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هي قدرة الجراثيم على احداث المرض ف االنسان او الحيوان .تختلف الجراثيم في  االمراضية

قابليتها على االمراض وقدرتها في احداث المرض في االنسان والحيوان وان عدد قليال فقط 

من الجراثيم قادر على احداث المرض . اذ ان غالبيته غير قادرة على التكاثر في االنسجة 

 بواسطة اليات الدفاع االعتيادية للجسم .وهي تستبعد بسهولة 

تقسم الجراثيم عموما من حيث قدرتها على االمراض الى مجموعتين هما تلك الجراثيم التي 

( وتلك التي ال تمتلك هذه  Pathogenic  ,Pathogenesتستطيع احداث المرض )الممرضة 

 ( -Pathogenic non-     ,Pathogenes   nonالقدرة  ) غير الممرضة  

ان هذين االصطالحين انما مسالة نسبية فقط حيث ان نوعا معينا من الجراثيم يكون ممرضا 

لمضيف معين ولكنه يكون غير ممرض لمضيف اخر وحتى عندما يكون نوع معين من 

 strainsالجراثيم ممرضا بصورة اكيدة فان ذلك ال يعني بالضرورة ان تشاركه جميع عتر 

الصفة . والعديد من الجراثيم غير الممرضة االعتيادية  ربما تحدث تلك  speciesذلك النوع 

المرض في ظروف معينة عندما تهبط مقاومة  العائل بسبب استعمال المضادات الحياتية , 

 lnvadesاالدوية السامة للخاليا والتعرض لالشعاع واستعمال مركبات الكورتزون حيث تغزو 

رتبط االمراضية في بعض انواع الجراثيم ارتباطا وثيقا هذه الجراثيم الجسم وتحدث المرض. ت

 بخصائص مميزة والتي تشمل 

 virulenceالفوعة -1

  Infectivityيقصد بالفوعة درجة االمراضية للجراثيم وتشمل قدرة الجرثومة على الخمج 

امكانية التمركز في المضيف وشدة المرض الذي تحدثه والفوعة عادة تختلف ليس بين 

 ع المختلفة من الجراثيم وانما بين العتر المختلفة للنوع الواحد ايضا االنوا

 عوامل الفوعة االساسية في الجراثيم 

   toxinsالقابلية على افراز الذيفان -1

التراكيب السطحية التي تمتلكها الجرثومة والتي بعضها يقاوم  البلعمة مثل المحفظة  -2

  piliبالخاليا الحساسة مثلبينما القسم االخر يسهل التصاق الجراثيم 

  Invasivnessالغزو -2

يقصد بالغزو مقدرة الجراثيم على اختراق االنسجة وقابلة الجرثومة على اختراق االنسجة 

 Clostridium tetaniليس دائما مرتبطة بالفوعة والعكس صحيح فمثال مطثيات الكزاز 

  عالية جداليس لها القدرة على غزو انسجة العائل ولكنها ذات فوعة 

 colonizationالتمركز  adherence االلتصاق   -3



كثير من الجراثيم تمتلك تراكيب سطحية تسهل من التصاق الجراثيم لمستقبالت خاصة تتواجد 

على بعض انواع الخاليا وغير موجودة على انواع اخرى وعادة تكون هذه التراكيب بشكل 

لبارز لها في امراضية كثير من الجراثيم والتي اتضح الدور ا  piliاهداب او شعيرات 

 وتمركزها  في موضع معين من جسم المضيف

 الخمائر والذيفانات التي تنتجها الجراثيم

 enzymesالخمائر  -

تعزى االمراضية  في بعض انواع الجراثيم في مقدرتها  على انتاج الخمائر التي تكون ذات تاثيرات  

 م  في التغلب على وسائل دفاع الجسم وغزو االنسجةمؤذية النسجة العائل فتساعد الجراثي

  toxinsالذيفانات  -

والذيفانات الداخلية   exotoxinsتمتلك الجراثيم نوعين من الذيفانات هما الذيفانات الخارجية 

endotoxins الخارجية من قبل الجراثيم موجبة الكرام في البيئة التي  . تفرز الذيفانات

تعيش بها وهي تعتبر من اقوى انواع السموم المعروفة . اما الذيفان الداخلي فيتحرر من 

الجراثيم سالبة الكرام والمادة السامة  تكون جزءا من غالف الخلية الجرثومية  وانها تتحرر 

 بعد موت الجرثومة او تحطيمها 

       STAPHYLOCOCCUS  ات العنقوديةالمكور

اهم جنس من الناحية الطبية في عائلة  Staphylococcusجنس المكورات العنقودية 

التي تضم ايضا جنس المكورات الدقيقة  family Micrococcaceaeالمكورات الدقيقة 

genus Micrococcus . غير مرضية والتي تتواجد بشكل رمي 

  pyogenesنواع هي المكورات العنقودية القيحيةيشمل هذا الجنس ثالثة ا

Staphylococcus (Staph . aureus  التي تسبب معظم امراض المكورات في االنسان )

وتوجد بصورة  epidermidis Staphylococcusوالحيوان , المكورات العنقودية الجلدية  

سيطة والنوع الثالث والذي مؤاكلة على جلد االنسان والحيوان وتسبب بعض االفات الجلدية الب

التي تعيش   saprophyticus Staphylococcus يدعى بالمكورات العنقودية الرمية  

 احيانا في االنسان  urinarytract infectionsبشكل رمي وتسبب خمجات المجاري البولية 

غير متحركة  ovoidاو بيضوية الشكل  sphericalهذه المجموعة من الجراثيم كروية 

non- motile  موجبة الكرام ,gram – positive  تترتب بشكل عناقيد العنبgrape- like 

clusters  ( او في سالسل قصيرة او في ازواج .النمو على االوساط الصلبة يكون ملونا

( وغير شفاف وهي موجبة الكاتاالز  white, ابيض  beige, بيجي   goldenذهبي 

catalase positive كسيداز سالبة االوoxidase negative  جراثيم هوائية او ال هوائية

 اختيارية تنمو بسهولة على االوساط المختبرية المالوفة ومخمرة للكلوكوز 



صفة عامة لنمو هذه المجموعة من الجراثيم على االوساط  pigmentان انتاج الخضاب 

الصلبة ان تكوين الصبغة صفة متغيرة تتوقف على ظروف النمو وان كثير من العتر الممرضة 

تفشل بشكل مستمر في تكوين الخضاب ويبدو ان القدرة على تكوين خميرة التجلط 

coagulase  وتطلق تسمية المكورات صفة اكثر ثباتا ولها عالقة اكبر باالمراضية .

على جميع العتر الموجبة لخميرة التجلط   عادة Staph . aureusالعنقودية القيحية 

positive coagulase . بما في ذلك العتر القليلة التي تعطي مستعمرات بيضاء او ليمونية 

  Staphylococcus pyogenes (Staph . aureus ) المكورات العنقودية القيحية

 Distribution in natureتشار في الطبيعة االن-

توجد على الجلد وفي مقدمة المنخرين وفي القناة الهضمية وبراز االنسان وبعض الحيوانات 

كما انها توجد في الهواء الملوث والماء والتربة وبعض المنتجات الحيوانية مثل البيض 

انسان مصاب قام بتحضير هذه والحليب واللحوم وان وجودها في هذه المنتجات ناتج اما من 

 المنتجات او من حيوانات مصابة.

 Morphology and stainingالشكل والتصبيغ  -

( مايكرون  تنتظم على شكل عناقيد شبيهة بعناقيد العنب 1.5-0.8خاليا كروية ذات اقطار )

ظهر في النماذج المرضية او عند زرعها على االوساط الزرعية الصلبة غير انها يمكن ان ت

في االوساط السائلة مفردة او زوجية او على شكل سالسل قصيرة جدا ال تزيد عن اربع خاليا 

في  capsulesهذه الجرثومة غير متحركة وغير مكونة لالبواغ ويمكن مالحظة المحفظات 

النماذج المرضية او في المزارع الحديثة لبعض العتر وهي موجبة الكرام غير انه ممكن ان 

 old culturesسالبة الكرام في المزارع القديمة نجد خاليا 

  Cultural  characteristics الخواص االستنباتية -

درجة  nutrient mediaتنمو المكورات العنقودية القيحية بصورة جيدة على االوساط المغذية 

م( هذه الجراثيم هوائية 43-10م غير انها تنمو بصورة اقل بين) 37الحرارة المثلى هي 

aerobes  او الهوائية اختياريةfacultative anaerobes   .وتنمو بكثافة اقل ال هوائيا

ساعة من الحضانة بدرجة حرارة  24ملم خالل  4-2المستعمرات على االكار المغذي تكون بحجم 

وبراقة وغير  convexمحدبة  circularم وتكون المستعمرات المنعزلة دائرية 37

وتشبه  entire edgeوذات حافات دائرية غير مسننة  smoothوملساء   opaqueشفافة

 deep orangeقطرات اصباغ زيتية وذات الوان مختلفة تتراوح بين االبيض والبرتقال الغامق 

 milkم ( على اكار الحليب 25-22ويتضح اللون بصورة سريعة واكثر شدة في درجة )

agar  مستعمرات العتر المرضية على اكار الدمblood agar  , المحضر من دم االبقار

تكون  β. haemolysisاالغنام او االرانب تكون محاطة بمنطقة من تحلل الدم التام 

وردية  MacConkey agarمستعمرات المكورات العنقودية القيحية على اكار الماكونكي 

 مصفرة بينما مستعمرات العتر االخرى تكون حمراء غامقة او بنفسجية.



عامة مع  turbidityساعة تكون عكرة  24الوساط السائلة وفي خالل تنمو سريعا في ا

 عند الرج disperseكميات متباينة من الراسب الذي يتشتت 

 Biochemical reactionsالتفاعالت البايوكيمياوية الحيوية -

ض بدون الغالبية العظمى من العتر تخمر الكلوكوز والالكتوز والمالتوز والسكروز والمانتول وتنتج حام

 catalase and urease are producedغاز تختزل النترات الى نتريت وتنتج الكاتاالز واليوراز 

  mannitolوقد اعير الى اختمار المانتول S2Hوال تنتج  lndol negative وسالبة االندول 

fermentation  رة التجلط اهتمام بالغ عند تصنيف المكورات العنقودية لعالقته الوثيقة بتوليد خمي

coagulase  وباالمرضية وكذلك الى تكوين الفوسفاتيزphosphatase- production   الذي يمكن

مالحظته بتنمية الجراثيم على االكار المغذي الحاوي على ثنائي فوسفات الفينولفثالين 

phenolphthalein diphosphate  ند اذا تصبح المستعمرات المولدة للفوسفاتيز حمراء قرنفلية ع

 تعرضها لبخار االمونيا الحتوائها الفينولفثالين

 agents  Resistance to physical and chemicalالمقاومة للعوامل الفيزياوية والكيمياوية-

المكورات العنقودية اكثر انواع الجراثيم غير المكونة لالبواغ مقاومة للحرارة والمعقمات مثل 

م 60ات العنقودية بسهولة عند تسخينها الى درجة الفينول وكلوريد الزئبق .تموت المكور

دقيقة ( .تبقى حية لبضعة اشهر على االطباق الزرعية المغلقة باحكام  60-30خالل )

بعد عدة شهور هذه  dried pusم ويمكن عزلها من القيح الجاف  4والمحفوظة بدرجة 

 crystalو   gentian violetالجراثيم حساسة بشكل خاص لبعض االصباغ القاعدية مثل 

violet   التي تضاف الى االوساط االنتخابيةselective media   للمكورات السبحية

Streptococci  لتثبط نمو المكورات العنقودية وتسمح بنمو المكورات السبحية المرافقة لها

 من العينات الحاوية لهذين النوعين من الجراثيم في ان واحد .

 والخمائر للمكورات العنقودية الذيفانات-

 بروتين والبعض منها ذو عالقة بامراضية الجراثيم منها 30-25تنتج المكورات العنقودية حوالي 

 :Coagulaseخميرة التجلط -1

وتوجد عدة انواع  fibrinالى ليفين  fibrinogenتجلط بالزما الدم بتحويل منشيء الليفين 

للكشف عن العتر المرضية من المكورات   coagulase testمنه ويستعمل اختبار التجلط 

او باختبار   slide testالعنقودية القيحية . ويمكن مالحظة ذلك باختبار الشريحة الزجاجية 

ففي اختبار الشريحة الزجاجية يمزج جزء من مستعمرة المكورات  tube testاالنبوبة 

ريحة زجاجية نظيفة بحيث نحصل العنقودية في قطرة من محلول الملح الفيزيولوجي على ش

ومن ثم نضيف اليه قطره من بالزما   homogenous suspensionعلى معلق متجانس

فيما بعد الى   loopاالرانب او االنسان ويكون االختبار موجبا اذا ادى المزج بواسطة العروة

تبار الجراثيم وتعطي مظهر حبيبيا خالل دقيقتين . يتم الكشف في اخ clumpingتالزن 

والذي يدعى بعامل  bound coagulaseالشريحة الزجاجية عن خميرة التجلط المقيدة 



اما في اختبار االنبوبة فيجري الكشف عن خميرة التجلط الحرة  clumping factorالتالزن 

free coagulase  ( من مستنبت المرق للجراثيم  0.1وذلك باضافة )  ملمbroth culture  

 1/2م اذ يحصل التجلط خالل )37( فيحضن بدرجة 1/10البالزما المخففة )ملم ( من  1الى )

 ( ساعة 2-

   Staphylolysinsحال الدم:-2

 , alpha ,betaتنتج بضعة انماط متميزة من الذيفانات الحالة للدم هي الفا وبيتا وكاما وديلتا 

gamma and delta  ودية ذيفانات محللة التي تحلل الخاليا الحمر كما تنتج المكورات العنق

 التي تحطم الكريات البيضاء في مختلف االنواع المعيلة leucocidinsلكريات الدم البيض 

 :enterotoxinالذيفان المعوي -3

من المكورات العنقودية القيحية تفرز الذيفان المعوي الذي يكون مسؤوال عن  %50حوالي 

الذي ينتج من تناول االغذية   food poisoningعدد ال باس به من حاالت التسمم الغذائي 

الملوثة بالمكورات العنقودية القيحية والتي تكون حاوية على الذيفان قبل تناولها . توجد 

م  100هذا الذيفان مقاوم للحرارة   A and Dواهمها  A - Eخمسة انواع من الذيفان هي 

 دقيقة . 30لمدة 

 Phage typingتنميط العاثية : 

يستعمل هذا التنميط بصورة خاصة لدراسة وبائية المكورات العنقودية المعزولة من االنسان 

وتحديد مصدر الوباء اال ان طور حديثا واستعمل لدراسة   epidemicللتحري عن االوبئة 

وبائية العتر المعزولة من االبقار وبعض الحيوانات االخرى ويعتمد هذا التصنيف على تحلل 

lysis   كورات العنقودية نتيجة اصابتها بفايروس المphage   وبواسطة هذه الظاهرة اصبح.

الى زمر  phage typesباالمكان تقسيم انواع المكورات العنقودية الى انماط العاثيات 

للعاثيات يستعمل لهذا الغرض  resistanceاو المقاومة  susceptibleالسالالت الحساسة 

وجب االتفاق الدول ومقسمة الى اربع مجاميع معترف بها ( عاثية مرقمة بم 25سيت من )

دوليا . الطريقة المختبرية المتبعة في التصنيف تتضمن تنمية المكورات العنقودية المراد 

تنميطها على سطح وسط زرعي صلب لتعطي نموا كثيفا متداخال مع بعضه يقسم الطبق الى 

ثية فوق هذه المربعات بواسطة عروة مربعا صغيرا ثم توضع قطرات من مستنبتات العا 25

ساعة  ويمكن  24-18او يستعمل جهاز خاص يحضن الطبق لمدة   wire loopسلكية 

النمو في المربعات التي تكون  lysisالذي يسبب تحلل  phage patternمشاهدة نمط العاثية 

ة بارقام العاثيات فيها المكورات العنقودية حساسة للعاثية حيث يشار الى نمط العاثية في العتر

التي تسبب حلها .وهنالك اقلية من العتر ال يمكن تنميطها لمقاومتها لجميع العاثيات المستعملة 

غير ان عاثيات جديدة يمكن ايجادها بين حين واخر والتي عند اضافتها  الى المجموعة 

 تزيد من نسبة العتر التي يمكن تنميطها . standard setالقياسية 

  Diagnosis التشخيص :-



والترتيب   morphologyعلى المكورات العنقودية بواسطة الشكل  identifyيمكن التعرف 

arrangement  والتفاعل الصباغي في المسحاتsmears   المحضرة من العينات المرضية

pathological  specimens   ويمكن عزل المكورات العنقودية من المواد الملوثة بكثرة .

 mannitolمثل اكار الملح والمانتول  selective mediaعلى االوساط االنتخابية  بانمائها

salt agar (MSA)  ملح الطعام الذي يثبط نمو الجراثيم االخرى .     %7.5الذي يحوي على

باالضافة الى كونه وسطا انتخابيا فان اكار الملح والمانتول هو وسط تفريقي ايضا حيث يفرق 

نقودية القيحية التي تخمر سكر المانتول فتحول الوسط المحيط بالمستعمرات بين المكورات الع

المخمرة للمانتول من اللون االحمر الى اللون االصفر بوجود الكاشف الفينول االحمر 

phenol red  والمكورات الجلدية غير المخمرة للمانتول التي تغير لون الوسط فيبقى احمر

ى التي تساعد في تشخيص العتر المرضية اكار ثنائي فوسفات .من االوساط االنتخابية االخر

الذي سمح بنمو المكورات العنقودية   phenolphthalein  diphosphatفينوفثالين 

الذي يثبط نمو   tellurite agar المرضية المنتجة لخميرة الفوسفتيز وكذلك وسط التليورات

العنقودية المرضية ويمكن التاكد من  االنواع االخرى من الجراثيم ويسمح بنمو المكورات

  coagulase testالخاصية االمراضية لهذه  الجراثيم المعزولة باختبار خميرة التجلط 

 Public healthالصحة العامة -

في االنسان وهي العامل   infection pyogenicمسؤولة عن العديد من الخمجات القيحية 

والتهاب  tonsillitisب االنفية والتهاب اللوزتين المسبب لكثير من حاالت االلتهاب الجيو

والتهاب االذن الوسطى والتهاب العظمي النقي واالنتان  endocarditisالشفاف 

والتهاب القرنية التقرحي كذلك تسبب  Pneumoniaوذات الرئة  septicoemiaالدموي

المكونة  staphyloccal food poisoningالتسمم الغذائي الناتج من المكورات العنقودية 

 للذيفان  المعوي  

 

 


