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 غراـالمكورة إيجابية الجراثيم ال

 عنقوديةالالً : أو 

 ذىبيةالعنقودية المكورات ال

 شكلية:الخواص ال

سطياً و غير متحركة وال تظهر محفظة تقيس و  متبوغة هرمة غيرالمزارع الغراـ تصبح سلبية في المكورات مستديرة إيجابية 
 ا مزدوج.ناحيأشكل مفرد و  أو عنبالظم على شكل عناقيد تتنميكروف  /0/

 مزرعية: الخواص ال

 pH  8,7 - 6,7   مئوية  ودرجة درجة /77 /مثلىالحرارة الىوائية درجة بلال أوهوائية الظروؼ التنمو في  -

  مع راسب . متجانسوسط بشكل الساعة معكرة  82 ؿمغذي خبلالمرؽ التنمو في  -

ساعة  82 ؿخبل/مم 8-0قطرىا /حجم الكبيرة   إلىدموي تنمو مستعمرات ملساء متوسطة المغذي و الغار اال -
كامل ال دمويالتحلل الفة من تلمخ اؿشكأمع  تتلوف بلوف ذىبي أفتلبث  ال بداية بلوف ابيض ثم التظهر في 

 . دمويال جاراآلعلى  ؿحبلأنعدـ  أوجزئي  الو 

 يتوؿ .     نامالذىبية بلوف أصفر نتيجة تخمر سكر العنقودية التظهر مستعمرات  أفبيئة شابم -

 :كيمياحيويةالخواص ال

 يتوؿ.  نامالو منها  سكرياتالعديد من التخمر  .0
 جيبلتين .  التميع  .8
 نتريت .   إلىنترات الترجع  .7
 ذوؿ . ناألالتطلق  .2
 .   H2sال تطلق غاز  .5
 تبلز. اكالتفرز  .6
 مخثرة . الإيجابية للخميرة  .7
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 ذىبية: العنقودية الفرازات إ

 دـ .  المخثرة : وىي خميرة قادرة على تخثير ببلزما  للخميرة اا-0

 فيبرينية . الياؼ لألاليفين : قادرة على ىضم الة الح-8

عنقودية التشار انضامة مما يسهل السجة ناألونيك في الهالمل عل تفكيك حمض تشار يعنااليم ز ن: اونيدازالهيال-7
 سجة  . ناألذىبية في ال

 . بيضالهاضم للكريات ال ذيفافال–معوي ال ذيفافال –عنقودي ال اؿحالات خارجية : ذيفان-2

 :منها طبيعة بروتينية مستضدية ولو تأثيرات  اتعنقودية ذالات ذيفان وعموماً 

 .حمراءالدـ اللكريات  اؿح-7جلد . النخر -8.  حيوافقاتلة لل -0

 ذىبية: العنقودية المكورات التي تسببها ال مرا اال

 -غذاىية سممات ت -ضرع التهابات التسبب -خراجات . الجروح و ال ىتهابات قيحية وحتى مزمنة كعدو ال-
 خصي . العنقودي بعد عمليات الداء ال فاحصالتسبب عند 
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 ذىبية العنقودية المخبري للمكورات التشخيص ال                       

 .خاطيةمالغشية األ –حليب ال -جلدالمسحات من   –قيح ال: عينات ال

 : العامل المسببخطوات لتشخيص الجراءات و اإل

شكلية بعد تلوينها بصغة الصفات السابقة ومبلحظة العينات الجرثومية من ال حضراتمجهري للمالفحص ال-0
 غراـ. 

 . أفدموي و شابمال جاراآل – جاراآلعينات على بيئة:العزؿ:من الزرع و ال-8

 :هاأسذىبية وعلى ر العنقودية المميزة للمكورات ال حيوية:كيمياالخواص ال-7

 شريحة.المخثرة على الخميرة الاختبار  

 ختبار: االطريقة عمل 

زرع من مزروع الة أبرة ب على شريحة زجاجية ثم يأ خذ فوقها ملئ عرو أنر اال أو أفسندـ ألالتوضع قطرة من ببلزما 

ي معدودة أنثو  ؿيجابية يبلحظ وجود خثرات خبلاالة الحالمزيج جيدا في ال(ونخاط تبهةمشالعنقودية )المكوراتال

 .لبيس خروآمخثرة القارف مع شاىد لمكورات عنقودية ذىبية إيجابية للخميرة نومن اجل قراءة أفضل للنتيجة 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 عقدية :ال:  ثانياً   

 طبيعية . الجرثومية الزمر الوبعضها يدخل في عداد  حيوافول اإلنسافقيحية في التهابات االلبعضها ممر  مسؤوؿ عن  -

 واعها:أنومن 

 جلكتية.اال عقديةال خليلية,ال عقديةال ,رئويةال عقديةالة , قيحمال أو قيحيةالعقدية الممرضة:ال ياتعقدال (0
 ت فردية.االية ضعيفة فهي تسبب حمراضاإليتها أىممعوية:ال ياتعقدال (8
 مخضرة.العقدية اللعابية و العقدية الفموية:ال ياتعقدال (7
 . األلبافمنها في صناعة  حليب ومشتقاتو يستفادالنافعة موجودة في ال ياتعقدال لبنية: وىي منالعقدية ال (2

 جلكتيةاألعقدية ال

 شكلية:الخواص ال*

تتنظم على شكل عقد  ميكروف 0,8 - 1,6أبعادىا ,وغة وغير متحركة وال تظهر محفظة غراـ غير متبالمكورات إيجابية 
 حليب .ال مأخوذة منالجرثومية ال محضراتال فيطويلة خاصة 

 عية:مزر الخواص ال

تحتاج  من  االمقاومةضعيفة -دقيقة 71ؿـ خبل56لدرجة التسخين باتتاثر ب ـ 77مثلىالحرارة الدرجة ,  الىوائية أو ىوائية
 .سكرالمصل و البيئات غنية ب إلىأجل نموىا 

قواـ مع الندفي  أومكونة راسب مخاطي  أو متجانسوسط بشكل الساعة معكرة 82ؿسائلة تنمو خبلالبيئات الفي -
 رائق وسطالبقاء

 .غير محللة أوجزئيا  أودموي تنمو مستعمرات صغيرة محللة للدـ تحليبل كامبل ال جاراآلفي -

ذات لوف ضارب  للزرقة غير  تقائية" تنمو معطية مستعمرات صغيرة شفافةأن بيئةعلى بيئة ادوارد"ومن أجل عزلها تزرع  -
 .جزئي أومحللة لؤلسكلين ومصحوبة بتحلل دموي كامبل 

 حيوية:كيمياالخواص ال

 كتبلز. التين, التفرز جيبلالالتميع   , سكليناالالتحلل  ,يتوؿ أنمال, التخمر  سكرياتالعديد من التخمر 

رضع الد نات عأنتأنسحايا و التهاب الرئوي و التهاب االلمسببة  اإلنسافوتصيب  مرا االببات مس أىممن ية: مراضاال
 نساء. التناسلية عند البولية و المجاري التهاب الو 

 حيوية. الات دجرثومي للصاالتحسس الاجراء اختبار  يفضل :     جة المعال
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 جلكتيةالعقدية  المخبري للمكورات التشخيص ال

 حليب .ال   عينات:ال

 تي :االجراء إل

 شكلية . الخوص التلوين بصيغة غراـ لمبلحظة البعد ملوث الحليب الألفبلـ من  : مجهريالفحص ال-0

 .  شرائحالراسب لتحضير الد ثم يأخذ من  / دورة 7111 – 8111حليب بسرعة اليثفل مبلحظة : 

 عزؿ :الزرع و ال-8
 لؤلكثار . 773ساعة بدرجة  82حليب و يزرع في بيئة سائلة و يحضن مدة اليؤخذ من راسب -أ
  مزرعية .الخواص الدوارد وتبلحظ إدموي وبيئة ال جاراآلعلى  سائلة ويزرع منهاالمزارع اليؤخذ من -ب

  كيميا حيوية:الختبارات االأجراء -7

 اختبار كامب:-2

طبق اللى امتداد دموي( حيث يرزع ع دموي)بيئة أجارالتحلل الجلكيتية يعتمد على خاصية العقدية المكورات الللكشف عن 
عقدية المكورات الؿ و االزرع الدـ تحليبل كامبل ثم يزرع وبشكل عامودي على المكورات عنقودية ذىبية محللة بشكل أفقي 

 دمويالتحلل العند تبلقي مناطق يجابية تظهر اال ةالحالوفي  عموديةالفقية مع اال زرعالتماس لخطوط أي ف دو مشتبهة بها بال
 . ذات تحلل دموي كامل شكل القمعية  أوية لىبلشفافة تماما منطقة 

 اختبار ىوتس:-5

مل (1.5مشتبو ويضاؼ لو )الحليب ال(مل من 9,5ي)أو اختبار حبوب أنجلكتية يؤخذ العنقودية المكورات الللكشف عن 
 .(1,5ي بتركيز)أنرجو االبرـو كريزوؿ المحلوؿ المن 

ب و بو ناألوف على جدار لاليجابية تظهر مستعمرات صفراء االفي  ساعة82ـ لمدة 77حرارةالختبار في ناظم االبوبة أنتوضع 
 قاعو.
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 مبوغةال غيرغراـ العصوية إيجابية الجراثيم ال.

 

 ليستيرياالجنس  -8   وتدياتالجنس  -0: مجموعة الممرضة في ىذه العوامل ال أىم

 

 واعو :أن أىموتدية(:العصيات الوتديات ) الجنس  –الً أو 

 دفتيريةالوتدية ال -0 

 قيحيةالوتدية ال -8

 غنميةالوتدية ال -7

 كلويةالوتدية ال -2

 خيليةالوتدية ال -5

 

 ( خناقيةال)دفتيرية الوتدية ال

حيث تتراكم أغشية تنفس العلوي لجهاز الجزء الفي  اإلصابةسنوات وتكوف  5-0من  اؿطفاالفقط وخاصة  اإلنسافتصيب 
 .وفاةالختناؽ و اال إلىحنجرة وتؤدي التسد  أفتهابية يمكن اللوف تحتوي على نواتج المسمرة 

في عمر شهر  اؿعصيات ويعطى لؤلطفاللهذه معطل  ذيفافي على أو حالثبلثي اللقاح البها بسبب استخداـ  اإلصابةتراجعت 
 ؤه وفق برنامج تحصين متكامل.عطاإويتكرر 
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 ةقيحمالوتدية ال

 شكلية :الخواص ال

عرضًا تظهر بشكل وتدي أحد أطرافها عريض  ميكروف1.7-1.8كروف طواًل ويم 8-1.5أبعادىا  اؿشكاالعصيات متعددة 
حديثة على المحضرات الصينية ومن ال األحرؼبشكل  أو L   أو  vبشكل حرؼ  أود تتوضع بشل مفر خر مدبب  قد االو 

, غير بولي فوسفات البسبب وجود حبيبات  متجانسدبابيس , تتلوف بصبغة غراـ بشكل غير الشكل تجمعات تشبو كتلة 
 متحركة , ليس لها محفظة , وال تشكل أبواغ.

 مزرعية :الخواص ال

 إلى, تحتاج  7.5-7حموضة الو درجة  ـ 77مثلى لنموىا الحرارة الهواء درجة الدقيقة  أوالىوائية مخيرة  أوىوائية -
 غلوكوز.السكر  أودـ ال أومصل المنابت غنية ب

 سائل رائقاً.السا ويبقى  28 ؿ% تنمو بشكل راسب حبيبي خبل0غلوكوز اليها المضاؼ المغذية الشوربة الفي -

تحلل ال ضعيفة من مع منطقة ملم  8-0 شمع  قطرىا التنو مستعمرات صغيرة شفافة مثل قطرات  مدممال جاراآلعلى -
 .Bكامل ال دمويال

لوف السوداء  إلى) منبت نوعي ( تنمو معطية مستعمرات نقية رمادية بوتاسيـو المضاؼ لو تلوريت المدمم ال جاراآلعلى -
.المعدف  إلىتلوريت النتيجة ارجاع   تلوريـو

 مل . 8-0ل مستعمرات صغيرة قطرىا فلوكوز ( تنمو على شكاليو سكر الضاؼ مصل بقري ممخثر للوفلر )الصل ال على -

 كيمياحيوية :الخواص ال

نتريت , سلبية  إلىنترات الال ترجع يوريا, الدوؿ , التحلل ناألجبلتين , ال تطلق التميع  . سكرياتالعديد من التخمر 
 مساعدة.الللخميرة 
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 قيحيةالوتدية المخبري للعصيات التشخيص ال

 عينات :ال

 قيح .ال –حليب ال –جنة اال –رحم ال –ضرع ال –رئة ال

 تي :االإلجراء 

 مجهري للمسحات:الفحص ال -0

صباغ غير الصينية ويكوف توزع الحرؼ االمجهرية على شكل الساحة العصيات في البعد صبغها بصيغة غراـ يبلحظ توزع 
 بولي فوسفات. المنتظم بسبب وجود حبيبات 

 :جرثومية البيئات العزؿ على الزرع و ال -8

مل يحيط بها منطقة  8-0شمع قطرىا التنمو بشكل مستعمرات صغيرة شفافة مثل قطرات  مدممال جاراآلعلى     
 كامل بيتا . الدموي و التحلل الضعيفة من 

 مل .  8-0فلوكوز ( تنمو على شكل مستعمرات صغيرة قطرىا اليو سكر المخثر للوفلر )وصل بقري و ضاؼ الصل العلى 

 :كيمياحيويةالخواص الدراسة  -7 

  كتبلز(.المساعدة ) الخميرة النترات و اليوريا و الدوؿ و نجبلتين سلبية لؤلالو تميع  سكرياتالعديد من ال تخمر
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 كاذب (السل ال) عصيات  غنميةالية وتدال

 شكلية :الخواص ال

صبغة  غراـ تقبلالايجابية عرضًا  ,تظهر شكل سياجي  ميكروف 1.5طواًل و  ميكروف 7-0تقيس  اؿشكاالعصيات متعددة 
 واغ.أبليس لها محفظة , غير متحركة وال تشكل  , متجانسغراـ بشكل غير 

 مزرعية :الخواص ال

 28 ؿخبل مغذيةالشوربة البسيطة مثل المنابت التنمو على ,   7.5-7حموضة الودرجة ـ  77مثلى لنموىا الحرارة الدرجة 
 طح.سالقاع وطبقة حرشفية على البشكل راسب حبيبي في  ساعة 

زرع بوجود الذات لوف أصفر محاطة بمنطقة تحلل دموي غير كامل ويفضل  مستعمرات بشكلتنمو مم مدال جاراآلعلى 
01 %co2. 

 كيميا حيوية:الخواص ال

للخميرة  نتريت , ايجابية إلىنترات ال ترجع يوريا, الالتحلل دوؿ , ناألجبلتين , ال تطلق ال .ال تميع تاريسكال بعضتخمر 
  مساعدة.ال

 غنمية الوتدية المخبري للعصيات التشخيص ال                              

 
 تي :االية إلجراء أو لمقالعقد الخراجات و العينات : محتويات ال

 شكلية . الخواص البصيغة غراـ لمشاىدة  فخراجات و تلو المصابة و الية  أو لمفالعقد المن :  مسحاتالتحضير  -0

 مزرعية . الخواص  البلحظة لم:  جرثوميةالبيئات العينات على الزرع  -8

يوريا النترات وال تفكك الجبلتين و ترجع  الو ال تميع  سكرياتالعديد من التخمر كيمياحيوية:الختبارات االإجراء  -7
 مساعدة . الو إيجابية للخميرة 

بروتوني التجويض الغنيمة بالوتدية العصيات المل من مطلق ½ ختبار على حقن االيعتمد ىذا س : أو إجراء اختبار شر  -2
غنمية على  الوتدية العصيات الخصيتين نتيجة الدخاخ أنتهابات و الخنزير غينيا حيث يبلحظ بعد أسبوع  أوقبيات اللذكر 
 ختبار خاص و مميز لها . االصفن و ىذا الكيس 
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 ليستيريا :الجنس -ثانياً 

 نواة (البكتيريا وحيدة ال أوغنمية ال ليستيرياالليستيريا ) ال

 شكلية :الخواص ال

تاد و االغراـ تبدو بشل العرضًا , ايجابية  ميكروف 1.5-1.2طواًل و  ميكروف 8-1.6حواؼ تقيس العصيات قصيرة مكورة
, ميكروف  011-51قيمة تظهر بشكل خيطي رفيع طولو  المحضرات ال, من حديثة المحضرات الصينية من الحرؼ اال أو

درجة الـ بواسطة أربع سياط وغير متحركة ب 85-81حرارة المتحركة بدرجة  ليستيرياالو  ليس لها محفظة, ال تشكل أبواغ ,
 .متحركة الوتدية غير العصيات الميزة لتفريقها عن الوتستخدـ ىذه  ـ  77

 :مزرعيةالخواص ال

هواء يعني وجود الزرع في ظروؼ دقيقة الويفضل  كستروزد  أودـ المصل  أويفضل إضافة دـ بسيطة و المنابت التنمو على 
01 %co2. 

 ساعة. 28 ؿخبل قاعاللوف في الغلوكوز يتشكل راسب حبيبي كثيف أصفر كريمي المضتف لها المغذية الشوربة الفي -

ساعة تكبر  28وبعد ـ بشكل مستعمرات ناعمة صغيرة 77ساعة بدرجة حرارة  82 ؿمدمم تنمو خبلال جاراآلعلى -
 كامل.الدموي ال تحللال ضيقة من ملم تحاط بمنطقة 8-1.5مستعمرات وتتلوف بلوف أبيض رمادي بقطر ال

منبت نتيجة حركة الها تتنتشر في كل أنـ يبلحظ  88حرارة الوبدرجة  احركتهصلبة لدراسة الساط نصف و االتزرع على 
 زرع.الـ  تنتشر فقط على خط 77رجة دالأما في جراثيم ال

 :يةمراضاال

حوؿ نفسو  فادور الحركة و التظاـ ناأعرا  اضطراب وعدـ  حيوافالوتظهر على عصبي الجهاز ال: تصيب األبقارو  األغناـفي 
 . فادور المر  مر  النفوؽ ويسمى الشلل و الثم يصاب ب

جهاضات إ إلىأياـ من والدتو وقد تؤدي 7جنين قبل الموت  إلىحوامل وتؤدي النساء العند  عدوىال: تحدث  اإلنساففي 
%, 51وفيات الة ونسبة رئوية وسحائيتهابات اليد أعرا  المو الوالدة وتظهر على ىذه اليد أثناء القد تحدث عدوى للمو  أو
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كبد الات دموية يصاحبها تضخم في ناتنإبشكل أعرا  عصبية و  اإلصابةعاماً( تظهر  51كهوؿ ) أكبر من الأما عند 
 سيئ . ذارنإلاو  اؿطحالو 

 مخبري لليستريا التشخيص ال                                             

 عينات : ال

-كلية –كبد   – اؿحليب أعضاء )طح –مخاطية الغشية االمسجات من  –رحم ال -قيحال –دـ ال –ية أو لمفالعقد ال -مخال
 رئة(.

 تي :االإلجراء 

 شكلية بعد صبغها بصبغة غراـ . الخواص اللمبلحظة  مجهري :الفحص ال (0

 .مزرعيةالخواص المستعمرات ومبلحظة الخاصة وفحص المنابت العلى  عزؿ :الزرع و ال (8

 نواة,المميزة لليستيريا وحيدة ال:ومبلحظة نتائجها كيميا حيويةالختبارات االإ جراء  (7

  مصلية:الختبارات االإجراء  (2

 شريحةالتراص على الاختبار  - أ

 ابيبناألتراص بالاختبار  - ب

 ترسيبالاختبار  - ت

 متممةالاختبار تثبيت  - ث

 م ىنريالعالجرثومية بطريقة المزارع الفحص  -5

 أوة براقة بلمعة زرقاء متجانسليستيريا ناعمة الحيث تظهر مستعمرات  25ية أو مستعمرات بز الوذلك بإسقاط أشعة على 
 ليستيريا.الختبار مميز لمستعمرات االخضراء وىذا 

فيبلحظ نفوقها  مل من مزروع الليستيريا 0بػ  صفاؽالداخل  أوجلد التحت   فار ئفالقن تححيث  تجارب:ال حيوافحقن -6
  . دمويالتسمم اليـو نتيجة  7-8بعد

 : إلىلجوء الضارية يجب الضارية و غير العترات التفريق بين لول
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يجابية تلتهب االة الحالمراد اختبارىا في اللعترة املتحمة بالفي القبيعات  أو األرانبيعتمد على حقن  ذيال:   طوف(أناختبار)
 ساعة.  28 ؿتحمة خبللمال

 

 

 ةمتبوغالغراـ اليجابية إعصوية ال جراثيمال

 عصويةال -اًل أو 

 خبيثة (الجمرة الجمرية ) عصيات العصوية ال

 شكلية:الخواص ال

, غير جسم المحفظة داخل ذات عرضاً ,  ميكروف 0طوالً و  ميكروف 5-7شكل أطرافها مقطوعة تقيس الية أنعصيات اسطو 
متبوغة  محفظةالمزارع فتكوف سبلسلها طويلة عديمة الأما من مرضية المحضرات المتحركة تتوضع بشكل سبلسل قصيرة من 

قطرىا أقل من  أفو لجرثومية الخلية التشوه شكل  مركزي ال ذات توضع شكلال يةأو بواغ فهي بيضاالغراـ, أما ال, ايجابية 
ميتيلين المحفظة فيتم تلوينها بصبغة أزرؽ ال,,أما خضر االلوف البواغ بصبغة راكت حيث تأخذ االعصية,,, تتلوف العر  
 بنفسجي.ال أوزرؽ االلوف العصية تأخذ القرمزي و اللوف الحيث تأخذ  أفو االلمتعدد 

 : مزرعيةالخواص ال

عندما تكوف بشكل ذات حيوية كبيرة  7,2ـ ودرجة حموضة 77بدرجة حرارة عادية الساط و االىوائية مجبرة , تنمو على 
 للجفاؼ .مة أو أبواغ مق

 سائل رائقاً.الويبقى ثلج المغذي تنمو على شكل كتل تشبو ندؼ المرؽ الفي -

مقلوبة مع الصنوبر المعطية شكل شجرة سطح السطح وتقل كلما ابتعدنا عن القرب هبلـ تنو بشكل خيوط طويلة الفي بيئة -
 جبلتين ببطء.التمييع 

على شكل مستعمرات دائرية حوافها غير منتظمة ساعة 82 ؿخبل مدمم تنموال أومغذي ال جاراآلصلبة البيئات اللى ع-
خيوط ال من ضعيف تعطي شكبلً التكبير المستعمرات بالعاتمة وجافة ذات لوف أبيض رمادي وسطحها مشعث وعند فحص 

 مجعد(.المرأة الميدوسا ) شعر المتوازية تشبو رأس ال

 تحلل دموي.مغذي ودوف الة لآلجار هتنمو مشابدموي ال جاراآلعلى -
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 كيميا حيوية :الخواص ال

,   h2sيوريا, ال تطلق غاز التحلل  الدوؿ ,ناألجبلتين ببطء , ال تطلق الطبلؽ غاز . تميع أندوف  سكرياتالتخمر بعض 
 .سيترات لسيموفالنتريت , تنمو على بيئة  إلىنترات الترجع 

 مصليةالختبارات اال

ة مرضية ما .عندىا المسبب لحالعامل التبين لنا ماىية  أفكيمياحيوية ال و مزرعيةال مجهرية والختبارات االعندما ال تستطيع 
م اسكولي الحراري للعالترسيب الاختبار  إلىلجوء الجمرية يمكن العصوية الوللكشف عن  مصليةالختبارات اال إلىنلجأ 

ترسيب , وىناؾ اختبار ال عن طريق جمريةالللعصوية منحلة النوعية المستضدات العلى  أفبرىالختبار على االويعتمد ىذا 
 م أشترلوني .الهبلمي للعال جاراآلترسيب في الآخر ىو اختبار 

 ية :مراضاال

 . اإلنسافيصيب  أفمر  الويمكن لهذا  خبيثة الجمرة العناـ تسبب داء االو األبقار عند 

مع أعرا  نزفية  اؿطحالية وتضخم أو لمفالعقد الوتضخم  تي تترافق بإرتفاع حرارةالحادة الات أنتناألمر  من الويعتبر ىذا 
 .جسمالي يخرج من فتحات أنقطر  دـ أسودالدـ ويكوف لوف العدة أياـ نتيجة خمج  ؿموت خبلالتنتهي ب

 خبيثة (البثرة ال أو –جلدية الجمرة الجلدية )ال اإلصابةموضعية :  اؿعدة أشك اإلصابةتأخذ  اإلنسافعند 

 .رئوية( وىي قاتلةالجمرة ال) ئويةر ال اإلصابة-0

 .معوية(الجمرة المعوية )ال اإلصابة-8
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 جمرية الللعصوية  مخبريالتشخيص ال

 نافقة . ال صوؼ والينصح إطبلقا بفتحال –شعر ال –جلد ال –عظاـ ال -  -عضاء اال –قيح ال –دـ ال عينات :ال

 تي:االإلجراء 

تلوين بصبغة المحفظة يتم العينات بعد صبها بصبغة غراـ و إلظهار الجرثومية من الللمحضرات  مجهري :الفحص ال -0
  . أفو االلمتعدد ميتيلين ال

 مزرعية . الخواص الجرثومية لمبلحظة البيئات العلى  عزؿ :الزرع و ال -8

 مستضدات . العن  أفاسكولي , اشترلوني للبرى مصلبة:الختبارات االإجراء  -7

 . تجربةال حيوافحقن  -2

( وحدة 5,1ية على )أو حالصلبة البئيات المزروعة في إحدى الجمرية العصوية ال: مبدأه لؤلؤالإجراء اختبار عقد  -5
 لؤلؤ.ال( ساعات  من تحضين شكبل دائريا يشبو عقد 6بعد عدة ساعات ) مستعمراتال تأخذحيث  بنسلين /مل المن  يةدول
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 مطثيةال-ثانياً 

 حاطمةالمطثية ال

 شكلية :الخواص ال

 أوبواغ ذات توضع مركزي األ عرضاً متبوغة و ميكروف 1.8-1.6طواًل  ميكروف2-0.8غراـ غليظة تقيس العصيات ايجابية 
 .ثنائيات أوجسم , تتوضع بشكل مفرد الداخل تحت نهائي , غير متحركة ,تظهر محفظة 

 مزرعية:الخواص ال

 . 7.7حموضة الـ , درجة  77مثلى لنموىا الحرارة الال ىوائية غير محكمة , درجة -

 –عنب المضاؼ لو سكر ال دمويال جاراآلسكريات مثل البروتينات و الية على و احالمنابت التنمو بشكل جيد على  -
خضر األلوف الف بذات لوف أصفر محمر وتتلو لوف المستعمرات مستديرة بارزة عاتمة  لتنمو بشك حيث) بيئة زايسلر(غلوكوز ال

 شكل .الوسط وتظهر تحلل دموي قرصي ال إلى جينكسو ألاعند دخوؿ 

 .غازاتالوسط ومطلقة كمية كبيرة من الساعة معكرة  82 ؿمطبوخة ( تنمو خبلاللحمة المنبت روبرتسوف ) -

بيض الموجود في صفار الليستين اللل حناتجة عن تالدىوف الئة نتيجة ترسيب لبيض تعطي مستعمرات متؤلالعلى بيئة صفار -
 .تفاعل نجلر()  ختباراالويسمى ىذا 

 كيمياحيوية:الخواص ال

نتريت , تحلل  إلىنترات الترجع , h2sدوؿ ,بعضها يطلق ناألجبلتين , ال تطلق ال تميع . سكرياتالعديد من التخمر 
 .ليستينال

  ية:مراضاإل

 واع مصلية:أنلها خمسة 

A  : اإلنسافتسبب وزمة غازية عند. 

B والدة.اليـو بعد  05-0رضيعة بعمر ال فحمؤلال:يسبب زحار 

C  بعمر سنة. األغناـعند  سترؾ (ال أوضدمة الصعقة ) ال: يسبب مر 
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D  عمر سنة.أسبوع وحتى 8بعمر  فحمؤلالرخوة عند الكلية ال: يسبب مر 

E األغناـو األبقار : سمدمية معوية) تسمم دموي معوي( عند. 

اعطاءصاد حيوي مع  إلىضافة االبمرضية الة النوعي تبعًا للحالمصل ال أواح قلال: للوقاية عن طريق إعطاء وقايةالجة و المعال
 علف ال

 جة .المر  ال يلجأ للمعالونظراً لسرعة تطور 

 

 حاطمة المخبري للمطثية التشخيص ال

 دقيقة .ال معاءاالمحتوى  –غازية الوذمات المفرزات  -دـ -يةأو عقدلمف –كلية   – اؿطح -عينات : كبدال

  تي:االإلجراء 

 مجهري للمحضرات : الفحص ال -0

ميكروف تظهر محفظة  1 ,8 -1 ,6*2- 0 ,8غراـ غير متحركة تقيس الشكلية ىي عصيات إيجابية الخواص الإلثبات 
 مزدوج .  أوعصيات بشكل مفرد التحت نهائي وتظهر  أوبواع ذات توضع مركزي االا متبوعة و أنجسم أحيالداخل 

 نوعية : الجرثوية البيئات العزؿ : على الزرع و ال -8

 غازات .الطبلؽ كمية كبيرة من أنوسط مع الكرة عم سا 82 ؿخبلمطبوخة (: تنمو اللحمة المرؽ أ( بيئة روبرستوف )

لوف ال إلىلوف يتحوؿ الراء محمرة فص ب( على بيئة زايسلر )اجار دموي مضاؼ لو غلوكوز ( تنمو مستعمرات مستديرة وبارزة
 .شكل الصي ر دموي ق تحللكسجين مع وجود و االخضر بوجود اال

 : كيمياحيويةالختبارات االإجراء  -7
نتريت بعضها  إلىنترات إالجبلتين ترجع التميع  سكرياتالعديد الها تخمر أنمطثيات حيث المطثية وباقي التفريق بين ىذه لل

 دوؿ .ناألال تطلق  H2sيطلق 
 :معاءاالفي  ذيفافالعلى  أفبرىال -2

يجابية االة الحالجلد في البيضاء تحت  أفئر ف أوتجربة قبيعات ال حيوافعائم ويحقن في السائل المل من  8يؤخذ كمية حيث 
مسبب يمكن عمل العامل العلى  أفبرىلعضبلت ولالجلد و السوائل بين الب ئيتفاخ غازي ملأنساعا يبلحظ 28وبعد مرور

 ات.حيوانالغازات من أعضاء ىذه المختلطة بالسوئل المحضرات من ىذه 
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 :ذيفافالتعادؿ لتحديد نوع الإجراء اختبار -5

وآخرى  ذيفافنوعية للال اؿمصاالية من البريتوف( برشاحة خالصفاؽ )الفي فضلاالوريد و البيضاء في ال أففئر ال حقن يعتمد على
تي تبقى على ال أففئر الساعة ف28نتيجة بعد مرورالمل ثم تقرأ  1,7-1,5وذلك بمعدؿ  ذيفافنوعية للال اؿمصاالية على أو ح
 . ذيفافالي تدلنا على نوع ىذا التالوب ذيفافالذي عادؿ النوعي المصل الحياة تدلنا على القيد 

 

 

 كزازيةالمطثية ال-8

 : شكليةالخواص ال

عرضًا , متحركة بواسطة أىداب  ميكروف 0.0-1.5طواًل و  ميكروف 5-8.2تقيس غراـ متبوغة رفيعة العصيات ايجابية 
أبواغًا لها ساعة من نموىا  28, تشكل بعد وسط , ليس لها محفظة ال إلىكسيجين و االمحيطية , تفقد حركتها عند دخوؿ 

 أوطبلة المما يعطيها شكل عصا  عصيةالعصية وتشوه شكل التتوضع في نهاية عصية القطرىا أكبر من عر  شكل كروي 
 غراـ.السلبية أو ف أبواغ ( غير متقبلة لصبغة غراـ و قديمة تبدو عصيات خيطية )بدالحضرات التنس, من المضرب 

 مزرعية :الخواص ال

 بلىوائية .الزرعية الساط و االفي  تنمو بسهولة جراثيم ال ىوائية مجبرة

 محروؽ .القرف اللو رائحة طبلؽ غاز أنمرؽ بشدة مع الغلوكوز تنمو معكرة المضاؼ لو المغذي المرؽ الفي -

غير رمادية ذات حواؼ  أولوف الغلوكوز( تعطي مستعمرات مستديرة عديمة المضاؼ لو الدموي ال جاراآلعلى بيئة زايسلر ) -
 دموي بسيط. ؿحبلأنمنتظمة مع 

سطح معطياً شكل الريجياً كلما اتجهنا نحو دنمو تالبوب ويتناقص ناألفي قاع جبلتين( تنمو ببطء وبكثافة الهبلـ )الفي بيئة -
 ها جراثيم ال ىوائية(.نصحيحة )ألالصنوبر الشجرة 

 كيمياحيوية:الخواص ال

 نتريت . إلىنترات الترجع , ال H2Sوغاز  دوؿناألتطلق  ,ببطء جبلتين التميع  , تاريكسالالتخمر 

 كزازية:ال مطثيةالتي تسببها ال مرا األ

قوية الخارجية الات ذيفانالوىو من  تشنجي الز اكز ال ذيفاف, ويكوف تأثيرىا بواسطة خيوؿالوخاصة  حيوافالو  اإلنسافتصيب 
اثر شلل ختناؽ االموت نتيجة الوىي تقلصات وتشنجات عضلية وقد يحدث  عدوىالناتجة عن العرا  االتظهر  جداً 
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خصي ال أوذيل العمليات قطع  أوسري الحبل القطع  أثناء أوجروح المن  ىعدو التحدث و قد تنفسية .العضبلت الو  ءمريال
 قروف.القص  أو

 وقاية :ال

 . ذيفافمنفعلة عن طريق اعطاء مصل نوعي مضاد للالنوعية الوقاية ال -0
 معطل .ال ذيفافالح ة عن طريق اعطاء لقا الفعالنوغية الوقاية ال -8
أشهر ثم يكرر ثبلث مرات بفاصل  7-0بعمر  اؿثبلثي لؤلطفاللقاح المعطل مع ال ذيفافاليعطى لقاح  اإلنسافعند  -7

 سنوات . 6وجرعة داعمة بعمر سنة ونصف وجرعة معززة أخرى بعمر زمني شهر واحد 
 

 يةكزاز المخبري للمطثية التشخيص ال                      
 
 جرح.المستخدمة من الغريبة الدوات االمتنكرة السجة ناأل –جروح العينات : افرازات ال

 تي :االإلجراء 
                                                                                            : مجهري للمحضراتالفحص ال -0

 و ميكروف طوال 5 -8 ,2غراـ رفيعة تقيس من الها عصيات إيجابية أنراكت و مبلحظة  بعد صبغها بصبغة غراـ و
عصية البواغ كروية ذات توضع نهائي وحجمها أكبر من قطر االعرضا متحركة ليس لها محفظة متبوغة و  0,0 -.,5

 تنس . المضرب  أوطبل العصية شكل عصا البمرتين مما يؤدي إ لى أغطاء 
 مزرعية:  الخواص البلىوائية و مبلحظة الجرثومية في ظروؼ البيئات العلى :  عزؿالزرع و اال -8   

 دموي بسيط. ؿحبلأنمضاؼ لو غلوكوز )زايسلر( تعطي مستعمرات الدموي ال جاراآلأ( على 
سطح معطيتا البوب ويتناقص كلما أتجهنا نحو ناألجيبلتين تنمو ببطء وبكثافة في قاع ال أوهبلـ الب(على بيئة 

 صنوبر.البذلك شكل شجرة 
 كيميا حيوية :الخواص الدراسة -7

 .H2Sدوؿ وناألتطلق ,نتريت  إلىنترات الجيبلتين ببطء , الترجع ال,تميع  سكرياتالال تخمر 
قبيعات حيث ال أوبيضاء ال أففئر التجربة كالات حيوانجلد في الحقن تحت العن طريق : مسببالعامل العزؿ -2

خلف و القوائم ممتدة نحو البحر )الأياـ أخذتا وضعية عجل  7 ؿيجابية خبلاالة الحالات في  حيوانالتنفق 
 متشنجة(.  

عينة اللية ثم بكمية من وحدة دو  511كزاز البيضاء بترياؽ ال أففئر الغر  تحقن ال:لهذا  ذيفافالعلى  أفبرىال -5
 عادؿ قدترياؽ ال أفعلى حياة مما يدؿ العلى قيد  أففئر اليجابية تبقى االة الحالجلد في المل تحت  1,5ة مشتبهال

 .ع تأثيرهمنو  كزازال ذيفاف
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 متفطراتال                                                  

منها :  أفسنواع ممرضة لؤلأنعدة ذي يحوي المتفطرات  و الىو  م وتتضمن جنسًا واحداً العال ءحاأنتنتشر في جميع 
–بقري النوع المتفطرة المنها :  حيوافالوأخرى تصيب  سل(الأو تدرف المل داء ابشري )عالنوع ال متفطرةال–جذاميةالمتفطرةال
آفات رئوية وعقد درنية وتغيرات  حيوافالو  اإلنساف, تسبب عند طيريةاللمتفطرة ا–قارضيةالمتفطرةال–سل المتفطرة نظيرة ال
 ( . مزمنةإصابة  )قد تستمر لفترة طويلة يةأو لمفالعقد الفي 

بشك  اال حيوافالأو  اإلنسافوىي ال تصيب  موذجيةنؤلالرمية المتفطرات المتفطرات يوجد عدد من الب ىذه أنج إلى
 .تهازيأن

 . نموىا بطيئ أفها مغلفة بطبقة شمعية , كما نألكحوؿ المة لؤلحما  و أو ها مقأنوتتصف جميعها ب

 ليةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسالمتفطرةال

 تدرف(العصيات  –سليةالعصيات اللها أسماء مرادفة ) 

 شكلية:الخواص ال

أطرافها مدورة  مريض تبدو بشك عصيات مستقيمةالة وقشع مخاطيالغشية االية و أو لمفالعقد المأخوذة من المحضرات المن  
ها ن, تتلوف بصبغة غراـ بصعوبة ألبواغ اال. غير متحركة , ال تشكل عرضًا  ميكروف 1.5-1.8طواًل  ميكروف5-0تقيس 

 يفضل تلوينها بصبغة زيل نيلسوفكحوؿ المة لبلحما  و أو ها مقنوأللتلوينها  ساعة08إلىقد تحتاج محاطة بطبقة شمعية 
زرؽ االلوف المرافقة تتلوف بالبكتيريا الكريات و الظهارية و الخبليا الك  مرافقةالخبليا الو فوكسين(ال)حمرااللوف الحيث تتلوف ب

 يلي :سل حسب نوعها بما الوتتميز عصيات  ميتيلين(.ال)أزرؽ 

 صبغة.الطوؿ محببة غير منتظمة البشري: عصيات رفيعة متوسطة السل العصيات -0

 صبغة.البقري : عصيات سميكة قصيرة غير محببة منتظمة السل العصيات -8

 صبغة.الشكل محببة غير منتظمة الرفيعة طويلة خيطية طيري : عصيات السل العصيات -7

 .يالبرتقالكريدين اال و  رامينو االعتماد على صبغات ومضائية مثل االق لفحصها بالمتالمجهر اليمكن استخداـ 

 مزرعية:الخواص ال
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مصل البيض, ال)صفار منابت غنية  إلى, وتحتاج  7حموضة الـ ودرجة 77 مثلى لنموىاالحرارة الىوائية مجبرة , درجة 
 أسابيع. 8 إلى,فيتامينات وأمبلح معدنية( وتنمو ببطء شديد يصل 

 فاتح وذات لوف أصفر ةوخشن ةجافمعطية مستعمرات  شهر ؿخبل سلالعليو عصيات شتاين جونسوف : تنمو منبت لوفن -
 ملم . 7-8قطرىا 

 ية :مراضاال

وتكاثرىا وتشكيل درنات في  سجةنيتها أساسًا على غزوىا لؤلأمراضات وتقـو ذيفانالسل ال تفرز أي نوع من العصيات 

عضاء االعلى مختلف منتشر الدخنيالسل الدـ وتسبب العصيات في الرئوية خاصًة وقد تؤدي للموت , وقد تنتشر السجة ناأل

 .حيوافالو  اإلنسافوزف عند الخفا  أنو  اؿهز المزمنة البة عر  لبلصا أىمداخلية.و السجة ناألو 

 جة  :المعال

 ريفامايسين .اليزو نيازيد , االستربتومايسين ,المثل جة لفترة طويلة تقـو على استخداـ صادات حيوية المعال تستمر 

  :وقاية ال

 :لقاحات التعتمد على اعطاء 

عجوؿ ال – اؿطفاال)  حيوافالو  أفسنمد لؤلااليعطي مناعة طويلة  بقريالنوع العصيات المحضر من ال B.C.Gلقاح -0
 فتية(.ال

ها تملك أجسامًا مضادًة أن اال حيوافال أو اإلنسافقارضي وىي ال تصيب النوع العصيات المحضر من ال لقاح ميكروتي -8
 مشتركة.
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 سلية المخبري للمتفطرة التشخيص ال                                   

 
 عينات:ال

 رئة (الة )بمصاية ػ حليب ػ أعضاء داخلية أو مخاط ػ قبح ػ بوؿ ػ روث ػ ضرع ػ عقد لمف
 :تياال جراءإل

 للعينات بعد تحضير شرائح منها وصبغها بصبغة زيل نلسن . مجهري:الفحص الػ 0

سل على ىذا الجرثومية مثل لوفن شاين ػ جنسوف حيث تنمو عصيات البيئات المسبب على العامل لل:  عزؿالرع و ز الػ 8
 .مم 7-8شنة وذات لوف اصفر قطرىا خمنبت على شكل مستعمرات جافة و ال

 نياسين .الوعلى راسها اختبار :  كيمياحيويةالختبارات االػ 7

تشريحتة حيث الصفة العرا  و االمن  دكأتلسل ولالكثار عصيبات ختبار إل االستخدـ ىذا ي تجربة :ال حيوافػ حقن 2
جلد( ثم التحت  أوعضل ال( في 7د بمصل فيزلوجي على شكل معلق )اسممدمالسل القييعات بعينات من النين من اثتحقن 

درنات يجابية تشكل االة الحالأسابيع في  01 ي بعدأنثالع و ابيسأ 6 ؿ بعدو االدـ عي أونفوؽ الحتى  حيوافاليعزؿ وتراقب 
عضاء وتحضير شرائح منها صبغها بصبغة االويمكن اخذ عينات من ىذه  اؿطحالمع تضخم  معاءاالكبد و الرئة و الفي  سل

 . مجهرياً  زبل نيلسن وفحصها

عين مرتين بفاصل زمني السلين في الير طسلية ( ىو تقالسلين ىو خبلصة نقية للعصيات ال: ) عينيالسلين  الػ اختبار 5
تهابات  الزازات و إفظهور  اؿنتيجة إيجابية في حالي وتعتبر أنثالير طتقالساعات من  6نتيجة بعد مرور الساعة ثم تقرا  82
 .عين الفي 

مل سلين نقي  ا قنيحيل حيث ذالتحت  أورقبة الجلد في منطقة الة أنثخيعتمد على قياس  جلدي :السلين الػ اختبار  6
 ي:التالشكل النتيجة على التقرا  و جلدالأياـ تقاس سماكة  7وبعد مرور 

 فوؽ.  مل وما 2جلد الة ػ إيجابية عند زيادة سماك0

 مم .  2-7جلد المشتبهة عند زيادة سماكة  -8
 .مل وأقل  7جلد السلبية عند زيادة سماكة  -7
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مصاب  حيوافالعندما يكوف حساسية الالختبار سلبية التفاعبلت الشابهة تسمى ت ماالنتيجة بحالوقد تختلط ىذه 
 جلدية. الفطور الجلدية مزمنة مثل  أمرا ب أوموذجية نؤلالسلبية العصيات الب

 

 ليةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسالمتفطرة نظيرة ال

 معوية (المتفطرة ال–جونية المتفطرة ال–أسماء مرادفة ) عصيات مر  ىونز

 اؿسهإحبها ايصعور االلفائفي و الوخاصة  معاءاالفي  اإلصابةسنوات تتوضع  6-8بعمر األبقار مجترات و خاصة التصيب 
تشريحًا يبلحظ زيادة ,  حيوافالوزف  أفوفقد اؿمزمنة ىز الت االحاليرافقها في  ,خلفية غير قابل للعبلجالقوائم المائي يغطي 

 .ية أضعاؼأنحتى ثم معاءاال أففي سماكة جدر 

 شكلية:الخواص ال

تظهر بشكل تجمعات كثيفة من محضرات  عرضاً  ميكروف 1.5-1.7طواًل و  ميكروف 8-1.7تقيس  عصيات قصيرة
تلوينها بصبغة زيل نيلسوف  فضلاال, ال تشكل أبواغ, و غراـ , غير متحركة , ليس لها محفظة المخاطية , ايجابية الغشية اال
 رامينو االعتماد على صبغات ومضائية مثل االق لفحصها بالمتال مجهراليمكن استخداـ  ,كحوؿالمة لؤلحما  و و اها مقنأل
 ي.البرتقالكريدين اال و 

 :مزرعية الخواص ال

سل اليات ية على خبلصة عصو احالت ابيئال على االال تنمو  7حموضة الـ ودرجة 77مثلى لنموىا الحرارة الىوائية درجة 
 مركبات فيتامين ب. أو اكتينميكوبالموذجية تسمى نؤلال

أسابيع مشكلة مستعمرات صغيرة  8-2 ؿشديد خبل ببطءعصيات الميكوباكتين : تنمو المضاؼ لو العلى منبت دورست -
 جداً ذات قواـ جاؼ ولوف أصفر.

  جة:المعال

ريفامايسين اليزو نيازيد , االستربتومايسين ,المثل  سليةالعصيات الجة المستخدمة في معالحيوية الصادات التستخدـ نفس 
 .فقط حديثةالت االحلول جة لفترة طويلةالمعالوتستمر 

 وقاية :ال
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ها لم أن االمر  الية أعطت نتائج في تأخر ظهور الحاللقاحات التبقى مصدرًا دائمًا للعدوى, و  ظاىرياً  تي تشفىالات حيوانال
 تعطي مناعة تامة.

 

 

 سلية المخبري للمتفطرة نظيرة التشخيص ال

 مساريقية. الية و المفالعقد العينات من  –معاء مخاطي لؤلالغشاء المسحات من  –وث عينات : ر ال

 تي: االإلجراء 

خواص الللعينات بعد تحضير شرائح منها وصبغها بصبغة زيل نيلسن ومبلحظة  مجهري للعينات :الفحص ال -0
 شكلية . ال

ديد شعصيات ببطء التنمو  نميكوباكيالمضاؼ لو النبت دورست  : مثل م جرثوميةالبيئات العزؿ على الزرع و ال -8
 أسابيع بشكل مستعمرات صغيرة جدا ذات قواـ جاؼ ولوف اصفر .  8 ؿخبل

 تجربة . ال حيوافحقن في ال -7

 مصلية . الختبارات االاجراء  -2

% من 71ختبار يمكن تشخيص االطيري لهذا السلين ال أوجونين ال: يتم باستخداـ  دمةاالتحسس داخل الاختبار  -5
ت اسل ( لوجود مولداليني )للكشف عن نظير نجو ال أوطيري السلين التستخدـ  أفويمكن األبقار مشتبهة عند الت االحال

طيري السلين الة الحالملم مما فرؽ في  8يجابية االة الحالي:بالتالشكل الجلد على الة ناضد مشتركة بينهما و تقاس زيادة ثخ
 جونيني . السلين الة الملم في ح 05 أو
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 هواءالبلىوائية ودقيقة الهوائية و الغراـ الجراثيم سلبية ال

 

 كسيداز:و يجابية لؤلاال مخمرة والجراثيم ال-الً أو 

 زوائفالجنس -7ضمات              الجنس -8ستوريبل            ابالجنس  -0

 :باستوريبلالجنس -أوالً 

من قوار  وتتحوؿ الطيور و الات و حيوانالفم ألغلب التنفسية و اللقناة  مخاطيةالغشية األتتواجد بشكل طبيعي في  
 فاسنعدوى لئلال,وتحدث حيوافالمحيطة بالبيئة التغير  أو حيوافالممر  عند تغير مناعة الشكل ال إلىمؤاكل الشكل ال

 .بيطريةالرعاية الخدمة و ال اؿقائمين بأعمالخاصة 

 جنس :الواع ىذا أن أىم

 اتحيوانالدموية ونزفية ونفوؽ مفاجئ لكثير من  اتناتنإ: تسبب توسيداالم ستوريبلاب -0
 نعاج وتسبب أعرا  آفات رئوية وتسمم دمويالوخاصة ات حيوانالتصيب معظم  :دـالستوريبل محللة اب -8
عن طريق عض ىذه  فاسنقطط تنتقل لئلالكبلب و الوعزلت من  قوار المدارية:تصيب الرئوية الستوريبل ابال -7

 .اتحيوانال
 خنازير.التصيب يوريا:ال ستوريبلاب -2
 خنازير.الغازية:تصيب ال ستوريبلابال -5
نفوؽ أعداد   إلىحبش تؤدي البط و الدجاج و التصيب  طيورالمسبب لمر  كوليرا العامل الطيور:وىي الستوريبلاب -6

 ساعة . 28 ؿكبيرة خبل
 كيمياحيوية.الختبارات االجراء إب االواع ناأل تفريق بين ىذهالال يمكن 
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 نفوؽالستوريبل متعددة ابال
 

 تسمميةال باستوريبلالتوسيدا , الم أسماء مرادفة باستوريبل
 :شكليةالخواص ال

,التشك أبواغًا ,ذات غير متحركة ,عرضاً  ميكروف 1.5 طوالً  ميكروف 2-8 جراثيم عصوية قصيرة ثخينة تقيس

 أزرؽ أو فاوتتلوف بصبغة ليشم غراـالمتكرر ,سلبية الزرع الطازجة وتفقد محفظتها بالمحضرات المحفظة في 

 .قطبينالظاىرة بخاصية ذات الميتيلين حيث تتلوف بلوف أزرؽ فاتح وقطبيها بلوف أزرؽ غامق وتسمى ىذه ال

 مزرعية:الخواص ال

جراثيم العة لنمو نابروتين ومواد مالدـ و المنابت غنية ب إلىتحتاج ـ  77مثلى لنموىا الحرارة الىوائية ,درجة 

.التلوريت , جنتامايسينالمصاحبة مثل ال  بوتاسيـو

 مستعمرات :الواع من أنبروتين نميز ثبلث المحتوي على المدمم ال جاراآلعلى

 . بنار األو  فاة للفئر و اضر الملم نصف شفافة المعة متوسطة  7-8حجم المستعمرات مخاطية كبيرة  -0

 بنار األو  فاة للفئر و اضر الملم ومضائية شديدة  7-0حجم المستعمرات ناعمة متوسطة  -8

 بنار األو  فاللفئر  وجود غير ضارية الحجم نادرة المستعمرات خشنة صغيرة  -7

 كيمياحيوية:الخواص ال

 يورياال, ال تحلل  H2Sنتريت ,تطلق  إلىنترات الترجع دوؿ , ناأل, تطلق غلوكوزالمثل سكريات ال بعضتخمر 

 .مؤكسدةالخميرة الكاتبلز(و ال)مساعدة الايجابية للخميرة 

 

 ية:مراضاإل
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 A-B-C-D-Eواع مصلية أنلها خمسة 

نزيف النتيجة  حيوافالنفوؽ  إلىممايؤدي  حادالحاد وفوؽ الشكل المر  الات ويأخذ حيوانالواع أنتصيب معظم 
 مزمن .الشكل ال إلى اإلصابةموضغية وقد تتحوؿ الات ناتناإلرئوية و التهابات لاالدموي و ال

 حادة( أوصابة فوؽ حادة إ) سا 28ؿخبل حيوافال: يسبب نفوؽ رئويالشكل ال

 اإلصابةمزمنة(وقد تنتقل  إلىتتحوؿ  أوصابة تحت حادة إ)رقبة الرأس و ال: حث يبلحظ توـر منطقة ورمي الشكل ال
 نفوؽ.ال إلىتهابات معوية شديدة قد تؤدي المسببة  معاءاأل إلى

 ب:نار األعند 

 . بنار األنفوؽ  إلىتهاب رئوي مع تسمم دموي ونزيف داخلي يؤدي الحاد,  أوشكل فوؽ حاد 

 . تنفسيةالقناة الفية مخاطية قيحية مع تغيرات بأنات نشكل تحت حاد يرافقو سيبل

 خفا  وزف.انشهية و  فامع ضعف عاـ وفقد بنر األت منتشرة في جسم شكل مزمن يتجلى في خراجا

  جة :المعال

 تتراسيكلين.المبيسيلين , اال, اإلصابةصادات في بداية اللمعظم  باستوريبلالتستجيب 

 وقاية:ال

ين تعطي مناعة الفورمالمعاملة بالباستوريبل العليقة, وتوجد لقاحات من مستعمرات الحيوية مع الصادات التعطى 
 بهدؼ تأمين لقاحات أفضل تعطي مناعة لمدة أطوؿ .لمدة سنة ,وىناؾ أبحاث 
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 مخبري للباستوريبل التشخيص ال

 
دـ ال -عظاـ النقي  -وية المف عقد -(كلية   – اؿطح -كبد-)رئة باراشيميةال عضاءاأل عينات منالعينات : تؤخذ ال
 قصبات . النف و األمخاطية -

 تي : االالجراء 
شكلية و خاصة خاصية الخواص المتيلين و مبلحظة البعد صبغها بصبغة ازرؽ مجهري للعينات : الفحص ال -0 

 قطبين . الذات 
 -ثبلثة )مخاطيةالمستعمرات البروتين و مبلحظة أنواع اليو المضاؼ المدمم ال جاراآلعلى عزؿ: الزرع و ال -8

 خشنة(.  -ناعمة
باستوريبل الف علما بأ باستوريبلالتي تتبع جنس النواع  األو تستخدـ للتفريق بين كيمياحيوية :الخواص الدراسة  -7

ترجع  , هدروجينالندوؿ و كبريت األبلكتوز و تطلق التخمر  سكريات والالعديد من التخمر  نفوؽالمتعددة 
 تبلز. اكالمؤكسدة و اليوريا وإيجابية للخميرة الالتحلل  ,نتريت  إلىنترات ال
وية على جراثيم احالمغذية الشوربة المل ( من مزروع  1 ,5يتم حقن نصف ميلي لتر )تجربة :ال حيوافجقن  -2
عضاء و تصبغ و األساعة يتم تشريحها و تأخذ عينات من  28ف وبعد افئر الجلد في المعزولة تحت ال باستوريبلال

 قطبين .  المجهر لمبلحظة خاصية ذات التفحص تحت 
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 ضماتال: جنس ثانياً 
 

 غذيةاألمزروعات و المياه و الهضمية لؤلصحاء وتنتشر عن طريق تلوث القناة البيئة وفي الطبيعي في تتواجد بشكل 
 واعها:أن أىمسيئ, و الذارىا نإوتتصف بخطورتها و 

 كوليراالضمة  -0
 ت شديدة.االسهإهضمية مسببة القناة الفي  اإلصابةوتتركز  اإلنساف فاا يصيبىمضمة تور  .....وكؤل -8
 شديدة. تاالسهإمسببة  هضمية للطيورالقناة الشنكوفي : تصيب  ضمة ميتس -7
كبيرة   مصابة بوجود بقعال سماؾاألتتميز  سماؾاألحوا  أو بحار الكحة نوعا ما  المالمائية: الحوا  األضمة  -2

 سمكة.الحمراء ومتنكرزة على سطح جسم 
: تصيب أسماؾ  -5  كارب مثبًل.الك عذبةالمياه الضمة بيسكيـو
 نيئةال سماؾاألؿ و اعند تن فاسنوتنتقل لئل سماؾاألوتصيب  بحريةالمياه الة: تنتشر في الحالضمة نظيرة ال -6

 .جسمالت شديدة وارتفاع درجة حرارة االسهبإتسممات غذائية تترافق  إلىسيئة وتؤدي الو 
 

 زوائفالثاً جنس الث

 خيلية.الفصيلة ال فاا تصيبىمكؤل....كاذبالرعاـ الزائفة -8   رعاـالزائفة  -0واعو:أن أىمو 

 زنجاريةالزائفة ال-7

 زنجاريةالزائفة ال                                      
 

 زرؽاالقيح العصيات  –أسماء مرادفة 
نباتات التربة و التتواجد في  يضاأو  حيوافالو  لئلنسافهضمية القناة التتزاجد بكميات قليلة بشكل طبيعي في 

 مياه.الرطبة و ال
عرضًا شديدة  ميكروف 1.8-1.5طواًل و ميكروف 7-0غراـ تقيس  العصيات سلبية  شكلية :الخواص ال
مستعمرات الوال تشكل أبواغ تظهر بشكل خيطي طويل من  حركة بواسطة ىدب قطبي وحيد,ليس لها محفظةال
 قديمة وقد تكوف محببة.ال
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ساط و األـ بسهولة في 28درجة الـ وحتى 77درجة الال ىوائية مخيرة تنمو ب أوىوائية  مزرعية :الخواص ال
 عاديةال
 إلىمنبت بلوف أصفر المنبت مع تلوف المغذية:تنمو بسهولة على شكل راسب واضح أسفل الشوربة الفي -

 أزرؽ مخضر مع رائحة عطرية واضحة.
مغذي تنمو بسهولة بشكل مستعمرات ناعمة سطحها غامق وأطرافها شفافة ومضائية ال جاراآلعلى -

منبت الوتلوف  خشنة محببة وممكن وجود مستعمرات مخاطية,جميعها تتميز برائحة عطرية واضحةومستعمرات 
 مدمم تنمو مسببة تحلبًل دموياً.ال جاراآلبلوف أزرؽ مخضر وعلى 

 :كيمياحيويةالخواص ال
جبلتين , ترجع الز, تميع االتكاالو  كسيدازو سكريات , ايجابية لؤلالمؤكسدة للغليكوز وغير مخمرة لباقي 

 H2Sدوؿ وغاز نأمونيا,  سلبية لؤل إلى يورياالنترات على نتريت,تفكك ال
 فرازات :اال
.الماء و الين : صباغ أزرؽ مخضر يذوب بنابيوسيالصباغ -0  كلوروفوـر
.الب  يذوب ماء والاليذوب ب فلوريسين: صباغ أصفرالصباغ -8  كلوروفوـر
 زرؽ.اال قيح الوغير مميز لعصيات  وجودالصباغ أحمر: نادر -7
 ة دموية.الح -2
 جسم.السجة في ناألتحلل  ة بروتينية و دىنيةالح -5
 جراثيم.الدـ وقاتلة للعديد من الاز: محللة لكريات نابيوسيالخميرة  -6
 ية:مراضاإل

دـ الوقد تنتقل مع  قيحية جراثيم ممرضة إلىجلد بشكل طبيعي وعند حدوث جرح تتحوؿ التتواجد على 
 تناسليةالبولية و المجاري الهضمية و القناة القلب و التهاب شغاؼ التهاب رئوي و اللتسبب 
  جة:المعال
 سلفا.الصادات مع الويفضل مشاركة  سلفاالجنتامايسين , مركبات الصادات مثل ال
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 زرؽ(االقيح ال)عصيات   زنجاريةالمخبري للزائفة التشخيص ال

 
 ضرع.الو تناسلية المجاري المسحات من -بوؿ-دـ-عينات:قيحال

 تي:االإلجراء 
 شكلية.الخواص الشرائح ودراسة التحضير مجهري:الفحص ال-0

رائحة المغذي ومبلحظة ال جاراآلمغذية و الشوربة الوخاصة على  جرثوميةالبيئات العزؿ:في الزرع و ال-8
 جراثيم.التي تميز ىذه العطرية الخاصة ال

سكريات ,تميع الغلوكوز وال تخمر باقي الها تأكسد سكر أن:مبلحظة كيميا حيويةالخواص الدراسة -7
  .زكاتبلالكسيداز و و إيجابية لؤل H2Sنتريت  إلىنترات الجيبلتين وترجع ال
نامية المستعمرات المغذي يوضع على ال جاراآلمشتبو على العينة ال:بعد تنمية مؤكسدةالخميرة الكشف عن ال-2

دقائق  ؿمستعمرات بلوف أسود بني خبلالبلحظ تلوف ي  يجابيةاالة الحالفي  كسيدازو األمباشرة نقطة من كاشف 
 طريقة .ال بنفس نتيجةالسائلة وتقرأ المنابت الختبار على اإلجراء إويمكن 
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 كسيدازو سلبية لؤلالمخمرة و الجراثيم ال 

 

 اتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائيػػػمعاأل
 معويةالجراثيم ال

 فطبيعة ألالتشار في ناال, واسعة  حيوافالو  اإلنساف مخاطية لؤلمعاء عندالغشية االتتواجد بشكل طبيعي على 
 : هاأىم.و ..روثالبراز و الافرازىا يستمر مع 

 ...يرسينيا. الشجيبل , الدواردسيبل, االكلبسيبل, المونيبل ,السال,قولونيةالعصيات ال 

 
 يشريكياتاالجنس 
 قولونيةالعصية ال                              

 قولونيةاليشريكية اال                                       
 

 جسم.المة وفيزيولوجية و اجراثيم ممرضة عند تغير مق إلىتهازية تتحوؿ نإجراثيم 
 شكلية:الخواص ال

غراـ , بعضها العرضاً, سلبية  ميكروف 0.5-0طواًل و ميكروف 6-8طرفين تقيس العصيات ثخينة مكورة 
بشكل كتل, بعض  أوزوجي  أواب محيطية وبعضها غير متحرؾ تظهر بشكل فردي ىدأمتحرؾ بواسطة 

 واع مصلية عديدة.أنواعها لو محفظة , غير متبوغة , يوجد منها أن
 مزرعية:الخواص ال
 7,5ـ ودرجة حموضة  77درجة البسيطة بالمنابت البسهولة على  ال ىوائية مخيرة تنموأو جراثيم ىوائية  
. 
 لوف مع رائحة برازية واضحة.المغذي : تنمو مكونة طبقة راسبة رمادية المرؽ الفي -
وتكوف  واضحة ملم مع رائحة برازية 5-7مغذي ؾ تنمو مكونة مستعمرات شفافة قطرىا ال جاراآلعلى -
 مستعمرات ناعمة وخشنة ومخاطية.ال
 بلكتوز.العلى منبت ماكونكي : تشكل مستعمرات بلوف أحمر نتيجة تخمر سكر -
 دو: تنمو مستعمرات بلوف أحمر ذي لمعة برونزية.أنعلى منبت -
غلوكوز بدرجة حرارة السكر مغذي مع ال جاراآل: بتحضين منبت  فاأجكمكما  يمكن اجراء اختبار  -
 قولونية.اليشريكية االمصاحبة وتنمو الجراثيم الـ حيث تموت جميع  28
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 كيمياحيوية:الخواص ال

بلكتوز, ال مونيبلالسال, في حين ال تخمر بلكتوزالغلوكوز و الوعلى رأسها  سكرياتالعديد من التخمر 
سترات الجبلتين وال تنمو على منبت الهيدروجين وال تميع الي كبريت أنغاز ثيوريا ,  ال تطلق الالتفكك 

 .دوؿنلسيموف, ايجابية لؤل
 فرازات:اال
 ة دموية.الح -0
وارتفاع  تاالسهإمعاء وحدوث مخاطية لؤلالغشية األتهتك  إلىات معوية داخلية وخارجية تؤدي ذيفان -8

 عرا  ىضمية.أحرارة و 
 .األخرىقولونية العصيات الواع أنكوليسين:مادة قاتلة للعديد من ال -7

 تحسس.الجراء اختبار إحيوية ويفضل بعد الصادات ال:باستخداـ جةالمعال
 عبلؼ.األ إلىحيوية الصادات الاضافة وقاية:ال
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 قولونية اليكية ر شياالمخبري التشخيص ال             

 .حليب , بوؿ , روث , دـ , أعضاء عينات : ال
 تي :اآلجراء إل
ىداب محيطة وبعضها أها بعضها متحرؾ بواسطة أنلية نبلحظ كشالخواص اللدراسة  مجهريةالشرائح التحضير -0
 واع مصلية عديدة عصيات بسلبية لغراـ أنفردي منها  أوخر غير متحرؾ تظهر بشكل زوجي اآل
    مزرعية.الخواص الومبلحظة  جرثومية اتبيئالعلى  عزؿ :الرع و ز ال -8
 لوف مع رائحة برازية واضحة المغذي ينمو على شكل راسب رمادي الؽ مر ال في-
مستعمرات الملم وتشكل رائحة برازية وتكوف  5ػ7مستعمرات شفافة قطرىا  على شكلمغذي تنمو الجار اآلعلى -

 ناعمة وخشنة ومخاطية 
 بلكتور العلى منبت مكونكي : تنمو مستعمرات بلوف احمر نتيجة تخمر سكر  -
 دو : تنمو مستعمرات بلوف احمر ذو لمعة برونزية  أنعلى منبت -
غلوكوز ومزروع المضاؼ لو الجار مغذي اآلبيئة  قولونية يتم بتحضينالشريكيية االف : للكشف عن ااختبار اجكم -
 .جراثيم الشريكية وتموت باقي ياال(ـ حيث تنمو 26قولونية بدرجة )الشريكية ياالفيو 
 ( ,كتوزبل المونيبل السال )غبلكوز الغلوكوز و المثل  سكرياتالعديد من ال تخمر:  كيماحيويةالخواص الدراسة  -7
 دوؿ . ناألتطلق ,جيبلتين الالتميع ,   H2Sالتطلق ,يوريا الالتفكك  تخمرال
 مصلي وتتم باستخداـ اينتمبينات تجارية جاىزة النوع البتحديد   ة :مصلياختبارات -2
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 مونيبلالسالجنس -8
 

 أىمبينها مولدات ضد مشتركة,  نوع مصلي  8111كثر من أطبيعة لها الفي  تنتشر جراثيم متطفلة
 واعها:أن

 .اإلنساف تيفية عندالحمى التسبب  تيفيةالمونيبل الس-0

 .اإلنسافتيفية عند التسبب حمى مماثلة للحمى   Aتيفيةال مونيبل نظيزةالس-8

 .حيوافالو  اإلنسافتصيب   B-Cتيفيةال مونيبل نظيزةالس-7

 اف.جرذالو  أففئر الوتيف  أففئر التيف  مونيبلالس-2

 .غنميةالمجهضة ال مونيبلالس-5

 .حيوافالو  اإلنسافعند  معاءاألتهاب ال مونيبلالس-6

,  أفصيصالبيض عند األعصوي ال اؿسهاإلحيث تسبب بللورـو  دواجنالتي تصيب الينارـو و بللورـو المونيبل جالس-7
 سناً. كبراأل طيورالمزمن في التيف الينارـو تسبب الوج

 شكلية:الخواص ال

 ميكروف 7-0يس تق طراؼاأل شكل مدورةالغراـ عصوية السلبية شكلية فهي المصلية متشابهة في خواصها الواع ناألجميع 
متحركة  وال تشكل أبواغًا ,, ليس لها محفظة بًا بشكل فرديالمحضرات غالفي تظهر  عرضاً  ميكروف1,8-1,5اًل و و ط

 وبللورـو فهي غير متحركة .  ينارـوالمونيبل جالية ماعدا سبواسطة أىداب محيط

 مزرعية:الخواص ال

زرعها على  كثارىاإل ًا نايلـز أحي. 7,5-7ـ ودرجة حموضة 77درحة الهولة بالىوائية مخيرة تنمو بس أومونيبل ىوائية السال
 يت.نسيبلالمرؽ  أوتتراثيونات المرؽ 

 رائقاً.  مرؽالي و يبقى مغذي تنمو بشكل راسب حبيبالمرؽ الفي -
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تحلل  أف دوفمو مدمم تنال جاراآل مستعمرات ناعمة وخشنة ومخاطية وعلىالواع من أنمغذي تنمو ثبلث ال جاراآلعلى -
 .دـال

 مركز.اللوف في البزموت: تنمو مشكلة مستعمرات سوداء ال اتكبريت على منبت آجار-

 بلكتوز.التخمر سكر  أفكما تنمو على منبت ماكونكي دوف -

 :كيمياحيويةالخواص ال

 كسيدازو مخمرة للسكريات سلبية لؤل

, يورياالجيبلتين وال تحلل الدوؿ وال تميع ناأل , ال تطلقبلكتوزالوال تخمر سكر  غلوكوزالمثل  سكرياتالعديد من التخمر 
 .H2Sتطلق 

 :جة المعال

 .حيوية لفترة طويلةالصادات الاستخداـ 

  مناعة :ال

 حيوافالبراز......أما المونيبل باستمرار مع الساليبقى حامبًل للجراثيم )شفاء ظاىري( و يطرح  شفاءالو  اإلصابةبعد  اإلنساف
 .صلبة دائمةخيوؿ (فتتكوف لديو مناعة المجترات و ال)

 شفاء.المرات عديدة بعد  اإلصابة اؿمزمنة واحتم إلى اإلصابةطيورتتحوؿ الو 

 

 وقاية:ال

 أشهر, 7شفاء لمدة المصليةبعد المخبرية الفحوص الواجراء  شفاءالحتى  اإلنسافجة المع- 

لحـو الوتنقل حيث تحفظ  سليمةالمصابة مع الذبائح الخ وعدـ خلط المسالعلى وفر  رقابة , ذبحالقبل  حيوافالجة المع-
.ال توزيع عن طريق مراكزحصراً وتباع  جة حراريةالمع إلىمصابة فهي بحاجة المخازف غير ملوثة , أما  إلى سليمةال  لحـو

 قوار .القضاء على الحكاـ إ-
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 مونيبل المخبري للسالص يتشخال                                               

                                             
 ماء.–مواد علفية –جها  اإلمفرزات  –قيح  –أعضاء –مسحات شرجية  -عينات: روثال

 تي:االإلجراء 

ميكروف  7-0عرضا  ميكروف 1 , 8 -1 ,5طرفين تقيس الها عصيات مكورة أنومبلحظة  مجهري للعينات:الفحص ال -0
/بلور الونيبل )جالىداب محيطة ماعدا سأطوال تظهر بشكل فردي متحركة بواسطة  محفظة وال تشكل الوىي عديمة ,ـ( و ينارـو

 ابواغ . 

 ىوائية مخيرة(.  ال أوعلى منابت )ىوائية  عزؿ :الزرع و ال -8

 مر   رائقا. المغذي: تنمو بشكل راسب جيبي ويبقى المرؽ ال -

  .مركزالمستعمرات سوداء في  ةبزموت: تنمو مشكلالر كبريتات المنبت اج -

مونيبل و يمكن تطبيق ذلك السالساسية لتشخيص األطريقة الشكلية الخواص المنابت ومبلحظة العزؿ على الزرع و الو يعتبر 
 : تيةاآلخطوات الب

ذية نتيجة تعرضها للحرارة و أعداد قليلة ومتأمونيبل بالسالتواجد  بسبب ةو يعتبر ضروري خاص لي للعينةو ااألكثار اإل -0
 دوائية . العقاقير ال أوشعة األ أوجفاؼ ال

مصابة من جهة ومن جهة الجراثيم العة لنمو أنمنابت تحتوي على مواد مالتقائية : ىذه ناألسائلة المنبت الزرع على -8
 سيلينيت . المرؽ  مثل مونيبلالسالمناسبة لنمو تكلثر الظروؼ الأخرى تامن 

عند  اؿحالسوداء كما ىو الكبريت المنابت على ترسيب مركبات التقائية: تعتمد ىذه ناإلمنابت صلبة العلى زرع ال-7
 بزموت معطية مستعمرات ذات مركز اسود . الكبريتات آجار  استخداـ منبت 

 يوريا. الجبلتين و الدوؿ و نسلبية لؤل H2sبلكتوز تطلق التخمر  سكريات والالتنمو  كيمياحيوية:الخواص الدراسة  -7
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 يبلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروسبػػال

قدرة البة ولديها الومولدات ضد مشتركة وتعطي مناعة متص واع تتميز بصفات شكلية ومزرعية مشتركةأنجنس عدة اليضم ىذا 
 تشاراً:أنواع ناألدـ .........وأكثر ىذه العلى رص مصل 

 .اؿرجالعقم عند الحامل و المرأة الجها  عند اإلطية تسبب المالبروسيبل ال-0

 .بقاراألجها  عند اإلوتسبب  مجهضةالبروسيبل ال-8

 خنازير.الجها  إخنزيرية تسبب البروسيبل ال-7

 ماعز.الو  األغناـ جها  عنداإلغنمية تسبب البروسيبل ال-2

 كبلب.الجها  عند اإلتسبب  كلبيةالبروسيبل ال-5

 .أفجرذال و فافئر البروسيبل نيوتوما تصيب ال-6

 .حيوافالو  اإلنسافلى لها خواص مشتركة وتصيب و االثبلثة الواع ناأل

 شكلية :الخواص ال

مجهر البواسطة تظهر , طراؼ ,غير متحركة ااألعرضًا مكورة  ميكروف 1,7-1,5طواًل و ميكروف 0,5غراـ , تقيس السلبية 
 معدلة.الزيل نيلسوف  أو كوستر أوس ناتصبغ بصبغة ىتشكل أبواغاً,طازجة, ال العينات الفي محفظة بمحاطة  كترونياالل

 :مزرعيةالخواص ال

ة ناحضتستمر  و  PH6,8 ـ ودرجة  77ودرجة حرارة   CO2% 01ىوائية مجبرة ويفضل زرعها في وسط يحتوي على 

% مع 5مصل المنبت  ,آجاركولومبيا ,دكستروز آجار :  منها كثارإومنابت  منابت غنية ونوعية إلىياـ, تحتاج أ 2-01
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  األخرىجراثيم العة لنمو انمواد م إلىبروسيبل حيث تحتاج المنابت نوعية لجراثيم , كبدالمرؽ بالمنبت , %0دكستروزال

 بروسيبل.ال, كما توجد منابت تجارية جاىزة خاصة لزرع فطورالومضادات  حيويةالصادات الك

يـو تميل  7-8 ؿملم خبل 7-0ة قطرىامتجانسمستعمرات صغيرة ناعمة المعة  بشكلكبد:تنمو العلى منبت آجار -

 .ضوءالير لئلزرقاؽ تحت تأث

 :كيمياحيويةالخواص ال

وال تميع  H2Sوتطلق يوريا النتريت وتفكك  إلىنترات الدوؿ وترجع ناألغلوكوز , تطلق المثل ت سكرياالعديد من التخمر 
 .جبلتينال

 .تتراسيكلينالحيوي الصاد الويمكن استخداـ  حيوافالجة الصعب معالمن : جة المعال

 .مضعفال( 09عترة )اليجب تحصينها بلقاح صغيرة الأما  كتسب مناعة دائمةتي تشفى تالغة البالات حيوانال مناعة:ال

 :وقايةال

 بيطريينالمربين و الخ و المسال اؿتحصين عم-0

 موبوءة.المناطق الفي  فاقطعالتحصين -8

 قوية.المطهرات التطهير بالجراءات إحرارة وتطبيق اللحـو بالومعاملة مصابة الات حيوانالذبح -7

.الصحية خاصة في محبلت بيع الجراءات اإلع إتبا خضروات,ال, تطهير حليب البسترة -2  لحـو

. 61في محلوؿ ملحي كثيف لمدة  جبافاألنقع -5  بروسيبل.اللحـو للقضاء على عصيات الكما يمكن نقع يـو
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 مخبري للبروسيبلالتشخيص ال                                     

 
–تناسلية الفرازات اإل–جنينية السوائل ال–مشيمة الأجزاء من  -هضجمالحبتين الجرثومية: الفحوص الجل أعينات من ال
 منوي.السائل ال-ضرعال–ية و المفالعقد القيح ال-ةيخصال

 ي. لزالالسائل ال -نطاؼ  –وصل دـ   -حليب  –وصل  -ضاد نوعية: دـاألعلى  فابرىالعينات من اجل ال

 تي: االإلجراء  •

معدلة الزيل نيلسوف  أو كوستر أوس ناىشرائح ومسحات وتصبغ بصبغة ال: حيث  تحضر  مجهري للعيناتالفحص ال -0
 ي: تاآلنتائج على شكل الحيث تكوف 

 . عصيات بلوف احمرالتظهر  >----صبغة كوستر -

 عصيات بلوف ازرؽ.التظهر  >---سأنصبغة ى -

 عصيات بلوف احمر .التظهر  >---معدلةالصبغة زيل نلسن  -

 طازجة . العينات الفي  االغراـ قصيرة مكورة غير متحركة غير متبوغة ليس لها محفظة الها عصيات سلبية أنحيث نبلحظ  -

 بروسيبل بصورة نقية: المزرعية وعزؿ الخواص العينات : لمبلحظة العزؿ على الزرع و ال -8

 اؿستيكر ال% بنفسجية  0 ,1مثل  األخرىجراثيم العة لنمو ناصبغة مأبروسيبل تحوي على المنابت صلبة نوعية : لجراثيم  -
 . 

ثبلثة أياـ تمثيل لبلزرقاؽ  ؿمم خبل0-7ة قطرىا متجانسكبد : تنمو مستعمرات صغيرة ناعمة المعة الجار آعلى منبت -
 ضوء. الثير أتحت ت
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 بروسيبل.  الكما توجد صبغات تجارية جاىزة خاصة لزرع 

 إلىنترات الدوؿ ترجع ترجع ناأليوريا تحرر الهدروجين تفكك الكبريت   H2s: تطلق  كيمياحيويةالخواص الدراسة  -7
 . سكرياتالعديد من الجبلتين تنمو النتريت ال تميع 

 أووريد ال أوفاؽ صال أوعضل العينة داخل المل من 0تحقن ب  اتقبيعالغر  تستخدـ اللهذا  : تجربةال حيوافحقن -2
على  فابرىالحقن الي من ناثالسبوع األويمكن اعتبارا من  اؿطحالية و و المفالعقد الجلد حيث نبلحظ تضخم التحت 
 .    حيوافالراصات في دـ ال

 مصلية : الختبارات اإل -5

 ملوف البروسيبل ال مستضدمل( من 0حليب يضاؼ لو ,)المل( من 9ختبار )االبوب أن: يؤخذ في  ابيبناألحلقة في الاختبار -

يجابية تظهر حلقة اإلة الحالنتيجة في ال3ْ ( مدة ساعة ثم تقرا 37درجة )الب حاضنةالهيما تكوسلين يمزج جيدا ثم يوضع بالب
 حليب. الح حمراء على سط

حليب الصل مكازئين ثم يوضع المنفحة لتخلص الدىن ثم يعامل بالحليب لتخلص من اليثغل  حليب:الصل ماختبار تراص -
ابيب ناألمستضد تحضن ال(ثم يضاؼ لكل من تمديدة قطرة من 0/01(و)0/5مديدات )تابيب اختبار و تحضر منو أنفي 
 نتائج .ال( وتقرأ  773درجة )ال(ساعة ب82)

 نتيجة سلبية . ال >---- 0/5  -عيار ال_ فيكوف 

 نتيجة مشتبها .ال >---- 0/5   عيار +ال_عند 

 نتيجة إيجابية . ال >---- 0/5  عيار ++ال_عند 

 نطاؼ . الاختبار تراص  -

 ابيب . ناألمصلي في التراص الاختبار  -

شريحة حيث الختبار على اإليجرى ىذا  مخبرالفي  للبروسيبل مهمة لتشخيصالختبارات اإل: يعتبر من  اؿبنغال اختبار رزو-
يخلط  اؿنبغال ملوف بروزالمستضد الزجاجية تضاؼ لها نقطة من الوضع على شريحة ت مراد اختبارهالمصل التأخذ نقطة من 

 حدوث تراص واضح . .... يجابية يبلحظ ااإلة الحالمزيج بلطف عدة دقائق في ال

 مة . ممتالاختبار تثبيت -
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 اتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػويػػملتال

ياؼ االلمتحركة تعتمد في حركتها على  ميكروف71 إلىوطولها يصل  ميكروف 1,5-1,0ح قطرىا و اجراثيم رفيعة جدًا يتر 
  غراـالقلوصة. سلبية ال

 : رمية غير ممرضة.بيفلكسا بريميةال -0واعها : أن أىم

نمط  081نوع و 09 إلىمستضدية الممرضة قسمت حسب اختبلفاتها الواع ناألمن  عديدس : تضم أنتروغنابريمية ال-8
 جها  ووالدة عجوؿ ضعيفة.اإلحدوث  إلىاألبقار تؤدي عند تهاب كلوي الأخماج كامنة على شكل  تسببمصلي.

 

 متدثراتالريكتسيات و ال

 

 نواةالبدائية  ها جراثيم حقيقيةأن اال ها فيروسات كبيرةأنيها على الجبرة ينظر مالخلوية المتطفلة الجراثيم التعتبر ىذه من 
 .حيويةالصادات الب روتتأث ثنائيال شطارناإلوتتكاثر ب RNAوDNAنوويين الحمضين التحتوي على 

 

 ريكتسياتال -0
رئة ال, وتسبب ذات  حيوافالو  اإلنسافبين وىو مر  مشترؾ  Qمسبب لحمى العامل النيتية وىي بور الكوكسيبلال
 .اإلنسافوصفية عند الربيعية غير الشتوية و القصبات الو 
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 متدثراتال -8
 خماج تناسلية غير نوعية.أو ي الشتماإل رمدالحثر و البمر    اإلنسافحثرية :تصيب المتدثرة ال-أ
 .اإلنسافو طيور الببغائي عند المسبب للداء العامل التعتبر ببغائية: المتدثرة ال-ب
 
 
 
 

 وراتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمفطال
 

تتميز بعدـ وجود جدار خلوي وبمرورىا  خلية التي تتكاثر ذاتيًا خارج المجهرية الحياء األتعتبر من أصغر 
 أىمو  مفاصلالضرع و التناسلي و البولي التنفسي و الجهاز الاثيم, تتطفل على جر ال معيقة لمرورال مرشحاتالعبر 
 واعها:أن
 جاموس.الو األبقار  معدي عندالرئة الجنب و المسبب لذات العامل المفطورة ميكويدس:وىي ال-0
 فتية.الاألبقار و عجوؿ المفاصل عند الرئة و التهاب الو  ضرعالتهاب البقرية:تسبب المفطورة ال-8
 دجاج.العند تنفسي الجهاز المزمنة في التهابات لاالعن  مسؤولةال يسبتكم:المفطورة جال-7
 دجاج.التنفسية عند  أمرا زليلي و التهاب لاالو  جرابالتهاب الزليلية: تسبب المفطورة ال-2
 رومي .المفطورات عند الداء  مفطورة مليغريدس:تسببال-5
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 ) الفيروسات (ات ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحمال
 حمات التصنيف 
بناًء على  ماط مصلية أنرتب وعائبلت وتحت عائبلت وأجناس وتحت أجناس و  إلىفيروسات الالحمات أو تصنف 

 ية:التالنقاط ال
 فيروسي.النووي الكيميائية للحمض الطبيعة التركيب و ال - أ
 .فيروسيةالكيميائية للقفيصة الطبيعة التركيب و ال - ب
 .فيروسيالكيميائية للغبلؼ الطبيعة التركيب و ال - ت
 فيريوف(.ال) فيروسيال أوحموي الجسيم الخواص  - ث

 مجموعتين رئيسيتين : إلىفيروسات الوبناء على ما تقدـ تقسم 
: ومنها عائلة حمات   DNAكسجين و األمنزوع  ريبيال نوويالحمض الية على و احالفيروسات المجموعة -0
 ىيبادنا. و قزحيةالو  بارفو وا غدية وبابوفالو  حلئيةالجدري و ال
 مخاطية والحمات نظيرة ال:ومنها عائلة RNAريبيالنووي الحمض الية على و احالفيروسات ال مجموعة-8
 ية.و ابيكورنالمخاطية و الو  تاجيةالفبلفي و  وا توك بيرنا و ريو وال و ربديةال و فيلو
 

 قتصادية في سوريةاالية ىماألذات فيروسية ال مرا األ مسببات بعض    

 
 قبلعيةالحمى ال -0

ح و اشكل وعارية يتر الحمة كروية القبلعية,و ال حماتالية ضمن جنس و ابيكورنال حماتالمصنفة ضمن عائلة  يسببو حمو
 أفىذا يعني  مستضديالتي تختلف في تركيبها المصلية الماط ناألمن  حمة عديدالوسطيًا , تظهر  نانومتر 87قطرىا 
ماط ناألوليس ضد  فقطمصلي النمط الذي يصاب بنمط مصلي معين ويشفى منو يكتسب مناعة ضد ىذا ال حيوافال
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 أولعاب العندما يتواجد في  خارجية خاصةالبيئية المتو للظروؼ و ابمق قبلعيةالحمى ال,ويتميز فيروس  األخرىمصلية ال
 تجربة.ال حيواففي  أوعجوؿ المحضرة من كلية الخلوية المزارع الحمو في الىذه  , تنموجافةالمخاطية الفرازات اإل
 :األبقارطاعوف  -8

قرابة مستضدية  حموالىذه  وتظهر حصبةالمخاطية ومصنفة ضمن جنس حمات الحمات نظيرة العائلة  إلىو تنتمي يسببو حم
واع أنوتؤثر عليها جميع  االمقاومة حمو ضيفةالصغيرة,المجترات الوحمو مر  طاعوف  اإلنسافحصبة عند الحمو مع 
 ظهور تغيرات مرضية خلوية. إلى ةمجترات مؤديال  محضرة منالخلوية المزارع الفي  حموالمطهرات ,تنمو ال

 

 : كلبالمر  -7

تقيس  رصاصةالحمو شكل الكلبية , تأخذ الحمات الربدية ومصنفة ضمن جنس ال حماتالعائلة  إلى يسببو حمو تنتمي
حامضية عليها بسرعة أكبر ال مطهراتالوتقضي برودة لفترة طويلة الجفاؼ و الـ و اعرضاً, تق نانومتر 81طواًل و  نانومتر 051
 أو فرافئالحمو في دماغ ال ويفضل حقنحار الدـ الحية ذوات الكائنات الجميع في حمو ال, تنمو قلويةالمطهرات المن 
 دجاج.الأجنة  أوثديات المحضرة من الخلوية المزارع الفي  أوب انر األ

 :خمجيالبثري المهبل الفرج و الهاب تالبقري /ال خمجيالرغامى الف و ناألتهاب ال-2

تتأثر بجميع  االمقاومةحمو ضعيفة ال, ىذه حماقيةال حماتالمصنفة ضمن جنس البقرية و الحلئية ال حموالحمو تدعى ب يسببو
خلوية تؤدي في  ظهور تغيرات مرضية إلىعجوؿ مؤدية المجترات وخصية المن كلية محضرة المزارع الفي  مطهرات,تنموال
 خبليا.الىذه  ؿحبلنا إلىنهاية ال

 :خمجيالبثري الجلد التهاب ال-5

س تقي حمو شكبًل بيضوياً ال,تأخذ  جدريالعائلة حمات  إلىتي تنتمي الجدري اليسببو حمو مصنفة ضمن جنس حمات نظير 
حمو و  األبقارحطاطي عند الفم التهاب ال و, تظهر قرابة مع حم عرضاً  نانومتر 071-021 طواًل و نانومتر 881-711
خلوية المزارع ال , تنمو فيمعروفة المطهرات القشور لسنوات تتأثر بالوتحافظ على فوعتها ضمن , بكاذال األبقارجدري 
 ظهور تغيرات مرضية خلوية. إلىمؤدية  األبقارو  األغناـمحضرة من جنين ال
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 ورػػػالفط

 فطريةال را ألمافطور وبعض التصنيف 

 :بشكل عاـ إلى فطورالتصنيف 

 .نباتاتالمخاطية :رمية تتطفل على بقايا الفطور ال -0

 .حيوافالو  نسافنباتات وغير ممرضة لئلالتربة تتطفل على معظم ال و ماءالبدائية : تتواجد في الفطور ال -8

 وتضم :  شنية :ألافطور ال -7

 .اإلنساف وال تتطفل على حيوافالنبات و التربة وتتطفل على الماء و البيضية تتواجد في الفطور ال -أ

 : وتضم : زدواجية االفطور ال-ب

 .حيوافالو  نسافممرضة لئلال فطورالوتضم عفنية: تيشرمية ومتطفلة الفطور ال -0             

 . حشراتالرجل ويرقات االفي أمعاء مفصليات  اً رميةأنحشرات وأحيال:تتطفل على حشراتالقاتلة -8   

 اسبيروجلس وفطر بنسيلينيـو . سود وألارشاشي الفطر الزقية:مثل الفطور ال-2     

 ات.حيوانالخشب وروث العشاب و االشجار و االفطور رمية تعيش على بقايا دعامية:الفطور ال-5     

 ديديا.ناك فاسنممر  لئلالفطر المثل ناقصة:الفطور ال-6     

 فطور ومنها:الحيث تشكل حلقة وصل بين شعية: ال تنتمي للفطور الفطور ال-7     

 جرثومية.الفطور الفصيلة -أ                          

 شعاعية.الفطور الفصيلة -ب                         

 حيوية.الصادات المصدر للعديد من  تي تعتبرال: و  عقديةالفطور الفصيلة -ج                         

 فطور:الأقساـ 

 سطحيةالجلدية الفطارات الفطور سطحية :تمثل  -0
 عظاـ.العضبلت و الداخلية و الحشاء ألاجلد و التمثل فطور ما تحت عميقة: فطور -8
 . مخاطيةالغشية ألاجلد وعلى الفطور تتوضع في ثنيات المائر شبيهة بخ -7
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 سطحية:الفطور ال -الً أو            

 بط.اإلة و ناعالفي منطقة  اإلنسافذي يصيب السبخي البشروي الفطر البشروية وتضم فقط الفطور ال -0
 بيطرية: الناحية الواعها مهمة من أنو  بويغاءال -8

 .اإلنسافوتنتقل  قططالكبلب و الكلبية :تصيب اليغاء بو ال-0             
 .اإلنسافخيوؿ ونادراً الخيلية:تصيب البويغاء ال-8                      
 .اإلنساف ونادراً ات حيوانالوعديد من  قوار ال جبسية:تصيبالبويغاءال-7                      

, وتنتشر على سطح األظافر شعر والية من الخالمناطق الفي  اإلنسافتصيب  شعروية(:الشعرية )الفطور ال -7
 . ذيلالفقري و العمود ال وجانبيرأس الوخاصة في  حيوافالجلد 

 عميقة:الفطور ال -ثانياً              

جهاز الفي  اإلصابة, وقد تتوضع رئةالرشاشيات في الوتسبب داء  حيوافالو  اإلنسافتصيب رشاشيات:الجنس  -0
 جها .اإلمسببة  األبقارتناسلي عند ال
 ذارىا سيئ.نو إ حيوافالو  اإلنسافدموية عند ال األوعيةفي  اإلصابةع ضجذريات: تتو الجنس  -8
حقيقية البكتيريا الجراثيم حيويًا لذلك تعد من المجهرًا وخواص فطور الشعية(: لها شكل الشعاعية )الفطور ال -7

 حيوافالو  اإلنسافمدمم ,تصيب ال جاراآلغراـ ,تنمو على المبيسليين, ايجابية األ وا سلفالبمركبات ج الوتع
 هضمي محدثة اضطرابات ىضميةالللجهاز  اإلصابةمخاطية للفم وقد تنتقل الغشية األفي  اإلصابةوتتوضع 

 شعاعي الفطر البقري و الشعاعي الفطر الأصنافها :  أىم, و  اإلنسافدودية عند الزائدة التهاب الشديدة مثل 
                                                                                                                                                      سرائيلي.اإل
 :خمائر شبيهة بالفطور -الثاً ث

ومنها المبيضات التي  نويةامرا  كعدوى ثألغشية المخاطية وتشارؾ بعض األثنيات الجلد وعلى اتتوضع في 
 والحيواف اإلنسافتسبب داء المبيضات والمكورات المستخفية التي تسبب داء المستخفيات,عند 

                                  
 مخبري للفطورالتشخيص ال                         

 
شعر الية من السم خ 05-7بيضوية قطرىا من  أوجلدية تتلخص بمبلحظة حطاطات دائرية الة يسرير العرا  اال

 خشب .الة السف تشبو نخو مغطاة بت
 % .71 -01صوديـو + بتركيز الاستخداـ ماءات بمسبب و تحضير مسحات مجهرية العامل العزؿ  .0
 .  عينياً مستعمرات المخصصة للفطور و فحص المنابت الزرع على ال .8
 . فطرية مجهرياً المستعمرات الفحص  .7


