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Staphylococcusالعنقودية املكورات 



Staphylococcus aureusالذهبية  املكورات العنقودية 

.بيعيةوتعيش في إلانسان والحيوان على الجلد وألاغشية املخاطية والفجوات الط.في املاء والهواء تتواجد : الانتشار

.تاالزالكا, الليباز, البنسيليناز,  دناز, الهيالورونيداز, ألانزيم الحال الليفي, Coagulaseاملخثرازإيجابية أنزيم : ألانزيمات

ذيفان, لجلدحال لبشرة اذيفان, قاتل للكريات البيضاءذيفان, خارجي من بنية بروتينية ذيفانحاالت الدم : الذيفانات

.معوي 

, انتان الدم , أنف أذن الحنجرة أخماج( القوباء الفقاعية-الداحس-الدمامل)الجلدية واملخاطية ألاخماج: ألامراض

.أفات وعائية, التهاب الجلد التقشري , ذات الرئة, متالزمة الصدمة السمية , الانسمام الغذائي

.البنسلينازاملقاومة ألنزيم البنسلينات: العالج

Staphylococcusالعنقودية املكورات 



Staphylococcusالعنقودية املكورات 

Staphylococcus epidermidisالجلدية أو البشرويةاملكورات العنقودية 

.املخاطيةجراثيم مؤاكلة تتواجد على سطح الجلد وألاغشية : الانتشار

.املخثرازسلبية : ألانزيمات

ابة أو إصقثطرةوذلك إثر عمل جراحي أو  , انتانات بولية , التهاب السحايا, التهاب شغاف القلب, انتان دم : ألامراض

.جلدية عميقة

.الكتامازمقاومة للصادات تنتج بيتا : العالج



Staphylococcus Saprophyticusالرمية املكورات العنقودية 

.عادةمؤاكلة غير ممرضة : نتشارالا 

.املخثرازسلبية : ألانزيمات

.بوليةانتانات : ألامراض

.للصاداتحساسة : العالج

Staphylococcusالعنقودية املكورات 



Streptococcusاملكورات العقدية 



Streptococcusاملكورات العقدية 



Streptococcus pyogenesاملقيحة املكورات العقدية 
اسة حس, تغزو الجلد وألاغشية املخاطية , مكانها املفضل اللوزتين والحنجرة, للدم بشكل كاملحالة ,Aالزمرة عقديات: الانتشار

.الخارجيللوسط 

.أنزيم قاتل للكريات البيض, هيالورنيداز, ستريتوكيناز: ألانزيمات

.ستربتوليزينحاالت الدم أو ( الطفح القرمزي )املحمر الذيفان: الذيفانات

 قيحية : ألامراض
 
لتهاب تلوث الجروح, اأو تالية لعمل جراحي أخماجداء الحمرة, التهاب النسيج تحت الجلد, حمى النفاس, : غالبا

.إنتانياللوزتين والبلعوم, الحمى القرمزية, القوباء, التهاب شغاف 

.التهاب الكبب والكلى , الرثويةالحمى : تالية لإلصابةأمراض 

.لقاحال يوجد , للوقايةالبنسلين : العالج

:املكورات العقدية الحاوية على املستضد العقدي-1



.للمرأةمتعايشة في ألامعاء والسبل التناسلية , Bالزمرة عقديات: النتشارا

:  ألامراض

.الوالدةالتهاب رحم بعد : املرأة

.رئويةالتهاب سحايا, إنتان دم, إنتانات : الوليد

.دمإنتان , تناسلية بولية أخماج: الكهول 

Streptococcus agalacticaالقاطعة للحليب  املكورات العقدية 

:املكورات العقدية الحاوية على املستضد العقدي-1



دل ي, تبقى حية في الوسط الخارجي , جراثيم متعايشة في أمعاء إلانسان والحيوان ,  Dالزمرةعقديات: الانتشار

.وجودها على تلوث املياه والبيئة بالبراز

. ااملشافي, التهاب الشغاف, التهاب السحاينتانات بولية, إأخماججراثيم انتهازية تسبب : ألامراض

ع صادات تعالج عادة باشراك البنسلين م, بسبب مقاومتها للصادات تعد معالجتها من الامور املعقدة: العالج 

(.الجنتاميسين)غليكوزيدالامينو

Streptococcus foecalisالبرازيةاملكورات العقدية 

Enterococcusاملعوية املكورات 

:املكورات العقدية الحاوية على املستضد العقدي-1



Streptococcus Viridanceاملكورات العقدية املخضرة

 الدمويةالعقديات, الطافرةالعقدياتاملعتدلة, العقدياتاللعابية, العقديات: أربعة أنواعلها.

 يهفبشكل متعايش في التجويف الفموي والسبيل التنفس ي العلوي وهي هامة لألغشية املخاطية توجد.

 وخاصة لدى( املعتدلة والدمويةالعقديات)مجرى الدم نتيجة لرض ما مسببة التهاب شغاف القلب تدخل 

(.تنتقل من الفم إلى الصمامات بعد املعالجات السنية)ألاشخاص ذوي الصمامات الصنعية 

 من السكروز و الديكسترانكميات كبيرة من الطافرةالعقدياتبعضها مثل يصطنع 
 
بالتالي تلعب أو الليفان بدءا

.دور في حدوث التقرحات اللثوية وتسوس ألاسنان

:ديعلى املستضد العقالغير حاوية املكورات العقدية -2



Streptococcus Pneumoniaاملكورات العقدية الرئوية 

 ةمن البشر في الفم والبلعوم والسبل التنفسية العلوية والهضمية العلوي%40تعيش بشكل طبيعي لدى.

لها محفظة ثخينة. تجتمع بشكل ثنائيات أو سالسل قصيرة. جراثيم هشة حساسة للوسط الخارجي.

ال توجد عند الحيوانات.

 الاذن التهاب الجيوب و, التهاب الجنب, ذات الرئة الحاد والتهاب القصبات الحاد واملزمن : تسبب أمراض رئوية

.انتان الدم, التهاب الشغاف والسحايا, الوسطى

:ديعلى املستضد العقالغير حاوية املكورات العقدية -2



Neisseria Meningitidisالسحائية النيسيريا
 غير , قعرأو بشكل ثنائيات متقابلة بوجهها امل, منفردة بشكل حبة البن أو الكلية أو الفاصولياء: مكورات صغيرة

.تملك محفظة, غير متحركة, متبوغة

 ويمكن أن يشكلوا ( أصحاءحملة )في املناطق املوبوءة %50من البشر تصل إلى %30توجد في ألانف والبلعوم لدى

لبلعوم تحصل العدوى بشكل مباشر باستنشاق مفرزات الانف وا. مصدر لنقل العدوى لآلخرين في أماكن التجمعات

.الحاوية على املكورات أثناء الحديث أو السعال

 اب السحاياوقد تنتقل إلى السحايا عن طريق الدوران أو الاوعية اللمفية مسببة الته, تسبب التهاب ألانف والبلعوم  ,

(.داخليةذيفانات)كما تسبب التسمم الدموي الجرثومي 

 ةاملحفظيالسكاريدواللقاحات تعتمد على حقن عديدات . عند ظهور إلاصابةالريفامبيسينالوقاية بإعطاء.

Gram negative cocciاملكورات سلبية الغرام 



Gram negative cocciاملكورات سلبية الغرام 

Nesseriaالبنية النيسيريا Gonorrhoeae

لبنلها شكل حبة ا, عديمة املحفظة, غير متحركة, متبوغةغير , جراثيم ممرضة تتطفل بشكل مجبر على البشر.

من الجهاز البولي وال. تسبب داء السيالن الذي يعد من أشيع ألامراض املنقولة عن طريق الجنس 
 
تناسلي يصيب كال

 إلى العقم في الحاالت املزمنة
 
.للرجل واملرأة مؤديا

والتهاب وقد تسبب في حاالت نادرة التهاب املفاصل. تسبب التهاب ملتحمة عين الوليد أثناء الوالدة من أم مصابة

 التهاب السحايا أو انتان الدم
 
.الشغاف ونادرا

 سيبروفلوكساسين, تتراسكلين, إريترومايسيين,بالسيفالوسبوريناتتعالج.



Gram positive bacilliالعصيات إيجابية الغرام 



Bacillusجنس العصيات 
Bacillus Anthracisعصيات الجمرة 

هواءتبقى لسنوات في التربة واملاء وال, أبواغها شديدة املقاومة للوسط الخارجي, متبوغة, جراثيم هوائية مجبرة.

خبيثة يمكن ان تنتقل إلى إلانسان عن طريق الحيوان مسببة داء الجمرة ال, تصيب الحيوانات عامة واملجترات خاصة

Anthrax افالذي يعد من ألامراض املهنية التي تصادف عند الرعاة والعاملين باملسالخ واللحوم والدباغة وألاصو.

أو النيئة 
 
لقيح العرضين ت, تلقيح الحيوانات, تتم الوقاية بحرق جثث الحيوانات وتجنب أكل اللحوم غير املطبوخة جيدا

.للخمج

(.فلوروكينولون )سبيروفلوكساسين, التتراسكلين, (الخيار ألافضل)املعالجة بالبنسلين



Cutaneous Anthraxالجمرة الجلدية

 (.جلود, شعر, صوف, لحوم)الجلد مع حيوانات مصابة أو منتجاتها سحجاتتحدث بتماس الجروح أو

 بيثة ومن هذه البثرة الخ, تظهر إلاصابة على شكل حطاطة حمراء حاكة تتحول إلى حويصل ثم إلى بثرة

.إلاصابة في اليدين وقبل الساعدتتوضع. تحدث قرحة نخرة تمتد لتنتهي بإنتان الدم املميت 

Bacillus Anthracisعصيات الجمرة 



Pulmonary Anthraxالرئوية الجمرة 

يحدث عبر استنشاق ألابواغ املوجودة في أوبار صوف الحيوان أو جلده.

 ألم في تسبب التهاب رئة نزفي خطير ومميت حيث يعاني املريض من حمى مع صعوبة التنفس وسعال وصداع وقيء و

.الصدر

Bacillus Anthracisعصيات الجمرة 



Gastrointestinal Anthraxاملعوية الجمرة املعدية 

  او بتناول خضار 
 
.ملوثةوفواكةتحدث عن طريق تناول لحوم حيوانات مصابة غير مطهية جيدا

 إسهال مدمى, أالم بطنية , غثيان, فقدان شهية, تتظاهر بتقرحات في الفم والبلعوم مع قيء دموي.

قد يحدث تجرثم للدم, تكون خطرة ومميتة.

Bacillus Anthracisعصيات الجمرة 



Listeria monocytogenesاملستوحدة الليستيريا

في التربة واملزروعات والحملة ألاصحاء من البشر. تنتشر في كل مكان, تصيب إلانسان والحيوان.

ليس لها محفظة, متبوغةغير , جراثيم متحركة.

في توضعلتفي ألامعاء ومن تنتقل إلى الدوران تتوضعحيث (. ألاغذية امللوثة)تحدث العدوى عن طريق الجهاز الهضمي

الدة املبكرة مع الجهاز املركزي عند إلانسان أو تنتقل لدى املرأة الحامل إلى الجنين عبر املشيمة فتؤدي إلى إلاجهاض أو الو 

.وليد مصاب تظهر عليه أعراض املرض

الرقبيةوإصابات عينية وجلدية وتضخم العقد . تسبب التهاب السحايا وإنتان الدم.



Listeria monocytogenesاملستوحدة الليستيريا



Corynebacteriumالخناقيةالدفتيريا  diphteriae

هوائية ال هوائية مخيرة, غير متحركة, جراثيم وتدية الشكل.

ريق قطيرات تنتقل العدوى من املصابين أو الحملة ألاصحاء عن ط, تعيش في الجهاز التنفس ي لإلنسان وبخاصة الحلق
.اللعاب أثناء الكالم أو السعال

 يصل إلى ينتشر باملجرى الدموي و . الخناقي له تأثير سام لألعصاب وناخر لألنسجةالذيفانخارج يدعى ذيفانتفرز
 إلى تنخرها(الكظر, الجهاز العصبي, الكليتين, القلب)ألانسجة

 
.مؤديا

 تشكل الذي يتظاهر بحمى والتهاب بلعوم مع, الذي يعد من ألامراض الخطيرة املعدية( الدفتيريا)يسبب داء الخناق
مكن أن تمتد إلى على اللوزتين والجدار الخلفي للبلعوم وي(مع كريات بيضاء وجراثيمليفينيةكتل )أغشية كاذبة بيضاء

.ألانف والحنجرة ويرافق ذلك وذمة شديدة موضعية واختناق

 ل الديكي على ثالث جرعات مع لقاح الكزاز والسعاالفورماليناملعطل بالحرارة أو الذيفانتكون الوقاية بإعطاء لقاح
(.DPTاللقاح الثالثي )



Corynebacteriumالدفتيريا الخناقية diphteriae



Clostridiumاملطثياتجنس 

وفي أمعاء إلانسان والحيوان, تصادف في الطبيعة وخاصة التربة.

أو الابتالع شديدة املقاومة بفضل أبواغها التي تدخل إلى العضوية عن طريق الجروح, متبوغة, متحركة, الهوائية مجبرة

.شديدة السميةذيفاتوتصطنع 

 صبي شديد عذيفانوبعضها آلاخر يسبب الشلل نتيجة إفراز . شديدة كاملوات الغازي وإنتان الدم الشديدأحماجتسبب

.السمية

تصنف حسب الامراض التي تسببها إلى:



Clostridiumاملطثياتجنس 

Clostridium perfrengensالحاطمة املطثيات

 (املوات الغازي )الغازية الغنغريناتسببGas gangarenes حوادث الطرق )وذلك عندما تدخل الجراثيم عبر الجروح والخدوش  ,

حت الجلد وتفرز أنزيمات محللة لألنسجة وتسبب إنتاج غازات كثيرة وفرقعة ت( استخدام أدوات ملوثة في الجراحة أو حقن ألادوية

مكن حدوث ي. مما يؤدي إلى حدوث نخر في العضالت . تنتشر ثقوب صغيرة على سطح املنطقة تتصاعد منها رائحة كريهة, املصاب

.حاالت تسمم دموي وصدمة وموت

 تسبب التسمم الغذائيFood poising :أعراضها مشابهة. يحدث بعد دخول الجراثيم عن طريق الطعام امللوث إلى املعدة وألامعاء 

.للتسممات الغذائية كالتشنجات وألم بطني وإسهال وقيء

 (.والتتراسكلينين البنسل)باستئصال ألانسجة امليتة والتالفة وحقن املصاب باملصل املضاد والصادات الحيوية الغنغريناتعالج

يعالج التسمم بتدبير ألاعراض.



Clostridiumاملطثياتجنس 

Clostridium tetaniالكزازيةاملطثيات

 تسبب مرض الكزاز لإلنسان والحيوان نتيجة:

oتلوث الجروح العميقة املتهتكة بأبواغ الكزاز

oبعد العمليات الجراحية باستخدام ادوات غير معقمة

oقطع الحبل السري بأداة ملوثة فتنتقل إلى الطفل الوليد

 ات ويصل من خالل التي تفرزه العصي( عصبيذيفان)الخارجي الذيفانيتميز مرض الكزاز بإصابة العضالت إلارادية بالتشنج بفعل

.النهايات العصبية املتواجدة في منطقة إلاصابة إلى الدماغ والنخاع الشوكي

لب وتقلص في كما يحدث تص. يبدأ التشنج بالعضالت املاضغة وعضالت العنق ثم تمتد إلى كافة العضالت إلارادية وخاصة الطراف

.و تشنج عضالت الصدر قد تؤدي إلى الوفاة(تقوس)عضالت البطن وعضالت الظهر 





Clostridium tetaniالكزازيةاملطثيات

في كزاز الوليد يحدث الصراخ الشديد وصعوبة الرضاعة والتشنجات العضلية.

 قاح يمكن الحصول على مناعة فاعلة طويلة ألامد بتطبيق الل. ال يكتسب الجسم مناعة ضد الكزاز بعد الشفاء

.كما تنتقل من ألام الحامل إلى الجنين وتكسبه مناعة منفعلة. املعطلبالذيفان

 الكزازي وإعطاء صادات حيويةالذيفانالعالج بتنظيف مكان الجرح وقص الانسجة التالفة وإعطاء ترياق ضد 

.كالبنسلين ومضادات تشنج أو مهدئات

 وإعطاء اللقاح الثالثي, تمنيع الحوامل: الوقاية.

Clostridiumاملطثياتجنس 



Clostridium botulinuالوشيقيةاملطثيات
 الوشيقيتسبب لإلنسان والحيوان تسممات عصبية تدعى الانسمام , جراثيم واسعة الانتشار في الطبيعة.

 انسمام خطير يحدث لإلنسان عن طريق: الوشيقيالتسمم:

o والاسماك     اللحوم)الوشيقيةاملطثيةالذي تفرزه الوشيقيذيفانتناوله منتجات غذائية ملوثة تحوي

.الغذائيالوشيقيالانسمام يدعى (والخضار املعلبةوالفواكةوالفطر 

o الجرحيالوشيقييدعى الانسمام الجروح.

oالاستنشاق.

oتسمم وشيقي لألطفال الرضع.

Clostridiumاملطثياتجنس 



Clostridium difficileالصعبة املطثيات

 توجد بشكل متعايش في املعدة وألامعاء عند بعض ألاشخاص. ألاخرى املطثياتتشبه.

 ا الصاد حيث يقتل هذ. ألامبيسلينتسبب التهاب غشاء الكولون الكاذب أثناء تناول بعض الصادات الحيوية مثل

.وإحداث املرضذيفاناتهابإنتاج للمطثياتالجراثيم املتعايشة مما يسمح 

 في البرازالذيفانيتم التشخيص بالكشف عن.

 املطثياتيجب إيقاف العالج املسبب لظهور ونشاط .

Clostridiumاملطثياتجنس 


