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Yersinia-Pasteurella-francislle 

 هُثم ًاػجي.ص.أ

 

Yersinia, Pasteurella and Frcncisella 

Plague,Pseudotuberculosis, Mesenteric adenenitis     Pasteurellosis, Tularaemia                

الث         لُت، صاء الباؾخىٍع مُا،  الؿاعىن، الؿل الياطب، التهاب العلض اإلاؿاٍع   الخىالٍع

  ممغغت للخُىاهاث، جيخلل لإلوؿان إما مباشغة، أو بشيل ػحر مباشغ عبر الؿعام واإلاُاه أو عبر

 هاكل مً الخشغاث. 

  :لجيـ واخض 
ً
 . Pasteurellaعطُاث ميىعة ؾلبُت الؼغام: جػم شيلُا

 :لثالزت أحىاؽ 
ً
ئُت لىحىص مىـطل جماما  أشاع جدلُل الىعازت الجٍؼ

 وجىدؿب إلى عائلت الجغازُم اإلاعىٍت وحشمل العضًض مً ألاهىاع ػحر اإلامغغت. الحرؾُيُا  -1

                2-    Pasteurella   والىزُلت الطلت بمجمىعتActinobacillus –Haemophilus. 

                  3-    Francisella  ب بعُض  .Legionella للـُلُلُاثوهي كٍغ

Yersinia 

 الطاعونية  اليرسينياYersinia Pestis 

في بعؼ البلضان ًمىً للخُىاهاث التي .جخؿـل على اللىاعع  Plague bacillusعطُت الؿاعىن   -

 .ى الخُىاهاث الخؿاؾتبئميانها هلل العضوي عبر البراػُث إل .للمغع حؿىً الجخىع أن حشيل زىاػن 

مىً الؿاعىن،حعاوي الخُىاهاث مً ؿاشُاث مً  لبراػُثها أن جىلل العضوي إلى ؤلاوؿان مدؿببت  ٍو

 . wildأو البري  Sylvaticبداالث اؿغاصًت ٌشاع لها بالؿاعىن الاحمي 

والىاحم عً اهدشاع العضوي بحن الجغطان  Urban Plagueألاهثر زؿىعة لإلوؿان هى الؿاعىن اإلاضوي  -

 .الظي اعخاص على الخىاحض والخيازغ كغب أماهً ؾىً ؤلاوؿان Rattus Rattusزاضت الجغط ألاؾىص: 

 .Pandemics جؿىعث ؿاشُاث الؿاعىن الخالُت لألوبئت بحن الـئران في اإلااض ي إلى حائداث
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 الىضف:

 ؾلبُت الؼغام. -
ً
حشاهض مـغصة أو بشيل أػواج، وفي  عطُاث ميىعة كطحرة ػحر مخدغهت ال حشيل أبىاػا

 الىؾـ الؿائل: بشيل ؾالؾل. 

 ما جيىن في اللؿازاث -
ً
 مع مدـكت.  37اإلاأزىطة مً مـغػاث أو في اإلاؼاعع الىامُت بضعحت  ػالبا

  27جىمى في الىؾؿحن الهىائي والالهىائي بضعحت خغاعة  -
ً
جىمى مؿخعمغاث ما لألوهسجحن.  خؿاؾت هىعا

 هطف شـاؿت ػحر خالت للضم على وؾـ أػاع بالضم زالٌ /
ً
 جىمى / ؾاعت. 24ضؼحرة صبلت كلُال

ً
أًػا

 ًىم. 3-2لىجها جمُل لالهدالٌ الظاحي بعض  على أػاع ماوىهيي

  صكُلت.15% ؿُىىٌ في 0.5في زمـ صكائم، وبـ  55جمىث بضعحت خغاعة  -

خؿاؾت للجـاؾ لىً ًمىً أن جبلى خُت في اإلاؼاعع الغؾبت عضة أشهغ، زاضت بضعحت خغاعة   -

 .مىسـػت

 :الامغاغُت

ٌعخلض أهه  .صازلي طًـانؿعالُت  LPSًملً اإلاؿخػض الجؿمي الثابذ بالخغاعة مً الىمـ الخشً مً  -

 في الؿاعىن.  هائُتالاهت Toxaemiaٌؿاهم في مغخلت اوؿمام الضم 

 .الامغاغُتالبروجِىاث طاث الـعالُت  جيىص للعضًض مً بالؾمُضاث 3ًدىي الجغزىم  -

بغوجُني، الجغزىم في  مدـكيوهى مؿخػض  (F1) (Fraction1)ٌؿاعض اللؿم الخؿاؽ للخغاعة  -

 مت البلعمت، وهى ممىع واقي مً اإلاغع.ملاو 

ِىاث ألاهبر على اإلاىعزاث التي جيخج العضًض مً بغوجِىاث الؼشاء الخاعجي والبروج ًدخىي البالؾمُض -

ت طاث الـعالُاث اإلاخعضصة، مجها الالخطاق على ؾؿذ الخالًا، الخلاؽ الخضًض، جثبُـ البلعمت  الاؿغاٍػ

 واللخل صازل الخلىي. 

 في اإلاغخلت  ًيخج الجغزىم مـعل للبالؾمُىىحً -
ً
 خُىٍا

ً
عخلض أن لها صوعا مً  البضئُتولخاٌ اللُـحن، َو

غة امغاغُت.العضوي   بغوجِىاث جتراؿم مع الـىعت وجػم بغوجِىاث مشترهت مع  جيىص حٍؼ
ً
 ًغؾُيُاأًػا

 .  Y.entercoliticaو   Y.pseudotuberculosisالؿل الياطب 

-  
ً
  bubonicالؿاعىن الضبلي         أشياٌ شضًضة مً الؿاعىن ؤلاوؿاوي: 3ًىحض جللُضًا

 الغئىي                                                                                                                            

 ؾاعىن اهخان الضم                                                                                                                  
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ؼ. هما ًمىً للمغع أن ًخكاهغ والتهاب بلعىم أو التهاب  وجدضر ولها في مغاخل مسخلـت عىض هــ اإلاٍغ

 سخاًا

 أ
ً
 Bubonic Plagueالؿاعىن الضبلي  :وال

 الؿاعىهُت مً الجغط إلى ؤلاوؿان عبر عػت البرػىر اإلاطاب بالعضوي  ًيخج عً هلل الحرؾُيُا. 

 جخأزغ العلض اللمـُت  .جدضر عضوي مىغعُت حعغؾ بالؿاعىن الطؼحر مع أعغاع بيُىٍت زـُـت

ًخكاهغ باهخـار .التي ًيخهي إلحها اللمف مً مىؿلت العػت مما ًؤصي إلى التهاب العلض اللمـُت 

 على مىؿلت  ألابؿُت في اإلاىاؾم اإلاؼبيُتمؤلم أو صبل 
ً
جىدشغ العػت. والعىم وطلً اعخماصا

كض ًدبع طلً قهىع مػاعـاث: عطُت الؿاعىن مً هظه الضبل ألاولُت إلى ول أحؼاء الجؿم. 

 أو التهاب سخاًا.  طاث عئت وكطباث, إهخان صم

  ًض وؿبت الىؿُاث ع % في خاٌ ػُاب اإلاعالجت اإلاىاؾبت بالطاصاث الخُىٍت في اإلاغخلت 50جٍؼ

 ألاولى مً ؾحر اإلاغع.

 
ً
 Pneumonic Plagueالؿاعىن الغئىي   :زاهُا

 .هما ًمىً أن ًىدؿب  ًمىً أن ًيشأ عىض مغض ى مطابحن بالؿاعىن الضبلي أو بئهخان الضم

مً مغض ى مطابحن  عاصة عىض اؾخيشاق اللؿحراث اإلاعضًت الخاملت للجغزىم بضئُتهعضوي 

ًطبذ جخؿىع طاث عئت وكطباث شضًضة. باإلاغع الغئىي أو هدُجت الخعغع لغطاط جىلض عً اإلاؼاعع. 

 وملىه
ً
دت اإلالىهت اللشع عكُلا دىي العضًض مً عطُاث الؿاعىن التي جكهغ على الشٍغ  بالضم ٍو

ً
ا

 أو على مؼاعع اللشع. 

   .
ً
 حضا

ً
 هظا الىمـ مً الؿاعىن معضي بشضة، وهى ممُذ ال مدالت إال إطا عىلج باهغا

 
ً
 Septicaemic Plagueؾاعىن إهخان الضم  :زالثا

 أو الغئىي.أو همػاعـت للؿاعىن الضبلي  ًدضر هعضوي بضئُت 

  ختى في الخاالث ،
ً
جىدشغ عطُت الؿاعىن بؿغعت عبر الجؿم وجيىن الىدُجت الىؿاة ػالبا

تكض جكهغ  اإلاعالجت. ىحض عاصة الخسثر اإلاىدشغ غمً على الجلض )اإلاىث ألاؾىص(  الـغؿٍغ ٍو

 ألاوعُت. 

  مىً أن ًخىاحض بدالت الؿاعىن الضبلي أو الغئىي لىىه عاصة ًجب اإلاالخكت أن ججغزم الضم ٍو

 في اإلاغاخل الباهغة.ًيىن مخلؿ
ً
 عا
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 الدصخُظ املخبري:

 / 3ًجب الخعامل  مع العُىاث في قغوؾ اخخىاء مىاؾبت للعىامل اإلامغغت مً الطف ./ 

  وغع الخُىاهاث اإلاؿخسضمت في الازخباعاث الدصخُطُت في قغوؾ زالُت مً الخشغاث. 

  غعُت في الؿاعىن الضبلي، واللشع في الـدظ اإلاباشغ لؿائل  الضبل أو آلاؿاث الجلضًت اإلاى

 .الؿاعىن الغئىي وؿُلم الضم

 الضم بالؿاعىن. ػعع الضم عىض الشً باهخان 

  ٌعٌؼ الجغزىم بعض الىؿاة  مً ؾُف واؾع مً ألاوسجت، زاضت الؿداٌ، الغئت، العلض اللمـُت 

 .27جؼعع العُىاث على أػاع بالضم وجدػً بضعحت 

 وبُىلىحُت مسخلـت جدضص اإلاؿخعمغاث الىضـُت الىامُت على أػاع بالضم بازخباعاث ػععُت. 

 إقهاع اإلاؿخػض املخـكي F1 الؿاعىهُت. الحرؾُيُا بالخلىًٍ اإلاىاعي الىىعي ًؤهض وحىص 

 الـدىص اإلاؿخسضمت لىشف ألاغضاص : الـدىص اإلاطلُت: 

  ازخباع جثبُذ اإلاخممت .1

اث خمغ الؼىم اإلاعالجت بالعـظ- .2 والتي ًضمظ على ؾؿدها  Tanned ازخباع التراص الضمىي مع هٍغ

لت .على ألاكل: طو صاللت 16ٌعخبر اعجـاع العُاع أو عُاع وخُض ٌؿاوي     . F1 اإلاؿخػض املخـكي  ؾٍغ

ElISA التي حؿخسضم اإلاؿخػض F1 لت اإلاـػلت   .الؿٍغ

 جلضم PCR التي حؿخسضم مشاعع Perimers حعخمض على مخخالُاث مىعزت F1  عت لت ؾَغ ؾٍغ

 للدصخُظ مً اإلاؼععت
ً
 .وأكل زؿغا

 اإلاعالجت:

 الؿاعىهُت على العضًض مً الطاصاث الخُىٍت بما ؿحها  جخدؿـ الحرؾُيُا

ضاث،الا  مىهؿاػوٌ مُىىػلُيىٍػ والختراؾيلُىاث، لىً لِـ على  اليلىعامـىُيىٌ، اليىجٍغ

 .البيؿلحن

  ؾاعت ألاولى.  48ًجب عٌؼ اإلاٍغؼ وجؤزظ اخخُاؾاث جىـؿُت على ألاكل في 

 .البضء باإلاعالجت بالطاصاث الخُىٍت مً صون جأزحر لخأهُض الدصخُظ 

 العػلي عالي الـعالُت الؿتربخىماٌؿحن. ٌ عىض مغض ى بأعغاع التهاب  ًىصح باليلىعامـىُيى

 . والؿُبروؿلىهؿاؾحن ًىحض صالالث على ؿعالُت الجىخاماٌؿحنالسخاًا. 

 غ عً وحىص طعاعي جدمل بالػمُضاث مىً الىصح  جىحض جلاٍع اإلالاومت للطاصاث الخُىٍت، ٍو

ت.  باإلاعالجت اإلاشترهت ختى حعغؾ خؿاؾُت الظٍع
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 وختى حغعاث معلمت مً الطاصاث لً جمىع اإلاىث عىضما  الؿاعىن هى مغع مىلض للظًـان

 جيىن الجغازُم كض ػاصث عً خض معحن.

 الىبائُاث:

 ش.خضزذ أوبئ صزل اإلاغع إلى أوعوبا مً آؾُا في اللغن  ت الؿاعىن مىظ أوكاث مبىغة مً الخاٍع

الثالث عشغ وأصي إلى حائدت هبحرة عغؿذ باإلاىث ألاؾىص، عىضما جىفي عبع ؾيان أوعوبا بخأزحر 

مً وضف عطُت  1894عام  Yersinزالٌ الـاشُت الىبحرة في هىوؽ وىوؽ جمىً ًغؾحن اإلاغع. 

 ن.الؿاعى 

  ازخـى الؿاعىن مً أوعوبا في اللغن الؿابع عشغ، عبما بؿبب اؾدبضاٌ الجغط ألاؾىص باهدشاع

غ(  وهى خؿاؽ للؿاعىن لىىه ال ًخىاحض عاصة في  Rattus Norvegicusالجغط البني )حغط املجاٍع

 مهما في اؾدئطمىاؾم ؾىً ؤلاوؿان. 
ً
اٌ وكض ًيىن الخدؿً في قغوؾ الؿىً كض لعب صوعا

 الؿاعىن مً أوعوبا.

 جيخلل العطُت مً خُىان آلزغ ومً الخُىان إلى ؤلاوؿان عً ؾٍغم  .
ً
ا  البراػُث، لىً لِـ خطٍغ

جخيازغ البراػُث  وهى ؾـُلي زاعجي عىض الجغط. Xenopsylla Cheopsis الخىفيبغػىر ألاضلم 

ىدشغ الؿاعىن بؿغعت بحن الجغطان الخؿاؾت له. في  ًمُل الؿلـ الؿلـ الباعص الغؾب ٍو

الخاع الجاؾ مً حهت أزغي إلى الخض مً اهدشاع العضوي بمىث البراػُث في مثل هظه 

عىضما جخؼظي البراػُث على صم خُىان مطاب، جلىم الخشغة بمظ عطُت الؿاعىن الكغوؾ.

ىر وبؿبب الاوؿضاص ال ٌؿخؿُع البرػ إلى اإلاعي اإلاخىؾـ، خُث جخيازغ إلى خض كض حؿض اإلاعضة. 

دلً إلى حغح العػت عىض   مً الضم اإلالىر مً اإلاػُف الؿابم ٍو
ً
اإلاظ، لظا ًخلُأ بعػا

عىض مىث الخُىان جبدث البراػُث عً مػُف آزغ والظي كض ًيىن حغط آزغ الطخُت الجضًضة 

باء الخُىاوي بحن الجغطان إلى مغخلت ًىلظ ؿحها عضص الجغطان عىضما ًطل الى أو ؤلاوؿاو

 .الخؿاؾت للمغع بضعحت هبحرة بؿبب اإلاىث أو وحىص اإلاىاعت، ًمُل عىضها إلى أن ًسبى

 عع. ًمىً لللؿـ اإلاجزلُت أن جطاب بالعضوي عبر اجطالها مع اللىا 

  ًدىي كشع مغع الؿاعىن الغئىي همُاث هبحرة مً عطُت الؿاعىن. 

  في املجخمعاث اإلاؼصخمت مع قغوؾ ؾىً ػحر صخُت 
ً
حؿمذ لللؿحراث اإلالىزت جدضر ألاوبئت ػالبا

 باالهدشاع مً شخظ آلزغ. 

 .ض قغوؾ البرص والغؾىبت مً اهخلاٌ العضوي ت في العضجٍؼ ًض مً جىحض بؤع جىؾً لؿاعىن البًر

ـُت في العالم  .ًجب الخـاف على جغضض مؿخمغ إلاىع اهدشاعه إلى الخجمعاث اإلاضهُت. اإلاىاؾم الٍغ
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  الؿاعىهُت هعامل في الخغب البُىلىحُت، ومما ًثحر الللم بشيل هبحر اخخماٌ  الحرؾُيُاحؿخسضم

 اؾخسضامها في ؤلاعهاب البُىلىجي.

 اإلاياؿدت:

 الؿاعىن الضملي:

  إحغاء الترضض واإلاسح الضوعي في مىاؾم جىؾً الجغزىم لخدضًض معضٌ اهدشاع اللىاعع

 والبراػُث

  .اللػاء على الجغطان بدؿمُمها وعلى البراػُث باؾخسضام مبُضاث الخشغاث 

  اإلاىاوىءحشُِض أبيُت ال حؿمذ بئًىاء الجغطان مثل اإلاؿخىصعاث في أعضـت . 

  ٌؿاعض جبسحر الؿـً وؤلاحغاءاث التي جدض مً وضىٌ الجغطان إلى الؿـً والؿائغاث مً اهدشاع

 الؿاعىن مً بلض إلى آزغ.

 الؿاعىن الغئىي:

  .عٌؼ اإلاٍغؼ بالؿاعىن الغئىي، واجساط إحغاءاث وكاًت جىـؿُت واملت 

  .ًججىب الاػصخام في اإلاىاٌػ وأماهً الؿى 

 ٌمىهؿاػو للمسالؿحن مباشغة بعض الخماؽ، بعؼ  الختراؾيلحنأو  كض ًلضم إعؿاء اليىجٍغ

 الخماًت.

 الخللُذ:

 جلضم وكاًت بضعحت هبحرة طص الؿاعىن الغملي .جدػغ الللاخاث مً طعاعي ملخىلت طاث ؿىعت

 والغئىي.

  حؿخعمل الللاخاث الخُت مً طعاعي ال جملً ؿىعت في بعؼ البلضان، لىً ًمىً أن حؿبب

 جـاعالث شضًضة. 

  ال ًمىً الاعخماص وال على أي مجهما في جلضًم مىاعت ؾىٍلت اإلاضي ومً الػغوعي إعاصة الخللُذ

 عضوي.ما اؾخمغ الخعغع لل / أشهغإطا6بـاضل /

 ًىحض جدذ الخؿىٍغ للاخاث مدؿىت مً اإلاؿخػضاث اإلاأشىبت Recombinant F1 وV 
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 يرسينية السلية الكاذبة   Yersinia Pseudotuberculosis 

ت واإلاجزلُت والؿُىع  -  .حؿبب اإلاغع عىض العضًض مً أهىاع الخُىاهاث البًر

باميانها الدؿبب باهخان صم ممُذ وضـي، ًتراؿم بدشىُل علُضاث   . جسخلف الخكاهغاث بشيل هبحر -

 .(بُػاء في ألاخشاء )الؿل الياطب

 .جيخلل العضوي بشيل ػحر مباشغ عبر الؿعام أو اإلاُاه اإلالىزت -

ـائـي( والتهاب )الل ileitisالخكاهغاث اإلاعضًت اإلاعىٍت شائعت، وأهثرها وضـُت التهاب الضكاق الخاص   -

لُت.  العلض اللمـُت اإلاؿاٍع

 الىضف:

 .عطُاث ضؼحرة بُػىٍت ؾلبُت الؼغام  -

 مع الحرؾُيُا -
ً
 بالػمُضاثالؿاعىهُت، ًدخمل وىنها غغب زشً مجها اهدؿبذ  شضًضة الشبه مىعزُا

 الـىعت. ميىصةت إغاؿُ

 هىائُت. كض ًيىن الىمى البضئي أؿػل في الكغوؾ الال   -

عاص الؼعع مىه بشيل  4ًمىً جدؿحن العٌؼ "باإلهثاع الباعص" في مدلىٌ ملحي وكائي ًدػً بضعحت  - َو

 . 22هت عىض الىمى بضعحت خغاعة مخدغ  أؾابُع. 6صوعي ختى 

اػ -  .جيخج الاوٍع

 .PCRهما ًكهغ بالخلىًٍ اإلاىاعي الىىعي أو بـ  F1ؿلضان اإلاؿخػض  -

 على اإلاؿخػضاث الجؿمُت  Oأهماؽ مطلُت  8ًىحض  -
ً
 LPSعئِؿُت، جـغق إلى جدذ أهماؽ اعخماصا

جىحض الؿاعىهُت.  اإلاىؿلت اللبُت مشترهت عىض ول ألاهماؽ اإلاطلُت وللحرؾُيُتالثابخت بالخغاعة. 

جدشاعن العضًض مً  .5/م26-18مؿخػضاث الؿىؽ الخؿاؾت للخغاعة في اإلاؼاعع الىامُت بضعحت /

اإلالهبت للمعي واليىلىن  والحرؾُيُتالؿاعىهُت  الحرؾُيُتاإلاؿخػضاث البروجُيُت ألازغي مع 

Y.enterocolitica. 

 :الامغاغُت

 .الامغاغُتًيىص لعىامل أؾاؾُت في  جدمل بالػمُض -

ً  invasinهما ًيخج  .معىي واخض طًـانًيخج على ألاكل   - غة ػاٍػ وبغوجِىاث مىكمت للخضًض جيىصها حٍؼ

 مىحىصة على الطبػي امغاغُت
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ت، لىً عاصة ما ًؤصي إلى مغع شضًض شبُه   - ٍغ مع خمى،  بالخُـُتًمىً للعضوي أن جيىن جدذ ؾٍغ

ت .   ؿغؿٍغ
ً
 ما حؿبب بالتهاب العلض اإلاؿاوضخامت في الىبض والؿداٌ، ًمىً أن ًيىن ممُخا

ً
لُتهثحرا  ٍع

تراؿم عاصة مع خمى، اؾهاٌ وألم ٌشابه التهاب الؼائضة الخاص وجدذ الخاص.  والتهاب نهاًت الضكاق، ٍو

ت أن جطاب لىً ًبضو أن الظوىع الطؼاع وبعمغ ًمىً  -  ؾىت أهثر إضابت. 15-5ليل الـئاث العمٍغ

مىً أن جكهغ عىض بعؼ اإلاغض ى عىاكب مثل الخمامى العلضة   -  ٍو
ً
عاصة ما ًيىن الشـاء ػحر جاما

erythema nodosum .أو التهاب اإلاـاضل الاعجياس ي 

 الدصخُظ املخبري:

لُت -  .عٌؼ الجغزىم في مؼععت مً الضم، آلاؿاث اإلاىغعُت أو العلض اإلاؿاٍع

 .وكُاؽ ألاغضاص اإلاطلُت الىىعُت في ازخباع التراصهشف  -

اث الخمغ املخؿؿت بـ  -  اؾخعماٌ التراص الضمىي للىٍغ
ً
  زاالحأو  LPSًمىً أًػا

 / أشهغ. 5-3بؿغعت وجطل إلى مؿخىي مىسـؼ زالٌ / agglutinins جىسـؼ الغاضاث -

 :اإلاعالجت

على  in vitro الحرؾُيُا الؿلُت الياطبت عاصة في املخخبر بسالؾ الحرؾُيُا الؿاعىهُت جخدؿـ -

ضاث، اليلىعامـىُيىٌ، الختراؾيلُىاث، .البيؿلُىاث  على الامُىىػلُيىٍػ
ً
وهي خؿاؾت أًػا

مىهؿاػوٌ والىُىىلىهاث  .اليىجٍغ

 ًدض هـؿه بىـؿه -
ً
لُت مغغا  .عاصة ما ًيىن التهاب الضكاق والتهاب العلض اللمـُت اإلاؿاٍع

اهخان الضم إلى معالجت بالخلً باؾخسضام الامبؿلحن، اليلىعامـىُيىٌ، الجىخاماٌؿحن أو ًدخاج  -

 .الختراؾيلحن

 الىبائُاث:   

عضة أهىاع خُىاهُت بالعضوي، لىً ًىحض الللُل مً ألاصلت على إمياهُت هلله مباشغة إلى جطاب  -

 ؤلاوؿان.

 جيخج معكم العضوي عىض ؤلاوؿان عً جىاٌو اإلااء اإلالىر الخػاع وألاؾعمت ألازغي.  -

 .I% مً الخاالث ؤلاوؿاهُت في اؾترالُا، أوعوبا وشماٌ أمحروا إلى طعاعي مً الىمـ 90حعؼي خىالي   -

 في الُابان. Vو IVؽ اإلاطلُت ، بِىما حؿُؿغ ألاهماIIIو IIًخلىها ألاهماؽ اإلاطلُت  
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 امللهبة للمعي والكولون  اليرسينيةYersinia Enterocolitica 

 لها هى التهاب ألامعاء الخاص والظي كض ًدغع التهاب الؼائضة الخاص.  -
ً
ًمىجها الخكاهغ ألاهثر شُىعا

ت عىض اإلاغض ى اإلاػعـحن  أن جدؿبب بعضوي اهتهاٍػ
ً
 أخُاها

ً
 بمخالػمت شبحهت .أًػا

ً
جخكاهغ أخُاها

 بالؿاعىن مع حشيل صبل أو اهخان صم ضاعم.

 الىضف:

غؾُيُاالؿاعىهُت  حشابه الحرؾُيُا - ، لىً جىمى بؿغعت أهبرا ٍو
ً
 وػععُا

ً
جسخلف .لؿل الياطب شيلُا

 عجهم 
ً
.  مؿخػضًا

ً
 خُىٍا

ً
 وهُمُائُا

ً
 مىعزُا

بالعضص    9و 8،3جدؿبب ألاهماؽ اإلاطلُت . Hعامل  14مسخلف و Oمؿخػض  45جم جدضًض على ألاكل  -

ت  هماؽ اإلاطلُت ألازغي ػحر ممغغت على ألاػلب عىض ألاشخاص ألاؾىٍاء ألا .ألاهبر مً العضوي البشٍغ

 
ً
 .مىاعُا

 :الامغاغُت

 شضًضحؿبب  -
ً
لُت، والتهاب صكاق اهتهائيالتهاب علض إلاـُت  ،التهاب أمعاء زـُف وأخُاها  .مؿاٍع

، عىض هباع الؿً أو عىض مغض ى بعامل مؤهب أ -
ً
 ما ًيىن كاجال

ً
هثر ما ًطاصؾ اهخان الضم والظي ػالبا

اصة خمل الخضًض أو الخثبُـ اإلاىاعيمثل حشمع الىبض  ما حشاهض طاث الغئت أو التهاب السخاًا.  .، ٍػ
ً
 هاصعا

 Reiter وحشمل الازخالؾاث بعض العضوي: الخمامى العلضة، التهاب مـاضل عضًض، مخالػمت عاًتر -

 .والتهاب الضعق 

ًمىً لألعغاع . وإكُاءصي إلى خمى عىض ألاؾـاٌ الطؼاع، مع اؾهاٌ وألم بؿني ًمىً للعضوي أن جؤ   -

 أن حؿخمغ لعضة أؾابُع.

 الدصخُظ املخبري:

 أػاع. عٌؼ الجغزىم مً الضم، العلض اللمـُت أو ألاوسجت ألازغي على أػاع بالضم أو ماوىهيي -

خم العٌؼ بشيل أؿػل مً العُىاث اإلالىزت مثل البراػ بعض ؤلاهثاع في صعحت خغاعة مىسـػت في مطل ً  -

دػً بضعحت /  / أؾابُع ًخلىه الؼعع على وؾـ اهخلائي.6/ إلاضة /4ملحي مع وكاء ٍو

 والازخباعاث الىُمُائُت الخُىٍت. ًخم جأهُض الهىٍت بالخغهت  -

دت -   .ًمىً جدضًض الىمـ اإلاطلي بازخباع التراص على الشٍغ

خطىٌ اعجـاع طو صاللت بعُاع  .Oضًض اإلاؿخػضاث جلاؽ أغضاص اإلاطل بازخباعاث التراص لخد -

 أًام ٌشحر لىحىص عضوي خاصة.  10أو أهثر زالٌ  160ألاغضاص ختى 
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- ElISA   . 

بؿبب  Smoothوطعاعي البر وؾُال الىاعمت  O9جدضر الخـاعالث اإلاخطالبت بحن الىمـ اإلاطلي  -

لها. Oجمازل بيُت الؿلؿلت   جـٍغ
ً
 ومً الطعب حضا

 لىىه ضعب الخؿبُم في عُىاث شضًضة الخلىر مثل البراػ. PCRكض ًـُض  -

 اإلاعالجت:

اإلالهبت للمعي واليىلىن على العضًض مً الطاصاث الخُىٍت وحشمل:  جخدؿـ الحرؾُيُت -

مىهؿاػوٌ، الىُىىلىهاث ضاث، اليلىعامـىُيىٌ، وىجٍغ والختراؾيلحن، لىجها ملاومت  الامُىىػلُيىٍػ

 الهخام ألازغي: مخؼحرة  -βوالخؿاؾُت على الطاصاث مً مجمىعت للبيؿلحن. 

 ًدض هـؿه بىـؿه وحؿخؿب  –عاصة ما جيىن العضوي اإلاعضًت  -
ً
اإلاعىٍت ػحر املخخلؿت مغغا

 هى الضواء اإلاـػل.  والختراؾيلحنعالجت ؿلـ في الخاالث الشضًضة.اإلا

م الخلً بالطاصاث الخُىٍت. - ت مثل اهخان الضم إلى معالجت مىثـت عً ؾٍغ  جدخاج العضوي الؼاٍػ

 الىبائُاث:

-  
ً
ا غ .عٌؼ الجغزىم خُىاهاث ؾلُمت قاهٍغ  ما جطاصؾ ألاهماؽ اإلاطلُت اإلامغغت عىض الخىاٍػ

ً
هثحرا

 وأكل مىه عىض البلغ، الؼىم، واإلااعؼ.

 ًيخج اإلاغع ؤلاوؿاوي عاصة عً جىاٌو أػظًت ملىزت أو الخماؽ مع البِئت.  -

 الىلل مً   -
ً
غ الىيئ، الخلُب وماء الشغب هما ًطاصؾ أًػا خضص همطضع للعضوي: لخم الخجًز

 خُث ًمىً لجغزىم الىمى في الضم املخؼن في شخظ آلزغ.
ً
 مدخمال

ً
ٌشيل هلل الضم زؿغا

 في هلل لعضوي بخلىثها  .البراصاث
ً
 لألؾعمتٌعخلض أن للظباب صوعا

م الخللُضي وؤلاحغاءاث الىكائُت اإلاىاؾبت هي إحغاءاث الخعامل مع  - م اإلاعىي هى الؿٍغ الؿٍغ

 .ألامغاع اإلاىلىلت بالؿعام

 

 الباستوريال املبيدة Pasteurella Multocida 

-  
ً
وهى حغزىم مخعاٌش أو عامل ممغع اهتهاػي عىض العضًض مً أهىاع الخُىاهاث P.septica : ؾابلا

ت وعىض الؿُىع   ما ًخىاحض في الؿبُل الخىـس ي العلىي .اإلاجزلُت والبًر
ً
 هثحرا

، زاضت بعض عػت خُىان  -
ً
 .ًطاب ؤلاوؿان بالعضوي أخُاها

 الىضف:     
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صعحت .ؾلبُت الؼغام، ػحر مخدغهت وػحر مشيلت لألبىاغ .ميىعاث عطىٍت هىائُت والهىائُت ممحزة  -

 .ماوىهييال جىمى على وؾـ  .37الخغاعة اإلاثلى 

 LPS/ مؿخػض 11وعلى ألاكل /.( C)ال ًىحض F, E, D, B, A مدـكُتمؿخػضاث  5جم جدضًض  -

 حؿمي. 

 في حشىُل  -
ً
ًخأزغ حشىُل املخـكت بكغوؾ الؼعع وجسخـي في الظعاعي الخشىت التي جـشل أًػا

 . Oاإلاؿخػضاث الىاعمت مً الىمـ 

بئميانها الىجاة صكُلت.  15% في 0.5وبالـُىىٌ  55ًلخل الجغزىم زالٌ بػعت صكائم بضعحت  -

وفي اإلاؼععت أو اليؿُج اإلاطاب بالعضوي لعضة / أؾابُع 3والبلاء طاث ؿىعت في الضم الجاؾ إلاضة /

 أشهغ إطا ما حمضث.

 :مغاغُتالا 

بئميانها أن جيىن شضًضة الـىعت عىض العضًض مً أهىاع الخُىاهاث والؿُىع، وحؿبب وىلحرا  -

.  Foul Choleraالضحاج 
ً
 واهخان صم هؼفي عاصة ما ًيىن ممُخا

ة بسغاحاث مىغعُت ميان عػت اليلب أو اللـ مع التهاب جخكاهغ العضوي عىض ؤلاوؿان عاص -

 طاث عكم وهلي.  Cellulitisهلل 
ً
 في عضوي الؿبُل التهاب علض إلاـُت وأخُاها

ً
ٌشاعن الجغزىم أًػا

الخىـس ي مثل التهاب الجىب, طاث الغئت, جلُذ الجىب, التهاب اللطباث جىؾع اللطباث والتهاب 

 الجُىب ألاهـُت.

الغأؽ(  كاهغاث الىاصعة للمغع التهاب السخاًا أو الخغاحت الضماػُت )جخلى عاصة أطًاثحشمل الخ -

 التهاب الشؼاؾ التهاب الخامىع أو اهخان الضم، وعضوي العحن الىبض اليلُت اإلاعي والؿبُل الخىاؾلي

الٌشحر وحىص كطت حعغع لعػت خُىان أو حعغع منهي للشً مً العضوي   -  . بالباؾخىٍع

دؿبب بالعضوي بعض إحغاء حغاحي ًخىاحض  - الجغزىم أخُاها بشيل مخعاٌش في الؿبُل الخىـس ي ٍو

 أو هؿغ في الجمجمت.

 ظ املخبري:الدصخُ

مً حغوح العػاث، وعُىاث الضم، الؿائل الضماغي الشىوي في خاالث ة اإلاأزىط  جؼعع اإلاسخاث -

 بالضم. ألاػاععضوي الؿبُل الخىـس ي اللُدُت على  التهاب السخاًا ومً اإلاـغػاث في

ت الخُىٍت والخىاص ًخم جدضً -  املخخلـت.  الؼععُتض الجغزىم باالزخباعاث الىُماٍو

 ال جـُض الـدىص اإلاطلُت في حصخُظ العضوي الخاصة عىض ؤلاوؿان. -

-   PCR  .
ً
 ما ًيىن مخىؿغا

ً
 لىىه هاصعا
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خلل لإلوؿان عبر اللؿحراث الخىـؿُت اإلاخىلضة مً ؾعاٌ الخُىاهاث اإلاطابت أن جيًمىً للعضًو -

غ للخؿغ بشيل زاص.  والخىاٍػ
ً
خعغع أًػا  بالعضوي الخىـس ي ٍو

مدـكت الجغزىم  ًمىً مىع اإلاغع عىض خُىاهاث اإلاؼععت بالخللُذ باإلاؿخدػغاث املخػغة مً -

 وال ٌؿخسضم هظا على ؤلاوؿان بؿبب هضعة اإلاغع.اإلالخىٌ. 

 

 الفرنسيسال التوالرية  Francisella Tularensis 

مُا - عىض ؤلاوؿان وبعؼ الخُىاهاث الطؼحرة، زاضت ألاعاهب،  Tularaemia حؿبب مغع الخىالٍع

مىً أن جيخلل بالخماؽ اإلاباشغ، .ألاعهب الىخش ي، اللىاصؽ والعضًض مً أهىاع اللىاعع ٍو

  .بالظباب، البعىع واللغاص ,باإلااء أو اللخم اإلالىر، أو بالغطاط

 :الىضف    

 ػحر مخدغهت وػحر ميىهت لألبىاغ أو املخـكتميىع عطىي ؾلبُت الؼغام ض -
ً
  .ؼحرة حضا

 وختى مشيلت للخُىؽ Pleomorphic جمُل في اإلاؼععت ألن جيىن مخعضصة ألاشياٌ -
ً
  .وأهبر حجما

 :biovar م الخعغؾ على غغبحن خُىًٍج -

م  A Jellison Type همـ حُلؿىن  .1  ما جيخلل عً ؾٍغ
ً
وجىحض ؿلـ في أمحروا الشمالُت، وػالبا

 .الامغاغُتاللغاص وهي شضًض 

وجطاصؾ في أوعوبا، آؾُا وأمحروا الشمالُت وجيخلل بالبعىع أهثر مً اللغاص  B همـ حُلؿىن  .2

 وأكل ؿىعت بىثحر.

 على أػاع بالضم ًدىي .العاصي ال جىمى على وؾـ ألاػاعهىائُت مجبرة.  -
ً
% ػلىوىػ 2.5جىمى حُضا

ض0.1و  .الؿِؿِخحن % هُضعوولىٍع

ت جمىث ؿغاوؿِؿال -  لعضة .صكائم 10إلاضة  55بالخغاعة الغؾبت بضعحت  الخىالٍع
ً
ًبلى العضًض مجها خُا

وللعضًض مً ألاًام في التربت الغؾبت وفي اإلااء الظي لىزه .10ؾىىاث في اإلاؼاعع املخـىقت بضعحت 

 الخُىان اإلاطاب.

 :الامغاغُت

 .ٌعغؾ الللُل عً آلالُاث الامغاغُت -

ت الـغاوؿِؿالجيخج   -  همـ غبىهُضعاث وهي أؾاؾُت للـىعت. مدـكت مً الى الخىالٍع
ً
ًىحض أًػا

.  طًـانالؼشاء الخاعجي لىىه على ما ًبضو ًملً ؿعالُت في  LPSهاعم مً 
ً
 صازلي غعُـت حضا

 الىبحرة.  ًخىاحض الجغزىم بأعضاص هبحرة صازل زالًا الىبض والؿداٌ بما ؿحها البالعاث -
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غة والطضاعبهجمت خاصة مً الخمت والل أًبض -  في  .شعٍغ
ً
جكهغ كغخت حلضًت ضؼحرة مىخـست كلُال

مىغع الضزىٌ، جتراؿم بطخامت العلض البلؼمُت اإلاطغؿت للمىؿلت وكض جخدىٌ إلى حشىُل صبل 

bubo  إطا وان الضزىٌ عبر اإلالخدمت جخكاهغ مخالػمت مشابهت حشمل العحن ػضي(.  –)شيل كغحي

 شيل ػضي مً صون كغخاث. الؼضي(.  –ي والعلض خىٌ ألاطن )الشيل العُن
ً
 ٌشاهض أًػا

اؾخيشاق الؼباع أو اللؿحراث اإلالىزت، أو جىاٌو اللخم أو اإلااء اإلالىر إلى مغع عئىي أو ًؤصي  -

مىً لىال مجها أن ًدبعه التهاب بلعىم مؤلم. جُـي  . ٍو

ت مً الىمـ  - ض معضٌ الىؿُاث عً  Aجيىن شضة اإلاغع أهبر بىثحر عىض الظٍع اإلاغع %. 5وكض ًٍؼ

. Bالظي حؿببه الظعاعي مً الىمـ 
ً
 أكل شضة بىثحر، مع معضٌ وؿُاث مىسـؼ حضا

 الدصخُظ املخبري:

دخاج الخعامل معه إلى قغوؾ اخخىاء مً الضعحت  -  ٍو
ً
 .3الجغزىم زؿغ حضا

 .جدضًض أي مؿخعمغاث مساؾُت ضؼحرة. ؾِؿخحن –ػعع عُىاث على أػاع بالضم مع الؼلىوىػ  -

غ ػُيُا )اللبُ - ؼعع عُىاث مً الىبض وؾداٌ الخُىان بعض خلً اإلاـغػاث بسجًز عت( أو في الـأع ٍو

 مىجه.

 جلىُت   -
ً
 PCRاؾخسضمذ أًػا

 بعض ألاؾبىع الثالث.  -
ً
 عىض اعجـاع عُاع ًطبذ الـدظ اإلاطلي إًجابُا

ً
ٌعخبر الـدظ إًجابُا

 /. 160ن مخخالُحن أو بعُاع أولي /بـدطح الغاضاث

 مع  ًمىً لخطىٌ اإلاغع بضاء البروؾُال -
ً
 مخطالبا

ً
ت الـغاوؿِؿالأن حعؿي جـاعال  الخىالٍع

 والعىـ صخُذ، وعاصة بعُاع مىسـؼ.

 اإلاعالجت:

-  ٌ ضاث، اليلىعامـىُيى ملاوم إلاعكم  .والختراؾيلُىاث ًخدؿـ الجغزىم على الامُىىػلُيىٍػ

 الهخام. βالطاصاث مً مجمىعت 

مُاالطاص الخُىي اإلاـػل لعالج  الجىخاماٌؿحنأو  الؿتربخىماٌؿحنٌعخبر   - وعاصة ما ًيىن  الخىالٍع

 .
ً
ٌ  الختراؾيلُىاثشاؿُا   واليلىعامـىُيى

ً
ًطاصؾ الىىـ مع اؾخعماٌ .بجغعاث عالُت ؿعاٌ أًػا

 على ألاكل./ أًام 10ًجب أن حؿخمغ اإلاعالجت /هظه العىامل اإلاىكـت للىمى. 

 الىبائُاث:

مُا -  في هطف الىغة الشمالي. في العالم، لىجها جطاصؾ بشيل أؾاس ي  جىدشغ الخىالٍع

م الخشغاث واللغاص بحن ألاعهبُاث -  ًىدشغ اإلاغع والظي هى مغع خُىاوي بشيل عئِس ي عً ؾٍغ

 واللىاعع. 
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 جيخلل إلى ؤلاوؿان عبر: -

ت.                                                     الخعامل مع الخُىاهاث اإلاطابت مثل: ألاعاهب أو ألاعاهب البًر

 عػاث اللغاص، البعىع، الظباب.                                                  

 اؾخيشاق ػباع ملىر.                                                  

 شغب ماء ملىر  أو جىاٌو اللخىم اإلالىزت.                                                 

/ حغازُم خُت. 10-1لجغعت الطؼغي اإلاؿببت للعضوي /الجغزىم عاٌ اللضعة على العضوي، وا -

  .العاملىن في املخابغ معغغىن للخؿغ أزىاء حعاملهم مع مؼاعع الجغزىم أو الخُىاهاث

 ال ًبضو أهه ًدضر اهخلاٌ للعضوي مً إوؿان إلوؿان. -

ت الـغاوؿِؿالجم جؿىٍغ   - الؾخسضامها في الخغب الجغزىمُت وهىان اخخماٌ اؾخسضامها في  الخىالٍع

 ؤلاعهاب البُىلىجي. 

ت  -  الخُت اإلاػعـت بعؼ الخماًت. LVSًلضم للاح ٌعخمض هعامل على طٍع
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