
علم الجراثيم السريري
Clinical Bacteriology

العنقوديةالمكورات 
Staphylococcus

نوفلرهام.د



:تصنيف الجراثيم

:من حيث الشكل

Cocciالمكورات •

Bacilliالعصيات •

Spirochetesالملتويات•

ويوجد شكل بين المكورات •
العصوراتوالعصيات يدعى 
Coccobacillus.



:تصنيف الجراثيم

:من حيث التلوين 

تأخذ : جراثيم إيجابية الغرام•
اللون البنفسجي 

لون التأخدجراثيم سلبية الغرام •
(الزهري)األحمر الفاتح 







Gram-Positive Cocciالمكورات إيجابية الغرام 

:أهمها طبيا  

تكون على شكل : Staphylococci:المكورات العنقودية
عناقيد

تكون على شكل سالسل : Streptococci: المكورات العقدية
عقدية



Staphylococcus : المكورات العنقودية

هي الجراثيم األكثر شيوعا في المجتمع•

.مكورات إيجابية الغرام، تظهر بتلوين غرام على شكل عناقيد ، وقد تكون مفردة•

.غير متحركة•

ليس لها أبواغ •

تحميها من البلعمةالسكاريدتمتلك محفظة رقيقة من عديدات •

مقاومة للجفاف فهي منتشرة في الطبيعة•

.الكاتالزسلبية العقدياتوهذا ما يميزها عن : الكاتالزإيجابية •

.الهوائية مخيرة حيث تنمو بوجود األكسجين أو عدم وجوده–هوائية •

تنتشر في التربة والماء والهواء•



:أنواع فقط3نوع لكن يهمنا من الناحية لطبية 20لها أكثر من •

 العنقوديات المذهبةStaphylocococcus

( الجلدية)البشرويةالنقودياتStaphylococcus Epidermidis.

 العنقوديات الرمامةStaphylococcus Saprophyticus.



:تصنيف العنقوديات
رازالمخث) تقسم العنقوديات إلى مجموعتين حسب قدرتها على إنتاج الخميرة المخثرة 

Coagulase )وهما:

:coagulase Positive staphylococcusالمخثرازإيجابية •

وهي مسؤولة عن : S.aureusالعنقوديات المذهبة النوع الوحيد الذي يصيب اإلنسان هو 
.إمراضيةالمهمة عند اإلنسان، فهي األكثر األخماجطيف واسع من 

المخثرازأي ال تنتج :  Coagulase negative Staphylococcusالمخثرازسلبية •

ض وهي على األغلب جراثيم جلدية أو رمامة أي توجد بشكل متعايش على الجلد وغير ممر
.عند البشر حيث أنها جراثيم انتهازيةأخماجا  لكن قد تحدث . الفلورامثل 

 البشرويةالعنقودياتStaph.Epidermidis- الرمامة العنقوديات
Staph.Saprophyticus.

 العنقوديات البشريةHominis- الحالة للدم العنقودياتHaemolyticus.



:Staphylococcus Aureusالعنقوديات المذهبة 

ميكرون 1مكورات بقطر •
. ، غير متحركةرامإيجابية الغبكتيريا 

ى ألنها تتجمع عل( مكورات عنقودية)بهذا االسم سميت •
يتها شكل كرات غير منتظمة تشبه عنقود العنب عند رؤ

.تحت المجهر

أما تسمية ذهبية فألنها تظهر على شكل مستعمرات •
زراعتهاصفراء اللون عند 

في األنف % 30-15توجد بشكل فلورا طبيعية عند •



أعلى معدالت تواجد عند الموظفين والمرضى المقيمين في المشافي•

االشخاص المصابين بالتهابات جلدية•

حتاجون يالذيةالمرضى الذين يحتاجون إلى جرح متكرر للجلد كمرضى القصور الكلوي •
للغسيل وتبديل الدم كمرضى الناعور او حقن انسولين كمرضى السكري

الستلقائيةشقوق جراحية حروق قرحات •

يتطلب ذلك ذوي المناعة الضعيفة أو األمراض المزمنة•



:للعنقوديات المذهبةالمستضديةالبنية 

ومقاومة ةاإلمراضيتحمل العنقوديات على سطحها العديد من العناصر التي تتدخل في •
:الصادات

المناعية وخاصة الغلوبوليناتيثبط عمل وهو عامل فوعة هام حيث : Aبروتين•
IgG حيث يرتبط بالجزءFc حيث . نقص البلعمةوبلتاليمن الضد ويمع تفعيل المتممة

.ال تنتج هذا البروتينالمخثرازالجراثيم سلبية 

ل المتممة وهذا وتفعيسيتوكيناتوانتاج البالعاتقادر على تفعيل : الببتيدوغليكان•
قدرة العنقوديات على احداث صدمة انتانية مايفسر

.له دور بالتصاق العنقوديات إلى الخاليا المخاطية: Teichoicحمض •

التالزنعامل •

لعب والتي تالسكاريدمعظم ذراري العنقوديات مغلفة بمحفظة صغيرة من عديدات •
دورا مضادا للبلعمة 



الموجود على سطح Aبالبروتين IgGمن FCارتباط 

لعمة المكورة العنقودية مما يؤدي إلى إيقاف عملية الب

Fcريق لعدم القدرة على االرتباط بالخلية البالعة عن ط



:المواد التي تنتجها العنقوديات المذهبة

:األنزيمات

يحد من هجرة العدالت إلى مكان االلتهابCoagulaseالمخثراز•

وبالتالي يحد من القدرة القاتلة للعدالتاالكسجينيأنزيم يفكك الماء : الكاتالز•

لتتمكن من اجتياح األنسجة والتوسع:Fibrinolysinأنزيم حال لليفين •

•Nuclease : يفككDNA

•Hyaluronidase الهيالورونيحال للحمض

•Proteaseحال للبروتين

•Pencillinaseيفكك البنسلين ويجعل الجرثومة مقاومة للبنسلين

•Lipase :حال للدسم



:الخارجيةالذيفانات

.هي بروتينات سامة تفرزها الجراثيم لتسبب أمراض سميةالذيفانات

من ذراري العنقوديات المذهبة ولها سبعة أنماط % 60تفرزها : Enterotoxin:المعويةالذيفانات•
) الغذائيةاالنسماماتمقاومة للغلي ولحموضة المعدة تسبب . A-B-C-D-E-H-G-Iوهي مستضدية
.اإلقياءلكن العرض المسيطر هنا هو ( واإلقياءاإلسهال 

مع انحالل دمالحية والتي تسبب تنخر بالجلدلالنسجةقاتلة للكريات البيض والمخرب ذيفانات•

%  Toxic shock Syndrome toxin (TSST-1):1متالزمة الصدمة السميةذيفان•

تسبب انفكاك ضمن البشرة وبالتالي حدوث فقاعات : exfaliatonالمقشرة للبشرةالذيفانات•
ند وانحالل البشرة وبالتالي نزوح كثير من سوائل الجسم واضطراب الشوارد عوانسالخات

.المريض أي أنها كالحروق الشديدة

.Scalded Skin Syndromeالمسموطوهي مسؤولة عن متالزمة الجلد •



:اإلمراضية

سجة وإحداث او التكاثر ضمن االنالذيفانتسبب العنقوديات المذهبة مرضا  عن طريق انتاج •

التهاب 

مركز اآلفة النموذجية التي تسببها العنقوديات المذهبة هي الخراجات، يحدث تنخر في•

ذلك ك. الخراجات وتنفجر للخارج مثال الدمامل والبثرات لكن قد يحدث انتشار دموي لها

ابة لإلصمؤهبةالوريدية عوامل والقثاطرتعتبر األجسام األجنبية كالقطب الجراحية 

.بالعنقوديات المذهبةباالنتانات



:التظاهرات السريرية

:الخارجية التي تنتجهاالذيفاناتتظاهرات سمية بسبب •

العنقوديات المعوية نتيجة تناول وجبة غذائية ملوثة بالذيفاناتيحدث بسبب : االنسمام الغذائي•
.  المعويةالذيفاناتوالتي تنتج 

هو اإلقياءثم تظهر األعراض ويكون ( ساعات8من ساعة ل )تكون فترة حضانتها قصيرة •
.العرض المسيطر ويمكن الحقا أن يترافق بإسهال

تتميز : Staphylococcal Scaled Skin Syndrome ((SSSSالمسموطأو الجلد Lylleمتالزمة •
الل وتنضح انفكاك فقاعي في البشرة والذي يتظاهر بفقاعات وانحبحمى مع طفح حمامي و تسبب 

.السوائل عبر الجلد ويحدث اضطراب توازن في السوائل والشوارد

حمى، هبوط ضغط، طفح جلدي، حالة عامة :Toxic shock syndromeمتالزمة الصدمة السمية •
وبالتالي إصابة عدة أعضاء مثل الكبد والكلى والجهاز العصبي والعضالت. سيئة





:تظاهرات غازية للنسج واألعضاء تخربها في مكان االلتهاب 

:الجلدية وتحت الجلدية المخاطيةاإلصابات •

القوباء السارية•

األماكن ) تجمع قيحي نتيجة إصابة الغدد الجرابية في الجلد تشاهد الوجه الرقبة ابطين: الدمامل •
(المشعرة

يع األماكن في الغدد العرقية أشناكسةحالة التهابية مزمنة قيحية : التهاب الغدد العرقية القيحي •
اإلبط االليتين تسبب انتانات وخراجات

(الجنجل) التهاب جفن العين •

التهاب األجربة الشعرية•

الداحس الظفري•

.خراجات•

انتانات الثدي بعد الوالدة•





:التظاهرات السريرية

.ينخراجات لوزتين وحول لوزت-التهاب اذن وسطى-التهاب جيوب: إصابات المخاطيات•

اذا انتقلت عبر الدم إلى القلب من الممكن أن تسبب التهاب: الحشويةالتوضعات•
(صمامات طبيعية أو صناعية)الشغاف

فالالتهاب عظم ونقي والتهاب مفاصل بأسباب رضية أو دموية وتكون شائعة عند األط•

(ذات رئة مكتسبة في المشافي) خراج رئة : ذات رئة •

وكلية حويضةالتهاب •

انتانات الجروح•

قد ينشأ من آفة موضعية وانتان شقوق جراحية  sepsisانتان دم •

من المكان األساسي لإلنتان الجرثيمتحدث بأي عضو نتيجة انتقال : الخراجات •



:التشخيص المخبري

زرع المادة القيحية أو سوائل الجسم من قشع دم •

:الفحص المجهري بعد التلوين بطريقة غرام•

تشاهد ملونة بلون بنفسجي على شكل مكورات فهي
مكورات إيجابية الغرام تتواجد داخل وخارج الخاليا 

.القيحية



:الدموي اآلغارالزرع على •

تنقسم الجراثيم لتعطي •
مستعمرات لها لون وحجم 
ظمة وصفات شكلية دائرية منت
سم 3-1الحواف صفراء قطر 

βحالة للدم كامال من نمط •

ط وس)شابمانتنمو على وسط •
وتخمر (ذات ملوحة عالية

ط فيتغير لون لوسالمانتول
.لألصفر



:الكاتالزاختبار 
األكسجينيالماء الكاتاالزيفكك أنزيم •

2H2Oل إلى ماء وأكسجين ينطلق على شك
كاتالزالفقاعات حيث ان العنقوديات إيجابية 

الكاتالزسلبية العقدياتبينما 



:المخثرازاختبار 

اإليجابي األهم عند إضافة المستعمرات إلى البالزما تقوم هذه العنقوديات المذهبة بتخثير البالزما  وهو االختبار•

.الفحوص غير المباشرة قليلة االستخدام•



:المخثرازالعنقوديات سلبية 

حدثان خارجية لذلك ال يذيفاناتبخالف العنقوديات المذهبة فإن هذين النوعين ال يفرزان 
تسمم غذائي أو متالزمة الصدمة السمية لكن قادرين على إحداث انتانات مقيحة 

:وهي جراثيم انتهازية أهم أنواعها

Staphlococcus:البشرويةالعنقوديات • Epidermidis على الجلد الفلوراهي جزء من

تلتصق انتهازية حيث تتمتع بخاصية االلتصاق بالمواد اللدنة اذأخماجتتصف بصنع •
تسبب الخمج والعظمية كما يمكن ان(الصنعية) الدساميةالوعائية والبولية والبدائل بالقثاطر

لمن يعانون من التهاب الشغاف القلبي 

من الهالم حيث تفرز حولها طبقةوالبالعاتتستطيع أن تحمي نفسها من تأثير الصادات •
ن الحيوي الذي يحميها من الصادات وبذلك تتمكن من نقل الجراثيم لمجرى الدم ويكو

.عالجها صعب



Staphylocococcusالعنقوديات الرمية  Saprophyticus

-10يث أن يمكن أن تسبب التهاب مجاري بولية كالتهاب المثانة والطرق البولية السفلية ح-

جراثيم من النساء الصغيرات في السن يعانون من التهاب مجارية بولية بسبب هذه ال% 20

سبب التهاب والتي تكون موجودة بشكل طبيعي قرب الفوهات البولية التناسلية كما يمكن ان ت

.احليل ال نوعي عند الذكور البالغين



:التشخيص المخبري

بولية قثاطر، بول مسحاتتؤخذ العينات •

:امالفحص المجهري بعد التلوين بطريقة غر•

ات تشاهد ملونة بلون بنفسجي على شكل مكور
فهي مكورات إيجابية الغرام

:الدموي اآلغارالزرع على •

ن تنقسم الجراثيم لتعطي مستعمرات لها لو•
وحجم وصفات شكلية دائرية منتظمة الحواف

سم  3-1بيضاء قطر 

غير حالة للدم من نوع غاما •



زها عن وتمييالمخثرازالتشخيص المخبري للعنقوديات سلبية 
اإليجابية

يم يكون لون المستعمرات في الجراث•

سلبية ذهبي بينما فيالمخثرازإيجابية 

دييكون لونها ابيض أو رماالمخثراز

حالة المخثرازتكون الجراثيم إيجابية •

حالة غيرالمخثرازللدم بينما سلبية 

للدم 



فالعنقوديات للنوفوبيوسينوالرمامة نجري اختبار الحساسية البشرويةلكن للتمييز بين •
حساسة له بينما الرمامة مقاومة البشروية



التمييز بينهما عن طريق وسط اويتم •
حيث العنقوديات المذهبة ( MSA)شابمان

وسط في الالمانتولتخمر المخثرازإيجابية 

وتغير لون الوسط من األحمر لألصفر 

لم ثرازالمخأو الرمامة سلبية البشرويةبينما •

.مانتولللتقم بتغيير اللون فهي غير مخمرة 



:المعالجة

.من العنقوديات المذهبة حساسة للبنسلين% 90كانت أكثر من •

مقاومة له بسبب % 90<بعد عقود الستخدام البنسلين بدأت تظهر المقاومة له وأصبح •
دات المقاومة الذي يفكك البنسلين  فتمت المعالجة بالصاالبنسلينازB-lactamasللانتاجها 

Nafacillin(MSSA)و Methicillinمثل الكتامازBلل

. ون مفيدةتكالكالفولونيكمثل حمض البتاالكتامازمع أحد مثبطات البنسليناتمشاركة •

ميتسلينللوسميت هذه الذراري المقاومة للميتسلينأيضا في العقد األخير ظهرت المقاومة •
Methcilin –Resistant Aureus (MRSA  )

Vancomycinالفانكومايسينالدواء المفضل هو •



:المعالجة

فالخيار امازللبيتاالكتتتميز العنقوديات الجلدية بمقاومتها العالية للصادات ألنها منتجة •

مع ) يداتاألمينوغليكوزأو ريفامبيسينيمكن أن يضاف معه الفانكومايسيناألفضل هو 

ضرورة إزالة العامل المسبب

ثل مالكينولونمركبات بأحدىالرمامة  تعالج بالعنقوياتبينما اإلنتانات البولية •

النورفلوكساسين



:الوقاية

.المعطلة أو اللقاحات الجرثوميةبالذيفاناتتمنيع فعال اليوجد•

ثة اآللية األكثر أهمية في العدوى هي االنتقال من شخص آلخر عن طريق األيدي الملو•
يات المذهبة لذلك تساعد النظافة وغسل األيدي والتعقيم المتكرر من الحد من انتشار لعنقود

يجب االنتباه لالماكن عالية الخطورة مثل غرف العمليات وحاضنات حديثي الوالدة•

.العنقودياتفي الفترة قبل حو الجراحة للوقاية من انتانات الجروح بالسيفازولينيستعمل •



مالحظات

صق بهذه وعائية أو بولية فإن هذه الجراثيم تلتقثطرةمثال عند المريض : جراثيم انتهازية 
الذي يحميها من وسائل دفاع الجسم ويؤمن لها Biofilmوتشكل الهالم الحيوي القثاطر

.والتكاثر وقد تنتقل لمجرى الدم و بالتالي أماكن اخرىبالقثاطرااللتصاق 

ويحوله إلى (  ينالفيبرونوج) هو بروتين يخثر البالزما حيث يرتبط بمولد الليفين: المخثرار
فيبرين أو ليفين 

اللتهاب وهو من عوامل الفوعة الجرثومية حيث تشكل هذه الجراثيم محفظة ليفية حول بؤرة ا
نمو والمضادات الحيوية فيضمن لها الواألضادادمما يحميها من الكريات البيض البالعة 

.والتكاثر


