
العدوى واألمراض  
 المعدية



العدوى واألمراض المعدية   



 عملية العدوى

وحتى تتم العدوى بمرض معد ال بد من عدة العوامل التي تشكل   
 :سلسة العدوى

 .وجود المسببات النوعية المعدية 1.

وهي األماكن التي تنمو وتتكاثر : وجود مصادر العدوى ومستودعاتها2.
 :فيها المسببات لألمراض وهي

وهو أهم مصدر للعدوى، ويكون اإلنسان مصدرا للعدوى في عدة : االنسان
 :ظروف

 وهو مريض بمرض واضح طالما أن هناك مخرجا
 .للعدوى

وهو مريض بامراض خفيفة غير واضحة وخفية. 

حامل المسبب المرضي. 
مثل الحيوانات االليفة والفئران: الحيوانات. 

 



 تصنيف االمراض بحسب انتشارها بين األفراد

كأمراض التيفوئيد : أمراض معدية وبائية أو سارية1.
والكوليرا والجدري في االنسان، وهذه األمراض تسببها 

جراثيم سهلة االنتقال من الفرد المريض الى االفراد 
اآلخرين بوساطة التالمس المباشر أو غير المباشر عن 
طريق الهواء أو تلويث الماء أو المأكوالت أو األوساط 

 .المحيطة

 

كأمراض الكزاز : أمراض معدية غير وبائية او سارية2.
وحاالت التسمم الغذائي الجرثومي وال تنتقل هذه 

 .األمراض من الفرد المريض إلى الفرد المخالط بسرعة 



 مسببات األمراض المعدية



 سلسلة العدوى



 مخزن المرض
المكان الطبيعي لعيش ونمو وتكاثر  

 محدث المرض



اإلنسان كمخزن للعدوى -1  



الحيوان كمخزن للعدوى -2  
 



 المحيط كمخزن للعدوى 3-



االنتقال المباشر: وسائل انتقال العدوى  
 



 وسائل انتقال العدوى 
 



 فترة حضانة المرض



 
 

 أشكال المرض 



 مكافحة األمراض المعدية والوقاية منها



 مكافحة مسبب المرض
 



 القضاء على مخزن العدوى عند اإلنسان
 



 القضاء على مخزن العدوى عند الحيوان



 القضاء على مخزن العدوى في البيئة



 التحكم في مخارج العدوى
 



مكافحة وسائل انتقال العدوى المباشرة من 
 :شخص الخر وذلك بواسطة



 مكافحة وسائل انتقال العدوى



 أنواع العدوى بحسب مصدر الجراثيم



(  غير المعدية)األمراض غير السارية 
 (التي تالزم الفرد طوال الحياة)والمزمنة 



 مخارج العدوى

هي األماكن والفتحات الطبيعية في جسم اإلنسان أو الحيوان   

وتقسم االمراض بحسبها . والتي يخرج منها المسبب للعدوى

 :إلى

 .الجهاز التنفسي عن طريق األنف والفم–

 .الجهاز الهضمي وال سيما البراز عن طريق الشرج–

 .الجهاز البولي مع البول من فتحة اإلحليل–

 (.الدمل)فتحات الجروح او البثور كالخراج –

 .المخارج اآللية عن طريق الفتحات الطبيعية مثل لدغ البعوض–

 



وسائل نقل العدوى من المصدر إلى المضيف الجديد 
 وطرقها

 :يمكن تقسيم طرق نقل العدوى إلى نوعين

اي من الشخص المصاب إلى العائل : الطريق المباشر1.
 :الجديد مباشرة بواسطة 

كما في حالة األمراض الجلدية المعدية: المالمسة الشخصية :
 .مثل الجرب والفطريات

 مثل الدرن الرئوي واالنفلونزا: الرذاذ والحمل الهوائي. 

مثل الزهري والسيالن: العالقة الجنسية. 

 مثل التوكسوبالزما( من األم للجنين)المشيمة. 

 :وتتم بواسطة وسيط آخر مثل: طرق غير مباشرة2.

 .كالحشرات: وسيط حي•

 .كالماء، الحليب، التربة، األدوات، الهواء: وسيط غير حي•



 مداخل العدوى للعائل المضيف

هي مشابهة  أهم طرق دخول المسببات لألمراض في جسم العائل الجديد
 :لطرق خروج المسببات من المصدر وهي

بواسطة الرذاذ الذي يحمل المسبب : طريق الجهاز التنفسي–
 .للمرض

 .طريق الجهاز الهضمي، مع الطعام أو الشراب كالكوليرا–

عن طريق الجلد أو الغشاء المخاطي، أو عدوى الزهري –
 .والسيالن، أو عن طريق الجروح

 

هو الذي يستقبل المسبب الحي، وبعد دخول العدوى إلى : العائل المضيف
المضيف يمكن أن تتم العدوى ويمكن أن تواجه مقاومة فال تحدث 

 .العدوى



 (تصنيف العدوى)أنواع 

 يمكن تصنيف العدوى 

 :بالنسبة إلى مصادر الجراثيم. 1
أي ان الجراثيم دخلت الى جسم االنسان من الوسط : عدوى خارجية–

 .الخارجي

أي أن الجراثيم اتت من جسم اإلنسان نفسه الذي : عدوى داخلية–
كانت موجودة فيه وجودا متعايشا في أنسجة الجهاز التنفسي أو 

 .وهذه العدوى تحدث نتيجة ضعف مقاومة الجسم.الهضمي أو البولي

 

 :بالنسبة إلى كيفية انتقال الجراثيم إلى العائل المضيف2.
 .عدوى بالتماس–

 .عدوى بواسطة الهواء–

 .عدوى بواسطة الجروح–

 .عدوى بواسطة المياه–



 :بالنسبة إلى تطورها وحجمها وأبعادها في الكائن المعيل3.
 .وتحدث عندما تكون العدوى محددة في جزء معين: عدوى موضعية–

وتحدث عندما تكون العدوى منتشرة في جميع الجسم وتؤدي في : عدوى عامة–
 .معظم األحيان إلى التسمم الدموي الجرثومي

 :بالنسبة إلى أنواع الجراثيم التي تشارك في حدوث العدوى4.
وذلك ألن المسبب في حدوثها هو جرثوم من نوع : عدوى رئيسية أو متجانسة–

 .واحد كإلصابة بمرض السل مثال

 .وذلك إذا كان ثمة نوعان يسببان العدوى أو أكثر من الجراثيم: عدوى مختلطة–

وهي تلك العدوى التي تحدث في الجسم المصاب بعدوى رئيسية : عدوى ثانوية–
. 

وهي تلك العدوى التي تحدث ألن الجرثوم نفسه الذي سبب : العدوى المضاعفة–
 .العدوى الرئيسية

تحدث بنوع الجراثيم نفسه التي سببت العدوى األولى وذلك : العدوى التجديدية–
 .بعد شفاء اإلنسان المصاب من هذه العدوى



 حامل الجرثوم

ان حامل الجرثوم هو االنسان الذي يحمل في جسمه احد مسببات           
االمراض المعديه دون ان تظهر عليه اي عالمه للمرض مما يجعله ذا 

 .خطورة كبيرة على الصحة العامة

 :يمكن تقسيم حاملي الجراثيم الى

مرحلة الحضانة هي ) في مرحلة الحضانة المرضية حامل جرثوم1.
المدة الزمنية التي تمتد ابتدء من دخول الجراثيم الى جسم الكائن الحي 

 (.الى ظهور االعراض المرضية عليه

وذلك اذا كانت االعراض المرضية خفيفة  صحيح الجسم حامل جرثوم2.
او غير ظاهره الن الشخص هنا له قدرة على مقاومة االمراض ومنع 

 .ظهور االعراض المرضية عليه ظهورا واضحا

إذا استمر االنسان بحمل الجرثوم الى مرحلة ما : حامل جرثوم نقاهي3.
 . بعد الشفاء من المرض الذي احدثه في جسمه الجرثوم

مثل  حامل جرثوم مزمنالبعض يستمر حامال الجرثومة لمدة طويلة وقد تستمر مدى الحياة )
 (.  حاملي جرثومة السالمونيال



 االسس العامه لمكافحة االمراض االنتانيه والوقايه منها

تتلخص عملية العدوى بوجود المسبب النوعي في المستودع المالئم وتوافر      
 :  وسيلة االنتقال ووجود العائل المستعد لذلك يمكن إيجاز اسس المكافحة بما يلي

كل االجراءات التي يتم فيها التعامل ) مهاجمة المسبب النوعي في مستودعه1.
 :وهي( مع مصادر العدوى

.a   وهذا ممكن عندما يكون المستودع كائنا اّخر غير  :استئصال المستودع
االنسان،وقد استخدمت هذه الطريقه لمكافحة عدد من االمراض المشتركة 

السل البقري،الحمى المالطيه،حيث تم استئصال الحيوانات المصابه :مثل
بالعدوى،كما يمكن مكافحة مرض الطاعون بالقضاء على مستودع الفئران 

 .منها

.b    مثل عزل مريض الجذام والطاعون والكوليرا :عزل المستودع. 

.c    اعطاء العقاقير المالئمه بهدف قتل المسبب الحي ضمن  :عالج المستودع
المستودع وانهاء دور المستودع باعتباره مصدرا للعدوى ضد المجتمع، 

 .اضافة الى تحقيق الشفاء للفرد المريض

.dخاصة في بعض اآلمراض خوف أن يصبحوا  :مراقبة المخالطين وعزلهم
 .مصدرا للعدوى

هو المرض الذي ينتقل من شخص الخر: المرض االنتاني  .   

 



يحتاج العديد من األمراض السارية إلى واسطة انتقال سواء  :قطع سلسلة العدوى2.
كانت هذه الواسطة جامدة أو حية، وفي الكثير من األحيان تكون وسيلة المكافحة 

المثمرة هي تلك الموجهة نحو هذه الوسائط أي مهاجمة الوسيط الناقل لهذه 
 .األمراض كعملية استئصال المالريا بالقضاء على البعوض الناقل لهذا المرض

التي تهدف إلى قتل المسبب الحي أثناء عملية االنتقال من  :العناية بصحة البيئة3.
 .المستودع إلى العائل الجديد

 :وهي من أهم جوانب مكافحة األمراض اإلنتانية وتشمل :زيادة مقاومة المضيف4.

.aإذ من الحقائق الثابته أن دعم المقاومة غير النوعية للمضيف والحفاظ عليها ،
الوضع الصحي العام للفرد االنساني وتغذيته ذو عالقة أساسية بدرجة استعداده 

 .للمرض االنتاني وبمدى خطورة هذا المرض عندما يحدث

.b ويقصد به الوسيلة التي تؤمن للمضيف مناعة نوعية ضد  (:التحصين)التمنيع
 .مسبب حي معين بطريقة اصطناعية

 :والتمنيع نوعان  

 (.التلقيح)التمنيع االيجابي -

وهو يهدف إلى تمنيع الجسم عن طريق حقنه بأضداد جاهزه : التمنيع السلبي-
 .مستخرجة من أشخاص أو حيوانات ممنعة



 األمراض المزمنة وطرق عالجها والوقاية منها

 :المشكلة الرئيسية مع األمراض المزمنة

تعتمد  اإلجراءات الوقائية من هذه األمراض على مدى فهمنا 

للتاريخ الطبيعي للمرض وعلى مدى الدراسة الوبائية 

 للمرض لكننا

ال نملك معلومات إال عن بعض العالقات االيجابية بين   -1

اإلصابة واالنتشار، وعن عدد من العوامل البيئية 

 .  والوراثية

معلوماتنا المتوافرة حاليا هي حول الظروف المرافقة  -2

 لتطورات هذه األمراض 

  .   



من أهم االمراض المزمنة والكثيرة االنتشار لكنها غير 
:معدية ما يلي  

 :االمراض القلبية والوعائية منها -1
.aأمراض نقص التروبة القلبية. 

.bفرط التوتر الشرياني. 

.cاألمراض الوالدية. 

.d (.تصلب الشرايين وأمراض الشرايين اإلكليلية) األمراض القلبية االستحالية 

 .أمراض الرئه االنسدادية المزمنة2.

 .تشمع الكبد3.

 .القرحة الهضمية4.

 .داء السكري5.

 .فقد السمع6.

 .فقد البصر، الحول، الجروح والزرق : اآلفات البصرية مثل7.

  .السرطان8.


