
ЛЕКЦИЯ 3-4.
«БИОЛОГИЯЛЫҚ ФАКТОРЛАРДЫҢ» САНИТАРЛЫҚ

ГИГИЕНАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ. 
ИНФЕКЦИЯЛЫҚ ПРОЦЕСС ЖӘНЕ ИММУНИТЕТ

ТУРАЛЫ ТҮСІНІК. 



«Биологиялық факторлардың» санитарлық гигиеналық сипаттамасы.

Микробтық биотехнологияда «биологиялық факторлардың» қоршаған орта мен адамға әсері

арнайы гигиеналық, эпидемиологиялық, токсикологиялық және экологиялық ерекшеліктері

болуы мүмкін.

«Биологиялық фактор» - бұл биологиялық объектілердің адам мен қоршаған ортаға әсер

етуі олардың табиғи және жасанды орталарда көбею қабілеттілігімен немесе биологиялық

белсенді заттарды өндіруімен әсер етуімен және бұл объектілер немесе олардың тіршілік

әрекеттерінің өнімдері адамдардың денсаулығына, өндірістік немесе қоршаған ортаға түсуі

қолайсыздықтар туғызуымен байланысты болуы мүмкін.

Микробтық биотехнологиялық өндірістердегі «биологиялық факторларға»:

• Биологиялық объектілердің тірі клеткалары;

• Инактивирленген клеткалар;

• Биообъектілердің қоршаған ортаға бөлген метаболизм өнімдері;

• Биомассадан алынған биологиялық синтез өнімдері;

«Биологиялық фактордың» әр құрам бөліктері адам үшін арнайы әсер ету мүмкіншілігімен

ерекшелінеді.



Инфекциялық процесс туралы түсінік.

Жалпы гетеротрофты микроорганизмдердің көпшілігі тіршілік етуі басқа организмге тәуелсіз

сапрофиттер болып табылады. Олар көміртегі көзі ретінде әртүрлі органикалық қосылыстарды

пайдаланады. Бұл микрооорганизмдердің глобальді экологиялық рөлі табиғаттағы: көміртегі, азот,

күкірт және т.б. заттардың биогеохимиялық айналымына қатысу болып табылады. Олар қоректік

тізбекте редуценттер қызметін атқарады.

Микроорганизмдердің арасында сапрофиттерден басқа қоректік заттарды басқа организмдерден

алатын паразиттердің алуантүрлі топтары болады.

Паразиттер облигатты және факультативті паразиттер тобына бөлінеді.

Облигатты паразиттер иеге клеткадан тыс өмір сүре алмайды, ал факультативті паразиттер

қоршаған ортада еркін өмір сүру қабілеттіліктерін сақтап қалады.

Сонымен қоса патогенді микроорганизмдер тобы болады. Олар макроорганизмге түскенде

патологиялық өзгерістер, яғни әртүрлі ауруларды туғызуға қабілетті болады. Патогенді

микроорганизмдер сапрофитті өмір сүру барысында болатын өздерінің денесінен бірқатар

ферменттерді түзу қабілеттілігін жоғалтады, бірақ олардың патогенділік қасиетін анықтайтын

токсиндер және т.б биополимерлерді түзу қабілетіне ие болады.



Патогенділік – макроорганизмнің (адам, жануар, өсімдік) кейбір микроорганизмдердің түрлеріне

сезімталдылық көрсету нәтижесінде және сол микробтың жұқпалы ауруларға душар ететін түрлік,

генетикалық детерминирленген (бірқатар гендердің бақыланатын, белгілер кешенімен анықталатын)

қабілеттілігі.

Патогенділік – паразитизмге қарағанда кең ауқымды түсінік, ал патогенді микрооррганизмдердің тобы

паразиттерге қарағанда едәуір көп болады. Патогендердің арасында макроорганизмнің кейбір

жағдайларда ғана, мысалы иммунитеті әлсіреген кезде ауру туғызатын қатаң патогенді

(оппортуникалық түрлері) микроорганизмдер болады.

Бұрын сапрофитті болған көптеген бактериялар адам үшін патогенділік қасиет көрсетуі мүмкін,

сонымен қатар мутуализм жағдайында белгілі бір жағдайларда паразитизмге өтуі де мүмкін.

Микроорганизмдердің патогенділігі макроорганизмде сәйкес орган мен ұлпаны зақымдап бүкіл

денесінде жинақталып таралатын патогеннің биологиялық қасиетіне байланысты нақты бір

патологиялық өзгерістер туғызатын қасиет көрсету деңгейімен ерекшеленеді.



Эволюция процесінде микроорганизмдер және басқа организмдер (адамдармен,

өсімдіктермен, жануарлармен және т.б) арасында әртүрлі және күрделі қарым-қатынастар

пайда болды. Табиғи экожүйелерде микроорганизмдердің бірлестіктері, қоршаған ортаның

нақты бір жағдайда бірге өмір сүруге негізделген биоценоздар қалыптасты. Адам организмінің

ашық қуыстарында құралған микробтық ценоздардың жиынтығы организмнің қалыпты

физиологиялық функциясын ұстап тұратын қалыпты (табиғи) микрофлорасын (тері, ауыз

қуысы, ас-қорыту жолдары, несеп-зәр жүйесі микрофлорасы) құрайды.

Адамның қалыпты микрофлорасы аутахнонды деп аталатын облигатты (тұрақты)

микрофлора және факультативті (кездейсоқ) немесе транзитті микрофлора деп бөлінеді.

Организмдердің ашық қуыстарында терісінде және шырышты беттерде микроорганизмдердің

ондаған және жүздеген түрлері болады.

Едәуір күрделі микробоценоздарға - сүт қорректілердің ауыз қуысындағы, жұтқыншақ-

танау және тоқ ішек микрофлорасы жатады.

Терінің бетінде патогенді емес Staphylococcus, Corynebacterium, Bacillus бактерия туыстары

және ашытқылардан Candida albicans және т.б жиі кездеседі.

Ауыз қуысында әсіресе тіс өңезінде патогенді емес микрооргнаизмдердің жүздеген түрі

кездеседі. Оларға бактериялардың Streptococcus, Lactobacillus, Corynebacterium туыстарының

өкілдері, қарапайымдар, Candida albicans және т.б ашытқылар жатады.

Тыныс алу жолдарының микрофлорасына патогнеді емес Staphylococcus, Corynebacterium,

Streptococcus және т.б бактерия туыстары кіреді.



Адамның қалыпты микрофлорасы биоценоздарының тұрақтылығының бұзылуы

дисбиотикалық өзгеріспен көрініс береді. Бұнда флораның дисбалансы уақытша болады,

және түрлік құрамды өзгеріске ұшырататын фактордың әсер етуі аяқталған соң ол қайта

қалпына келеді. Егерде фактордың әсерт етуі тоқтаған соң микрофлораның құрамының

дисбалансы қайта қалпына келмесе, ал микробтық ценоздағы қалыптасқан өзгеріс паталогияға

әкеп соқса, онда бұндай жағдайды дисбактериоз (дисбиоз) ретінде бағалау керек. Бұл мүмкін

ұзақ уақыт антибиотиктерді және дәрілік терапияны қолдану нәтижесінде организмнің

иммунитеті әлсірегеннен болуы мүмкін.

Дисбактериоз кезінде факультативті (транзитті) микрофлораға жататын қатаң-патогенді

микробтардың көбеюіне қолайлы жағдай туғызады. Бұл кезде Pseudomonas, Proteus, Candida

albicans туыстарына жататын шірітуші микроорганизмдердің саны ұлғаяды, антибиотикке

төзімді бактериялардың саны жылдам артады, микрофлораның витамин түзу және фермент

түзу функциясы бұзылады да организмнің иммунологиялық төзімділігі әлсірейді.



Дисбактериоздың көрініс беруі:

• қалыпты ценоздың жеке түрлерінің популяцияларының саны жоғарылау және

басқалардың көбеюін басу түрінде;

• қалыпты микрофлораның өкілдері арасында патогенді белгісі бар варианттардың

пайда болуы (мысалы, гемолитикалық қасиеті бар E. сoli);

• ценоздың жекелеген түрлерінің басқа жерлерде таралуы (мысалы, зәр шығару

жолында таралу нәтижесінде пиелонефрит ауруының дамуы);



Бактериялардың патогенезі (инфекцияның даму механизмі), негізінен, олардың уытты

заттар мен гидролитикалық ферменттерді синтездеу қабілетімен анықталады. Бактериялар

түзетін эндо - және экзотоксиндер ең үлкен рөл атқарады.

Эндотоксиндер - микробтық жасушамен тығыз байланысты және қоршаған ортаға тек

оны жуғаннан кейін түсетін заттар. Токсикалық функцияға пептидогликан, липополисахарид

және грам теріс бактериялардың жасушалық қабырғасының липопротеидтері, грам оң

бактериялардың тейхой қышқылы және т. б. ие.

Эндотоксиндер термотұрақты, жоғары температураға төзімді, салыстырмалы әлсіз

антиген болып табылады. Олар аз спецификалық және макроорганизмге біркелкі әсер

етеді, жоғары температураны, уыттануды, тамырлы бұзылуларды тудырады.

Қарапайым мысал - ішек тобының бактериялары түзетін эндотоксиндер.

Salmonella бактериялары іш сүзегі мен сальмонеллездің қоздырғыштары болып табылады.

Ауыз қуысы мен сальмонелланың өңеші арқылы аш ішекке түседі. Олар бөлетін

ферменттердің әсерінен эпителий бұзылады, сальмонеллалар шырышты қабықта

оқшауланады, содан кейін лимфаға, қанға түседі. Жасушалардың лизисі нәтижесінде

ағзаның уыттануын тудыратын эндотоксин бөлінеді.

Shigella туысының бактериялары — дизентерия қоздырғыштары. Олардың патогендігі

тоқ ішектің эпителиалды жасушаларында адгезиялануымен анықталады. Уыттылық жүйке

және тамыр жүйесіне әсер ететін энтеротоксиннің пайда болуымен байланысты.

Cпора түзуші бактериялар Bacillus thuringencinsis жасушалардың ішінде түзілетін болатын

белок кристалдары, энтомоцидті қасиеттерге ие және өсімдіктердің зиянкес -жәндіктерімен

күресу үшін қолданылады



Экзотоксиндер сыртқы ортаға микробтық жасушамен бөлінетін өнімдер. Кейбір

экзотоксиндер ауру тудыруы мүмкін – бірақ ол токсинді өндіруші организмге түспеуі мүмкін.

мысалы - Clostridium botulinum – өндіретін ботулин.

Экзотоксиндердің продуценттеріне Clostridium tetani бактериялары – тырысқақ ауруының

қоздырғыштары, Clostridium perfringens - газ гангренасы, Bacillus anthracis - сібір жарасының

қоздырғышы және т.б. жатады. Барлық белгілі экзотикалық токсиндер негізінен каталитикалық

қасиеттерге ие, жасушаның ферменттік жүйелеріне әсер ететін жоғары молекулалық белоктар

болып табылады. Экзотоксиндер термолабильді, жоғары уыттылыққа ие. Токсиндер тобына

ішек таяқшасымен және басқа да кейбір бактериялармен түзілетін төмен молекулалық

пептидтер (энтеротоксиндер) жатады.

Соңғы жылдары "Модулиндер"деп аталатын токсиндердің жаңа класы анықталды.

Модулиндер макроорганизмге жанама әсер етеді. Бактериялардың клетка қабырғасының

компоненттеріне әсер ете отырып (гликопротеидтер, липопротеидтер, ақуыздар), олар

эукариотты клеткаларға уытты әсер ететін цитокин - белоктар мен гликопротеидтердің түзілуін

индукциялайды. Бірқатар бактериялардың модулиндері патогендіктің жалғыз факторы болып

табылады, мысалы, ішек таяқшасы тобының бактериялары - иерсинийде.



Саңырауқұлақтардың патогенезі олардың бірқатар физиологиялық қасиеттерімен

ерекшелінеді:

• қоршаған ортаға табиғи биополимерлердің гидролизін жүзеге асыруға қабілетті экзоферменттер

кешенін өндіруге қабілеті;

• токсиндерді, афлатоксиндер мен басқа да биологиялық белсенді заттарды синтездеуге

қабілеттілігімен;

• олардфың өсуінің ерекшелігі – гифалардан клеткалардың өсуінен мицелийдің пайда болуымен;

• қоршаған ортаның қолайсыз жағдайларына төзімді спораларды түзу қабілеті.



Шартты патогенді саңырауқұлақтар қоздырған жұқпалы ауруларды

микоздар деп атайды. Микоздар ағзаның иммунореактивтілігінің

төмендеу көрсеткіші болып табылады. Мысалы, аспергиллез,

пенициллиоз, кандидоз және басқалары иммунитет тапшылығы кезінде

индикаторлық патология ретінде қарастырылады.

Микоздар, зақымданудың таралуына байланысты төрт топқа бөлінеді:

• ішкі мүшелерді зақымдайтын және түрлі макроорганизм ұлпаларын процеске

қатыстыратын жүйелі немесе терең микоздар;

• тері асты клетчатка мен сүйек зақымдалатын терілік микоздар;

• эпидермис, шаш және тырнақ зақымдалатын эпидермомикоздар;

• тек шаш пен эпидермистің беткі мүйіз қабаты зақымдалатын беттік микоз



Инфекция.

Микроорганизмдердің макроорганизмдерге енуі, олардың көбеюі және ауру қоздыру

әсерлерін инфекция деп атайды.

Макроорганизмдерге патогенді микроорганизмдердің енуі мен көбеюі нәтижесінде оның ішкі

ортасы мен қоршаған ортаның гомеостазы мен тепе-теңдігін қамтамасыз ететін

физиологиялық функциясын бұзатын, физиологиялық және патологиялық процестердің

жинақталу нәтижесін инфекциялық процесс деп атайды.

Инфекциялық процесс ағзалық деңгейде, ал ағзаның өзінде — орган - ұлпа, клеткалық және

субклеткалық деңгейде өтеді.

Инфекциялық процестің динамикасы биореактордағы микроорганизмдердің көбею

динамикасымен салыстырылуы мүмкін.

Инфекциялық процестердің бірінші кезеңі қоздырғыштың сәйкес инфекция «қақпасына»

түсуімен, зақымдалуымен анықталады. Инфекцияның "қақпасы" қоздырғыштың әр түрі үшін

ерекше екенін атап өткен жөн. Мәселен, безгек ауруы малярияның қоздырғышы қан

айналымына түскен кезде ғана жұқтыру мүмкін.



Микроб организмге түскен клеткалардың бетіне адгезияланады және жаңа тіршілік ету

ортасына бейімделеді, бұл ретте ол бір уақытта көбеймейді және ауру бірден көрінбейді -

мұндай кезең инкубациялық кезең деп аталады және биореактордағы өсімнің өсу қисығының

лаг-фазасына ұқсас болады. Содан кейін қоздырғыштың көбеюі және оның өзінің немесе

оның тіршілік әрекетінің өнімдерінің макроорганизмнің ішкі ортасына енуі басталады.

Макроорганизм стереотиптік реакцияларға жауап береді және процесс инкубациялық кезеңнен ауру

алды кезеңіне өтеді. Ауру тұмау немесе дизентерияны жұқтырдыма оған қарамастан әлсіздік, ауа

жетпеушілік, тәбеті жоқ және т.б белгілер көрініс береді.



Келесі кезеңде-аурудың өршуі, осы ауруға тән белгілер пайда болады. Осы кезеңде қоздырғыш

қарқынды көбейеді және патогендігі оған тән факторларды барынша арттырады. Мұнда

биореактордағы микробтың экспоненциалды өсу фазасына ұқсас жүруі мүмкін. Алайда мұндай

ұқсастықтар шартты, себебі инфекциялық процесс жағдайында микробтық популяцияның өсу

динамикасына макроорганизмді қорғау факторлары әсер ете бастайды, ал жасанды өсіру

кезінде қоректік субстраттың азаюы және метаболизм өнімдерінің жиналуы шектеуші болып

табылады. Клиникалық көріністердің барынша жоғары деңгейіне жеткенде, ауру, қоздырғыш

ағзаны қорғау факторларының әсерімен элиминацияланатын кезде - биореакторда микробтық

массаның көбеюі тоқтайтын және дақылдың автолизі байқалатын сияқты сауығу кезеңіне өтеді.

Инфекциялық процесс оның дамуының әртүрлі сатыларында үзілуі мүмкін, бұл жағдайда

инфекцияның абортирленген ағымы туралы айтуға болады. Мысалы ретінде полиомелит

вакцинациясын айтуға болады. Яғни вирустың авирулентті нұсқасымен жұқтыру инфекцияның

"қақпасында" (энтероциттер) көбеюімен жалғасады. Бірақ одан әрі процесс таралмайды және

жүйке жасушаларының зақымдануы болмайды.



Инфекция асқынған ауру (жылдам басталу, қарқынды даму және салыстырмалы түрде тез

сауығу) ретінде өтуі немесе аурудың пайда болуына микробтың өзі емес, ол иммундық жүйеде

тудырған қайта құрулар болған кезде созылмалы ағымға өтуі мүмкін. Бұл ретте аурудың

қоздырғышы ағзада аз мөлшерде сақталады.

Қоздырғыштың биологиялық қасиеттеріне байланысты инфекциялық процестің қайталануы

мүмкін. Бұл ретте аурудың өршуінің көбеюі қоздырғыштың генерациясы иммунитет

қалыптастырады және оның элиминациясы болады. Бірақ микробтардың жұғатын

популяциясы біркелкі болуы мүмкін және оның белсенді көбеюден және одан кейін басылудан

антигендік құрылымы бойынша ерекшеленетін бөлігі қалыптасқан иммунитетке төзімді болып

табылады және дами алады, бірақ өзгертілген антигендік құрылыммен. Бұл аурудың

қайталануын тудыруы мүмкін.



Макроорганизмде қоздырғыштың таралуына байланысты инфекция ошақтық (фурункул) немесе

генерализацияланған (сепсис) болуы мүмкін. Ошақтық (Жергілікті) ретінде басталған

инфекциялық процесс генерализациялануы мүмкін. Бұл ретте қоздырғыштың қан айналымына

таралуы және көбеюі орын алады. Мұндай жағдай сепсис деп аталады.

Қоздырғыштың табиғатына қарай инфекция түрі анықталады:

• бактериялық,

• саңырауқұлақ,

• вирустық,

• протозой.

Инфекцияны тудыратын қоздырғыштар түрлерінің санына байланысты:

• Моноинфекция - бір қоздырғышпен

• Аралас инфекция - екі немесе бірнеше түрмен болады.

Егер қоздырғыш организмге сырттан түссе, онда бұл экзогенді инфекция, егер қоздырғыш ағзаға

қатысып, патологиялық процесс тудырса, онда бұл эндогенді инфекция (мысалы,

антибиотикотерапия нәтижесінде пайда болған кандидоз).



Кейбір жағдайларда ауырған аурудан кейін иммунитет қалыптаспайды және адам сол

қоздырғышты қайта жұқтырады бұндай жағдайды реинфекция деп атайды.

Егер қоздырғыш ағзада сақталса және оны қайта жұқтырса, және әрбір жаңа жұқтыру кезінде

популяция саны көбейсе — мұндай жағдай суперинфекция деп есептеледі.

Инфекция көрініс беру сипаты бойынша ажыратылады:

• латентті (жасырын) инфекция - қоздырғыш ағзаға еніп, көбейеді, бірақ макроорганизмде

жүре пайда болған иммунитет қалыптасады және қоздырғыш ағзадан шығарылады. Латентті

инфекция қоздырғыштың макроорганизмде ұзақ, кейде өмір бойы болуымен сипатталуы

мүмкін, ал ауру белгілері ағзаның резистенттілігі төмендегенде (герпес) көрініс береді;

• баяу инфекция - қоздырғыш ағзаға енеді және ұзақ уақыт (айлар, жылдар) онда латентті

күйде сақталуы мүмкін (инкубациялық кезең), бірақ қолайлы жағдайларда қоздырғыш тез

көбейе бастайды, аурудың ауырлығы үдемелі, макроорганизмнің иммундық жауабы өте әлсіз.

Әдетте, бұл ауыр нәтижемен аяқталады.

Вирустық инфекцияларды жеке топқа бөледі, бұл кезде қоздырғыш ұзақ уақыт белсенді емес

түрде қалуы мүмкін, өзін көрсетпестен, бірақ белгілі бір жағдайларда өнімді фазаға

(онковирустар, АИТВ) көшуі мүмкін.



Инфекциялық басталуына байланысты бөлінеді:

• Бактериемия - ағзаның қан айналымында бактериялардың болуы;

• Вирусемия - ағзаның қан айналымында вирустардың болуы;

• Токсимия – қан айналымында макроорганизм бактериялық эндотоксиндер болады. Грамтеріс

бактериялардан туындаған аурулар (мысалы, сальмонеллез, менингококкты және басқа да

инфекциялар кезінде) байқалады;

• Токсинемия - қан жүйесінде бактериялық экзотоксин (қоздырғыштың өзі қанда болмайды)

айналады, ол көздеген жасушаларына енеді. Мысалы, ботулизм, дифтерия, сіреспе және т. б.

сияқты ауруларда.



Халық арасында ерекше жұқпалы жағдайлардың пайда болуы мен оның кең ауқымда

таралуын эпидемиялық процесс деп аталады. Ол үш элементтің өзара әрекеттесуімен

байланысты:

1. инфекция көзі;

2. беру жолдары мен факторларын;

3. ұжымның сезімталдығы

Инфекция көзі - патогенді микробтың табиғи ортасы болып табылатын адамдар мен жануарларды

жұқтырудың тірі немесе абиотикалық объектісі.

Шығу көзіне қарай инфекциялар ажыртылады:

• антропонозды,

• зоонозды

• сапронозды.

Антропоноздық инфекциялар кезінде қоздырғыш адамнан адамға беріледі. Зооноздар кезінде —

жануардан адамға, ал сапроноздар кезінде-абиогендік объектілерден (топырақ, су) адамға берілу.

Зооноздық және сапроздық инфекциялар кезінде қоздырғыш үшін адам биологиялық тіреліс болып

табылады және оны адамнан адамға беру болмайды. Қоздырғыштың тұрақты айналымы және

оның түрі ретінде сақталуы инфекция ошағымен, яғни инфекция таралатын популяциялармен

анықталады. Осылайша, антропоноздарға арналған резервуар адам популяциясы болып

табылады, зооноздар үшін - сезімтал жануарлардың белгілі бір түрлері, сапроноздар үшін -

топырақ, су.



Қоздырғыштың айналымы болатын аумақ инфекция ошағы болып саналады. Егер

ошақты ұстау жабайы жануарлардың популяциясымен байланысты болса, онда

мұндай ошақты табиғи деп аталады, егер ошақты адам қызметінің нәтижесінде

қалыптасқан жағдайда, мысалы, ауыл шаруашылығы жануарлары есебінен, онда

мұндай ошақты антропуриялық деп аталады.

Инфекциялық агенттің берілу механизмдері әртүрлі болуы мүмкін. Фекальды-

ауызша, жанаспалы, ауа-тамшы, шаң, трансфузиялық немесе қан соратын

арналардың қатынас жолы, жыныстық, тікелей - ұрықтың анасынан плацента

арқылы, трансмиссивті - тірі жұқтырылған тасымалдаушылар арқылы беру бөлінеді.

Сонымен, ішек инфекциялары нәжіс-ауыз арқылы беріледі, ал берілу факторлары

су, сүт, шыбын және т. б. болуы мүмкін.



Егер патогенділік - бұл микроорганизмдердің белгілі бір жағдайларда макроорганизмде көбею

және инфекциялық ауруды туғызу қабілеті болса, онда макроорганизм (адам, жануар,

өсімдіктер) жұқтырудың белгілі бір тәсілі кезінде штамм патогенділігі вируленттік деп

аталады. Вируленттілік микроорганизмдердің биологиялық қасиеттерімен байланысты және

бірқатар факторлармен анықталады:

• Иеге-ағзада таралу қабілеті;

• Ағзалар мен ұлпалардың бетінде көбеюі (колонизациялану);

• Иеге - ағзасына көздеген - клеткаға бекіу (адгезия);

• Клеткаларға (пенетрация) немесе немесе ұлпаларға (инвазия) ену және ағзаның спецификалық

емес және иммундық қорғану факторларына қарсы тұру.

Таралу факторына бірқатар ферменттер жатады – бірінші кезекте протеазалар, гиалуронидаза,

стрептокиназа және т.б.

Патогеннің адгезиялануы микробтық клетканың (капсулалар, талшықтар, пилилер, клетка

қабырғасының белоктық-антигендері) үстіңгі құрылымдарымен және иеге клетканың

рецепторларымен байланысты.

Микробтың инвазивтілігі оның иеге клеткаларының өткізгіштігін бұзатын ферменттерді

синтездеу қабілетіне байланысты (фибринолизин, гиалуронидаза, плазмокоагулаза және т.б.).



Инфекциялық процесті тудыруы мүмкін микробтық жасушалардың ең аз мөлшері

инфекция дозасы деп аталады. Инфекциялаушы доза қоздырғыштың түріне, оның

вируленттілігіне және макроорганизм жағдайына (спецификалық емес және иммундық

қорғаныс) байланысты.

Аурудың дамуы, оның ауырлығы микроорганизмнің патогенділігі (вируленттілігі)

дәрежесімен анықталады, бұл микробтың жеке қасиеті болып табылады. Вирулентілік

шартты түрде қабылданған бірліктерде көрінеді:

• LDM - ең аз өлім дозасы, яғни микробтық клеткалардың ең аз мөлшері, ол белгілі бір жұқтыру

тәсілі кезінде белгілі бір түрдегі, салмақтағы және жасына сезімтал тәжірибелік жануарлардың

95% өлімін тудыратын;

• LD50 - белгілі бір жұқтыру тәсілі кезінде белгілі бір түрдегі, салмақтағы және жасына сезімтал

жануарлардың 50% өлімін тудыратын тірі микробтық клеткалардың саны.



Иммунитет туралы түсінік.

Адам ағзасы басқа организмдер мен заттарды енгізуге белгілі бір түрде жауап береді, бұл

оның бөтен заттарды өздерінен ажыратуға қабілеттілігінің салдары болып табылады.

Ағзаның өзін-өзі қорғаудың биологиялық механизмдерінің тұтас жүйесі гомеостазды

бақылайтын, ол үшін кез келген генетикалық бөтен агенттерді ерекше танитын және

оларды жоятын иммунитет деп аталады.

Иммунитетті қалыптастыруға жауапты механизмдер спецификалық емес және

спецификалық болып бөлінеді. Сонымен қатар, иммунитеттің өзара тығыз байланысты

екі түрі бар: клеткалық иммунитет және гуморальды иммунитет. Гуморальды

(лат. humor - сұйықтық) иммунитет сұйық орта (лимфа, қан) арқылы жүзеге асырылады.

Организмнің едәуір бастапқы қорғаныс реакциялары арнайы емес сипатта болады.

Спецификалық емес резистенттілік факторларына клеткалық және жалпы

физиологиялық жатады.



Клеткалық (ұлпалық) факторлар терінің және шырышты қабықтың барьерлік функциясымен,

асқорыту ферменттерімен, қалыпты микрофлорамен, фагоцитозбен (арнайы қан

жасушаларының бөгде заттарды тану және белсенді сіңіруі және олардың қорытылуы)

көрсетілген. Фагоцитоз ағзаны жұқпалы агенттерден қорғауда үлкен рөл атқарады. Қарапайым

организмдерде фагоцитарлық процесс екі функцияны орындайды - қорғаныс және ас қорыту.

Жоғары сатыдағы организмдерде, соның ішінде адамда фагоцитоз ағзаны бөтен агенттерден

арнайы емес қорғау факторларына жатады.

Жалпы физикалық факторларға бөліп шығару жүйесі, ішектің жиырылуы, кірпікшелі эпителий,

жөтел, түшу, дене қызуының жоғарылауы жатады.

Спецификалық емес иммунитеттің гуморальды факторларына комплемент жатады. Комплемент

деп бір-бірін белсендіруге қабілетті қалыпты қан сарысуының белокты және гликопротеинді

факторларының термолабильді жүйесімен түсіндіріледі.

Спецификалық иммунитет ағзаның иммундық жүйесінің жай-күйімен, спецификалық

иммунологиялық реакциялардың дамуымен анықталады



Генетикалық бөтен заттардың белгілері антиген деп аталады. Ағзаға түскен кезде олар арнайы

иммунологиялық реакциялардың дамуын тудырады. Антигендер бактериялар, өсімдік және

жануарлар жасушалары, олардың құрылымдық компоненттері (ақуыздар, жоғары молекулалық

полисахаридтер, гликопротеидтер, пептидогликандар және т.б.), сондай-ақ осы организм үшін

жасушасыз, бөтен заттар: токсиндер, қан сарысуы және т. б. болуы мүмкін. Антигендер

иммунды жауаптарына байланысты күшті және әлсіз антигендер болып бөлінеді. Ең күшті

антигендер - белоктар.

Антигендік - антигеннің иммундық жүйемен танылуы және оның эффекторлық бөлігімен

(антиденелер, клеткалар-эффекторлармен) өзара әрекеттесу қабілеті.

Иммуногендік - антигеннің иммундық жауапты индукциялау қабілеті.

Кейбір жағдайларда антиген иммуногендігі жоқ болуы мүмкін, бірақ антигендікті сақтайды.

Мұндай антиген толық емес және оны гаптен деп атайды. Иммундық жауап толық антигенмен

гаптенді конъюгациялауда байқалады. Гаптен ретінде қарапайым қосылыстар, мысалы, металл

иондары және т. б. болуы мүмкін.



Адамдар мен жануарларда иммундық жүйесі лимфоидты ұлпалармен көрсетіледі. Иммундық

жүйенің орталық клеткасы лимфоцит болып табылады, ол антигенді танып, иммундық

компетентті жасушалармен, Т - және В - лимфоциттермен және макрофагтармен қамтамасыз

етіледі. Т-және В-лимфоциттердің бетінде арнайы рецепторлар бар. В-лимфоциттерде мұндай

рецепторлар ақуыздар-иммуноглобулиндер.

В – лимфоциттер - антидене түзетін жасушалардың бастамасы, ол гуморальды иммундық

жауап үшін жауап береді.

Макроорганизмге түскен бактериялармен өзара әрекеттесе отырып, антиденелерді

агглютинирлейді (желімдейді), бұл олардың фагоциттермен сіңуін жеңілдетеді.

Токсиндерді бейтараптандыру функциясы болып табылатын антиденелердің ерекше класы

бар.

Т-лимфоциттер жасушалық иммундық жауапты жүзеге асырады. Т-лимфоциттердің

популяциясы антигенмен жауап береді және цитоуыттылық қасиетіне ие болады, яғни

жасушаның, ал онымен бірге патогеннің де өлуіне әкеп соғады. Т-лимфоциттер антигенмен

байланысқанда (мысалы, патогенді микробтар жасушасымен) бөгде "бөтен" заттарды сіңіретін

және сіңіретін фагоциттер-макрофагтардың ерекше класын стимулдейді.



Иммунитеттің арнайы ерекшеліктері:

• иммунологиялық есте сақтауы;

• иммунологиялық төзімділік.

Егер иммундау эмбриональды кезеңде иммундық жүйенің жетілуіне дейін жүрсе, онда

комплементарлы рецепторлары бар лимфоциттер клондары тыйым салынады және одан әрі

осындай антигенмен байланысқанда инертті болады. Осы себепті иммундық жүйе өз ағзасының

антигендеріне жауап бермейді.

Иммундық жауаптың екі фазасы бар:

• индуктивті

• өнімді.

Индуктивті фаза антиген ағзаға түскен сәттен бастап антиденелер түзетін жасушалар пайда

болғанға дейін өтеді. Антиденені иммунокомпетентті жасушалармен тану, т - және В-лимфоциттер

арасындағы кооперация жүреді.

Өнімді фазада лимфоидты мүшелер жасушаларының пролиферациясы (көкбауыр, лимфа

түйіндері және шырышты қабықтардағы лимфоидты жинақтар), антиденелердің синтезі және

секрециясы жүреді.



Біріншілік иммундық жауап антиген ағзаға алғаш түскен кезде байқалады.

Лимфоциттердің бір бөлігі антигенмен өзара әрекеттескеннен кейін

сенсибилизацияланады (арнайы антиденелер жинақталады), соның

арқасында ағзаның антигенге сезімталдығы артады. Ұзақ уақыт бойы

сенсибилизацияланған жасушалар лимфоидты ұлпаларда сақталуы мүмкін,

олармен байланыста болған антигеннің ерекшелігі туралы есте сақтайды.

Екінші иммундық жауап сол антигенді қайта енгізгеннен кейін көрінеді. Бұл 

ретте пайда болатын антиденелердің саны бастапқы жауаптан әлдеқайда көп 

болады



Иммунитет ағзаның гомеостазын бақылайтын қорғаныш реакцияларының жиынтығы ретінде

туа біткен (тұқым қуалайтын) және жүре пайда болуы мүмкін.

Туа біткен иммунитет макроорганизмнің туа біткен биологиялық ерекшеліктеріне

байланысты ерекше сезімталдықпен сипатталады. Индивидтің (топтардың немесе

нәсілдердің) генотипі белгілі бір инфекциялық ауруларға түрлік сезімталдықты анықтайды.

Түрлік иммунитет абсолютті (иесінің метаболизмінің генетикалық негізделген ерекшеліктеріне

байланысты осы факторға 100% сезімталдық) және салыстырмалы (сыртқы жағдайларға

байланысты аз тұрақты) болуы мүмкін.

Жүре пайда болған иммунитет организмнің жеке даму нәтижесінде қалыптасады және қатаң

ерекшелікпен сипатталады. Ол табиғи және жасанды болуы мүмкін. Жұқпалы аурудан кейін

табиғи түрде пайда болған иммунитет дамиды. Жасанды жолмен алынған иммунитет, өз

кезегінде, ағзаға антигендері бар вакциналық препараттарды енгізу нәтижесінде қалыптасқан

және ағзаға дайын антиденелері бар иммундық сарысуларды енгізгеннен кейін пайда болатын

пассивті болуы мүмкін.



Микробтарды жоюға бағытталған антиденелер қатысатын антимикробтық иммунитет

болады; стерильді - ағзадан қоздырғыштың толық элиминациясын қамтамасыз етеді;

стерильді емес - организмде қоздырғыштар болған кезде ғана сақталады (мысалы,

туберкулез); антитоксикалық - антиденелердің қатысуымен микробтық токсиндерді

бейтараптандыруға бағытталған.

Иммунопрофилактика - жасанды арнайы иммунитет құру арқылы жұқпалы аурулардың

алдын алу тәсілі.

Вакцинаны құрайтын компоненттер негізінде:

• тірі вакциналар — инфекциялық аурулар қоздырғыштарының тұқым қуалайтын өзгертілген

әлсіреген жасушаларының тірі суспензиясынан тұратын немесе арнайы физиологиялық

ортада кептірілген препараттар;

• өлі вакциналар — иммундық - гендік қасиеттері бар инфекциялық аурулар қоздырғыштарының

өлтірілген жасушаларынан тұратын препараттар;

• химиялық вакциналар - жеке антигендерден тұратын препараттар;

• анатоксиндер - арнайы өңдеу процесінде уытты қасиеттерін жоғалтқан, бірақ иммуногендігін

сақтаған токсиндер болып табылатын препараттар.



Гендік-инженерлік вакциналарды гендік-инженерлік әдістермен алынған, айқын

иммунопротекторлық қасиеттері бар бөтен антигендерді шығаруға қабілетті

продуценттерді пайдалану кезінде алады.

Микроорганизмдердің клеткасымен ДНҚ вакциналар синтезделеді – плазмидті

векторлар, иммуногенді кодтайтын антигендер, иммундық жауапты

индукциялайтын микроорганизмдердің немесе вирустардың антигендері.

Вакциналар ерекше инфекциялардың алдын алуға арналған монопрепараттар

түрінде, сондай-ақ бірнеше инфекцияға қарсы иммунитет құру үшін бірлестік

түрінде болуы мүмкін.


