أخماج العنقودٌات

التعرٌف
 سبب شائع لألخماج القٌحٌة عند األطفال
 مكورات إٌجابٌة الغرام هوائٌة أو ال هوائٌة مخٌرة
 تصنف إلى
 .1العنقودٌات المذهبة
 .2العنقودٌات البشروٌة
 .3العنقودٌات الرمامة

انتانات العنقودٌات المذهبة

.1
.2
.3
.4

السببيات ٌ :مكن لها ان تسبب الخمج بالٌات متعددة :
تخرٌب موضعً بواسطة األنزٌمات الخارجٌة
افراز الذٌفانات التً موضعٌا او بعٌدا
وجود مستضدات فائقة
قدرة هذه العضوٌات على المراوغة واالفالت من قتل
كثٌرات النوى فً الثوي الطبٌعً


.1
.2
.3
.4
.5

الوبائيات :
تشكل جزءا من النبٌت floraالطبٌعً البشري وتوجد فً
المنخرٌن واألماكن الرطبة عند %30من الناس الالعرضٌٌن
تنتقل باألٌدي الملوثة وبالمفرزات األنفٌة وبالتماس
الرضع المولودون حدٌثا عرضة بشكل اكبر لإلصابة بها
أي تفرق اتصال فً البشرة ٌشكل مدخال لها
اضطراب وظٌفة الكرٌات البٌض واستخدام الستٌروئٌدات
والمعالجة ضد السرطانات ومرضى المشافً تزٌد خطورة
االنتان بها

التظاهرات السرٌرٌة
 تسبب مجموعة واسعة من اآلفات القٌحٌة اضافة النتان الدم
واالمراض المتعلقة بالذٌفانات كمتالزمة الجلد السمطً
والصدمة السمٌة والتسمم الغذائً
 .1الجلد  :تسبب افات قٌحٌة بدئٌة او ثانوٌة آلفات جلدٌة وتشمل
القوباء المعدٌة و القوباء الفقاعٌة والبثرات والتهاب النسٌج
الخلوي والتهاب األجربة والدمامل والجمرة كما ان الذٌفانات
العنقودٌة تسبب متالزمة الجلد السمطً العنقودي وطفحا
مشابها للحمى القرمزٌة







الطريق التنفسي ٌ:مكن أن تسبب التهاب جٌوب او التهاب نكفة
قٌحً او التهاب عقد رقبٌة او التهاب رغامى جرثومً اما ذات
الرئة بالعنقودٌات فتشاهد عند االطفال بعمر اقل من سنة غالبا
وتترافق مع قٌالت هوائٌة وتقٌح جنب وانتان دم
انتان الدم ٌ :مكن ان ٌحدث انتان دم او تجرثم دم الذي قد ٌرافق
االنتانات الموضعة المختلفة
العضالت ٌ :حدث خراجات قٌحٌة تترافق مع ارتفاع خمائر
العضالت وتكون متعددة فً %40-30
العظام والمفاصل ٌ :حث التهاب مفصل قٌحً وذات العظم والنقً
وهً سبب شائع لها







الجملة العصبية المركزية  :التهاب السحاٌا القٌحً بها نادر وٌحدث
بعد تجرثم دم او من انتانات الجوار او بعد الرضوض النافذة او
التداخالت الجراحٌة الملوثة
القلب  :التهاب الشغاف الجرثومً الحاد حتى بدون اصابة قلبٌة
مؤهبة وقد ٌحدث خراجات فً العضلة القلبٌة او التهاب تامور قٌحً
الكليتين ٌ :حدث خراجات كلوٌة او حول الكلٌة
الطريق المعوي  :تكون االصابة بشكل انسمام غذائً سببه الذٌفان
وٌتمٌز بفترة حضانة قصٌرة  7-1ساعات وغٌاب الحمى واالقٌاء
الشدٌد

التشخٌص
ٌ تم بعزل الجرثوم من اآلفات المختلفة اما بالتحري المباشر او
بالزرع حٌث ٌمكن اجراء التحسس الجرثومً للصادات الحٌوٌة
المناسبة

المعالجة
 تكون بتفجٌر التجمعات القٌحٌة وإزالة االجسام االجنبٌة واعطاء
المضادات الحٌوٌة المناسبة مثل البنسلٌنات المقاومة للبنسلٌناز
(متسٌللٌن  ,اوكساسٌللٌن  ,نافٌسٌلٌن) او السٌفالوسبورٌنات من
الجٌل االول ( سٌفالوتٌن او سٌفازولٌن) او الكلندامٌسٌن وفً حال
العنقودٌات المذهبة المقاومة للمتسٌلٌن او العنقودٌات البشروٌة ٌفٌد
اعطاء مركبات الترٌمٌتوبرٌم والسلفا مٌتوكسازول او الكٌنولٌنات او
مركبات التٌكوبالنٌن مثل الفانكوماٌسٌن وفً السالالت المفرزة
للبٌتاالكتاماز ٌفٌد اعطاء االموكسٌسلٌن مع الكالفوالنات او
االمبٌسٌلٌن مع السولباكتام

أخماج المستدمٌات النزلٌة
 السببيات  :عصٌات سلبٌة الغرام متعددة االشكال صغٌرة الحجم
هشة غٌر متحركة وهً تصنف الى محفظٌة وغٌر محفظٌة
 السالالت المحفظٌة تحوي على عدٌد السكرٌد المحفظً وهًتصنف الى  6انماط ( من aالى  )fوالنمط  bهو االشٌع واالخطر
وٌسبب التهاب السحاٌا القٌحً -التهاب مفاصل – التهاب لسان
مزمار – التهاب تامور التهاب نسٌج خلوي – ذات رئة
 السالالت غٌر المحفظٌة او غٌر المنمطة فهً تسبب التهاب التهابالجٌوب والتهاب الملتحمة والتهاب االذن الوسطى والتهاب القصبات

الوبائٌات






هً جزء من النبٌت فً الطرٌق التنفسً العلوي فالنمط المحفظً
ٌ bوجد عند  %5-2من األطفال اما الجراثٌم الالمحفظٌة فتوجد
بنسبة%80-50
االنتقال عن طرٌق المفرزات التنفسٌة والقطٌرات او التماس
المباشر مع المفرزات
غٌاب الطحال وعوز الغلوبولٌنات المناعٌة IgG2والمعالجات
الكٌماوٌة تزٌد من خطورة االصابة
تشٌع االصابة بالنمط الغازي  bعند االطفال اقل من  5سنوات
مع ذروة حدوث بعمر  12-6شهرا
استعمال اللقاح ساعد فً انقاص نسبة االصابة بالنمط الغازي b
بشكل كبٌر

االنتانات الناجمة عن المستدمٌات النزلٌة b

.1
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.3
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التظاهرات السريرية
التهاب السحاٌا:
التهاب لسان المزمار :
ذات الرئة :
التهاب المفصل االنتانً :
التهاب النسٌج الخلوي ٌ :توضع فً الوجه والعنق وحول
الحجاج
التهاب التامور
تجرثم الدم

التشخٌص
 عزل الجرثوم سواء بالتحري المباشر او بالزرع من سوائل
الجسم المختلفة وٌمكن اجراء اختبار التراص بالالتكس وفً
حال الزرع ٌفٌد اجراء التحسس للصادات

المعالجة
 فً االنتانات الغازٌة ٌجب البدء بالمعالجة الورٌدٌة بمركبات
السٌفالوسبورٌنات من الجٌل الثالث مثل السٌفوتاكسٌم او
السٌفترٌاكسون
 سابقا استخدم األمبٌسلٌن ولكن المقاومة علٌه ازدادت حتى %40
ٌ فٌد اٌضا استخدام الكورامفٌنٌكول ومركبات الترٌمٌتوبرٌم /
سلفامٌتوكسازول واالموكسٌسلٌن  /كالفوالنات والفلوروكٌنولون

المناعة والوقاٌة
 تتعلق المناعة ضد المستدمٌات النزلٌة  bبوجود اضداد ضد
عدٌد السكرٌد المحفظً PRPومن هنا تم تطوٌر اللقاح الفعال
الخاص بمحبات الدم النزلٌة b

الخناق او الدفترٌا
 السببيات والفيزيولوجيا االمراضية
 مرض ٌنجم عن االصابة بعصٌات اٌجابٌة الغرام غٌر مبوغة,غٌر متحركة تدعى الوتدٌات الخناقٌة ولها  3انماط
 .1متوسطة  :وهً النمط االكثر شٌوعا (  %99مولدة للذٌفان )
 .2لطٌفة  :النمط الثانً من حٌت الشٌوع ( %31مولدة للذٌفان)
 .3خطٌرة  :األقل شٌوعا ( %84مولدة للذٌقان )
 كلتا ذراري الوتدٌات الخناقٌة تستطٌع احداث المرض ولكنالذراري المذٌفنة هً المسؤولة عن التهاب العضلة القلبٌة
والتهاب االعصاب

ٌ تمٌز الخناق بالتهاب موضعً وتشكل الغشاء الكاذب المؤلف من
ظهارة وخالٌا التهابٌة متنخرة فً السبٌل التنفسً العلوي  ,هذا
الغشاء قد ٌنسلخ مؤدٌا النسداد الطرق الهوائٌة كما ان افراز الذٌفان
ٌؤدي لحدوث اذٌة فً االنسجة البعٌدة (االعصاب والقلب والكلٌتٌن)
 االنسان هو المستودع الوحٌد واللقاح ساعد كثٌرا فً انقاص نسبة
الحدوث  .ذروة الحدوث خالل اشهر الخرٌف والشتاء وتزداد نسبة
الحدوث فً االزدحام وبٌن الفقراء وهً تكتسب بالتماس الصمٌمً
مع القٌطرات التنفسٌة لحامل العرضً او لشخص مصاب
 فترة الحضانة  4-2اٌام

التظاهرات السرٌرٌة

 تعتمد على موضع الخمج والحالة المناعٌة للثوي ووصول الذٌفان
الى الدوران وهً تصنف حسب توضعها :
 .1الدفتريا األنفية  :تشبه الزكام وتترافق مع اعراض جهازٌة بسٌطة
وتصبح المفرزات األنفٌة مصلٌة مدماة ثم قٌحٌة وقد تكون كرٌهة
الرائحة وبالفحص ٌشاهد غشاء ابٌض على الحاجز االنفً
 .2الدفتريا االنفية البلعومية  :وهً النمط االكثر شٌوعا  ,البدء مخاتل
بحمى منخفضة والم بلعوم ثم ٌتشكل الغشاء وٌكون فً البدء ابٌضا
رقٌقا ثم ٌصبح رمادٌا مع رائحة كرٌهة وعند محاولة نزعه ٌحدث
النزف  .تحدث ضخامة عقد رقبٌة ثنائً الجانب  .فً  %10من
المرضى تحدث حرارة مرتفعة مع وذمة فً األنسجة الرخوة للعنق
(مظهر عنق الثور) وهً اشٌع فوق  6سنوات وأسوأ انذارا

التظاهرات السرٌرٌة
 -3الدفتريا الحنجرية  :فً  %10تقتصر االصابة على الحنجرة فقط
وتترافق مع صرٌر مترقً قد ٌؤدي النسداد حنجرة حاد مع وفاة
 -4الدفتريا الجلدية  :تشٌع فً المناطق الحارة وٌصعب تمٌٌزها عن
االفات الجلدٌة االخرى
 -5الدفتريا الملتحمية  :تصٌب الملتحمة الجفنٌة
 -6الدفتريا االذنية  :تتصف بالتهاب اذن خارجٌة مع رائحة كرٌهة
اعتالل االعصاب ٌحدث بعد 6-2اسابٌع وشمل اعتالل االعصاب
المحٌطٌة المعزول  ,العضالت الحنكٌة والبلعومٌة والحنجرٌة
وعضالت العٌن الخارجٌة او الحجاب الحاجز

التشخٌص والتشخٌص التفرٌقً
ٌ جب وضع التشخٌص باكرا ما أمكن والبدء بالعالج وٌتم باالعتماد
على االعراض وعزل الجرثوم بالزرع على االوساط المناسبة
ٌ جب تفرٌق الدفترٌا اللوزٌة او البلعومٌة عن :التهاب البلعوم
بالعقدٌات  ,داء وحٌدات النوى الخمجً  ,التهاب اللوزات الحلئً
السالق  ,غٌاب المحبات واالبٌضاض وداء المقوسات وخناق فنسنت
ٌ جب تفرٌق الدفترٌا الحنجرٌة عن االسباب االخرى للكروب ,
استنشاق الجسم األجنبً  ,الخراج خلف البلعوم االورام الحنجرٌة

المعالجة
 تهدف المعالجة الى تعدٌل الذٌفان الحر باستخدام مضاد الذٌفان
واستئصال الوتدٌات الخناقٌة بإعطاء الصادات كالبنسلٌن
واالرٌثرماٌسٌن  .والمعالجة الداعمة بإعطاء االوكسجٌن ومص
المفرزات والتنبٌب الرغامً او خزع الرغامى فً القصور
التنفسً بسبب الشلل او انسداد الطرق الهوائٌة

الوقاٌة
 عزل المرٌض وتدبٌر المماسٌٌن وٌقف العزل بعد  3زروعات
سلبٌة اما بالنسبة للمماسٌٌن فٌجب تحدٌد الحالة المناعٌة لهم
باختبار شٌك الذي ٌجرى بحقن كمٌة محددة من الذٌفان فً االدمة
 بالنسبة للحملة المنٌعٌن مسبقا تعطى جرعة داعمة من اللقاح مع
البنسلٌن او االرثروماٌسٌن اما غٌر المنٌعٌن الالعرضٌٌن فٌجب
اخذ عٌنات للزرع مع اعطاء اللقاح والبنسلٌن والمراقبة لمدة
اسبوع

االنذار
 قبل استخدام مضاد الذٌفان كانت الوفٌات  %50-30وحالٌا
انخفضت الى  %5واهم اسباب الوفٌات انسداد الطرق الهوائٌة
والتهاب العضلة القلبٌة

