
BRUCELLOSIS

ى ابنغ او احلمى املتموجة او محى البحر األبيض املتوسط او محى جبل طارق أو مح
احلمى املالطية كلها مسميات ملرض واحد

تماس  مع احليوان ينتج اخلمج االنساين من ال, مخج يسببه اجلرثوم من جنس الربوسيلة 
ج اخلاجمة املخموج أومن تناول احلليب املخموج او منتجات احلليب املخموجة أو  النس

.تكون االعراض غري نوعية غالبا . 



ها لإلنسان مرتبة حسب الشيوع ونسبة إصابت:العوامل املمرضة عند اإلنسان هي
Brucella Abortus ( 9البقرية.)

Melitensis( 3األغنام و املاعز  )
B. Suis(5اخلنزير)

B. Canis(الكالب)
B. Ovisتسبب التهاب اخلصية والرببخ واإلجهاض عند األغنام

B. Neotomae تسبب مرضا عند اجلرذان



وائية لكن ه,وال حمفظة ,ليس هلا ابواغ ,غري متحركة , داخل خلوية , سلبية الغرام 
,للنمو CO2بعضها حيتاج اىل 

:الوابئيات 

يب املرض ينشط يف املشيمة واالغشية والسائل االمنيوسي والضروع واحلل-
(ملوثة بشدة ) -
اسبوع20الربوسيال -
دقائق، 4-5يتخّرب بغلي الحليب أو مشتقاته مدة يقاوم البرودة والتجمد-

ر أسابيع الجبن األبيض الطري المجّمد المحضّ  8تبقى الجراثيم حيّة مدة ))

، ويزيد تناول مضادات الحموضة من خطورة (من حليب غير مبستر

اإلصابة،



:  االنتقال
احلليب ومشتقاته -
اللحم الينء -
ساخل متاس مع احليواانت املصابة او خملفاهتا خاصة  االطفال وعمال امل-

( خمتلفة وجود الطفح اجللدي او التهاابت جلدية)واملزارعني وعمال املخابر 
خالل تنتقل من شخص الخر عن طريق  نقل نقي العظام و املشيمة ومن-

مة االنسانية الرضاعة واالتصاالت اجلنسية حيث امكن عزل الربوسيال من املشي
.االصل عدم االنتقال من انسان اىل اخر.ومن اجلنني والولدان 

االنثى< الذكر ( 4و3و2العقد : ) احلدوث 



Human infection

– B. melitensis ( most commonly infects humans).

•  Direct inoculation ,cuts and skin abrasions

( handling animal carcasses, placentas contact ;animal 
vaginal secretions)

•  Via the conjunctiva

•  Inhalation of aerosols

•  Ingestion ; as raw milk, cheeses made from 
unpasteurized milk, or raw meat (to 8 weeks in 
unpasteurized, white, soft cheese by freezing.    

•  Venereal transmission , breast-feeding  



Mode of  Transmission



Mode of  Transmission

Direct Method
Direct contact

Indirect Methods
Consuming animal products

Breast feeding

Inhalation

Human to human



:االمراض 
(     داخل اخلالاي)الغشاء املخاطي     تبلعم         العقد اللمفية املوضعية -:االنتشار 

احنالل اخلالاي    ختمج خالاي اخرى 
50 %BA100و%BM (سا  فم 4) قليلة الفوعة

(LT( )الطحال , كبد ) بعد اسبوعني  اجلراثيم -
عند األطفال أخّف منها عند البالغني-
شدة الفوعة-
التهاب خصية ضموري -(ج ش ب ) اورام حبيبية -
القلبيةضلةافات حبيبومية ع_ التهاب شغاف مع تنبتات صمامية -
(تنخر نسجي مع تشكل قيح) الحيدث جتنب -
(الفقرات , فاوية مل) اخلراجات -



The incubation period:

lasts for about 1 to 3 weeks but may be as long 

as several months,

depending ( virulence of the organisms, their 

route of entry, infecting dose, host's preexisting 

health status.)

. ال ينتقل المرض من شخص آلخر: دور السراية

. ال يؤدي الخمج لحدوث مناعة: االستعداد والمقاومة



املظاهر السريرية 
اسابيع3-2احلضانة-
حتت سريري -
الدعث اإلعياء –صداع -تعب–عرواءات -% 90محى : احلاد -

وزننقص-قمه -%60تعرق ليلي -ويف االطرافظهرية آالم مفصلية 
–امساك –اسهال _ اقياء _ غثيان -%45أمل بطين 

تغيم يف الرؤية –أمل عيين -بوال-بيلة دموية_ عسرة تبول –ةأمل خصي
سعال–رعاف –طنني -دوخة

كبد طحال عقد:الضخامات -
يوماً قبل التشخيص 30استمرار األعراض : االعراض -: تعريف : املزمن 

خطر تطّور اإلصابات الموّضعة

: موضعة -
هاب شغافالت–امراض رئوية –انتاانت بولية تناسلية –خراجات الطحال –ذات عظم ونقي 

التهاب درق حتت حاد -التهاب قرص فقري-التهاب سحااي–



املفاصل والعظام
قد تعزل الربوسيال او ارتكاسية( التهاب املفاصل شديدة عادة %) 65
(مرفق–كاحل –حرقفي عجزي –ركبة –حرقفي فخذي ) آالم مفصلية حميطية -
(الرثية (       ) قد تقتصر على االمل ) يف احلادة              يف املزمنة       -
(ابقة االصابة التنكسية الس) حرقفي عجزي –عمود قطين –حرقفي فخذي : كبار -
ركبة –حرقفي فخذي : أطفال -
حتديد االمل -
(قطنية عجزية ) ذات العظم والنقي -
(اب اصابة وجوه الفقرتني اجملاورتني للقرص املص–انتان يف القرص الفقري ) 

لف خراجات متبارزة لالمام او جانبيا او للخ–منقار الببغاء –ترقق عظام : شعاعيا 
(رقيب –قطين ) خفي ومزمن : التهاب الفقار عند املسنني -



س د ش.المحيطية ضعف المركزية:املظاهر العصبية -

التهاب سحااي لنفاوي حاد-1
التهاب سحااي ودماغ-
(احملرك للعني مث السابع ) التهاب اعصاب قحفية -

(شلل االطفال ) متالزمة شبيهة ابلتهاب اجلذور االمامية -2
(خراجات ) انضغاط النخاع الشوكي -

اعتالل أعصاب محيطية-3

(التهاب الشغاف)القلب -
تنفسي غري شائع سعال جاف -

الطحال , خزعة -SGPT  50%الكبدية ضخامة :  هضمي -
التهاب الربوستات-,%9التهاب اخلصية والرببخ : البويل التناسلي -



Relapse — About 10 percent of patients relapse 

after therapy. 

Most relapses occur within three months following 

therapy and almost all occur within six months.

Risk factors for relapse include :

-inadequate initial therapy,

- male sex,

- bacteremia, and

- thrombocytopenia .



:التشخيص 
تفاعل رايت-
ملفاوايت شاذة -% 50ملفاوايت -البيض  نقص -

 Bone marrowبلعمة للكريات الحمر داخل النقي
erthrophagocytosis

-%10الصفيحات    -%25-20سرعة التثفل -
SGPT-%50يف %34-27اهلمياتوكريت 

%40-10+ ياينالعامل الرث-
مرحلة متاخرة +  نقي -دم %   20-15+الزرع  -



الفحوص املصلية 

BAضد املستضد املتشكل من عديدات السكريد الشحمية حمضرة 
-IgM 1االسبوع

IgG 3-2االسبوع
انتان فعال وعند النكسIgGاستمرار   

معيار لفعالية العالج والنكس 2MEمبدا -
+3اسبوع وخالل 2-1+1/160أكثر من ضد 

تعرض حايل او سابق او مستضدات متصالبة 
ع االوىل           حديث <  4*-

Prozone phenomen               Bloking Antibodies



,  ني الفقراتتضيق الفواصل ب) تبدالت غري نوعية:البسيطة  :  =االشعة
,  ر العظميةاملناقري واجلسو , خترب عظمي يف احلواف العظمية مع تصلبها

(انتفاخات يف النسج الرخوة  خراجات 
خترب العظم وااللتهاب املرافق : الطبقي احملوري=  
ات العظمية زايدة الفعالية مكان االف:املشعيوم سالومضان ابلتكني= 



TREATMENT: 
Several regimens have been used to treat brucellosis 
.None is 100 percent effective since some patients 
relapse after therapy. Most relapses occur within three 
months of stopping therapy and almost all within six 
months.



• Adults – At the present, there are two 
recommended regimens for adults:

• Regimen A – Doxycycline 100 mg PO twice 
daily for six weeks plus streptomycin 1 gram IM 
daily for the first 14 to 21 days. It has been 
suggested that gentamicin can be substituted for 
streptomycin, but in a study of 144 patients with 
brucellosis, the relapse rate with gentamicin was 
higher.

• Regimen B – Doxycycline 100 mg PO twice 

daily plus rifampin 600 to 900 mg PO (15 

mg/kg) once daily for six weeks.



• Other drugs – Other agents have also been 

evaluated for use in the treatment of brucellosis. 

Fluoroquinolones have good in vitro activity 

against Brucella sp. Monotherapy has produced 

disappointing results, but the quinolones appear 

to be as effective as doxycycline-rifampin when 

given as part of combination therapy.

• Ceftriaxone     - ofloxacin  -Azytromycin



Pregnancy :

• Rifampin – 900 mg once daily for six weeks

• Rifampin – 900 mg once daily plus trimethoprim-

sulfamethoxazole (5 mg/kg of the trimethoprim

component twice daily)



• A triple-drug regimen—doxycycline and rifampin combined 

with an initial course of an aminoglycoside—was superior to 

double-drug regimens in a meta-analysis. The triple-drug 

regimen should be considered for all patients with complicated 

disease and for those for whom treatment adherence is likely to 

be a problem.

• Significant neurologic disease due to Brucella species requires 

prolonged treatment (i.e., for 3–6 months

• . Brucella endocarditis is treated with at least three drugs (an 

aminoglycoside, a tetracycline, and rifampin),. Treatment is 

usually given for at least 6 months,

• . Surgery is still required for the majority of cases of infection 

of prosthetic heart valves and prosthetic joints.



Surgical management was required in 15 percent of 

patients with focal disease. Some indications for surgery 

include:

➢ Endocarditis where valve replacement or valve debridement is 

required

➢ Drainage or excision of abscesses, especially those that have 

not responded to antimicrobials

➢ Spinal epidural abscess

➢ Removal of infected foreign bodies, eg, pacemaker wires, 

prosthetic joints

➢ Resection of mycotic aneurysms

➢ Procurement of tissue for diagnostic purposes

➢ Chronic hepatosplenic suppurative brucellosis may require 

surgery in addition to antibiotics to achieve cure.



:الوقاية •
غنام أو جنب جنب األ)جيب جتّنب تناول احلليب الطازج أو مشتقاته •

دون التعريض اجليد للحرارة، ( املاعز
ة يف حال وجود خاص)سبل الوقاية الفردية كاستخدام القفافيز الطبية -•

وواقيات الوجه والفم،( سحجات جلدية يف اليدين
موجة انت األهلية واستئصال شأفة احليواانت املخامتنيع احليو •



:اللقاح -
BA-19استخلص أجزاء مستضدية ل -

ار اللقاح احليليس هلا مض( اجلزيء غري الذواب ) حتوي معقدات ببتيدية سكرية 
:اإلنذار 

الشفاء التلقائي، -
اختالطات عديدة وخطرية حيّتم العالج ملّدة كافية، -
النكس بعد العالج الصحيح اندر،-
الوفاة عادة من التهاب الشغاف املالطي-
أشهر6وقد حيتاج الشفاء ل % 5بدون عالج الوفيات -



Accidental animal vaccine exposure :

• live attenuated strains that can cause human disease. If 

accidental injection or conjunctival exposure occurs, 

patients should be treated with a full therapeutic regimen, 



ARTHRIRIS ON THE LEFT KNEE



Brucella ostiomyelitis . Erosion of the anterior vertebral 

plate



The spine with distruction of the intervertebral disc 

showing fusion of vertebral bodies and large 

paravertebral abscess plate



ضخامة كبد وطحال





MENINGOCOCCAL INFECTIONS

•,Neisseria meningitidis 25-50%إثناء الجائحاتالحملة ،

ساعة من المعالجة، 24تختفي من مفرزات األنف والفم والبلعوم األنفي خالل •

خالل أسابيع ل اشهر  N.Mمن الحملة تختفي %  75في-•

الحملة  = البؤر •

أو استئصال ( , C5,C6, 7,8,9)نقص واحد من عوامل المتممة النهائية •
الطحال عامل خطورة للتعرض المتكرر لتجرثم الدم ب م سحائية    



ETIOLOGY:  
(  مالتوز, وكوز غل)قدرهتا على استعمال السكر البسيط و املرتبط كمصدر للطاقة -

وهي حماطة مبحفظة عديدة السكريد
-A,B,C,W135,Y  
.اإلنسان المستودع الوحيد-

EPIDEMIOLOGY:
فسيةالقطيرات الملوثة المحمولة بالهواء، بالتماس مع المفرزات التن

،(أيام3-4)الحضانة 



:التظاهرات السريرية
.لالتهاب المفاص,التهاب السحايا، إنتان الدم ,المرض الحموي الالنوعي 

بدء مفاجيء مع حمى وصداع شديد وغثيان وقيء، :التهاب السحايا-

العالمات السحائية األخرى اللتهاب سحايا،,صالبة النقرة 

.تترقّى التظاهرات العصبية إلى تخليط وهذيان وسبات

المرض قاتل دون معالجة،

.  5-15%معدّل اإلماتة مع المعالجة 



http://forum.nooor.com/


http://forum.nooor.com/


، والركبة معطوفة 90عالمة كرينغ ، من العالمات السحائية ، جترى والورك مثين بزاوية 
.حص حيدث أمل ا، وعند حماولة بسطها من قبل الف

(التهاب سحااي ، نزف حتت عنكبويت)تقرتح حدوث ختريش سحائي 



د عطف عالمة برودزنسكي العلوية ، وهي من العالمات السحائية ، عن
ريش سحائي الفاحص لرقبة املريض تنثين قدماه ، وهي تقرتح حدوث خت

(التهاب سحااي ، نزف حتت عنكبويت) 



Erythematous papular lesions are seen on the leg of this patient with 

chronic meningococcemia.



(:ووترهاوس فريد ركسن )مخج الدم ابلسحائيات اخلاطف -
:األوالدعند تشاهد عادة 

، وُتسبق vasculitic Purpuraحدوث فرفرية التهابية وعائية البدء فجائي 
مع بقع ورديةPetechialهذه املتالزمة بطفح َحرَبي 

تُتبع ابعتالل ختثر منتشر داخل األوعية 
.كدمات وصدمة مرتافقة بتخّرب الغدتني الُكظريتني





: التشخيص

،السريريةوجود التظاهرات 

حص إثبات وجود مكورات مزدوجة سلبية الغرام داخل خلوية في الكريات البيض لدى ف-

عينات الدم أو السائل الدماغي بطريقة غرام،

.الجلديةالحبريةيمكن كشف المكورات في اآلفات 

:المعالجة

البنسلين الدواء المختار 

Cefteriaxone أو ،Chloramphenicol،

..وإنتان الدمالسحاياعالج داعم في التهاب 



:الوقاية •

Ciprofloxacin,Rifampicinجرعة فموية وحيدة من •

من الحملة بالصادات  غير عملية،السحائياتاستئصال •

.غير فعّالة على األرجح•

• Two vaccines:

• meningococcal polysaccharide vaccine (MPSV4, 

indicated for persons aged 2–10 years and over 

age 55)

• a conjugate vaccine (MCV4, indicated for persons 

aged 11–55 years) are effective for meningococcal 



Klebsiella's Infections

:  نواع، سبعة أنواع ضمن جنس الكلبسيلة؛ وهيأ 110جنساً و25•

ئَِويَّة -1• ، K. Pneumoniaeالكِلْبسيلَّةُ الّرِ

، وكانت تدعى  الكلبسيلة الرئوية K. Oxytocaالكِلْبسيلَّةُ -2•
.  إيجابية األندول

، K. Ozaenaeالكِلْبسيلَّةُ الَخَشِميَّة -3•

،K. Rhinoscleromatisيَّة الكِلْبسيلَّةُ التََّصلُّبِيَّةُ األَْنفِ -4•

K. Ornithinolyticaالكِلْبسيلَّةُ الحالة لإلورنيثين -5•

.K. Planticolaالكِلْبسيلَّةُ  -6•

.K. Terrigenaالكِلْبسيلَّةُ  -7•



Klebsiella pneumonia



اجللد استعمار نها تنتشر الكليبسيالت انتشاراً واسعاً يف الطبيعة ولدى البشر، وميك•
والبلعوم والسبيل املعدي املعوي واجلروح والسبيل البويل، 

من الفلورا يف القولوانت، •
العاملني يف أيدي, السبيل املعدي املعوي)عضوايت انتهازية، املستودعات الرئيسية •

؛ (دوراً يف نقل هذه اجلراثيمهلا املستشفيات 
أمخاج )ريكيات القولونية، املركز الثاين يف ترتيب أمخاج سلبيات الغرام املستشفوية بعد اإليش•

(.السبيلني التنفسي والبويل



األمخاج املكتسبة يف املستشفى مقاومة للمضادات اجلرثومية، •
لكلبسيلة داخل االنتقال عرب اهلواء ال يعّد عاماًل مهماً يف نقل اخلمج جبراثيم ا•

.املستشفى
عوامل مؤهبة للعدوى ابلكلبسيلة •

ام املديد لألدوات االستخد,التثبيط املناعي , معاجلة ابملضادات احليوية،االستشفاء 
.  كربىالطبية الباضعة، وفشل إجراءات السيطرة على األمخاج، واجلراحات ال



: التظاهرات السريرية•

:أخماجاً مكتسبة في المجتمع أو في المستشفى•

:األخماج المكتسبة في المجتمع •

لكحوليين متوسطي العمر المضعفين وكبار السن ا)ذوات الرئة بالكلبسيلة•
(غالباً،

، ةذات رئة فصية بإحداث تخريب في بنية الرئ•

 Bulgingبالتصوير الشعاعي الفص منتفخ مع ظهور عالمة الشق المنتفخ •
fissure sign ،(المستدميات النزلية)  .

قات الجنبية، ميالً زائداً نحو تشكيل الخراجات والكهوف والتقيحات وااللتصا•
 Currant jellyقشٌع َشبِْيهٌ بُهالَِم الِمْشِمش  )بقشع مخاطي مدمى 

sputum.)



Bulging fissure 



أخماج السبيل البولي•

األخماج المعوية، •

.  ستئصال طحالا,الالطحالية :إنتان دم صاعق•

: Rhinoscleromaم الصلب األنفي الكِلْبسيلَّةُ التََّصلُّبِيَّةُ األَْنِفيَّة الور•

ع ُجلب، لسبيل التنفسي العلوي، مفرزات قيحية ملخمج حبيبومي مزمن 
 ً .،تشكالت حبيبومية تحت المخاطية قد تُحدث إنسداداً تنفسيا

التهاب أنف ضموري بدئي ال ?: Ozenousنتن األنف :الكِلْبسيلَّةُ الَخَشِميَّة •
ات االحتقان األنفي ورائحة األنف الكريهة، والمفرز)سيما لدى الكهول، 

يوب األنفية المخاطية القيحية، وقد يعاني المريض من صداع والتهاب ج
(.مزمن







:األخماج المستشفوية•
، روح العمليات اجلراحيةوجسبيل التنفسي والالسبيل البويل •
،(عدوى ذاتية)سرعة االستعمار وحدوث اخلمج •
يل البويل النامجة معظم أمخاج السب)صعوبة التفريق بني االستعمار واخلمج لدى املرضى •

(عن القثاطر غري عرضية، تشبه االستعمار 
على أجهزة يصعب متييز االستعمار عن اخلمج يف مرضى العناية املشددة املوضوعني•

وايت هي دون أن تكون تلك العضالتنفس االصطناعي،، تكشف ابلزروع اجلرثومية
العضوايت املمرضة احلقيقية، 

اخلمج واالستعمار يف هذه املوجودات السريرية واملختربية والشعاعية جمتمعًة يف التمييز بني•
.احلاالت



:التشخيص •
ارتفاع يف الكرايت البيض•
.  رامعصيات قصرية وثخينة سلبية الغ:الفحص اجملهري بتلوين غرام •
الزرع اجلرثومي •
.  استخدام التنميط املصلي•

، K  ,(O. antigens)مستضدات حمفظية •
Oمستضدات جسمية لإلشريكية القولونية، •

(:  H. antigens)ال متتلك مستضدات هدبية •



:  املعاجلة
سيفالوسبورينات اجليل الثالث •
األمينوغليكوزيدات •
(  meropenemأو مريوبينيم Imipenemإمييبنيم )الكاراببنيم •
الفلوروكينولوانت، •
.يوماً على األقل14املعاجلة مدة •
أمخاج السبيل البويل غري املختلطة مّدة ثالثة أايم •
أسابيع،  6-8الورم الصلب األنفي مبشاركة بني الصادات مدة •
ة الوريدية ننت األنف فيعاجل مّدة ثالثة أشهر ابلسيربوفلوكساسني، املعاجل•

.سلفاميتوكسازول مفيدة/ ابألمينوغليكوزيدات والرتي ميتوبرمي



Pseudomonas Aeruginosa

Infections

؛ وهو صباغ أخضر مصفّر fluoresceinاألخضر المزرق، pyocyaninتنتج •
متألق يلّون الوسط المحيط بمستعمراتها، 

مشمش تطلق هذه الجراثيم رائحة وصفية تشبه رائحة اللوز المر أو رائحة زهر ال•
.أو الياسمين 

نمطاً مصلياً   16تصنّف تبعاً للمستضدات الجسمية إلى •



Pseudomonas Aeruginosa 

Infections

؛ وهو صباغ أخضر مصفّر fluoresceinاألخضر المزرق، pyocyaninتنتج •
متألق يلّون الوسط المحيط بمستعمراتها، 

مشمش تطلق هذه الجراثيم رائحة وصفية تشبه رائحة اللوز المر أو رائحة زهر ال•
.أو الياسمين 

نمطاً مصلياً اعتماداً،  16تصنّف تبعاً للمستضدات الجسمية إلى •



من البشر،10%جزء من الفلورا الطبيعية للقولون لدى •

تنمو في الماء المقطر، وبعض المطهرات، واألدوية، وفي )•
(.محاليل التغذية الوريدية، وحاضنات الولدان

ولديرية كمرضاً عند اإلنسان أو الحيوان؛ البور:الزوائف األخرى •
Burkholderia الـ  ،B. cepacia جراثيم انتهازية، والرعامية

B. mallei(عاِميَّة ائِفَةُ الرُّ التي (  P. malleiكانت تسّمى الزَّ
قل إلى تسبب الرعام؛ وهو مرض شديد يصيب الحيوانات وقد ينت

اإلنسان، 



:مخج الزوائف الزجنارية يف ثالث مراحل•
الدقيقة ابملخاط تلتصق فيها الشعريات: مرحلة التعشيش اجلرثومي وااللتصاق-1•

التصاق هذه (وهو طبقة لزجة خارجية)كما يف السبيل التنفسي، الغالف السكري 
ل الب لعمة واألضداد وفعالية اجلراثيم بعضها ببعض لتكّون مستعمرات صغرية، وتعطِّّ

.الصادات
.حلاالت الربوتني دور مهّم فيها: مرحلة اخلمج املوضعي-2•
.  مرحلة االنتشار الدموي واملرض اجلهازي-3•



قيم والتطهري، إمهال أفراد الطاقم الطيب لقواعد التع:إلمخاج املستشفوية ا
عدالت عوامل مؤّهبة كالعوز املناعي اخللقي أو املكتسب كنقص ال

وات الصنعية بسبب املعاجلة الكيميائية، ، اخلداج، استعمال بعض األد
رات ية، أتذي اجللد، ، التهوية اآلل..كالقثاطر الوريدية والبولية واملفجِّّ

واسعة الطيف، االستشفاء طويل األمد، والتطبيق غري املوّفق للصادات
وإعطاء الستريوئيدات،

ددة سبعة من املرضى تتجاوز مدة مكوثهم يف العناية املش90%ُيستعمر 
أايم



:التظاهرات السريرية •

احلضانة بعّدة أايم، ال يوجد طور ابدري، •
بدئية، تلي استنشاق اجلرثوم من السبيل التنفسي العلوي، ذات رئة •

نتيجة النتشار دموي إىل الرئة، 
لدى معظم املصابني ابلداء الليفي الكيسي 

ة ذات قصبات ورئة ثنائية اجلانب مع ارتشاحات عقيدية وساحات من الوضاح•
Lucency ًإليدزيكثر حدوث التكهفات لدى مرضى ا,، انصباب اجلنب شائعا.



وذمة احتقان وعائي رئوي مع تطور سريع ل:ذات الرئة من منشأ دموي •
، ساعة48-72ل رئوية، تتطّور ذات  قصبات ورئة خنرية خال

.الصورة الشعاعية مزجياً من ارتشاحات خاللية وسنخّية
مستبطنة، ابلزوائف الزجنارية لدى مرضى املستشفيات أمراضإنتان الدم•

.مصدر العدوى األدوات واألجهزة الطبية، ذاتية 
واخنفاض احلمى والزلة التنفسية وتسرع القلب والوهط، هذاين واضطراب•

ضغط عند حدوث الصدمة، 
.، الريقان  ARDS،DICالقصور الكلوي، :االختالطات •



التهاب السحااي:أمخاج اجلهاز العصيب املركزي •
.مكتسبة يف املستشفياتأمخاج السبيل البويل •

رجية، شلل ، تنخر جزء من األذن اخلااحياانى عاليةمح:خبيث :اخلارجية التهاب األذن •
دغي، عصب وجهي، التهاب خشاء مع ذات عظم ونقي يف قاعدة اجلمجمة والعظم الص

اجات الصلبة التهاب القرنية اجلرثومي وخر ,، اخللط املائي واخللط الزجاجي مخج عيين•
والتهاب ابطن العني لدى البالغني والتهاب العني لدى الولدان، 



Malignant Otitis Externa



Pseudomonas Keratitis and Corneal 

Ulceration



Endocarditis



 Shanghiالسبيل الهضمي، التهاب أمعاء يدعى بحمى شنغهاي •
Fever بدعث وصداع وحمى وإسهال وضخامة طحالية وبقع ،
.  زهرية

ي بدء مفاجئ لحرارة وألم بطن( :نقص العدالت )التهاب األعور •
مترٍق وتمدّد بطني، 

مساحات سوداء اللون، وقد تنتج نضحة :الحروق والجروح •
خضراء مزرقة مميزة مع رائحة خاصة، حمى أو نقص حرارة، 

عدم توجه، 

•Ecthyma Gangrenosum: آفة متقرحة جاسئة مدّورة ذات
ة مركز متندب متنخر، تحيط بها حمامى، حول الشرج أو المنطق

.  التناسلية أو اإلبط أو المغبن أو الوجه،

ألخماج المستشفوية، ا•



Often the Cutaneous Pseudomonas Aeruginosa 

Infections affectt the people in the hospitals

http://www.skininfection.com/images/ImgLib/Large_380/Folliculitis/Folliculitis_MRSA_004.jpg


The Cutaneous Pseudomonas Aeruginosa are not 

contagious but its still more seriously for health

http://www.podiatrytoday.com/files/photos/pt1205diabetes1.jpg


Ecthyma gangrenosum in a neutropenic patient 3 days after onset.



:التشخيص•

(نقص عدالت )ارتفاع تعداد الكريات البيض •

/CCRPارتفاع سرعة التثفّل والبروتين المتفاِعل •

.زرع وعزل الزوائف الزنجارية من العينات •

ختلفين إنتان الدم يفضل الحصول على زرعين موثوقين من مكانين م•
.على األقل

ية تحّري أضداد الزوائف الزنجارية الموجهة ضد مستضدات سطح•
، (ELISA)في المصل 

اء تزداد في الخمج الفعال لدى المصابين بالدمقادير هذه األضداد 
الكيسي الليفي، يميّز الخمج الباكر عن االستعمار، 



:  العالج•

-Pipracillinالبنسلينات المضادة للزوائف •
Tazobactam،سيفالوسبورينcefepem ،Ceftazidime ،

، والفلوروكينولونات Imipenem-Cilastin:الكاربينيمات 
Ciprofloxacin ،واألمينوغليكوزيدات ،

أخماج جهازية لدى مضيف منهك مناعياً كي : العالج المطّول •
 ً .تستأصل شأفة الخمج تماما

عمرة معالجة الحروق ألنها غالباً ما تكون مست:عالج ثنائي الصادات •
مقاومة لعدّة صادات في آن واحد، ويمكن تطبيق يبذرارٍ 

Sulfadiazine silver افةً إلى وصوديوم البيبراسيللين موضعياً إض
.التنضير الجراحي المناسب



خلبيث بصادين التهاب األذن اخلارجية موضعياً ابلصادات والسيرتوئيدات، ا•
ضعي مبحلول العالج املو مع قرحات القرنية السطحية للالتنضري اجلراحي ,

أمينوغليكوزيد عيين، 
ي، القصور التنفسبسبب معظم وفيات الداء الكيسي الليفي •
، ئيّ إنتان الدم والتهاب السحااي ومخج احلروق والعني ذات إنذار س•
:  الوقاية•
مال مرّة واحدة برامج مكافحة عدوى فّعالة يف املستشفى، وسائل لالستع•

ي ملرضى قع قثاطر مص املفرزات يف حملول محض اخلل، والعزل الوقائن.
احلروق، تصحيح التشوهات اجللدية



infections  Moraxella catarrhalis

28%اة بين للسبيل التنفسي العلوي في العام األول من الحيرها نسبة استعما•

كون ، استعمار السبيل التنفسي العلوي ي1-10%، تتراجع البالغين 100%و

سلبية غرام عصية أو مكورةمتقطعاً، 

.بالتماس المباشر أو القطيرات الملوثة المنقولة بالهواءاالنتقال•

•IgGترتفع تدريجياً لدى األطفال.



:التظاهرات السريرية•
التهاب األذن الوسطى احلاد عند األطفال، •
التهاب اجليوب واألمخاج املستشفوية، •
ابني بداء رئوي التهاب القصبات أو ذات الرئة أو تفاقم املرض لدى البالغني املص•

مزمن ساد أو تغرّب رئة أو ربو أو خباثة أو تثبيط مناعي
اختالط )ريوسيمج رئوي راهن فخبمخج السبيل التنفسي السفلي لدى األطفال •

(جرثومي
:التشخيص•
اَلت • ه، عزل املوركسيلة بزرع سوائل اجلسم ومفرزات,َكثْ َرة الَعدِّ
املوركسيلة ال تستخدم االختبارات املصلية على حنو واسع يف تشخيص أمخاج•

النزلية، 
نيسرايت، مة اخلاصة أبصناف التفاعالت متصالبة مع أضداد تثبيت املتمّ •



:العالج•

، السيفالوسبورينات Amoxicillin clavulanateتُنتج البيتاالكتماز؛ •
،  TMP-SMXسلفاميتوكسازول-من الجيل الثالث، والتريميتوبريم

والماكروليدات الحديثة 

:الوقاية•

ليدين اإلجراءات الوقائية العامة وغسل ا:الوقاية من األخماج المستشفوية •
المفرزاتالجيد وتعقيم األدوات واألنابيب المستخدمة في التنبيب أو مص



Haemophilus influenzae infections

,ُعَصوَّرة ال هوائية خمرّية، ستة أمناط مصلية 
bاألطفال، نصف أمخاجها لدى البالغني95%ن أكثر من م.

اإلنسان هو املضيف الطبيعي الوحيد، 
.ي،تستوطن الغشاء املخاطي األنفي البلعومي، امللتحمتني والسبيل التناسل

بدقة، استنشاقِّ القطرياتِّ امللوثة، ال تُعرف مدة دور احلضانة,تنتقل ابلتماس
طبيعتها املضادة للبلعمة وغياب أضداد احملفظة

.  التأمور,اجلنب ,الرئتني ,مفاصل , النسيج اخللوي حتت اجللد, السحااي 



األضداد في األشهر الستة األولى،

سنوات أضداداً طبيعية، نادراً بعد 5يكتسب أكثر األطفال بعمر 
السادسة 

اماغنقص ,هودجكن ,مة منقص المت,المنجليفقر الدم ,الالطحالية
التائيات، العوز المناعي المتعلق ب,الدم الخلقي أو المكتسب غلوبولين

.الحوامل,الكحوليون

:السريريةالتظاهرات 

وي، يُسبق بالتهاب السبيل التنفسي العل:سحاياالتهاب •

الطعام لهياج والنوام ونقص تناولا,الحالة العقليةتبدالت,الحمى •
والقيء، 

لنقرة، التشخيص لدى األطفال الصغار مخاتالً؛ وتغيب صالبة ا•

لدى األطفال األكبر سناً، الصداع والخوف من الضياء•

.قد يكون السير صاعقاً مع حدوث الوفاة في بضعة ساعات•

البالغين، 5-10%عن مسؤولة•



,ني الشدقية املنطقت( اْلتِّهاب النسيج الضام الرخو اخلاليل)اْلِتهاب اهلََلل•
اختالطاً اللتهابِّ اجليوب الغرابلية َأو اجليب الوتدي، حول احلجاج

.إلنتاينالتهاب املفصل اوالتهاب التأمور وذات الرئةوالتهاب لسان املزمار•

الوالدات املبكرة لي، تنتقل املستدميات النزلية غري القابلة للتنميط ابلطريق التناس•
، واخلداج

سبباً رئيساً للخمج الغازي، •
مللتحمة، وتعّد مع تسبب املستدميات غري املمحفظة أمخاجاً خماطية خمتلفة كالتهاب ا•

.  املكورات الرئوية أهم أسباب التهاب األذن الوسطى



Haemophilus influenzae



Haemophilus influenzae



:التشخيص
زرع الدم وسوائل اجلسم ومفرزاته، ,غرام•
.التنميط املصلي•
.كثرة البيض مع فرط الصفيحات أو نقصاهنا•
، (عالمةَ ْصَمة إِّْْبامِّ الَيدِّ )الصورة اجلانبية للعنق يف التهاب لسان املزمار توّسع البلعوم السفلي،•



:املعاجلة•
,Cefotaxime ,ceftriaxoneسيفلوسبورينات اجليل الثالث •
مم شهرين؛ يقلل من حدوث الصأكثر منالديكساميتازون لدى األطفال +•

والعقابيل العصبية األخرى،
.ى البالغنيطبق قبل تطبيق الصادات أو ابلتزامن معها، ليس بعدها، ال لدي•
.يوماً 14عالج التهاب اهللل مشاركة الصادت ال تقّل عن •
أ. وريدايً ,احملافظة على الطريق اهلوائي ,التهاب لسان املزمار •
النقي ودبيلة التهاب التأمور والتهاب الشغاف والتهاب ابطن العني وذات العظم و •

.أسابيع3-6اجلنب 
:الوقاية•
 5تقل عن ال 98%، الوقاية لbثالثة لقاحات ثنائية التكافؤ فعالة يف الوقاية •

َسَنوات، 
.يوجد لقاح للمستدميات النزلية غري املنّمطةال•



Legionellosis

•Legionella pneumophila هوائية سلبية الغرام، داخل:املسرتوحة
خلوية،

عد دخوهلا السبيل وحيدات النوى؛ البالعات الكبرية السنخية ببلعمة الفيليقيات ب•
التنفسي، 

ائية الصناعية،املستودعات امل، (عيش داخل األوايلت)تتكاثر يف أنظمة التكييف •
ء اجلهاز ْبا، كخمج قطريي منقول ابهلواء، أدوات استقصاماء ملوثاستنشاق •

التنفسي 
ال تنتقل من شخص إىل آخر،•



What Is Legionella ?

• It is a gram-negative bacteria.

• 42 known species, and 70 
serogroups.

• Enjoys warm water environments. 

• Requires protozoa and other gram 
negative bacteria to proliferate.

• Requires special media in order to 
be cultured.



Sources of Legionella Infection:  Cooling Towers



Trouble with Hot Water Systems:

 Showering, drinking, or anything creating an aerosol can be an 

exposure source

 Hot water “dead legs”, and water tanks can provide ideal refuge for 

breeding.

.



Sources of Legionella Infection:  Hot Water Systems

Dead Leg



،زرع التدخني واألمراض الرئوية املزمنة والشيخوخة: عوامل خطورة •
ة للمناعة األعضاء، السيرتوئيدات، السكري، واألمراض األخرى املنقص

فريوس عوز يستثىن منها نقص العدالت واالبيضاض احلاد واإلصابة ب
.HIVاملناعة البشري 

:التظاهرات السريرية •
2-10،  دور احلضانة من املصابني فقط10%اخلمج سريرايً لدى •

أايم، 



•Legionnaires disease:،ذات الرئة
ة يف اجملتمع يف العناية تلي املكورات الرئويةكسبب لقبول املصابني بذوات الرئة املكتسب•

املرّكزة، 
منتجاً , سعال خفيف الشّدة غري منتج(افرتاق نبضي حروري)40محى قد تتجاوز •

خبل، للقليل من القشع، خيوط دم، نفث الدم الصريح غري شائع، أمل صدري، و 
انسمامية،

أعراض هضمية كاإلسهال والغثيان والقيء واألمل البطين،•
مع نقص Schwartz-Bartter-Syndromeابرتري -متالزمة شفارتز•

.صوديوم، وتظاهرات انسمام مائي



•Pontiac fever : مرض محوي حمّدد لذاته دون استخدام
الصادات،

ات رئة ال حتدث ذ(النزلة الوافدة،)محى وآالم عضلية وصداع ودعث، •
. عادة

:التشخيص
ية غري نوعية األعراض السريرية للشك ابإلصابة ابلداء الفيلقي،الشعاع•
فاع البيض، خلل الوظيفتني الكبدية والكلوية، نقص الصفيحات، ارت•

.  الربوتينية، البيلة الدموية، البيلةنقص الفوسفور، نقص الصوديوم
َصة النَّوى• َفصَّ

ُ
ت البَ ْيَضاء امل َلة يف عينات القشع أو وجود الُكَرايَّ الَعدِّ

ناخ بغياب سائل غسل القصبات أو سائل َغْسل الَقَصباتِّ واأَلسْ 
اجلراثيم من الدالئل اليت توحي ابلتشخيص، 



الفيلقيات بعد زرعهاعزل•
,خلزعة الرئوية ابلتألق املباشر ااألضداد يف عينات القشع أو •
ونوعية ،70%وهو اختبار ذو حساسية تعادل L. Urinary antigenحتّري •

عدة أشهر ليف بداية اخلمج، 100%تقارب 
.األضدادترتفع عيارات، IgGوIgMاألضداد املصلية 

:املعاجلة
،، يسيء أتّخر العالج50%تقريباً، املستشفوية ْبا إىل 16-30%وفيات غري املعاجلة •
•Azithromycin ,Erthromycin،(3-2أسابيع) الفلوروكينولوانت

ني يف احلاالت والرتاسيكلينات والريفامبيسني، مشاركة املاكروليدات مع الريفامبيس
الشديدة، 



Tularemia

داخل خلوية جمربة، •
القوارض الربية كاألرانب واجلرذان :Francisella (F.) tularensisمستودع •

ة واحليواانت األهلية والفئران والعرسة والسناجيب، الثعالب والدببة والضباع، الطيور الربي
. واملن زلية

يواانت اإلنسان ابلتماس املباشر مع مفرغات أو دماء أو أعضاء احليواانت الربية أو ح•
الصيد،

بلدغات احلشرات كالقراد أو الرباغيث أو  القمل،•
لّوثة، املاه الشرب غذائية أو ميالواد املابستنشاق الغبار احلاوي على العامل املمرض، بتناول •
.ال من إنسان إىل آخر•



Transmission

• Organisms are harbored in the 

blood and tissues of wild and 

domestic animals, including 

rodents

• In US chief reservoir hosts 

are wild rabbits and ground 

squirrels



• Direct

– Contact with tissues of rabbits or     other infected 

mammals

• Skinning

• Handling contaminated skins

• Bite wounds

• Ingestion

– Undercooked meat

– Contaminated water

Center for Food Security and Public 

Health, Iowa State University, 2011



أايم2-10حضانة : املظاهر السريرية
ض آالم عضوية ومحى وعرواءات ووهن شديد، فوعة العامل املمر ,صداع :املرض احلاد •

وبوابة دخوله، 
آفة أولية مكان بوابة الدخول أتخذ يف: ulceroglandularالغدي التقّرحي -1•

مثقية ضخامة العقد اللمفاوية املنط+معّقد أويل أايم2-4.  التضّخم والتلنّي والتقرّح 
.تتلنّي وتتقرّح

•2-glandular:تغيب اآلفة األّولية، ضخامة العقد اللمفاوية فقط.
•3-oculoglandular :ات بوابة الدخول امللتحمة، التهاب امللتحمة مع تقّرح

ملتحمية صفراء







Tularemia Lesion



Center for Food Security and Public 

Health, Iowa State University, 2011



Skin Ulcer of Tularemia



An 8-year-old boy with inguinal lymphadenitisand associated tick-

bite site characteristic of ulceroglandular



آالم احللق الشديدة وضخامة اللوزتني مع ضخامة :الفموي أو املريئي -4•
.العقد اللمفاوية زاوية الفك، ووجود غشاء كاذب

نتان دم، التيفوسي، مديد السري مع هجمات مّحوية متقطعة وإ:اجلهازي-5•
.  ويةتغيب التظاهراتن التقليديتان؛ التقرّح وضخامة العقد اللمفا

ات يتظاهر بذات رئة وذات جنب وآالم خلف القص، وتكون ذ:الرئوي-6•
.  الرئة غري منتجة قليلة األعراض لكّنها صرحية شعاعياً 



ظاهر آبالم يلي تناول الطعام أو املاء املّلوث، ويت:املعدي املعوي-7•
عضوية معممة، وإسهال، وضخامة طحال، ويكون السري قاتاًل يف

.األغلب
طيط القلب قد حتدث آالم صدرية متاثل آالم الذحبة مع تبدالت يف خت•

رنسيسيلة الكهرابئي، ويعود ذلك إىل أتثريات الذيفان الداخلي للف
أسابيع عادة، بعدها 2-3التوالرية، وتستمر التوالرميية غري املعاجلة 

يدخل املريض يف طور نقاهة طويل األمد، 
.4-6%تبلغ نسبة الوفيات •



:  التشخيص•
التظاهرات السريرية املوحية لإلصابة ابلتوالرميية، ,قصة متاس مع احليواانت •
ية املتضخمة أو إجراء فحوص جرثومية، من تقّرحات اآلفة األولية أو القيح أو الدم أو خزعات العقد اللمفاو •

مفرزات امللتحمة أو القشع أو سائل غسل املعدة، 
االختبارات املصلية التشخيصية كالرتاص البطيء أو الرتاص الدموي املنفعل؛ •
األضداد إجيابية بدءاً من اليوم السادس، •
أايم،8-10حتّرك العيار خالل  40:1الرتاص •

يف أغلب احلاالت،5120:1و160:1أثناء املرض 
،(النوعيةIgAوال  IgGوال  IgMأضداد ال  •
.عاماً  1-17أايم، إجيابياً 2-5إجيابياً قبل بدء السريرية ب  ( التوالرين) االختبار اجللدي •



:املعاجلة
.يوماً 10-14ال تقّل عن ,حت ى اليوم السادس بعد زوال احلمى •
•Gentamycin ,Topramycin ,Streptomycin
,Doxycyclinغ 2املرتافقة إبنتان دم أو ذات رئة مبشاركة السرتبتومايسني •

Chloramphinicol ،لدى الشك ابلتهاب السحااي
ربية،سبل الوقاية الصّحية لدى مقاربة القوارض واحليواانت ال: الوقاية

.اللقاح امليت أو اللقاح احلي املضعف•



Cat scratch disease

حسن اإلنذار, اعتالل عقد ملفاوية موّضع قيحي انز •
، داخل Bartonella henseale، تعرض لعضات القطط أو خرمشتها•

خلوية
 Peliosis hepatic andآفة تصيب اجللد، الفرفرية الكبدية والطحالية •

peliosis lienalis  .
األطفال واليفعان، املناخ املعتدل، اخلريف والشتاء، •
القطط املستودع الرئيس، •
واندراً مع قصة سريرية لعضة أو خرمشة قطة أو متّاس مباشر مع القطط الصغرية•

الكالب،
.مل يثبت من إنسان إىل آخر•



:  املظاهر السريرية•
ة الدخولحضانة أسبوع إىل أسبوعني، أذية أولية حطاطية محامية تشّكل بواب•
ضخامات عقدية ملفاوية قيحية انزّة وحيدة أو متعّددة، %15-10•
اإلبطية والرقبية والزندية واملغبنية، •
.طفح جلدي معّمم مع محى وعرواءات وقهم وإعياء•
.إنذار اخلمج حسن عادة•





Cat-scratch disease

109

Bartonella henselae





خمسة معايير لتشخيص داء خرمشة القطة : التشخيص

.  يةاعتالل عقد ملفاوية موّضع بغياب العوامل املمرضة واألمخاج النوع1−
(.قصة لعق أو عض أو خرمشة حيوان)قصة للتّماس مع القطط والكالب - 2
أذية جلدية أّولية انمجة عن القطط أو وجود التهاب ملتحمة أّويل، - 3

ملم 2-5اندفاع التهايب مستمّر حطاطي حممر غري حاك يقيس 
، أو (ELISAاإلليزا )الزرع أو  االختبارات املناعية كاختبار التألق املناعي أو - 4

PCR.
ع مراكز تنّخر خراجات مُتعّددة م:التشريح املرضي للعقد اللمفاوية املصابة -5

.ومحضات وخالاي عمالقة أحياانً Eptheloid cellsحماطة خبالاي ظهارينية 



املعاجلة •
حمّدد لنفسه حسن اإلنذار عادة،•
رطبة الساخنة يعاجل اخلمج عرضياً خبافضات احلرارة ومسكنات األمل، الكمادات ال•

أشهر 2-3مكان األذية األولية املستّمرة، الشفاء خالل 
 Azithromycinمعاجلة اخلمج ابلصادات غري مستطّبة إالّ املضعفني مناعياً •

,Clarithromycin ،


