
 علم الجراثيم السريري

Clinical Bacteriology 



 المكورات إيجابية الغرام

Gram- Positive Cocci 

 

 Staphylococcusالمكورات العنقودية 

 Streptococcusوالمكورات العقدية 



 المكورات العنقودية 

Staphylococcus 



 Staphylococcusالمكورات العنقودية 

(.                                                  ميكرون 1)مكورات كروية تامة االستدارة  -
.                                                     غرام+ , تصطف بشكل عناقيد -
 تنمو بسهولة على األوساط: الهوائية مخيرة-

 . .سا 24-18خالل ˚ 37االعتيادية بحرارة           

 .مبوغةغير  -غير متحركة  -

 .   الكاتالز+ كلها  -

 واسعة االنتشار في الطبيعة                                                   -

                                         :األنواع الهامة من الناحية الطبية -
 .والعنقوديات الرمامة,  البشرويةالعنقوديات , العنقوديات المذهبة

 األغشية  وفلوراالجلدية  الفلوراالجزء األساسي من  البشرويةالعنقوديات -

 .  المخاطية   

 .يحملون العنقوديات المذهبة في فتحتي األنف  ٪- 30-15



 S. aureusالعنقوديات المذهبة 

 أخطر أنواع العنقوديات  -•

مستعمرات صفراء                                     : تنمو على اآلغار المغذي•
 .  مم 3-1ذهبية  بقطر 

 

 βتحل الدم حال كامال :  المدمىعلى اآلغار •
 

 (مثل كل العنقوديات )   ٪7.5تنمو تتحمل الملوحة :  شابمانوسط •

 

 شابمانوسط  تصبغ◄المانيتولفقط العنقوديات المذهبة تخمر سكر  
 .باللون االصفر 

 

 

 



 ذهبةعوامل الفوعة العنقوديات الم

 :تمتلك عوامل غزو وفوعة أهمها•

 :  Aالبروتين  -1

   IgG لل FCيرتبط مع الجزء -

 فيمنع تفعيل المتممة ويعيق البلعمة

 (مستضد-تفاعل ضد) يستخدم في التشخيص المخبري  -

 :  التيكويكحموض  -2

والبروتين الرابط  للفيبرونكتينوالبروتين الرابط  التالزنعامل  -3
 (هامة في االلتصاق . )للكوالجين

 

 

 



  المذهبةعوامل الفوعة في العنقوديات 

 مجموعة من الذيفانات واألنزيمات  -4

المخثراز Coagulase  . 

الذيفان المعوي:Enterotoxin : إقياءومستضد فائق يسبب إسهال         
مقاومة , من تناول الطعام الملوث و سيئ التخزين (  تسمم غذائي) 

 .للغلي ولحموضة المعدة وألنزيمات الهضم

الذيفان المقشرExfoliatin  : متالزمة الجلد المسلوقSSSS عند األطفال
(Staphylococcal Scalded Skin Syndrome  ) 

قاتلة للكريات البيض  ذيفاناتLeukocidines 

يفان متالزمة الصدمة السميةذ :TSST-1(Toxic Shock Syndrome 
Toxin-1 :)الصدمة←  السيتوكيناتفرط إطالق ← مستضد فائق 

 الذيفانα : يسبب انحالل الدم وتنخر الجلد. له تأثيرات عصبية مركزية قاتلة. 

 والليبازات والنوكليازات والبروتياز الهيالورونيدازأنزيمات مثل        
 .   DNAseوال 



Superantigenes 

 



 المسببة بالعنقوديات المذهبة األخماج

 القوباء والدمامل وإنتانات الجروح وإنتانات الثدي بعد الوالدة : إنتانات الجلد  -1•

 تقيحات لثوية وخراجات سنية, التهاب الجيوب واألذن الوسطى. التهاب لوزتين قيحي  -2•

 :  إنتان الدم -3•

 .  تالية لتجرثم الدم: الخراجات االنتقالية  -4•

تسبب التهاب الشغاف على  البشرويةال ع ) صمامات طبيعية أو صناعية : التهاب الشغاف -5•

 (  الصمامات الصنعية

 من منشأ دموي أو رضي: ذات العظم والنقي والتهاب المفاصل  -6•

ات الرئة ذ) تؤدي لتقيح الجنب  أو خراج الرئة . و بعد الجراحةأتالي إلنتان فيروسي : ذات الرئة -7•

 (  المكتسبة في المشافي

بسبب تناول الذيفان ( بشكل أساسي  باإلقياءيتميز  التهاب معدة وأمعاء : )التسمم الغذائي -8•

 (.  ساعات   8 -1حضانة قصيرة ) المعوي المفرز مسبقا  في األطعمة 

لى األقل من عحمى وهبوط ضغط وطفح يسير للتقشر وإصابة ثالثة : متالزمة الصدمة السمية  -9•

 .الدم, العضالت , الجهاز العصبي, الجهاز الهضمي, الكلى, الكبد: األجهزة

 تنفجر وتحتها جلد أحمر متقيح  –فقاعات معممة  -حمى: SSSSمتالزمة الجلد المسلوق  -10•



 العنقوديات  أخماجصور من 

 



 التشخيص المخبري

...               دم -قشع  –بول  -خراج بزالة -قيح – مسحات: العينات  -•

 (نراعي العقامة ) 

ملونة بغرام نشاهد مكورات كروية  لطاخة: التحري المباشر  -•

داخل وخارج الكريات , عناقيدتصطف بشكل , الغرام   يجابية إ

 القيحية 



 Gram stainingتلوين غرام 



 التشخيص المخبري

 : الزرع •

 ساعة لمستعمرات 18نمو خالل  :المدمىاآلغار -

  مم 3-1بقطر, صفراء , دائرية منتظمة الحواف         

 .للدم بيتا حالة -

 :  الكاتالزمستعمرات إيجابية -

H2O2              H2O+O2 

 

 

 لسكر مستعمرات مخمرة  : شابمان-

 المانيتول             

 

 

 





  المدمىاآلغار أنماط حل الدم على 

 :أنواع  3حل الدم له •

 تحل الجراثيم الهيموغلوبين:  βكامل •

 المستعمراتبشكل كامل وتظهر هالة نيرة حول   

 

 تحول الجراثيم الهيموغلوبين  :αجزئي •

األخضر فتظهر هالة مخضرة                                                      ميتهيماغلوبينلى إ

 حول المستعمرات

 

ال تفكك الجراثيم الهيموغلوبين                                                                 : γال انحالل •

 فال يوجد هالة حول المستعمرات

 





 (  األهم)إيجابي :  المخثرازاختبار •

 

 

 

 

 

 

 

 α الستافيلوليزينأضداد ) قليلة االستخدام : غير المباشرة الفحوص •
 (   التيكويكحمض وأضداد 

 

 التشخيص المخبري



 نواع أخرى من العنقودياتأ

   المخثرازوالرمامة سلبية   البشرويةالعنقوديات •

لكن يمكن أن  الفلوراجزء من :  S.epidermidis البشرويةع ال •

 واالستزراعاتالوريدية  القثاطرتسبب إنتانات انتهازية على 

تكون مغطاة بطبقة من البروتينات التي ترتبط ). الصنعية كالصمامات القلبية 

 ( Biofilmتشكل الهالم الحيوي = بها العنقوديات 

 تسبب إنتان المجاري البولية : S. saprophyticusال ع الرمامة •

 صفات مميزة حل الدم  المخثرازاختبار  نوع العنقوديات 

  تخمر, عوامل فوعة  β ايجابية ع المذهبة

 المانيتول

,  من فلورا الجلد جزء التحل  سلبي البشرويةع 

 للنوفوبيوسينحساسة 

.  للنوفوبيوسينمقاومة  ال تحل سلبي ع الرمامة

 تسبب انتان بولي 



 التشخيص المخبري

  والقثاطراألجسام المزروعة  –بول  - مسحات: العينات  -•

 (العقامة نراعي .....)

مكورات كروية ◄ بغراملطاخة ملونة : التحري المباشر  -•

الغرام تصطف بشكل عناقيد داخل وخارج الكريات إيجابية 

 القيحية 

 



 : الزرع -•

 .ساعة 18نمو خالل    :المدمىاآلغار -

 عادة  بيضاء مم 3-1بقطرلمستعمرات  -

 (γغاما .)للدمالتحل  --

 الكاتالزإيجابية -

 :  شابمانوسط على -

 (الوسطلون  التغير)  المانيتول التخمر-

 سلبي:  المخثرازاختبار  •

 

 التشخيص المخبري



 



 العنقوديات  خماجأعالج 

 .تحتاج تفجير ثم معالجة بالصادات جهازية وموضعية: الخراجات •

عالج بالصادات مباشرة ريثما تأتي نتائج : الجهازية األخماج•
 .  التحسس للصادات

 معظم S.A  مقاوم للبنسلينG  بسبب إنتاجβمنقول بالسميد بتواسط الكتاماز . 

  الS.A  للالمفرزة β والسيفالوسبورينات بالبنسليناتتعالج  الكتاماز 
أو مشاركة بنسلين غير ...( والنافاسيلين الكلوكساسيلين.) المقاومة لألنزيم

 (  أوغمنتين) الكالفولينككحمض  للبنسلينازمع مثبط  كاالموكسيسيلينمقاوم 

 كالميتسيلينالعنقوديات المقاومة لهذه األنواع MRSA)   ) تنتج عن تعديل
PBP=  بالفانكومايسينتعالج أوبئة خطيرة 

 للفانكومايسينظهور سالالت  متوسطة المقاومة (.VISA.) وسالالت مقاومة
  الستربتوغراميناتمن  2ومشاركة  اللينزوليدتعالج ؟؟؟ (.VRSA) للفانكومايسين

 (  ماكروليدات)

 



لإلصابات الجلدية وإلنقاص الحملة األنفيين  ( موضعي) الموبيروسين

 . 

 للميتسلينومقاوم  للبيتاالكتامازمعظمها منتج :  البشرويةالعنقوديات 
 .أمينوغليكوزايدأو  الريفامبيسين+  الفانكومايسين← 

أو  الكينولونات: بالعنقوديات الرمامة البولية  العداوى

 تريميتوبريم+  السلفاميتاكسازول

 

 تتمة -خماج العنقوديات أعالج 



 : الوقاية •

 .ترياقاتلقاح أو  اليوجد  -

 والطهارة وغسل األيدي االنتباه للنظافة  -

وإنقاص انتشارها من أنوف وجلد حملة العنقوديات المذهبة متابعة  -

 أو المعالجة الجهازية  للموبيروسينالحملة بالتطبيق الموضعي 

)  غرف العمليات و المرضى عاليي الخطورة إبعاد الحملة عن -

 ...( األورام ومرضى الحواضن  

 تناول الطعام الملوثعدم  --

 الوقاية من أخماج العنقوديات 



 المكورات العقدية 

Streptococcus 



  Streptococcusالمكورات العقدية 

,                                         الغرام+ , (ميكرون 0.9-0.7) , مكورات تامة االستدارة•

 .بشكل أزواج أو سالسلتصطف . غير متحركة, مبوغةغير 

 غالبا تحتاج أوساط غنية حاوية على الدم لزرعها•

 .  مخيرةال هوائية ,لها محفظة بعض أنواعها  •

 .                                                                                الكاتالزسلبية كلها  -•

 



 العقدياتتصنيف 

 :  حسب الخواص الحالة للدم•

 حولهالة نيرة : حالة للدم كامال  --•

   S.pyogeneالمقيحةع : المستعمرة مثال    

حول                           هالة مخضرة : α: حالة جزئيا ---•
 S.viridansالمخضرة  العقديات) المستعمرة 

 ( S.pneumoniaوالرئوية 

:                                                                γغير حالة للدم ---•
(                            هالة حول المستعمرات  اليوجد) 

   Entrococcusالمعوية  العقديات

 . البرازية العقدياتمثل    

 



 

 العقدياتتصنيف 

 
 Cفي السكر  المستضديةحسب الفروق : للعقديات النسفيلدتصنيف  -•

 المرتبط بالجدار الخلوي

 A-Uالحالة بيتا من  العقدياتيصنف •

حسب )مصلي نمط  80لها  -المقيحة  العقدياتأهمها : Aمثال من الزمرة •
حساسة . واللوزاتأشيع سبب جرثومي اللتهاب البلعوم  -(  Mالبروتين 

 .الباسيتراسينعلى 

  -تستعمر الجهاز التناسلي األنثوي:  الالحليبية العقديات: Bمن الزمرة •
  .للباسيتراسين تسبب التهاب السحايا عند الولدان مقاومة

تسبب إنتانات   -من فلورا األمعاء  –المكورات المعوية : Dمن الزمرة  •
 بولية وصفراوية وقلبية وعائية

 بقية الزمر غير هامة من الناحية الطبية•



 (Aالزمرة )المقيحة  العقديات: أوال
 الفوعةعوامل 

 (يحميها من البلعمة ): Mالبروتين : أوال 

 تسهم بااللتصاق بالبشرة البلعومية – الليبوتيكويكيغطيها حمض :  Pilliأشواك : ثانيا 

 :األنزيمات: ثالثا 

 (فيبرينوليزين: ) الستربتوكيناز •

 ( النتحاتفي  DNAتفكك تكوثر ال ) الستربتودوروناز – نكلياز ريبودي أوكسي •

   الهيالورونيداز•

 . النورامينداز, االستراز,  البروتياز•

 :  والحاالت الدموية الذيفانات: رابعا

                             ASLOضداده هامة أ -يحل الدم  – باالكسجينحال للدم يتخرب   O: الستربتوليزين•
 ( الرثويةفي تشخيص الحمى )  

                      S : مستضديوغير  باالكسجينثابت   

 عاثيةتكتسبه عبر  –يسب طفح الحمى القرمزية : TSST-1الذيفان المحمر•

 متالزمة الصدمة السمية العقدية: Aالخارجي الرافع للحرارة  الذيفان•

 .النخرييدمر األنسجة ويسبب التهاب الصفاق  بروتياز: Bالخارجي  الذيفان•



   بالعقدياتالمسببة   األخماج

 (A)المقيحة  العقديات

التهاب األذن والجيوب والخشاء                                                     -تقرح البلعوم -
 والتهاب سحايا 

 (  القوباء ) تقيح الجلد -

 الحمى القرمزية-

 متالزمة الصدمة السمية العقدية-

                                                                         Cellulitisالتهاب النسيج الخلوي -
 Erysipelasو الحمرة 

 النخريالتهاب الصفاق -

 التهاب األوعية اللمفاوية وإنتان الدم-

 التهاب بطانة الرحم وحمى النفاس-



 A  بالعقدياتالجهازية التالية لإلصابة  األخماج

 التهاب الكبب والكلية: Acute Glomerulonephritis 
 (مثال M49ذراري خاصة )Aزمرة  بالعقدياتأسابيع من إنتان جلدي  3-2بعد  •
 بيلة دموية –وذمة الوجه والكاحلين  -ارتفاع التوتر •

   الكبيمستضد على الغشاء القاعدي  -توضع معقدات ضد: اإلمراضية •

 يشفى معظم المرضى وال ينكس •

 الرثويةالحمى:Fever  Reumatic  
 (  إنتان بلعوم غالبا )  A بالعقدياتأسابيع من إنتان  4-1بعد •
 التهاب القلب وأذية الصمامات –التهاب مفاصل عديد متنقل  –حمى  •

 وسرعة التثفل ASLO الستربتوليزينمخبريا ارتفاع أضداد  •

ومستضدات   Mتفاعل متصالب بين المستضد البروتيني العقدي : اإلمراضية •
 (  مناعي ذاتي)النسيج المفصلي أو القلبي أو الدماغي 

 .يجب منع عودة اإلنتان  بالعقدياتيتفاقم المرض بنكس اإلصابة •

 .  الوقاية بالعالج المبكر هامة جدا•

 



 (B)الزمرة  عقديات: ثانيا
 B بالعقدياتالمسببة   األخماج

   S. agalactica: الالحليبية العقديات-

 βحالة للدم نمط -
تمزق األغشية الباكر )التهاب سحايا وإنتان دم عند حديثي الوالدة -

 (أو الخدج

يجب تحريها , تستعمر الجهاز التناسلي األنثوي لدى بعض النساء -
 في مهبل الحوامل وعالجها

ذات رئة والتهاب شغاف وذات عظم ونقي والتهاب مفاصل عند -
 .   الكبار والتهاب باطن الرحم بعد الوالدة

 .  أو أنزيمات ذيفاناتال  –بسبب االرتكاس االلتهابي : إمراضيتها-

 للباسيتراسينمقاومة -



  Streptococcus viridansالمخضرة العقديات: ثالثا

   - باالبتوشينال تتثبط  – αحالة للدم نمط •

جزء من فلورا الفم لكن يمكن أن تصل للدوران الدموي وتسبب •
 (  في سياق معالجة سنية مثال.) التهاب الشغاف الخمجي

تشكل طليعة                                     الطافرةالمخضرة  العقديات•
 النخر السني 

   

 خراجات دماغ بالمشاركة مع الالهوائيات-

 (  جراحات سنية )   

 مختلطة في الخراجات البطنية و الحوضية عداوى -

 

 



 Enterococcusالمكورات المعوية : رابعا

 النسفيلدحسب  Dكانت تصنف من الزمرة  -

 Enterococcusحاليا تصنف لوحدها باسم ال 

 E. faecalis- E. Faecium: منها

   القثاطرالبولي عند مرضى المشافي بوجود السبيل تسبب إنتانات -

 .  البولية واألدوات التي تدخل السبيل البولي   

 بمشاركة الالهوائيات البطن والحوض إنتانات -

 المعويةالمكورات تسببه ٪  فقط من الشغاف الخمجي  10-

 .  تنمو بتركيز ملحي عالي-

 

 

 



 للعقدياتالتشخيص الجرثومي 

 ملونة بغرام من أماكن االنتان  لطاخات -1

 سا 4-2زروع دم على األقل بفاصل  3: في التهاب الشغاف -2

 :المدمىاآلغار على  المسحاتزرع القيح أو  -3

 شفافةمستعمرات   -٪10-5بنسبة   CO2أفضل بوجود  •

 دقيقة ناعمة كحب السميد       

   الكاتالزكلها سلبية •

 حل الدم مختلف حسب النوع•

 مقاومة Bحساسة و   Aالزمرة : للباسيتراسينالحساسية •

 Bمن الزمرة  العقدياتلتحري :    CAMPاختبار •
ومقاومتها                                                    αالمخضرة تميز بحلها للدم  العقديات •

 وعدم انحاللها بأمالح الصفراء لالبتوشين

  اسكولين– أغارالصفراءعلى : كشف المكورات المعوية•

 .٪6.5وبنموها في ملوحة     

                                                                           :االختبارات المصلية  -4
 ( وحدة دولية  200˂)  ASLO كشف أضداد 



Bacitracin test 



 والوقاية المعالجة

   األموكسيسيلين –حساسية جيدة للبنسلين :  A العقديات•

 مشاركة دوائية , متحملة له : B العقديات•

تحل , نفوذيتهابسبب ضعف في  لألمينوغليكوزيداتطبيعية كلها مقاومة •
 .كالبنسليناتأدوية البيتا الكتام بالمشاركة مع 

 السيفالوسبوريناتمقاومة طبيعية لكل : المكورات المعوية•

تزداد تواتر عزلها وهي : VRE.للفانكومايسينالمكورات المعوية المقاومة •
 مشكلة خطيرة

 
بنسلين مرة شهريا لعدة سنوات بعد الهجمة  بنزاتين: الرثويةالوقاية من الحمى •

 ال تفيد بعد بدء المرض. األولى

 ال تفيد  في التهاب الكبب والكلية بعد بدء المرض•

 األريترومايسينفي حال الحساسية على البنسلين نعطي •

 .يجب عزل المصابين في حالة الحمى القرمزية•



 

 المكورات العقدية الرئوية

Streptococcus Pneumoniae 

  

 تصطف بشكل مزدوجات  أو سالسل قصيرة  -الشكل سنانيةمكورات •

 αحالة للدم نمط •
 االوبتوشينيثبط نموها •

 كفلورا٪ من الناس يحملونها   5-50•

 نمط 85 لها   سكاريديةلها محفظة بولي •

 .مختلف وهي أهم عامل فوعة مستضدي     

   Pneumolysinو الليبوتيكويكحمض •

 .من عوامل اإلمراضية IgA بروتيازو      

 



 اإلمراضية -الرئوية العقديات

 حمى وسعال وألم جنبي وقشع صدأ: صيةفذات رئة •

التهاب البلعوم واللوزتين و التهابات األذن الوسطى والتهاب الجيوب •

  -( طرفي العمر)والتهاب القصبات القيحي وذات السحايا الجرثومية 

 تجرثم دم

الفيروسية  العداوىالدماغية و  واألذياتالكحوليين  :عوامل خطورة•

 ....وأمراض القلب واستئصال الطحال 

 



 الرئوية  العقديات

 التشخيص
 :  العينة•

 -دم  –قيح من األذن  -غسالة قصبات  –قشع    

 ....س د ش    

  - -:                                               ملونة بغرام لطاخات•
 تصطف   سنانيةتظهر سيطرة مزدوجات 

 إيجابية غرام ذات محفظة -سالسل أحيانا      

 

 :الزرع •

 ٪    10بنسبة  CO2تفضل : المدمىالغراء على  -

                                              αحالة نمط , مستعمرات ناعمة   -
 وتنحل الصفراء باالبتوشينتتثبط  -

 



 التشخيص -الرئوية العقديات

 (:انتفاخ المحفظة ) كويلنغتشخص بتفاعل •

 



 العالج و الوقاية -الرئوية العقديات 

   العالج•

 والسيفالوسبورينات البنسليناتوبقية : األموكسيسيلين•

 في حال الحساسية للبنسلين  األريترومايسين•

 في الحاالت المقاومة للبنسلين الفانكومايسين•

 : الوقاية•

 (نمط 23) سكاريدييوجد لقاح بولي •

 مستأصلي الطحال   -كبار السن) يعطى لذوي الخطورة العالية   

 (مرضى االيدز والخاضعين لعالجات مثبطة للمناعة  –       

مقترن مع حامل بروتيني لتحسين ( أنماط  7من ) يوجد لقاح •
 االستجابة المناعية يعطى لألطفال أقل من سنتين 
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