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 202/1-1/1رقم المحفوظات:

 2007نيسان  14بيروت في 

 

 61 تعميم رقم

 ة أو السيالني  تعريف حاالت عدوى بالمكورات البن  
Gonorrhea / Gonococcie 

 
 واجب االبالغ عنها الى وزارة الصحة العامة : ة، الي  السيالن أو عدوى بالمكورات البن   يعتمد التعريف التالي لحاالت

 الحالة المثبتة 
Cas confirmé 

esac deCr fnoC 

 شخص يظهر: 

سريريا: مرض منقول جنسيا، عادة على شكل التهاب االحليل، التهاب عنق الرحم، أو التهاب البوق. قد يحدث  -

 الشرجية. وقد يكون عديم االعراض. في مواضع أخرى من المسالك البولية التناسلية، أو البلعومية أو 

   ومخبريا، إيجابية إحدى الفحوصات التالية: -

 وجود مكورات مزدوجة سلبية الغرام ونموذجية، إيجابية االكسيداز في عينات سريرية؛ 

 احليل الذكر؛في لطخات من  أو وجود مكورات مزدوجة سلبية الغرام داخل الخاليا 

   مارتن المعدل أو مستنبت  –ة على مستنبتات خاصة )مستنبت ثاير ي  أو إيجابية الزرع للمكورات البن

 نيويورك سيتي(؛ 

   ة في عينات سريريةي  أو إيجابية إختبار الكشف عن المستضدات او الحمض النووي للمكورات البن. 

- - - 
Un cas présentant : 

- Cliniquement : une infection sexuellement transmissible, se manifestant habituellement par 

une urétrite, une cervicite ou une salpingite. L’infection peut affecter d’autres sites du tractus 

urogénital, l’oropharynx, le rectum. L’infection peut être aussi asymptomatique.  

- Et une confirmation de laboratoire : 

 Observation de diplocoques Gram-négatifs typiques, oxidase-positifs à partir de 

prélèvement clinique ; 

 Ou observation de diplocoques Gram-négatifs intracellulaires à partir d’un 

prélèvement urétral chez l’homme ; 

 Ou culture bacteriologique positive de Neisseria gonorrhoeae  sur milieu sélectif 

(milieu Thayer-Martin modifié MTM ou milieu New York City NYC) ; 

 Ou détection d’antigènes ou de matériel d’acide nucléaire de Neisseria gonorrhoeae  à 

partir d’un prélèvement clinique.   

- - -  

A case presenting with: 

- Clinically: a sexually transmitted infection commonly manifested by urethritis, cervicitis or 

salpingitis. Other sites can be affected of the urogenital tract, oropharynx, rectum. Infection 

may be asymptomatic. 

- And laboratory confirmation:   

 Observation of typical Gram-negative, oxidase-positive diplococci from a clinical 

specimen; 

 Or observation of Gram-negative intracellular diplococci in a urethral smear obtained 

from a male; 

 Or positive bacteriological culture on selective media (modified Thayer-Martin MTM 

or New York City NYC); 

 Or detection of antigen or nucleic acid-based of  Neisseria gonorrhoeae in a clinical 

specimen. 
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 الحالة المحتملة

eno bdssnsaC 

edssnsaC fnoC 
 

 في لطخات من عنق الرحم عند المرأة. وجود مكورات مزدوجة سلبية الغرام داخل الخاليا
- - - 

Observation de diplocoques Gram-négatifs intracellulaires à partir d’un prélèvement 

endocervical chez la femme. 

- - - 

Observation of gram-negative intracellular diplococci in an endocervical smear obtained from a 

female. 

 رمز المرض
CIM-10   /  ICD-10 

A54 
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