
إيجابية الغرام العصيات 
رهام نوفل. د



Bacillusالعصويات 
عصوية الشكل إيجابية الغرام جراثيم •

:اهم نوعين منها هي •

.AnthracisBعصيات الجمرة 

B.Cereus.العصيات الشمعية 

Anthracisالجمريةالعصوية •

الخبيثةإيجابية الغرام تسمى أيضا الجمرة عصيات •

هوائية ال هوائية مخيرة•

.وأبواغها تكون مركزية داخل العصيةمبوغة•

اتالحيونتنتشر أبواغها في المناطق الموبوءة مثل التراب والنباتات واألوصاف وأشعار بعض •

 D-Glutamateتصطف هذه الجراثيم على شكل سالسل ولها محفظة بروتينية مكونة من •

غير متحركة•



:والزرعيةالشكليةالصفات 

ميكرون بالمقارنة مع 4_7لطول اهي عصيات كبيرة الحجم نسبيا •
.غيرها من الجراثيم 

الحوافتكون ثخينة ومقطوعة •

ل ذات شكأبواغ الظروف المحيطة السيئة في تعطي هذه العصيات •
.داخل العصيةتتوضعلماع 

نها بانها شديدة المقاومة للظروف الخارجية حيث أبواغاألهذه تتميز •
للتكاثر قد تعيش عشرات السنين، إلى حين قدوم الفرصة المواتية لها

.المدمىاآلغارمستعمراتها تنمو بسهولة على •

(.نمط غاما)غير حالة للدم مشرشةرمادية صفات المستعمرات •

•



:اإلمراضية

 Anthrax Toxin.الجمريالذيفانعلى انتاج تعتمد •

:خارجيانذيفانوهو مؤلف من •

ATPالـالذي يحول سيكالزاألدنيلهو  :إلى : Edema Factor (EF)عامل الوذمة •
cAMPيل مما يزيد تركيزه داخل الخاليا ويؤدي إلى خروج السوائل من الخاليا وتشك
.الوذمات

يط تثبمما يؤدي الفوسفوكينازيشطر بروتيازهو (: LF Lethal Factor)العامل القاتل •
وموتهانمو الخلية 



:اإلمراضية

ن أكثر ماألشيع وهو الشكل : الجلديالشكل •
%95

مةمؤليتظاهر على شكل بثرة سوداء غير •
.لكن قد تؤدي إلى إنتان دم إذا لم تعالج

، الماشية واإلنسانالحيوانات تصيب •
ية وخصوصاً الذين يعملون في مجال ترب

الماشية، واألشخاص الذين يعملون في 
والصوفمجال الدباغة 



الرئويالشكل 

فهو قاتل إذا لم األخطر لكنه % 5منأقل نسبته •
.يعالج

ر داء فارز الصوف، ألنه منتش: يدعى أيًضا بـ •
عند األشخاص الذين يعملون بجز الصوف 

. والدباغة

طريق دخول األبواغ إلى عن اإلصابة تحدث •
طرح ال تحيث اللمفاويةالرئتين ومن ثم إلى العقد 

قال مما يفسر عدم انت( بالزفير) الرئةعن طريق 
التنفسيالعدوى عن طريق الجهاز 



:األعراض

ي الشخص المصاب بأعراض أمراض الرئة من ضيق تنفس وألم صدريشعر 
خلف القص وحرارة مرتفعة وحالة عامة سيئة، ولكن عند تصور ضاغط 

ً الصدر ال تظهر عالمات ذات الرئة  شعاعيا

اراآلغلذلك نلجأ للتشخيص السريري واالستجواب باإلضافة للزرع على 
اإلصابةلمعرفة نمط المدمى

السيبروفلوكساسين:الفلوروكينولونالبنسلين ومركبات : العالج•



.تناول األطعمة الملوثةنتيجة الشكل الهضمي 

إقياءألم بطني، إسهال مدمى، : األعراض

لقاح حي مضعف يعتمد على األبواغ يتوفر : الوقاية

: طرق الوقاية من 

.وغيرها عند التعامل مع مواد ملوثةوقفاراتإجراءات الوقاية من لباس اتباع 

.الحيوانات بالعصيات الحية المضعفة أو باللقاحتمنيع 

المصابةإحراق جثث الحيوانات 



Bacillus Cereusالعصيات الشمعية 

مبوغةعصيات إيجابية الغرام، هي •

هوائية مخيرةال هوائية•

، وهي حالة للدم، وهذا ما يميزها عن عصيات الجمرةالمدمىاآلغارتنمو على مستعمراتها •

:اخماًجاهذه العصيات تسبب : اإلمراضية•

:لها نوعانEnterotoxinالداخلية الذيفاناتتؤدي إلى انسمام غذائي حاد، تفرز : معوية•

لعنقوديات داخلي يشبه الذي تفرزه اذيفانتفرز اإلقياءيكون العرض المسيطر هو حيث : المقيءالنوع •
.الذهبية

تفرزه داخلي يشبه الذيذيفانعصيات هذا النوع تفرز اإلسهال العرض المسيطر يكون : النوع المسهل•
. الكوليرا

.  أو تسبب التهاب عين شاملالعين تصيب القرينة وباطن : عينية•

والرئةالتهابات الشغاف والعظام والنقي والسحايا : انتهازية•



:العصيات الشمعية

تبدأ بعد تناول الطعام الملوث، حيث تسبب ( ساعات5-1)لها فترة حضانة قصيرة جًدا •
. إقياءحالة تسمم غذائي، تتظاهر بإسهال و

جنتاميسينفيفضل إعطاء مقاومة للبنسلين : العالج•

لى هذه حالة التسمم الغذائي ال يوجد حاجة للقيام بزرع، وال حتى يحتاج إفي : مالحظة•
تأتي على يوم أو يومين ال أكثرإمراضيتهتناول الصادات، ألن التسمم الغذائي 



Corynebacteriumالوتديات

ية لها عدة أنواع معظمها رمام تشاهد بشكل طبيعي على الجلد واألغش•
: المخاطية لكن أهم األنواع الممرضة

DiphteriaeCorynebacteriumالخناقيةالوتديات•

.  إيجابية الغرامعصيات •

طفافها تشبه باص)متزو   متعددة األشكال واألحجام وتصطف بشكل •
(.  األحرف الصيني ة

متحركة وليس لها أبواغغير •

هوائية ال هوائية مخيرة . •

Loefflerالدم مثلتنمو على األوساط المضاف إليها المصل أو



:المنتجةالمواد 

:  الخناقي، والذي يتميز بكونهالذيفانالخناقي ة بإنتاج الوتدي اتتقوم •

A,Bجزأينو عطوب بالحرارة، يتأل ف من مركبتين أ( ببتيدعديد )بروتيني خارجي ذيفان•

اج البروتين التي تنتهي بتوقف إنتالذيفانوالذي يسبب تأثيرات الجزء الفعال هو Aالجزء •
.    وموت الخاليا

.المستهدفةالذي يرتبط بالمستقبالت على الخاليا هو Bلجزء•

اتوله نمط مصلي واحد والذراري التي تنتجه هي الذراري ذمستمنعالخناقي الذيفان•

.  الفوعة من الجرثوم•

المسؤول عن األعراض الخطيرة التي يسببها الجرثوميعد •



:اإلمراضية
لى اإلصابة بهذا الجرثوم عند شخص غير ممنَّع تؤد ي إ•

لهذه الجرثوميالغزو ةونتيجالتهاب موضعي في البلعوم، 
غشاء يدعى بال)المنطقة يتشكل لدى المريض غشاء ليفي 
.  الكاذب والذي يسبب فيما بعد نتحة التهابي ة

، يليها أي ام6-2تتراوح حضانة الجرثوم الوتدي الخناقي بين •
تضخم التهاب بلعوم وحمى وتشك ل الغشاء الكاذب، إضافة ل

ة موضعي ة والتي يرافقها وذمة شديدالرقبي ةالعقد اللمفاوي ة 
ةانسمامي ة، مع أعراض (تدعى بـ رقبة الثور) .  عام 

ة مسببًا ومن الممكن أن يمتَّد هذا الغشاء الليفي الى الحنجر•
انسداد مجرى التنفس

المرضى القطيرات التنفسي ة من قبل:العدوى عن طريق تتم •
والحملة



:ر ممنعتختلف تأثير هذه الجراثيم بحسب كونه ممنع أو غي

حالة إصابة شخص ممنع بالجرثوم الوتدي الخناقي •

يكون لها تأثير لنالذيفانات، ولكنَّ هذه ذيفاناتهعند دخول الجرثوم إلى الجسم سيقوم بإنتاج •
نعها من نظراً لقيام األضداد بمهاجمتها واالرتباط بها ومالممنَّعينعلى أجسام األشخاص 

.االرتباط بمستقبالتها على الخاليا الهدف

شخص غير ممنع بالجرثوم الوتدي الخناقي حالة إصابة •

خلص من يقوم الجرثوم بمهاجمة الجسم بسهولة لعدم وجود األضداد، وبهذه الحالة يتطلب الت•
لترياق قبل ، ولكن بشرط أن يتم استخدام ا(يحوي على أضداد)الجرثوم استخدام ترياق ضد ه 

الم نَتج على مستقبالتهالذيفانارتباط 



:التشخيص المخبري

العي نات أخذ عينة من حواف الغشاء الكاذب عن طريق زرع العي نات بعد البلعوم والحنجرة ويتم ذلك عن طريق زرع•

لت هذه العي نات لمستعمرات ذات لون أسودTelluriteاليها التللوريتبعد إضافة أمالح  فإذا تحوَّ

ELISAأوPCRويمكن استخدام طريقة•

الذيفانأثير بدء عالج مرض الخناق فور تشخيصه السريري دون انتظار نتيجة الزرع وذلك لتفادي تيجب : لعالجا

ما أمكن

الذيفاند يحمل أضداد ضالترياقيالمصل يكون العالج بإعطاء المريض مصل ترياقي مع مضادات حيوي ة، حيث أن•

بذلك يمنع تأثيراتها على بمستقبالتها والذيفاناتالحر فيمنع ارتباط الذيفاناتالخناقي، ويقوم هذا الترياق بالتأثير على  

.الخاليا

ا  المضادات الحيوي فنعطيها للمريض للقضاء على الجراثيم الخناقي ة المصن عة • ي المسبب لألعراض الخناقللذيفانأم 

المرضي ة



:الوقاية

األطفال اللقاح متوفر ويعطى بشكل روتيني إلزامي لكل . •

(الخناق الكزاز السعال الديكي) يشملاللقاح الثالثي الذي •

ض على إنتاج أضداد تستطيع تعديل فعالية • الخارجيالذيفاناللقاح يحر 



  Listeriaاللستيريا

ام األحجختلفةمالغرام،عصيات إيجابي ة •
مب وغةوغير 

درجة حرارة )متحركة بدرجة حرارة الغرفة •
وال  تستطيع التحرك في درجة)28_22

37.حرارة 

من الجراثيم التي تنتقل عن طريقوهي .•
.االتصال الجنسي

ها •  Listeriaالمستوحدةاللستيريةأهم 
Monocytogenes



:الليستريا

الممرضة حال ة للدم من النمط بيتاذراريها ، الدموياآلغارتنمو و تزرع على •

الستنباتها هي الدرجةالحرارة المثلى عن باقي الجراثيم بأَّن درجةاللسترياتتمي ز جرثومة •
.وهي جرثومة محبة للبرودة 4+

المناعةاسوياءعلى األشخاص اخطراللستري ةال تشك ل الجرثومة •

ى فمن أهم مصادر العدوأي في درجة تبريد البراد االعتيادية،  4c+كونها تنمو في حرارة •
.واللحوم المبردة وخاصةً المرتديالألجبان ابها 

ل أنها تستطيع النجاة عند بلعمتها من قبأي أنها بكتيريا داخل خلويةاللستيريامن أهم صفات •
.البالعات



:السريريةالتظاهرات 
:بشكل خاصاللستيرياتصيب 

ً المضعفين االشخاص  الذين األشخاص/ اللمفوماتمرضى / المصابين باإليدز / النساء الحوامل / مناعي ا
.الكهول/ خضعوا لنقل أعضاء 

لألممعظم اإلصابات تكون ال عرضية وسليمة اإلنذار بالنسبة : اإلصابة لدى الحوامل 

:اإلصابة عند الجنين أو الوليد
نين، ولكن الحالة الحاجز المشيمي لتصل الى الجنين مسببة بذلك إسقاط وموت الجعبور اللليسترياتستطيع 

.األم للجنين أثناء الوالدةمن الغالبة هي أن تنتقل الجراثيم 

ظاهر األعراض ، أو أُصيب أثناء الوالدة، تت(عن طريق المشيمة)اذا أُصيب الطفل قبل الوالدة بفترة قصيرة 
:عندها بأحد الشكلين

يؤدي بنسبة Septicemiaشكل انتان دم على تظهر األعراض خالل األسبوع األول حيث :الشكل المبكر 
.كبيرة جداً إلى وفاة الجنين

اره أكثر يحدث عادة في األسبوع الثالث بعد الوالدة على شكل التهاب سحايا جرثومي إنذ: الشكل المتأخر
.خطرا على الوليد 

septicemiaMeningitisتتظاهر اإلصابة عند الكهول بشكل التهاب سحايا جرثومي أو انتان دم 



بالليستريالمحة عن فيزيولوجية اإلصابة 

.هي جراثيم  داخل خلوية تتكاثر داخل الخالياالليستري اتسابقاً أ ن علمنا .•

Internalinاالنترنالينبإفراز بروتين يدعى اللسترياتتقوم •

ض هذا االرتباط عملية البلعمة تقوم • دها داخل بابتالع هذه الجراثيم، إذ أَّن وجوالبالعاتيحر 
.خلوييضمن لها االنتقال بين الخاليا عن طريق البلعمة دون المرور بالوسط خارج الالبالعات

Listerolysinالتي تكون داخل الجسيمات البالعة مادة ال اللسترياتتفرز • O التي تقوم بحل
.غشاء الجسيم البالع

ر بعد ذلك • لمرة لخيوط األكتينوتسبب بالهيولىمن الجسيمات البالعة وتنطلق الى اللسترياتتتحر 

بروزات أو أرجل إلى غشاء الخل ية فيتشك ل على الغشاءاللسترياتتقوم خيوط األكتين هذه بقذف •
.كاذبة

العديد وهذا يضمن لها أن تبقى في الوسط داخل الخلوي بمعزل عن الصادات الحيوية واألضداد و•
.من العوامل المهد دة الموجودة في الوسط خارج الخلوي



التشخيص المخبري

.الدم بالنسبة لألم الحاملزرع 1.

.زرع السائل األمنيوسي2.

.للوليد في حال اصابته بالتهاب السحايا CSFزرع السائل الدماغي الشوكي 3.

.من مؤكدات التشخيص مشاهدة انحالل للدم في وسط الزرع4.

العالج•
.عةمضعفي المناللمرضى الجنتامايسين، يضاف إليه ampicillinاألمبيسيلينعن طريق •



Bacteroidesالهشة العصوانيات Fragilis

عصيات سلبية الغرام، الهوائية مجبرة•

لطبيعي معظم جراثيم النبيت الجرثومي االعصوانياتل تُشك•
% 60عند المهبل وتوجد فيالقولونية الفلورافي لألمعاء 
.من النساء

غةغير • ُمبوَّ

.خارجيذيفانوالتنتجداخلي  ولها محفظة ذيفانلها •



:المظاهر السريرية 

خطيرة هي أشيع سبب للعدوى الالهوائية الالعصوانيات•
مثل إنتان الدم والتهاب الصفاق

اجات الالهوالبريتوان ائية والحوض عند النساء والخرَّ
.بانتشارها عن طريق الدم

ً تسبب • ب ِّب ، فتُسمختلطةغالباداخل البطن أخماجا
اجات بطنية أو  اق الصفالتهابأوالكبد خراجات خرَّ

اجات الموضعةالخراجات الحاد أو  ، وكذلك خرَّ
.الحوض

الخراجات من % 25الهشة العصوانيةكما تسبب •
الرئوية



:التشخيص

نتيجة األغشية المخاطية في القولونزقعند حدوث انثقاب أو تم:ة للعدوىبالمؤهالعوامل •
سب ِّب لتُ البريتوانالهش ة إلى العصوانياتزمن، تنتقل مجرح أو رض جراحي أو مرض

اجات موضعية والتهاب  انتقاليةاجات وقد تنتقل عن طريق الدم لتسبب خرَّ البريتوانخرَّ

.المدمىتزرع ال هوائيا على الغراء •

الكليندامايسينو الميترونيدازولهو العالج المختار •

واألمينوغليكوزيداتمقاومة للبنسلين •

لعمليات الجراحية قبل االسيفوكسيتينالجيل الثالث مثل سيفالوسبوريناتيعطى : الوقاية•
.على البطن والحوض



:العصيات إيجابية الغرام الالهوائية

:  Lactobacilluاللبنية العصيَّات 

ط مسؤولة عن الوسفهي.المهبلتوجد في فلورا 
.شديد الحموضة للمهبل

ً تسبب قد  آخر في حال انتقالها إلى مكانأخماجا
وتكاثرها فيه



Propionibacteriumالبروبيونيةالعصيات 

.مبوغةعصيات ال هوائية، إيجابية الغرام غير وهي •

.الطبيعي هو الجلدموطنها •

Propionibacteriumتسبب حب الشباب د ق Acne ، وهي
.البثور التي نراها في حب الشباب

اجات تسبب األشكال الشديدة قد • جلدية كبيرةمنها خرَّ



Clostridiumالمطثيات
غةجبر،مهوائية ال ُعصيَّات إيجابية الغرام، • مبو 

.تكون أنواعها شديدة المقاومة للجفاف والحرارة والمطه رات•

:أنواعها عند اإلنسانأهم •

C.Tetaniالكزازيةالمطثيات• .

C.Botulinumالوشيقيةالمطثيات• .

C.Perfringensالحاطمة المطثيات• .

.DifficileCالصعبةالمطثيات•



Clostridium Perfringensالحاطمة ياتالمطث

والحيوانشديدة المقاومة، حيث تتواجد في التربة وأمعاء اإلنسان أبواغها •

رعة على أن تنتش عندما تسنح لها الفرصة، وتبدأ باجتياح األنسجة فهي تنمو بسمكن ي•
.وفي الظروف الالهوائيةالخاصة األوساط

والغنغرينةكالنخر العضليالمطثياتالغازية التي تسب ِّبها العداوىمن % 90عن مسؤولة •

يةالغاز•

والتسمم الغذائيةالغازيالغنغريناتسبب •

.المعوي المسؤول عن حاالت التسمم الغذائيالذيفانتنتج •

اجتياح األنسجة أخرى تساعد علىلذيفاناتألفا له تأثير سام للخاليا باإلضافة ذيفاتتنتج •



:السريريةوالتظاهرات اإلمراضية

م • .سممللتيحدث بعد التلوث الغذائي بأبواغ الذراري الُمسب ِّبة : الغذائيالتسمُّ

ة في األطعمةبأعداد كبيرالمتعضيةتنجو األبواغ من عملية الطهي وتنتش فيما بعد، لتنمو •

.الُمعاد تسخينها وخاصة أطباق اللحم•

لتسبب خمجاً معوياً يتظاهر بانسمام  Enterotoxinالمعوي الذيفانتفرز هذه الذراري •
.غذائي

بإسهالويتميز ساعة 18-16يحدث االنسمام الغذائي بعد فترة حضانة قصيرة ▪ •

.ساعة48-24خفيف، ويتراجع في غضون إقياءمائي شديد مع مغص وأحياناً •



:الغازيةالغنغرينة

تدخل الجراثيم أو األبواغ إلى النسج المرضوضة كالجروح، وخاصة الجروح المتهتكة 
.واألوساخباألتربة والملوثة

نها من اجتياح النسج في غضون ساعات إلىالتي دخولها تنتج األنزيمات عند  تمك ِّ

األنسجةأيام، وتنتج هذه األنزيمات غازات ضمن 

عبر نقص الجرحيتم تأمين وسط ال هوائي مالئم إلنتاش أبواغ الجراثيم وتكاثرها داخل 
.المناعة عند مرضى السكرياضطاربوكذالكاألكسجين ونقص التروية 



:األعراض السريرية

ألم مع وذمة شديدة: أعراض موضعية•

الغنغرينااو ( النخر العضلي) الموت النسيجي •

.نزف قيحي كريه الرائحة•



:التشخيص

ري عن التحري المباشر وزرع الدم في حاالن الحمى الشديدة للتح+ التشخيص السريري 
انتان الدم 

:معالجة ال
م الغذائي عرضية بشكل عفوي وتلقائي دون استخدام صاداتحاالت  .التسمُّ

:الغنغرينةحاالت ي ف•

نخرةالمتتأتي بالدرجة األول وتشمل تنظيف الجروح وإزالة المناطق : الجراحيةالمعالجة •

.والبتر إذا لزمواألجسام األجنبية •

ر ونستخدم البنسلين، : الد وائيةالمعالجة • ميترانيدازولال، األمينوغليكوزيدفي وقت مبك ِّ

للذيفانالترياق الُمضاد إعطاء •



:الوقاية

طهي الطعام جيدا •

لجرحيجب تنظيف وتطهير اللغنغرينابالنسبة •

موتةالمتتنضير الجرح بشكل جيد وإزالة األنسجة •

 ً وإعطاء البنسلين وقائيا



Clostridium Tetaniالكزازيةالمطثيات

مقاومة للحرارة والمطهرات •

تشاهد في الطبيعة ، ذات أبواغ •

تسبب مرض الكزاز •

واغ ، مما يساهم بإنتاش األب.....تدخل الجراثيم عن طريق جرح أو رض أو شظية أو قرحة •
.الكزازذيفانوتنتش الجراثيم لتفرز المتنخرةفي األنسجة 

مما كالغاليسينإلى الجملة العصبية المركزية ويثبط تحرير النواقل العصبيةالذيفانيصل •
وغير متناسقة اشتداديةيثبط عملية النهي العصبي للعصبونات المحركة وبالتالي استجابة 

المحرضات فتصاب العضالت بالتشنج المستمرالقل

كزازي الالذيفاناألكثر تكمن في اإلمراضيةعصيات الكزاز تسبب خمج موضعي لكن •
شديد السمية 



:التظاهرات السريرية

أيام ألسابيع تظهر األعراض 5بعد حضانة اكثر من •
ي العصبية واهمها الضزز او تشنج عضالت الفك السفل

يرا يحدث ثم يمتد التشنج العضلي ليشمل باقي العضالت وأخ•
.التشنج باالختناق نتيجة تشنج عضالت التنفس



:التشخيص

نتيجة الزرع لكي نبدأ العالج الننتظرالصورة السريرية •

أول عرض هو تشنج عضالت الفك السفلي •

.PCRالطريقة األفضل للتشخيص هو •

:العالج•

اد المناعي المصل المضالغلوبينيعطى المريض : عند اإلصابة قبل ظهور األعراض •

والمهدئاتالُمرخيات العضلية عطاء إ(: والذي يعتب إنذار سيء) عند ظهور األعراض •
الفاليوم مثل 

صوتية-ضوئية–حسية بعيد عن أي  منبهات مظلم المريض في جو هادئ بقاء إ•

.الت نفسي  وتنظيف وتطهير الجرحإلنعاش •



:المناعة والوقاية

المعطل الذيفاناإلصابة إلى مناعة واقية لكن يمكن الحصول عليها عن طريق لقاح التؤدي•
.الذوفانأو 

:الوقاية
تنضير الجرح وعدم إغالق الجرح الملوث •

غلوبولينإعطاء المصل المضاد للكزاز أو الغاما •

.اللقاح الثالثي•

كان المريض ملقح  يعطى جرعة لقاح داعمة إذا:الجرحبعد حدوث •

ة إذا المريض غير ملقح يعطى المصل المضاد للكزاز باإلضافة لجرعات اللقاح كامل•



Clostridium Botulinumالوشيقيةالمطثيات

.مجبرةإيجابية الغرام ال هوائي ة عصيات •

وألنزيمات موضة للحوهو مقاوم ، والمستضديةذو الطبيعة البروتينية الوشيقي  الذيفانتفرز •
.الجهاز الهضمي

ميةسالمعروفة الذيفاناتيُعد من أشد •

م • لوث بأبواغ أو طعام مالجراثيمبأبواغ هذه ملوث عن طريق جرح الوشيقيقد يحُدث التسمُّ
المطثيات



:اإلمراضية

ر األستتواسطيشطر البروتينات التي بروتيازهو الوشيقيالذيفان• كولينتيل تحرُّ

صال العصبي رئيسي  في مناطق االتبشكل يؤثر في األمعاء إلى الدم، الذيفانيُمتص حيث •
ي يؤدي إلى عن طريق تثبيط آليات إطالق األستيل كولين وبالتالاألعصاب المحيطية في
.رخول شل



:األعراض السريرية

إقياءإسهال : عالمات هضمية•

عينية رؤية مزدوجة : الشلل وقد تكون •

شلل عضالت تنفسية •

عضالت كولون مثانة أطراف سفلية •

لقلبي من الممكن أن تتراجع األعراض وقد تحدث الوفاة بالقصور ا•
والتنفسي اذا لم يعطى الترياق 

(متالزمة الطفل المترهل)يتظاهر عند األطفال بالشلل الرخو •

تتظاهر بضعف رضاعة وضعف عام•



:التشخيص المخبري
من صعوبات التشخيص عدم حدوث الحمى •

في مصل المريضالذيفانيرتكز على كشف •

والتراص الدموي EliSaتقنيات •

:المعالجة•
.المجرى التنفسيترمييماألهم •

إعطاء المصل المضاد في وقت مبكر •

ال فائدة من استخدام الصادات•

التعقيم المناسب لألطعمة المعلبة : الوقاية•

يجب غلي الطعام •



Clostridumالصعبة المطثيات Dificile

30إلى النسبةوتصل هذه الناسمن % 3السبيل المعوي المعدي عند حوالي في توجد •
..افيالمكتسبة في المشلإلسهاالتعند مرضى المشافي وتعتبر السبب األشيع % 

:  تُسب ِّب، الفمويبالطريق البرازي تنتقل •

. Pseudomembranous colitisالقولون الغشائي  الكاذب المرافق للصادات التهاب 1.

ادات اإلسهال 2. Antibiotic associated diarrheaالمرافق للص 

اء، مما يساهم تناول الصادات واسعة الطيف على القضاء على النبيت الطبيعي في األمع
تين وبالتالي تسبب تفكك ألياف األكذيفاناتوإنتاج المطثياتيعطي الفرصة إلنتاش أبواغ 

.تموت الخاليا المعوية 



:اإلمراضية

ولون تسبب إسهاال يترافق مع أغشية كاذبة على مخاطية الق•

يكون اإلسهال غير مدمى وتوجد العدالت في البراز •

لون يتم رؤية األغشية الكاذبة بلون أصفر  بتنظير الق•

السمي ويكون العرطلتودي هذه الحالة لحدوث القولون •
االستئصال الجراحي ضروريا



الصادات المسببة اللتهاب القولون الغشائي الكاذب

أهم الصادات المسببة هي الكلنداميسين•

والثالثبأجيالها الثاني السيفالوسبوريناتتعتبر كما •

يؤهب لذلك للسرطانان العالج الكيماوي كما •

:المعالجة•

الميترزنيدازولبإيقاف الصاد المسبب لإلسهال وإعطاء •



Nocardiaالنجمية النوكارديا asteroides:

عصيات إيجابية هوائية مجبرة بشكل خيوط رفيعة •

مقاومة للحمض •

داء ببلتسبتنتشر بالتراب والغبار وتنتقل عن طريق االستنشاق •
النوكارديا

يتظاهر بإنتان رئوي التهابي عند مضعفي المناعة•


