
  معائياتعائلة األ

Enterobacteriaceae 
 

تعيش أنواع كثيرة من األمعائيات في أمعاء الحيوانات واإلنسان وينتشر الكثير من هذه الجراثيم في الطبيعة 
 ) في التربة والمياه وعلى النباتات ( .

الحجاام    تتشااابم مع اام أنااواع األمعائيااات فااي العويااو ماان ال:ااواا حيااق أن ااا ط ع اايات مساات يمة متوسااطة
سلبية الغرام متحركة بواسطة سياط محيطية ما عوا بعض األنواع ال تشكل أبواغًا   هوائية وال هوائية م:يرة 

جنساًا و  28تستطيع النماو فاي المنابات العاوياة غيار الغنياة مثال امجاار المغاذل تاام عائلاة األمعائياات ’ 
 أهم هذه األجناس هي ط 

 جاانس  Yersyinia  جاانس اليرسااينية  Escherichiaاإلشااريكية  جاانس salmonellaجاانس السااالموني  
 . Proteus  جنس المت لبة  Shigellaالشيغيلة 

 السالمونيالجنس 

Salmonella 
 

تعتبر السالموني ت من الجراثيم الممراة المنتشرة بكثرة في الطبيعة   وينتمي جنس السالموني  إلى عائلاة 
 مى التيفية ال:طرة الح ي  عنو اإلنسانالسالمونجراثيم تسبب األمعائيات 
 غير متحركة . أو متحركةإما أن تكون  وهذه الجراثيم

 إلى : )للطيور( وتصنف جراثيم السالمونيال التي تصيب الدواجن بحسب نوعيتها للعائل
 )تكون نوعية للطيور فقط (الطيور في شديدة إصابات  تحدثجراثيم السالمونيال التي  .1

ماان الطيااور  ااغيرة العمااار لأل أكثاار إ ااابة (اإلساا ال األباايضتساابب ماارض )S.pullorm لااورم السااالموني  يل
 من الطيورالكبيرة  األعمارت يب     (الحمى التيفية تسبب مرض ) S.gallinarum مرو غاليناالسالموني  

لطيااور يساامى يسااببان ماارض واحااو ل أن ماااوحاليااا اليفاارن بااين السااالموني  بللااورم وغاليناااروم ويااتم اعتبااار 
 sallmonilosis الحمى التيفية

 نوعيرررررررة للطيرررررررور(  غيرررررررر ) األخرررررررر والحيوانرررررررات  واإلنسرررررررانجرررررررراثيم السرررررررالمونيال التررررررري تصررررررريب  .2
ولكااان هاااذه الجاااراثيم اذا   الفئااارانالتاااي تتواجاااو عناااو  S.typhimurium مثااال جاااراثيم الساااالموني  تيفيماااوريم

 . يو عنو الطيور(ر التيفوئ) ن ييسمى فإن ا تسبب ماالوواجن أ ابت 
أ والسالموني  ن يرة التيفية   S.typhiمثل السالموني  التيفية  لإلنسانويوجو العويو من الجراثيم الممراة 

  والسالموني  ن يرة التيفية س وهي نوعية لإلنسان وناورا ما تعزل من حيوانات أ:رى 
 



 الخواص الشكلية والتلوينية  -أولا 
 ميكرون(1.0-0.7 )(ميكرون عرا ا5-2ام مست يمة غالبا طول ا )عز بية الالسالموني ت ع يات سل

  ف ااي غياار متحركااة مرو بغاليناااللااورم والسااالموني  السااالموني  ب باسررتثنا سااياط محيطيااة متحركااة بواسااطة 
 جراثيم السالموني  ب:مل وليس ل ا محف ة وغير متبوغة . اطتح

 لسالمونيال:لجراثيم ا ةالخواص البيو كيميائي -ثانياا 
ت:مر جراثيم السالموني  سكر الجلوكوز وال ت:مر سكاكر ال كتوز والسكروز هذا أهم ما يميزها عن جراثيم 

 االشريكية ال ولونية.
 الخواص المزرعية :  -ثالثاا 

 ساعة  24-18موة  م 37العاوية بورجة حرارة  بتتنمو على المنا جراثيم هوائية الهوائية م:يرة
A-المغذي: غارمنبت اآل 

تكون المستعمرات و  E.coliأ غر حجما من مستعمرات ملم 4-2محوبة قطرها  ملساءتشكل مستعرات  غيرة 
 .للااااااااااااااااااااااااااااااااورم مثاااااااااااااااااااااااااااااااال السااااااااااااااااااااااااااااااااالموني  بقطاااااااااااااااااااااااااااااااارات النااااااااااااااااااااااااااااااااوى  تشاااااااااااااااااااااااااااااااابموقي ااااااااااااااااااااااااااااااااة جااااااااااااااااااااااااااااااااوا 

 (R)( ويمكان أن تتحاول إلاى مساتعمرات :شانة Sوتشكل ذرارل الساالموني  المعزولاة حاويثا مساتعمرات ملسااء )
 .ة الحواف بعو الزرع المتكررمسنن مجعوة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B-  كثار منابت اإل: 



لاااذلن مااان  عااايش ع ااايات الساااالموني  فاااي ال نااااة ال اااامية بشاااكل متعاااايش ماااع العوياااو مااان الجاااراثيم األ:ااارىت
  يساامب بنمااو نااواع الجرثوميااة المعويااة األ:اارى )فااالااارورل زياااوة عااووها فااي ماارن اإلكثااار الااذل يثاابط نمااو األ

 .ف ط  نشط نمو ع يات السالموني وي مث  ( والمكورات العن ووية عويةالمالمكورات 
         Tetrathionate broth ومااااارن التتراثيوناااااات Selenite brothالسااااايلينات  ت مااااارناباااااومااااان هاااااذه المن

 ومنبت رابابورت .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C-  المنابت النتقائية والتميزية: 
 جرار السرالمونيال والشريجالمنبرت آ  و (( EMBالمثيلرين آجرار أيروزين أزر منيت  و   ما كونكيمنبت  -1

(S.S Agar) 
ال  ألن هاذه الجاراثيممساتمرات شااحبة الساالموني  علاى هاذه المنابات مساتعمرات متشااب ة حياق تكاون الكل تش  

 المنبت .في الموجوو ت:مر ال كتوز 
كبرياااات  H2Sتشااااكل غااااازا ذات مركااااز أسااااوو ألن اااا S.SAgarمنبااااتفااااي  باإلاااااافة لااااذلن تكااااون المسااااتعمرات 

 ال يوروجين.



 
 



 
 (XLDمنبت دي أوكسي كولت بالكسيلوز و الالبزين ) -2

ين ومااواو  يسااال حمااض أمينااي ال كتااوز و كساايلوز و سااكروز و سااكاكر يحتااول المنباات علااىهااو منباات تميياازل 
    الفينول وكاشف أحمر H2Sلكشف انط ن 

ولكن اااا تنتااازع مجموعاااة الكاريوكسااايل  الموني  ف اااط ساااكر الجلوكاااوز()ت:مااار جاااراثيم السااات:مااار الجاااراثيم هاااذه الساااكاكر 
(COOH من ال يسين  ) جراثيم ذات مركز أسوو بينما  حمراء مراتعتشكل مستف  قلوياي بب الوسط  وبالتالي
      ي )ألن اإلشريكية ال ولونية ت:مر هاذه الساكاكر في ابب الوساط حماامرات  فراءتعالشريكية تشكل على هذا المنيت مسا

 ي  ر لون أ فر(
 Brilliant Green Agar    (Agar  B.Gالالمعة ) الخضرةجار منبت آ -3

:اااارة ال معاااة هاااو منبااات انت اااائي التنماااو عليااام الجاااراثيم وعلاااى  ااابغة الالكتاااوز ساااكروز  علاااى ساااكاكر يحتااول
جاراثيم فتنماو ف اط  التاي تمناع نماو األمعائياات األ:ارى:اارة ال معاة  غة اب علاىالمعوية اال:رى ألنم يحتاول 

 مستعمرات حمراء اللون  وتتشكللول وسط ق      ا تفكن الببتون ت:مر هذه السكاكر لكن  التي الالسالموني  
  Triple Sugar Iron   ( T.S.Iجار الحديد والسكاكر الثالثة )منبت آ -4

ماواو لكشاف فيناول و ال وكاشاف احمار ساكروزالو  ال كتاوزالجلوكوز و  راكيحتول على سكوهو منبت  لب مائل 
   H2Sكبريت ال يوروجين انط ن غاز

وبتلاون  أحمارالجزء المائل للمنبت و  ت:مر الجلوكوز ةنتيجأ فر عموو المنبت لون  ي بب بعو زرع السالموني 
 H2Sبلون اسوو نتيجة لتشكل وسط األنبوب 



أماا الل كتاوز يب اى منتشار فاي كامال المنبات  م ح ة ط عناو  اب المنبات ونتيجاة كثافاة ساكر الجلوكاوز يان:فض ألسافل األنباوب
 . األ فرولذلن يت:مر الجلوكوز المتواع في الجزء السفلي ) عموو المنبت ( ويعطي اللون 

 
 kliglar Iron Agar الحديد لكليجر جارآمنبت  -5

 ( TSIالسابن )آجار الا تكون نتائج النمو مشاب ة للمنبت 

 



 lysine Iron agar (L.I Agar والحديد ) الاليسينجار آمنبت  -6

زول ال رمازل وماواو لكشاف ول هاذا المنبات علاى جلوكاوز والبازين وكاشاف باروم كريايحتاوهو منبت  الب مائال 
 H2Sانط ن 

لون نتيجااة ت:ماار الجلوكااوز فيتلااون المنباات بااال بعااو زرع ع اايات السااالموني  ن حاا  فااي البوايااة تشااكل حمااض
ثام ينتشار اللاون قرمازل ط قلول ي بب عموو المنبت والجازء المائال وسيتشكل   فر ثم نتيجة تفكن ال بزين األ

 نتيجة انط ن غاز كبريت ال يوروجين.في المنبت  األسوو
 دا  السالمونيالت تشخيص  -رابعاا 
 ات طالعينأ:ذ  –أوال 
طيااور واألعااورين ومسااحات مذرقيااة الال  ال لااب  وم ال لااب وماان األمعاااء ات ماان الكبااو  الماارارة  الطحااذ عينااتؤ:اا

فتارات تطار  جاراثيم الساالموني  ماع الباراز فاي  ن يارة التيفياةأن الطياور الم اابة باالحمى  إلاىاالنتبااه  الحية مع
منبت  كبير من الطيور ويمكن غمس عوة مسحات معا فيات مذرقية من عوو لذلن يجب أ:ذ مسح    مت طعة

ياة عاوة أياام بعاوها يمكان أ:اذ عيناات مان هاذه المعالجاة بالماااوات الحيو  الحيةويجب ترن الطيور إكثار واحو 
 الطيور إلجراء الزرع الجرثومي .

 علااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااى المناباااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات ط  إكثااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار جااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااراثيم السااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالموني  –ثانيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 
A-تترايثوناات وفاي آجاار الللورم والسالموني  غالينااروم التنماو جياوا فاي مارن السايلينات ومارن إن السالموني  ب

 إكثاار :ااا ب اا هاو منبات راباابورت تبامن الطيور في من المأ:وذة اتفال زرع العينال:ارة ال معة لذلن ي
 ساعة لتزرع على المنابت االنت ائية للسالموني 24وتؤ:ذ منم العينات بعو تحاينم موة 

B- منبات انت اائيزرع عيناات مباشارة علاى يمكان  الذل تازرع بام العيناات علاى منبات اإلكثاار وفي نفس الوقت 
 اللون الوالة على جراثيم السالموني  (مستعمرات حمراء )وي ح  تشكل  مثل  ماكونكي مباشرة 

  (ذات مركز أسوو حمراء مستعمرات )وي ح  تشكل XLDوكذلن تزرع أياا على منبت 
C-  الحويااو  أجااارت منباا سااا علااى24ورجااة مااوة  37بورجااة تاازرع  تؤ:ااذ عينااات ماان ماان مناباات اإلكثااارو ثاام

 ( ..وانتشار لون أسوو أ فرمائل ال ولون الجزء أحمرر قع  ي ح و )      TSIبالسكاكر الث ثة 
زل وانتشااار اللااون عمااوو المنباات قرماا الجاازء المائاال في اابب لااون )(LIجااار الحويااو وال ياازين )أو علااى منباات آ

 (األسوو 
 إجراء ا:تبار التراا على الشريحة ط-ثالثا

بأ:اااذ مساااحة مااان  طيول للتنماااياااالشاااريحة التم  الساااريع علاااى نجااارل ا:تباااار التاااراا بعاااو الااازرع علاااى المنابااات 
المستعمرة الجرثومية التي قمنا بزرع ا وأعطات نتاائج مماثلاة لمساتعمرات الساالموني  فياااف ل اا قطارة مان مان 

تعتبر النتيجة ايجابية وفي حال عاوم  ةالم ل الحاول على أاواو السالموني  فعنو   ور التراا على الشريح
 نتيجة سلبية .حووق التراا تعتبر ال

 في الطيور الم ابة ( )األجسام المااوة( ) للكشف عن األاواوالختبارات المصلية في الطيور  -رابعاا 



 السريع  الدم الكامل تراصار ياخت -1
 لة للسالموني  بللورم أو غاليناروم أو التيفيموريوممالطيور الحا عن كشفليست:وم ل

الملاون ببنسافجية  للاورمقطارة مان مستااو الساالموني  ب + الطياورتأ:اذ مان  قطرة وم كامال )يواع على شريحة
 وقي ة 2-1: ل وت رأ النتيجة ( تمزج الكريستال

 فعنو وجوو كتل وقي ة من المستاو تعتبر نتيجة ايجابية   
 أما في حال عوم وجوو تكت ت تعتبر النتيجة سلبية 
 المصلي السريع  التراص ارباخت -2

 ية سالموني  التيفية الفأر الطيور الحاملة لللكشف 
+ قطاارة ماان مستاااو السااالموني  الملااون(  بإ ااابت االمشااتبم  يواااع علااى شااريحة) قطاارة ماان م اال وم الطيااور

 وقي ة 2-1تمزج وت رأ النتيجة : ل 
 وجوو تكت ت       نتيجة ايجابية

 نتيجة سلبية      وجوو تكت ت عوم 
 Elisaاختبار اإلليز  -3

 . الوجاج وم  ة لألمعاء في م لموني  المل بلكشف أاواو السال
 

 تذكرة : أنواع الجراثيم حسب حاجتها للهواء

 الحر الموجود في الهواء تنمو على سطح المنبت  O2هوائية مجبرة : تحتاج  -1

 المركب تنمو في القسم السفلي للمنبت  O2ال هوائية مخيرة:  تحتاج -2

 المركب  O2الحر أو  O2ود ال هوائية هوائية مخيرة : تعيش بوج-3

 . CO2والكثير من  O2أليفة الهواء القليل : تحتاج القليل من  -4

 نهاية البحث األول



 عائلة األمعائيات

 إلشريكيةجنس ا -2

Escherichia 

ينتمي جنس اإلشريكية  لعائلة األمعائيات  ,و يضم هذا الجنس عدة أنواع أهمها اإلشريكية 

واإلشريكية   E.blattae أخرى مثل اإلشريكية البالتية و أنواعا   E.coliالقولونية 

 وغيرها . E.bermanniبيرماني  

  Eschrichia coliاإلشريكية القولونية 

 في براز األطفال الرضع 1885عام (Esherich)  لقد عزلها ألول مرة العالم إشريش  

ي لألمعاء من األمعاء حيث  تدخل اإلشريكية القولونية إلى األمعاء الغليظة والقسم السفل

الدقيقة  للثدييات بعد عدة ساعات من الوالدة وتعيش كأحد أفراد النبيت الجرثومي الطبيعي  

 ( .  FLORAفي األمعاء والذي يدعى ) 

ولإلشريكية القولونية عدة أنماط مصلية وتتميز بعض ذراريها بالقدرة على االلتصاق على 

تشكيل مستعمرات عليها وإنتاج الذيفانات وتسبب  مخاطية األمعاء الدقيقة والقدرة على

 –أمراض مختلفة في اإلنسان والحيوان فتسبب عند الدواجن داء القولونيات )التهاب السرة 

 والتهاب المفاصل .... (. –التهاب األكياس الهوائية  –التهاب العين 

 عند الدواجن نذكر منها  أمراض مختلفةe.coli تسبب 

 لهوائية التهاب األكياس ا 

 التهاب العين 

 التهاب السرة 

 التهاب كيس المح 

 التهاب الغشاء الزليلي 

 التهاب األنسجة تحت الجلد 

 التهاب العظام 

 باإلضافة إلى العديد من األمراض األخرى    

مالحظة : بعض األنماط المصلية قد تكون ممرضة للدواجن وغير ممرضة للحيوانات 

 .األخرى

 



 :ينية الخواص الشكلية والتلو

عصيات مستقيمة أطرافها مدورة سلبية الغرام تتصبغ بسهولة بالملونات العادية  يتراوح 

 ميكرون معظم ذراريها متحركة بواسطة سياط محيطية 0.9ميكرون العرض  3-2طولها 

 .غير قادرة على التبوغ ونالحظ وجود محفظة دقيقة عند بعض أنماطها المصلية

 ركية القولونية والمكورات العنقودية مجهريا  صورة توضح شكل جراثيم االش



 

 الخواص البيوكيميائية : 

سكاكر الغلوكوز والسكروز والالكتوز وتنتج غاز  بينما جراثيم   E.Coliتخمر جراثيم 

 السامونيال تخمر سكر الغلوكوز 

 الخواص المزرعية :

دون  37لعادية بدرجة مجراثيم هوائية اوال هوائية مخيرة , تنمو بسهولة  على المنابت ا 

إضافة دم أو مصل , تفوح من مزارعها رائحة البراز ,تحلل بعض األنماط المصلية كريات 

 الدم الحمراء في اآلجار الدموي .

المرق المغذي : تعكر المرق المغذي نتيجة النمو  وقد تشكل راسب قليل يتفتت  .1

 بسهولة وينتشر في السائل عند الرج .

 شكل مستعمرات رمادية ملساء .اآلجار المغذي : تت .2

 

 المنابت التميزية لإلشريكية القولونية 

تنمو عليه اإلشريكية القولونية و تشكل مستعمرات زهرية اللون  منبت ماكونكي: -1

ألنها تخمر الالكتوز الموجود في المنبت فيتشكل حمض يغير لون الكاشف األحمر 



مستعمرات ←تخمر الالكتوز إلى لون زهري )أما جراثيم السامونيال التي  ال 

 شاحبة (

 

 

 



  EMBمنبت آجار األيوزين وأزرق الميتيلين  -2

تخمر اإلشريكية سكري الالكتوز والسكروز الموجودين في المنبت وتشكل مستعمرات 

 زرقاء ذات لمعة معدنية .

EMB  زرعت عليه جراثيمE.coli 

 

شريكية سكاكر  الغلوكوز تخمر اإل   T. S.Lمنبت آجار الحديد ثالثي السكر  -3

والالكتوز والسكروز ليصبح الوسط حمضي ويتغير لون كاشف الفينول إلى األصفر ويكون 

 لون الجزء القائم والمائل من المنبت أصفر 

 سامونيال                    

                    

 أحمر              

   E.COLiأصفر                        أصفر                               

 أسود              



مقارنة في نتيجة النمو بين السالمونيال )في يمين المنبت ( واإلشريكية )في  TSIمنبت  

 يسار المنبت (

 منبت آجار الحديد لكليجلر :  -4

ما يشبه هذا المنبت المنبت السابق في تركيبه )إال أنه ال يحتوي سوى سكرين فقط ه

 الجلوكوز والالكتوز ( و كذلك في نتيجة النمو )لون أصفر لكامل المنبت( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المقاومة للعوامل الفيزيائية والكيميائية

 دقيقة  20د خالل  60جراثيم حساسة نسبيا  للعوامل الفيزيائية والكيمائية تموت بالدرجة  -1

بيع أو أشهر ويقل تأثير المطهرات تبقى حية بالماء والزرق وغبار الحظائر لعدة أسا -2

 عليها عندما تكون مغمورة بالمخاط والزرق .

 

 البنية المستضدية  لإلشريكية : 

 تملك اإلشريكية مستضدات مختلفة تقسم إلى

( ولهذا (Oيقع المستضد المحفظي فوق المستضد الجسدي (:Kمستضدات محفظية ) -1

تعمرات على مخاطية األمعاء وذلك من المستضد دور في مساعدة الجرثوم في تشكيل مس

 خالل حماية الجرثوم من عملية البلعمة وتأثير المتممة .

يوجد في الغشاء الخارجي لجدار الخلية الجرثومية ال يتلف  :  ((Oمستضدات جسدية  -2

 م. 100المستضد الجسدي بتأثير الكحول وال يتخرب من التسخين بالدرجة  

ون قليلة في الجراثيم المعزولة حديثا  ويؤدي تكرار الزرع تك ( :Hمستضدات سوطية ) -3

 في المنابت نصف الصلبة إلى زيادة تشكيل المستضد السوطي وإلى تنشيط حركة الجرثوم .

 :مالحظة 

تمتلك اإلشريكية القولونية مستضدات مختلفة وقد صنف هذا الجرثوم إلى أنماط مصلية  

تحدد أنواع هذه المستضدات عند التنميط   حسب أنواع هذه المستضدات الثالثة حيث

       H19:K58:O167مثل النمط المصلي  E.coliالمصلي 

 

 

 

 

 

 

                                  



 أهداب                                                                           البالزميد   

 توضعة في الهيولى م DNAهي عبارة عن جزء من 

                                             خارج الصبغيات قادرة على األنتقال من خلية إلى 

 بالزميد         صبغي         أخرى ويوجد البالزميد في ذراري اإلشريكية  

 الخلية الجرثومية                      الممرضة والمولدة للذيفان المعوي

 د على البالزميدات مورثات تتحكم بـ وتتواج

 زيادة الفوعة من خالل تشكيل مستضدات مخملية )أهداب( وتشكيل ذيفانات معوية  -1

مقاومة الجراثيم الصادات الحيوية : حيث تقوم بنقل المقاومة للصادات الحيوية من خلية  -2

 جرثومية ألخرى 

 عوامل الفوعة في ذراري اإلشريكية

 تحمي الجرثوم من عملية البلعمة  فظي :المستضد المح -1

يوجد هذا الذيفان في جدار الخلية الجرثومية و يخرج عند موت وتحلل   الذيفان الداخلي: -2

 الخلية الجرثومية .

وهي األهداب التي تساعد في التثبت على الخاليا الظهارية المعوية وبذلك تقاوم  الخمل : -3

 تساق إلى األمعاء الغليظة التي ال تتأثر خالياها بالذيفان الجراثيم عملية التمعج المعوي وال

المعوي الجرثومي وتبقى ملتصقة على خاليا االصائم واللفائفي الحساسة جدا لتأثير هذا 

 الذيفان .

يوجد عند الجراثيم التي تملك البالزميد وله نوعان أحدهما حساس  الذيفان المعوي: -4

 . (ST)رارة واآلخر مقاوم للح (lT)للحرارة 

 ) خاليا كلية الجنين عند القرد(  الذيفان السام لخاليا فيرو -5

 . )الحال لكريات الدم الحمراء( الهيمواليزين -6

 

 تشخيص العصيات القولونية 

 مناطق اإلصابة( -األغشية الزاللية  –الكبد  –العينات : تأخذ من) األكياس الهوائية  -1

DNA 



 37المنابت التميزية لإلشريكية مثل منبت ماكونكي بدرجةالزرع : تزرع العينات على  -2

 ساعة  24لمدة 

 الفحص المجهري تؤخذ مسحة من المنبت وتصبغ بصبغة غرام وتفحص بصبغة غرام  -3

سكاكر الغلوكوز والالكتوز والسكروز فتزرع  E.coliاختبارات بيوكيميائية : تخمر  -4

 على منبت كليجلر أو الحديد ثالثي السكر 

     Hأو  Oأو  Kحديد النمط المصلي من خالل تحديد نمط المستضد المحفظي ت -5

 

 نهاية البحث الثاني



 (الكلوسرتيديوماملطثيات )
 (مجنس المطثيات: جنس العصيات الالهوائية المتبوغة )الكلوستريريو

 الخواص العامة 

حيوان وتوجد المطثيات جراثيم إيجابية الغرام تسبب العديد من األمراض لإلنسان وال

بشكلين بعضها يحلل البروتين وبعضها يفرز الذيفانات الخارجية وبعضا يتمتع بالخاصتين 

 معا  

وتتميز هذه الجراثيم بقدرتها على التبوغ بحيث تصبح شديدة المقاومة للعوامل الفيزيائية 

 والكيميائية المحيطة بها ويكون حجم البوغ أكبر من العصية األم 

 د هذا الجنس في التربة وبراز اإلنسان وروث الحيوان والجسس تعيش معظم أفرا

 

 أنواع المطثيات 

المطثيات الكزازية: تسبب الكزاز الذي يصب اإلنسان والحيوانات الكبيرة والكالب  -1

 وتتميز بإصابة العضالت اإلرادية بتشنجات بفعل الذيفان الخارجي 

 مطثية بيرفرنجنس: تصيب الدجاج وتسبب التهاب األمعاء النخريال -2



 المطثية الحاطمة: تصيب األغنام والحمالن  -3

 العضلي(: تصيب األغنام والماعز والعجول التفحمالمطثية شوفاي )عصيات  -4

 المطثية الكزازية الحظ شكل عصا الطبلة

 

 كلوستريديوم بيرفرنجنس -

عند الطيور ويتميز بتنخر الطبقة المخاطية في األمعاء ولها  تسبب التهاب األمعاء النخري

 A( تتواجد هذه الجراثيم يشكل طبيعي في أمعاء الطائر وخصوصا   الصنف A-Cصنفان )

, تترافق  وهذه الجراثيم قادرة على إفراز السموم التي تسبب موت خاليا بطانة األمعاء

ا والتي تزيد كمية البروتينات في لمعة اإلصابة مع بعض األمراض األخرى مثل الكوكسيدي

 األمعاء مما يهيئ بيئة مناسبة لتكاثر المطثيات.

 :الخواص الشكلية والتلوينية

جراثيم إيجابية الغرام تكون بشكل عصيات متبوغة والبوغ يأخذ حجم أكبر من حجم  

 العصية 

 :الخواص المزرعية

ار المطثيات هو منبت ثيوغليكوالت منابت اإلكثار : من أهم المنابت التي تستخدم إلكث

مئوية بعد وضع العينة في المنبت حيث أن ذلك يساعد  80ويفضل تسخين المنبت للدرجة 

 على قتل الجراثيم المصاحبة.



تنمو على اآلجار  حيث  تنمو في المزارع التي يكون بها نسبة األوكسجين قليل أو معدوم 

 .للدم ساعة من زرعها تخلل  15المدمى وتشكل بعد 

 منبت آجار مدمى يظهر عليه التحلل الدموي بمنطقتين

 

 : اختبارات الكيميا حيوية- 

  سااااالبة المااااالتوز ( ال كتااااوز  السااااكروز  م:ماااارة للسااااكريات ) الغلوكااااوز  المطثيااااة الحاطمااااة 
 .lipaseالليبياااااز  أنااااازيم  و Indoleو االناااااوول  oxidaseكسااااايويز و و األ catalase للكتاااااليز

فتناتج  egg yolk agarعلى وسط أغار ماب البايض  lecithinase activityن تحلل اللستي
حاااول المساااتعمرات النامياااة بسااابب الفعااال أو منط اااة  اااافية  opalescent change تأللاااؤ

 .الموجوو في الوسط lecithinاألنزيمي على اللستين 
 Litmus milkفاااي وساااط حلياااب اللتماااوس Inoculationالمطثياااة الحاطماااة المح وناااة 

medium  تنااااتج :ثااااره عا اااافة (Stormy clot  )تساااامى تفاعاااال الت:ماااار العا ااااف  أو
Stormy fermentation reaction ال كتاوز فاي الوساط ي:مار .Fermented  بالمطثياة

 Casein نباروتين الكاازيئي Coagulatesتجلاط  أومع ت:ثار  Acidمض الحاطمة منتجة ح
 Litmusكاشاف حبيباات اللتماوس  ) لالاورو إلاىتسابب تغيار اللاون مان األزرن  أوو تحفاز 

PH Indicater سابب تكاوين الغااز أو تاتحطم ب(. ال:ثارة الحامااية بعاو ذلان تتكسارGas 

Formation .الناتج عن الت:مر 
 



( قادر على إفراز السموم و الذيفانات المسؤولة على A-Cكال الصنفين)إفراز السموم : 

 السريرية واآلفات في األنسجة  ضظهور األعرا

 أنواع السموم  

 ( يفرزه الصنفين معا  A-Cألفا توكسين ) -1

وهذا الذيفان هو المسؤول عن تنخر مخاطية  C( يفرزه الصنف Cبيتا توكسين) -2

 األمعاء

 .NetB toxinذيفان نت ب  -3

 التشخيص المخبري 

إجراء مسحة من سطح األمعاء المصابة وصبغها بصبغة غرام مع مالحظة ظهور  -1

)تؤخذ العينة من الصائم أو اللفائفي حصرا  دون المطثيات إيجابية الغرام أعداد كبيرة من 

 األعورين(

أخذ عينة من األمعاء وزرعها على منبت اآلجار المدمى ومالحظة خاصة التحلل  -2

 الدموي 

 لتحديد النمط المصلي.يمكن تشخيصها عن طريق اختبار اإليليزا   -4



 جنس الباستوريال

بشكل متعايش على المسالك العليا من الجهاز التنفسي والرئة ويرتبط  تتواجد هذه الجراثيم

نقص  –اإلجهاد  -حدوث هذا المرض بهذه الجراثيم بحدوث عوامل مهيئة )نقص التغذية

 ارتفاع درجة الرطوبة ( -البرد -Aفيتامين

وريال الباست –الباستوريال محللة الدم  -ينتمي إلى هذا الجنس )الباستوريال متعددة النفوق

 الرئوية االستوائية (

تتميز هذه الجراثيم بأنها سلبية الغرام وتأخذ الشكل ثنائي القطبين ألن تركيز الهيولى يكون 

 أعلى في القطبين فهي جراثيم غير متحركة هوائية أو ال هوائية مخيرة 

 عصيات الباستوريال متعددة النفوق : تسبب مرض كوليرا الطيور-

 

 والتلوينية :الخواص الشكلية 

 

هي جراثيم سلبية الغرام لها محفظة غير متحركة , في المحضرات المأخوذة من الدم أو  

 األعضاء تظهر خاصية ذات القطبين  

وذلك عند صبغها بصبغة أزرق الميتيلين للوفلر أو صبغة جيمسا أو ليشمان وهي جراثيم 

 غير متبوغة

 الخواص المزرعية:

ئية مخيرة تحتاج إلى منابت غنية تحتوي المصل والدم وبشكل عام جراثيم هوائية أو ال هوا 

 تنمو الباستوريال على المنابت معطية أحد األشكال التالية: 

مستعمرات ناعمة متوسطة الحجم أطرافها كاملة االستدارة ذات لمعة  الشكل الناعم : -1

 زرقاء متألقة ثم يصبح لونها بيضاء معتمة 

تعمرات مخاطية القوام كبيرة الحجم لونها مائل لالزرقاق المعة مسالشكل المخاطي :  -2

 شفافة تحتوي في تركيبها على حمض الهيالورونيك

مستعمرات خشنة زرقاء اللون غير المعة ويظهر هذا اللون غالبا  في الشكل الخشن :  -3

 المزارع القديمة 

 



 التشخيص المخبري : 

ي بسبب تشابه األعراض السريرية عند يعتبر من الضروري إجراء التشخيص المخبر

 اإلصابة بعصيات الباستوريال مع الكثير من األمراض األخرى لذلك نلجأ إلى ما يلي :

طحال( أو من الدم وتلوينها بصبغة  -كبد -قلب -تحضير شرائح من األعضاء )رئة -1

 أزرق الميتيلين للوفلر ومالحظة خاصية ثنائية القطبين لهذه العصيات

اء الزرع من األعضاء السابقة على منابت غنية بالدم أو المصل حيث تنمو إجر -2

 الباستوريال بإحدى أشكالها الثالث مع مالحظة خاصية عدم االنحالل الدموي

 إجراء اختبارات الكيمياء الحيوية  -3

إجراء االختبارات المصلية وذلك للكشف عن األضداد ومعيارها )تركيزها( في الدم مثل  -4

 اختبار التعادل أو الحماية في الفئران ( –تبار التراص الدموي الغير مباشر )اخ

 .الحقن في حيوانات التجارب للكشف عن فوعة العصيات المعزولة -5



 عائلة المكورات الدقيقة

 الخواص العامة :

تضم هذه العائلة جراثيم إيجابية الغرام مكورة الشكل تتواجد كجراثيم متعايشة على سطح 

عند اإلنسان والحيوان وفي الهواء والماء والتربة ولها القدرة على النمو في منابت الجلد 

% , تضم هذه العائلة أجناس  20تحتوي على ملح الطعام بنسبة عالية من الملح تصل إلى 

 متعددة منها :

  جنس العنقوديةGenus staphylococcus . 

  جنس المكيرةGenus Micrococcus . 

 موية جنس المكورات الفGenus Stomatococcus . 

 ية جنس المكورات السطحGenus Planococcus . 

 و أهم هذه األجناس هو جنس العنقودية :

 (Genus Staghylococcus) جنس المكورات العنقودية

تنتشر المكورات العنقودية في كل مكان وتتواجد على الجلد واألغشية المخاطية وخصوصا  

تنفسي , تنظم أفراد هذا الجنس على شكل عناقيد إال أن هذا ليس الجزء العلوي من الجهاز ال

, وتعتبر العنقوديات هي المسبب من منابت صلبةبقاعدة عامة فقط بالمسحات المأخوذة 

الرئيسي لعملية التقيح وذلك في مستوى الجلد واألغشية المخاطية واألعضاء الداخلية 

 و سمومها في الدم ( وكذلك تسبب اإلنتان الدموي )وجود الجراثيم أ

ويوجد ضمن هذا الجنس عدة أنواع من الجراثيم تعتمد في تصنيفها على أساس اختبار 

–عامل التالزن أو اختبار عامل التخثر ومن األنواع المخثرة هي ) العنقودية الذهبية 

 العنقودية هيكس( ومن األنواع غير المخثرة للبالزما )العنقودية البشروية( .

 الذهبية :العنقودية 

الدموي ,  االنتانتسبب هذه الجراثيم تقيحات وخراجات عند اإلنسان والحيوان وتسبب  

وتسبب التهاب الضرع  األبقاروتسبب داء الفطر العنقودي وتصيب  الخيولفهي تصيب 

 وتسبب التهاب العظام والمفاصل الدواجنوالرحم وتصيب 

معوي فقد وجد أن معظم حاالت  وتسبب تسمم اإلنسانوقد وجد أنها يمكن أن تصيب 

التسمم المعوي هو بسبب تلوث لحوم الدواجن أثناء الذبح وليس لكون الدجاج حامال   لهذه 

 الجرثومة 



  الخواص الشكلية والتلوينية :

العنقودية الذهبية عبارة عن مكورات إيجابية الغرام تتنظم على شكل عناقيد العنب           

خوذة من منابت صلبة أما في المسحات المأخوذة من المنابت خاصة في المسحات المأ

السائلة تتنظم على شكل ثنائي  أو كتل أو سالسل صغيرة  تشبه المكورات العقدية وهي 

 غير متحركة 

 مكورات عنقودية

 

 الخواص المزرعية :

ة من هوائية أو ال هوائية مخيرة تتميز أنها تنمو في األوساط التي تحتوي على نسبة عالي 

 الملح ومن منابتها 

مستعمرات يكون لونها أبيض ثم تتحول إلى لون ذهبي أو ليموني اآلجار المغذي :  -1

 حيث تفرز هذه المستعمرات أصبغة ذهبية صفراء تبقى داخل المستعمرة 

م وتمتاز أنها تميع الهالم ) الجالتين ( معطية  18تنمو بدرجة حرارة  منبت الجالتين: -2

        القمع                         قبل الزرع                 بعد الزرع                                                            شكل 

يتميز أنه من المنابت التي تستخدم لعزل العنقودية الذهبية عن باقي منبت شابمان :  -3

 .  %7م بنسبة أنواع الجراثيم حيث أنه يحتوي على ملح الطعا

 تحدث المكورات نوعين من االنحالل الدموي :منبت اآلجار الدموي :  -4

 انحالل دموي كامل : تحيط بالمستعمرات مناطق شفافة خالية تماما من كريات الدم الحمراء 



انحالل دموي غير كامل : تحيط بالمستعمرات منطقة نصف شفافة نتيجة االنحالل الدموي 

 غير الكامل . 

 

 العنقودية الذهبية  تإفرازا

  عامل التخثر -1

الذي يستخدم للتميز بين الجراثيم الممرضة وغير الممرضة وبتأثير هذا العامل يتحول 

 الفبرينوجين إلى فبرين وتظهر خاصية التخثر 

 :طريقة االختبار 

مل من دم اإلنسان مضاف إليه السترات وقطرة من مزروع المرق المغذي  0.5نحضر  

ساعة فإذا الحظنا وجود تخثر كانت  3 -2م مدة  37في حمام مائي بدرجة ويحضن 

 الجراثيم ممرضة وإذا لم نالحظ التخثر كانت الجراثيم غير ممرضة .

 عامل التالزن -2

يتوضع هذا العامل على جدار الخلية الجرثومية حيث يتفاعل مباشرة مع الفبرينوجين 

 وتتالزن العنقودية في البالزما )المصل ( 



 الذيفان المعوي  -3

 الذيفان العنقودي  -4

 الخميرة الحالة للكريات الحمراء  -5

 الخميرة القاتلة للكريات البيضاء  -6

 خميرة الحالة لحمض الهيالورونيك  -7

 الخميرة الحالة للفبرين -8

 التشخيص المخبري :

مكورات يعتمد التشخيص لمرض التهاب المفاصل والعظام عند الدواجن المتسبب بال 

العنقودية على عزل وتشخيص المسبب ألن الكثير من الجراثيم تسبب هذه الحاالت مثل 

األشريكية والمايكوبالزما وغيرها ومعظمها تسبب إصابات موضعية للمفاصل لذلك تتبع 

 الخطوات التالية بهدف وضع التشخيص السليم :

ديات بتحضير مسحات ترسل العينات الالزمة إلى المخبر ويبدأ التحري عن العنقو -1

 من محتوى القيح ومن ثم صباغتها بصبغة غرام وفحصها مجهريا .

الزرع والعزل : يزرع على اآلجار الدموي لمالحظة الخواص المزرعية  -2

للمستعمرات النامية وخاصية االنحالل الدموي ونوعه وكذلك يلجأ إلى الزرع على 

عالية من ملح الطعام ومن مالحظة  البيئة التمييزية )شابمان ( التي تحتوي على نسبة

 خاصية تخمر سكر المانيتول .

إجراء اختبار المخثراز : للتأكد من كون المستعمرات المعزولة هي فعال مستعمرات  -3

 العنقودية الذهبية .

 إجراء اختبارت الكيمياالحيوية  -4

: حيث تؤخذ شريحة زجاجية  Clumping factorالكشف عن عامل التالزن  -5

ا في منطقتين قطرة من بالزما الدم ويوضع على إحدى النقطتين كمية وتوضع عليه

من مستعمرات المكورات المعزولة المشتبه بها ففي الحالة االيجابية اي عند وجود 

عامل التالزن يالحظ في القطرة الحاوية على المستعمرات حدوث تالزن للمكورات 

  العقودية خالل دقيقتين .

 



 زما(المفطورات ) المايكوبال

هي جراثيم تتواجد بشكل حر في الطبيعة ولها نوعان فبعضها يعيش بشكل رمي أي على 

 بقايا النبات والحيوان والبعض األخر بشكل ممرض لإلنسان والحيوان والطيور 

والمفطورات هي أبسط أنواع الجراثيم التي تستطيع العيش بصورة طليقة , وهي أصغر 

ع التكاثر بطريقة ذاتية وال تحتاج لمنابت خلوية ونتيجة   الكائنات الجرثومية التي تستطي

لصغر حجمها فهي تستطيع المرور عبر المرشحات الجرثومية وتتميز أن ليس لها جدار 

وأزرق الميتيلين  لخلوي وبالتالي ال تتأثر بالبنسلين كما أنها ال تتأثر ببنفسجية الكريستا

زما لمنع نمو الجراثيم المصاحبة وبالتالي فأن لذلك تضاف هذه المواد إلى منابت المايكوبال

 أهم ما يميز المفطورات عن باقي الجراثيم 

 حجمها الصغير  -1

 مرورها عبر المرشحات الجرثومية  -2

 فقدان الجدار الخلوي  -3

 س: ما أوجه التشابه و االختالف بين الفيروسات والمفطورات ؟

ضعيف ولكن تتميز عن الفيروسات بأنها تتشابه مع الفيروسات بجهازها األنزيمي ال -1

 ال تحتاج إلى منابت خلوية لتكاثرها )أي تتكاثر خارج الخاليا ( 

  DNA –RNAتحتوي معا   على الحمضيين النوويين  -2

 أهم أنواع المايكوبالزما التي تصيب الدواجن 

 مايكوبالزما جاليستيكم : يسبب التهاب األكياس الهوائية  -1

 ينوفي : يسبب التهاب المفاصل مايكوبالزما س -2

  CRDيسببان المرض التنفسي المزمن  E coliالنوع األول من المايكوبالزما + 

 كما أن العنقودية الذهبية تسبب التهاب المفاصل

 

 

 



 



 

 

 

 الخواص الشكلية والتلوينية 

م ليس لها جدار خلوي فإنه من الصعب تحديد شكلها فيتوقف ذلك على باعتبار هذه الجراثي

نوع المنبت ففي المنابت الصلبة تكون كروية الشكل وفي المنابت السائلة تكون بشكل خيوط 

رفيعة ونتيجة   لصغر حجمها فيصعب رؤيتها بالمجهر الضوئي العادي ويلزم لرؤيتها 



لغرام وتلوينها بصبغة غرام صعب لذلك نلون المجهر االلكتروني , وهي جراثيم سلبية ا

كامل المستعمرة بصبغة جيمسا , وهي جراثيم غير متحركة ليس لها سياط وال أهداب وهي 

 جراثيم غير متبوغة 

 الخواص المزرعية 

نتيجة فقدان جهازها األنزيمي الكامل فهي ال تستطيع النمو على المنابت العادية وال تنمو إال 

غنية بمصل الدم ) مصل دم الخنازير أو الدواجن أو الخيول(وبنسبة مصل على المنابت ال

مواد  اويضاف أيضا   إلى منابت المايكوبالزم %40% وقد تصل حتى  15 – 10الدم من 

أو أزرق الميتيلين ,  لتمنع نمو الجراثيم المصاحبة مثل البنسلين أو بنفسجية الكريستا

ويتميز هذا النوع من  %5بنسبة  CO2نموه إلى  والبعض من أنواع المفطورات يحتاج في

 الجراثيم بأنها بطيئة النمو 

أيام تظهر المستعمرات دقيقة وناعمة كالدبوس تنغرس داخل المنبت  7 – 1وبعد حضانة 

وعند التكبير يالحظ شكل المستعمرات يشبه شكل البيض المقلي حيث تكون المستعمرة 

 كثافة المفطورات ( وباتجاه األطراف مرتفعة المركز ذات لون غامق )بسبب

 

 

 



 التشخيص المخبري 

تتشابه أعراض المرض الذي تسببه المايكوبالزما مع العديد من األمراض التنفسية األخرى 

عند الدواجن مثل النيوكاسل والبرونشتيد وغيرها لذلك البد من عزل المسبب وإجراء 

وأبسط هذه االختبارات المصلية هو اختبار  االختبارات المصلية لتحديد العامل المسبب بدقة

 التراص المصلي السريع على الشريحة 

مبدأ االختبار : يوضع على شريحة زجاجية نظيفة قطرة من المصل أو الدم ويضاف لها 

قطرة من المستضد ) قطرة من جراثيم المايكوبالزما ( وتمزج القطرة وتقرأ النتيجة خالل 

وجود تكتالت أو عدم وجودها إال أن هذا االختبار ال يعطي  دقيقة والنتيجة هي إما 1-2

أنما هو اختبار أولي ال يعتمد عليه لوحده في الحكم على قطيع بأنه  %100نتيجة دقيقة 

مصاب أو سليم من المايكوبالزما , وعندما تكون النتيجة إيجابية في هذا االختبار يجب 

  المتابعة باالختبارات المصلية األخرى     



 علم الفيروسات )علم الحمات(

نانو متر وتمر عبر  30 – 20عبارة عن جسيمات ممرضة متناهية في الصغر تبلغ أبعادها 

المرشحات المعيقة لمرور الجراثيم وال ترى بالمجهر الضوئي العادي وتتميز عن غيرها 

 من الكائنات الحية المجهرية بـ 

 وال تحتوي االثنين معا    DNA – RNAتحوي على أحد الحمضين النوويين  -1

تتميز الفيروسات بأنها غير قادرة على التكاثر الذاتي وإنما هي مجبرة على التكاثر  -2

 سببينداخل الخلية وذلك لـ

a-  الفتقارها لألنزيمات الضرورية لعملية األستقالب 

b- ألنها ال تمتلك ريباسات لذلك فهي غير قادرة على تكوين بروتيناتها الخاصة  

ال تنمو الفيروسات في المنابت المغذية االصطناعية وإنما فقط في األوساط الحاوية على  -3

 خاليا حية

 تصنيف الفيروسات 

 يتم تصنيف الفيروسات باالعتماد على عدة نقاط مختلفة وأهمها 

 DNAمجموعة الفيروسات الحاوية على الحمض النووي الريبي المنزوع األوكسجين  -1

 مات الجدري مثل عائلة ح

مثل عائلة حمات  RNAمجموعة الفيروسات الحاوية على الحمض النووي الريبي  -2

 البيرنا 

ويؤخذ أيضا   خالل التصنيف بعين االعتبار عدة نقاط منها ) تركيب وشكل القفيصة النووية 

 عدد سالسل الحمض النووي ( –تركيب الغالف ]حسب نسبة البروتين في الغالف [  –

 

 فيروسات بنية ال

الحمض النووي )اللب( : يحيط به القفيصة وتتألف القفيصة من وحدات تدعى كابسو 

ميرات والقفيصة والحمض النووي مع بعضهما تسميان القفيصة النووية , وتحاط القفيصة 

 بطبقة من البروتينات والشحوم والسكريات تدعى الغالف 

 



 عائلة البيرنا

دة أهمها جنس فيروسات بيرنا الطيرية وينتمي لهذا الجنس تضم هذه العائلة أجناسا   متعد 

 فيروس الجمبورو المسبب لمرض الجمبورو عند الطيور 

 ( IBDمرض الجمبورو )مرض التهاب الجراب المعوي ( )

أسابيع ويؤدي إلى نسبة  6 -3وهو مرض فيروسي يصيب الدواجن الفتية غير البالغة بعمر 

 Bشديد حيث يخرب الفيروس الخاليا المناعية البائية  نفوق مرتفعة وإلى تثبيط مناعي

 المسؤولة عن تشكيل األضداد 

 صفات فيروس الجمبورو : 

من جنس البيرنا وعائلة فيروسات البيرنا وهي عبارة عن فيروسات عارية )غير مغلفة( 

ساعة وهو  5 لمدة  56ْوهو مقاوم لدرجات الحرارة  RNAتحتوي على سلسلتين من الـ 

 م لأليتر والكلوروفورم وللفورمالين والفينول في التراكيز القليلة لعدة ساعات مقاو

 تصنيف فيروسات الجمبورو 

 تصنف إلى نمطين مصليين 

 : وهو الذي يصيب الدجاج ويسبب المرض  /1نمط مصلي / -1

 أن تسبب أية أعراض للمرض.عزلت هذه الفيروسات من الدجاج دون  /2نمط مصلي / -2

     

 

 

 

 

  

       

 

   



    

                     

      

 

 

 

 


