
 مبادىء الوبائيّات والجراثيم والطفيليّات



 مبادئ في علم الوبائيات

 :علم الوبائيات •

األمراض وتوزيعها بين  هو العلم الذي يدرس ديناميكية  
الناس من حيث أعمارهم وجنسهم وعنصرهم ومهنتهم 

 .وصفاتهم االجتماعية الخ

عمليات استخدام كل الوسائل المتاحة من أجل : الطرق الوبائية•
تأكيد توزيع ديناميكية المرض مع استخالص النتائج التي 

 :تؤدي إلى فهم العمليات المرضية، وهذه الوسائل هي

 المالحظات السريرية –

 المالحظات المخبرية   –

 .المالحظات الميدانية –



 

 :تقسم الطرق الوبائية إلى قسمين هما

 :تؤخذ مجموعتان من الناس: الطرق التجريبية1.

 مجموعة التجربة –

 (.المقارنة)المجموعة الضابطة –

 

وتتم بمالحظة توزيع وانتشار أحد : طرق المالحظة2.

األمراض على الطبيعة لفترات كافية ثم تستخلص النتائج 
 .من هذه المالحظات

 



 األمراض المعدية ومكافحتها

هي األمراض الناجمة عن دخول عوامل إنتاجية : االمراض المعدية 
الميكروبات والطفيليات، في داخل الجسم وايذائه : مثل( مسببات حية )

وحدوث تغيرات مرضية، وانتقالها من إنسان آلخر بطريقة مباشرة أو غير 
 .مباشرة محدثة هذه االمراض

 

 .يجب التفريق بين مفهوم العدوى و المرض: العدوى والمرض 

تعني دخول مسبب حي إلى جسم االنسان أو الحيوان ثم تطوره أو  العدوى    
تكاثره، وقد يكون قادرا على إحداث العدوى مع ما يقوم به الجسم من دفاع 

 .عن نفسه ضد هذا المرض

 

فهو التفاعل بين الكائن الحي والجسم الذي تحت عدواه، وتظهر : المرض 
 .ارتفاع درجة الحرارة: عالمات لهذا التفاعل مثل



 أنواع األمراض المعدية

 

 -:بحسب المسببتقسم األمراض بعدة طرق منها  

 :حسب نوع الجراثيم المسببة للمرض1.

.aبكتيرية مثل الدفتيريا، التهاب القصبات، السل. 

.bفيروسية مثل الزكام، الحصبة. 

.cطفيلية مثل البلهارسيا، االسكارس، الزحاراألميبي. 

.d (.القرع)فطرية مثل سعفة الراس 

.eالرايكتسيا. 



(الجراثيم) الميكروبات  

  الفطريات      الطفيليات          الفيروسات                     البكتريا 



االختبار المجهري بواسطة  الميكروباتالكشف عن 
  المباشر



كائنات حية دقيقة وحيدة الخلية  (لجراثيما)البكتريا   

البكتريا صغيرة جداً لدرجة أنه •

يمكنك وضع ماليين منها على 
 . رأس دبوس

 نواة غير حقيقّيةالبكتيريا لها •

 تتكاثر باالنقسام الخلوي •

 تتواجد في كل مكان في البيئة •

 ليس كل أنواع البكتريا ممرضة•

غ هي هيئات نائمة ابواأل•

 .للبكتريا

                        

 
 

 



 نمو البكتيريا في المختبر

مستعمرات بكتيرّية مختلفة 
 األنواع



 البكترياأشكال 

 (كروية  )المكورات 1.

 (عصوية)العصيات 2.

 حلزونية3.

تتجمع مع بعضها وتأخذ أشكاال •

 متعددة مثل 

 شكل عقد فتسمى عقدية، علىأ-

 سلسلية شكل مسبحة فتسمى علىب-

 شكل عنقود فتسمى عنقودية،  علىت-
  .م 1676نشرت أول رسوم للجراثيم عام 



 البكتريا
 يمكن أن تتواجد في

 الجهاز الهضمي•

 الجلد•

 الهواء•

 الطعام•

 الماء•

  في كل شئ•



 خصائص البكتريا

 النمو البكتيري



نمولالبكتريا ل اجاتح  

 :الغذاء 

تحتاج الميكروبات إلى •

مواد غذائية لتساعدها 
 على النمو

 بروتينيات–

 سكريات–

 : الحامضية

تنمو الميكروبات •

المسببة للمرض جيداً 

في تركيز لأليون 
بين  pH الهيدروجيني

  7.5و  4.6

 



 (الحرارة) شروط النمو

تستطيع الميكروبات  المسببة للمرض التكاثر إلى أعداد هائلة في •

لمدة  ةدرجة مئوي 60درجات مئوية إلى  5حالة بقائها بمنطقة 

 .تزيد على اربعة ساعات

 

م º 5) درجة الحرارة الخطرةتنمو معظم الميكروبات جيداً في •

 .(مº 60إلى 

 

القليل من الميكروبات قادر على النمو خارج مجال درجة  •

 .الحرارة الخطرة

 



 شروط النمو

 (:الرطوبة)

تحتاج أغلب األغذية األكثر •

خطورة إلى نشاط مائي ال يقل 
  0.85عن 

 الجزيئات المتاحة•

تتأثر بالمحتوى من السكر أو •
 الملح

 

 : (األكسجين)

تحتاج الميكروبات إلى متطلبات    
 مختلفة من األكسجين للنمو

تحتاج إلى  البكتريا الهوائية•
 األكسجين للنمو

يمكنها النمو  البكتريا الالهوائية•
  فقط في غياب األكسجين

يمكنها النمو في  البكتريا المتعايشة•
  وجود أو عدم وجود األكسجين



 شروط النمو

 العوائق التي تتحكم في نمو الميكروبات•

رفع أو خفض درجة  زيادة حامضية الطعام
 حرارة الطعام

تقليل الوقت في مجال  تقليل النشاط المائي
 الحرارة الخطرة



 التحكم بالحرارة
 الحفاظ على األغذية خارج مجال الحرارة الخطرة

 التسليم    •

 التخزين•

 الطهي    •

 ( (holding الحفاظ على الحرارة •

 التبريد•

 إعادة السخين•



 المفيدة الميكروبات
                    

و في  حفظ األغذيةتشمل الميكروبات المستخدمة في  
، واللحوم والخضراوات،، تخمر الفواكهعمليات 

 :مثل ومنتجات األلبان

الميكروبات المسؤولة عن عملية الحفظ الطويل ولمدد     
غير محددة من التخزين تنتمي إلى مجموعة بكتريا 

  (Lactic Acid Bacteria) مض الالكتيكاح

مض الالكتيك فوائد صحية عندما البعض أنواع بكتريا ح     
 :تستهلك بشكل منتظم مثل

 Lactobacillus acidophilus  
  

على بناء مستعمرات بكتيرية مزدحمة  ةالبكتريا قادرهذه 
في األمعاء يمكن بواسطتها منع حاالت عدوى الجراثيم 

  .داخل األمعاء



المفسدةضارة والميكروبات ال  
 

على  (Spoilage) تقسم الميكروبات المفسدة
أساس الصفات المشتركة بينها عند تسببها 

 .للفساد في الغذاء
 مثال

 بكتريا البسودوموناس: فساد اللحوم -
بكتريا البسودوموناس : فساد الخضراوات -

 وبكتريات وفطريات أخرى

                        
 :  رةاالميكروبات الض

   قادرة على إحداث تسمم غذائي -1

 مثل داء السل. تسبب األمراض -2



 الفطريات والخمائر

نات صغيرة ائفطريات كال•

متعددة الخاليا عادة ترى بالعين 

المجردة معظمها ينمو تحت 

 سطح الغذاء

 

بعض الفطريات تنتج مواد •

 بعضها مفيد وسامة لالنسان 

 



   الفيروسات تسبب األمراض
 

المناعة المكتسب  مرض نقص•
 (:  اإليدز مرض)

وهو  HIV فيروس هيسبب •
يصيب جهاز  مرض قاتل

 .المناعة
أجهزة  HIV دمر فيروسي

ى وتجعله فجسم، الالمناعة في 
صبح فيها األمراض ت حالة

  .ةحيالالعادية تهديداً ل



   (مرض اإليدز)المناعة المكتسب  مرض نقص

 حصد مرض اإليدز أرواح ما يزيد عن ثمانية وعشرين مليون شخص•
 قاتل يصيب جهاز المناعة  فيروسي مرضوهو . حول العالم



  اإليدز مرضاألمراض االنتهازّية المصاحبة ل

 دمر فيروسيبعد أن    

HIV  أجهزة المناعة

 حالة يصبح الفرد في

فيها األمراض  تشكل

 .هالعادية تهديداً لحيات



كائن حيّة يعيش داخل أو على جسم كائن حّي : الطفيلي

 آخر ويسبب له أضراراً ( العأئل)

 الطفيليّات منها ما هي وحيدة الخليّة أوعديدة الخاليا



 الطفيليّات بحسب أماكن تواجدها

 خارجّية طفيلّيات•
Infestation   

توجد على سطح العائل     

وتتغذى على إفرازاته 

الخارجّية كإفرازات الجلد 

 شعره مثل الشعر

 طفيلّيات داخلّية•

Infection  

توجد داخل جسم العائل أو 
 .داخل خالياه



مسبب مرض النوم -التريبانوسوما   
 طفيلّيات داخلّية

 

 وحيد الخليّة  -التريبانوسوما * 

 مسبب مرض النوم * 

 التريبانوسوما في الدم

العائل الناقل •

لمسبب مرض 

 النوم 

 ذبابة التسي تسي



 دورة حياة بالزموديوم المالريا في البعوضة

يحمللللللللللللل البعوووووووووووووض 

البالزموديلللللللللللللللللوم 

مالريلللا ملللن عائلللل 

 إلى آخر



 

 

 الديدان
 الدوده الشريطيه في الخنزير



 دورة حياة دودة األسكارس



 الحشرات

 القمل



 البراغيث 

                    

 البق



القراد -طفيليّات مفصليّة  

ينقل حميات مختلفة    

وأمراض من الحيوان 

 إلى االنسان





 عائل اساسي نهائي
 

 يعيل الطفيل البالغ جنسّياً 
 

 اإلنسان                               يعيل ديدان األسكارس والبلهارسيا

 

 

 



(ثانوي)عائل متوسط   
 

 يعيل الطفيل في مراحل نمِوه 
 

 اإلنسان                               يعيل بالزموديوم المالريا

 

 

 



للطفيل( حامل)عائل ناقل   

 العائل يحمل الطفيلي من عائل إلى آخر

يحمل بالزموديوم البعوض 

 المالريا من عائل إلى آخر



Carrier  طفيليلل (ناقل)عائل حامل  

 

.كائن يحمل الطفيل وينقلِه دون ظهور أعراض عليه  

 

اإلنسان  الحامل لألميبا: 1مثال   

.الليشمانيا لمرض العائل الناقل ذبابة الرمل: 2مثال   



(مخزن)عائل مستودع   

 

للطفيل في الطبيعة( المأوى الطبيعي)مضيف   

 

 

 

 
مخزن العدوى  الحيوان العدوى  

 الفأر الطاعون
 

 الماشية الحّمى المالطّية

 الكالب والقطط داء الَكلَب



 المحيط كمخزن للعدوى

 األتربة  مستودع لمرض الكزاز



عدوى الطاعون: مثال  

عائل مخزن لعدوى الطاعون: الفأر   
 

هي مسبب الطاعون: البكتيريا  

 

عائل طارىء: اإلنسان  

 

برغوث الفأر: ( حامل)عائل وسيط   



  عائل طارىء للجراثيم/ الذبابة المنزلّية



الليشمانيا أمراض  

 

الطفيلّية مجموعة من األمراض •

المحمولة بالحشرات المفصلية 

لألمراض وله (  العوائل الناقلة)

 .للطفيل عوائل فقارية خازنة

 

للمرض حشرة  العوائل الناقلةمن •
 . ( Sand flies). ذبابة الرمل

 



 (حشرة ذبابة الرمل)للمرض  العائل الناقل

   

 

 تعض إصبع طفل حشرة ذبابة الرمل



يشمانيالمرض الأنواع   

   

ويصيب   - يشمانيا الحشويةلال–

سنوات  5-1األطفال من سن 

 .بحوض البحر المتوسط

 

وهى قروح  - الليشمانيا الجلدية–

فة بأسماء منها قرحة ومعر
 (Oriental sore)    الشرق

 حّبة Baghdad) قرحة بغداد

 Alepo boile حلب



الليشمانيا طفيلدورة حياة   

: هى العوائل الخازنة للطفيل•

  .والكالب الجرذان

 

 



  مرض الفيالريا

المرض تسببه ديدان خيطيه تعيش في     

األوعية الليمفاوية ومع مرور الوقت 

يؤدى إلى انسداد ( عام 12-9من)

األوعية الليمفاوية وتضخم األعضاء 

 "  بداء الفيل"المصابة بما يسمى 

وهو ما يصعب معه العالج أو العودة ) 

   (إلى الحالة الطبيعية



مرض الفيالريا طفيلدورة حياة    
مع بداية اإلصابة تتزاوج هذه  -•

الديدان وينتج عنها ما يسمى بـ 
اليرقات "أو " الميكروفيالريا"

التي تعيش في الدم " المتحركة 
الطور الذي يدخل مع لتعطي الطرفي 

وجبة الدم للبعوضة أثناء التغذية على 
   .دم المريض

 

تتحور هذه الميكرفيالريا داخل  -•
جسم البعوضة إلى ما يعرف بإسم 

 ”األطوار المعدية "
 

إلى دم " األطوار المعدية"تدخل  -•
اإلنسان السليم مع لدغة البعوضة 

المصابة ومنه إلى األوعية الليمفاوية 
 .بالعضو المصاب


