
 Mycoplasmaالمفطورة 

 Chlamydiaeالمتدثرات 

  Rickettsia الركتيسيا



 Mycoplasmaالمفطورات : أوال 
 مغلفة بغشاء هيولي  –جراثيم عديمة الجدار •

 ستيروالتوحيد ثالثي الطبقات يحوي     

 بغيمزابغرام بل  التتلون•

 –تزرع على منابت صنعية بظروف الهوائية مخيرة •
 .مستعمرات تشبه البيض المقلي     

 ,  متعددة األشكال مرنة•

 تعبر من المراشح الجرثومية. يصعب مشاهدتها بالمجهر الضوئي: من أصغر الجراثيم •

 .أنواع مطاعمة في الفم والسبيل التناسلي والبولي•

 :  األنواع المرتبطة باإلمراض لدى اإلنسان •

 األولي الالنموذجيااللتهاب الرئوي : المفطورة الرئوية -1

 تسبب إصابات تناسلية : الحالة لليوريا  الميورة -2

 ال تؤثر عليها الصادات التي تثبط اصطناع الجدار الخلوي •



 المفطورة الرئوية
 ٪ من حاالت االلتهاب الرئوي20 -التهاب رئوي ال نموذجي •

 تنتقل عبر القطيرات التنفسية •

 سنة 20-6تصيب األطفال واليافعين •

 ودعث  سعال جاف  نوافضصداع معند وحمى و •

 التهاب رئوي قصبي رقعي منتشر)الصورة الشعاعية مميزة •

   (شديدة نسبة للوضع السريري ارتشاحات+ لفص رئوي أو أكثر       

 التهاب رئوي سامح بالتجول•

 أيام 10-3يتراجع دون عالج نوعي •

 .قيحيقد تسبب التهاب قصبات وبلعوم وأذن وسطى  ال •

 (أيام 10-8) بطيئ: الزرع على أوساط نوعية خاصة: التشخيص•

 (الباردة الراصاتتحري .)استخداماأكثر : االختبارات المصلية •

 .األزيترومايسينو  الدوكسيسيكلين:العالج •



 المفطورة التناسلية

المفطورة البشرية والمفطورة الحالة لليوريا تستعمر السبيل البولي •
 .٪ من الناس50والتناسلي 

 المفطورة الحالة لليوريا( :Ureaplasma urealyticum :) 

 تسبب التهاب االحليل والتهاب بطانة الرحم  •

المكورات ال تعزل يجب أن نفكر بها في حاالت التهاب اإلحليل عندما •
 .الرجالالسيما عند أو المتدثرات البنية 

 الدوكسيسيكلين: العالج•
 
 المفطورة البشرية ( :M. hominis) : 

والمرض االلتهابي تترافق مع الحمى أثناء الوالدة أو التالية لإلجهاض •
 .الحوضي

   

 التتراسيكلين: العالج•



 Chlamydiaالمتدثرات : ثانيا 
البد من تزويدها بالطاقة من )داخل خلوية مجبرة , جراثيم صغيرة جدا•

 (  المضيف

جراثيم  لكنها( لصغرها وتطفلها اإلجباري)كانت تصنف فيروسات •
 :ألنها 

 .معاDNA و  RNAفيها  -1

 .الثنائيباالنشطار تتكاثر  -2

 .لها جدار يشبه سلبيات الغرام -3

 .حساسة للصادات -4

 .لتصنع بروتيناتها وأنزيمات بفعالية استقالبية ريبوزوماتلها  -5

 تنمو في الكيس المحي لجنين الدجاج وفي المزارع النسيجية•



 الدورة التطورية للمتدثرات
 : EB) )Elementary Bodyالجسم االبتدائي  -1•

 الشكل الخامج والمعدي  -

 (ميكرون 0.3)نانوميتر 300يقيس  -

 خامل استقالبيا  -

 مقاوم للشروط الخارجية وينجو خارج الخاليا  -

 ال يتكاثر مطلقا-

 .  يلتصق بسطح الخلية المضيفة ويدخل بالبلعمة -

 .يزداد حجمه داخل الخلية ويتطور للشكل الشبكي -

 : Reticulate Body ( RB): الجسم الشبكي -2

 ميكرون0.8-1.2 -

 فعال استقالبيا-

يتكاثر باالنشطار الثنائي ليعطي عدد من الجراثيم تشكل األجسام االبتدائية -

 تحل الخلية وتهاجم خاليا أخرى( مشتمالت داخل خلوية)



 C. trachomatis الحثريةالمتدثرة •
 :  تسبب •

 (:  التهاب ملتحمة وقرنية مزمن)التراخوما :  أخماج عينية -1

 وعمى     تندباتيسبب تقرحات و  –يصيب األطفال واليافعين  -واسع االنتشار مرض  

 (.المسؤول األول عن العمى في البلدان الحارة الجافة)     

 (المصابة أثناء عبور القناة التناسلية لألم )الوالدة حديثي : التهاب ملتحمة اشتمالي -2

 (أثناء عبور القناة التناسلية لألم المصابة )ذات رئة عند حديثي الوالدة  -3

نقص خصوبة   ←التهابات تناسلية مزمنة متكررة لدى النساء  –التهاب إحليل ال سيالني  -4

 وحمل خارج الرحم

 LGVالورم الحبيبي اللمفي المنتقل بالجنس  -5



 C. pneumoniaeالمتدثرة الرئوية 

 لى شديدةإمن ال عرضية إلى معتدلة  أخماجهاتتراوح •

التهاب : تسبب أمراض في الطرق التنفسية العلوية والسفلية •

 ....بلعوم وجيوب وأذن وسطى 

مشابهة للمفطورات التهاب رئوي ال نموذجي المرض األهم هو •

 الرئوية 

٪ من ذات الرئة المكتسبة في المجتمع بعمر الشباب 5-20•

 سببها المتدثرة الرئوية 



 C. psittaciالمتدثرة الببغائية •
 (داء مربي الطيور)داء الببغاء تسبب •

 ذات رئة ال نموذجية •

 المخموجةالعدوى باستنشاق الغبار الملوث ببراز الطيور •

أو استنشاق مفرزاتها  المخموجةالجاف أو التعامل مع األنسجة 

 .التنفسية

 



 العالجوالتشخيص  –المتدثرات 
 

 :  التشخيص  •
 رؤية المشتمالت بالتلوين : كشف المباشر للجرثوم•

 (كتل مكتنزة قرب النواة بلون أرجواني ) بغيمزا        

 اختبار التألق المناعي: مستضداتهكشف •

   DNAكشف •

 زرع على الكيس المحي للجنين أو المزارع النسيجية•

 كشف األضداد في المصل•

 :  العالج•
 لألطفال األريترومايسين – والدوكسيسيكلين التتراسيكلين•

 عالج الشركاء الجنسيين •



 Rickettsiae الريكتسيا: ثالثا 

 داخل خلوية مجبرة, عصيات صغيرة •

 سلبيات الغراملها جدار مثل •

ال تنمو على المزارع الصنعية بل على الكيس المحي لجنين •

 الدجاج أو المزارع النسيجية 

 مفصليات األرجل كالقمل والقراد والبراغيثتنتقل لإلنسان عبر •

 

 

 



 اإلمراضية - الريكتسيا

 ←تضخمها ← تخمج الخاليا المبطنة للشعيرات الدموية •

تسد  خثراتتشكل ← طالئع مخثرة  المخموجةتفرز الخاليا 

 في  الجلد والقلب و ج ع م  خثاراتتشكل ← لمعة األوعية 

 صداع  –اندفاع جلدي  –حمى •

 



 الريكتسيا
 :أهم أمراضها المهددة للحياة

 حمى الجبال الصخرية المبقعة •

 التيفوس المنتقل بالقمل •

 تيفوس الفرك •

 

اختالجات   + سبات +  بالركتسياالتهاب دماغ  : الحاالت الشديدة •
 الموت← وذمة رئة + 



 Epidemic Typhusالتيفوس الوبائي 

 البروفاتسيكية الركتسياتسببه •

 قمل الجسد: الناقل •

 فيدخل برازه  المخموجحك و فرك القمل : العدوى •

 أو األغشية المخاطية أو عبر االستنشاق السحجاتفي   

 يحدث بشكل أوبئة بين للمتقدمين بالعمر خصوصا•

 (تشبه االنفلونزا )صداع  –إعياء شديد  -حمى عالية طويلة األمد •

   -ضخامة طحال -ثم طفح جلدي بقعي على الجذع واألطراف    

 (.  هذيان وسبات )  –التهاب دماغ  وسحايا شديد   

 عزل الجرثوم من الدم أو من خزعة الجلد -: التشخيص •

 الكشف عن األضداد -                  

 (مضاد استطباب  السلفوناميدات) الكلورامفينيكولو  التتراسيكلين: العالج•

 :  الوقاية  

 النظافة الشخصية والبيئية ← الوقاية من مفصليات االرجل   -    

 مناعة فاعلة= لقاح التيفوس   -    


