
STAPHYLOCOCCAL     
INFECTIONS

aurerus . Sاملكورات العنقودية الذهبية 
جراثيم إجيابية الغرام بشدة

.سطحي خراج) جرح اجللد أو األغشية املخاطية(تستعمر اجللد عند معظم البشر 
األمخاج اجللدية أكثر شيوعا من غريها وغري مؤذية وذات حتديد ذايت



• CA-MRSA: Community-acquired MRSA
• HA-MRSA: Healthcare-associated MRSA
• Nosocomial: infection acquired while in the 

hospital
• SSTI: Skin and Soft Tissue Infection



MRSA in Healthcare

• Risk Factors
– Prolonged hospitalization
– Prolonged antimicrobial use
– Stay in an intensive care or burn unit
– Exposure to a colonized/infected person
– Residence in a nursing home
– Age >65

• Common infections; include surgical wound 
infections, urinary tract infections, 
bloodstream infections, and pneumonia



التهاب الشغاف-الصدمة االنتانية              -
قي التهاب العظم والن-التهاب املفاصل         -
.اخلراجات-ذات الرئة                   -
Skin  rashesذيفا�ت تسبب الطفوح اجللدية -
تناذر الصدمة الذيفانية-



املكورات العنقودية سلبية التخثري  *** 
staphylococcus negative coagulase

)nosocom ial(
Epidermاملكورة العنقودية الظهارية *  idis.S)ة ختميج القثاطر الوعائي

)Prostheticوأدوات املداخالت 
أمخاج السبيل البويلsaprophyticus .Sاملكورات العنقودية الرمية *



ETIOLOGY   AND   MICROBIDOGY  

املكورات العنقودية الذهبية أهم جنس إمراضا للبشر-
).  عكس املكورة العنقودية سلبيةاملخثرة . ( coagulaseمنتجة ل 

. املخثرة املكورات العنقودية سلبية>)  إنتاج املخثرة ، الذيفا�ت ، احنالل الدم ( 
)املكورات العنقودية الرمية،املكورات العنقودية الظهارية  (-



EPIDEMIOLOGY

االنتقال من شخص آلخر عن طريق األيدي امللوثة 
.هي اآللية األكثر أمهية يف العدوى

املكورات العنقودية سلبية املخثرة  -
،) اجللد واألغشية املخاطية والقسم السفلي من األمعاء(
املكورات العنقودية الذهبية  تستعمر املنخر األمامي-

٣٠_٢٠( ،% ٩٠_٧٠(%
من األشخاص ،% ٢٠_٥االستعمار ملنطقة الصفاق يف 

.  من النساء بسن النشاط التناسلي % ١٠إصابة املهبل قد وجدت يف -



Colonization Sites



وجود للعنقود�ت الذهبيةأعلى معدالت 
عند موظفي املشايف، املرضى -
األشخاص املصابني ابلتهاب جلدي ، -
املرضى الذين حتتاج رعايتهم إىل جرح اجللد املتكرر -
اضطراب احلائل اجللدي املوضعي-
). اجلروح اجلراحية ، احلروق ، القرحات االستلقائية( 
)أكرب مستودع خلمج املشايف املكتسب (



الفشل يف استخدام تقنيات التطهري وجتاهل غسل األيدي
(بشكل أقل أن موظفي املشايف األصحاء يتورطون بنشر أمخاج املشاف 

).نواقل أنفية 
استعمال مضادات اجلراثيم واسعة االنتشار

:العوامل اجلرثومية اهلامة 
البقاء حتت ظروف قاسية ،-
إنتاج اإلنظيمات والذيفا�ت اليت تعزز غزو النسج-
االستمرار داخل اخلال� وخاصة البالعة -

.اكتساب املقاومة جتاه مضادات اجلراثيم -



مكورات العنقودية الذهبية للداراخللوي اجلمكو�ت -
)الببتيدوغليكان ومحض التيكويك( 

)الصدمة والتخثر داخل األوعية املنتشر(تفعيل شالالت املتممة 
) E,D,C3,C2,C1,B,A( سبعة ذيفا�ت معوية حمددة -
.دية الذهبية ثبت تورطها يف الطعام السام الناتج عن املكورات العنقو ا



ة قادر جدار اخللية لبعض ذراري املكورات العنقودية الظهاري-•
على تفعيل املتممة 

كورات الصدمة والتخثر داخل األوعية املنتشر ، أقل تكرارا من  امل(
)العنقودية الذهبية 

لقنيات إن قدرة املكورات العنقودية الظهارية على اللصوق اب-•
جنبية تشكيل امخاج األجسام األ(داخل األوعية واألدوات البديلة 

.(



،)أمخاج املشايف املكتسبة ( املكورات العنقودية الظهارية 
مقاومة امليثاسلني شائعة

حتوي على بالمسيدات ذات مقاومة ملضادات جراثيم متعددة
.املكورات العنقودية الذهبية نأكثر م

حساسة للفانكوميسني



اهلامةالثويعوامل
سليمةخماطيةجلديةموانع-
الوظيفيةالعدالتمنكايفعدد-
.الغريبةاألجسامطرد-

.  ظاهر مرض مضعف غري+األمخاج اخلطرية أكثر ما تصيب الشباب والشيوخ -
الرضع   ذات الرئة البدئية البالغني               اخلراج احلاد



األخماج الھامة بالمكورات العنقودیة للنسج العمیقة تظھر من
من بؤر جلدیة % ٥۰>-۱
أو بأقل أعداد قلیلة أصلھا من السبیل التنفسي أو المعدي المعوي-۲

.  حدوثا البولي  التناسلي 
)حقن وریدیة،قثاطر (التلقیح المباشر إلى الدم -۳



DIAGNOSIS

تلوين غرام                                                                                           -
.بيعيزرع املادة القيحية أو سوائل اجلسم العقيمة بشكل ط-

ض بيالكر�ت الاجلراثيم يف الطور الكامن داخل بقى قد ت
).النكس ( 



SPECIFIC   DISEASES

Folliculitisالتهاب اجلريبات 
ط أو جتمع عدد صغري من احلطاطات احلمامية من دون تورط اجللد احملي(

.النسج األعمق
furuncleدّمل  

.      ج اجللديةمخج الغدة اجلرابية األكثر شدة وغزوا مع بعض الصالبة يف النس
. )الوجه والرقبة واإلبطني واإلليتني والفخذين (





التهاب الغدد العرقية القيحي
(Axillary abscess   )Hidradenitis syppurativa  

)اإلبط أو األربية(
ب والتندنكستتوسع يف العمق وتتوضع ببطء وتنزح ومتيل لل

.carbuncleاجلمرة 
اجللد السميك الليفي الالمرن  للنقرة واجلزء العلوي للظهر 

.آفة مؤملة واسعة جاسئة مع مواضع نزح مخجية متعددة 
.حلدوث وجترمث الدم شائع ا. محى وكثرة الكر�ت البيض وأمل مربح وإعياء 







احليوية ال يتطلب استعمال املضادات(معاجلة أكثر األمخاج السطحية-
احلرارة الرطبة املوضعية .)

اجللدعلىالغسيل ابلصابون القاتل للجراثيم والذي يرتك مثالة
) كلورهيكسيدين(
املرضى األكثر شدة أويف املرض الناكس-

أ�م ١٠إىل ٧كلوكساسلني ملدة 
.الشق والنزح بشكل منتقى 

ريدية مع أعراض بنيوية ابرزة أو مخج وجهي أو حول احلجاج جبرعات و 
من مضادات اجلراثيم املناسبة



STAPHYLOCOCCAL SCALDED_SKIN  
SYNDROME

املعمم مخج خمتلط اللتهاب اجللد املقشرمتالزمة اجللد املسموط 
نقودية الذهبيةمن املكورات الع) للتقّشر(بواسطة ذيفان الذراري املنتجة 

مخج جلدي موضع                    احلمى وكثرة الكر�ت البيض
).معتدل ( 

الطفح قرمزي حول الفم             معمما على اجلذع واألطراف            
توسف 



FIGURE 120-4 Evidence of staphylococcal scalded-skin syndrome in a 6-
year-old  boy. Nikolsky’s sign, with separation of the superficial layer of the 
outer epidermal layer, is visible. 
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،)الحمى القرمزیة بالمكورات العنقودیة (طفح فقط
.مكبوتین مناعیا أو قصور كلوي ssssالبالغین المصابین ب

.زراعة الدم إیجابیة ،       معدل الوفیات خطر 
أكثر أخماج  حدوثاً في المحاضن، قوباء الولید 

حمة أو آفات جلدیة ممیزة ثانویة الستیطان األنف أو السّرة أو الملت
موضع الختان أو المستقیم، 

قاعدة ط بھابدایة حویصیلیة سرعان ما تتحول إلى مصلیة قیحیة تحی
.حمامیة، یساعد انفجار البثرات على انتشار اآلفات

د الشفاء عادة عن. عنایة جلدیة موضعة +مضادات حیویة لعالجا
.  الولیدین واألطفال





TOXIC  SHOCK  SYNDROME
حرق الشمس يتقشر" محى مرتفعة وطفح بشكل:مرض جهازي متعدد 

)الشاابت  البيض ( ،
م عند و املكورات العنقودية الذهبية يف زروع املهبل أو عنق الرحTSSعالقة قوية بني **

.  املريضات
TSSيف C1أو Bالذيفا�ت املعوية للمكورات العنقودية ~ TSST_١ذيفان واسم 

 .



أسبوع ، ٢_١طفح منتشر يتقشر يف الراحتني بعد أكثر من ،محى مرتفعة
،  " انتصايب" هبوط الضغط  

، قصور كلوي أو كبدي ، )إقياء وإسهال( معدية معوية اضطراابت
)cpk( الغشاء املخاطي ،قلة الصفيحات ،آالم عضليةhyperemiaتبّيغ 

،نقص بواتسيوم الدم شائع. )ط (شتوهان مع س د 
بدء احليض عند الشاابت ، اهلجمة حادة 

) .زروع الدم سلبية. (زرع م عنقودية ذهبية من مفرزات املهبل 









:املعاجلة 
.ةثر داخل األوعيختقصور الكلوي ، قصور الرئوي،  -الصدمة    -
مضادات حيوية زرقا،-
الغاماغلوبيولني -تفجر اجملمعات  -

قد حيدث شفاء مع إحاضات الحقةTSSمن النساء املصاابت ب % ٣٠

)  هبوط الضغط املعند%  ( ٣هو TSSمعدل الوفيات ابل
.مع أو بدون ختثر الدم داخل األوعية 



BACTEREMIA   AND  ENDOCARDITIS 
)أمخاج جلدية ، حروق، التهاب اهللل، ذات العظم والنقي، التهاب املفاصل( -
).قثاطر داخل وريدية( بؤرة داخل وعائية -
.ثلث  ليس لديهم بؤرة قابلة للتعينيال-
)ساعة٢٤_١٢خالل ؟�درا ما ميوت  املصابني بتجرمث الدم (

. محى مرتفعة وتسرع قلب وزراق ووهط وعائي
خراجات انتقالية يتطور  ببطء شديد

.االختالط األكثر هو التهاب الشغاف



السبب الثاين األكثر شيوعا اللتهاب الشغاف -
.  السبب األكثر عند املدمنني على املخدرات-
من احلاالت، الصمام % ٦٠إىل ٣٠الصمامات الطبيعية عند غري املدمنني تتورط يف -

التاجي أو األهبري

قيفقر دم مرت + محى مرتفعة + السري حاد  
%٩٠ظهور نفخات مميزة بنسبة ليقود قصور الصمام املتقدم  

.خراجات حلقة الصمام والعضلة القلبية شائعة احلدوث-



عالج جترمث الدم 
ري قابلة لإلزالة أو التدببدئيةمخجيةقلبية طبيعية مع بؤرة دسامات

، ) سهل ومميز( 
اختالطاتاستجابوا بسرعة  للمعاجلة املناسبة ،  مل تتطور  مظاهر (

).االنتقاالت خالل األسبوعني التاليني
:معاجلة التهاب الشغاف

،الدساميالقلصاملستبطنة مع نفخات الدساماتاضطراابت -
بينة لوقائع صمامية،+مرض مكتسب مشرتك من دون بؤرة واضحة -
،Vegetationsالنوابتأدلة لوجود -



املكورات العنقودية الظهارية 
،)جترمث الدم الناجتة عن مخج املشايف ( -
.اخلمجية ابلوسائل الواصلة لداخل األوردة عواملأكثر ال-
دمسة داخل تزداد عند الوليدين عالني اخلطورة والذين يعطون مستحلبات-

.الوريد
قلة العدالت ،+ سرطان المرضى سبب لتجرمث الدم مأكرب 

) .من احلاالت%٤٠(أكثر مسبب  اللتهاب شغاف الصمام البديلي -

بب املكورات تفريق اخلمج من التلوث يف زرع الدم ميكن أن يكون صعبا بس
.العنقودية سلبية املخثرة كثريا ما تلوث زرع الدم 



OSTEOMYELITS
الشيخوخة،سنة ٢٠حتت أكثر شيوعا -
العظام الطویلة وأجسام الفقرات. كثريا ال يعني دخول بدئي-

البشروية  مرضى املستشفيات،الذهبية  خمدرات وريدية 
. املناطق املصابة ◌ِ يعطون قصة  رضوضا يف ِ العديد -
ع إذا وصل اخلمج إىل احليز حتت السمحاقي فإن السمحاق يرف-

ويتشكل اخلراج حتت السمحاقي،  
.  مقيح�درا ما تعرب حمفظة املفصل حيث تنتج التهاب مفصل-



عند البالغین ذات العظم والنقي الفقري
الھجمة أقل حدة، 

.میل كبیر لإلندماج العظمي مع امحاء الحیز القرصي
ذات العظم والنقي عند األطفال

ي في فجأة بنوافض وحمى مرتفعة وغثیان وإقیاء وألم مترق(  حاد  
. )موضع اإلصابة العظمیة 

التشنج العضلي حول العظم المتأثر ھو عالمة باكرة شائعة ،-
.حماميالنسج المغطیة للعظم المصاب متوذمة ودافئة والجلد یصبح-



S. aureus vertebral osteomyelitis involving the thoracic disk between T8 and T9 in a 
63-year-old man. A. The lower end plate is damaged (arrow), and there is an adjacent 
paraspinal mass (arrowhead). B. Sagittal T2-weighted magnetic resonance image of 
the spine, illustrating anterior wedging of the body of T8.



CNS  INFECTION
من حاالت التهاب السحا� اجلرثومي % ٩_١-
.من خراجات الدماغ% ١٥_١٠-
من خراجات فوق اجلافية% ٥٠أكثر من -
CNSانتشارها من بؤرة خارج ال-
.  نصف هذه احلاالت قد تتشارك مع ذات عظم ونقي فقري-
.)الشوك الصدري والشوك القطين(



ة وصداع ونقص االحساس العام وعالمات عصبیة بؤریةرحرا-
وتصلب النقرة

طني قصة مرضیة وفحص فیزیائي وبزل ق:اساس التشخیص-
والتصویر العصبي

)ذات إنذار سيء (ھجمة األلم الجذري  -
.زروع الدم إیجابیة -



URINARY    TRACT  INFECTION
بب شائع خلمج بعد العصيات الكولونية تعد املكورات العنقودية الرمية أكثر س-

االسبيل البويل غري االنسدادي البدئي عند شابة نشيطة جنسي
.من األمخاج عند املرضى اخلارجني األصحاء % ٢٠_١٠

Other infection 
لعني املكورات العنقودية الظهارية هي السبب الشائع اللتهاب داخل ا

.  كاختالط للجراحة العينية 
).لتمريض التهاب الثدي بني أمهات هيئة ا( املكورات العنقودية الذهبية 
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