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Gram-negative Rodsالعصيات سلبية الغرام 

:تقسم سلبيات الغرام إلى •

:التشريحي للمرضالتوضعزمر حسب 3وتقسم إلى (: اإلمعائيات) سبيل المعوييصيب القسم •

والسلمونيالكولي كااليشريشيا: جراثيم ممرضة داخل وخارج السبيل المعوي•

الصائمية، الضمة ، الملوية و العطيفة الشيغيال: جراثيم ممرضة داخل السبيل المعوي •

العصوانيات، الزوائف، المتقلبات، السراتيا، الكلبسيال: الممرضة خارج السبيل المعوي•

البورتوديال، الفيلقية، النزليةالمستدمية : قسم يصيب السبيل التنفسي•

،كالبروسيالقسم يصيب اإلنسان من مصدر حيواني •



: اإلمعائياتعائلة 

لسالمونيالا، الشيغيال، اإلشريكية)تتألّف من مجموعة غير متجانسة من األجناس الجرثوميّة 

:فاتالصّ بينها عدد من يجمع . (وغيرهم، الُمتقلِّّبات السراتية، اإلمعائية، الكبسيال•

( μ6 -1 x 1 1.5-0.5)أبعادهاسلبيّة الغرام، عصيات •

لوسط افي توجدأمعاء اإلنسان والحيوان، كما يمكن أن هو للكثير منها الطبيعي المسكن •
.الخارجي نتيجة تلّوثه بالبراز البشري أو الحيواني

.في األمعاءالطبيعي الجرثومي النبيت من تعتبر •

إلىي ولكن البعض منها ينتم, هوائيّة المخيرةتنتمي معظم أجناسها إلى الجراثيم الال•
.العصوانياتمثل الجراثيم الهوائيّة المجبرة 

.وبعضها لها محفظةمتحركة ، كثير منها مبوغةغير •



: الصفات العامة

.ال هوائيّة مخيّرة، تنمو بسهولة على الغراء العادي•

ع .• .الطاقةتوليد عملية النّترات إلى نتريت كجزء من تُرجِّ

.الغلوكوزتخّمر •

.األوكسيدازسلبية •

:بآليتيناإلمراضيةالقدرة •

.الحالّةماتاألنزياألنسجة بوساطة وأذية واالختراق االنتشار ثمااللتصاق : االجتياح وااللتهاب•

محددةعلى خاليا سمية إنتاج بعض المواد النوعية ذات التأثيرات ال: الذيفانإنتاج •

ولكن, ة الغرامكونها سلبيّ الخلوي جدارها الّداخلي فيالذّيفانتملك األمعائيّاتأفراد فجميع •
خر أُ ةآليات إمراضيبامتالكها تمتاز فهيال تقتصر على ذلك فقط، اإلمراضيةقدرتها 



:اإلمراضيةاآللية 

:اإلمراضيةتهاات تبعاً آلليااألمعائيتقسم •

.خارجيّة ذيفاناتتكون قادرة على إنتاج عّدة : معويّةمذيفنة

الذّيفاناتة تُدعىخارجيّ ذيفاناتالمعويّة على خاليا ظهارة األمعاء وتقوم بإفراز الُمذيفنةالجراثيم تلتصق •
Enterotoxinsالمعويّة 

ل • .هالاإلسمسبّبةضمن خاليا األمعاء الّدقيقة سيكالزاألدينيلالمعويّة الذّيفاناتتُفعِّّ

القولونيّةاإلشريكيّةضمة الكوليرا، وبعض ذراري : المعويّةالمذيفنةمن الجراثيم •

لألمعاء ليصيدخل جرثوم الكوليرا إلى الجسم عن طريق المياه الملّوثة بمياه الصرف الصّحي، وعندما •
من داخل الخاليا والّشوارد المياهشديد التّأثير يُسبٍّّب انتقالذيفانيلتصق على الغشاء الُمخاطي لها، ثُمَّ يُفرز 

خارجهاإلى 

.هو اإلسهالالمعوية المذيفنةيكون العرض األساسي لإلصابة بالجراثيم لذلك •

ارتكاس حدوث تُسببال فهي في البراز كريّات بيض أو وجود حمى تترافق اإلصابة بهذه الجراثيم مع ال•
التهابي



:ةمجتاحة التهابي

حدث تعتمد على غزو مخاطيّة األمعاء ودخولها للجهاز الهضمي وتكاثرها داخل الخاليا، فت•
بذلك

ريّات بالغشاء المخاطي ويترافق ذلك مع حّمى، وظهور كوتقرح وتموت ارتكاس التهابي •
.حمر في البرازوكريات االلتهابياالرتكاس نتيجة بيض

ذراري، بعض ائميّةالصّ العطيفَة ، الّشيغيلة، الّسلمونيلة: الجراثيم الُمجتاحة االلتهابيّةومن •
.القولونيّةاإلشريكيّة

الشيغالمن أكبر بكثرالسمونيالللجراثيم تختلف بين بعضها حيث جرعة الخامجة الجرعة •

البراز عند اإلصابة بيضاء فيات يكرجميع الجراثيم الُمجتاحة االلتهابيّة الحّمى ونجد ب بتُس•
الالمنزفة فمن الممكن أن نجد كريّات بيض وممكن اإلشريشياماعدا بها، 



المستضديةالبنية 

:ات السطحيّةدالمستضيوجد ثالثة أنماط من •

دالسكاريمن طبقة مضاعفة من عديدات مؤلف الغشاء الخارجي (:O)يةجسملات ادستضمال•
بعض البروتيناتالشحمي يتخلّلها

الغشاءفي الموجودة المتكررة السكاريدقليالت عبارة عن هو :  Oالمستضّد الجسمي •
العصيَّات من المصلي لكثيرالتّنميط في األساس وهوسلبيّة الغرام الخلوي للعصيَّات 

.وعددهاالّسكاكر نوعالمعويّة، وهذا الُمستضّد يختلف حسب 

يوجد، حيثالسكاكرحسب نوع وترتيب وعدد اً جدالمختلفة كبير  Oت االمستضدعدد ّن إ•
. E. coliمن 150و  Salmonellaنمط من 1500حوالي 

لها يشكل عن ارتكاس الجهاز المناعي الّذي مسؤولة  Oالمستضّدات الجسميّة تكون •
األضداد



(H)المستضدات السوطي 

ةاإلشريكيّ مثل، ياطسالفقط في الجراثيم ذات Flagellinيسّمى يوجد بروتين سوطي •
.يغيلةوالشّ الكلبسيلة، بينما تفتقده الجراثيم غير المتحّركة مثل والّسلمونيلة

.المتحّرك:  Hب رميز ت•

نظراوذلك الزرع ساعة تجتاح وسط 24بعد السياط يالَحظ أنها زراعة الجراثيم ذات عند •
.المتقلِّّباتأهداب وقدرتها على الحركة واالنتشار ومن أمثلتها المتالكها 



(:K)المحفظيةالمستضدات 

عهاجميوليس األمعائياتتوجد عند بعض أجناس •
.كالكلبسيلّةبشّدة حفظة مالجراثيم الم

ه وبعضها اآلخر بروتيني، ولسكاريدعديد بعضها •
.نمط مصلي90حوالي 

ةالتيفيالسلمونياليسبب عامل فوعة هام جداً عند •

: E. coliعند المحفظيةالمستضّدات أهّم •

E.Coli –K1 : عند الوليد التهاب السحايا

E.Coli –K2 نفسيةالطرق التمع التهاب تترافق.

•E.coli- K8, K9, K10, K24 الطريقمع التهاب تترافق
البولي



:التشخيص المخبري

ت الّتي ، وتمتاز بالعديد من الصفاالزرعيةبسهولة على األوساط األمعائياتتنمو عائلة •
قسم عائلة كتوز، حيث تُ القُدرة على تخمير الال: على التّفريق فيما بينها، منهاتُساعد

لمجموعتين مجموعة مخمرة لاّلكتوز وأخر  غير مخّمرة لهاألمعائيّات



:التشخيص المخبري

، Blood agarّمىالُمد كاآلغاروسط اعتيادي : على وسطينات عادة ياألمعائتزرع •
الميثيلينزرقة -اإليوزينآغارأو ماكونكيآغارتفريقي مثل ناخب ووسط

اللون أواط عديمة والمتقلّبة على هذه األوسوالّشيغيلّةالّسلمونيلّةكل من تكون مستعمرات •
تتلّون باألحمر ، بينما تكون الُمستَعمَرات مخّمرة الاّلكتوز ملّونة حسب المشعر، فشاحبة
.كان المشعر هو أحمر الفينولإذا مثالالّداكن



:المعالجة

.داتالعالج المالئم على قياس كّل مريض حسب نتيجة اختبار الّصايعطىيجب أن •

الكتامازيتاالببسبب قدرتها على إنتاج للصادات يمكن أن تكون عالية المقاومة األمعائيّات•

متكّررة ترانلعمليّات اقواألنزيمات األخر  المعّدلة للّصادات، حيث تتعّرض هذه الجراثيم 

يعتمد لك لذالّصادات،المقاومة للعديد من تتواسطالّتي البالزميداتتكتسب من خاللها 

.للّصاداتالحساسيّة اختيار العالج النّوعي على نتائج اختبارات 



Escherichia coliالقولونية اإليشريكية
.الغرامعصيات سلبية هي •

في األمعاءطبيعية بشكل فلورا توجد •

النسبة األكبرلألمعاء، ولكن الهوائي الجرثوميمن النّبيت % 80تشكل بحيث •
.تيامجبرة كالعصوانالهوائيةنبيت األمعاء هي جراثيم من 

Lactoseكتوز لالبأنها مخمرة تتميّز •

:تمتلك ثالثة مستضّدات•

.أو مستضد الجدار الخلوي Oالمستضد •

.أو المستضد الّسوطي Hالمستضد •

.المحفظيأو المستضد  Kالمستضد •

فإن Kمستضد 90و  Hمستضد 50و  Oمستضد 150وبسبب وجود أكثر من •
لإلشريكيّةمستضدينمط 1000المتنّوعة منها تعطي أكثر من المشاركات
القولونيّة



:ةاإلمراضي

.داخل وخارج الّسبيل المعويالممرضة القولونيّة من الجراثيم اإلشريكيّة•

للمريضبيت القولون البولي هو نيل سبالالتهابات تسبب القولونيّة الّتي ة ياإلشريكمصدر إّن •
.الّذي يستعمر المنطقة البوليّة التّناسليّةنفسه 

.العدو  أثناء الوالدةيكتسب حيثالّسحايا هو قناة الوالدة لألّم التهاب تسبب •

.براز البشريالملّوثين بالوالّشراب الّطعامالمسافرين عن طريق تناول إسهاالتتسبّب •

المرضلى إحداث القولونيّة العديد من المكّونات الّتي تساهم في قدرتها عاإلشريكيّةتمتلك •
يُسبٍّّبانثنانا( يّةمعوذيفانات)خارجيّة ذيفاناتالّداخلي، وثالثة والذّيفانوالمحفظة كاألشعار 
.ةاليوريميّ الّدميُسبٍّّب إسهاالً مدّمى ومتالزمة انحالل وواحد مائيّاً إسهاالً 



:السبيل المعويإنتان 

:ئيسيّةرإلى أربع مجموعات اإلمراضيّةالقولونيّة حسب الخواّص اإلشريكيّةتُقسم •

Enteropathogenicلألمعاء ضةممر E.coliمجوعة  E. c

.وهي سبب مهّم لإلسهال خاصة عند الّرضع•

.ةالظهارهذهإلى التهاب وتؤّدي بشّدة على خاليا مخاطيّة األمعاء  EPECتلتصق •

.الّدمإلىال تصلأنها ال تخترقها، أّي ولكنها هذه الجراثيم إلى داخل خاليا المخاطيّة تدخل •

نامزمأن يصبح الممكن لكن من يشفى تلقائيّا هي إسهال مائي  EPECالعدو  بال نتيجة •
.بالّصاداتويشفى عندئذ 



Enteroinvasiveكولي الغازية لألمعاءمجموعة • E. coli (EIEC)

. Shigella-like E. coliالّشيغيلّةتُشبه هذه الذراري •

مشابهال دموي وإسهمسببةً تقّرحات المرض باجتياح وتخريب ظهارة المعي الغليظ تسبّب •

.في البرازومخاط ( معتدالت)يترافق بكريات دم بيضاء الّشيغياّلتلداء •

جهازهمالعاشرة والمسنّين هم األكثر عرضةً لإلصابة بها نظراً لضعفسن دون األطفال •
.المناعي



Enterotoxogenicالمعوي ذيفانالنتجةمنمجموعة ال• E. coli (ETEC)

.الحارةفي المناطق المائية اإلسهاالتأسباب أهم •

الّذي  Travelers’ diarrheaالمجموعة مسؤولة عن مرض إسهال المسافرين هذه دتع•
هم والّتي قد لذراري مختلفة عن تلك الموجودة في بلدانتعرضهم بسبب السياح عادة يصيب
.ضّدهامناعةً اكتسبوا

.بطنيةإسهال مائي شديد يترافق بآالم  ETECتُسبّب •

واللّفائفي،في الّصائمالبشرويّةالتصاقها على الخاليا تشجع عوامل استعمار  ETECتمتلك •
على خاليا ر تي تؤثال( خارجيّةذيفانات)المعوية الذيفاناتبعد التصاقها تنتج ومباشرةً 
.محدثةً اإلسهالواللّفائفي الّصائم



Enterohemorrhagicمعا ألنزفة ل  لماE.coliمجموعة  E. 
coli (EHEC) :

O157:H7 E. coliنمط مصلي لهذه المجموعة هو أشيع •
.ازلكن دون التهاب لذلك ال نشاهد كريّات بيض في البرمدمى تسبّب هذه الّزمرة إسهاال •

.الحيواناتمعالّطهي، أو التّماس المباشرسيء هذه الذّراري لإلنسان عن طريق تناول اللّحم تنتقل •

، Cytotoxicشديد الّسميّة للخاليا ذيفانوهو ،Verotoxinال ذيفان O157:H7تنتج ذراري •

نتجه تُ الّذيالذّيفانبسبب تشابهه الكبير مع  like toxin-Shigaالّشيغاشبيه الذّيفانأيضاً يدعى •
.الّشيغيلّة

حدوث واألمعاءموت خاليا ظهارة ويسبّب بتثبيط تركيب البروتين، Verotoxinال ذيفانيقوم •
.نزوف وتقّرحات وبالتّالي إسهال دموي شديد

متالزمةللحياة هو مهّدد  Complicationمن المصابين اختالط % 10-5يحدث عند حوالي 
. Hemolytic Uremic Syndrome (HUS)اليوريميّةانحالل الّدم 

.إلى الّدمVerotoxinهذه المتالزمة عند دخول ال تحدث •



(HUS)اليوريميةالدم متالزمة انحالل 

ي إلىديؤّ حاد ونقص صفيحات وقصور كلوي ي لانحالمن فقر دم المتالزمة تتألّف هذه •
.الكرياتينينالّدمويّة والبولة ارتفاع 

، لذلكداتاصبالهذه المتالزمة خاّصة عند األطفال الّذين تّمت معالجة اإلسهال لديهم تحدث •

بتعويض المريض اإلكتفاءوبالصاّدات  EHECيجب عدم معالجة اإلسهال النّاجم عن •
والّشواردبالّسوائل



Systemic infectionالجهازية العدوى 

 Salmonellaوالّسالمونيلّةهي تعدخارج األمعاء، حيث  coli-Eال سببها تالتي وهي األمراض •

.األمعاءوخارجالمعويّة الوحيدة القادرة على إحداث أمراض داخل العُصيات 

الجهازيإلنتاناإمراضيةاألبرز في الداخلي الدور المحفظة والذّ يفان البنيويّان يلعب المكّونان •

الجرثوم قدرة زيعّزعلى البلعمة مّما المحفظيالّسكاريدعديد يؤثر منه في المرض المعوي، حيث 

.في أعضاء مختلفةعداو على إحداث 

دة عديظاهرميسبّب في جدار الخليّة، وهو الشحمي السكاريدهو عديد  coli-Eل لي الداخن الذّيفا•

يةاألوعالمنتشر داخل خثر تالتّوتر والإلنتان الّدم بسلبيّات الغرام كالحّمى وهبوط 



:السبيل البوليعداوى

.الّسبيل البوليلعداو اأشيع الجراثيم المسبّبة من E.coliتعتبر •

ثالثةعلى ذلكيساعد عند النّساء حيث الطرق البولية خاصة التهابات العداو أهّم هذه •
.معويقصر اإلحليل وقربه من الّشرج واستعمار المهبل بأعضاء النّبيت ال: هيعوامل 

النّبيتمن بهذه الجراثيم فهي جزءطبيعي الجلد في منطقة العجان مسكوناً وبشكلٍّ يكون •
بإمكانها(ونيّةالقولاإلشريكيّة)الفلوراالموجود في تلك المنطقة، وهذه ) الفلورا(الّطبيعي 

.انتهازيّةأخماجاللمجاري البوليّة محدثةً التّسلّق والدخول 

مكثتذا كولي يمكن أن تساعدها على صعود اإلحليل وصوالً إلى المثانة فإ. حركة ال إإّن •
الكليةأّما إذا عبرت الحالب إلى  Cystitisفي المثانة فقط سبّبت التهاب مثانة وتكاثرت 
Pyelonephritisوالكلية الحويضةالتهاب فتُسبّب 



 Neonatal meningitisالسحايا وإنتان الدم لدى الوليد التهاب 
& septicemia

عند الدم وإنتان السحايا التهاب في  Bالّزمرة عقدياتاألكبر مع السبب  E-coliال تعتبر •
.والدةبسبب استعمار تلك الجراثيم للمهبل وانتقالها للوليد أثناء الالوالدة حديثي

محفظيلها نمط الوليديةالسحايا التهاب التي تسبب  E-coliمن ذراري % 75حوالي •
.K1يدعى المستضدنوعي

:Septicemiaإنتان دم . •

ً يسبب يمكن أن للدم عندما يصل الجرثوم • .له إنتانا

ثاني أشيع اإلشريكيّةوتعد ، Endotoxinالداخلي الذيفانعن هذا اإلنتان هو المسؤول •
S. aureus.العنقوديات الذهبيّة بعد له سبب



:التشخيص المخبري

.ندولاألإيجابية القولونيّة اإلشريكيّةكما أن •

:أوساط الزرع•

تشّكل : . Blood agarالمدمىاآلغار-
MacConkeyاللّون على مستعمرات وردية 

 EMBلاآغارعلى اإلشريكيّةمستَعمَرات تنمو •
.لمعة خضراء معدنيّة مميّزة،وتُبدي 



:المعالجة

.للّصاداتالحساسيّة تعتمد على مكان المرض ونموذج •

الّسوائل تعويضإنّما  coli-Eعن ال النّاجمة اإلسهاالتفي بالصادات المعالجة تستطب حين ال في •
.والّشوارد يكون ضروري في هذه الحالة

للعديد اومةوأخر  مقداتاالصّ للكثير من حساسة للّصادات فتوجد ذراري الحساسيّة من حيث أما •

، الّصاداتمن 

الّدم إنتانأّما عالج ، Sulfonamideومرّكبات ال  Fluoroquinolonesال تستخدم بشكل عام •

األمينوغليكوزيداتن أو بدوع مالّسيفالوسبوريناتوريديّاً لصادات الجيل الثالث من إعطاء فيتطلّب 

ينكالجنتاميس



Salmonellaالسلمونيال

:والزرعيةالصفات الشكلية 

كتوز ر الالتُخّمِّ الالغرام، قصيرة نسبيّاً، عصيَّات سلبيّة •
Lactose -NonFermenters .

تطلق غاز من ، H2Sوتقوم بإنتاج غاز ، Motileمتحّركة •
.تخمير الغلوكوز

:ثالثة مستضداتتمتلك •

.أو مستضد الجدار الخلوي Oالمستضد •

.أو المستضد الّسوطي Hالمستضد •

.المحفظيأو المستضد  Kالمستضد •



Salmonellaالسلمونيال

:الجنس إلى ثالثة أنواع Ewingإيوينغقّسم لذلك نمط مصلي 1500يوجد أكثر من 

S. Typhiالتّيفيّةالّسلمونيلّة• .

S. Choleraesuisكوليرا الخنازير سلمونيلة• .

S. Enteritidisالملهبة لألمعاء الّسلمونيلة• نمط 1500تحتوي هذه الزمرة على  :
:.مصلي

اسريري•
S. Typhi, S. Paratyphiونظائرها التّيفيّةأنواع الحميات تضم : األولى• .

الكثيرةة مثل ال ذّراري قولونيّ معويّة الّتي تُسبّب التهابات الّسلمونياّلتتضّم : الثّانية•
S. Enteritidisالُملهبة لألمعاء للّسلمونيلة Choleraesuisالخنازيركوليرا وسلمونيلّة( (

.االنتقاليّةللعداو وهي المسبّبة غالباً 



:طريقة التشخيص

MacConkeyزرعها على أوساط مثل يتّم • agar  ربشكل شفّاف ألنّها ال وتظهر تُخّمِّ
روتظه، سالمونيلّة-شيغيلّةوسط (( S-Sوأوساط خاصة مثل وسط رقيقة ، وتكون كتوزالاّل 
سوداءشكل ُمستَعمَرات على 



:المستضديةالبنية 

نمط مصلي، وهذه1500زمر من المستضدات وأكثر من 3بشكل عام للسلمونيلّةإّن •

:المستضدات هي•

: Oأو مستضد جدار الخلية  Oالمستضد الجسمي •
:حيث،A-Dمرالزأهّمها فرعيّةإلى زمر الّسلمونيلّةلتقسيم  Oالمستضدات تستخدم •

Salmonella typhiالتّيفيّةالّسلمونيلّةهي  Dالّزمرة • .
Salmonella paratyphiالتّيفيّةنظيرة الّسلمونيلّةهي  A, B & Cالّزمر • A,B,C التّرتيبعلى.

Enterocolitisاألخر  هي أنماط ملهبة لألمعاء تسبّب التهاب معوي قولوني األنماط •
.التيفيّةالّسلمونيلّةمثل الّسلمونيلّةتملكه بعض أنواع : Kالمحفظيالمستضد •

.نمط واحد فقطوله. Viالفوعييُدعى المستضد •

Hالمستضد الهدبي أو السوطي •



:  اإلمراضية

الّدم وإنتان يراتها ونظالتيفيّةالتهاب األمعاء والقولون والحميات المعويّة كالحمى الّسلمونيلةأنواع تسبب •
.انتقاليّة مثل التهاب العظم والنّقيعداو مع 

(وإنتان الّدميّة،المعومعوي قولوني، والحميات التهاب ) الثاّلثالّسلمونيلّةعداو لكّل نمط من أنماط إنَّ •
.مختلفةإمراضيّةآليّة 

:  Enterocolitisالقولونيااللتهاب المعوي •

اء محدثة التهاًب لألمعالبشرويالملهبة لألمعاء تتميز بأنها جراثيم غازية تغزو النسيج السلمونيالتسببه •
.وإسهاال مدمى

يندر حدوث إنتان دم في هذا النمط •

المعدةلحموضة، وذلك بسبب مقاومتها المنخفضة جرثوم100000كبيرةللّسالمونيلّةالجرعة الممرضة •

بشكل الحالة هذهي في البراز عند فحصه، وغالباً ما يتّم الّشفاء فمتعددة النّو  بيض كريات يالحظ وجود •
ومنع انتشارهوتحديده للخمجأيّام نتيجة االرتكاس االلتهابي وتصّدي الكريّات البيض 4-3عفوي بعد 



:التظاهرات السريرية

ساعة يبدأ االلتهاب المعوي 48-12بعد فترة حضانة •
وإسهال ني بطألمإلى يتطّور ثّم وإقياءبغثيان القولوني

.يتراوح بين خفيف وشديد مع أو بدون دم

ً يستمّر • .عادةً عّدة أيّام ثّم يُشفى تلقائيّا

والكبار جداً إال األطفال الّصغار طبيّة ال يحتاج لعناية •
.بالسنالمتقّدمين 

خاّصة لهذا االلتهاب والمسببّة حال وصلت الجراثيم في •
بّب إنتان دمتسفإنّها الّدم،كوليرا الخنازير إلى سلمونيلّة



Typhoid feverالتيفيةالحمى 

لمونيلّةالسّ حين تسبّب في .التّيفيّةالحّمى Salmonella typhiالتّيفيّةالّسلمونيلّةتسبّب •
.المعويّةالحميات A, B, and Cالتّيفيّةنظائر 

معديةيقة بأعراض والحميات المعويّة األخر  في األمعاء الّدقالتّيفيّةاإلنتان في الحّمى يبدأ •
 Monocytesالبالعة وحيدة النو ياالخاّل تدخل الجراثيم وتتكاثر في حيثخفيفة؛ معوية 

.في مخاطيّة األمعاءالموجودة بايرفي لويحات 

الّشبكيالجهاز)حال طوالثّم تنتشر هذه الجراثيم إلى الخاليا البالعة في الكبد والمرارة •
فيقد يترافق فيتضّخم عندها الكبد والّطحال قليالً ويشعر المريض بألم بطني(البطاني
ثيمجرامع إسهال ومن ثّم يعاني المريض من إمساك وحالة عاّمة سيّئة لتصل البداية 
.إلى الّدمبعدها ال الّسلموني



Typhoid feverالتيفيةالحمى 

إلىالمصابحرارةدرجةتصلفقدالحمىبدءمعالّدمتجرثمإلىيقودوهذا•
عيطبيفعلردّ وهوبالقشعريرةوالّشعورمئويّةدرجة40-39منأكثر
الّرغمعلىبردبالوالّشعوربالّرجفةيتظاهرالّشديدالحرارةارتفاعتجاهللجسم
انالذّيفعنربماالنّاجمةاألخر واألعراضالجسمحرارةدرجةارتفاعمن

الّداخل

من%5-3عندفيهاتستقرحيثللمرارة،بولعهاالتيفيةالسلمونيالتصف•
ذاهوحملة،للجرثوممزمناحمالإزمانالديهممسببةشفائهمبعدالمصابين
صدراميشكلونفهموبالتالي،مستمربشكلالبرازفييطرحونهالجرثوم
.للعدو 



:التظاهرات السريرية

الحرارةسيطرةمعبطيئةالتّيفيّةالحّمىفيالمرضبدايةفيالسريريةالتظاهراتتكون•
.واإلقياءالغثيانمنأكثرواإلمساك

الحمىيهفتحدثالّذيالوقتمععادةً يختفيلكنّهإسهالمبكروقتفييحدثأنيمكن•
.الّدموتجرثم

عاّمةوحالةوكبد،طحالضخامةمعوهذيانحّمىحدوثيالحظاألّول،األسبوعبعد•
.سيّئة

حملةإلىالمرضىمن%5-3ويتحّولالثالث،األسبوعخاللالمرضيتراجع•
.زمنينم

نزف أوحصول انثقاب في األمعاء :منهااختالطات خطيرة، عدة من الممكن أن تحدث •
.االلتهاب للويحات باير في هذه األماكنشدة معوي نتيجة 



Septicemiaالدم إنتان 

.كوليرا الخنازيرسلمونيلةتسبّبه غالباً •

.الّسلمونيلّةعداو من % 10-5إاّل الدم إنتان يشكل ال •

(: مناعةضعف حالتي )في حالتين حدث ي•

.يعانون من مرض مزمن مثل فقر الّدم المنجلي أو سرطانالّذين المرضى -

.بالتهاب معوي قولونيالمصابين ( الخّدج)حديثي الوالدة األطفال -



:التظاهرات السريرية

:تجرثم الّدم إلى نشر الجراثيم في كثير من األعضاء ما قد يؤّدي إلىيفضي •

.عند مرضى فقر الّدم المنجلي Osteomyelitisالتهاب نقي عظام •

.األطفالعند  Meningitisالتهاب سحايا •

. Pneumoniaذات ال ّرئة •

خاّصةالّدم أّمهات واالحتشاءاتحيث تصيب النّسج المتأذّية سابقاً مثل انتقاليّة خّراجات •

.األبهريّة•

.الوعائيّةالطعوم لعداو هامسبب الّسلمونيلّةتعتبر كما •



:العدوى والوبائيات

.اإلنسان أو الحيوانبتناول األغذية أو األشربة الملّوثة بفضالتالّسلمونيالترتبط وبائيّات •

لهاخر  جميعها األُ الّسلمونيالبواسطة اإلنسان فقط أما أنواع التّيفيّةالّسلمونيالتنتقل •
.إنسانيّة وحيوانيّة هاّمةمستودعات 

لتهاب مؤقّتاً أثناء هجمة االالّسلمونيلّةالّذين يطرحون األشخاص -1: المصادر اإلنسانيّة•
.بقليلبعدها أوالقولونيالمعوي 

.الحملة المزمنون الّذين يطرحون الجرثوم على مد  سنوات. -2

.وخة جيّداً اللّحوم غير المطبومنتجات هو الّدواجن والبيض النّّيء مصدر حيواني أشيع -



:التشخيص المخبري

وساط عزل الجرثوم من عيّنات البراز وزرعه على األ: يةالمعوية القولونفي االلتهابات •
هيكتوينوآغار S-S agarشيغيلّةسلمونيلّةوآغارماكونكيآغار، مثل تّفريقيّةاالنتقائيّة ال 

Hektoen agar

MacConkeyباهت على بلون الّسلمونيالمستَعمرات تظهر حيث• agar فهي غير؛

Hektoenبلون أسود على الّسلمونيلّةوتظهر ُمستَعمَرات ،  لالكتوزرةمخمّ • agar .

H2sل تشك  غالباً مع 8تُبدي سطح قلوي وقعر حمضي  TSIآغارعلى • •

أما ، Ureaseاليوريازالُمتقلِّّبات إيجابيّة بأّن  Proteusعن الُمتقلِّّبات الّسلمونيلّةنميّز • •
.ال يوجد داعٍّ إلعطاء الّصادات في هذه الحالة. اليوريازفسلبيّة الّسلمونيلّة



المعويةوالحميات التيفيةالحمى تشخيص

.الّد م خالل أّول أسبوع من المرضزرع •

Widalتفاعل فيدال طريق عن • test  يعطي نتائجال ) المرضمن 15-10بدءاً من اليوم

.(ستضدم-ضدتفاعل ) المريضوذلك عن طريق تحّري األضداد في مصل (ذلكدقيقة قبل •

شخيص الحملة المزمنون بطرح الجرثوم مع البراز بعد األسبوع الثّالث؛ لذا يمكن تيبدأ •
.في هذه الفترة بزرع البرازلديهم اإلصابة

في هذه البيض على حساب العدالت إالياتالجرثومية تعداد الكر األخماجيرتفع عادة في •
دها ون تعداال يرتفع بل على العكس يكالبيضياتن عدد الكر فإالتيفيةالحمى (الحالة 

.طبيعي أو منخفض قليال



تشخيص بتفاعل فيدال

ونضيف و/40و 1/ 80و 1/ 160و 1/ 320من مصل المريض ونمّددها بنسب قطرة •
المقتولّسلمونيلّةالالمستضدإليه

معتّحد الضد أي ا(إذا شاهدنا تراص عياني بين المستضد والضد، فهذا يعني أنَّه اختبار إيجابّي •
.المستضد

.التّيفيّةدليل على اإلصابة بالحمى 1/ 320أو أقّل 1/ 160حدوث التّراص مع ال تّركيز •

داالختبار بعهو حالة حّديّة، ولذلك نقوم بإعادة1/ 80حدوث التّراص مع ال تّركيز األقّل من ▪ •
صغركيزتّ أيّام للتأّكد من النّتيجة، وتجدر اإلشارة إلى أّن حدوث التّراص في هذا ال ير ُمشّخِّ

.لّذين يملكون أعراض وقّصة سريريّة للمرضاللمرض إاّل عند األطفال الّصغار

.ال يعبّر عن وجود إصابة1/ 40حدوث التّراص مع التّركيز •



:المعالجة

:القولونيااللتهاب المعوي •

حالة، ونكتفي في هذه الالّصادات بإعطاءبشكل عفوي خالل يومين أو ثالثة، فال نقوم يشفى •
.بتعويض الّسوائل والّشوارد المفقودة

، فهو األعراضتخفّف المعالجة بالّصادات في هذه الحالة ال تق ّصر مّدة المرض وال •
ً لذاته محّددمرض  .غالبا

مزمنةفقط عند حديثي الوالدة واألشخاص المصابين بأمراضبالّصادات نلجأ للمعالجة •
للّصادات في المنتشرة، ويجب إجراء اختبارات حساسيّةالّدم والخّراجات إلنتان ومعّرضين 

.الحالةهذه

:وانتان الدمالتيفيةالحمى •

كذلك للحملة المزمنين السيروفلوكساسينأو السفترياكسون•



Shigellaالشيغيال

.الغرامعصيَّات سلبيّة •

ئن، فال بثالث قراالسلمونيلةعن الشيغيلةتفريق •
نتج وال تالغلوكوز تخميرال تطلق غاز من شيغيلة
H2S  متحركةوغير.

وبعضها مستضد األشعار Oتمتلك المستضد الجسمي •

:تقسم إلى أربعة أجناس•

نمط مصلي 12وهي األخطر ولها الزحاريةالشيغيال•



:اإلمراضية
.عرضيينالالالحملةوتنتقل من شخص آلخر عن طريق لإلنسان، نوعي ممرض جرثوم الّشيغيلّة-

ضة من الجراثيم الّشيغيلة❖ .المعدي المعوي فقطالّسبيل داخل الممرِّ

.الجراثيم المعويّةبين فوعة وفعاليةتُعّد العامل الُممرض األكثر ❖

.لمرضإلحداث جرثوم 100_ 10حوالي قليلمقاومة لحموضة المعدة، لذلك يكفي عدد ❖

التهاباح هذا الغزو أو االجتييُسبّب مخاطيّة األمعاء، حيث بغزو ( زحار)تسبّب إسهاال دموّي ❖
وتقرحاتخاليا المخاطيّة دميرتبمصحوب موضعي 

.جّدانادرم نادراً ما تتجاوز الّطبقة تحت المخاطيّة أو تدخل المجر  الّدموي لذلك فإّن إنتان الدّ 

ً تنتج بعض ذراريها ❖ :داخليذيفانتمتلك .شيغاذيفانمعويّاً يدعى ذيفانا

على الجهاز له تأثير سامأضداد يحرض على تشكيل مستمنعوهو بروتين : الزحاريالشغيالذيفان
العصبي وقد يسبب شلل 



:التظاهرات السريرية

تبدأ , أيّام5_ 1منقصيرة : الحضانةفترة :الّزحار العصويداء الّزحاريّةالّشيغيلةتسبّب 
.بالّظهوربعدها األعراض 

يتحّول إلى قيحي أو قيحي مدّمى مع زحير متكّرر إسهال مائي : األعراض• 

.بطنيّةآالم ▪ 

.درجة40_ 39:حّمى▪ 

ً 7_ 4تستمّر حوالي •  .أيام، وبعدها تُشفى غالبا

.قد تحدث اختالطات عند كبار الّسّن أو عند األطفال• 



:الوبائيات

: 4Fُجمعت ب رئيسيّة طرق 4عبر تنتقل 

 Fliesالذّباب  .،. Foodالّطعام ،. Fingersاألصابع  .،. Fecesالبراز 

.تشّكل هذه العناصر األربعة حلقة تساهم في النقل البرازي الفموي للجرثوم❖

.المناعةن من ضعف الّذين يعانوأّي هم األطفال والمسنّين بالّشيغيلّةأكثر الّشرائح إصابة ❖

.الّسلمونيلّةعلى عكس الّشيغيلّةال يوجد حملة مزمنين في ❖



:التشخيص

آغار S-Sو يماكونكيتّم التّشخيص عن طريق زرع البراز على أوساط انتقائيّة مثل وسط •

.ماكونكيآغارعلى عديمة اللون لاّلكتوزغيرمخّمرةتشّكل ُمستَعمَرات فهي •

اليوريازجراثيم سلبيّة فهي اليوريازيمكن إجراء اختبار •

:المعالجة الّرئيسيّة •
.تعويض الّسوائل والّشوارد

.ال تستطب بالّصادات في الحاالت الخفيفة❖

ساسينالّسيبروفلوكمثل بالفلوروكينولوناتتتم المعالجة في الحاالت الّشديدة ❖

Ciprofloxacin ،واألمبسلينAmpicillin ..



Klebsiellaالكلبسيال

.الهضمي فقطالّسبيل خارج ، وهي من العوامل الممرضة األمعائيّاتمن عائلة •

ترابوالالغليظ والماء عيالمباستمرار في وجد ت•

Klebsiellaالّرئويّة الكلبسيلّة: أنواعهاأهّم • Pneumoniae .

وصاً التهاب عادةً عدو  المستشفيات وخصاالنتهازيّة وتسبّب ضةمرالمُ من العوامل تعّد •
،الّسبيل البوليوعدو  الّرئة

ض ُممعاملانتهازي وهي غير ممرض الّرئويّة عامل الكلبسيلّةفي حين تعتبر • هاّم رِّ
ً للّطرق التّنفسيّة  .خارج المستشفيات أيضا



:والزرعيةالصفات الشكلية 

.الغرامعصيَّات سلبيّة 

.ميكرون2_ 1ميكرون، والطول 0.5العرض : أبعادها❖

.الّسكاريدلها محفظة كبيرة مخاطيّة مكّونة من عديدات ❖

.متحّركةغير ❖

.كبيرة نسبياً، ولّماعة مميّزةمستَعمَراتها ُمخاطية ❖

ر الاّل ❖ .كتوزتخّمِّ

:وهينمطين من المستضدات، الكلبسيلّةتمتلك 

.نمط مصلي14وله  : Oالجسمي المستضد 

.نمط مصلي80وله  : Kالمحفظيالمستضد 



:التظاهرات السريرية

ضة داخل األمعاء أّما خارجها فيمكن أن تسبّبالكلبسيلّة• :جراثيم غير ُممرِّ

E.Coliبعدالّسبب األشيع الثّاني لاللتهابات البوليّة بوليّة تُعتبر أخماج•

.رئويّة أخماج•

.وسطىأذن التهاب وأذنيّةتنفّسيّة علويّة أخماج•

.سحائيّة نادرة أخماج•

.الجرح تلّوث بعد المداخالت الجراحيّة نتيجة أخماج•

دمإنتان .•



:التشخيص

تنج ُمستَعمَرات مخّمرة •
يقي مثل التّفراآلغارلاّلكتوزعلى

.EMBأو ماكونكيآغار

كما يمكن تشخيصها من خالل -
المظهر المميّز المخاطي 

لمستَعمَراتها 



:العدوى والوبائيات

.المشفويّة14االنتهازيّة لألخماجمن أهّم الجراثيم المسبّبة الكلبسيلّةتعتبر •

طّهرةالميمكن مصادفتها على جلد المرضى أو العاملين الّطبيين وفي بعض المحاليل •

:المعالجة

المستشفيات مقاومة للعديد من الّصاداتعداو عادةً تكون الجراثيم المعزولة من 



Proteusالمتقلبات 
ة بأهداب سلبية الغرام، شديدة الحركة تتميز بكونها محاطعصيَّات •

ك في  ، (Swarming Motility)االتجاهات جميعغزيرة، تتحرَّ
التسلق أواالنتشارُمستَعمَراتها صفة تُدعى تبدي ونتيجة لذلك 

.أمواجتغطي كامل وسط الزرع على شكل حيث •

البيئة عند اإلنسان، كما توجد فيالقولون الرئيسي لها هو لمستودع ا•
.التراب والماء

ة عند زرعها ال هوائية ُمخيَّرة، وتتميّز برائحة كريهة ُمميَّزوائيةه•
قديمةقُمامة كرائحة 

أو  EMBعندما نزرعها على وسط ال لذلك كتوزتخمر الالال •
.وبدون لونظهر شاحبةً تالماكونكي



المتقلبات

..يابكمية كبيرة؛ وبالتالي تقوم بتفكيك البولة وإنتاج األموناليوريازنتج ت❖

ض على تشكيلالوسط البولي قلوياً في أماكن وجودها وهذا بدوره يُحّرِّ يصبح لذلك نتيجة ❖

.في حال وجود هذه الجراثيم في الجهاز البوليبولية حصيات ح

جابيةولكن يتم تمييزها عن األخيرة بأنها إي-السالمونيالمثل – H2Sتنتج عند الزرع غاز ❖

اليورياز

البول، صماخفوهةالجهاز البولي من األمعاء عن طريق فوهة الشرج القريبة من إلى تصل •
والتي تُعتبر بولية إنتاناتوبالتالي من الممكن لها أن تتسلق وتصل إلى الجهاز البولي ُمسبِّّبة 

كلوي آالمه حادةقولنجتسبب حدوث التي الكلويةنواة لتشكيل الُحصيَّات 



:اإلمراضية

دة التي تسمح الشديحركيتهاالتي تمتلكها الُمتقلِّّبات هي اإلمراضيةأهم العوامل •
جودها في فلورا باإلضافة إلى و، أخماجاوغزو السبيل البولي مسببةً بالتسل ق لها

.القولون

ً عامالً لليوريازيعد إنتاجها • PHفع برمهماً، حيث يقوم هذا األنزيم إمراضيا
الكلية، مما يؤهب لتشك ل حصيات في الوسط



:التظاهرات السريرية

مرض أيَّ خارج المعوية أي أنَّ الُمتقلِّّبات ال تسبباألخماجفي تكمن األهمية المرضية •
ضة فقط خارج  اءاألمعداخل الجهاز الهضمي لد  اإلنسان، إنّما هي ُممرِّ

.وليةالبولية وحدوث التهابات مجاري بالُحصيَّات تشكيلدور في لها بولية أخماج•

.الجروح والحروقأخماج• 

ثة ممكن أ: ثانويةوأذنيةعينية أخماج•  تُسبِّّبن الذين يستخدمون العدسات الالصقة الملوَّ
.أذن وسطىالتهاب قرنية، التهاب 

.رئةالتهاب •

دموإذا وصلت هذه الجراثيم إلى الدم يمكنها أن تحدث إنتان • •



:التشخيص المخبري

ة على زرع البول ورؤية مستعمرات المتقلبات منتشر•
.EMBو المدمىاألغاروسط 

هذه الُمستعَمَرة يُشاهد موجات من االنتشار حول•
سوارمنهذا االنتشار يُسّمى تغطي كامل العلبة،

ي بذلك، Hوجود المستضد السوطي بسبب • والذي سّمِّ
؛ حول إلى وجود السياط المسبِّّبة لهذا االنتشارنسبةً 

رة الخلية الجرثومية من جميع االتجاهات تمنحها القد
ُمسبِّّبة حدوث اآلغارعلى الحركة التَّقَل بيّة على سطح

راثيم موجات االنتشار الُمشاهدة، ولذلك ُسميت هذه الج
.الُمتقلِّّباتبهذا االسم

:المعالجة

ى يجب إجراء اختبار التحسس رغم أنها تتحسن عل•
وأمينوغليكوزيداتاألمبيسلين



Pseudomonasالزوائف

هوائية مجبرةبأنها اإلمعائياتتختلف عن عائلة •

األوكسيدازجميعها غير مخمرة وهي إيجابية •

والسوائل تدعى بالعصيات الزرق موجودة بالطبيعة وتتكيف للعيش في األوساط المائية•
والسافلون كالبوفيدونالمطهرة 

مقاومة للصادات •

ائية الوعوالقثاطرالجلدية األاوراضجراثيم انتهازية تؤثر على ضعيفي المناعة وذو •
والبولية 

.موضعية لكن عند انتقالها إلى الدم تسبب انتان دمأخماجهامعظم •



Pseudomonasالزنجاريةالزوائف

في جميعاإلمعائيات، تشبه عائلة يكرونم3.2-0.5أبعادها ،مالغراعصيات سلبية •

PositiveOxidaseاألوكسيدازإيجابية وهيصفاتها عدا أنها غير مخمرة للغلوكوز •

. Catalase Positiveالكاتاالزوإيجابية •

.مبّوغة، لها محفظة وهي غير تحركةم•

(لكن قد تنمو في الوسط الهوائي والالهوائي) AerobeObligateمجبرة هوائية •



صفات الجرثومة 

لها رائحة مميزة كرائحة الزيزفون •

:تنتج صباغين هامين وسامين للخاليا•

يلون القيح في الجرح باألزرق لهذا سمين عصيات القيح األزرقالبيوسيانين

وهو صباغ اخضر مصفرالبايوفردين

بالتالي تعطي على األوساط لون أخضر مزرق •

Hوالمستضد Oتتضمن المستضد •

الحالة الخارجي وهو بروتين ناخر لألنسجة وسام للخاليا باإلضافة لألنزيماتالذيفانتفرز •
والحاالت الدمويةواإليالستازللبروتينات 

غ صبا،األنزيمات،الخارجيةالذيفانات(O)المستضد:الداخلي لذيفاناأهم عوامل الفوعة •
البايوسيانين



:اإلمراضية

.من فلورا القولون% 10توجد بشكل أساسي في التراب والماء و•

توجد على الجلد واألماكن الرطبة في المشافي •

روق كمرضى الحالمؤهبينمن الجراثيم االنتهازية  تصيب ناقصي المناعة واألشخاص •
Cyticوالمرضى المصابين بمرض تنفسي مزمن كمرضى التليف الكيسي  Fibrosis.



:التظاهرات السريرية

(التهاب الجروح والحروق) موضعية أخماج•

ن التهاب عين شامل والتهاب قرنية والتهاب أذن خارجية والتهاب أذ: عينية -1•
.وسطى



قرحا دوث ومرضى الشلل  لحالغنغرينيةاإلكثميةسوداء تدعى نخريةتسبب آفات : جلدية•
األكسجةتموت نتيجة 



التظاهرات السريرية

:عظمية مفصلية•

ح أو لبس لجرالنتعرضينالسبب األكثر شيوعا اللتهاب العظم والغضروف في القدم عند -
األحذية الرياضية وكسور العظمية 

:التهابات رئوية•

وخاصة عند مرضى  Nosocomial Pneumoniaالرئيسي لذات الرئة المشفوية الُمسبب -
عن طريق القدرة على طرح القشعلديهم ليسواألمراض الرئوية المزمنة ألنه الكيسي التليف 

التنفسيّةالمجاري 

الدائمة والتهابات طرق بولية القثاطرالتهابات بولية عند مرضى •

وسببا % 50من خالل عدو  الجروح تدخل إلى الدم وتسبب وفاة نسبة : انتانات دموية•
اللتهاب الشغاف 



:التشخيص المخبري

الدموي وتعطي الصياغ األخضر المزرق اآلغارتنمو على •

ماكونكيأو EMBغير مخمرة على وسط •

األكسيدازإيجابية •

رائحتها على الوسط مميزة •



:المعالجة

الزائفة مقاومة للصادات لذلك يجب إجراء الحساسية •

أمينوغلكوزيداتتعالج -

السيفيكسيمالسيفالوسبوريناتكذلك من مونوباكتام

كااليميبينيموالكاربامينات

بعزل مصدر العدو  والتعقيم الجيد: الوقاية 



الكوليرا

عصية سلبية منحنية مثل الضمة لها سوط وحيد •

تسبب اإلسهال •

.وقد تحدث وباء,O,Hلها المستضد •

معويوذيفانوالبروتيازتنتج الكوليرا أنزيمات حالة للمخاط •

د أيام من دخول العصيات بأعداد كبيرة  تبدأ أعراض اإلسهال فجأة شدي3-1بعد حضانة •
وآالم بطنية خفيفة إقياءمائي القوام يسبه ماء الرز و 

اذا لم تؤدي شدة اإلسهال إلى حدوث التجفاف بعد ساعات وثم قصور كلوي وقلبي وحماض•
يعالج المريض  



:المناعة

وهي تساعد على منع التصاق ، IgGو  IgAتؤّدي اإلصابة إلى ظهور أضداد من النوع •
عّدة أشهر قطفمن أّن هذه المناعة واقية إال أنّها قصيرة األجل بالّرغم ، بالمخاطيّةالجرثوم
أن يُصاب ثانيةللشخص يمكنحيث 



:Campylobacterالصائميةالعطيفة 

42درجة الحرارة المثلى لنموها •

.فهي ُمقاومة لحموضة المعدةجرثوم، 500صغيرة ضةممرمالعَطيفَة بجرعة •

من األخير إلى الجزءفعندما تصل ، Invasiveجرثومة غازية الصائميةالعطيفَة عتبرت•
يااألمعاء الدقيقة والقولون تتكاثر وتخترق الظهارة المعوية وتدخل إلى باطن الخال

ُحمر كرياتيحوي البرازمدّمىالممكن أن يؤدي إلى براز من ارتكاساً التهابيا محدثةً •
التهابي براز ومخاطويحوي كريات بيضاء 

اءيُخّرب خاليا بشرة األمعحيث للخاليا ساماً أحدهماذيفانانهذه الجراثيم تفرز •



:التظاهرات السريرية
أيام تبدأ أعراض التهاب األمعاء والقولون وأهمه اإلسهال 5-1بعد فترة حضانة قصيرة •

المائي وقد يصبح مدمى ووجود كريات بيض بكثرة ومخاط 

مع آالم بطنية وحرارة متوسطة •

وخاصة عند األطفال والشيغيالأكثر من السالمونيال اإلسهاالتفهي العامل األشيع لحدوث •

تتم العدو  عن طريق الغذاء والماء الملوث  من مصدر حيواني كاللحوم في المطهوة •
.والحليب ومشتقاته غير المبستر

.التلوث البرازي الفموي هو سبب العدو •

اإلريترومايسيننعطي •



التظاهرات السريرية

تضدات ُمسوجود تشابه بين المستضدات الموجودة على الجدران الخلوية لهذه الجراثيم مع•
المستضدات أن األضداد التي شكَّلها الجسم تهاجم، اختالط مناعي ذاتيإلى الخاليا العصبية 

:على الخاليا العصبية  ومن هذه الُمضاعفاتالموجودة

Reactive Arthritisترُمتالزمة راي(التهاب المفاصل االرتكاسي ) شائع•

)التهاب أعصاب حاد(غيالن باريه متالزمة •



Heliobacterالبوابيةالملتوية  pylori

ويكونعدة، بأنها من الجراثيم الغازية، حيث تقوم بغزو بطانة المالبوابيةتتميّز الملوية •
علىة أي أنَّها قادرة ال عرضيا غالباً؛ ألنَّ هذا الجرثومة ُمتكيِّّفة مع الُمخاطيِّّة المعديالخمج 

..بالُمخاطية والتغلغل إلى ما تحت طبقة المخاطااللتصاق 

ل لة والتيالبوتفكيك نتيجة يؤدي إلى توليد شوارد األمونيوم لليوريازالشديد إفرازها - تُعّدِّ
المعديالوسط في النجاةقادرة على الملوية الذي يجعل األمر الحموضة 

أنزيمتُفرز الظهارية، حيثالخالياواألنزيمات التي تُؤذي الذيفاناتباإلضافة إلى تأثير •
مّما يؤدي إلى حدوث ارتكاس التهابي موضع،وأنزيم حال للُمخاط البروتياز



Heliobacterالبوابيةالملوية  pylori



الملتويةإمراضية

Antral Gastritisالتهاب المعدة والغار •

والعفجيةGastric Ulcersالقرحات المعدية •

: ترتبط بحدوث العديد من سرطانات لمعدة•
 Gastricالمعدة كارسينوما

Adenocarcinoma



:البوابيةالتشخيص الملتوية 

ةالمعدينسيجية من الخزعات لطاخاتالجرثوم في كشف أهم طريقة لتشخصيها وهي •

االختبار التنفسي للبولة الدموية •

في البراز الهيليوباكتراختبار تحري •

:العالج•

أو أموكسيسيلين+ H2الهيستامينمع أحد مضادات ميترونيدازول: تعالج معالجة ثالثية •
دي اإلفراز المعلثبيط( البزموتأمالح ) مثبط مضخة البروتون+ كالريترومايسين
يوم 14الحمضي لمدة 

ويراقب العالج بتحري المستضدات في البراز •



SerratiaوالسراتياEnterobacterاإلمعائيات

عصيات سلبية الغرام •

رمية متعايشة في السبيل الهضمي •

ومة مشفوية انتهازية باإلضافة إلى كونها مقاألخماجتنجم خطورتها من إمكانية إحداثها •
للصادات 

.بعد الجراحةوأخماجتنفسية وبولية واخماجدم انتاتتسبب •

قد تمنو في المطهراتالسراتية•



Citrobacterالليمونية 

انتهازية في المشافي بولية وتنفسية أخماجتسبب •

تكون صعبة العالج بسبب المقاومة للصادات•



Brucellaالبروسيال

رهام نوفل. د



Brucellaالبروسيال

تصيب الحيوانات وتنتقل لإلنسان •

أو المتموجة Malta Feverتسبب الحمى المالطية •

.من مصادرها الجبنة البيضاء غير المغلية•

مكرون1-0.5عصورةعصيات صغيرة •

رايتنتحر  عنها بتفاعل •

Aو Mلها المستضدات •

في الطور الحاد ويستمر للطور المزمن IGMتتميز اإلصابة بارتفاع الضد •



:اإلمراضية

المخاطياتالجسم عن طريق جهاز الهضم أو الجلد أو البروسيالتدخل •

البالعاتداخل حيث تتعرض للبلعمة وتحمي نفسهاالبطانيتنتقل للدم إلى الجهاز الشبكي •
.فهي جراثيم داخل خلوية 

دموياً انتانتاوقد تنتشر وتسبب •

والصادات وقد يتخلص منها الجسم بواسطة الجهاز الشبكي، تحمي نفسها من تأثير األضداد•
لتهابي منها ارتكاس االمخموجةوتشكل بؤرا ثانوية تحت حادة أو مزمنة ويتكون في النسخ 

حبيبومي



:التظاهرات السريرية

أو تدريجي مفاجىءأسابيع بدء 3-2بعد حضانة : الحادة البروسيالفي حالة •

أسابيع 4-3تتراجع الهجمة بعد •

:  أعراضها•

الداخلي ووهن وتعب وغثيان الذيفانارتفاع درجة حراة متموجة وحمى شديدة  مسؤول عنها •

تعرق ليلي•

.االم مفصلية وعضلية•

ظهر تتطور لحالة إصابة تحت حادة وتصبح األعراض مبهمة وتحدث آالم بال: عند عدم المعالجة•
قد تتطور لإلزمان 

التهاب العظم والنقي البروسيالأشيع مضاعفات •



:العدوى والوبائيات

الحليب غير المبستر ومشتقاته من الجبن غير المغلي •

التماس مع الحيوانات المصابة•

:التشخيص المباشر•

مباشر زرع الدم في الطور الحاد •

زرع عينات من الخزعات مكان اإلصابة •



التشخيص غير المباشر

فاعل ت) البروسيالكشف أضداد الراصة لمستضدات •
( رايت

يجر  اختبار التراص بعد تمديد مصل المريض•
عند وجود 1/80ويكون التفاعل إيجابيا عند التمديد 

خمج فعال 

داخل خلوية النهاالعالج صعب •

ة عالج وأقل فترللتراسكليناتلكن الجرثوم حساس •
أسابيع6هي 



:المناعة 

وخلطيةخلوية •

خالل أول أسبوع ويصل الذروة في الشهر الثالث وقد يستمر خالل الطورIgMيرتفع •
المزمن

.أسابيع من الهجمة الحادة وتبقى مرتفعة خالل فترة اإلزمان3بعد IgGترتفع •



Haemophilusالنزليةالمستدمية  influenza

لحاد عند الجرثومي االسحايا التهابتعد السبب األشيع لحدوث النزليةكانت المستدمية •
ند اآلن ال تزال تعد السبب األشيع لحدوثه عوحتى ًسنوات6-ًشهور 6األطفال بين اًل 

األطفال غير الملقحين

لهاةالفوعذاتذراريهامتحركةغيرمخيرةهوائيةالالغرامسلييةصغيرةعصياتهي•
lipopolysaccharideمنمحفظة



:البروسيالصفات 

،Lipopolysaccharideمحفظة من ال :Oالمستضدات الجسمية 

أكثرها أهمية، فهو األكثرBستةُ أنماط مصلية، يعد النمط ، Kالمحفظيةحسب المستضدات 
بالمستدميةمن حاالت اإلصابة%90من شيوعاً والمسبب ألكثر

 تسبب التهب سحايا وانتان دم

 التهاب جيوب واذن وسطى

.سنوات األكثر عرضة لإلصابة6أشهر و 6يعد األطفال في العمر بين •

الطحال والذين تم استئصال Sickle Cell diseaseاألشخاص الذين لديهم فقر دم منجلي •
.عندهم يزداد خطر إصابتهم بالمستديمة



:اإلمراضية

عديدات مكونة من)المحفظة فيتتمثّل أهم عوامل الفوعة الخاّصة بالمستدمية •
(السكاريد

.IgAالحاّل لألضدادالبروتيازانزيمإنتاج•

.  فسيةتّمكن الجراثيم من االلتصاق بالظهارة التن: أو الخملFimbriaeاالشعار •

ذيفاند الداخلي، وال يوجوالذيفانترتبط أمراضها بالمحفظة المضادة للبلعمة •
خارجي

الستعماراإلى مؤدية القطيرات التنفسية عبر آخرتنتقل من حاملها إلى شخص •
.مثل التهاب أذن وسطى أو التهاب الجيوب أو التهاب رئويعدو  أوعرضي



:السريريةالتظاهرات 

منطقة األنف غالباً في: : التهاب في الطرق التنفسية العليا:البدئيةاالخماج
التهاب الجيوب واألذن ويسبب .والجيوب واألذن الوسطى والحنجرة

احمرار الوسطى ألما في المنطقة المصابة وكثافة شعاعية للجيب المصاب و
،وتقبب غشاء الطبل

ئوية كسبب في المرتبة الثانية بعد المكورات الرالنزليةالمستدمية تأتي -
.لهذين اإلنتانين

Acute epiglottitisالمزمارالحادالتهاب لسان 

شدة التهاب وتَوذمعالجاً إسعافياً عند األطفال ألَّن يتطلب وهو نادر لكن 
 ّسيما لسان المزمار ممكن أن ُيؤدي إلى انسداد مجر  التنفس عند األطفال ال

ونصفشهور والسنة 6األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 



:التظاهرات السريرية

التهاب السحايا القيحي أو الجرثومي الحاد الذي يصيب األطفال غير الملقحين •

رئة كذات ال)تتجلى في التهاب الطرق التنفسية السفلية : انتهازيةثانوية جأخما•
Pneumonia)وتكون ،:

(نزلة وافدة أو حصبة أو إنفلونزا )تالية لخمج فيروسي •

مرض االنسداد الرئوي المزمن: رئوية مزمنة أو ساّدة مثل/ عند وجود أمراض تنفسية•
Chronic obstructive pulmonary disease COPD

يمكن ان تسبب التهاب ملتحمة وانتان دم وشغاف وعظم ونقي•



:التشخيص المخبري

ىاآلغارال تنمو على  الهيم Xالعامل: يتطلب نموها عاملين مهمين هماEBMوال علىالُمدمَّ
Nicotinamide adenine dinucleotiالـ Vوالعامل  )NAD )،إلنتاج طاقة كافية

،الشوكوالتياآلغارحيث يوجد هذان العامالن في 

من الجيل اتالسيفالوسبوريننتيجة التحسس للصادات مع إمكانية البدء بأحد حسب :لعالجا
.الثالث والجيل الرابع في إنتانات السحايا

الوقاية

عيفي المناعة لألشخاص المخالطين للمرضى خاصةً األطفال وضالريفامبيسينيُنصح بإعطاء 
السحائيةالنيسيريةتشبه بذلك )



:الوقاية

هذا اللقاح مقترن مع لقاح ويكون bالمحفظة نمط سكاريديوجد لقاح من خالصة عديد •
.شهرا15ل 2الخنّاق وهو يعطى أحيانا بعمر بين 

و  أعداد بعد إدخال اللقاح وإدراجه في مفكرة اللقاحات الروتينية لألطفال لم نعد نشاهد  س•
كانت له قليلة جداً جداً من اإلصابات بالتهاب سحايا بسبب هذه الجراثيم حيث أن اللقاح

فعالية ممتازة



:الشاهوقيةالبورتوديال

Bordetellaالشاهوقيةالبورديتيال pertussis : بب تصيب البشرة التنفسية وتسوهي
الشاهوق Whooping coughالسعال الديكي 

.عفي المناعةفي المجتمع، وعند مرضى المشافي مضالرئة التهاًب تسبب : الرئويةالفيلقية

.ئيس، والتغيرات المرضية تحدث في الرئة بشكل رالتنفسيز الجهاالدخول هو طريق •

Atypical Pneumoniaالنموذجيةرئة هو اعتالل رئوي حاد يسبب ذاًت الفيلقياتوداء •

.وسعال جاف مع سوء حالة عامة( حمى)ببداية فجائية ودرجة حرارة مرتفعة يتصف •

.


