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Кіріспе

Тірі жәндіктер дүниесінде, бірінші жағынан, микро- және макроорганизмдер арасында, екінші
жағынан, осы организмдермен қоршаған орта жағдайлары арасында өзара күрделі қарым-
қатынас болып отырады. Бұл органикалық дүниенің ұзақ уақыт бірге дамуының нәтижесі.

Микробатардың патогенді емес формалары – сапрофиттер - өсімдіктер қалдығында,
жануарлар өлексесінде, топырақта, суда, атмосферада өскен деген жорамалдар бар. Содан
кейін, өзінің тіршілігі үшін тірі организм заттарын пайдаланған особьтар пайда болды, олар
органдарға және ұлпаларға енген, орта жағдайына бейімделген. Кейбір микроорганизмдер
түгел организм, кейбіреулеріне жеке органдар, мүшелер тіршілік мекені болған. Сөйтіп бірте-
бірте органотроптық микробтардың күрделі макроорганизмде белгілі бір мүшеге не ұлпаға
бейімделуі пайда болған. Макроорганизмнің қоректік затын пайдалану және оның өніміне
басқа тірі жәндіктер өнімдерінің араласуы физиологиялық тепе-теңдікті бұзды, яғни
патологияға ұшыратты.

Демек, инфекция – зардапты микробтардың макроорганизмдерге енуі нәтижесінде пайда
болатын биологиялық процестің комплексі.



Инфекция термині (лат. Infectio –
зақымдау, жұқтыру, ластау) –
инфекциялық агенттің 
микроорганизмге еніп, биологиялық 
процестер тудыруы.



Инфекциялық процесс

Микроорганизмдердің ішкі ортасының қалыпты жағдайын
бұзатын, физиологиялық қызметін бұзатын, патогенді
микроорганизмнің енуі мен көбеюінің нәтижесінде пайда болатын,
биологиялық құбылыстыр мен процестердің жиынтығы
инфекциялық процесс деп аталады.
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Инфекциялық процесс төмендегі 
деңгейлерде жүреді:

Субмолекулалық

Субклеткалық

Клеткалық

Ұлпалық

Органдық

Организм



Инфекциялық ауру

Инфекция жасырын және айқын түрде өтеді. Процестің 
клиникалық білінуі инфекциялық аурулар деп аталады. Ауру 

белгілері әрқилы болып білінеді, олардың көрінісі айқын, көмескіл, 
белгісіз және т.б. мүмкін. Бұларды білудің аурудың алдын алуға 

және анықтауға маңызы үлкен. 



Инфекциялық ауру кезеңдері

Инкубациялық

Продромальды

Аурудың қозған кезеңі

Аяқталуы

Жазылу немесе 

реконвалесценция

Макроорганизмнің 

өлуі



Инфекциялық процестің сатылары

Инфекциялық агенттің енуі, 
оның организмнің ішкі 

ортасына бейімделуі және 
өздері бағытталған ұлпаларға 

колонизациялануы

Патоген микроорганизмнің 
гомеостазының бұзылуына 
әкелетін және зақымды әсер 

ететін өнімдерді түзуі

Инфекциялық агенттердің ену 
ошағынан таралуы



Инфекцияның 
пайда болуы және 

дамуы осы 
жағдайларға 
байланысты:

Патогенді 
микроорганизм – ауру 

тудыруға қабілетті 
микроорганизм болуы

Инфекциялаушы доза –
патогенді 

микроорганизмнің 
инфекциялық ауру 
тудыруға қажетті 

мөлшерінің болуы;

Қоздырғыштың ену 
қақпасы мен ену жолы.

Қоздырғыштың көбею 
жылдамдығы;



Патогенділік
Грек. Pathos – ауру, азап шегу, зиян шегу; genis - туылу

Патогенділік – микроорганизмнің ауру тудыруға қабілеттілігі. Патогенділік белгілі бір 
қоздырғыш тудыратын патологиялық процестің өзінділігін анықтайды. Патогеннің генотипі 

оның вируленттілігі мен токсигенділік қасиетінің арқасында фенотиптік көрініс береді.

Ерекшеліктері

Өзінділігі Органотроптылық

Ие организмге 

енгеннен соң 

белгілі бір 

инфекциялық 

ауруды тудыру

Белгілі бір мүшелер 

мен ұлпаларда 

таралуы



Патогенділігіне байланысты микроорганизмдер:

Патогенді микроорганизмдер – бұлар адамдардың, жануарлардың, 
өсімдіктердің  жұұпалы ауруларын қоздыратын микроорганизмдер;

Шартты патогенді микроорганизмдер – тиісті жағдайда, яғни 
макроорганизмнің резистентілігі төмендегенде, көп мөлшерде 
макроорганизмнің ішкі ортасына енгенде ауру тудыруға қабілетті 
микроорганизмдер;

Сапрофитті микроорганизмдер немесе патогенді емес микроорганизмдер 
–бұл өсімдіктердің және жануарлардығ өлі тіндерімен немесе олардың 
тіршілік ету барысындағы өнімдерімен қоректенетін  микробтар.



Қоздырғыштың инфекциялаушы дозасы

Қоздырғыштың инфекциялаушы дозасы – микроорганизмнің инфекциялық 
процесті тудыруға қабілетті минимальді  саны немесе мөлшері.  Инфекциялық 
аурулардың пайда болуына қоздырғыштың инфекциялаушы дозасының  мәні 
жоғары. Мысалы микроорганизмдер организмге инфекциялаушы дозадан аз 
түкен жағдайда, инфекциялық процес дамымайды.

Кейбір аурулардың инфекциялаушы дозалары:

• Холера — 10 000 000 шамасында бактериалды клеткалар;

• АИВ/ЖИТС —10 000 шамасында вириондар

• Гепатит B — 100 шамасында вириондар

• Норовирус — 10-100 вириондар

• Оба — 1 бактерия



Қоздырғыштың көбею жылдамдығы

Қоздырғыштың көбею жылдамдығы инфекциялық процестің
дамуына және оның ауырлығына әсер етеді. Қоздырғыштың көбею
жылдамдығы инфекциялық аурудың дамуын қарқынды жүргізеді.
Мысалы, оба таяқшасы организмде өте жылдам көбейтетіндіктен,
организмнің иммундық жүйесі оған қарсы қорғаныш реакцияларын
тұзуге үлгермейді, мондықтан ауру организмге өте ауыр өтеді.



Қоздырғыштың ену қақпасы мен ену жолы

Инфекцияның ену қақпасы белгілі бір микроорганизмнің түріне 
қарсы физиологиялық қорғанышы жоқ ұлпалар қоздырғыштың 

макроорганизмге ену орны болып табылады.

Тропизм Пантропизм

Қоздырғыштың 

макроорганизмге 

енуіне қарай

Белгілі бір ұлпаларға 

бағытталу құбылысы

Қоздырғыштардың 

ену жолына тәуелсіз, 

ену орнына 

байланысты әр-түрлі 

полиморфты 

зақымдану тудыруға 

қабілеті



Микроорганизмдердің денеге ену жолдары

1. Ауыз арқылы, ас қорыту жүйелері 

арқылы

2. Тыныс алу органдары арқылы, 

микроорганизмдер тамшылар,шаң 

тозаңдар арқылы тыныс алу 

органдарына кіреді;

3. Жарақаттанған тері және кілегейлі 

қабықтар арқылы енеді;

4. Жыныс жолдары арқылы енеді;

5. Көздердің кілегейлі қабықтары 

арқылы;

6. Анадан ұрыққа баланың жолдасы 

арқылы, малдың қағанағы арқылы 

беріледі;



Инфекциялық аурулардың ерекшеліктері

өзінділігі
айналымдылығы

контагиоздылығыӘрбәр инфекциялық ауруды 

қоздырғыштың белгілі бір 

түрі тудырады, бірақ әр 

түрлі микроорганизмдер 

тудыратын инфекциялар 

немесе әр түрлі жарақат 

тудыратын қоздырғыштар да 

белгілі
Қоздырғыштың бір 

организмнен екінші 

организмге жұғуын және 

оларды қабылдағыш 

популяцияда таралу 

жылдамдығын анықтайды

Белгілі бір инфекциялық 

аурудың дамуы уақытпен 

шектелген және процестің 

айналымдылығы мен 

клиникалық кезеңдердің 

ауысуымен өтеді
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Фекальді-оральді механизм. Қоздырғыш ішекте орналасып, сыртқы ортаға нәжіспен және 

ауру адамның әр түрлі биологиялық сұйықтықтарымен бөлінеді. Қоздырғыш сау организмге 

алиментарлы жолмен – тағамдар, су, лас қол арқылы енеді

Ауа-тамшылы механизм немес аэрогенді: қоздырғыш жоғарғы тыныс алу жолдарының 

шырышты қабатында тіршілік етеді. Қоздырғыш тыныс алу жолдарына локализацияланады., 

олар ауа-тамшы жолдарымен беріледі;

Трансплацентарлық механизмі: анадан балаға, қоздырғыштардың инфекцияланған анадан 

плацентадағы ұрыққа берілу механизмі;

Трансмисссивті берілу немесе қан арқылы берілу механизмі: қоздырғыш қан айналу 

жүйесінде немесе лимфада локализацияланады, ол қансорғыш насекомдар арқылы не терінің 

және шырыштың бүтіндігі бұзылыстарының нәтижесінде болатын жарақаттардан беріледі;

Контактілі механизм: қоздырғыш сыртқы жабындыларда локализацияланады, а) тікелей –

қоздырғыштың берілуі еріксіз жанасудың нәтижесінде болады; Ә) жанама – қоршаған 

ортадан зақымдалған заттар арқылы беріледі;

Гемоконтакты механизм инфекцияның берілуі медициналық манипуляциялар, есірткілерді 

иньекциялау және жыныстық қатынастар кезіндегі берілу.



Инфециялық 
аурулардың 
классификациясы

1. Фекальді-оральді берілу механизмді 
инфекциялық аурулар 

(ішек инфекциялары).

2. Ауа-тамшылы немесе аэрогенді берілу 
механизмді инфекциялық аурулар (тыныс алу 
жолдарының инфекциялары, тұмау, қызылша).

3. Трансмиссивті берілу механизмді 
инфекциялық аурулар (кен энцефалиті, 
малярия).

4. Контакты берілу механизмді инфекциялық 
аурулар (тері жабындыларының 
инфекциялары, венерологиялык аурулар).

Қоздырғыштардың берілу механизміне байланысты 

Л.В. Громашевский инфекциялық ауруларды 4 топқа 

бөліп қарастыруды ұсынды:



Инфекциялық аурулар

Шығу тегіне қарай
Орналасуына 

қарай
Санына қарай

Аурудың 

қайталануына 

қарай

экзогенді эндогенді

Ошақты 

инфекциялық 

Генерализпция-

ланған

моноинфекция
Аралас 

инфекция

реинфекция

рецидив

суперинфекция



Қорытынды

Дәл қазіргі сәтте инфекциялық аурулар бүкіл әлемде өзекті мәселе болып 

табылады.  Әлемде жағдайды ушықтырмау үшін эпидемиялық 

ошақтардың дамуын болдырмау негізгі мәселе.  Бұл үшін көптеген алдын-

алу шаралары, вакцинациялар ойлап табылуды. Жалпы инфекциялық 

процесс қоздырғыштың макроорганизмге түсуінен басталады. Бірақ та ол 

макроорганизмде әлсіз иммунитет болған жағдайда орын алады. Сол 

себепті қазіргі таңдағы маңызды мәселелердің бірі иммунитетті жақсарту. 

Сонымен қатар тағы бір әдісі жеке бас гигиенасының ережелерін сақтау. 

Себебі инфекциялық аурулар тікелей жанасу арқылы да жұғады.
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obiologiya_jane_immunologiya._okhulikh_b.t.tolisbaev_k.b._biy
ashev.pdf
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