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Bacillus 

 هيثم يازجي.د.أ
 

 

 

 الغرائي الخسمم الخبيثة، الجمرة

 

 الهىائي الجى مً هال في كاصة جىمى لؿالؾل مشيلت, لألبىان مشيلت, هبحرة, الوغام ئًجابُت كصُاث −

  .والالهىائي

 البِئت في شائلت ظغازُم −

 

 Bacillus Anthracis  الخبيثة الجمرة عصية

 

 املجمىكت في ألاهم اإلامغض اللامل وهي الجمغة، مغض مؿبب. 

 كاصة الحُىاهاث ًصِب مغض  Zoonotic 

 

B.cereus 

 

 ..الوظائي الدؿمم مـاهغ في الىبحرة أكضاصها جدؿبب ما وكاصة الغػ، وزاصت ألاػلمت جلىر −
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  الجمغة كلى وىر عوبغث كمل −
 
ٌ  ًمىً أهه مـهغا  اإلاصابت، الحُىاهاث صم مً اإلاؿبب اللامل كؼ

  وجىمُتها
 
 لخؼىع  هظا أصي. الحُىاهاث كىض اإلاغض ئخضار إلكاصة اؾخلملها زم هلُت، مؼعكت في صىلُا

ٌ  ػغق   . وىر فغطُاث ولىطم الجغزىم جدضًض وػغق  الُىم اإلالغوفت الجغازُم كؼ

 ظمغة مؼعكت مً لها اللضوي  هلل كبر فاكل بشيل الحُىاهاث جمىُم ئمياهُت باؾخىع  لىَـ أؿهغ −

 .م/ 43/ بضعظت ئهمائها كبر ئطلافها جم زبِشت

 اإلاغخلت في هبحرة بأكضاص جىدشغ والتي اللصُاث، أبىان بىاؾؼت فُه اللضوي  جيخلل مغض جمغةال −

  ال اإلاغض ًيىن  وبظلً .اللضوي  مً النهائُت
 
 أو ًمىث زىي  مً فلؽ جيخلل اللضوي  أن خُض اكخُاصًا

 مُذ هى

 :الوصف 

 في ًخىطم. ظىءلل واؾغ الشيل، بُظىي  البىنخُض   لألبىان مشيلت مخدغهت هحر مؿخلُمت كصُت 

 .اللصُت كؼغ وبىفـ اإلاغهؼ

 35 والفظلى 45-12 للىمى خغاعة مضي -مسحر والهىائي هىائي،  الوغام ئًجابي 

 وحشيل صوحرة، وهخىءاث مخمىظت خىاف مم مؿخلمغاث بشيل اللاصًت ألاوؾاغ ول كلى جىمى 

 .مُضوػا عأؽ بمـهغ ماٌؿمى

 فلؽ جخلىن خُض  صىعي وؾؽ كلى همىه أو لجغزىما ػغح كىض جـهغو  ألاوسجت في ألابىان جخىاظض ال 

لت   .ألابىان لخلىًٍ زاصت بؼٍغ

 والحغاعة الىُمُائُت للمؼهغاث ملاومت. 

 :السريرية العدوى  – الامراضية 

 الخبيثة البثرة  الجلدية الجمرة Malignant Pustule : 

o بمىخجاجه أو مصاب خُىان مً ملىزت مىاص مً الجلض كبر اللصُت جضزل.  

o زشاعة حشيل ئلى البثرة وؾؽ في الخىسغ ًإصي Eschar جداغ اللىن، ؾىصاء  
 
 مً بدللت الخلا

  جمخض كض واللؿاوة الىطمت مً ومىؼلت مصلي ؾائل جدىي  الحىٍصالث
 
 .أوؾم بشيل الخلا

o للىطمت واؾم وامخضاص شضًضة اوؿمامُت أكغاض مم اإلاغضخى كىض ؾحئ ؤلاهظاع.  
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o الصىف فاعػي صاء: الخىفؿُت الجمغة ئلى الصىف ألُاف مً وأ الوباع مً ألابىان اؾخيشاق ًإصي 

Wool – sorter's dlisease.  

o الضم واهخان الجزف الشضًض، الالتهاب بؿبب كالُت وفُاث وؿبت الحالت هظه جدمل 

o اصة ئلى  الىبحرة الجغازُم وأكضاص الظًفان ًإصي  ٌشابه بشيل الظوؽ واهسفاض ألاوكُت هفىطًت ٍػ

   Endotoxic Shock الضازلي الظًفان لصضمت

o كلى الفلغ ًجبرهم والظًً الغكاة بحن للجمغة اإلالىي  الشيل ًصاصف  ٌ  اإلاصابت الحُىاهاث  لحىم جىاو

   .واإلاٍغظت باللضوي 

o مىث مضمى اؾهاٌ مً هدىه أو ًىم بلض اإلاٍغع ٌلاوي   Septiceamia الضم اهخان بؿبب بؿغكت ٍو

o ت في أو كائلت في صوحرة بفاشُاث هالبا الشيل هظا ًصاصف  .كٍغ

 الفوعة محددات: 

 مً ببدُض بىلي مً مإلفت : املحفـت D – والبللمت الؼهي كملُت جصبؽ هلىجامًُ خمع. 

 بغوجِىاث/ 3/ مً اإلاغهب للظًفان اإلايىص البالػمُض 

 الىبحرة الباللاث ؾؼذ كلى مؿخلبالث ئلى اإلاللض الىاقي اإلاؿخظض ًغبؽ .1

 اإلامُذ واللامل الىطمت كامل ًخدغع  البروجُجي الاهدالٌ بلض .2

م كفل ًخم الالخلام بلض .3  .الخلُت طمً ؾُىالػ الاصهُل ػٍغ

اصة الغئِسخي الخأزحر .4  .الصضمت ئلى اإلاإصًت الىكائُت الىفىطًت بٍؼ

 واكُت مؿخظضًت للاخاث جؼىٍغ ئلى املحضصاث لهظه الحُىٍت الىُمُاء ملغفت أصث .5

 :املخبري  الخشخيص 

 السريرية العينات: 

 ت اإلاىؼلت مً اإلاأزىطة اللُىاث مً طلُفت الؼعق اًجابُت  وظىص اخخماٌ ٍىبرو  اإلاخىسغة اإلاغهٍؼ

 املحُؼت الحىٍصالث مً اإلاأزىط الؿائل  في  اللصُاث

 الحُىٍت بالصاصاث باإلالالجت البضء كبل اللُىاث أزظ ًجب. 

  جب  اللاملحن ؾالمت ئظغاءاث جىـُم ٍو

https://manara.edu.sy/



  

4 
 

 بشيل بالضم ألاهاع كلى اإلاؼعكت جىمى خُض الوغام، ابُتئًج هبحرة همىطظُت كصُاث هغام جلىًٍ ًـهغ 

  .اإلاُضوػا لغأؽ الىصفي وباإلاـهغ عماصًت مؿؼدت هبحرة مؿخلمغاث

 أبىان كلى بلظها ًدىي  الوغام، ئًجابُت كصُاث مً ػىٍلت ؾالؾل اإلاؼاعق جلىًٍ ًـهغ.  

 ًم اإلاغجبؽ اإلاىاعي اإلامتز بملاٌؿت اإلاصلي للفدص ًمى  اؾترظاكُت كُمت جدمل أن (Elisa) باالهٍؼ

  لىً (الؿابلت الحاالث لضعاؾت)
 
 .الدصخُص في حؿخسضم ما هاصعا

 البيئية العينات: 

  
 
  ًيىن  ما أخُىا

 
ا ٌ  طغوٍع  أو, الحُىاهاث وظلض شلغ مشل,  جلىثها ًدخمل مىاص مً الجمغة كصُاث كؼ

  .التربت

 البِئت في ىصةاإلاىظ اإلامغطت هحر اللصُاث مً الىبحر اللضص بؿبب صلبت اإلاهمت. 

 :املعالجة 

 اإلاظاصة اللىامل مً واؾم ػُف كلى الجمغة كصُت جخدؿـ. 

 لـ اإلاىخجت الظعاعي  أن خُض املخخاع الضواء البيؿلحن β- هاصع أمغ الهخاماػ.  

 الظعاعي  ملـم جخدؿـ  
 
ضاث، اإلااهغولُضاث، كلى أًظا ٌ  الختراؾيلحن الامُىىهلُيىٍػ  .واليلىعامفىُيى

 لألشخاص مبىغ وكائي هلالط اإلاشابهت الفلىعوهُىىلىهاث أو ؿُبرفلىهؿاؾحنال باؾخلماٌ ًىصح 

 وطلً .مخلمض هجىم في واؾم هؼاق كلى الجمغة أبىان إلػالق الخالي الخلغض خالت وفي, زؼىعة كالي

نها ؾهىلت بؿبب لها جسٍؼ   ملضلت طعاعي  باؾخسضام اإلاهاظم ًلىم أن والخخماٌ وجىَػ
 
 ملاومت وعازُا

 للبيؿلحن

 للفشل الغئِسخي الؿبب هى اإلالالجت بضء في الخأزغ نئ.. 

 مً أهمُت أهثر الصضمت مغضخى لخضبحر اللامت اإلاباصيء جؼبُم فان, اإلاغض مً الخالُت اإلاغخلت في 

 .الحُىٍت بالصاصاث اإلالالجت

 :والسيطرة الوبائيات 

 خُىاوي مغض هي الجمغة Zoonosis.  صِب اإلاغض ًىفجغ أخُاها  الحُىاهاث مً هبحرة أكضاص ٍو

ترافم الضاظىت  وباء Epizootic شيل الجمغة جأزظ الحالت هظه في ،ؤلاوؿان كىض بداالث طلً ٍو
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مبابىي  في الشماهُاث في هظا خضروكض   .خُىاوي  ؤلاوؿان كىض خالت/ 9000/ مً أهثر سجلذ كىضما ٍػ

 .الحُىاهاث مً جدصخى ال أكضاص وماجذ

  حشيل الجمغة واهذ خُض مىاػم وفي 
 
 اإلاغض كلى الؿُؼغة امىً أوعوبا، مشل Enzootic خُىاهُت مخىػىت بإعا

 ظلىص اؾخحراص للملُت الخام والظبؽ( اللـام وظبت زاصت) الحُىاهاث ػلام اللؼلان، كلى بالؿُؼغة

 .الحُىاهاث

 :الحلقيح 

 الحُت اإلاظلفت اللصُت اؾخلملذ  ٌ  الشً وعهم،  1881 كام أًاع في باؾخىع  لىَـ كبل مً مغة ألو

ٌ  الازخصاصُىن  أبضاه الظي لىبحرا  ازخباع إلظغاء باؾخىع  جؼىق املخخبر، زاعط الخللُذ فاكلُت خى

  فيها اإلاغض وان مىؼلت في اللمىم كلى اؾخلغطه
 
  .شائلا

 في الؼعاكت ظملُت أزظث Seine-et –Marne ذ كاجلها كلى الخدضي  -Pouilly-le في مؼعكت في وأظٍغ

Fort.  

 بمىاص خلىذ زم ومً بالحغاعة اإلاظلفت الحُت باللصُت للدذ التي/ 25/ ـال الخغاف اللضوي  كاومذ 

 / 25/ أصل مً/ 22/ ماث بِىما الفىكت، طاث الجمغة كصُت جدىي 
 
 اإلاغاكبت مجمىكت شيلىا,  زغوفا

ت الخلا اؾخلملذزم  .ؾاكت/ 48/ زالٌ   .الحُىاهاث لخمىُم الحي البىن للاح مً (Sterne Strain) طٍع

 الحي الجغزىمي للاحال ٌلخبر ال  
 
 لإلوؿان باليؿبت ؾلُما

  بالشب اإلاغؾب اإلالؼل الظًفان اؾخلمل (Alum – Precipitated Toxoid) اللاملحن لخمىُم 

 صاكمت ظغكاث للضة ًدخاط ، وهى للخؼغ اإلالغطحن

 شيىن ؿهغث  ٌ حن كىض جـاهغ مغض وهى": الخلُج خغب جىاطع"  وىن  خى  بشيل ًدضص لم و اللؿىٍغ

 الجمغة ججاه الخمىُم هدُجت هى ، وامل

 

 Bacillus Cereus  الشمعية العصية

 

 .الولىجامًُ خمع ملحفـت وجفخلض مخدغهت،  الجمغة كصُت حشبه الوغام ئًجابُت هبحرة كصُت −

  .والىباجاث اإلاُاه, التربت في وجخىاظض عمامت وهي

 .الظًفاهاث الظعاعي  ملـم جيخجو   الحغاعة ألابىان جلاوم −
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 .الغػ  مشل الحبىب زاصت الىِئت، ألاػلمت ملـم في ووظض البِئت في غزىمالج ًىدشغ  −

 :الوظائي الدؿمم مً همؼحن ًىظض −

ٌ  مً ؾاكاث/ 6/ زالٌ ؤلاكُاء فيها ًدضر خاالث .1 ؿببه الؼلام جىاو ئي وػن طو طًفان َو  ظٍؼ

ماث والحمىض للحغاعة ملاوم ببدُض وهى مىسفع،  .اإلالىٍت للبروجِىاث الحالت والاهٍؼ

دضر باالؾهاٌ، ًخـاهغ الؼلامي الدؿمم مً لشي .2 ٌ  مً ؾاكت/ 24-8/بلض ٍو   الؼلام جىاو

ؿببه دشيل للحغاعة خؿاؽ وهى الحاػمت اإلاؼشُت طًفاهاث حشابه ملىٍت طًفاهاث َو  في ٍو

 .ألاملاء

  الشملُت اللصُت حلخبر −
 
  أًظا

 
  ؾببا

 
 جضبحر ئلى ًدخاط الظي للغض الخالي اللحن اللتهاب شائلا

مؾ مىطعي  .وخاؾم َغ

 :املخبري  الخشخيص 

  الؼلام فدص −
 
ٌ  للدصخُص ًىفي ما هالبا  الجغازُم وهُاب  هبحرة بأكضاص الشملُت اللصُت كؼ

 .الوظائي للدؿمم اإلاؿببت ألازغي 

 بالضم أهاع كلى بالجمغة شبيهت مؿخلمغاث حشيل مسحرة الهىائُت الوغام ئًجابُت هبحرة كصُاث −

 ..5م/ 37/ بضعظت اللُل ػىاٌ الحظً بلض

 :املعالجة 

 هىعي للالط خاظت ًىظض وال اإلاضي مدضوصي وؤلاكُاء الاؾهاٌ جىاطع −

دضر ؾاكت/ 24/ مً اكل الحاصة ألاكغاض جضوم −   الشفاء ٍو
 
لا  ئكؼاء مم الؼلام خمُت بىظىص ؾَغ

 .الؿىائل

 :والضبط السيطرة 

  .لألػلمت الجُض والحفف الجُض بالؼهي بؿهىلت اإلاغض  ًمىم −

  .مباشغة وجىاولها ػاػط بشيل ألاػلمت جدظحر ىه ألامشل الشيل −

 .10مً أهثر خغاعة بضعظت ػىٍلت إلاضة الغػ  خفف كضم ًجب −
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 Clostridium املطثيات
 

 الغرائي، الخسمم الكساز، الغازي، املوات

 الكاذب الغشائي الكولون  التهاب

 

 والىباجاث اإلاُاه، التربت، في ةكاص حشاهض عمامت أهىاكها ملـم  .الوغام ئًجابُت مبىهت الهىائُت كصُاث −

  وجللب الحُىاهاث، وبغاػ اإلاخدللت
 
  صوعا

 
 .الؼبُلت في الخدلل كملُت في هاما

 الشىي  وبمىث  .وؤلاوؿان الحُىاهاث أملاء في مخلاٌشت البىهُت واإلاؼشُت الحاػمت اإلاؼشُت مشل بلظها −

 الجشت جدلل كملُت وجبضأ وألاوسجت الضم وبؿغكت  حوؼو 

 وجشمل ممرضة عألاهوا بعض: 

 مً أزغي  وأهىاق الواػي ( اإلاىاث) الفاووغهُا ؾبب وهي C.novyi و C.septicum الحاػمت، اإلاؼشُت .1

 .اللضوي 

ت اإلاؼشُت .2  .الىؼاػ ؾبب وهي C.tetanns الىؼاٍػ

 .Botulism الىشُلي للدؿمم اإلاؿبب اللامل وهي C.botulinum الىشُلُت اإلاؼشُت .3

 اإلاغافم والاؾهاٌ الياطب الوشائي اليىلىن  اللتهاب اإلاؿبب اللامل وهي C.difficile الصلبت اإلاؼشُت .4

 .الحُىٍت الصاصاث الؾخلماٌ
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 Clostriduim Perfringens    الحاطمة املطثية

 

  .الوظائي الدؿمم أهىاق وبلع الواػي  اإلاىاث حؿبب −

 .مخدغهت هحر- مدفـت حشيل،  حرةهب الوغام ئًجابُت كصُت −

 (42 ختى) مغجفلت خغاعة في و الؼعق أوؾاغ كلى بؿغكت جىمى  −

 بِىما ؾاكاث للضة الولُان جدمل بامياجها للحغاعة ملاومت أبىان الوظائي بالدؿمم الخاصت الظعاعي  جيخج −

 .صكائم للضة بالولُان جخصبؽ الواػي  للمىاث اإلاؿبب A الىمؽ أبىان

 الغازي  املوات Gas Gangrene : 

  ألاهثر الؿبب الحاػمت اإلاؼشُت حشيل −
 
  الواػي  للمىاث شُىكا

لت بىطمت اإلاغض ًخصف −  شضًض واوؿمام هاػ اهخاط ألاوسجت، جىسغ كظالث، التهاب الاهدشاع، ؾَغ

 .الجغوح للضوي  همظاكفاث ًدضر

 .واؾم هؼاق كلى اإلاؿببت اإلاؼشُاث أبىان جخىػق خُض  والحُىان ؤلاوؿان مسلفاث ألاؾاسخي اإلاصضع −

 – اللملُاث هغفت هىاء -الوباع-الىسخت اإلاالبـ - بالتربت الجغوح لخلىر هدُجت كاصة اللضوي  جدضر  −

 الجلض

 الغازي  املوات امراضية: 

 ض طلف   مخمىجت، أوسجت ىظىصًإصي ل  ألاوهسجحن لظوؽ الخالي الىلص مم بالضم ألاوسجت جؼٍو

 للحىاصر جالُت ملُدت وكضوي  أظىبُت أظؿام

 والؿىغي  الؿً هبر والىهً، الظلف اإلاإهبت اللىامل. 

 املخحرة بالالهىائُاث مشترن اهخان مم ماًترافم هالبا 

 يخج بؿغكت الجغزىم ًخيازغ   ٍو
 
 واللضواهحن الظًفاهاث مً ػُفا

 دض الخالًا بحن الالصلت اإلااصة الهُالىعوهُضاػ جسغب   .ألاوسجت ؾؼىح كبر اللضوي  اهدشاع كلى ٍو

 اللظالث وجمُم ألاوسجت ألازغي  والبروجِىاػ ظىُاػاليىال  جسغب. 
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 الظًفان α- الواػي  للمىاث اإلاغافم لإلوؿمام الغئِسخي الؿبب ٌلخبر( لِؿُدُاػ) فىؾفىلُاػ، وهى 

 الحىض في زؼحرة كضوي   : الاوؿمامي ؤلاظهاض أو الىفاؽ كضوي  خالت  
 
و  صاكلت جيىن  ما وهالبا

ٌ  قواهلؼا ألاوكُت صازل صم اهدالٌ ًدضر   .Anuria البى

  الصفاق كضوي  
 
خىان) أًظا  التهاب خالت في هما الهظمي الؿبُل مً المخضاص هىدُجت وجدضر( البًر

لُت صمامت أو ألاملاء اهشلاب أو الواػي  الؼائضة  .مؿاٍع

 ىالحن مؿخدظغ اؾخسضم ما ئطا   ووان للحلً اإلالض الاصٍع
 
 الحلىت مجمىق فان اإلاؼشُاث، بأبىان ملىزا

ت هلص مم اإلالىزت  .واعسي جأزحر له ًيىن  كض الحلً ًدبم الظي اإلاىطعي الترٍو
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 املجاوعة ألاوسجت في فغكلت وظىص الدصخُص مفخاح 

   ًخلى  .اإلاصابت ألاوسجت في وطمت وجدضر اإلاىطعي الالم ًؼصاص و .وزائفا كللا اإلابىغة اإلاغاخل في اإلاٍغع 

ٌ  والصضمت الاوؿمام طلً ٌ  ئلى اإلاٍغع كىض الىعي خالت وجخدى   .الؿباث ئلى زم والىلاؽ الخمى

  الىجاة في اإلاٍغع فغصت كلى هبحر بشيل اإلاىشفت والضوائُت الجغاخُت واإلالالجت الفىعي الدصخُص ًإزغ 

مىً  .اإلاخمىث اليؿُج وامل اؾدئصاٌ ًجب لىً اإلاصاب، الؼغف زؿاعة ججىب أن ٍو

 املخبري  يصالخشخ: 
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 املخب الى الهىائي وبشيل مباشغة اإلاخىسغ اليؿُج مً كُىاث جىلل 

  لت وجلىن  لؼازت جدظغ جغي  هغام بؼٍغ  .اإلاىاؾب الؼعق ٍو

  
 
 الخالًا في ملحىؾ هلص هىان ًيىن  ما وكاصة. مسخلؼت كضوي  في أزغي  ظغازُم مم جخىاظض ما هالبا

 .الالتهابُت

  غ اهخـاع كضم ًجب   ألامغ مىاكشت الظغوعي  ومً اللالط في للبضء ائيالنه املخبر جلٍغ
 
 مم مبىغا

 فلالُت ٌؿخسضم الظي ,Nagler هاهلغ بخفاكل جدضًضها مىًً .الضكُلت ألاخُاء ازخصاصخي

 . البُع مذ وؾؽ كلى الفىؾفىلُباػ

  اإلاصل الىؾؽ في جىاظض ما ئطا هىعي بشيل الفلل هظا ًصبؽو اللىغ مً بمىاػم اإلاؿخلمغاث جداغ 

 .-α الظًفان مظاص الحاوي  الحاػمت للمؼشُت الظضي

 املعالجة: 

 ألاظىبُت ألاظؿام ول جؼاٌ، ظُض جىـحر مم والخىسغ اإلاخىث اليؿُج ٌؿخأصل. 

 ترن الجغح زُاػت حلاص ال   ٍو
 
شض مىشف جىـُف بلض مفخىخا  .زفُف بشيل بلظه كلى َو

 ظض كالُت وبجغكاث فىعي بشيل الحُىٍت بالصاصاث اإلالالجت جبضأ 
 
إزظ  .ا  جىاظض الاكخباع بلحن ٍو

 .مىشفت صاكمت ملالجت ئلى اإلاٍغع ًدخاط  خُض مغافلت ظغازُم

 ت الخجاعب لىً: الواػي  اإلاىاث للالط مغجفم طوؽ جدذ باألوهسجحن إلالالجتا ٍغ  هخائج أكؼذ الؿٍغ

  .مخظاعبت

 الفلالُت مخلضص طضي مصل ًخىافغ Polyvalent  الحاػمت اإلاؼشُت ججاه الظًفان مظاص ًدىي 

 .الحُىٍت بالصاصاث اإلاىشفت باإلالالجت آلان اؾدبضٌ وكض C.novyiو C.septicumو

 الوقاية: 

 في زاصت الجلض، كلى أبىاهها جصاصفو   ؤلاوؿان بغاػ في هبحرة بأكضاص الحاػمت اإلاؼشُت جخىاظض 

 .والفسظًً الغصفحن مىؼلت

 اإلاللماث، إلالـم بشضة ملاومت ألابىان  

 ًالخدظحرب اللضص ئهلاص ًمى  ٌ   اًىصًً – البىفُضون  مشل مللمت بماصة للجلض اإلاؼى

 الجغاخت كبل بالبيؿلحن وكائُت ملالجت 
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 الكسازية املطثية

Clostridium Tetani 

 

  .املحُؼُت الؿُاغ مً اللضًض بىاؾؼت مخدغهت مجبرة الهىائُت الوغام ئًجابُت مؿخلُمت عفُلت كصُت −

  الؼبل كصا مـهغ للجغزىم ٌلؼي ػغفي البىن جىطم −

 بالضم ألاهاع وؾؽ كلى همىها كىض مىدشغة عكُلت ػبلت وجيخج اإلاؼبىر اللحم مغق  في ظُض بشيل جىمى −

 الريفاهات: 

ت اإلاؼشُت جيخج .1  (الىؼاػي  الحاٌ) للحغاعة خؿاؽ صمىي  خاٌ الىؼاٍػ

 .ألاؾاسخي اإلامغض اإلاىخج هى (Tetanospasnin) اللصبي طًفان .2

 kb – 75 بالؾمُض كلى اللصبي للظًفان اإلايىصة اإلاىعزت جخىطم، اهُتالظًف كضعتها في الظعاعي  جسخلف −

ئي وػن مم مفغص ببدُض مخلضص سظم ،150000 ظٍؼ  زلُلت ؾلؿلت ئلى جغظمخه اهتهاء بلض لفصم ٍو

ذ زىائُت بغابؼت جغجبؼان زفُفت وؾلؿلت  .الىبًر

 لإلوؿان ؾام .غاموه مىغ 0.0001 بـ الىلي اإلاشىج الظًفان مً للفأع الؿمُت الجغكت جلضع  −

، ئكؼاءه كىض مسخلفت ولحُىاهاث
 
م كً لِـ لىً خلىا  .الفم ػٍغ

ت هحر وهي البضئُت اللضوي  ميان في الجغزىم ًبلى −  .كاصة هاٍػ

 وامل كلى ًإزغ زم( املحلي الىؼاػ) الشىوي الحبل مً اإلاىافم اإلاؿخىي  كلى لُإزغ الظًفان ًىدشغ  −

 هلله ٍمىًو  اللضوي  بإعة في اهخاظه مىطم مً الظًفان صامخصا ًخمخُض  )اإلالمم الىؼاػ) الىـام

م كً  .الجؿم في ألاكصاب ول ئلى الضم ػٍغ

ض مم الاعجباغ الشلُلت الؿلؿلت جخىاؾؽ −  .الخلُت لضازل الظًفان اصزاٌ ًخم زم ومً  الواهُولُىٍػ

 كبر اعوالاهدش الغاظم املحىعي بالىلل اإلاغهؼي  ئلى املحُؼي اللصبي الجهاػ مً ًخدغن كىضها

 .اللصبُت الدشابياث

ٌ  بؿبب والغكبت الغأؽ في ؤلاوؿان كىض للىؼاػ ألاولى ألاكغاض −  خاإلاا .اللدفُت  لألكصاب اللصحر الؼى

 هشاء كلى وجإزغ الخفُفت الؿلؿلت جخدغع  الدشابً كبل الخالًا لضازل طًفان ظؼئُت الخلام ًخم
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 اللصبىهاث جبلى .اؾُض امُىىبىجٍغً – γ : اللصبي الىاكل جدغع  مً ًمىم مما  .الدشابً خىٍصالث

 الدشىج ئلى ًإصي مما مؿخمغ، بشيل مهُجت شحىاث إلػالت جسظم مشبؼت ؾُؼغة صون  مً املحغهت

  .الىؼاػ بدالت الىصفي الحغوي

 اللصبي الىصل وكلى املحُؼُت، ألاكصاب الضمان، ظظق الشىوي، الحبل كلى جأزحراجه الظًفان ًفغػ  −

 اللظالث كلى ومباشغة اللظلي

 الكسازية العصية ثواجد: 

ت لللصُت ًمىً −  ؤلاوؿان أملاء في جخىاظض أن الىؼاٍػ

 اإلاؿمضة التربت في زاص بشيل الجغزىم ٍىدشغو  .والتربت الحُىاهاث بغاػ  هى ألاؾاسخي اللضوي  مصضع −

 مً وهحره الجغاخُت Catgut الىخيىث زُىغ في جخىاظض أن الالهىائُاث مً وهحره الىؼاػ ألبىان ًمىً −

( وألاهىام اإلااشُت أملاء مً مدظغة) الجغاخُت Catgut زُىغ حللُم طبؽ آلان ًخم .الظماصاث

 .صاعم بشيل

 السريرية املظاهر : 

 ظغح كغب أو في ألالم وعبما الصالبت ببلع جبضأخُض   مخضعظت واللالماث ألاكغاض هجمت جيىن  −

  خضر
 
 .مإزغا

ٌ  الفً) الفً صالبت البضئُت الشيىي  جيىن  الحاالث بلع وفي  −  طلً ًخلى وكض  Lockjaw )اإلالفى

 الىظه حشىجاث حشيل اللظلُت، املجمىكاث ول لدشمل الصالبت جىدشغ  .والـهغ الغكبت في صالبت

ت اللظالث حشىج ًإصي الشضًضة الحاالث وفي  الؿاعصوهُت" بالخىشحرة"  ٌؿمى ما  الدشىج: ئلى الـهٍغ

 الـهغي 

  .واؾلت ازخالفاث جىظض لىً ًىم 14-10 خىالي لالماثال وأولى ؤلاصابت بحن ما الفترة −

  الظلُف الاهظاع طاث الشضًضة الحالت جـهغ −
 
  وؿبُا

 
  جؼىعا

 
لا  جؼىع  ئلى ألاولى اللالماث مغخلت مً ؾَغ

  الضم، طوؽ في والخأعجح الىـم، واطؼغاب الللب حؿغق الخلغق، ٌلىـ  .اإلالمم الدشىج
 
 جيبيها

،
 
  اإلافهىم هحر وصًا

 
 .الخضبحر في مشاول ًسلم ىهلى, ظُضا

 املعالجة: 
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  اإلاٍغع ًبلى −
 
دخاط واكُا ظُت واللىاًت هبحر بشيل اإلااهغة التهضئت ئلى ٍو  واهذ ما وإطا  .اإلاؿخمغة الخمٍغ

 اإلادشيل الظًفان ًخدلل ختى اصؼىاكُا وتهىٍخه اإلاٍغع شل ًخم للللم، مشحرة اإلالممت الدشىجاث

 .أؾابُم كضة هظا ٌؿخوغق  وكض

ٌ  في للىؼاػ اإلاظاص ؤلاوؿاوي اإلاىاعي الولىبىلحن مً وخضة/ 10.000/ ٍغعاإلا ٌلؼى −  ملحي مدلى

ب ضي بالدؿٍغ   .البؼىء الىٍع

  وجغهه الجغح وجىـُف وامل بشيل الجغح وجىظحر ؾبر −
 
  مفخىخا

ىضاػوٌ أو البيؿلحن ٌلؼى الخفُفت اللضوي  بدالت − ت الفترة ػىاٌ اإلاترٍو  مً الخأهض ختى الظغوٍع

  .الظًفان وإهخاط لجغزىما همى جىكف

فظل فىعي، بشيل الحُىٍت والصاصاث الظًفان مظاص لؼىٌ −  ًجب لىً ظغاحي، ئظغاء أي كبل ٍو

 .الخأزحر ججىب

 املخبري  الخشخيص: 

 كصا"  الىمىطجي الشيل جـهغ أن مخىسغة مىاص وألي الجغح إلافغػاث هغام بخلىًٍ اإلالىهت للؼازت ًمىً −

ت اإلاؼشُت حشابه ظغازُم جىظض  , لللصُت" الؼبل  .اهتهائُت أبىان لها الىؼاٍػ

 اإلاىاكُت بالفلىعة املجهغي  الفدص −

لت أفظل −   وخظنها بالضم أهاع كلى  اإلاباشغ الؼعق ػٍغ
 
 الهىائُا

 خماًت وجخم الجغح، مً مىاص مً مدظغة الجلض جدذ الهىائُت مؼعكت بدلً الفأع كىض اإلاغض ئخضار −

 .الىؼاػ طًفان صمظا باؾخسضام Control الظبؽ ججغبت فأع

 الوبائيات:  

  وفاة وملُىن / 800.000/ خىالي حسجل −
 
 الىؼاػ ئلى حلىص/ 400.000/ بُنها ومً الىؼاػ، بؿبب ؾىىٍا

 آلزغ بلض مً هبحر بشيل الىكىق ملضٌ ًسخلف .الىلُضي

 :الىؼاػ خضور كلى ٌصجلىن  املحلُحن الؿيان بلع  −

 .الحُىاهاث عور جظم بضائُت بىصفه الؿغي  الحبل ظظكت بملالجت .1

 .بضائي بغباغ هفؿه الؿغي  الحبل عبؽ .2

 .مللمت هحر بأصواث أزغي  كملُاث وإظغاء ألاطان زلب .3
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ض أن الىفاة إلالضٌ ًمىً −   مغجفم الىلُض هؼاػ وفاة ملضٌ أن هما% 50 كً ًٍؼ
 
  .ظضا

 مغاهؼ في اللالط في الحضًشت الؼغق  باؾخلماٌ% 10 مً أكل ئلى الىفاة ملضٌ ئهلاص ًمىً −

لُا في الىفاة خاالث مً% 80 جدضر  .مخسصصت  .آؾُا شغق  وظىىب أفٍغ

 الوقاية: 

  اإلاىاؾب الجغاحي الخىـحر وإظغاء بدىـُفها: بالجغوح اللىاًت −

  وان ما ئطا الؿلبُت اإلاىاكت جؼبُم ججىب −
 
 للخمىُم اإلاٍغع جللي ملغوفا

  اإلاٍغع ٌلخبر −
 
 لبرهامج جللُه بلض ؾىىاث/ 10-5/ إلاضة أو  ألاولُخحن الجغكخحن جللُه مً أشهغ 6 بلض ممىلا

 .Adsorb اإلاضمص اإلالؼل الىؼاػ طًفان مً جالُت صاكمت لجغكت أو ظغكاث/ 3/ مً الخللُذ

 الظغوعة كىض الفاكلت مىاكتهم جيشُؽ ًمىً لىً اإلامىلحن للمغضخى الظًفان مظاص ئكؼاء كضم ًجب  −

 .ؤلاصابت وكذ اإلالؼل الىؼاػ طًفان مً ظغكت باكؼاءهم

ش وظىص كضم كىض ممىم هحر ٍغعاإلا ٌلخبر −  أكؼي ما ئطا أو اإلالؼل الىؼاػ طًفان مً خلىاث ألزظه جاٍع

 .فلؽ واخضة خلىت

 الريفان بمضاد املنفعل الحمنيع: 

خفىق  الؿلبُت للىكاًت اإلاشلي الظًفان مظاص( ( HTIG ًخىافغ  مظاص) الحصاوي الظًفان مظاص كلى آلان ٍو

 .اإلااضخي في مغطُت كىؿُت عجياؾاثا مم جغافلذ والظي( الوحري  الظًفان

 واملنفعل الفاعل املشترك الحمنيع: 

 الفاكل الخمىُم مً ألاولى الجغكت ،HTIG بـ مىفللت لىكاًت واإلاخللي اإلامىم هحر اإلاٍغع ئكؼاء ًمىً −

جب مخلابلت، مىاطم وفي مسخلفت بمداكً الحلً وحلؼى الىكذ، هفـ في اإلاضمص اإلالؼل بالظًفان  ٍو

  الخمىُعي طاإلانها ئهماٌ
 
 .الخلا

 الحيوية بالصادات الوقاية: 

 أو البيؿلحن اؾخلماٌ لىً اإلافخىخت، الجغوح خاالث ليل الحُىٍت بالصاصاث الىكائُت باإلالالجت ًىصح ال −

 .باللضوي  ؤلاصابت زؼغ كلى صالئل وظىص كىض الحاالث بلع في مبرع اليلُىضاماٌؿحن

جب − ت اإلاىاؾبت الجغوح فجىـُ كملُت ؤلاظغاء بهظا وؿدبضٌ ال أن ٍو  .الجغاخُت والفىٍع
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 Clostridium Botulinum  الوشيقية املطثية

 

  وحشيل مدُؼُت ؾُاغ وجملً مخدغهت,  بشضة مجبرة الهىائُت الوغام ئًجابُت كصُت −
 
 بُظىٍت أبىاها

  .اهتهائُت وجدذ الشيل

 والىخل الؿماص، الللف، وعاق،ألا  الفىاهه، الخظاع، التربت، في وحشاهض واؾم بشيل جىدشغ عمامت ظغازُم −

 .والبداع البدحراث في

 .م/5-1 ختى مىسفظت بضعظت طًفان وجيخج الظعاعي  بلع جىمىو   م/35/ خىالي لىمىها اإلاشلى الحغاعة صعظت  −

 ألاػلمت في فلاٌ كصبي طًفان اهخاط كلى وكضعتها الؼبُلت في الىشُلُت للمؼشُت الىاؾم الاهدشاع ئن −

  منها ظلل فلالُتها ئػالت ُاثللمل أبىاهها وملاومت
 
  كامال

 
  ممغطا

 
 الحُىاهاث مً ولؼُف لإلوؿان مسُفا

 الغػبت بالحغاعة جخسغب ما كاصة  .ؾاكاث للضة 100 بضعظت اإلااء في الولُان الظعاعي  بلع أبىان جخدمل  −

 .ئيالوظا الدؿمم بداالث مهمت وزُلت كالكت للدشلُم ألابىان إلالاومت ئن  .صكائم 5 زالٌ. 5م120

 :الوشيقية املطثية ذيفاهات 

 

 

 

  G – A مً اإلاؼشُت مً عئِؿُت أهماغ ؾبم ًىظض  .اإلالغوفت الؼبُلُت الؿمىم أشض بحن مً −

  أهثرها Eو B, A ألاهماغ −
 
  .شُىكا

 فلالُت ًملً الظي هى فلؽ الىىعي الظًفان مظاص −

 

 الوشيقي الخسمم

 

  شضًض شيل −
 
  ًيىن  ما هالبا

 
خصف  ,الوظائي الدؿمم مً ممُخا  ال كض .اللصبي للظًفان شضًضة بخأزحراث ٍو

  .الفؿاص كالماث الىشُلي الدؿمم كً اإلاؿإولت ألاػلمت كلى جـهغ
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  وىهه وعهم  .اإلالىي  الؿبُل مً الؼلام في اإلادشيل الظًفان ًمخص −
 
 جشبُؼه ًخم ال أهه ئال بغوجُيُا

ماث   .الحالت اإلالىٍت باالهٍؼ

 كبل اللصبُت بالنهاًاث كيىؽ بشيل الضمىي  املجغي  ئلى صهامخصا بلض الىشُلي الظًفان ًغجبؽ −

 .وىلحن الاؾدُل ئػالق جصبؽ خُض اللدفُت وألاكصاب املحُؼي اللصبي الجهاػ ألكصاب الدشابً

 :السريرية املظاهر 

ٌ  بحن الفترة جيىن  ما كاصة − ٌ  جيىن  أن ًمىً لىً ًىم،/ 2-1/ واللالماث ألاكغاض وؿهىع  الظًفان جىاو  أػى

  .ئكُاء مم البضء في هشُان ٌشاهض أن ًمىً .بىشحر

مىً اللُيُت املحغهت اللظالث جخأزغ − ٌ  مم ألاظفان وهبىغ Diplopia بالشفم اإلاٍغع ًصاب أن ٍو  هما .خى

ا وطىح وكضم صواع خضور ًمىً  صون  مً لىً عزى شلل مم للحغهت مخلاؿم هبحر فلضان ًىظض .الغٍؤ

 كؼ اإلاٍغع ًيىن  ؤلاخؿاؽ أو للىعي فلضان
 
 جىفسخي فشل بؿبب اإلاىث ًدضر  .ظاف ولؿان فم مم شاها

 .كلبي أو

 :املخبري  الخشخيص 

مىً فُه اإلاشيىن الؼلام في طًفاهاجه أو الجغزىم هشف ًمىً −  بازخباع اإلاٍغع صم في الظًفان ئؿهاع ٍو

  .الفأع في الظًفان بمظاص – الظًفان حلضًل

مىً −  .مخمازلت صالئل جدمل أن اللحيء أو البراػ مً للُىاث ٍو

 :املعالجة 

  :لـ هي ألاولىٍاث −

 .اإلالىي  والؿبُل اإلالضة مً اإلامخص هحر الظًفان ئػالت .1

 الحظع ئًالء مم Polyvalent الفلالُت مخلضص الظًفان مظاص باكؼاء اإلاشبذ هحر الظًفان حلضًل .2

 .اإلاواًغ الظضي اإلاصل ججاه الحؿاؾُت فغغ جفاكالث لخجىب والاهدباه

 .الالػم والضكم صةاإلاشض اللىاًت ئكؼاء .3

 :السيطرة 

جب لألػلمت، اإلاجزلي الخللُب ججىب ًجب − ت الخللُب كملُاث طبؽ ٍو   .صكُم بشيل الخجاٍع
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  الفاكلُت مخلضص الظًفان مظاص مً وكائُت ظغكت ئكؼاء ًجب −
 
 اإلاخىاولحن ألاشخاص ليل كظلُا

 .الىشُلي للضاء لدؿببها فيها اإلاشيىن لألػلمت

ً، وبفاصل مسخلؽ ملؼل طًفان مً ظغكاث/ 3/ بدلً ؤلاوؿان كىض فاكلت مىاكت اهخاط ًمىً −  شهٍغ

  اإلاىسفع اإلاغض وكىق ملضٌ لىً
 
  اإلاماعؾت هظه ظلل ًبرع ال اللاصًت الـغوف في ظضا

 
 .عوجُيُا

حن اللاملحن كىض الفاكلت اإلاىاكت في الىـغ ًجب −  مً أو الجغزىم مم حلاملهم ًدخمل الظًً املخبًر

 .طًفاهه أو الجغزىم جدىي  ثكُىا مم حلامله ًدخمل

 

 Clostridium Difficile  الصعبة املطثية

 

 خضًثي بغاػ في شائم بشيل جصاصفو   اهتهائُت جدذ بُظىٍت أبىان حشيل،  الوغام ئًجابُت مخدغهت كصُت −

 .البالوحن كىض اإلاخلاٌشت الؼمغة مً كاصة حلخبر ال لىنها الفؼام، كمغ كبل وألاػفاٌ الىالصة،

  ىمالجغز ًيخج −
 
  طًفاها

 
  A  طًفان ملىٍا

 
  وطًفاها

 
  B طًفان زلىٍا

  ًإصي أن ًمىً الحُىٍت، الصاصاث اؾخسضام مم اإلاترافم لالؾهاٌ مشبذ ؾبب −
 
 مهضصة خالت الى أخُاها

 . الياطب الوشائي اليىلىن  والتهاب للحُاة،

−  
 
  جىظض ما صائما

 
با ش جلٍغ  Lincosamide مجمىكت مً وللصاصاث .الحُىٍت بالصاصاث ؾابلت إلالالجت جاٍع

  وججغم .زاص بشيل كالُت زؼىع ( اليلُىضاماٌؿحن كاصة(
 
ىاث أًظا  وما الؼُف واؾلت الؿُفالىؾبىٍع

 .اللىم مً هجا خُىي  صاص ًىظض ال الىاكم وفي اإلاؿخسضمت، الىمُت هي هىا حهم

 :املعالجة 

 باكؼاء الظًفان واهخاط مىه وجشبُؽ, باإلاغض حؿببه اإلافترض الحُىي  الصاص ئكؼاء كً الخىكف اإلاهم مً −

 .الفاهيىماٌؿحن أو الفمىي  اإلاتروهُضاػوٌ

  الياطب الوشائي اليىلىن  التهاب ًيىن  كض −
 
  مغطا

 
 .وملالجخه بؿغكت كلُه الخلغف ًخم لم ئطا ممُخا
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