
 المتفطرات



 Mycobacteria المتفطراتجنس 

 ليست إيجابية وال سلبية .نوع من عصيات هوائية  50•

 (النجمية النوكارديامع )مقاومة للحمض والكحول •

 :أهم االنواع الممرضة•

 تصيب األنسان فقط –عامل مرض السل :  السلية المتفطرة -1•

 تصيب األنسان واألبقار -تسبب سل رئوي ومعوي: البقرية المتفطرة -2•

 مرض الجذام: الجذامية المتفطرة -3•

 سل رئوي عند مضعفي المناعة: الطيرية المتفطرة -4•

 مرض رئوي  : الكنساسية المتفطرة -5•

 . أنواع رمامة ال تسبب مرض إال لمضعفي المناعة•

 بطيئنموها •



 M. Tuberculosisالدرنية  المتفطرات
 عامل مرض السل •

.  تسيل نلسنبطريقة  تتلون . ال تتلون بغرام هوائية مجبرة عصيات •
غير متحركة وال . ميكرون  X 0.3 5-2 -نحيفة بدون اصطفاف محدد

 مبوغة

 أسابيع  8-6تحضن العينات . ساعة  18زمن تضاعفها : بطيئة النمو•

 :  يحوي جدارها شحوم مركبة عديدة •

 الفطروليةالحموض : حموض دسمة طويلة السلسلة  -1

   Dالشمع  -2
   الفوسفاتيدات -3

   منقاةمستضدات بروتينية  -4

   



 الخواص الفيزيائية والكيميائية

 .   م لمدة ساعة 55بالتسخين لدرجة   السليةتقتل العصية  -1

 . وبأشعة الشمس. بالبسترة,  بالموصدةو   

 .دقائق 3-2خالل  اإليتانوليقضي عليها  -2

 .تبقى حية ألسابيع في ظروف رطبة ومظلمة -3

 .خارجا وفي الغبار المبصوقتعيش أياما في القشع  -4

 .تقاوم الحموض والقلويات ومركبات األمونيوم الرباعية -5

 



 (التدرن)مرض السل 

 أو البقرية السلية المتفطرةتسببه : حبيبوميمرض مزمن •
 تكمن في خاليا الجملة الشبكية  .الرئة غالباموقع اإلنتان البدئي هو •

 ..الرئتين والعظام و سحايا. ويمكن أن يصيب أي عضو آخر السيما األعضاء جيدة التهوية. البطانية 

 :العدوى •

 .التنفسي من شخص مصاب في جو مغلقذاذ بالر:  السلية. م•

 .  وسل معدي معوي المساريقيةو  الرقبيةيسبب سل العقد . تناول الحليب من بقرة مصابة بسل الضرع: البقرية. م•

 .اآلفات خارج الرئة غير معدية•

 .   ماليين إصابة جديدة 8ماليين حالة وفاة بالسل سنويا و  3•
 .عودة ارتفاع باإلصابات بسبب االيدز•

 .الذراري الجديدة مقاومة للصادات المستعملة تقليديا•

 ( :قانون الخمسات ) لتدرن ا◄     

 .الدرنية  المتفطراتمن عصيات  5و تحتوي على  ميكرومتر 5الشكل قطرها نووية القطيرات •

 % 5و يتلوها %  5 بالمتفطرات  المخموجينعند المرضى أول سنتين تفعيل التدرن خالل إعادة خطورة •

 . لمدى الحياة      
 % (.10) سنوياً %  5% +  5أن خطورة إعادة تفعيل التدرن حيث (  ( high five:مرضى اإليدز 

 .  يترافق مع سوء التغذية وانخفاض المستوى المعيشي والصحي•



 المناعة

هي التي  CD4خصوصا إيجابية ال  Tأي الخاليا الخلوية  المناعة•

 .عملية المقاومة للجرثوم بعد شفاء اإلنتان البدئي تتواسط

فائدة تشخيصية )هناك أضداد جوالة لكن ال دور لها في المقاومة •

 (.فقط

 .نقص المناعة يؤهب بشكل كبير للسل المنتشر•

 PPDهو فرط حساسية متأخر يستخدم : اختبار السلين الجلدي•

 كمستضد



 اآللية اإلمراضية

 ذيفانأي  التنتج•

قادرة على النجاة والتكاثر داخل )تتكاثر في البالعم وخاليا الجملة الشبكية البطانية •
 (الليزوزومبمنع اندماج الحويصل البلعمي بالجسيم الحال  البالعات

 :تسبب نوعين من اآلفات•

 وهي   البدئيةغالبا في مكان اإلصابة )استجابة التهابية حادة :  نتحيةآفات  -1     

 (الرئتين    

 .العقد اللمفية التي تنزحها+  النتحيةاآلفة :  غونمركب     

 تحوي ( النغرهانس) عرطلةخاليا :  حبيبوميةآفات  -2     

 .  محاطة بخاليا شبه ظهارية  السليةع    

 محاطة بنسيج ليفي وتنخر جبني  حبيبوميةهي آفة : الدرنة   

 .تشفى بالتليف والتكلس. مركزي          



 اآللية اإلمراضية
 تحدث عادة في الفصين السفليين الرئويين البدئيةاآلفات •

 كالكليتين والدماغ والعظام األكسجةفي القمتين والنسج جيدة : إعادة التفعيل •

 :  انتشار العصيات يتم •

 .ينتشر إلى أجزاء أخرى من الرئة أو إلى السبيل الهضمي: تفتح الدرنة على القصبة  -1

   -إلى األعضاء الداخلية : عن طريق الدم  -2



 األعراض السريرية -األوليالداء السلي 

 (االستجابة المناعية الخلوية هي األساس) العرضية السليةالعصية  عداوى٪ من 90•

 : السل الرئوي

 التهاب وضخامة عقد   -حمى وتعب وتعرق ليلي ونقص الوزن سعال مع نفث دم    

 (.الخنزرة)غير مؤلمة وحيدة الجانب  رقبيةلمفاوية    

 : السل المعدي المعوي

 (أو تناول ع البقرية السليةتسببه ابتالع ع )ألم بطني وإسهال وحمى ونقص وزن    

 :السل الكلوي

 .عسر تبول وألم في الخاصرة,(بيلة قيحية عقيمة)بيلة دموية أو بيلة كريات بيض    

داء بوط في )سل العمود الفقري , لتهاب العظم والنقي السلي واالتهاب السحايا السلي 
 (الفقرات

 .متعددة بسبب االنفتاح على الدم سليةبؤر  : الدخنيالسل 

 



 الداء السلي الثانوي

 البدئيةسنوات من اإلصابة  5خمج سلي يحدث بعد •

في الجسم في بؤر  سليةغالبا إعادة تفعيل داخلي لعصيات •
 هاجعة 

 .  و عدوى خارجية من تلوث تنفسيأ•

درنات متالصقة مع تجبن واسع  –عادة في قمة الرئة •
قد ينفتح على القصبات أو اللمف أو .)االسليالورم = وتكهف 

 (الدم

عادة التفعيل في المرضى المضعفين ومثبطي المناعة إيحدث •
. 



 التشخيص المباشر 
 يطلب بناء على الصورة السريرية وصورة الصدر: الفحص المباشر•

 حسب  )أو العينات األخرى ( مرات3)تلوين تسيل نلسن لعينة القشع الصباحي  -

 (.العضو   

 .األورامينيمكن استخدام تلوين -



 طريقة تلوين تسيل نلسن

بحرارة دقيقة  30-15مدة الكثيف  الفوكسينبمحلول يغمر المحضر  -
إلى بدء تصاعد  بالتسخين) الحار الفوكسينبدقائق  5أو مدة المخبر 
 .(البخار

 .بالماءيغسل المحضر  -2

من حمض  أومزيجحمض األزوت الثلثي )يغمر المحضر بمزيل اللون  -3
 دقيقة حسب سماكة المحضر 2-1مدة ( وكحول

 يغسل المحضر بالماء -4

 ثانية 60-30مدة  المتيلينزرقة يغمر المحضر بمحلول  -5

 يغسل المحضر بالماء وينشف -6

 



 الزرع-التشخيص 
 واألمالحتحتاج لمنابت غنية بمح البيض والغليسرول : الزرع •

 .المعدنية             

 :وتركز بالتثفيل ثم تزرع على  NaOHتهضم العينة بال 

 CO2 5-10٪درجة وبجو هوائي و   37بحرارة ( جنسن  لوفنشتاين)وسط 

 .أسابيع 8أيام ولمدة  7تقرأ بعد  -أسابيع  8وتحضن حتى 

 .تشبه رأس القرنبيط كريمية ثؤلوليةخشنة : مستعمراتها  -  

 .األنواع عن بعضها باالختبارات الكيميائية الحيويةتميز  -  

 

 

حمض النخيل موسوم بكربون مشع كمصدر وحيد :  Bactec: المنابت السائلة نظام 

 C14الموسوم بالكربون  CO2يشطر حمض النخيل ويطلق  السليةتكاثر العصية . 

 .  المشع من الوسط المغذي السائل حيث يتم كشفه

 PCRاختبارات ال •

 



 المباشرالتشخيص غير 

 
 كشف األضداد قليل األهمية 

 الجلديالسلين اختبار 
 أسابيع 6-4يصبح إيجابي بعد  -اختبار تشخيصي هام  

 المناعة الخلوية  يتواسطه•

 (( PPD Purified Protein Derivativeيستخدم •

 وحدات  5يحقن في أدمة الوجه األمامي للساعد 

 (          ملم عند مضعفي المناعة 5)ملم  10= ˂صالبة بقطر : اإليجابي  اإلختبار•

 (اإلحمرارالصالبة وليس ) سا 72-48بعد                              

 (أسابيع من بدء الخمج الحديث 10-2خالل )عدوى سابقة أو مرض فعال  -1: إيجابيته•

 (.سنوات 5-أشهر  5) BCGلقاح  -2               

 .  خمج سلي حديث -1: سلبيته•

 .ال يوجد إنتان حالي أو سابق  -2            

 .  نتان بفيروس الحصبة يسبب سلبية تفاعل السلينإ  -3            

 (.واإليدز اللمفومات)مرضى ضعيفي المناعة  -4            

 .السيما في المناطق التي يتوطن فيها المرض إيجابيتهسلبيته أهم من •



 العالج

 يجرى اختبار التحسس للصادات الحيوية على وسط الزرع نفسه الممزوج بالصادات المختارة •

ويستمر مدة العالج لمدة ( مقاومة لألدوية طافراتللوقاية من ظهور )نستخدم معالجة دوائية متعددة  •
 (ي مرضى اإليدزشهر ف 12-9.)أشهر 6-9

 :  أدوية الخط األول •

 ستربتومايسين - اإليتامبوتول - البيرازيناميد - الريفامبيسين -اإليزونيازيد•

 : أدوية الخط الثاني•

 وإيتوناميدأسيد  سياليسيليكبارا أمينو •

مرضى ) ايتامبتول – وبيرازيناميد وريفامبيسين إيزونيازيد: شهر  2: أفضل برنامج •
 ( االيدز

 فقط وريفامبيسين إيزونيازيد: أشهر  4يليه •

 . أشهر 6من القشع لمدة ال تقل عن  السليةيستمر العالج حتى غياب العصية •

 : يعود بطء االستجابة للعالج لألسباب التالية•

 معظم العصيات داخل خلوية -1  

 المادة المتجبنة تعيق تأثير الدواء -2

 .في اآلفات المزمنة تكون العصية خاملة استقالبيا فتكون مقاومة لألدوية  -3

 (مرضى اإليدز)هناك ظهور لسالالت متعددة المقاومة •



 الوقاية

التشخيص الباكر والمعالجة المناسبة المتابعة للمرضى الذين •

 .السليةينفثون العصيات 

 استخدام األقنعة وأساليب الوقاية •

 .  والعزل التنفسي   

 استخدام االختبار الجلدي لرصد •

 مرضى االيدز   )أي انقالب حديث له لإليجابية خصوصا لدى   

 والمتماسين مع مرضى السل الفعال والكحوليين والمساجين      

 ....(.والقادمين من مناطق موبوءة 

 – QuantiFeron: الكامنة  العداوىهناك اختبار أحدث لكشف •
.TB (QFT)  



 الوقاية
 :   BCGلقاح ال •

 تتفاوت فعاليته ( عصيات كالمت غيران)حية مضعفة من م البقرية ذرية
يعطى . ٪ ويسبب اختبار جلدي إيجابي وال يعطى لمضعفي المناعة 0-70

   السليةلألطفال خالل السنة األولى وللطواقم الطبية المتعرضة للعصية 

 .المرضى وألسر     

 إعطائهيجب إجراء اختبار السلين قبل 

 اللقاح ليعطىويجب أن يكون سلبيا     

 

 يستخدم الBCG  لعالج سرطان المثانة لتحريض المناعة الخلوية التي
 .  الكارسينوماتثبط نمو خاليا 

 .  أشهر 9-6لمدة  اإليزونيازيدالكامنة  يستخدم  العداوىللوقاية وعالج •

بسترة الحليب وتشخيص وعالج الحيوانات المصابة وتمنيعها للوقاية من •
 .  السل المعوي

 



 الالنموذجية المتفطرات
 اإلصابة السريرية والعالج لألصبغة إنتاجها نموها المتفطرةاسم 

I الكنزاسية –
 البحرية

 في الضوء بطيئة 
 حساسة ألدوية السل -+اختبار سلين  –مرض يشبه السل :  الكنزاسية

 بالتتراسيكلينتعالج  -آفات ورمية حبيبية متقرحة : البحرية

II بطيئ الخنازيرية 
في الظالم بشكل 

 رئيسي
 االستئصال الجراحي – الرقبيةللعقد  حبيبوميالتهاب 

III الطيرية-

 داخل الخلوية
 ال تنتج بطيئ

يعالج  -مقاومة ألدوية السل -مرض يشبه السل عند مضعفي المناعة

 االيتامبوتولمع  بالكالريترومايسين

IV  التصادفية

 السلحفاتية -
 ال تنتج سريع

ومرضى الصمامات والمفاصل  المناعة ممرضة لمضعفي -رمامة 

 .الدوكسيسيكلينمع  باألميكاسينتعالج  –مقاومة ألدوية السل  -الصنعية



 الجذامية المتفطرة

Mycobacterium Leprae 

 .تسبب مرض الجذام  •

 أو مزارع  زرعيةال تزرع على أوساط •

 خلوية في المختبرات      

 األرماديلوأو . تزرع على قدم الفأر•

 .اإلنسان هو الثوي الطبيعي لها•

 .درجة  30تفضل حرارة  •

 (.أبطأ الجراثيم الممرضة البشرية نموا)بطيئة جدا •

التماس طويل األمد مع مرضى الجذام الورمي الذين : العدوى•
 .يطرحون العصيات مع مفرزاتهم األنفية والجلدية



 اإلمراضية

والخاليا البطانية , للجلد  المنسجةتتكاثر داخل الخاليا وفي الخاليا •
 (يصيب المناطق الباردة.)وخاليا شوان في األعصاب

 :له شكالن •

تتشكل أورام  - المتفطرةالمناعة الخلوية تحد من نمو : الجذام الدرني•
 وعصيات قليلة عرطلةتحوي خاليا ( واحدة أو متعددة)حبيبية  

 (ضياع الحس لكن خفيف)يتسبب االرتكاس المناعي في أذية العصب      

 .٪90تراجع تلقائي في , اختبار الجذامين إيجابي     

تحوي اآلفات الجلدية واألغشية . المناعة الخلوية ضعيفة: الجذام الورمي•
وتخرب نسيجي كبير وضياع  المتعضياتالمخاطية أعداد كبيرة من 

 .حسي مميز ال عكوس

 اختبار الجذامين سلبي     

 .موجودة لكن غير فاعلة الخلطيةالمناعة     



 األعراض السريرية
 الحضانة عدة سنوات -•

 ناقصة الصباغ  لويحيةيبدأ آفة جلدية بقعية أو شبه : الدرنيالجذام •

 خدر في األعصاب السطحية+                      

 سحنة الوجه األسدية= آفات جلدية عقدية عديدة : الجذام الورمي •

 عقيدات مؤلمة على   ) الجذاميةمع العالج تتطور إلى الحمامى العقدية     

 بدء (= والزند والتهاب العصب والتهاب العنبية للظنبوباألسطح الباسطة     

 تعافي المناعة الخلوية             

 :التشوه الواسع يعود

 .تخدر الجلد يؤدي لحروق ورضوض تصاب باإلنتانات -1

 .ارتشاف العظم يؤدي لفقد المالمح كاألنف ورؤوس األصابع -2

 ارتشاح الجلد واألعصاب يؤدي -3

 . لتثخن الجلد وتطويه     

 



 التشخيص المخبري

(  H2So4تسيل نلسن المعدلة باستخدام )تلوين مقاوم للحمض  : الجذام الورمي -•
حاوية ( بالعم محملة بالشحم)خاليا رغوية  -أنفية  كشاطاتمن اآلفات الجلدية أو 

 على عدد كبير من العصيات 

 عدد العصيات قليل: الجذام الدرني •

 صعب: الزرع •

 ال يوجد اختبارات مصلية مفيدة•

 الصورة السريرية المميزة كافية•

 :  العالج•
  الكلوفازيمينو  الريفامبيسينيشارك مع  -الدابسون•

 الجذام الورميلعالج               

 تستمر المعالجة سنتين على األقل•

 .  الدرنيالجذام في  الريفامبيسينويشارك فقط مع   

 :  الوقاية•
 عزل المصابين •

 بالدابسونوقاية كيميائية لألطفال •

 .لقاح اليوجد•



   Actinomycetes الشعيات

 جراثيم لكن تشكل خيوط طويلة متفرعة تشبه الفطور•

 :صنفت جراثيم ألنها•

 الببتيدوغليكانلها جدار خلوي يشبه إيجابيات الغرام يحوي  -1•

 تتكاثر باالنشطار الثنائي -2•

حساسة للمضادات الحيوية الجرثومية وغير حساسة لمضادات  -3•
 الفطور

 

 اإلسرائيلية الشعيةالنجمية و  النوكارديانوعان هامان طبيا •



 Actinomyces Israelii األسرائيلية الشعية

 (ش  االسرائيلية والعنكبوتية أشيع سببين.)Actinomycosis: الشعياتداء تسبب •

 تشكل جزءا من فلورا الفم وجهاز التكاثر  الهوائيةجراثيم •

 األنثوي    

 عند الرضوض الموضعية مثل كسور الفك  أو قلع األسنان •

 تغزو النسج وتشكل خيوطا محاطة بمناطق التهابية     

 .كتلة من الخيوط في القيح(= حبيبات الكبريت)حبيبات صفراء قاسية تتشكل •

 تبدأ بتورم صلب غير مؤلم يتطور ببطء مشكال خراجات وجيوب قيحية: سريريا•

  جيبيةينزح القيح بعدها عبر طرق       

 ٪ اآلفات في الوجه والعنق  50•

 نساء مع جهاز: في الحوض الشعياتقد يحدث داء •

 .داخل الرحم لمدة طويلة     

 أخماج صدرية وبطنية •

 .  مرض غير معد•



 التشخيص

+ عصيات إيجابية الغرام متفرعة : تلوين غرام للمفرزات -•

 حبيبات الكبريت

 زرع القيح أو الخزعات النسيجية الهوائيا •

 :العالج 
 .  مدة طويلة والتفجير الجراحي Gالبنسلين  •



 Nocardia Asteroids  النجمية النوكارديا

 النوكاردياتداء تسبب •

 في البيئة والتراب  هوائيةجراثيم •

 مقاومة للحمض بضعف: النجمية•

 النوكاردياالنجمية والبرازيلية هما االشيع لداء •

 دون حبيبات الكبريت   جيبيةتسبب إنتان رئوي يتطور لخراجات وطرق •
 في مضعفي المناعة تنتشر للدماغ أو الكليتين•

 .  غير معدي•

 :التشخيص•
 رؤية العصيات أو الخيوط المتفرعة بتلوين غرام•

 أو المقاوم للحمض           

 الزرع الهوائي على األوساط الجرثومية•

  :العالج•
 التفجير الجراحي+  السلفوناميدات•


