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 Klebsiellaالكلبسيال   

      Distribution in natureاالنتشار في الطبيعة -  

جراثيم واسعة االنتشار فهي تعيش بصورة عامة بشكل رمي في الماء والتربة والخضر 

في الجهاز التنفسي والقناة الهضمية لالنسان  normal inhibitantوكذلك فهي اهل سوى 

 Klebsiellaوالحيوانات السليمة . اهم االنواع المرضية في الحيوانات هي الكلبيسال الرئوية 

pneumoniae   

 Morphology and stainingالشكل والتصبيغ  

ل ميكرون تترتب بشك  0.8×2-1عصيات قصيرة سميكة وذات نهايات مدورة تبلغ ابعادها 

غير متحركة وال تكون ابواغا الغالبية العظمى من العتر لها  diplobacilliمنفرد او زوجي 

وتنتج محفظة سميكة من متعدد السكريد تصبغ بسهولة بواسطة الحبر   fimbriaeاهداب 

 الهندي والجرثومة سالبة الكرام

                  Cultural  characteristicsالخواص االستنباتية     -   

ملم معتمة مخاطية القوام بعد 4-1العتر المحفظة على االوساط الصلبة تنتج مستعمرات كبيرة 

اعادة االستنبات لعدة مرات تفقد قوامها المخاطي وتكون مستعمرات صغيرة قليلة المخاط 

للدم وتكون مستعمراتها  هذه الجراثيم غير محللة Escherichia coliمشابهة لمستعمرات 

 ى اكار الماكونكي ولكن بعد فترة من الحضانة تفقد لونها الوردي .وردية عل

               Biochemical reactionsالتفاعالت البايوكيميائية الحيوية -

جراثيم الكلبسيال تخمرعددا كبيرا من الكاربوهيدرات وتنتج حامضا  مع غاز من تخمر 

موجبة الكاتاالز واليوراز والسترات الالكتوز والكلكوز والسكروز والساليسين الجرثومة 

 وفوكس بورسكاور وسالبة االندول والمثيل االحمر وال تميع الجالتين .

 agents chemical and physical to   Resistanceالمقاومة للعوامل الفيزياوية والكيمياوية  -

       

 20م خالل 60دقيقة وبدرجة  30م خالل 55هذه الجراثيم حساسة للحرارة وتموت بدرجة 

دقيقة وهي مقاومة للجفاف وتبقى حية لعدة اشهر .المزارع يمكن حفظها بدرجة حرارة 

الغرفة السابيع او اشهر وهي اكثر مقاومة من جراثيم اشريكيا القولون ويمكنها ان تبقى حية 

 عاء .لمدة اطول خارج االم

     Diagnosisالتشخيص : -



 يكون بعزل والتعرف على الجرثومة بخواصها الكيمياوية ومشاهدة المحفظة .

 Salmonellaجنس السالمونيال 

تخليدا لذكرى العالم سالمون الذي كان اول  1900سميت هذه المجموعة بالسالمونيال عام 

االمريكية  ويشمل هذا الجنس اكثر رئيس لمكتب الصناعات الحيوانية في الواليات المتحدة 

وهي ممرضات مهمة لالنسان والحيوان وذات انتشار  serotypsنمط مصلي  2000من 

 واسع في جميع انحاء العالم . 

 Morphology and stainingالشكل والتصبيغ  

بعد استنبات طويل على االوساط  coccobacilliتكون هذه الجراثيم بشكل عصيات مكورة 

ية .جميع االنماط المصلية االخرى متحركة والغالبية العظمى منها لها اهداب . هذه المختبر

الجراثيم سالبة الكرام وتصبغ بسهولة بالطريقة االعتيادية وهي غير مكونة لالبواغ والبعض 

 منها يكون محفظة .

                  Cultural  characteristicsالخواص االستنباتية     -   

السالمونيال هوائية اوال هوائية اختيارية تنمو جيدا على االوساط الزرعية االعتيادية جراثيم 

بدون اضافة المصل ، الدم او الكلوكوز. الغالبة العظمى من االنماط المصلية تكون على االكار 

ملم مدورة ، قليلة التحدب وذات سطح ناعم وحافات منشارية في  3-2مستعمرات بحجم 

لناعمة تعطي عكارة متجانسة . بالنظر لكون جراثيم السالمونيال موجودة في المرق العتر ا

القناة الهضمية ولوجود االنواع االخرى من الجراثيم المعوية فن عدد جراثيم السالمونيال في 

البراز يكون اقلية ضئيلة مقارنة باالنواع االخرى خصوصا جراثيم اشريكيا القولون التي تكون 

الموجودة بصورة طبيعية في القناة الهضمية حيث يفوق عددها جراثيم  جزء من الجراثيم

السالمونيال وهذا يشكل مشكلة في التشخيص فلهذا ابتكرت بعض االوساط الزرعية عالية 

التي تساعد على نمو  enrichment brothوالمرق المغني  selective mediaاالنتقائية 

نمو الجراثيم االخرى . من االوساط السائلة المستعملة جراثيم السالمونيال بينما تمنع او تعيق 

ومرق رباعي الثايونيت  Selenite brothفي عملية االغناء االولية مرق السيلينايت 

tetrathionate  broth  ومن االوساط االنتقائية الصلبة شائعة االستعمال اكار السالمونيال

 brilliant واكار االخضر اللماع  Salmonella- Shigella agar (SS agar)والشايكيال 

green agar   وDosoxycholate citrate  agar (DCA)  وMacCaonkey brilliant 

green agar   م بينما 37. حيث تم استنبات المواد المشكوكة من مرق مغني يحضن بدرجة

 ساعة اخرى ثم يستنبت مرة24-18م لمدة 43يحتفظ بالمرق المغني في الحاضنة بدرجة 

ساعة  48-24م لمدة 37يحضن بدرجة  BGAعلى وسط انتقائي صلب  subculturedثانية 

حيث تعطي جراثيم السالمونيال على هذا الوسط مستعمرات فاتحة اللون غير مخمرة لالكتوز 

 وان هذه الطريقة تزيد كثيرا من نسبة عزل جراثيم السالمونيال .

               Biochemical reactionsالتفاعالت البايوكيميائية الحيوية -



بالنظر لوجود عدد كبير جدا من العتر فان بعض هذه العتر قد تشذ عن المجموع في بعض 

التفاعالت البيوكيميائية  فالسالمونيال باجمعها تقريبا تنتج حامضا مع غاز من تخمر الكلوكوز 

ول والالكتوز وسالبة والمالتوز والمانتول والسوربتول وهي غير مخمرة للسكروز واالدينت

الختبارات فوكس بروسكاور واالندول واليوراز وموجبة الختبار المثيل االحمر والغالبية 

من  decarboxylaseالعظمى تنتج غاز كبرتيد الهايدروجين وتستهلك السترات وهي تنتج 

 الاليسين واالرجنين واالورنثين 

        agents chemical and physical to   Resistanceالمقاومة للعوامل الفيزياوية والكيمياوية  -

دقيقة وبسرعة بالمؤصدة . هذه المجموعة  20م خالل 60تموت هذه الجراثيم بدرجة حرارة 

الذي يستعمل في  تتلف بسرعة بواسطة المطهرات الكيمياوية خصوصا بخار الفورمالديهايد

تبخير حاضنات البيض واالدوات االخرى المستعملة في حقول الدواجن تبقى هذه الجراثيم حية 

لفترة طويلة بالبراز غير المعرض الشعة الشمس المباشر وبامكانها تحمل درجات االنجماد 

 وبرودة الشتاء .

     Diagnosisالتشخيص : -

المونيال من االجنة المجهضة واالغشية الجنينية او في حاالت االحهاض يمكن عزل انماط الس

من االفرازات المهبلية وفي الحاالت المعوية وعند وجود االنتان الدموي يمكن عزل جراثيم 

السالمونيال من الدم او االحشاء الداخلية باالضافة الى االمعاء والغدد اللمفاوية المساريقية 

الحيوانات الحاملة للمرض او التي تعاني من النوع كذلك يمكن عزل الجراثيم من البراز في 

 المزمن بعد فحص نماذج متعددة من البراز . 


