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است. تورم پرده های مغزی )مننژیت( و حضور باکتری 
عفونت  و  مهاجم  انواع  عنوان  به  )باکتریمی(  خون  در 
گوش میانی )اوتیت(، پنومونی نیز غیر مهاجم طبقه بندی 
می شوند.  عفونت های غیر مهاجم به خصوص پنومونی 

توانایی تبدیل به نوع مهاجم را دارند.

 افراد بسیار حساس در برابر بیماری های 
ناشی از پنوموکوک

• کودکان کمتر از 5 سال 
• افراد 65 سال به باال 

• افراد دارای مشکالت خونی بویژه برداشت کنندگان 
طحال و کم خونی داسی شکل و تاالسمی

• افراد دارای سیستم ایمنی تضعیف شده در تمامی سنین
• افراد سیگاری

• افراد دارای مشکالت ریوی 
• بیماران تحت شیمی درمانی

• مبتالیان به دیابت
• افراد کاندید پیوند اعضا

• بیماران با مشکالت مزمن کلیوی
HIV مبتالیان به •

1- خصوصیات کلی استرپتوکوکوس پنومونیه
استرپتوکوکوس پنومونیه به شکل دیپلوکوک گرم مثبت. ••

به قطر 0/8 تا ۱ میکرون.بیضی شکل یا شعله شمعی دیده 
می شود.

پنوموکوک ها بیشتر به گونه ی دو به دو کنار هم قرار  ••
مجاورت  در  آنها  پهن  دوانتهای  به طوریکه  می گیرند. 
زنجیر  به شکل  مایعات  در  می گیرد.گاهی  قرار  یکدیگر 

کوتاه درمی آیند.

استرپتوکوکوس پنومونیه )پنوموکوک(  باکتری گرم مثبت 
است؛ که بیشتر به گونه ی دیپلوئید زندگی میکند، و با یک کپسول 
پلی ساکاریدی پوشیده شده است. در سال 1926 هنگامی که این 
باکتری در رنگ آمیزی گرم از آلودگی های تنفسی نمونه برداری، 
در زیر میکروسکوپ به شکل کروی های دوتایی گرم مثبت دیده 
شد، آن را دیپلوکوکوس نومونیا نامیدند. بعدها به علت اینکه این 
 باکتری در مایعات بین سلولی به صورت زنجیری رشد می کند، 

آن را استرپتوکوکوس نومونیا نامیدند. 

پاتوژنز و بیماری های ناشی از باکتری
 5% تا 70% مردم سالم بدون اینکه بیمار باشند، باکتری 
استرپتوکوکوس پنومونیه را حمل می کنند. این باکتری ها با 
ریزقطرات تنفسی، سرفه و یا عطسه خارج می شوند، پخش 
شوند.  می  منتقل  نزدیک  های  تماس  راه  از  یا  شوند؛  می 
این باکتری به گونه ی همزیست در سیستم تنفسی انسان، 
زندگی  خانگی  و  اهلی  حیوانات  و  موش  هندی،  خوکچه 
می کند و عامل ایجاد پنومونی، سپتی سمی، مننژیت، عفونت 
گوش میانی، سینوزیت، برونشیت و باکتریمی است. باکتری 
پنوموکوک، زمانی که سدهای طبیعی بدن در برابر آن آسیب 
ببینند، توانایی ایجاد عفونت دارد. کودکان به دلیل نابالغ بودن 
باکتری، حساسیت  این  با  آن  آشنایی  عدم  و  ایمنی  سیستم 
بیشتری در برابر این ارگانیسم دارند و از سوی دیگر افراد 
باالی 50سال نیز به دلیل تضعیف سیستم ایمنی این حساسیت 
توانایی  باکتری  این  از خود بروز می دهند. به طور کلی  را 
بروز بیماری در دو حالت مهاجم و غیر مهاجم را دارد. در 
صورتی که باکتری در مناطقی از بدن یافت شود که در حالت 
طبیعی استریل هستند، مانند مننژ و خون، بیماری ایجاد شده 
عوارضی  ایجاد  باعث  می تواند  و  آید  می  شمار  به  مهاجم 
با عالئم شدید و بسیار جدی شود که تهدید کننده حیات 

حسین حضرتی نوین، کارشناس علوم آزمایشگاهی، مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
احمد گل محمدی دوکش، کاردان علوم آزمایشگاهی، مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی)ره(، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
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2-3- تشخیص افتراقی
2-3-1- حاللیت در صفرا

و  لیز  موجب  امالح صفراوی  در  پنوموکوک  گذاشتن 
تخریب باکتری خواهد شد.

روش کار:
یک قطره از محلول داکسی کوالت سدیم را بر روی  ••

کلنی های دارای همولیز آلفا بریزید.
5 دقیقه صبر کنید تا محلول خشک شود. ••
متالشی شدن کلنی نشانه مثبت بودن آزمایش و وجود  ••

پنوموکوک است.
مشاهده  •• کلنی  شدن  متالشی  باشد،  منفی  تست  اگر 

نمی شود.
2-3-2- تست حساسیت به  اپتوچین

• یک کلنی آلفا همولیتیک را از سطح محیط آگار خوندار  
یا شکالت آگار بردارید.

• آگار   محیط  روی  ای  سفره  ی  گونه  به   را  کلنی  این 
خوندار کشت دهید.

• پلیت   مرکز  در  را  میلیمتری   8 اپتوچین  دیسک   یک 
قرار دهید.

•  محیط کشت را بمدت ۲۴ ساعت در ۳7 درجه قرار  
دهید.
•  وجود هاله اطراف دیسک را بررسی کنید. 
• اگر قطر هاله عدم رشد کمتر از ۱6 میلیمتر بود،باکتری  

استرپتوکوک ویریدانس است.
• اگر قطر هاله مساوی یا بیشتر از ۱6 میلیمتر بود،باکتری  

پنوموکوک است.
) quellung reaction(2-3-3- واکنش تورم کپسولی
این تست برای تشخیص پنوموکوک در خلط یا مایع  

فاقد حرکت، اسپورو آنزیم کاتاالز است. ••
کپسول  •• آن،  از  جفت  یک  یا  کوکسی  هر  پیرامون  در 

پلی ساکاریدی ضخیمی وجود دارد، اما پس از کشت مکرر 
در آزمایشگاه کپسول خود را از دست می دهد.

پنوموکوک مانند بقیه استرپتوکوک ها بی هوازی اختیاری  ••
است، اما در حضور 5 الی ۱0درصد کربن دی اکسید رشد 

خیلی بهتری از خود نشان می دهد.
••  ۲۴ از  پس  خوندار  آگار  محیط  روی  پنوموکوک  کلنی 

ساعت به قطر یک میلیمتر بی رنگ، شفاف، با مرکز فرورفته 
و لبه برآمده)مانند ناف( خواهد بود.

آلفا  •• همولیز  از  هاله ای  ایجاد  خوندار  آگار  محیط  روی 
)ناقص(خواهند داشت.

اگر این باکتری در محیط بی هوازی رشد کند، نوع همولیز  ••
آن بتا )کامل(خواهد بود.

همولیز آلفا روی محیط شکالت آگار بهتر دیده می شود. ••
پنوموکوک مانند بقیه اعضای جنس های استرپتوکوک،کاتاالز  ••

و اکسیداز منفی است.
صفرا  •• و  صفراوی  نمک های  مجاورت  در  باکتری  این 

به صورت خود به خودی لیز می شود.
نیز  •• را  اینولین  و  بوده  اپتوچین حساس  مقابل دیسک  در 

تخمیر می کند.

2- تشخیص آزمایشگاهی پنوموکوک
2-1- بررسی میکروسکوپی

ها  پنوموکوک  کنیم.  می  استفاده  گرم  آمیزی  رنگ  از 
کوکسی های بیضی شکل،گرم مثبت دو تایی که حالت شعله 
شمعی دارند و گاهی تشکیل زنجیر های کوتاهی را می دهند، 
در کنار سلول های پلی مورفونوکلئر قابل مشاهده خواهند بود.

2-2- کشت
برای کشت پنوموکوک می توان از نمونه خون، ترشحات 
و خلط استفاده کرد. پس بایستی نمونه را روی سطح محیط 
جار  در  را  آن  و  داد  کشت  آگار  بالد  یا  و  آگار  شکالت 
محتوی گاز کربنیک به مدت ۲۴ ساعت قرار داد.کلنی های 
پنوموکوک به قطر یک میلیمتر و نافی شکل و دارای همولیز 

آلفا)ناقص( دیده می شود.
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نخاعی مورد استفاده قرار می گیرد. اساس این تست واکنش 
تیپ  هم  سرم  آنتی  و  باکتری  ساکاریدی  پلی  کپسول  بین 

خودش و در نهایت تورم کپسولی است.

روش کار
• مقداری نمونه خلط تازه یا سوسپانسیون باکتری را روی الم  

قرار دهید و آن را با آنتی سرم اختصاصی مجاور کنید.
• حالت   این  در  دهید.  قرار  آن  روی  را  المل  عدد   یک 

کپسول در زیر میکروسکوپ مانند حلقه ای بزرگ در اطراف 
باکتری مشاهده می شود.

2-3-4- مشاهده کپسول به طور مستقیم
نیم سی سی  • با  را  باکتری  از سوسپانسیون  نیم سی سی 

رنگ متیلن بلو مخلوط می نماییم.
یک قطره از مخلوط را روی الم گذاشته و یک المل روی  •

آن قرار دهید.
بعد از مشاهده زیر میکروسکوپ، پنوموکوک ها به رنگ  •

به صورت حلقه کوچکی  باکتری  اطراف  در  کپسول  و  آبی 
نمایان می شود.

2-3-5- تخمیر قند اینولین
ولی  کند  تخمیر  را  اینولین  قند  می تواند  پنوموکوک 

استرپتوکوک ویریدانس قادر به انجام آن نیست.
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