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Инфекция сөзі лат. «infectio» -жұғу, жұқтыру

деген мағынаны білдіреді. Қазіргі кезде адам
организмдерімен потагенді микробтар арасындағы
қарым-қатынасты түрлі терминдермен
қарастырады:инфекция, инфекциялық процесс,
инфекциялық ауру.

Инфекция термині эволюциялық процесс
кезінде адам ағзасы-микроорганизм және қоздырушы
микроорганизм арасындағы биологиялық қарымқатынасты 
атайды.

Инфекциялық процесс термині микроорганизмдегі потагенді
микробтарға   қойылатын қарсы әрекетін білдіреді.

Инфекциялық ауру-инфекциялық процестің клиникалық
өзгешелігі, әр түрлі симптомдар және признактармен көрінеді.



Макроорганизмдегі микробтардың әсерінен дамитын алғашқы
екі биологиялық фактор – инфекциялық процеске тікелей
қатысатындар. Бұл кезде инфекциялық процестің
спецификалығын микроб анықтайды, ал инфекциялық процестің
байқалу және үдеуі барысындағы ауырлығына, ұзақтығына және
індет аяқталуына макроорганизм интегралды шешуі үлес қосады,
ол ең алдымен бейспецификалық резиденттілікпен және оған
көмекші жүре пайда болатын спецификалық иммунитет
факторларымен байланысты.
Жұқпалы ауруларды тудыратын микроорганизмдерді жұқпалы
аурулар қоздырғыштар деп атайды. Инфекциялық жағдайдағы
адамдардың немесе жануарлардың организмін – инфицирленген, ал
қоздырғыштар түскен сыртқы орта заттарын ластанған деп
атайды.
Инфекциялық процесс – эолюция процесі барысында
қалыптасқан микробтар мен макроорганизм арасындағы өзара
әсерінің ең өзгермелі түрлерінің бірі. Процесс өзара қатынастың
себеп – салдарының тұрақты түрде ауысып отыруымен жүреді.
Шартты түрде оны бірнеше сатыға бөлуге болады.
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I сатысы:
Микробтардың микроорганизмге енуі. Микроб енуі және 

инфекцияның кіру есігінің аумағында адаптациялануы (лат. 
Adaptatio - бейімделу) яғни инфецирленуі және де микробтардың
макроорганизмнің жасушасына адгезиялануы инфекциялық
процестің басталу сәті болып табылады.

II сатысы:

Колонизациялау(лат.kolonia – қоныстану) – кіру есігі аумағындағы тері 
жабындылары мен шырышты қабықтарда горизонтальды бағытта 
микробтардың жайылып қоныстануы.. Микробтардың макроорганизм 
жасушасының ішіне енуі қабілеттілігі – пенентрация. Бұл кезде 
микробтар көбейіп, қоздырғыштың жаңа буындары пайда болады.



ІІІ сатысы

Диссеминациялану (лат. 
Disseminaze – шашылу, таралу) 
микробтардың бірінші енген 
жерінен айналасына таралуы 
және лимфо-гематогенді, 
бранхогенді, периневралды
(жүйке бағаналары бойымен) 
жолмен жаңа жерге
қоныстану.

ІV сатысы

Макроорганизмнің қорғаныс факторларын
жұмылдыру. Микробтардың енгеніне және 
олардың ауру қоздырушылық әсеріне қарсы 
жауап ретінде микроорганизм алғашқыда 
өзінің бейспецификалық, кейіннен
спецификалық қорғаныс факторларының
барлығын жұмылдырады. Бұл факторлардың
әсері микробтардың өзімен қатар олардың
токсиндерін бейтараптауға және 
микроорганизмнің бұзылған гомеостазын 
қалпына келтіруге бағытталған.



V сатысы

Инфекциялық процестің аяқталуы және ақыры. Көбінесе 

макроорганизмнің санациялануы (sanative-емдік, сауықтырушы) 

яғни организм микробтардан толық босанады және жаңа сапаға 

ие болып, иммунитет қалыптасады. Кей жағдайларда 

инфекциялық процесс өліммен аяқталады. Микроб пен 

макроорганизм арасында тепе-теңдік жағдай орнықса, микроб 

тасымалдаушылық қалыптасады. 



қоздырғыштың
көбею 

жылдамдығы

қоздырғыштың ену
қақпасы мен ену
жолы болу керек

нфекциялаушы
доза-патогенді

микроорганизмн
ің инфекциялық

ауру тудыруға 
қажетті мөлшері

патогенді
микроорганизм-

ауру тудыруға 
қабілетті 

микроорганизм

Инфекциялық
аурулардың

даму 
жағдайлары:



Инфекциялық процестің
нәтижесі

Микробтың макрооорганизммен өзара 

әсерінің нәтижесінде бірінші кезекте жасуша

зардаптанады6 сол жерде микроб тесік

тауып, ол кейіннен микроорганизмге енеді. 

. Өзара әсерлесу процесі микробтың
микромолекулаларының комплементарлық

құрылымы мен макроорганизмнің
эукариоттық жасушасының деңгейінде 

жүреді. 

Молекулалық және жасушалық деңгейлерде 

жүретін процестер, дәлірек айтқанда 

микробтардың патогенділік факторлары мен 

макроорганизмнің жасушалық және 

гуморальдық қорғаныс факторлары өзара 

әсерлесуі тіндік-ағзалық деңгейде білінеді.

инфекциялық процесс әрбір жүйе деңгейінің
және де осы деңгейлердің өзара әсерінің көп 

жақтылығымен жәні күрделілігімен 

сипатталады. 



Инфекциялық аурулардың
ерекшеліктері:

инфекциялық
аурудың өзінділігі

инфекциялық
аурудың

контагиоздылығы.

инфекциялық
аурудың

айналымдылығы-
дамуы белгілі бір

уақытпен 
шектелінеді.



инфекциялық
аурудың өзінділігі

инфекциялық
аурудың

айналымдылығы-
дамуы белгілі бір

уақытпен 
шектелінеді.

инфекциялық
аурудың

контагиоздылығы.

Әр түрлі микроорганизмдер 
тудыратын  инфекциялар 

немесе жарақат тудыратын 
қозғыштар.

Қоздырғыштың бір 
организмнен екінші 

организмге жұғуы және 
оларды қабылдағыш 
популяцияда таралу 

жылдамдығы.



Инфекциялық аурулардың  классификациясы.

Белгілері Инфекцияның түрлері

Тегі Экзогендік (гетерогенд1к), 
эндогендік(аутоинфекция)

Организмде қоздырғыштың орналасуы. Жергілікті (ошакты),  
жалпы (генерализденген)

Организмде микробтардың немесе олардың
токсиндерінің таралуы.

Бактеремия, вирусемия, септициемия (сепсис), 
септтикопиемия, токсинемия,  пиемия

Жұқтырушы агенттердің саны Моноинфекция (жәй),
аралас (ассоциативтңк.) 

Сол немесе басқа қоздырғыштың шақыратын 
аурулардың қайта көрінісі.

Eкінші (секундарлык), реинфекция,  
суперинфекция, рецидив; инаппаранттык (белгісіз), 
латенттік,абортивтік (түсікті); параинфекция

Организмде қоздырғыштың ұзақ болуыныың
көрінісі

Жетіден жоғары, жіті, созылмалы, баяу, 
персистенцияланган; микроб алып жүру

Байқалу түрі Айқын және айқынсыз

Таралу дәрежесі Спорадиялық,энзоотия,
эпизоотия,панзоотия

Шығуы Спонтанды (кенетген),эксперименталъды
(тәжірибелік)

Үй және жабайы жануарлары инфекцияның
көздері

Ксеноздар, терионоздар



Қорытынды

 Инфекция деп эволюциялық процесс  кезінде  
адам  ағзасы-микроорганизм  және  
қоздырушы  микроорганизм  арасындағы  
биологиялық қарым-қатынасты  атайды.

 Инфекциялық ауру-инфекциялық процестің
клиникалық өзгешелігі  әр  түрлі  симптомдар  
және  признактармен  көрінеді.

 Инфекциялық процесс кезінде бактериялар 
токсигендігі, патогендігі, вирустардың
жұққыштығы маңызды орынға ие.  

 Бұл факторлар генетикалық факторламен 
реттелініп отырады. 



М.Х.Шығаева “Микробиология және вирусология”

В.П.Цзю “Общая микробиология”

Г.Ж.Абдиева “Медициналық микробиологиясы”

П.С.Уалиева “Микробиологиядан зертханалық 
сабақтарға
әдістеме”

Интернет ресурсы:
https://kk.wikipedia.


