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Clostridium botulinum


Botulism

Toxins of  Clostridium botulinum
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Clostridium perfringens


CL. Perfringens enteritis

 Clostridium perfringens
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Campylobacter jejuni


Campylobacteriosis

 Campylobacter jejuni
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Escherichia coli


 Escherichia coli infection
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Listeria monocytogenes


Listeriosis

 Listeria monocytogenes
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 Salmonella spp.


Salmonellosis

No Typhoid Salmonella serotypes
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Staphylococcus aureus


Staphylococcus aureus intoxication

 Toxins of  Staphylococcus aureus
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Yersinia enterocolitica


Yersinosis

 Yersinia enterocolitica
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Shigella spp.


Shigellosis

 Shigella spp.
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Bacillus cereus


Bacillus cereus intoxication

Bacillus cereus 
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 Noroviurses (Norwalk like viruses)


 Noroviurses (Norwalk like viruses)

Norwalk virus

























التسمم باGحياء الدقيقة




Cryptosporidium parvum


Cryptosporidiosis

Cryptosporidium parvum
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Toxoplasmosis

 Toxoplasma gondii

























 



Toxoplasma gondii









