
المتفطرات
رهام نوفل . د



:المتفطرات

من مكونالخلوي من مكونات جدارها % 60عن بقية الجراثيم ان حواليالمتفطراتتميز •
شحميةمواد 

بشكل هي عصيات هوائية مجبرة ليست إيجابية الغرام وال سلبية الغرام أي انها تتلون•
تصنف مع إيجابيات الغرام بشكل عام نها كولضعيف بتلوين الغرام 

انها مقاومة للحمض المتفطراتاهم ما يميز •

ارها المحتوى العالي من الدسم في جدالى تعود خاصية المقاومة للحموض لهذه الجراثيم •



M.Tuberculosisالسليةالمتفطرات

والسل Tuberculosis (TP)مرض السل ،السليةالمتفطراتتسبب •
مزمنحبيبوميهو مرض 

ما تسبب بالعدوى بهذه الجراثيم كن بيمصاثلث سكان العالم تقريبا •
.وفيات اكثر من أي نوع جرثومي اخرالسليةالمتفطرات

س لديها وليوغيرمبوغةغير متحركة ورفيعة نحيفة طويلة عصيات •
.محفظة

سجة كاألوهي جراثيم هوائية مجبرة مما يفسر ولعها بالنسج عالية •
خاص ممرضة نوعية لإلنسان بشكلجراثيم للرئة لوي كالفص الع

.تستطيع النجاة داخل الخاليا والتكاثر فيها •



:بنية الجدار

وي حيث تحوي تعود الخاصية المقاومة للحمض للعصيات السلبية الي التركيب الفريد لجدارها الخل•
:شحوم معقدة عديدة وهي 

.للحمضالمتعضيةفي مقاومة تساهم السلسلة طويلة حموض دسمة •

 Dالشمع •

ذي يحدث في الالجبنيالتي تلعب دورا في النخر الجيبي وهي المسؤولة عن النخر الفوسفاتيدات•
.الحبيبوميةاآلفات 

:المستضيةالبنية •
وشموعمتفطريةالشحميات الجدارية التي تتكون من حمص •

ولها دور في تشكيل االضداد: السكاريدعديدت•

المركبات البروتينية•



الحيويةالصفات 

السسوالحموض  لنسبيا  مقاومة السليةة المتفطر•

القشع تتميز بانها مقاومة للجفاف فهي تبقى  في•
وهذه الميزة هامة جدا في السراية عن المبصوق

.طريق الرذاذ التنفسي

لبية كإيجابية او سالسليةالمتفطراتتصنف ال •
الغرام 

لسون بطريقة خاصة تسمى تلوين تسيل نيتلون •
حول تعتمد على مقاومتها إلزالة اللوم بالحمض والك



:الزرعيةصفاتها 

ساعة حتى تنقسم 18-26االنقسام بشدة حيث تحتاج من بطئيةبانها تتميز •
أسابيع لكي نحصل على مستعمرة من 4-3الخلية وبالتالي نحتاج حوالي 

العصيات السلبية 

8-6بطيء جدا لذلك يجي ان تحضن العينات السريرية مند وها منبما ان •
.كانت هذه العينات إيجابية او سلبيةاذافيمالتحديدأسابيع قبل 

حيث يجب ان ماكونكيEMBاو الدموي غار االاألوساط العادية على تنمو ال •
.تحوي األوساط المستخدمة لنموها على مغذيات مركبة وأصبغة

-JensenLowensteinجنسنلوفنشتاينالوسط الرئيسي المستخدم هو وسط •

.أسابيع على شكل ثآليل خشنة شمعية4-3تظهر المستعمرات عليه بعد •



:الوبائيات

.ةوهو الرئنتانلإلمن شخص الى اخر عبر الرذاذ التنفسي والمكان البدئي تنتقل •

.عموهي تقيم في اجسم بشكل رئيسي ضمن خاليا الجملة الشبكية البطانية والبال•

البشر هم المستودع الطبيعي للعصيات السلبية •

من %20لكناللطاخةإيجابي شخاص ألمعظم السراية تحدث بالرذاذ الناجم عن السعال •
.اللطاخةبالعدوى من رذاذ سعال اشخاص سلبي يصابون الناس 



:لحدوث داء السل المؤهبةمن اهم العوامل 

.التماس الطويل مع المرضى المصابين بالسل الفعال•

يعد التقدم بالسن من ابرز العوامل وذلك اثر ضعف جهاز المناعة ووجود امراض أخرى:العمر•
.تضعف جسم االنسان

.ينخالتد•

واالقتصادية ة ياالجتماعالحالة سوء HIVضعف جهاز المناعة خصوصا مرضى االيدز فيروس •
ض حيث االجتماعي واالقتصادي المنخفالمستوى تكون خطورة اإلصابة اعلى بين الطبقات ذات 
.ى الشمساالقبية الن بيوتهم ال تريسكنون نمأوضاعهم السكنية سيئة والغذائية سيئة وخاصة 

يرا من كبعددا أن ال يحدث مرض السل اال عند نسبة قليلة من األشخاص المصابين بالعدوى كما •
إعادة حاالت السل سببها عود تفعيله عند وجود احد عوامل الخطورة التي ذكرناها سابقا وتشاهد

.او ضعاف المناعة نهكينمالبشكل رئيس عند المرضى التفيعل



االمراضية

على وجود الخاليا الجرثوميةاالمراضيةتعتمد •

استجابة الثوي الجسم المريض•

ذيفاناتفهي ال تنتج •

الفجوات تدخل العصيات داخل البالعم وخاليا الجملة البطانية وتبقى حية وتتكاثر ضمن•

اما عاتالبالفان الجراثيم في الحاالت الطبيعية ال يمكنها التكاثر ضمن لذلك : تذكرة•
البالعاتفيمكنها التكاثر ضمن السليةتفطراتمال



Exudative lesionنتحيةفات آ•

ات او عند دخول الجرثوم ألول مرة تحدث اإلصابة األولية في منطقة صغيرة من القصيب•
.االسناخ

التقتلهايتم مكافحته بواسطة البالعم حيث تبتلعها ولكن •

صابة لتشكل للقدوم نحو منطقة اإلالبالعاتتتكاثر العصيات ضمن البالعم سيدفع مزيدا من •
.النتحيةاالفة 

السليةيات من استجابة التهابية حادة تحدث كارتكاس لدخول العصالنتحيةاالفة تكون تاذا •
.البدئيةوتحدث بشكل رئيسي في الرئتين مكان اإلصابة 

Ghonي او المركب البدئغونمع العقد اللمفية التي تنزحها بمركب النتحيةتدعى االفة •
complex



Granulomatous lesionحبيبوميةافات 

ون حاوية على وهي آفات تك: بالمركزبفترة سبب تموت البالعم النتحيةاآلفاتاتنتج بعد •
يط بهذا في مركزها ويحالسلياتالتي تحتوي العصيات النغهانسخاليا العرطلةالخاليا 

م الحبيبي او الوربالحبيبومما ندعوه وهالمركز الخاليا اللمفاوية والخاليا نظيرة الظهارية 
Granuloma

ويكون ال عرضيا Primary tuberculosisبالسل البدئي ،المرحلىةيدعى السل حتى هذه •
: احتماالنوغير معد على االطالق ومن هنا لدينا 

بالعدوى يدعىالخروج منه وهذه ما الحبيبومفي كسر السليةان تنتج العصيات يمكن -1-
Progressive primary (active) infectionالتقدمية الفعالة البدئية

ل الجبن وانا ويتجنن يصبح شكله متالحبيبوميةاالفة الحبيبومان ينتخر مركز يمكن -2•
Tubercleمحيطه متحوال الى الدرنة ويتليفبالخاليا الليفية الحبيبوميحاط 



حبيبوميةآفات 

مركزي جبنيبتنخرالدرنة وهي ورم حبيبي محاط بنسيج ليفي ومصاب •
.وتفشى الدرنات بالتليف والتكلس

ة وهنا يدخل السل مرحلة الهجوع او الكمون وال تظهر أي عالمات سريري•
Latent-dormant tuberculosisالكامن السلىويسم

في السل البدئي  امام السل الكامن خيارانكما •

انا يبقى هاجعا وغير مرضي وغير معدياما -1-

لسل يسمى اان يكسر الدرنة ويتحرر منها منتشرا في الجسم وهذه ما ما -2
Secondary (reactivation) tuberculosisالثانوي او إعادة التفعيل 



Secondary tuberculosisالسل الثانوي

صبح العصيات او متكلس تمتليفبنسيج حاطتها إبشفيت الدرنة التي تشكلت في السل األولي اذا •
اعة فيتحول فترة طويلة عندما تضعف المنبعد عل في حالة كمون التي قد تمتد مدى الحياة او تتف

ض راعاالحيث تبدا ظهور ، (او الثانويلفعال االسل )الفعالالسل من الشكل الكامن الى الشكل 
.في هذه المرحلة ويصبح المرض معديا

رثتكامرتبط بمناعة الشخص المصاب فاذا كانت المناعة جيدة فان ذلك يحد من مر فاألاذا •
ديه اما اذا أصبحت الماعة ضعيفة لدى شخص لهاجعا  ويمنعه من االمراض ويبقيه العصيات

.لدى المصاب ويحدث لديه السل الثانويالسليةالجراثيم اثر كفستتتدرن سلي كامن 

:نيتبطريقالعصيات ضمن الجسم انتشار الثانوي يحدث سل الفي حال انفتحت الدرنات •

والى الرئة منالى أجزاء أخرىالتجبنيةتفتح الدرنة على احد القصيبات فتفرغ محتوياتها يمكان •
تقشعهاالسبيل الهضمي اذا ابتعلت والى األشخاص االخرين اذا تم نفثها او 

.ان تنتشر عن طريق الدم الى العديد من األعضاء الداخليةيمكن •



السل الثانوي

حتواءافيالخلويةالمناعةفشلتمااذامبكرةمرحلةفيالمعمماالنتشاريحدثانيمكن•
الشخصمناعةضعفتاذامتاخرةةمرحلفياوالبدئياالنتان

كبيركلبشحولهلمنمعدياالشخصيصبحالهوائيالمجرىعلىالدرناتانفتحتحالفي•
.الرئويبالسلتدعىهذالرئتينإصابةوان

السحاياالىالدمطريقعنووصولهالدمويةاالوعيةعلىالسليةالكهوفانفتحتحالوفي•
حالوفيكلويالبالسلندعوهيةالكلالىوصولهحالوفيالسليالسحايابالتهابندعوه
.(بوتداء)الفقريبالسليدعىالفقراتالىوصوله

.الجسمانحاءكلالىالسلراانتشهوالدخنيالسل•

التفعيلإعادةافاتتحدثبينماالسفليينالفصينفيعادةالبدئيةالسليةاالفةتحدثمالحظة•
.ظموالعوالدماغكالكليتيناالكسجةجيدةأخرىأماكنفيتحدثكماالقمتينفيعادة



المناعة

تقوم بها تيلاي رئيسعملية المقاومة الجرثومية للجرثوم المناعة الخلوية بشكل تتواسط•
تتشكل مناعة كما CD4إيجابية Tالخاليا التائيةالمفعلة نوعيا بواسطة اللمفاوية البالعات
غراضألتستخدمانها تلعب أي دور في المقاومة وال  ال ا( جوالة اضداد )خلطيةمصلية 

تشخيصية او وقائية 

السل المناعة الخلوية متل مرضى االيدز لديهم خطورة اعلى لإلصابة بيناقصالمرضى •

.العصيات الحية تعطي مناعة افضل من العصيات الميتة•

اإلصابة عند التعرض التاليتكرررلكن المناعة غير كافية لمنع •



Tuberculin skin testاختبار السلين الجلدي 

لدي بواسطة اختبار السلين الجالسليةبالمتفطراتيمكن تحري وجود عدوى سابقة •
Tuberculin skin testم فيه اإليجابي الذي ينجم عن تفاعل فرط حساسية متأخر يستخد
.كمستضدPPDالمشتق البروتيني النقي 

.السليةالمتفطرةلمستنضداتظاهرة فرط تحسس متأخر سلين الاختبار يمثل •

.وليس المصلالتائيةالتي تنتقل بالخاليا الخلوية المناعة يعتمد على •

ء على هذا تفاعل السلين هو تفاعل مناعي يكسف عن تعرض سابق للعدوى بالجرثوم بنا•
.ليس من الضروري ان تشير إيجابية التفاعل الى إصابة الشخص الحالية بالسل

أسابيع من حدوث االنتان6-4يصبح تفاعل السلين إيجابيا بعد •



:آليته
اسية تحوي العصيات بروتينات عديدة تؤدي عندما ترتبط مع الشموع لظهور فرط حس•

متأخر وهذه البروتينات هي المستضدات المستخدمة في االختبار الجلدي 

صبح على يتم حقن هذه البروتينات المحضرة داخل األدمة وليس تحت الجلد بواسطة إبرة لت•
تماس مع خاليا المريض وغالبا يتم حقنها في منطقة ارتداء الساعة 



االختبارقراءة 

ساعة 72-48االختبار  بعد يقرأ •

( اسية متأخر حسفرط )استجابة مناعية تحدث نتيجة مالمسة المستضدات البروتينية لخاليا االدمة •
طقة واحمرار وصالبة سماكة في منطقة الحقن ثم يتم قياس قطر المنتوذمعلى شكل تتظاهر 
.المتصلية

:حاالت 3نقول ان  تفاعل السلين الجلدي إيجابي  في •

ملم عند مضعفي المناعة كمرض االيدز5اذا حدثت صالبة بقطر اكبر او يساوي •

ملم عند ذوي الخطورة العالية كالمتشردين ومستخدمي 10اذا حدثت صالبة بقطر اكبر او يساوي •
.االدوية الوريدية

ملم 15اذا حدثت إصابة بقطر اكبر او يساوي •

إيجابية اختبار اللسينBCGيسبب التمنيع بلقاح قد •



:السريريةالموجودات 

عة الخلوية عن طريق الجهاز التنفسي وتصل الى الرئتين فتحاول المناالسليةالمفطرات تدخل •

درنات ويسمي ذلك والتي تتطور الى تشكل الفالحبيبوميةالنتحيةباالفةالقضاء على هذه العصيات 

.ال عرضي وغير معديونكيبالسل البدئي او الكامن الذي 

سبب ما يمكن لهذه الدرنات ان تشفى وتنتهي عند هذه  المرحلة لكن اذا ضعفت المناعة الخلوية ل•

يبدا السل الفعال الى أماكن مختلفة في الجسم وبذلكالسليةيمكن ان تنفتح مسببة انتشار العصيات 

تعب الحمى الوهي .عراضه بالظهورأأ وتبداو الثاوي حيث يصبح السل في هذه المرحلة معديا 

الوزنالتعرق الليلي ونقصان 



التظاهرات السريرية

:Pulmonary TBالسل الرئوي •

الرئوي السعال ونفث الدملسل ايسبب •

Lymph nodes TBسل العقد اللمفاوية •

الرقبةيؤدي الى انتفاخ غير مؤلم في العقد اللمفاوية وخاصة في •

Urinary TBالسل الكلوي•

ة حيث يحتوي البول والم بالخاصرة بمنطقة الكلية ويتميز بالبيلة القيحية العقيمدموية وبيلةيؤدي الى تعسر البول •
.على كريات بيض لكن زرع البول يكون سلبيا 

Gastrointestinal TBالسيل المعدي المعوي•

مع حمى ونقص وزن كما يمكن حدوث انسداد معوي ونزف واسهالبطني بالميتمي •

ويتظاهر بتقرح غير مؤلم مترافق مع ضخامة عقد لمفية Oropharyngeal TBالسل البلعومي الفموي •

التهاب العظم والنقي السلي وخاصة الفقاري •

التهاب السحايا السلي •



المنتشرو أالدخنيالسل 

ر أشد مراحل السل خطورة وهو تعبيالدخنيالسل يعد •

دث عن حالة السل المتفشي في كافة انحاء الجسم ويح

ما يؤدي الى مجرى الدم مالسليةالمتفطراتنتيجة انتقال 

الى حدوث انتان دم ويمكن لمجرى الدم ان ينقلها الى

.األعضاء الداخلية كالقلب والكبد والطحال

ر ويتظاهر على شكل افات عديدة منتشرة تشبه بذو•

الدخن



تكون % 90حوالي السليةالمتفطراتعداوىان معظم حظ يال: ةمالحظ•
ذه وعلى الرغم من وجود بعض االختالف في الفوعة بين ذراري هالعرضية
اية فان العامل األهم الذي يحدد إمكانية حدوث مرض صريح هو كفالمتفطرات

(.وية مناعة الشخص الخل)بالخاليا للمضيف المتواسطةاالستجابة المناعية 



:التشخيص المباشر 

:الشعاعيةالسريرية والصور االعراض •

دة يمكن ان  وتجهنا االعراض السريرية الموجو•
الى اإلصابة 

الصور االشعاعية يمكن ان  توجهنا أيضا •
السليةلإلصابة 



التلوين المقوم لحمض والفحص المجهري المباشر 

لسليةاعينة من القشع ونقوم بعمل تخري مباشر لوجود العصيات ناخذ•

-6نها يحتاج بطيئة االنقسام بشدة وبالتالي حضالسليةالمتفطراتبما ان •
ين لويالتالذي يتم اجراؤه عادة هو االولي بار فاالختأسابيع لذلك 8

يل تلوين تس)القشع او العينات السريرية األخرى للحمض المقاوم 
مزيج من إلزالة اللون بالسليةالذي يعتمد على مقاومة العصيات (نلسون

.الحمض والكحول

.لبيةسفي حال كانت اللطخة سلبية فهذا ال ينفي ابدا وجود عصيات •

:االمباشرالتشخيص غير •

إال ية من ان المناعة في السل خلوبالرغم . الفحوص المصليةق طرين ع•
السليةة ونات الجدار الخلوي للعصيكالعضوية تكون اضدادا لبعض مأن



:العالج

انها بطيئة االنقسام فعالجها طويل وصعببما •

.المريض حوالي األربع صادات حيويةعطاء إبعند عالج المصاب بالسل نقوم •

مة مقاوطافرةمعالجة دوائية متعددة مشاركة عدة صادات وذلك للوقاية من ظهور ذراري تستخدم •
لألدوية 

وعين مصدر عدوى كبير ويستمر هذا الحجر مدة أسبنه ألعند المعالجة يتم الحجر على المريض •

وهو دواء قاتل للجراثيم هو دعامة  INHااليزونيازيدويتعتبراشهر 9-6تستمر المعالجة فترة •
المعالجة 

9او 6المدة النهائية للعالج ونكتيتضمن إعطاء عدد معين من الصادات على فترتين بحيث •
.اشهر

أشهر 4فامبيسينوريايزونيازيدلمدة شهرين ثم بيرازيناميد/  ايتاموتول/  ريفامبيسين/ايزونيازيد•



Bacillus Calmetteلقاح ال (BCG)-Guerin:

اليمنعن لكالمرضاستخدامه لتحريض مقاومة جزئية للسل وهو فعال في نمنع ظهور يمكن •
السليةبالمتفطراتالعدوى 

يعطى لألطفال في األسابيع األولى من الوالدة •

البقرية المتفطراتمن يحتوي اللقاح على ذرية حية مضعفة •

سنة 15-10يعطي اللقاح وقاية لمدة •

يجب عدم إعطاء اللقاح لمضعفي المناعة ألنه لقاح حي يمكن أن يؤدي إلى حدوث مرض•
منتشر



Mycobacterium Lepraeالجذاميةالمتفطرات•

•

Leprosyهي جرثوم بشري محض وتدعى عصيات هانسن وتسبب الجذام •

والعدوىوازرعيةالصفات العامة •

فهي تفضل النمو في الجلد واالعصاب السطحية المتفطراتاالنسان هو الثوي الطبيعي لهذه •

Lepromatousيكتسب االنتان بالتماس الطويل األمد مع المرضى المصابين بالجذام الورمي • leprosy الجلديةاالفاتكبيرة من المفرزات االنفية ومفرزات باعدادجذاميةمتفطراتالذي يطرح.

.بطيء جدا  الجرالثيمالمرض فترة زمنية طويلة حتى يظهر الن انقسام هذه وياخد•

االمراضية•

البطانية وخاليا شوان في االعصاب البالعاتوالخالياالمنسجةداخل الخاليا وعادة في الخاليا الجذاميةالمتفطراتتتكاثر •

.ت عظميةاألصابع وبالعظام وتشوهاباطرافتاكلاألصابع فيصبح المريض غير قادر على اإلحساس بالصدمات والحروق ويصبح لديه باطارفاستهدافها يؤدي الى فقد الحس وخاصة •

:تظاهراته السريرية تحدث فيه•

ناقصة الصباغلويحيةبقعية او شبه حطاطيةافات جلدية •

الجلديةاالفاتاصابا عصبية حسية يحدث فيها تثخن االعصاب مما يؤدي الى خدر كبير في •

الورمي الخبيث او الورم الجذامي الجذوميالجذم •

ضعيفة المتفطرةتكون المناعة الخلوية تجاه •


