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  Haemophilusمحبات الدم                            

 القريح –العدوى التنفسية، التهاب السحاًا                       

 أ.د.هُثم ًاشجي

 : Haemophilus influenzaeاملستدمية النزلية 

ت مثل:  التهاب السحاًا، التهاب    -  لظان اإلاصماز ذاث السئت، والتهابحظبب اللدًد مً اللدوي الواٍش

 اإلافاصل اللُحي، وأمساض مىطلت في الظبُل الخىفس ي وحشمل التهاب اللصباث والتهاب ألاذن الىطؼى. 

H.influenzae-   ت اإلالخدمت الىبائي والحمى :  اللامل اإلاظبب اللتهاب aegyptiusاملجمىكت الحُىٍت اإلاصٍس

لُت.  ت البراٍش  الفسفٍس

H.ducreyi-   ذ  :  اللامل اإلاظبب لللٍس

H.parainfluenzae-  -H.aphrophilus  -H.paraaphrophilus  كىد مسض ى التهاب الشواف 
ً
:   جىحد أخُاها

 اإلالدي وخاالث أزسي كدًدة.

الىمى كلى أوطاغ الصزق ما لم ًخىاحد الدم اشخم الاطم )مدب للدم( ئشازة للدم كدزة الجسزىم كلى   -

 الكامل أو بلع مكىهاجه الخاصت في الىطؽ.

  الوصف:

جيخج بلع الرزازي مدفـت ًمكً  كصُاث صوحرة طلبُت الوسام مخلددة ألاشكال أو مكىزة كصىٍت.   -

نها بازخباز اهخفار املحفـت بىحىد مصل طدي هىعي للىمؽ.  جدشكل املحافف مً مشاهدتها بلد جلٍى

د وحشكل  . ألاكثر a-fأهماغ مظخظدًت مسخلفت ًصؼلح كلى حظمُتها باألخسف  6كدًداث الظكاٍز

بِخىل فىطفاث. جترافم الرزازي التي جملك املحفـت  bأهمُت منها هى الىمؽ  ل ٍز بىٍش وهى مكىزس مً ٍز

ت. ًمكً جددًد أهماغ املحفـ bفي الىمؽ   .(PCR)ت الظخت باطخسدام  مم ملـم خاالث اللدوي الواٍش
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ة  :النمو على أوساط الزرع املخبًر

 ٌلخمد الىمى كلى الحاحت للاملحن ٌشاز لهما بـ X وV . 

ت كلى الحدًد) X اللامل - ماث الخىفظُت الحاٍو   .الهُمحن(: ًدخاج له لخصيُم الظِخىكسوم، وهحره مً الاهٍص

وهى طسوزي للملُاث ألاكظدة  (NADP) هىكلُىجُد  فىطفاثوهى هُكىجحن امُد ادهحن دي  :V اللامل - 

كىد شزاكت حسزىم ًفسش هره اإلاادة بكمُت كبحرة )مثل اإلاكىز اللىلىدي الرهبي( ٌشاهد الىمى في . والازحاق

م V اطخسدام اللامل(. Satellitism اإلاىؼلت بجىازه )ؿاهسة الخابم الصىعي  NADase في الدم مددود بىحىد اهٍص

ختى ًخدىل ئلى بني )ألاهاز  80-70ًمكً أن جبؼل فلالُخه بدسخحن ألاهاز بالدم للدة دكائم بدزحت  .لفي اإلاص

 كمُت شائدة مً اللىامل(.بالشىكىالجه
ً
اث الحمس اإلاىدلت Vو X جدسز هره اللملُت أًظا زابذ  X اللامل.مً الكٍس

 .V للدة دكائم ًدمس اللامل 120بالحسازة، لكً حسخحن الىطؽ بدزحت 

  :الاستقالب

 وهي هىائُت والهىائُت مسحرة.  -

 . Xمً الحاحت للهُمحن كىد ألاهىاق اإلالخمدة كلى اللامل  ًىلص الىمى الالهىائي بشكل كبحر -

 بىحىد مثل هره Co2ئلى وطؽ هىائي هني بـ  H.influenzae جدخاج ال -
ً
، لكنها جىمى أفظل دائما

 الـسوف.

 التفاعالت الكيميائية الحيوية:

 .ألاوكظُداش و  ئًجابُت الكاجالش -

ذ وجسمس الولىكىش.   -  جسحم الىتراث ئلى هتًر

 حظخلمل أهماغ حشكُل الحمع مً كسبىهُدزاث أزسي لخددًد ألاهىاق.  -

اش وجفاكل  8ئلى  H.influenzaeًمكً جلظُم  - أهماغ خُىٍت كلى أطاض اهخاج الاهدول، فلالُت الاوٍز

 ألاهماغ الحُىٍت كثر شُى ألا أوزهِثحن دي بىكظُالش. 
ً
، والجسزىم ألاكثر كدزة كلى الوصو )الىمؽ I- IIIكا

b هى مً الىمؽ الحُىي )I. 

 :الامراضية

جخؼفل اإلاظخدمُت الجزلُت بشكل خصسي كلى ؤلاوظان، خُث جخىاحد بشكل أطاس ي في الظبُل  -

% مً 80-25كىد جخىاحد الجسازُم مً دون مدفـت في البللىم ألاهفي أو البللىم  .الخىفس ي الللىي 

ًىلص .  .%10-5كىد (  b جخىاحد الرزازي مم املحفـت )خىالي هصفها مً الىمؽ .الظكان ألاصحاء

بشكل كبحر مً  b (Hib) بمدباث الدم الىمؽ Conjugate vaccine جمىُم ألاػفال بالللاح اإلاسجبؽ
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سي أو الرزازي التي ال جملك لكً لِع له جأزحر كلى خمل ألاهماغ املحفـُت ألاز Hib .الحمل البللىمي بـ

 .مدفـت

 :جترافم اإلاظخدمُت الجزلُت مم همؼحن مً اللدوي  -

 في ػبُلتها الىبائُت.                    
ً
ت والتي جفترق جماما ت واللدوي هحر الواٍش  اللدوي الواٍش

ت  -1 لكً ًمكً  .أكثر الخـاهساث هى التهاب السحاًا :invasive infectionsاللدوي الواٍش

للمظخدمُت الجزلُت أن حظبب التهاب لظان اإلاصماز، التهاب مفاصل كُحي، ذاث كـم وهلي، ذاث 

ًخؼىز في بلع الحاالث كىد اإلاسض ى ججسزم دم بدون بإزة كدوي مدددة.حظبب  زئت والتهاب هلل.

Hib .س جددر ملـم الحاالث كىد ألاػفال جدذ طً الظيخحن مً اللم ملـم كدوي ججسزم الدم

 كمت خدور التهاب لظان اإلاصماز الحاد بحن طيخحن وأزبم طىىاث. 

كىد ألاػفال ئلى هلصان وبشكل دزاماجُكي ملدل  Hibأدي اطخلمال الللاخاث اإلاسجبؼت الفلالت طد  -

، وكد حوحرث بالخالي الصىزة Hibخدور اإلاسض الواشي كىد ألاػفال في البلدان التي حظخلمل للاح 

 .الىبائُت

د املحفـت Hibكت ألاطاس ي كىد كامل الفى  - ً . هى كدًد طكاٍز جدىاطب هدزة اللدوي في الشهٍس

ألاولُحن مً الحُاة مم وحىد ألاطداد ألامىمُت لهره اإلاادة، جددر اللدوي في مسخلت الؼفىلت اإلابكسة 

 مم هُاب ألاطداد التي جملك مثل هره الىىكُت. 

في املجخمم كىد ازجفاق مظخىي أطداد املحفـت كىد  bجىسفع اللدوي باإلاظخدمُت الجزلُت همؽ  -

مً هحر الىاضح ما الري ًلسز خالت الحامل الالكسض ي ووحىد أطداد واكُت، أو خالت اإلاسض . الظكان

د املحفـت   كل أػىاز كملُت الوصو.  bالواشي.ٌظهل طكاٍز

 حشمل كىامل الوصو ألازسي التي ًمكً أن ًكىن لها دوز:  -

ت.fimbriaeالخمل   : الري ٌظاكد كلى الالخصاق كلى الخالًا الـهاٍز

 في كملُت الخىػً. IgAبسوجُاش                                   
ً
 وله دوز أًظا

د التي ًمكً                                مكىهاث الوشاء الخازجي وحشمل بسوجِىاث الوشاء الخازجي ولُبىلىلي طكاٍز

 دة مساخل.أن حظاهم في الوصو في ك

ت - لللىامل الىزازُت كىد الثىي وللخثبُؽ اإلاىاعي .  ٌظاكد وحىد كدوي فحروطُت كلى بدء اللدوي الواٍش

 .
ً
 دوز أًظا
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-  
ً
ا  هاٍش

ً
 مسطا

ً
 هي ذاث  .حظبب اإلاظخدمُت الجزلُت التي ال جدمل مدفـت أخُاها

ً
أكثر الخـاهساث شُىكا

 كىد مسض ى أمساض مإهبت، 
ً
 .مثل أمساض السئت اإلاصمىت أو ألاوزام الخبِثتالسئت وججسزم الدم، هالبا

 
ً
كىن ملدل الىفُاث مسجفلا شاهد أكلى ملدل كىد اإلاسض ى بلمس فىق الظيخحن ٍو  .َو

 ما حشاهد كدوي حلىد ئلى مظخدمُاث هصلُت بأهماغ مصلُت أزسي هحر -
ً
 .fو e بشكل أطاس ي b هادزا

 .b وػُف ألامساض الشاهد ممازل كما هى كىد الىمؽ

ت - 2    :invasive disease -Nonألامساض هحر الواٍش
ً
جدظبب اإلاظخدمُت الجزلُت بداالث كدوي مىطلُت هالبا

ددر ملـمها بالرزازي مً دون  دُت هحر الؼبُلُت مإهبت. ٍو ىلىحُت حشٍس ما جترافم مم خاالث الفحًز

:
ً
 مدفـت. أكثرها شُىكا

a.  التهاب ألاذن الىطؼى 

b. التهاب الجُىب 

c. وظداد الؼسق الهىائُت اإلاصمً جفاكم خاد إلاسض ا 

d. التهاب ملخدمت 

كادة ما ًبدأ التهاب الجُىب والتهاب ألاذن الىطؼى بلدوي فحروطُت جإهب للدوي زاهىٍت بأخد  -

 .أكظاء الصمسة الجسزىمُت اإلاىطلُت ًملك كدزة امساطُت 

 لُاث التي ًمكً أن حظاهم في ذلك هي:آلا  -

ان اإلافسشاث         الخىفظُت.* اوظداد حٍس

 * هلص جصفُت الجسزىم كبر آلُاث ألاهداب املخاػُت الؼبُلُت.     

 * جثبُؽ اإلاىاكت اإلاىطلُت.    

ًمكً للخفاكم الحاد الوظداد الؼسق الهىائُت اإلاصمً أن ٌظهل وبشكل مشابه باللدوي الفحروطُت الحاد.   -

  كىد مسض ى اإلاسض  حلسض الفحروطاث للخؼس آلُاث الخصفُت املخاػُت الهدبُت والتي
ً
هي طلُفت أصال

السئىي اإلاصمً وحظمذ بخىػً الجسازُم في الظبُل الخىفس ي الظفلي. ًمكً للمظخدمُت الجزلُت في هره 

 .خأزحر الظمي اإلاباشس كلى ألاهدابالحالت أن جدظبب بلدوي كُدُت وأن جإذي فُما بلد الىؿُفت السئىٍت بال

 التشخيص املخبري:

لت هسام للظائل الدماغي الشىكي، اللشم أو السشافت اإلاأزىذة مً بفدص لؼازت ملىهت ب - ؼٍس

 .اإلافصل

 ًخأزس الجسزىم بدزحت الحسازة اإلاىسفظت ًجب هلل اللُىاث ئلى املخخبر وشزكها مً دون جأزحر. -

 .Co2% 10-5وطؽ ألاهاز بالشىكىالجه  الصزق كلى  -
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 10ذو داللت في اللُيُت اللُدُت اذا جىاحدث بأكداد كبحرة: أكثر مً / ًكىن وحىد اإلاظخدمُت الجزلُت اللشم:
/مل( اللصل 14وخداث دولُت  10ٌظهل ئطافت الباطُتراطحن ) / وخدة مشكلت للمظخلمسة في اإلالُمتر.6

الاهخلائي للمظخدمُت الجزلُت مً مصازق مسخلؼت بجسازُم الظبُل الخىفس ي. ًدد الحصىل كلى اإلافسشاث 

 بالوظُل اللصبي اليظخي مً مشكلت الخلىر بالجسازُم اإلاخلاٌشت.اللصبُت 

كد جإدي بدالت التهاب لظان اإلاصماز ئلى خدور اوظداد هىائي كامل. وكادة ما ًكىن شزق مسحت البللىم:

 في هره الحالت.
ً
 الدم ئًجابُا

 الخددًد:

جدخاج اإلاظخدمُت الجزلُت  :Vو Xٌلخمد جأكُد الهىٍت كلى اطخلساض الحاحت أخد أو كال كاملي الىمى   -

 .لكال اللاملحن

 فلؽ Vجدخاج اإلاظخدمُت هـحرة الجزلُت اللامل                     

ت و                     فلؽ Xاللامل  H.aphrophilusجدخاج اإلاظخدمُت الدوكٍس

دت با - طخسدام ًجب جددًد همؽ املحفـت كىد كصوالث اإلاظخدمُت الجزلُت بازخباز التراص كلى الشٍس

 .مصىل طدًت هىكُت

 :الفدىص اإلاصلُت

د - م b ًفُد كشف مظخظد كدًد الظكاٍز  .في طىائل الجظم أو في اللُذ في الدشخُص الظَس

 هي التراص بدبِباث الالجكع اإلاوؼاة بأطداد ججاه اإلاظخظد -
ً
ًمكً لبلع .b الخلىُت ألاكثر اطخلماال

 أن جملك مظخظداث مشابهت. Esch. Coliألاهماغ اإلاصلُت للمكىز السئىي و

PCR 

 املعالجة:

جخدظع اإلاظخدمُت الجزلُت كلى ػُف واطم مً الصاداث الحُىٍت وجثبُؽ كادة بتراكحز كلُلت مً  -

 الامبظلحن )أو الامىكظِظلحن(. الكلىزامفىُكىل أو الختراطكلحن. 

 ججاه هرا الىىق، ٌلخبر  -
ً
ىاث الجُل ألاول هحر فلالت وظبُا اكظىن الظُفالىطبىٍز الظُفتًر

ت  ت الخُاز ألاول إلالالجت التهاب السحاًا. وهي أدٍو ىاث اإلامازلت مثل طُفىجاكظُم أدٍو والظُفالىطبىٍز

كاجلت للمظخدمُت الجزلُت، وجصل ئلى جسكحز حُد في السحاًا وألاوسجت الدماهُت وأزبدذ فلالُت كالُت 

ت. ٍس  في اإلامازطت الظٍس
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 هى الد -
ً
 .واء املخخاز لكً كد جىحد ملاومت ججاههكان الكلىزامفىُكىل طابلا

ً
والامبظلحن فلال أًظا

خجىب اخخماالث الظمُت كىد  خُث ٌوؼي كل اللىامل اإلامسطت التي ًمكً أن جكىن مظإولت ٍو

%/ مً 25الكخاماش كىد خىالي / – βالكلىزامفىُكىل. لكً جىحد آلان ملاومت ججاهه هدُجت ئفساش 

 ددة. في اإلاملكت اإلاخ الذزازي الىمؽ 

كىاًت ػبُت وجمٍسظُت مدترفت أمس خُىي لخدبحر التهاب لظان اإلاصماز الحاد خُث مً الظسوزي   -

اكظىن هىا هى الدواء املخخاز.   الحفاؾ كلى الؼسق الهىائُت مفخىخت. والظُفتًر

إلالالجت اللدوي الخىفظُت ألاكل زؼىزة، مثل التهاب ألاذن الىطؼى، التهاب الجُىب والخفاكم الحاد  -

لتهاب اللصباث اإلاصمً، جكىن الصاداث الحُىٍت الفمىٍت مثل الامىكظِظلحن وكىامىكظُكالف ال

تروماٌظً فلالت كلها. حشاهد اإلالاومت كلى الامىكظِظلحن اإلاخىاطؼت بـ  الكخاماش كىد  – βوالكالٍز

ت بدون مدفـت في اإلاملكت اإلاخددة.وبائُاث اإلاسض الواشي:20خىالي /  %/ اللصوالث الواٍش

 لوبائيات والعدوى:ا

-  
ً
اكخصادي  –في اللائالث مً مظخىي احخماعي . ًكىن التهاب السحاًا في أشهس الشخاء أكثر شُىكا

 . طلُف

سجلذ  .مسة مىه كىد بلُت الظكان 800-600ملدل الخؼس لألػفال جدذ  كمس الظيخحن أكلى بـ  -

اض ألاػفال   .فاشُاث في مجخملاث موللت، مثل مدازض ٍز

ادة ملدل الهجماث  ًترافم - اض ألاػفال مم ٍش الاجصال مم الحالت اإلاسطُت في دوز السكاًت الُىمُت، وٍز

  .جددر اللدوي هدُجت الاجصاالث اإلاجزلُت كىد ألاػفال جدذ طً الظيخحن

 .كىد اإلاظُف لللىامل اإلاىززُت  دوز  -

 ًإهب الخثبُؽ اإلاىاعي، للمسض الواشي  -

وكد جيخج كىاكب كصبُت  .%5وظبت الىفُاث بظبب التهاب السحاًا باإلاظخدمُت الجزلُت هي خىل  -

  .% مً الىاححن30-10وزاصت فلد الظمم كىد 

أدي الخللُذ السوجُني بالللاح اإلاسجبؽ ئلى هلص كبحر في ملدل خدور التهاب السحاًا باإلاظخدمُت في  -

  .البلدان التي ػبلخه

 :املكافحة

  :الفاكلالخمىُم 

د املحفـت مً الىمؽ - ممىلت طِئت كىد ألاػفال بلمس .b للاخاث اإلاظخدمُت ألاولى مً كدًد طكاٍز

  .أكل مً طيخحن

 . حلؼي الللاخاث اإلاسجبؼت مم اللدًد مً البروجِىاث اطخجابت دائمت مم ذاكسة مدًدة -
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ا، الكصاش والظلال ا 4،3،2ٌلؼى بلمس  - ال ًىحد ،(DTP) لدًكيأشهس بشكل متزامً مم للاح الدًفتًر

 .حسكت داكمت في الظىت الثاهُت مً اللمس

 :الوقاًة

فامبظحن خالت الحمل للمظخدمُت الجزلُت -   .ٌظخأصل الٍس

طىىاث ًجب جللُدهم بالللاح  10طىىاث وأكل مً  4ألاشلاء وألاكسباء هحر اإلاللدحن بلمس أكثر مً  -

طىىاث ًجب ئكؼاؤهم كال مً الىكاًت  4وألاشلاء هحر اإلاللدحن جدذ كمس  ألاكسباء .اإلاسجبؽ

 .الكُمُائُت والللاح

كال مً الللاح واإلالالجت   b طىىاث مم مسض هاشي باإلاظخدمُت الجزلُت 4ٌلؼى ألاػفال بلمس  -

 للمسض أن ًفشل في ئخد
ً
ار الكُمُائُت الطدئصال خالت الحمل في البللىم ألاهفي خُث ًمكً أخُاها

 .مىاكت كىد ألاػفال الصواز

ت -  مً اإلالالجت الكُمُائُت هحر طسوٍز
ً
لا  .الاطخسدام الىاطم لللاح اإلاسجبؽ كد ًجلل طَس

 مستدميات أخرى عند املستدمية النزلية:

 املستدمية النزلية من املجموعة الحيوية: املصرية 

H.influenzae Biogroup aegyptius           

 بلصُت   -
ً
ت  Koch- Weeksكسف هرا الجسزىم طابلا لخلد آلان أهه  H.aegyptiasواإلاظخدمُت اإلاصٍس َو

لُه كً اإلاظخدمُت الجزلُت الىمؽ الحُىي  في  IIIجدذ مجمىكت مً اإلاظخدمُت الجزلُت. ال ًمكً جفٍس

لت .الازخبازاث السوجُيُت  .PCRلكً ًمكً جددًده بؼٍس

ل ٌظبب التهاب ملخدمت كُحي وال - ت أول ما لىخـذ في البراٍش ٍس لُت: وهي مخالشمت طٍس ت البراٍش حمى الفسفٍس

اطخسدم . خُث طبم التهاب اإلالخدمت اهخان دم شدًد ٌشابه كدوي اإلاكىز السحائي الصاكم. 1984

 بشكل
ً
 .كاف الامبظلحن مم الكلىزامفىُكىل بىجاح كىد بدء اإلالالجت مبكسا

 H.ducreyiاملستدمية الدوكرية 

ذ  - ت  .Chancroidمظإولت كً مسض مىخلل بالجيع: اللٍس  في اإلاىاػم اإلاداٍز
ً
زاصت  –أكثر اهدشازا

لُا وحىىب شسق آطُا. ًخـاهس اإلاسض بلسخت مإإلات كلى اللظِب )اللسخت اللُىت( والتهاب كلد  أفٍس

ة اللسخت أو ًمكً مشاهدة اللصُاث الصوحرة طلبُت الوسام الىمؼُت في اإلافسشاث اإلاأزىذإلافُت ازبُت. 

بدو أن آلافاث اللسخُت حظهل اهخلال فحروض هلص اإلاىاكت  مً اللُذ مً زشافت الللدة اللمفُت. ٍو

تروماٌظحن  HIVاإلاكدظب  تروماٌظحن، الاٍز ذ باالٍش ت.ًمكً ملالجت اللٍس في بلع اإلاىاػم اإلاداٍز
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اكظىن وكد أدي ؿهىز اإلالاومت كلى الظلفىهام ُداث، التري الظُبروفلىكظاطحن أوالظُفترٍو

ت. م والختراطكلُىاث مً فائدة هره ألادٍو سجل وحىد ذزازي ملاومت كلى الظُبروفلىكظاطحن  مُثىبٍس

صادف فشل اإلالالجت أكثر  كىد وحىد كدوي مسافلت بـ تروماٌظحن. ٍو  .HIV والاٍز

Calymmatobacterium granulomatis 

 املغمدة الحبيبية

بي في بلع اإلاىاػم . كصُت طلبُت الوسام -  ًيخلل بالجيع: الىزم الحبُبي الاٍز
ً
 مشابها

ً
حظبب مسطا

ت حشاهد أحظام دازل زلىٍت حلسف بأحظام دوهىفان )ًجب أن ال جسخلؽ مم أحظام شمان  .اإلاداٍز

كادة ما ٌظخسدم  .دوهىفان اإلاشاهدة في اللشماهُا(، وذلك في اللؼساث املحظسة مً آلافت –

 .جالختراطكلحن في اللال 

 :مستدميات أخرى 

H.paraifluenzae, H.aphrophilus, H.paraphrophilus 

 .زساحت زئت وزساحت دمان،كدوي ألاطىان،التهاب الشواف : حظبب -

 .ٌلالج التهاب الشواف كادة بىجاح باطخسدام جسكُبت مً الامبظلحن والجىخاماٌظحن - 
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