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Anaerobes الالهوائيات     

 أ.د.هيثم يازجي       
 

 : Non-Sporing anaerobes املبوغة غير الالهوائيات 

  اإلاسض الجسوح، عدوي  ٌ  الؼبُعُت الصمسة الخساحاث، ألاطىان، خى

 خاص بشيل اإلابىػت ػحر والالهىائُاث عام، بشيل املجبرة الالهىائُاث أهمُت جصداد  

 ًىحد العدوي، مً هثحرة ألهىاع مظبب وهعامل, للجظم الؼبُعُت الصمسة مً حصء هي 

 والظبُل اإلاعىي  – اإلاعدي الظبُل ألاهفي، والبلعىم الفم في الالهىائُاث مً مرهل ػُف

 إًجابُت ميىزاث وحشمل. اإلاخعاٌشت الصمسة مً هجصء الصحُداث ؤلاهار عىد الخىاطلي

 . لحلصوهُتا ألاشياٌ مً وعدد للخُىغ ومشيلت عصُاث الؼسام وطلبُت
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 العظاث حسوح خاالث عدا ما داخلي، ميشأ مً هي الجسازُم بهره العدوي  معظم 

، جيىن  ما وعادة للعدوي  اإلاظببت الجسازُم جأحي خُث وؤلاوظاهُت، الحُىاهُت
ً
 مً خلُؼا

 .اإلاعخدي فم

 ٍتاهتهاش  ممسطت حسازُم هي الالهىائُت العدوي  خاالث مً اإلاعصولت الجسازُم مً العدًد. 
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 :الالهوائية العدوى  مظاهر 

 السريرية العالمات: 

 ًجب  
ً
 وحىد اخخماٌ على الؼبِب عىد إهراز عالمت واإلافسشاث اللُذ في هسيهت زائدت وحىد اعخباز دائما

 بالظسوزة ٌعني ال ػُابها لىً السائدت، هره مثل آخس حسزىم أي عً ًصدز ال خُث الالهىائُاث،

 .الالهىائُت سازُمالج جىزغ اطخثىاء

 

 

 :الجراثيم متعددة السمرة 

  
ً
 هره جسهُب ًخؼحر، .Polymicrobial الجسزىمُت العىامل مخعددة  بالالهىائُاث العدوي  جيىن  ما ػالبا

  املخخلؼت العدوي 
ً
 .العدوي  إلاىطع جبعا

 ًالهىائُاث مجبرة، الهىائُاث حشمل وكد أهثر، أو  أهىاع زالزت أو هىعحن مً جدشيل أن للترهُبت ًمى 

 .Micro-aerophilic الهىاء دكُت وحسازُم مخحرة
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 :املخبري  التشخيص 

 ت عُىت حمع ٍس فظل الجسازُم، مخبر إلى اإلامىىت بالظسعت وهللها مىاطبت طٍس  مدُؽ حى بىحىد ٍو

  .مسحع

  أو الالهىائُت، الحجسة في إما مىاطبت، الهىائُت ظسوف في للعُىاث، املجهسي  الفدص بعد الصزع ًجسي 

  anaerobic jar الالهىائُت الصزع أوعُت في

 ت الىسوماجىػسافُا حظخخدم ت وعُىاث اللُذ على مباشسة املخابس بعع في الظائلت الؼاٍش ٍس  أخسي  طٍس

 لبعع وصفُت هي والتي البروبُىهًُ، أو butyric الصبدة خمىض مثل الاطخلالب هىاجج لىشف

  .الالهىائُاث

  الىمى بؼُئت الالهىائُاث معظم ،
ً
 .ػسخها كبل أًام لعدة اإلاصازع خظً الظسوزي  فمً وظبُا

 

 

 

 الغرام سلبية العصيات

 

 لألبىاغ اإلاشيلت وػحر اإلاخدسهت ػحر الالهىائُت الؼسام طلبُت العصُاث صىفذ  
ً
 :أحىاض 3 طمً طابلا

Bacteroides، Fusobacterium وLeptotrichia  عائلت حشيل والتي Bacteroidaceae . 

 ٌػني وطؽ في همىها بعد النهائُت الاطخلالبُت اإلاىخجاث مً جسهُبت على هبحر بشيل الىىع دجددً عخمد 

 املحلمهت والبروجِىاث بالىسبىهُدزاث

 جيخج Leptotrichia buccalis أهىاع جيخج بِىما  ،اللبن خمع زئِس ي بشيل Fusobacterium سة همُت  ػٍص

 مخخلف همؽ جملً التي والجسازُم  .بُىهًُالبرو  وخمع الخل خمع مً أكل وهمُت الصبدة خمع مً

 .هبحرة جصيُفُت لخىلُداث آلان جخظع والتي Bacteroides حيع في وطعذ الاهتهائُت الاطخلالب هىاجج مً

 ،
ً
  ػىٍلت، خُىغ بشيل عصُاث لدشىُل Fusobacterium أهىاع وبعع Leptotrichia جمُل شيلُا

ً
 ػالبا

 أهىاع حشاهد ما عادة، Fusiform الشيل بمؼصلُت ةعاد الخُىغ هره جىصف, خادة نهاًاث مع

Bacteroides ألاشياٌ مخعددة جيىن  وكد عصىٍت، ميىزاث أو كصحرة عصُاث بشيل. 

https://manara.edu.sy/



  

5 
 

 :  Fusobacterium أنواع 

 الخىفس ي الظبُل في مخعاٌشت أنها على عام بشيل وحعخبر والحُىان، ؤلاوظان عىد املخاػُت ألاػشُت على 

 مً عادة F.naviformeو F.periodonticumو F.nucleatum :مثل أهىاع عصلذ .اإلاعىي  واإلاعدي العلىي 

 . الفم حىف
ً
  .اإلاىؼلت هره عدوي  مع جترافم ما وػالبا

 حشيلF.nucleatum subecies nucleatum بالظً املحُؼت للمىؼلت مهم ممسض عامل Periodontal 

  الظاهً الظً مدُؽ التهاب ًصبذ عىدما خاصت
ً
  .فعاال

 عصلذ  F.gonidiaformans, F.necrogenes, F.mortiferum وF.varium  ًاإلاعىي  اإلاعدي الظبُل م 

 . والحُىان لإلوظان والبىلي

   
ً
ٌ  خساحاث البؼً، داخل عدوي  F.nucleatum مع ألاهىاع هره جدظبب ما ػالبا  عظم ذاث اإلاظخلُم، خى

س كسخت, وهلي   .السخىة لليسج مخخلفت وعدوي  أخسي  وكسخاث, الظٍس

 صلذع F.ulcerans ت كسخاث مً ألاصل في  .أخسي  أماهً في جخىاحد أن ًمىً لىً مداٍز

 

Leptotrichia buccalis 

 

 حيع طمً البدء في الىىع هرا صىف Fusobacterium , دشازن   ٍو
ً
 مع الخىاص مً عددا

Fusobacteria. 

 ٌعخبر ما عادة  
ً
، هىعا

ً
  .واطع هؼاق على زضجد لم لىً الفم، حىف خازج مشاهدتها ًمىً لىً فمىٍا

 ًحظبب اإلاؤهد ػحر م L.buccalis ،كسحي لثت التهاب مً فيها عصلذ خاالث سجلذ وكد باألمساض 

 .مخىخس

 

 

 

 

Bacteroides, Porphyromons, Prevotella 
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 هبحرة مجمىعاث 3 حشيل  
ً
 كىٍت خالت مخىطؽ، بشيل الظياهس جدل الظياهس، خالت ػحر: ليىنها جبعا

 . للظياهس

 حيع طمً آلان واإلاصؼبؼت للظياهس الحالت ػحر هىاعألا  جصىف Porphyromonas عامل ًظم والري 

  P.gingivalis  ألاطىان لعدوي  مهم ممسض

 حىف في واطع هؼاق على واإلاخعاٌشت صفساء% 02 بـ جثبؽ والتي مخىطؽ بشيل للظياهس الحالت ألاهىاع 

 وهي الصلت ذاث وألاهىاع B.fragilis بـ آلان مدصىز  Bacteroides وحيع.Prevotella   بجيع وحعسف الفم

 .صفساء% 02 في جىمى للظياهس خالت

 

 
 

 أهىاع حعخبر Bacteroides أطباب أهثر: الالهىائُت اإلايىزاث مع الصلت، ذاث الؼسام طلبُت العصُاث مع 

   الالهىائُت العدوي 
ً
 .ؤلاوظان عىد شُىعا

 الالهىائُاث معظم مً ٍتالحُى  للصاداث ملاومت أهثر جيىن  ألن جمُل. 

 B.fragilis  
ً
  وهي  .الخصس جدذ السخىة واليسج البؼً داخل العدوي  في اإلاظبب جيىن  ما ػالبا

ً
 أهثر أًظا

  وعصلذ الدم، ججسزم خالت في مشاهدة الالهىائُاث
ً
 والعىم السأض في عدوي  مً أخُاها

 ت العُىاث مً الالهىائُت العصوالث زبع خىالي عً مظؤولت ٍس  .الظٍس

 حيع مً جلً وحشمل باألطىد اإلاصؼبؼت ألاهىاع حشاهد Porphyromonas وPrevotella  مً خساحاث في 

ٌ  ما بالتهاب P.gingivalis جدظببهما  الجظم مً أحصاء عدة في السخىة اليسج عدوي   عىد مصمً طً خى

  البالؼحن

 P.endodontalis   الظً حرز أكىُت عدوي. 

 

https://manara.edu.sy/



  

7 
 

 لغراماملكورات الالهوائية إيجابية ا

 

 ا حعىد الى حيع ٍس ٌعخمد الخمُحز بُنها على مجمىعت مً . Peptostreptococcus معظم ألاهىاع الهامت طٍس

ت الظائلت .  ىلىحُت والىُمُائُت , بما فيها جدلُل الىىاجج النهائُت بالىسوماجىػسافُا الؼاٍش  الاخخبازاث الفحًز

 الجخمس العدًد مً ألاهىاع السواشاث الهُدزو هسبىهُت 

  حشيل اإلايىزاث الالهىائُت اًجابُت الؼسام حصءا مً الصمسة الجسزىمُت الؼبُعُت للفم , الظبُل اإلاعدي

 . اإلاعىي , الظبُل الخىاطلي والجلد

 

 

 املكورات الالهوائية سلبية الغرام

 

 مً بحن ألاحىاض اإلاسجلت هجصء مً الصمسة الؼبُعُت للظبُل اإلاعدي اإلاعىي  وحدث فلؽ Veillonella 

 .باهخظام في جلً اإلاىاطع

  في الفم : هرا الجيع حصء مىخظم مً الللح الظني Plaque فىق اللثىي ومً شمسة اللظان.  

  هي كادزة على اطخخدام بعع مً خمع اللبن التي جيخجه الجسازُم مثل اإلايىزاث العلدًت والعصُاث

  .Caries اللبيُت والتي لها دوز في هخس ألاطىان

  وكد عصلذ في   ,واضح ألهىاع الفُلىهُال، وػحرها مً اإلايىزاث طلبُت الؼسام الالهىائُت لم ًددد بعد دوز

ت. بشيل عام فهي حعخبر هميىن صؼحر للعدوي الالهىائُت اإلاشترهت ٍس  .العدًد مً الحاالث الظٍس

 

 

https://manara.edu.sy/



  

8 
 

 املبوغة غير الغرام إيجابية العصيات

 

 الصمسة مً هبحرة بأعداد عصلذ وكد حُد، بشيل مفهىم ػحر اإلابىػت ػحر الؼسام إًجابُت العصُاث دوز  ًصاٌ ما

 مخخلفت أشياٌ مً عصلذ هما ألاهثىي، الخىاطلي والبىلي,  اإلاعدي اإلاعىي  والظبُل الجلد للفم، الؼبُعُت

 .للعدوي 

 

 

 

 الغرام إيجابية بالعصيات العدوى 

Propionobacterium Propionicus 

 

 العد في ألاهىاع بعع وحدث،  الدمع كىاة التهاب: جدعى التخ في الدمع مجسي  بعدوي  خاص بشيل وجدظبب 

 acne   الشباب خب

 عصلذ هما  
ً
 .اإلاصزوعت الاصؼىاعُت لألحهصة اإلاسافلت العدوي  وفي اإلاعدي الشؼاف التهاب خاالث في أخُاها

 أهىاع حشيل Eubactrium  54 مً هبحرة مجمىعت  
ً
دخاج هىعا  .هظس إعادة إلى جصيُفها ٍو

 الجسازُم ههر جلعب كد  
ً
ٌ  العدوي  في دوزا  البعع ٌشازن وكد( الحمل مىع لىالب) السخم داخل ألادواث خى

ٌ  اإلاسض في آلاخس  اإلاالخظاث هره لخأهُد أخسي  دزاطاث إحساء ًجب لىً ألاطىان، خى

 مددودة أدلت جىحد  ٌ   Bif.dentium عصلذ وكد ،Bifidobacterium أهىاع امساطُت خى
ً
 عدوي  مً أخُاها

 .زئىٍت
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 الجراثيم املتحركة لولبية الشكل

 

 

عخلد أنها حصء هام مً  Treponema ًىحد العدًد مً أهىاع اللىلبُت في الفم ومىاػم أخسي مً الجظم  َو

  العدوي الالهىائُت املخخلؼت واإلاظببت اللتهاب اللثت اللسحي الخىخسي 

مً خاالث اطهاٌ  Anaerobiospirillum عصلذ الالهىائُاث طلبُت الؼسام اللىلبُت الشيل اإلاخدسهت مً حيع

 .وججسزم دم

 .لم ًفهم بعد بشيل حُد جىشعها واإلاىػً الؼبُعي لها ولؼحرها مً الجسازُم اإلاشابهت بالشيل

 . Pets ًمىً إلاصدز العدوي في بعع الحاالث أن ًيىن مً خُىاهاث مجزلُت
 

 :املعالجة

  الجساخت، هى الالهىائُت وي العد خاالث مً العدًد في اإلاعالجت في ألاهم ؤلاحساء
ً
 اللُذ هصح ٌشمل ما وػالبا

  ٌشمل وكد الخساحاث، مً
ً
 .اإلاخىخسة ألاوسجت وإشالت الخجٍسف الخىظحر، أًظا

ظخؼب   َو
ً
 :الحاالث مً العدًد في الحُىٍت الصاداث أًظا
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 التي ألاخسي  ىاعوألاه,  اإلاتروهُداشوٌ خاصت والىُترواًمُداشوٌ البيظلُىاث هي ألاهم اإلاظخعملت املجمىعت

 ذزازي  مشاهدة ًمىً لىً طُفىهظخحن، الىُىداماٌظحن، اليلىزامفىُيىٌ،: الالهىائُاث على حُد جأزحر لها

 .ملاومت

  اإلاتروهُداشوٌ ًؤزس
ً
 ،Bacteroides Porphyromonas : أهىاع وحشمل املجبرة الالهىائُاث ول على عملُا

Prevotella وFusobacterium،  هادزة اإلاتروهُداشوٌ ججاه متاإلالاو  جصاٌ وما. 

ل على الالهىائُاث أهىاع معظم جخدظع . له ملاومت B.fragilis مجمىعت أهىاع بعع لىً بيظلحن، البجًز

 الهخاماش – β اهخاج مع اإلالاومت هره وجترافم

( وىأمىهظُىالف مثل)  الهخاماش – β ومثبؼاث البيظلحن بحن مشازهت على عادة الجسازُم هره جخدظع

 .Imipenemو Carbapenems ىوعل

 

 

 

 

 

 انتهت املحاضرة
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