
 العصيات إيجابية الغرام•

 

 



 العصيات إيجابية الغرام

 :أربع أجناس هامة طبيا  -•

 :  التبوغتقسم حسب قدرتها على •

 : المبوغةالغرام + ع  -1•

 Bacillus: جنس العصويات - 

 Clostridium: المطثياتجنس  - 

 :  المبوغةغير الغرام + ع  -2•

 Corynebacterium: الوتدياتجنس  - 

  Listeria: الليسترياجنس  - 



 العصيات إيجابية الغرام

 :المبوغةالعصيات إيجابية الغرام •

 جنس العصوية :Bacillus 

 :نوعان هامان طبيا 

 

 Bacillus anthracis: عصوية الجمرة : أوال           

 Bacillus cereus: العصوية الشمعية: ثانيا           

 



 (الشمعية . الجمرة وع. ع:نوعان ) Bacillusالعصوية 

   Bacillus anthracisعصوية الجمرة: أوال

وهو أشيع عند الحيوانات   Anthraxتسبب مرض الجمرة  -•

 ونادر عند اإلنسان

,  ميكرونX1-2 10-2مقطوعة الطرفين  -ع كبيرة الحجم  :شكليا•

 .تصطف بشكل سالسل

توجد في العناصر (  غلوتاماتدي ) لها محفظة فريدة التركيب  •

 المرضية فقط

 غير متحركة•

 تنتج أبواغ  مركزية تبقى حية لسنوات•



 عوامل الفوعة -عصوية الجمرة 

 بالسميدتقاوم البلعمة ويرمز لها : الببتيدالمحفظة عديدة  -1

 :الجمريالذيفان  -2

 EF عامل الوذمة+ LFالعامل المميت :  ذيفانينيتكون من    

   ذيفانينيتحدان مع المستضد الواقي ويكونان   

 .ويزيد النفوذية الوعائية مسببا صدمة ووذمة البالعاتيحل 



 األمراض التي تسببها ع الجمرة
 :  العدوى•

 الحيوانيةالملوثة للمنتجات األبواغ مع اإلنسان تماس •

 (  صوف لحومجلود أشعار )    

 المخاطية واألغشية  الجلدالدخول هو وطريق  

 .  الطريق الهضمي والجهاز التنفسي و   

 

 :األشكال السريرية•

 جلدية متكاثرا ويسبب    سحجاتيدخل الجرثوم عبر : الجمرة الجلدية -1  

   نخريةقرحة = بثرة = حويصل = حطاطة غير مؤلمة محاطة بوذمة شديدة     

 تنتهي بتجرثم دم والوفاة إن لم تعالج. تغطيها قشرة سوداء     

 ذات رئة نزفية ( = داء جزازي الصوف )استنشاق األبواغ : الجمرة الرئوية -2

 .نسبة وفيات عالية. تستخدم كسالح جرثومي في الحروب . قاتلة      

 نادرة. تناول لحوم ملوثة باألبواغ أو بعد إنتان دم: الجمرة المعوية -3

 .إسهال مدمى , إقياء, ألم بطني       



 األمراض التي تسببها ع الجمرة

 



 التشخيص المخبري -الجمرة 

 من اآلفة الجلدية أو القشع أو البراز:  العينة•

 :  تلوين غرام   •

 ,  من  العصيات الكبيرة إيجابية الغرام  تظهرسالسل  

 من العينات السريرية اللطاخاتوال تظهر األبواغ في 

 .في حين تظهر المحفظة 

 مشرشرة, خشنة جافة, مستعمرات كبيرة المدمىعلى اآلغار : والزرع 
تظهر . للدمغير حالة ( . صوفية الشكل )مصفر أبيض بلون , الحواف

 .  األبواغ في الزروع القديمة

 سريع ودقيق  PCR: كشف الجينوم الجرثومي 

 

 



 العالج والوقاية  -الجمرة 

ويمكن ,  (الدواء المفضل ) السيبروفلوكساسينإعطاء   :العالج

 .  كبديل الدوكسيسيكلين

 :الوقاية 

 جثث الحيوانات المصابةحرق  -

 االحتياطات بالتعامل مع الحيواناتاتخاذ  -

 منتجات الحيوانات بالصاد الموصدتعقيم  -

 تلقيح الحيوانات -

 .  عاليي الخطورةواألشخاص عمال المخابر تمنيع  -

 



 العصوية

  B. cereus العصوية الشمعية:ثانيا 
 أبواغها واسعة االنتشار في الطبيعة وتلوث البقول والحبوب •

  

 تختلف آلية تأثيرهما معويين  يفانينذتنتج •

 :له شكالنتسمم غذائي وبالتالي سريريا يسببان  

 .يشبه تسمم العنقوديات وإقياءغثيان ( سا4)إما سريع  - 1

 وتتحمل حرارة الطهي حيث تلوث األبواغ الرز     

 .تسخينهفترة حفظه دون تبريد أو عند إعادة أثناء ثم تنتش      

 

 مائي غير مدمى                                                     إسهال( : سا 18)أو  بعد حضانة طويلة  -2

 .يتشارك مع أطباق اللحم والشوربة. يشبه إسهال الكوليرا    

          

التهابات العين التالية لرضوض ودخول جسم أجنبي  والتهاب سحايا : حاالت خطيرة هناك  
 .وذات رئة وذات عظم ونقي

    



  B. cereus الشمعيةالعصوية 
 :التشخيص المخبري

 عادة ال يجرى التشخيص المخبري الغذائي في التسمم 

 ليس لها محفظة –الحاالت تلوين غرام وببقية 

 –  المدمىاآلغار وسط هوائي على :والزرع 
 (حالة للدم مستعمرات )      

 

 

 : العالج

 عرضية في التسمم الغذائي  -

 (مقاومة للبنسلين )  والجنتامايسين الكلندامايسينالحاالت الخطيرة تعالج  -

 : الوقاية

 .تسخينهتناول الرز المطبوخ المعاد تجنب 

     

 



 :المبوغةالعصيات إيجابية الغرام •
 

      المطثياتجنس:Clostridium  

 

 الهوائية مجبرة     الغرام + عصيات •

 .   مبوغة•

 الحاطمة. متحركة عدا م•

 :أنواع هامة طبيا 4•

 C. tetani الكزازية المطثيات: أوال•

 C. botulinum الوشيقيةأو  النقانقية المطثيات: ثانيا•

 C. perfringensالحاطمة  المطثيات: ثالثا•

 C. difficileالصعبة أو العسيرة  المطثيات: رابعا•

 العصيات إيجابية الغرام



 المطثية

  Clostridium tetaniالكزازية المطثية: أوال 

 تسبب مرض الكزاز  •

 متحركة,  هوائية مجبرةال, غرام+ ع •

 واسعة االنتشار , انتهائيةأبواغها •

 .  في التربة والماء وروث الخيول والحيوانات   

 

 .جزء من فلورا أمعاء الحيوان واإلنسان •

درجة لنصف 160ساعات والحراة الجافة  3أبواغها تقاوم الغليان •
 .ساعة

 

 تعطي مستعمرات متموجة تحل الدم بشكل كامل المدمىعلى اآلغار •

 



 تتم بتلوث الجروح بأبواغ  عصيات  :العدوى 

 جنبية وتهتك نسيجي أيعززها وجود أجسام , الكزاز 

 كزاز الوليد. ونقص تروية 

 يوم تنتش األبواغ وتفرز الذيفان  15-5بعد حضانة •

 : يفان الكزاز ذ•

 neurotoxineخارجي عصبي قوي  ذيفان•
 الجملة  ينتقل داخل المحور األسطواني إلى    

 الدماغ  جذعخاليا العصبية المركزية ويؤثر على    

 حيث يعمل على, والقرن األمامي للنخاع الشوكي   

 تثبيط إطالق الوسائط المثبطة في نهايات العصبون    

 وبالنتيجة أقل المحرضات تسبب تقلصات . المحرك   

 مستمرة اشتداديةعضلية     

 .  من أقوى الذيفانات المعروفة سمية •

 االرتباط مع مستقبالته غير عكوس وغير قابل للتعديل•

 

 اإلمراضية - الكزازية المطثية



 األعراض -الكزازية المطثية

األعراض : 

 تتحرضمؤلمة تلقائية تشنجات . يوم  15-5حضانة  - 

وصعوبة بلع واشتداد ( ضزز) بالصوت والضوء وتكزز الفك 

 .مميتبقصور تنفسي وتشنج ظهري تنتهي المنعكسات الوترية 

 



 التشخيص والعالج - الكزازية المطثية
 التشخيص:   

 (األعراض والقصة السريرية )بحت : سريري •

 ملونة من جرح وزرعها الهوائيا بلطاخةممكن االستعانة •

 . لمدة كافية وإجراء االختبارات المؤكدة عليها 

 مستعمراتها حالة للدم: الزرع•

 (٪ لديهم جرح الزال ظاهرا50)الذيفان في عينة من الجرح كشف يمكن •

 PCRكشف جين الذيفان •

 ال يوجد مناعة •

 

 العالج: 
 لمجرد الشبهة( الذيفان الحر لتعديل ) المناعي الكزازي  الغلوبولين+ جرعة داعمة من اللقاح  •

 تنضير الجروح وتهويتها وعالجها•

 (   ميترونيدازولبنسلين و )صادات بجرعات عالية •

 نعاش تنفسي ومرخيات عضلية إ•



 الوقاية- الكزازية المطثية

 DPTيعطى لألطفال ضمن لقاح الثالثي (  الكزاز المعطل  ذيفان)اللقاح  -•
شهر وداعمة بعمر المدرسة  18-6-4-2جرعات عضلية بعمر  4)  (التوقيت)

 (سنوات  10ثم كل 

 

 .سنوات 10تعطى جرعات داعمة كل •

 سنوات 5تعطى جرعات داعمة لكل مجروح مضى على آخر لقاح له أقل من •

في مكانين مختلفين ( المناعي الكزازي  الغلوبولين) جرعة داعمة وترياق •
 سنوات 10-5للمجروح الملقح منذ 

 سنوات 10من أكثر من  للممنعينجرعات لقاح كاملة •

 جرعات داعمة لعناصر الجيش •

 جرعات داعمة للحوامل •

 المناعي للكزاز يؤمن مناعة وقائية لمدة  الغلوبولين•

 .وهو يعدل الذيفان الذي لم يتثبت بعد, سابيعأ 4- 2    

 

 



 المطثية

  C. botulinum الوشيقية المطثية: ثانيا 
 واسعة االنتشار في الطبيعة واألمعاء -  

 انتهائيةأبواغها قرب , غرام + عصيات كبيرة  -

 تطلق روائح كريهة بسبب تخمير السكاكر  -

 .  وتحليل البروتينات     

 تلوث أبواغها الخضروات واللحوم والعسل-

 .تتحمل األبواغ الغليان لساعات-

 .  الحامضية PHتنخفض مقاومتها بال -

 :  اإلمراضية-

 أنماط مصلية  8خارجي له  ذيفان

  العصبية ويصل عبر الدم  للتشابكات  من المعي يمتص الذيفان  -
 االستيل كولين ويحصر إطالق 

 يسبب الشلل والضعف مسببا القصور التنفسي -

 



 األشكال السريرية- الوشيقية المطثية

 تناول الذيفان المنتج في المعلبات :  تسمم غذائي -

في البيئة الالهوائية األبواغ الملوثة دون تعقيم مناسب تنتش األطعمة تعليب عند -
 (.المدخنوالسمك والفطور معلبات البقول الخضراء ) الذيفان وتنتج 

 

.  ال يتخرب بحموضة المعدة لكن  يتعطل بالغليان لعدة دقائق : الذيفان الخارجي -
ضعف وشفع . )ساعة من تناول الطعام الملوث  24-18تظهر األعراض خالل 

 (وشلل رخو وعسرة بلع وصعوبة كالم وقصور تنفسي ينتهي بالوفاة

 

 : الجرحي الوشيقيالتسمم •
 تلوث الجروح باألبواغ•

 :  الرضيعي الوشيقيالتسمم •

  –من العسل الحاوي على أبواغ الجراثيم •
 في معي الرضع وتنتج المتعضياتتنتش •

 مسببة ضعف وشلل للرضع يفاناتذ      

 . وتعالج بتقديم دعم تنفسي ويشفى عفويا •



 الوشيقي للذيفاناالستخدامات الطبية 

كميات زهيدة فعالة في عالج االضطرابات العضلية  -•

 .الجفنيالتشنجية مثل تشنج الكتابة والتشنج 

•Botox إلزالة تجاعيد الوجه 



 التشخيص المخبري - الوشيقية المطثية

 .الجرثوم عادة اليزرع -•

حقن فئران : نتحرى الذيفان ببقايا األطعمة ومصل المريض •

 .موتها= التجارب بجزء من العينة 

 .تستخدم األضداد النوعية لتحديد هوية الذيفان•



 العالج والوقاية - الوشيقية المطثية

 : العالج•

 المصل المضاد وريديا وبسرعة قصوى •

 دعم تنفسي •

 : الوقاية•

 تعقيم الغذاء وتعليبه بصورة صحية•

 مي المعلبات المنتفخةر•

 دقيقة 20غلي االطعمة المعلبة ألكثر من •

 لتعطيل الذيفان 

 



 األبواغ في التربة -

 .  من فلورا الكولون والمهبل جزء : الجراثيم -

 :تسبب مرضين منفصلين •

 

    

يترافق مع جروح الحروب وحوادث السيارات واإلجهاضات -

 .النتنة

 بأبواغها  المتموتةحيث تتلوث الجروح العميقة  -

يفاقم الحالة وجود أجسام أجنبية وجراثيم مقيحة ونقص تروية  -

 دموية

 

 (:النخر العضلي : )الغانغرينالموات الغازي أو  -1
 

 المطثية

 Clostridium perfringensالحاطمة  المطثية :ثالثا



 Clostridium perfringensالحاطمة  المطثية

 (:تتمة) الغازي الموات 

 :  اإلمراضية- 
 : عوامل الفوعة -

 والكرياتأغشية الخاليا يؤذي ( ليستيناز)ألفا  ذيفان-

 الدموي االنحالل  الحمرمسببا    

   كوالجيناز-

   هيالورونيداز-

  وبروتياز  جيالتيناز-

- DNAse 

 وتفرقعاتوالوذمة بعد تلويثها للجروح تنتش األبواغ وتتكاثر الجراثيم مسببة األلم -
  وتخميرالسكاكرتكاثر الجراثيم بسبب ( H2S/ Co2)تشير لوجود غاز في  النسيج 

األنسجة  وتظهر مفرزات كريهة  وتتنخرالدموية  وتعاق التروية النسج فتتمدد , 
 . الرائحة

 .  كما يحدث إنتان دم مميت اليرقان واالنحالل الدموي تتلوها الصدمة والموت -

 سيئإنذار  -



 التشخيص المخبري-الموات الغازي 

 بالدرجة األولى سريري-

 إيجابية عصيات تظهر :النسيجية  اللطاخات-

 .الغرام 

 تنمو مستعمرات مع : الالهوائي بالزرع  

 منطقة مزدوجة من انحالل الدم ونتعرف   

 .الحيويةباالختبارات الكيمائية عليها   

 :العالج -

 (البتر إن لزم). الجروح وتنظيفها وتهويتهاتنضير : جراحي-

 عاليأكسجين وتعريض المريض لضغط ويعطى البنسلين -



 :التسمم الغذائي -2•

 

 األبواغ على األطعمة وتنجو  تتوضع•

 من عملية الطهي   

 تنتش وتنمو على الطعام المعاد تسخينه •

 .  وتفرز الذيفان في األمعاء(  خاصة اللحوم )    

ويتراجع  إقياءساعة إسهال مائي ومغص و  16-8بعد حضانة •
 .  ساعة 24خالل 

 .  التشخيص سريري والعالج  عرضي•

 .  طبخ الطعام جيدا لقتل الجرثوم: الوقاية•

 Clostridium perfringensالحاطمة  المطثية



 المطثية

  Clostridium difficileالصعبة المطثية:رابعا 

 التهاب الكولون الغشائي الكاذبتسبب  -•

 المترافق مع تناول الصادات  

 تصبح )٪ يحملونها ي السبيل المعدي المعوي 3•

 وتنتقل بالطريق الفموي( ٪ في مرضى المشافي 30

 .البرازي ويسهم الطاقم الطبي بانتقالها 

اإلمراضية : 
 المطثيةالطبيعية فتنمو  الفلوراتثبط الصادات •

 الصعبة بسرعة وتفرز الذيفان المعوي 

  Enterotoxine الخلوي سام للخاليا   والذيفانCytotoxine  يسبب أذية مخاطية الكولون. 

 المكتسبة في المشافي لإلسهاالتأشيع سبب •

 هي أشيع صادات مسببين للمرض 3-2ج  وسيفالوسبوريناتأ واالمبيسيلين الكلندامايسين•



 الصعبة المطثية

 سريريا  : 

الكولون تشاهد غير مدمى مع أغشية كاذبة على مخاطية إسهال 

 بالتنظير

  التشخيص : 

 .ويمكن  الكشف على الجرثوم وعن الذيفان في البراز, سريري

 العالج : 

   عليه فمويا ويفضل  الفانكومايسينوإعطاء الدواء بإيقاف  

 .  السوائلوتعويض  الميترونيدازول  

 



 الغرامالعصيات إيجابية 
 

 المبوغةالعصيات إيجابية الغرام غير 

  الوتدياتجنس  :Corynebacterium  

 C. diphethriae:   الخناقية الوتديات - 

 

  الليسترياجنس  :Listeria   

 L. monocytogens: مولدة الوحيدات الليستريا  -

 



  Corynebacteriumالوتدية 
 C. diphtheriaeالوتدية الخناقية 

 عامل مرض الدفتريا -•

 يجابية الغرام بشكل المضرب إع •

 ,  ميكرون  X0.5-1 4-2و الوتد أ

 هوائية مخيرة •

 الكتابة الصينية تصطف بشكل •

 

تتلون بتلون متغاير . كمخازن للطاقة  مكوثرتحوي حبيبات فوسفات •
 عن لون العصية نفسها

 اإلنسان هو الثوي الوحيد•

تقطن في الطرق التنفسية العلوية وتنتقل بالقطيرات ومقاومة •
 .للجفاف



 الوتدية الخناقية
 عوامل الفوعة•

 الغزو -•

 يثبط تركيب : الذيفان الخارجي -•

 يرتبط  ببتيدالبروتين وهو عديد    

 على الغليكوبروتينيةبالمستقبالت    

 سطوح الخاليا   

 ال DNA له هو جزء من  المرمز 

 حيث يندمج مع  عاثيةجينوم      

 DNA     الجرثومي وينتج الذيفان 



 الوتدية الخناقية

 :االستجابة المناعية للثوي•

تشكل غشاء كاذب ← التهاب موضعي في البلعوم مع نتحة ليفية •

 .رمادي قاسي ملتصق بالبلعوم

 .نتاج أضداد تعدل فعالية الذيفان الخارجي إ•

مل  0.1لتقييم الحالة المناعية للشخص بحقن : اختبار شيك ---•

في حال عدم وجود أضداد يظهر , من الذيفان النقي في األدمة 

 .أيام 7-4االلتهاب في موقع الحقن بعد 



 األعراض -الخناقيةالوتدية 
 التهاب بلعوم ولوزتينكل : سريريا•

 مع وجود أغشية رمادية ملتصقة يجب     

 الشك بالدفتريا    

 ووذمة  رقبيةضخامة عقد لمفاوية •

  –( عنق الثور)شديدة في العنق     
 انسماميةأعراض –حرارة متوسطة     

 .  مضاعفات خطيرة  -شديدة    

 :المضاعفات -•

 انسداد الطرق الهوائية -1•

   نظمياتالتهاب العضلة القلبية المترافق مع ال  -2•

 ووهط دوراني       

 شلل العصب الحنجري الراجع -3•

 دون أعراض جهازية تقرحات جلدية هناك أنواع تسبب  -•



 التشخيص المخبري -الوتدية الخناقية 

 عزل الجرثوم -1•

 الذيفانإثبات إنتاج  -2•

 :عزل الجرثوم•

 :  مسحة بلعوم أو غشاء كاذب: العينة •

 :الفحص المباشر •

 الميتلينتلون بغرام وزرقة  •

 (إلظهار الحبيبات المتغايرة )   



 التشخيص المخبري -الخناقيةالوتدية 

 .التيلوريتأو طبق  لوفلرووسط  المدمىاآلغار الزرع على •

 

 

 

 

 

 بعد عزل الجراثيم: إنتاج الذيفان بإثبات •

الهالم إلثبات باالنتشار على تحقن بالحيوان أو يجرى اختبار الترسيب 
 إنتاج الذيفان

•- PCR  إنتاج الذيفانلكشف مورثة 

 



 العالج والوقاية -الخناقيةالوتدية 

 :العالج•

- يبدأ فورا بناء على الصورة السريرية  . 

-  بالخاليا  لتعديل الذيفان غير المرتبط : نعطي الترياق. 

-  االريترومايسينالبنسلين أو : نعطي الصادات  . 

- عالج عرضي  . 

   :الوقاية •

 حتى الحصول على مسحتين سلبيتين مخبريا: عزل المريض 

(             اللقاح الثالثي )  لدهيدأمعطل بالفورم  ذيفان: لقاح الدفتريا
شهر وداعمة بعمر المدرسة  18-6-4-2جرعات عضلية بعمر  4) 

 (سنوات  10ثم كل 

والمصل المضاد للمخالطين المصابين  األريترومايسينعطاء إ
 بالتهاب بلعوم 



 

 

   Listeria الليستريا
 L. monocytogensمولدة الوحيدات  الليستريا

 والكهول مضعفي المناعة, تسبب ذات السحايا وتجرثم الدم عند الولدان• 

 مبوغةغير , صغيرة, غرام+ عصيات •

 .تصطف كاألحرف الصينية    

 (البالعاتتتكاثر في )داخل خلوية مخيرة  •

 درجة 28 -22مميزة بحرارة  تشقلبيةتبدي حركة •

 .  درجة 37وال تتحرك ب     

 .  م 4+تنمو وتتكاثر بحرارة •

تنتقل لإلنسان بالتماس مع , منتشرة عند الحيوانات والنباتات وفي التربة •
الحيوانات أو برازها أو الحليب غير المبستر أو الخضراوات واللحوم 

 .  الملوثة

 عبر المشيمة أو أثناء الوالدة من األم: و االنتقالأ•



 األعراض -الوحيداتمولدة  الليستريا

 خلويةجراثيم داخل :=عوامل الفوعة•

 فوسفوليباز+هيموليزين+لستيروليزين+ 

 : الليسترياتداء •

 المدخل عبر الجهاز الهضمي •

 تقاوم الحرارة والجفاف والبرودة•

أحيانا تظاهرات ) ال عرضي عند الحوامل : ثناء الحملأاإلنتان •
 (هضمية أو تنفسية بسيطة 

فيسبب إنتان داخل عدوى داخل الرحم قد يكون : حول الوالدة•
ويسبب التهاب  أو يبدأ متأخراالرحم وموت محصول الحمل 

 .  خطيرة أو الموت عقابيل –أسابيع  4-1سحايا عند الولدان بعد 

أو  اللمفوماتاإلصابة عند الكهول مضعفي المناعة ومرضى •
تجرثم دم والتهاب ومرضى اإليدز تسبب  الستيروئيداتمتناولي 

 .  سحايا



 التشخيص المخبري  -الوحيداتمولدة  الليستريا

 
  :العينة•

  زرع دم عند الشك باإلصابة -: أثناء الحمل 

 عينة سائل أمنيوسي أو                       

     بعد الوالدة  : 

 من المشيمة: من األم  -        

 .  دمزرع أو المعدة أو س د ش عصارة : و من الوليد أ -       
 

 تصطف كاألحرف الصينية+ ع : تلوين غرام•

 .  االنحالل بيتامنطقة من مستعمرات رمادية مع :  الزرع•

 :لتأكيد أنها ليستريا مولدة الوحيدات: الكيميائية الحيوية االختبارات •



 العالج والوقاية -الوحيداتمولدة  الليستريا

   :العالج•

 . األمينوغليكوزيداتمع  البنسلينات -

 : الوقاية•

 لقاح  اليوجد -

 تحديد تعرض مضعفي المناعة لمصادر الجرثوم المحتملة  -

 .كالحيوانات المصابة ومنتجاتها والخضروات الملوثة   


