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 الثالوث الوبائي
  :نیلى مرحلتین رئیستإیقسم التاریخ الطبیعي للمرض 

 اء والتفاعل بین العوامل المسببةمرحلة ما قبل األمراضیة أي فیھا یتم اللق :ولىالمرحلة األ

.والمضیف فاذا كان التفاعل ایجابیا بدأت المرحلة الثانیةللمرض والبیئة

  :وتشتمل على عدة مراحل وھي بالترتیبالمرحلة األمراضیة :ةالمرحلة الثانی

.ظاھر وفیھا یتم التفاعل األمراضي دون أي عرض سریري :مرحلة الحضانة

.عراض المرض الممیزةأأ دوفیھا تب :مرحلة المرض

  .الشفاء السریريویبدأ عراض بالتراجع وفیھا تبدأ األ :مرحلة النقاھة

الموتأو  استمراره وتحولھ للشكل المزمن  ما الشفاء التام أوإون نتیجة المرض بشكل عام تك

بدأت المرحلة  موجبًا) الثالوث الوبائي(والبیئة والمضیف  ةرضمعوامل المالذا كان التفاعل بین إ

  .المرضأي األمراضیة

  

فر لھ تویذا لم إا ال یعني بالضرورة حدوث المرض فال بد من التأكید على أن وجود مسبب م

التماس بینھ وبین مضیفھ لن یتمكن من  بیئة مالئمة لتحقیقنموه وشروط ل عائل مناسب

  .العملیة األمراضیةحداثإ

  

والتفاعل بین .یتكون الثالوث الوبائي من ثالث عناصر ھي العامل الممرض والعائل والبیئة 

  .ھذه العناصر ھو الذي یحدد وجود أو عدم وجود المرض
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  العامل المسبب للمرض: وًالأ

  :لىإتقسم مسببات المرض 

كالجراثیم والفیروسات والطفیلیات وكذلك النباتات الضارة والحیوانات  :المسببات الحیویة

  .المؤذیة جسدیا

.و زیادتھا إلى ظھور بعض األمراضأوالتي تؤدي قلتھا   :المسببات الغذائیة

والصواعق  والضوء والضوضاء الحرارة والرطوبة تغیرات ك:المسببات الفیزیائیة

.والحروق شعاعاتواإل

.عاصیرواأل الحوادث والفیضانات والزالزلاألدوات الحادة والطلق الناري و  :آلیةمسببات 

 والتسممات مثلالحروق الناتجة عن الحموض والمواد الكیمیائیة األخرى:ةمسببات كیمیائی

مواد تحتوي على  عند اإلنسان أن نتیجة استھالكالتسمم بالرصاص في مصانع البطاریات 

ویمكن ذكر تسمم األغنام بالمركبات الفینولیة بشكل .نفایات الرصاص كالبطاریات والدھان 

عرضي أثناء استخدام المطھرات التي تحتوي على الفینول أو نتیجة استھالك نشارة الخشب 

.المشبعة بالقطران

كاختالل الھرمونات التي تفرزھا الغدد الصماء داخل الجسم مثل  :خلل في وظائف األعضاء

.األستروجن الذي یؤدي لغیاب الشبق عند األبقارنقصان 

یحدث اإلجھاد نتیجة المعاملة السیئة للحیوانات أو نتیجة نقلھا في ظروف غیر مالئمة   :اإلجھاد

عند العجول یتطور . لعالیةأو نتیجة تعرضھا لظروف مناخیة متغیرة مثل العواصف والحرارة ا

.مرض تكزز العبور نتیجة الظروف السیئة لشحن العجول

  

البیئة: ثانیا

ن العوامل إوتؤثر في حیاتھ ونموه،  بالحیوانالعوامل الخارجیة التي تحیط  جمیعالبیئة ھي 

وعامل  في المضیف یجابًاإو أ وتؤثر سلبًا في تحدید معدل انتشار األمراض دورًاالبیئیة تلعب

یؤثر فیھا وتؤثر فیھ وضمن ھذه ، حیث  البیئة المحیطةمع  مستمرٍّفي تفاعٍل والحیوانالمرض، 

نھا تحدد ألتي تحدد نوع التماس وكمیتھ كما ھي االبیئة یتم التماس مع عوامل المرض وظروفھا

رئیسة ومن الناحیة الوبائیة تتضمن البیئة ثالث عناصر .مدى استجابة المضیف لھذا التماس

  :وھي

  :وھي تشمل العوامل التالیة :الفیزیائیةأو البیئة الطبیعیة 1-
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وھذا یعني تأثیر الموقع الجغرافي لمنطقة ما في نوع األمراض التي یمكن  :الموقع الجغرافي -أ

نجد أن لكل جزء من المعمورة ممیزاتھ وتأثیره الخاص على نوع األمراض التي أن تشاھد فیھا

مثال قلة األوكسجین في المناطق : فاالرتفاع عن سطح البحر انتشارھا،تحدث فیھ ومدى 

   .وزن الولید المرتفعة یؤدي إلى أمراض الجھاز التنفسي وقلة

ن طبیعة التشكل الجیولوجي لمنطقة ما تحدد عدة عوامل لھا تأثیر إ :الحالة الجیولوجیة -ب 

فالتركیب . على صحة األفراد ومعدل انتشار العدید من األمراض بینھم مباشر مباشر أو غیر

من العناصر المعدنیة، عندما ترعى األغنام على  غذیةاألمحتوى الجیولوجي للتربة تحدد 

   .مراعي تنمو في تربة فقیرة بعنصر السیلنیوم یتطور لدیھا مرض العضالت البیضاء

الحرارة والرطوبة النسبیة وحركة الریاح ومعدل  والمقصود بذلك درجة : العامل المناخي -ج

في الوسط ة ھا حیئمسببات األمراض المعدیة ومدة بقامطار ومناخ أي بلد یؤثر على األھطول

، مثال تحدث جائحات تكاثرهالحشرات الناقلة لألمراض من حیث على یؤثر وكذلكالخارجي ، 

إن العامل المناخي أیضا ھو .بالفصول الدافئة اإلنفلونزا بتكرار كبیر في الفصول الباردة مقارنة

العامل الحاسم في ھجرة الطیور والتي تنقل معھا كثیر من المسببات الممرضة بین نصفي الكرة 

  .الشمالي والجنوبي

من  بالحیوانقصد بھا جمیع الكائنات الحیة التي تحیط یو :البیولوجیة أوالبیئة الحیویة 2-

من وكعوامل وسیطة في نقل األمراض  من جھة كمصدر للطعام والتي تعملحیوانات ونباتات

األمراض المعدیة إذ أنھا قد تكون مسببة في نقل  كبیرةولھذه األحیاء أھمیة . جھة أخرى

ینتقل إال  المالریا الذي المرض: ومثال ذلك. أو كناقل لمسبباتھ كمخزن للمرض أو تعمل 

  .یلبوجود بعوضة األنوف

  وتأخذ أھمیة خاصة في الحیوانات التي تربطھا غریزة القطیع : االجتماعیةالبیئة 3-

- ھذا العامل ذي حدین، إذ بتوفیر وسائل النقل الحدیثة وسرعتھا أصبح من  :وسائل النقل4

األمراض المعدیة إلى مختلف بقاع العالم في فترة وجیزة، وأصبح من الممكن المیسور انتقال

ومن الناحیة الثانیة نجد . في بضع ساعات بلد آلخرالعدوى من تقلفي الوقت الحاضر أن تن

 البلدانالخدمات الصحیة والطبیة بشكل سریع لمختلف وسائل النقل السریعة ھذه قد ھیأت تقدیم

.حدوث األوبئةعند 

سواء كان ھذا على مستوى جاھزیتھا ومدى توفرھا ومدى دات الطبیة والصحیة دااالستع

.االستجابة الصحیة ألي طارئ صحيفإنھا تؤثر في  ،  و العالجأالرقابة وأالتشخیص 
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المضیف أو العائل: ثالثا

ن وجود العامل الممرض وتوافر الظروف البیئة المالئمة وتحقیق التماس مع المضیف ال إ

و كلي في خطوط دفاع أن یحدث انھیار جزئي أنما یجب إالمرض ویعني حكما حدوث

المرض، وعوامل المضیف التي تتحكم في وقدرتھ المناعیة لكي یحدثجسم المضیف 

:اآلتيحدوث المرض، أو التي تؤثر على درجة حدتھ عند حدوثھ تشمل

تصیب بعض األمراض نوع حیواني دون آخر فمرض مارك یصیب  :نوع الحیوان .١

الدجاج وال یصیب المجترات ومرض  الحمى القالعیة یصیب المجترات وال یصیب 

. الطیور

كالكساح وبعض  صغار الحیواناتو یزداد حدوثھا عند أبعض األمراض تنحصر  :العمر.٢

  .ألبقار الحلوبالحیوانات الناضجة مثل الكیتوزس عند اصاب بھاتاألمراض 

وبعضھا  التسمم الدموي الحملي في األغنام ناث مثل اإل تصیببعض األمراض  :الجنس.٣

  .مثل التھاب الخصیةفقط الذكور  یصیب 

یصیب مرض الكیتوزس سالالت أبقار الحلیب أكثر مما یصیب سالالت أبقار : الساللة.٤

  .اللحم

الضرع نتیجة أشكال الضرع بعض األبقار حساسة لإلصابة بالتھاب  :عوامل وراثیة.٥

.والحلمات غیر الطبیعیة وبعضھا مقاوم نتیجة امتالكھا لألشكال النموذجیة

مثل إصابة األبقار باإلجھاد الحراري الذي یؤدي إلى انخفاض مناعة  :الكَرب أو اإلجھاد  .٦

  .الجسم نتیجة إفراز ھرمونات الكرب

المقاومة التي یبدیھا الجسم للمرض وھناك نوعین من : ة الحیوان أو مناعتھ مقاوم.٧

.المقاومة النوعیة المناعة و المقاومة الطبیعیة غیر النوعیة

**********
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  )Zoonosis(األمراض المشتركة
  مدخل إلى علم األمراض المشتركة

على أنھا مجموعة من األمراض التي تصیب نسان والحیوان تعرف باألمراض المشتركة بین اإل

مختلفة ویمكن أیضا أن تنتقل من اإلنسان إلى أن تنتقل منھ إلى اإلنسان بطرقالحیوان ویمكن 

األمراض في اإلنسان على شكل حاالت فردیة مثل اإلصابة بداء قد تحدث ھذه.الحیوان

جماعي مثل وباء البروسیال، كما أن ھذه األمراض قد تكون ذات آثار السالمونیال أو على شكل

ة االنتشار بین األفراد مثل التسممات الغذائیة والنزالت المعویة سریعصحیة محدودة ولكنھا

األمراض األخرى قد تكون خطیرة جدا وقاتلة إذا لم تعالج في الوقت المناسب بینما في بعض

  .الكلبمثل داء

  

  عالقة علم األمراض المشتركة  بالعلوم األخرى

بكثیر من الفروع العلمیة األخرى مثل ترتبط ي علم من العلوم الطبیة التي األمراض المشتركة ھ

علم األحیاء الدقیقة التي تشمل الجراثیم والطفیلیات والفیروسات والفطور، وعلم المناعة وعلم 

األدویة وعلم األمراض وعلم الوبائیات وعلم البیئة وعلم وظائف األعضاء وعلم التشخیص 

  .المخبري

  

  تعریف وتصنیف األمراض المشتركة

تصنیفات عدة أھمھا التصنیف الخاص باألثویاء الخازنة واآلخر وفق دورة المشتركةلألمراض 

المسبب للمرض والثالث بحسب األھمیة االقتصادیة والوبائیة وطبیعة عالقة حیاة العامل

.الخاص بنوع العامل المسبب للمرضھو بالحیوان والرابع اإلنسان

:ة للمرضاألثویاء الخازنالتصنیف المتعلق بنوع - أ

تنتقل إلى اإلنسان من أنواع كثیرة من التي األمراض وھي :أمراض مشتركة حیوانیة بشریة

لھذه األمراض أن تبقى في الطبیعة بصرف النظر الحیوانات الفقاریة الداجنة والبریة، ویمكن

المھني اإلنسان غالبًا بھذه األمراض من خالل التعرض عن وجود اإلنسان، و تحصل إصابة

البریمیات وداء التوالریمیة و حمى الوادي المتصدع و السل ومن ھذه األمراض، غیر العادي 

البقري
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وھي من أصغر مجموعات األمراض المشتركة وھي  :مشتركة بشریة حیوانیة أمراض

طبیعیًا من إنسان إلى آخر ولكنھا في بعض األحیان قد تصیب الحیوانات الفقاریة أمراض تنتقل

  السل البشري وداء الدفتیریا وداء األمیباتلمث

وھي األمراض المشتركة التي تكون موجودة في كل من :أمراض مشتركة ذات الوجھتین

بقائھا كل من اإلنسان والحیوانات مثل اإلصابة بالعنقودیات اإلنسان والحیوان ویحافظ على

.تنتقل في كال االتجاھینالذھبیة والعقدیات التي

:المسبب للمرضصنیف الذي یعتمد على نوع دورة حیاة العاملالت -ب

لى إ الحیوانتنتقل من وھي األمراض التي:المستقیمةأو األمراض المشتركة المباشرة 

مثل أدوات وأواني  كاألدوات بواسطة ناقالت العدوى عن طریق المالمسة المباشرة أو اإلنسان

وفي ھذه الحالة ال  . (كالذبابحیواني ، أو بواسطة ناقل  الحالبة وأدوات إنتاج اللحوم واأللبان

للمرض أي أنھ ال یتكاثر وال یتطور خالل المسببالعامل بنیةیحصل أي تطور جوھري في 

وداء ) الحمى المالطیة(الجمرة الخبیثة، وداء البروسیال : األمراضفترة االنتقال ومثال على ھذه

.وداء التوالریمیا وداء السالمونیالتالكلب و البریمات

األمراض المشتركة التي تحتاج إلى أكثر من حیوان فقاري وھي:األمراض المشتركة الدوریة

ولكنھا ال تحتاج ألي ثوي ال فقاري ومثاًال على ذلك إصابة اإلنسان بالدیدان إلتمام دورة حیاتھا،

اإلنسان، وفي اإلصابةالعزالء والمسلحة وداء الكیسات العداریة في الحیوانات والشریطیة

العامل بالدیدان الشریطیة العزالء والمسلحة یكون وجود اإلنسان ضروریًا إلتمام دورة حیاة

بشكل رئیس في فإن اإلنسان ال یدخل) المائیة(المسبب للمرض، أما في حالة الكیسات العداریة 

للمرض إتمام دورة سببتمام دورة حیاتھ ویمكن للعامل المدورة حیاة العامل المسبب للمرض إل

الكیسات العداریة حیاتھ دون وجود اإلنسان بل إنھ یعد في ھذه الحالة حالة مسدودة ألن

.الكالبالموجودة في اإلنسان المصاب ال تكون عرضة اللتھامھا من قبل

ال حیوان بیولوجیًا بواسطة أي وھي األمراض التي تنتقل حیویًا:األمراض المشتـركة المتـوالیة

أو یتطور أو یتكاثر ویتطور  ھفی العامل المسبب للمرضیتكاثر حیث ) الحشرات مثًال(فقاري 

وي فقاري آخر ومثال على ثنتقال إلى حضانة خارجیة قبل االومن المحتمل أن یكون ھناك فترة

  .و داء المنشقات) مرض النوم اإلفریقي(واإلصابة بالمثقبیات ذلك الطاعون البشري الدبلي

وھي األمراض التي لھا ثوي فقاري ولھا أیضًا مكان أو مخزن :الرمیـةمراض المشتـركةاأل

، والتربة والنباتات ومثال على ھذه )بما فیھا الغذاء( مثل المواد العضویة غیر حیواني

.الفطریةداء ھجرة الیرقات ومعظم األمراض األمراض
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:باإلنسانب نوع الحیوانات وعالقتھا التصنیف بحس-ج

األمراض تؤدي إلى وھذه  :والحیوانات األلیفة المنتجة بین اإلنسان تنتقل أمراض مشتركة

مثل مرض الحمى المالطیة إنتاجھا من لحم وحلیب وبیض  حدوث خسائر كبیرة في الحیوانات و

..الذي ینتقل عن طریق الحلیب واإلصابة بالسالمونیال بواسطة البیض الملوث

ویكون األثر االقتصادي لھذه  :أمراض مشتركة بین اإلنسان والحیوانات األلیفة غیر المنتجة 

جة مثل مرض الكلب الذي ي تصیب الحیوانات األھلیة المنتاألمراض التاألمراض أقل من تلك

 ..ینتقل عن طریق عض الكالب المصابة لإلنسان السلیم

ر األھلیة التي تعیش في البیئة التي یعیش فیھا والحیوانات غیأمراض مشتركة بین اإلنسان

، وتكون ھذه األمراض أحیانًا ذات آثار وبائیة واقتصادیة كبیرة والجرذاناإلنسان كالفئران

.مثل مرض الطاعون البشري.مكافحتھا وتؤدي إلى خسائر اقتصادیة وصحیة جسیمةتصعب

التي تعیش في المناطق غیر  اإلنسان والحیوانات غیر األلیفةاألمراض المشتركة بین

وتختلف آثار ھذه األمراض وأھمیتھا تبعًا للموقع الجغرافي وعدد  والغاباتالمأھولة كالصحاري

وجمیع ھذه األمراض یتكرر ظھورھا عند الحیوانات األھلیة وذلك تبعًا یصابون بھا سنویًاالذین

  .لعدة عوامل

  

:لمسبب للمرضتصنیف األمراض المشتركة وفق نوع العامل ا -د

والسالمونیلة، مثل داء البروسیالت، والسل البقري :الجرثومیة المشتركة األمراض.

وداء المستخفیات، وداء النوسجات، مثل السعف  :الفطریة المشتركة األمراض.

وھي فرع من األمراض الجرثومیة مثل حمى كیو : المشتركة سیاتتالریكأمراض.

 المتصدع وحمى غرب النیلمثل داء الكلب وحمى الوادي :الفیروسیة المشتركة األمراض

 وداء اللیشمانیة، وتشمل على األوالي مثل المقوسات :الطفیلیةالمشتركة األمراض

والحبلیات أو ، الخیفاءوالمثقوبات مثل اإلصابة بالمتورقة الكبدیة واإلصابة بالخیفانة

أو القلیدیات مثل اإلصابة الیرقات والشریطیاتالممسودات مثل داء الشعرنیات وداء ھجرة 

ومفصلیات األرجل مثل مرض بالشریطیة العزالء والمسلحة وداء الكیسات العداریة،

.الجرب

جنون البقر(التھاب سنجابیة الدماغ مثل مرض  :أمراض البریونات(.
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:طرق انتقال األمراض المشتركة إلى اإلنسان

سواًء كان مباشرًا أو غیر مباشر فإّن معظم حاالت العدوى الفردیة  ):Contact(التماس   - أ

الشائعة بالعقدّیات والعنقودّیات والعصّیات الالھوائّیة وعادًة الجمرة الخبیثة و الرعام تكون 

المباشر مع المواد الملّوثة والوباء ال ) Trumaticالرضحي (بسبب التماس الجرحي 

ئّیة حیث المجموعات المھنّیة تكون ضمن تلك الظروف  یحصل إال في الحاالت االستثنا

  .كمثال تعّرض العاملین في مدابغ الجلود الملّوثة بكثافة ألبواغ الجمرة الخبیثة

حیث یتم اكتساب العدوى عن طریق القناة التنفسّیة وینطبق ): Inhalation(االستنشاق   - ب

والتي تصیب اإلنسان مثل على ذلك معظم األمراض المتوّطنة التي یصعب التحّكم بھا 

حیث یستنشق اإلنسان القطیرات الملّوثة أو ذّرات ، مرض الّسل البقري والحّمى المجھولة

فعندما یسعل أو یعطس الشخص . التربة الملّوثة التي تحتوي على سطوحھا العامل المعدي

وف والجسیمات الثقیلة من ھذا القشع س، المصاب بالسل سوف یفرز العصّیات مع قشعھ 

أّما الجسیمات الدقیقة جّدًا فإّنھا سوف تتعّلق بالھواء ، تستقر على األرض على سطح التربة

وھكذا فإنھا عندما تستنشق بواسطة ، أو تتطایر بالھواء حاملًة معھا العامل المسّبب للمرض 

أّما الجسیمات التي سقطت على األرض فإنھا . الشخص السلیم رّبما تحدث المرض فیھ

وبعدھا تتعّلق بالھواء مّرًة أخرى بسبب التیار الھوائي عن ، للجفاف بعد ذلك تتعّرض 

، طریق الغبار وھذه بدورھا عندما تستنشق بواسطة الشخص السلیم سوف تسّبب العدوى

وھذا النوع من العدوى أو االنتقال ال یمكن التحّكم فیھ بسھولة ألن الشخص المصاب 

جراءات الصحیة البسیطة مثل وضع مندیل على فمھ عند بالعدوى ال یقوم عادة بتطبیق اإل

.العطس أو السعال أو عدم بصقھ على األرض

إن العدوى عن طریق القناة الھضمیة تكون عادة على شكل  ) :Ingestion(تناول الغذاء   - ت

وباء وھذه العدوى خطیرة مثل العدوى التنفسّیة وتحدث العدوى بھذا الطریق بسبب 

وعلى الرغم من أّن ھذه الطریقة من ، غذائّیة الملّوثة بالعامل المعدي استھالك المواد ال

العدوى مرتفعة الخطورة و تأخذ الشكل الوبائي إال أن التحكم بھا سھل في حال  تّم تطبیق 

ومن ھذه اإلجراءات على سبیل المثال تنفیذ أنظمة فعالة ، اإلجراءات الصحّیة بشكل كامل 

ومنھا أیضا تنقیة ، ض من احتمال تلوث األغذیة والماء في الصرف الصحي والذي یخف

. وبسترة أو تعقیم الحلیب وطبخ الطعام جّیدًا، وتعقیم میاه الشرب 

مثل ِمفصلّیات األرجل أو غیرھا من الالفقارّیات التي تنقل العدوى  ):Vectors(النواقل   - ث

، لإلنسان بواسطة قوائمھ الملّوثھ إّما آلیًا أو حیوّیًا مثل الذباب الذي ینقل مرض السالمونیال 
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ویحصل االنتقال الحیوي في بعض ، وفي مثل ھذه الحالة تعمل كحامل آلي للعوامل المعدیة

طور (األمراض الفیروسّیة كما في حالة الحّمى الصفراء حیث یكون الفیروس في دم القرود 

صابة فإّن العامل وعندما تمتص البعوضة غذائھا من دم ھذه القرود الم) فیروسمیة الدم

المسّبب یتكاثر في األمعاء ثّم یعاود الظھور بعد وقت من الزمن في الغدد اللعابّیة على شكل 

ومثال آخر ھو مرض النوم األفریقي وفي ھذه الحالة فإّن العامل المسّبب یمضي ، معدي 

.جزءًا من حیاتھ في الحشرة الناقلة حیث یتكاثر أو یتغّیر شكلھ أو االثنان معًا

تحدث العدوى عن طریق  ):Wonds,Abrasion(الجروح والخدوش والسحجات   - ج

الجروح مثل اإلصابة بالكلب نتیجة العض  أو الكزاز نتیجة الجروح الوخزیة 

وھذا النوع من االنتقال قد یحدث  ) :Laboratory infection(العدوى المخبرّیة   - ح

عدوى العرضّیة عند اإلنسان تحصل وال، عرضّیًا في المخابر ألجل عزل األحیاء الدقیقة

عندما یخترق العامل المسّبب الجلد أو الغشاء المخاطي كما في حاالت البروسیال والجمرة 

وھي تحصل عادًة عند األشخاص الذین یعملون في المخابر . الخبیثة وداء البریمّیات

.ا ویتعاملون مع الكائنات الحّیة ذات الفوعة العالیة مثل البروسیال وغیرھ

أھمیة األمراض المشتركة واإلجراءات الوقائیة العامة

لألفراد وتؤثر على تكمن أھمیة وخطورة ھذه األمراض في أنھا تؤثر على الحالة الصحیة

وخطورة ھذه األمراض خالل الثروة الحیوانیة وعلى مصادر الغذاء لإلنسان ولقد زادت حدة

نظرا للزیادة ) الحیواني المصدروخاصة(الغذاء السنوات الماضیة بسبب زیادة الطلب على 

في الثروة الحیوانیة وما ترتب علیھ من الكبیرة في معدالت النمو السكاني بدون زیادة مقابلة

القارات أیضا وترتب على ذلك أیضا تغیر في زیادة لحركة نقل الحیوانات بین الدول بل وبین

من المجتمعات  اقترابًارت بیئة الحیوان وازداد وتغیأسالیب الرعي وأسالیب تربیة الحیوانات

  .اإلنسانیة

 العوامل المؤثرة في انتشار األمراض المشتركة

 المصدر  حیوانيیتعرض سكان العالم في كل عام تقریبًا إلى مخاطر اإلصابة بمرض مشترك

:وذلك یعود إلى العدید من األسباب وفیما یلي نذكر بعضھا

حیث نجد أن الزیادة الكبیرة في   :المجموعات البشریة والحیوانیةالتغییر في حجم وكثافة 

شر مثل الكولیرا والطاعون معدالت النمو السكاني لدى البشر تسھل انتقال األمراض  بین الب

لسھولة انتقال األمراض وبخاصة عقب المجاعات حیث یكون مناطق ازدحام السكان يخاصة ف

.النزالت المعویة والحصبة والدفتریا والسعال الدیكىببأكثر الضحایا من األطفال الرضع بس
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طائرات والقطارات و الكالباصات  :ةاإلقبال الكثیف على استخدام وسائل النقل المشترك

حیث یالحظ من خالل ازدیاد معدل المسافرین جوا یوما بعد یوم أصبحت احتماالت ، والسفن

بالطائرات أكبر من السابق، مما جعل قطاع المالحة الجویة المعدیة أثناء السفر انتقال األمراض

األرض في غضون  بقاعكونھ الوسیلة األكثر قدرة على نشر األوبئة في مختلف مھددا بالتوقف

خاصة مع ظھور وباء ،  ساعات قلیلة وذلك للحد من انتشار األوبئة واألمراض المستعصیة

.أنفلونزا الطیورالخنازیر، و جنون البقر و سارس وأنفلونزا

وذلك بسبب النقص الحاصل في أعداد الثروة  )المصدر الحیواني(زیادة الطلب على الغذاء 

:الحیوانیة داخل بعض البلدان والبحث عن تأمین متطلباتھ وھذا ما ینعكس على

زیادة لحركة نقل الحیوانات بین الدول و القارات.

 أعالف حیوانیة المنشأ لحیوانات عاشبة مما تغیر أسالیب تربیة الحیوانات ومنھا تقدیم

.نتج عنھ ظھور مرض سكرابي عند األغنام ومرض جنون البقر

 التجمعات السكنیة واختالطھ أكثر مع تغیر بیئة الحیوان.

فرازات الحیواناتإ طریقة مداولة إخراجات و.

دني مستوى المعیشة حیث یعاني معظم السكان من ت، وخاصة في البلدان الفقیرة  :سوء التغذیة 

مما یضعف مقاومتھم لألمراض 

 جثث متفسخة والذي یسھلكالزالزل والفیضانات والحروب وما تخلفھ من :  الكوارث الطبیعیة

انتشار مسببات األمراض 

في مجموعة من األمراض المنقولة بالمیاه واألمراض  والذي یؤثر التغیر في الظروف المناخیة

كما أن . الحرارةب التي تتأثرالتي تنتقل بواسطة الحشرات أو القواقع أو غیرھا من الحیوانات 

المحمولة بالنواقل وفي تغییر نطاقھا الجغرافي  األمراض الموسمیة تغیرات المناخ لھا دور في 

ساع كبیر في مساحة المنطقة التي تحدث فیھا اإلصابة ، في الصین یؤدي تغیر المناخ إلى ات

تتأثر تأثرًا  الریا التي ینقلھا بعوض األنوفیلكذلك فإن الم،  بداء البلھارسیا الذي تنقلھ القواقع

تغّیر المناخ یمكن أن یعرض ملیاري شخص آخر وتشیر الدراسات إلى أن قویًا بتغّیر المناخ 

ھ بعوضة الزاعجة بحلول الثمانینات من القرن الحادي إلى انتقال حمى الضنك الذي تنقل

.والعشرین

أھم المجموعات البشریة التي تتعرض لخطر األمراض المشتركة

یالحظ لدى األشخاص ذوي الصحة الجیدة والمناعة القویة انخفاض في معدل اإلصابة 

صة ذوي باألمراض المشتركة بینما یالحظ ارتفاعھ لدى مجموعات أخرى من األشخاص خا

  :حیث یالحظ أن األشخاص األكثر عرضة للخطر ھم، المناعة الضعیفة
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مربي الحیوانات

األطفال حدیثي الوالدة وكبار السن والعجزة  

المزارعون

العاملین في صناعة المواد الغذائیة

النساء الحوامل

 و ) االیدز (وتشمل المصابین بمرض نقص المناعة المكتسب : مرضى نقص المناعة

المرضى الذین لدیھم استئصال الطحال الكلي أو الجزئي والمرضى الخاضعون للعالج 

الكیمیائي أو العالج اإلشعاعي لعالج السرطان

 Methods of prevention(طرق الوقایة والتحّكم باألمراض المشتركة 

and control of zoonotic diseases:(

  .ا ومخلفاتھاالحجر الصحي البیطري على الحیوانات ومنتجاتھ-١

  .تحصین الحیوانات وقائیا ضد األمراض المشتركة -٢

  .وصحة التغذیة االھتمام بالصحة البیئیة-٣

  .مكافحة ناقالت األمراض المشتركة والخازنة لھا مثل  الحشرات ومفصلیات األرجل-٤

. .مكافحة القوارض الضارة كالفئران والجرذان-٥

  وعالجھا . الكشف المبكر عن األمراض المشتركة في الحیوانات-٦

.إجراء اختبارات للكشف عن الحیوانات المصابة وعالجھا أو ذبحھا إن أمكن-٧

الیومیة في العمل والتعامل مع الحیوانات أو ممارسات البشأن  تطبیق التثقیف الصحي -٨

ي حال اإلصابة الجنین معًا ف كتوعیة الحوامل مثًال للخطر المحتمل على األم و منتجاتھا

 تطبیقلى طرق الوقایة منھا وعالجھا من خالل إوإرشادھم داء المقوسات و  بداء اللیستیریا

.صحیة البشریةمن قبل الجھات الاألمومة صحة برامج 

و العطاس او أثناء السعال أالشخصیة مثل وضع مندیل على الفم سالیب الوقایةأاتباع -٩

.العوامل الممرضةانتشارالبصاق ، لمنع 

إیجاد نظام متطور یعمل على وضع ضوابط صارمة ضمن سلسلة من المستویات  تبدأ -١٠

المنتجات من تربیة الحیوان وطرق معالجتھ وصوًال إلى ذبحھ في المسلخ و وصول 

المشتركة إلى  الممرضةمسببات الوذلك لخفض معدالت انتقال ، إلى المستھلك  الحیوانیة

  :یلي بحیث تتضمن ھذه الضوابط مااإلنسان  
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من تھویة وتھویة  اكن تتمتع بالشروط الصحیة العامةتربیة الحیوانات في أم

.وإضاءة ونظافة

 عدم بیع أو شراء أي نوع من الحیوانات أو الطیور إال بموجب تقریر طبي

بیطري محرر من قبل الطبیب البیطري المشرف أو من قبل طبیب خاص وعلى 

.أصوًالمسؤولیتھ 

 العمل على إیجاد بطاقة صحیة لكل حیوان تتضمن اللقاحات المعطاة ومختومة

 . والدوائر الصحیة الحیوانیة ذات الصلة بختم الطبیب البیطري

 وضع ضوابط صارمة لموردي السلع الغذائیة والبائعین بما یتعلق بطرق النقل

.والحفظ 

  

المصادر العامة النتشار األمراض المشتركة

وھي أھم مصدر یؤدي إلى انتشار األمراض المشتركة  :المصابة بالمرضالحیوانات : أوًال

أن یتم استبعاد الحیوانات المریضة وعدم حجر الحیوان المصاب وعالجھ كما یجب یجب 

  السماح بدخولھا إلى المسلخ وذلك لكي نحمي العاملین من اإلصابة ومنعًا للتلوث ضمن المسلخ 

في كثیر من األمراض المشتركة تلعب الحیوانات الحاملة  ات الحاملة للمرضالحیوان: ثانیًا

ولذلك البد من أخذ الحذر ، نسجتھا الملوثةأفي انتشار المرض عبر مفرزاتھا و للمرض دور ھام

وتطبیق البرامج الصحیة الصارمة في  وقائیة من العزل والمعالجةاتباع الشروط الصحیة وال و

  .المكافحة

الظروف البیئیة ار المسببات المرضیة كونھا تؤمن للمیاه دور ھام في انتش  الملوثة المیاه: ثالثًا

التي تشكل   ةالراكد المیاه في وخصوصاوالجراثیم  مفصلیات األرجلوتكـاثر  لحیاة المناسبة

التي  یوجد بعض الطفیلیاتكما ،  السالمونیالاألمراض مثل  النتقال العدوى بكثیر منمصدرًا 

  ارسیا داء البلھ مثل  اجزءًا من دورة حیاتھ في الماء تقضي 

من أھم مشكالت الصحة تلوث الھواء الداخلي والخارجي بالمسببات المرضیة یعد  الھواء: رابعًا

البلدان المتقدمة والبلدان النامیة على حد سواء  المجتمعات في البیئیة  والتي تؤثر في صحة 

لى أخرى عبر التیارات الھوائیةإسریع للمسببات المرضیة من منطقة كونھ یمثل ناقل 

مثل البكتیریا والفطریات التي یكون األحیاء الدقیقة جید لنمو  یشكل الغذاء وسط الغذاء: خامسًا

حیث تنشط وتتكاثر بسرعة كبیرة عند توافر درجة الحرارة المالئمة ،  عوامل ممرضةمعظمھا 

داء :یأتي في طلیعة األمراض المیكروبیة المنقولة عن طریق األغذیة . لھا مسببة فساد األغذیة
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داء اللیستریات تشیر التقاریر إلى أن نسبة األشخاص  واإلشریكیة القولونیة  والسالمونیالت 

من األمراض المنقولة عن طریق األغذیة في البلدان الصناعیة تبلغ نحو  الذین یعانون سنویًا

  في البلدان النامیة  كثیرًا عن ذلك  بینما ترتفع النسبة% ٣٠

یعد الحلیب واللحوم من أھم المواد الغذائیة التي یمكن أن تنقل لإلنسان كثیر من األمراض 

  المشتركة

 یةخارجأو من مصادر  الضرعفي  یةداخلإما  عن طریق مصادر مختلفة  الحلیبیتلوث  الحلیب

على العمال القائمین و  الذباب والقوارضو .الحالبةأدوات  ووھى البیئة المحیطة بالحیوان 

  .وعمال صناعة الحلیب عملیة الحالبة 

  :عن طریق الحلیب تنتقل المشتركة التي مراضاأل

،  الحمى القالعیة، البریمیات داء، داء اللیستیریا ، الجمرة الخبیثة  ،.البروسیال،   السل البقري

  .و الحمى المجھولةأحمى كیو ،  التھاب الضرع بعض مسببات  ، حمى الوادي المتصدع

 :مصابة بالتھاب الضرعحیوانات حلیب استعمالالناجمة عن  المخاطر واألضرار

الناحیة الصحیةمن

انتقال العامل الممرض إلى المستھلك -١

.يالعنقودیة المسببة للتسمم الغذائالمكوراتالسموم الناتجة من احتوائھ على -٢

والتي لھا تأثیرات خطیرة على  ماالت الصادات الحیویة في حال عالج الحیوانوجود ُث-٣

..صحة المستھلك

 :یةیعیة التصنمن الناح

.وصولھ لدرجة الغلیانعند  یتخثرتحمل الحلیب للحرارة حیث قوة انخفاض-١

.تصبح البادئات أقل فعالیة-٢

.تغیرات في المواصفات النھائیة لبعض المنتجات-٣

قد تنتقل اإلصابة باألمراض المشتركة عن طریق اللحوم نتیجة إصابة الحیوان  :اللحوم

والتصنیع وقد  یكون التلوث من العاملین بالمرض أو نتیجة لتلوث اللحوم خالل عملیات الذبح 

..أنفسھم

:اللحومبواسطةالمنقولةالمشتركةاألمراضانتشارعلىالمساعدةالعوامل

والسكانیةالبیئیةالتغیرات.

الغذائیةالعاداتتغیر.

األغذیةمنجدیدةأنواعإنتاجإلىالبلدانبعضفيواالقتصادیةالتقنیةالتطورات 

  َللتلوثعرضةھذا یجعلھا أكثر وضخمةوبكمیاتالسریعة
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الحراریةالمعامالتنسبمناإلقاللإلىاللحوم،صناعاتمجالفيالعاملینلجوء 

مما أدىالغذائیةوالقیمةالحسیةالخصائصعلىالمحافظةأجلمنالتدخینووالتملیح

..ةحیالممرضةالكائناتبعضبقاءفرصزیادةإلىالحالبطبیعة

 :یليمااللحومطریقعنبھااإلصابةیمكنالتيالبكتیریةالمشتركةاألمراضومن

،  البقريالسل،  الحمى المالطیة،  :السالمونیالىعدو،  اللستریةمرض، القولونیةیة االیشریك

العزالء،الشریطیة،  الصدعواديحمي،  2ـھنوعمنالكبدالتھابفیروس،  الخبیثة الجمرة

  .األسطوانیةالدیدان،  

  

تشخیص ورصد األمراض المشتركة

:مجموعة من النقاط الرئیسیة وھي اعتمادًا علىیعتمد تشخیص ورصد األمراض المشتركة 

.االكتشاف المبكر- ١

.التبلیغ- ٢

.ا لعزل- ٣

حیث یساعد في الحد من انتشار األمراض المشتركة وخاصة  :االكتشاف المبكرأوًال ـ 

على االنتشار السریع في المراحل األولى من المرض وذلك من  الكبیرة الفیروسیة ذات المقدرة

.خالل األعراض الممیزة للمرض والتحالیل المخبریة

المشتركة ویتم طبقًااألمراض من عناصر مكافحة عنصر رئیسيالتبلیغ  دیع :التبلیغثانیًا ـ 

مما یساعد  والتي ترتبط بمنظمة الصحة العالمیة،  الصحةلجداول محددة حسب تعلیمات وزارة

  .شاملةفي نجاح المكافحة بصورة

:جب التبلیغ عنھا تنقسم إلى قسمینوتنقسم األمراض الوا

: ساعة ٢٤األمراض التي یجب اإلبالغ عنھا خالل 

عن طریق الفاكس أو الھاتف ساعة األولى بعد االشتباه ٢٤خالل الـأمراض یتم التبلیغ عنھا في 

الحمى الصفراء، الجمرة  الطاعون،  :منھا وھيبمجرد االشتباه في حدوث حالة مرضیة ألي

التسمم  انفلونزا الطیور ، حمى كیو، الكلب، حمى غرب النیل، ، الوالدي الكزاز،  الخبیثة

على أن یشمل البالغ األولي عن الحالة المشتبھة ، ئیةباوالغذائي أو أي مرض یظھر في صورة

العنوان، االسم، العمر، النوع، الجنسیة، :التعریفیة والوبائیة األساسیة عن الحالة وھيالبیانات

  .التشخیص االبتدائي، تاریخ بدایة األعراض، تاریخ التبلیغ
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  :األمراض التي یجب اإلبالغ عنھا أسبوعیًا

 غیر الوالدي  الكزاز أنواع:وھيالتبلیغ عنھا عن طریق البیان اإلحصائي األسبوعيأمراض یتم 

الحمى المالطیة ، السالمونیال ، السل الرئوي المالریا التیفوئید والباراتیفوئید ،داء األكیاس ، 

سي داء المشوكات، االلتھاب الكبدي الفیرو ،العداریة ، اللیشمانیا الجلدیة ، اللیشمانیا الحشویة

  .بأنواعھ

وأطباء قبل الجھات الصحیة األخرى الحكومیة منھا والغیر حكومیةویتم التبلیغ أیضا من 

  العیادات الخاصة كي یتسنى اتخاذ اإلجراءات الوقائیة 

شملت األمراض السابقة األمراض المشتركة حیث یوجد أمراض أخرى یجب التبلیغ عنھا لكنھا 

  .تخص الصحة البشریة فقط

ویكون للمرضى في المنزل أو األماكن األخرى و الشروط الواجب توافرھا  :لعزلا ثالثًا ـ

:للعزل تشمل 

باقي غرف المنزل أو المكان یجب تخصیص حجرة صحیة منعزلة عن-١

والمالعق واألطباق یجب تخصیص أدوات خاصة للمریض ال یستعملھا أحد غیره كالفوط-٢

..والمناشف وغیرھا

بالحجرة غیر المریض وال یسمح بالدخول إلیھ عدا الممرضة أو إقامة أحدیمنع منعًا باتًا -٣

.التي تقوم باإلشراف علیھربة البیت إذا كانت ھي

واألبواب في حالة األمراض التي تنتقل یجب وضع نسیج أو سلك شبكي على النوافذ-٤

.بالذباب والبعوض لمنع دخولھا

أن تقوم بخدمتھ ممرضة أو شخص یجب أن یكون المریض تحت إشراف طبیب معالج و-٥

.التمریض على أن یكون متفرغًا لخدمتھ وال یشترك في أي عمل منزلي آخرمتدرب على

یجب عمل التطھیر الصاحب الالزم لجمیع إفرازات ومھمات وأدوات ومفروشات المریض -٦

.نوع المرضحسب

.مطھریجب تنظیف حجرة المریض یومیًا ورشھا وتنظیفھا بمحلول-٧

الحرارة وتزول عزل المریض في حجرتھ طوال مدة العدوى إلى أن تھبط درجةیستمر -٨

ن م خلوھاجمیع أعراض المرض مع مراعاة أخذ العینات الالزمة لكل مرض والتأكد من

.العامل المسبب للمرض

المواد التطھیر النھائي الذي یشمل جمیع بإجراءبعد شفاء المریض تقوم السلطة الصحیة 

.أو الممرضة لحجرة أو التي استخدمھا المریضالموجودة في ا
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:األبحاث المطلوبة للحاالت المكتشفة والمؤكدة

الوبائیة عن الحالة المعلوماتكافة جمع  حدوث مرض ما، یجب البدء فيفي عند االشتباه

ویمكن بیان ذلك بعمل خرائط یوضح علیھا. وخاصة مدى انتشارھا في المنطقة -المكتشفة

وأماكن التي ینتشر فیھا المرض ویرمز لھا بنقط تشیر إلى عدد الحاالت المكتشفةالمواقع 

  ا وأھم األبحاثاكتشافھ

:التوزیع البشريأوال ـ 

مثل العمر  -ومعرفة كافة البیانات الشخصیة المتعلقة بھمویعني تحدید األشخاص المصابین

وذلك لتحدید الفئة المستھدفة للعالج والمكافحة، وقد ثبت أن  .وغیرھاوالجنس والجنسیة والمھنة

وبعضھا یصیب اإلناث  ،تنتشر بین العاملین في مھنة معینة أكثر من غیرھابعض األمراض

الوقایة منھا بالتحصین، فإنھ یجب الحصول وبالنسبة لألمراض التي یمكن. الذكورأكثر من

.تفصیلیة وكاملةصورةعلى كافة البیانات المتعلقة بالتحصین ب

مصدر العدوىدراسة ثانیًا ـ 

یكون مصدر العدوى إنسانًا وقد یكون حیوانًا، ولكي یتم اكتشاف عند انتشار أي مرض معدي قد

مراجعة خریطة التوزیع الجغرافي ونقط انتشار الحاالت على الخریطة مصدر العدوى یجب

.المخالطین بةمراقكما یجب  .سابقًاحسب ما توضح

فیھا العدوى عن طریق الحیوانات مثل الحمى المالطیة یجب إشراك وفي الحاالت التي تنتشر

وعند . الطب البیطري ووزارة الزراعة للتعرف على مصدر العدوىجھات أخرى مثل قطاع

 .المیاه یجب فحص المصادر المشتبھ فیھا مخبریًاانتشار مرض معدي عن طریق

:االنتقالطریقةثالثًا ـ 

تكون وسیلة االنتقال ھي البیئة وغالبًا ما. طرق انتقال معظم األمراض المعدیة معروفة تأصبح

ومثال ذلك حاالت التسمم الغذائي التي یكون  .الملوثة التي تؤدي إلى انتقال العدوى بشكل سریع

لعدوى وتنتقل العدوى بین المخالطین حسب درجة القابلیة ل .مصدرھا في الغالب الماء أو الطعام

اتخاذ اإلجراءات الوقائیة بوللمراكز الصحیة أھمیة كبیرة حیث أنھا تقوم . عند كل مخالط

..وذلك اعتمادًا على طریقة االنتقال اللحظة األولى لالكتشاف المرضالالزمة حیالھا منذ

  :االنتشار أسبابرابعًا ـ 

أسباب االنتشار فیمكن وأما وتقصي أسباب ظھور وانتشار األمراض المعدیةیجب دراسة

فال یكفي القول بأن تلوت الماء ھو . بالمصابینللبیئة المحیطة الوصول إلیھا بعمل دراسة شاملة

ولكن یجب التحري عن مصدر التلوث وأسباب اإلھمال في تطھیر ، انتشار مرض ماالسبب في
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نطقة التي یظھر بھاوعدد ونوعیة من یستعملون ھذه المیاه وعادات وسلوك الناس في المالمیاه

علیھا تعتمدوكل ذلك من األسس التي . التلوث وغیر ذلك من العوامل المساعدة النتشار المرض

  .اإلجراءات الوقائیة الالزمة لمكافحة األمراض المعدیة

:قابلیة العدوىالتعرف علىخامسًا ـ 

وتسجیل كافة ، اكتشافھایتم ذلك من خالل حصر جمیع المخالطین ألول حالة مرضیة یتم

تعادل تم مراقبة جمیع المخالطین خالل فترة زمنیةتو. البیانات الشخصیة لھؤالء المخالطین

ویمكن . للعدوىالمخالطینھؤالء أقصى مدة حضانة للمرض بدءًا من التاریخ المتوقع لتعرض 

و . دةعدم ظھور حاالت جدیاستمرار عملیة مراقبة المخالطین إلى أن یتوقف انتشار المرض أو

ومنھا العمر من خالل البیانات الصحیة للمخالطین قابلیة المخالطین للعدوىیجب التعرف على 

. اإلصابة السابقة في حال وجودھاتحصین ضد المرض ووالمھنة وسابقة ال

  

  مكافحة األمراض المشتركة

وھذا وانتشارھاأو الحد من معدالت حدوثھا تھدف مكافحة األمراض المشتركة  إلى استئصالھا

وجود تفاعل مستمر بین اإلنساننتیجة للة بالتاریخ الطبیعي للمرض وذلك معرفة كامیحتاج 

القائم بین في التوازن أو الحیوان.) الحرارة -الماء -الھواء( المحیطةالبیئة ووالمسببات الضارة 

المیكروب أو العائل أو بوإذا اختل ھذا التوازن نتیجة أسباب تتعلق. اإلنسان والمسببات الضارة

ولذلك فإن إجراءات مكافحة األمراض تشمل الدراسة الوبائیة الكتشاف . البیئة یحدث المرض

المسئولة عن حدوث وانتشار األمراض ثم إتباع اإلجراءات المالئمة تجاه العائل أوالعوامل

لبیئة الطبیعیة عن طریق اوعادة ما یكتسب العائل العدوى بالمیكروب، المیكروب أو البیئة

التي یعیش ) انتشار المخالطین(االجتماعیة أو) العائل الوسیط(أو الحیویة ) الخ.. الطعام -الماء(

العوامل التي تساعد أو تمنع انتشار المیكروب للعائل فیھا كل من العائل والمیكروب ومعرفة

في مكافحة األمراض ھو  األمراض المشتركة واألساسعن طریق البیئة ھي مفتاح مكافحة

  :تكونكسر الحلقة عند نقاط الضعف في سلسلة األسباب وھذه النقاط إما أن

العدوى مخزن-١

طرق االنتقال-٢

العائل القابل للعدوى-٣

ونظریًا فإن إجراءات التدخل لمكافحة األمراض المشتركة تتم عن طریق عناصر أو أكثر من 

:العناصر التالیة
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.على مصدر العدوىالقضاء)١

.العدوى لقطع طریق انتقا)٢

.العائل المعرض للعدوىحمایة)٣

.سبقكسر حلقة السلسلة من خالل كل ما)٤

:القضاء على مصدر العدوى

األمراض في بعض المصدر كالقضاء على الحیوانات التي تنقلتعتمد وسیلة القضاء على

ویكون ذلك  البقريالسلالحاالت مثل مرض الكلب أو الحمى المالطیة أو عالجھا كما في حالة 

المصادر األخرى غیر الحیة ممكنًا فقط في حالة تعاون أفراد المجتمع ویمكن تطھیر أو تعقیم

ھذه اإلجراءات كما في حالة ولكن في بعض األوقات یصعب مثل. الطعام -الحلیب -مثل الماء

  .بعصیات المطثیة الكزازیةتلوث التربة 

فالقضاء على مصدر) مریض أو حامل للمیكروب(در أما في حال كان اإلنسان ھو المص

العدوى یعني أن نجعلھ غیر قادر على نقل العدوى خالل أقل فترة ممكنة حیث یمكن معالجة 

 باألدویة) مثل حاملي البكتریا السبحیة(في فترة قصیرة حاملي المیكروب القابلین للعالج

ًا أن مكافحة مصدر العدوى في اإلنسانعلم، لیصبحوا غیر ناقلین للعدوى البنسلین والسلفاك

:یقتضي القیام باإلجراءات التالیة

االكتشاف المبكر للحاالت-١

العالج السلیم-٢

التبلیغ السریع-٣

)المنزل أو المستشفىفي(عزل الحاالت -٤

االستقصاء الوبائي-٥

التطھیر-٦

:قطع طریق انتقال العدوى

الحلیب وبالطھي الجید لألطعمة أو غلي عقیم المیاهق االنتقال عن طریق تیمكن قطع طری

أما عندما یكون طریق االنتقال ھو الھواء یصعب عندھا قطع  . بالبراد أو الثالجةوحفظھا 

مكافحة الحشرات عن طریق بینما یمكن القضاء على انتقال األمراض، طریق العدوى

االنتقال بالمالمسة  إذا كانأما ،)أو طاردات الحشرات أو المكافحة الحیویة، المبیدات الحشریة(

  .باستعمال حواجز وأجھزة واقیة وااللتزام بأسس النظافة الشخصیةفیمكن تجنبھ
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:حمایة العائل المعرض للعدوى

دات العمر، الجنس، مخاطر المھنة، نظام المعیشة، العااإلصابة بالعدوى عادة تعتمد على

 تباینوھذا ھو سبب . والمناعةو تعرض العائل إلصابة مرضیة سابقة والتقالید االجتماعیة، 

 یجبولذلك . حدوث العدوى عند األفراد على الرغم من أنھم جمیعا معرضین للعامل المسبب

لھذه إجراءات وقائیة محددة  لخطر اإلصابة كي یتم تطبیق عرضة الفئات األكثر تحدید

  الوقایة بالعقاقیر المضادة و ثقیف الصحي الت وللتحصین برنامج مثل المجموعات 

:الوقایة بالتحصین

الفعالة للوقایة من بعض األمراض المعدیة مثل الحصبة یعتبر التحصین النشط من الوسائل

ویفضل إعطاء اللقاح النشط قبل التعرض للعدوى بوقت كاف،. وغیرھاوشلل األطفال والكزاز 

وحتى . التعرض للعدوىخالل فترة زمنیة مناسبة قبلوذلك للسماح بتكوین األجسام المضادة 

یمكن إعطاء اللقاح لرفع عند انتشار المرض أو عند وجود حاالت مشتبھة بین المخالطین فإنھ

..مستوى المناعة بینھم

  :التثقیف الصحي

وأن یتم عرضھ  ، یحب أن یكون التثقیف الصحي في مجال المعلومات الالزمة لمكافحة المرض

.المعرضة لخطر اإلصابة یقنع الناسبأسلوب 

  :التقاریر

توجد عدة نماذج وسجالت تدون فیھا اإلجراءات الوقائیة بمعرفة الفریق الصحي في المركز 

سجل اإلصابات باألمراض المشتركة  و ائينموذج االستقصاء الوب من ھذه النماذج والسجالتو

  .وإجراءات التقصي الوبائي والتطھیر وغیرھا من نماذج اإلحصاء األسبوعي والشھري

وعند . ویعتبر المراقب الصحي ھو المسئول عن التسجیل الدقیق في ھذه السجالت والنماذج

لجھات المختصة وترفع التقاریر الوقائیة إلى ا. غیابھ یكون أحد الممرضین مسئوًال عن ذلك

یًا أو شھریًا أو في طبقًا للمواعید التي تحددھا تلك الجھات، ومن ھذه التقاریر ما یرسل أسبوع

  .نھایة العام

عبارة عن التقصي الدوري عن وجود األمراض المشتركة ویعد ھام  :االستقصاء الوبائي

 مشتركاإلنذار المبكر بظھور مرض  علىیساعد  ألنھ الوقایة من األمراض المشتركة في جدا

قد یؤدي إلى التعرف  و .یقدم بیانات تفصیلیة عن الوضع الوبائي في المنطقة و .في مكان معین

  .على مصدر أو مصادر العدوى
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  مفاھیم أساسیة في األمراض المشتركة

:العدوى أو الخمج- ١

الحیوان وینتج عنھ تفاعًال ھي دخول وتطّور أو تكاثر العامل الممرض في جسم اإلنسان أو 

وألجل حدوث العدوى فإّن العامل المسّبب للمرض یجب أن یجد . رّبما یكون ظاھرًا أو مخفّیًا 

أي البیئة والغذاء ألجل (ویجب أن یصل إلى النسیج المناسب  )  بوابة العدوى(بوابة للدخول 

  . لى المرضإالعدوى رّبما تؤّدي أو ال تؤّدي ، و) تكاثره

  ).:Sub-Clinical Infection(دوى غیر الظاھرة أو تحت السریریةالع- ٢

أو العدوى دون أو تحت السریریة وھي عبارة ) الخمج الكامن(وتسّمى أیضًا العدوى الكامنة 

عن العدوى التي تكون بسیطة جّدًا والتي ال یمكن الكشف عنھا إّال مخبرّیًا بواسطة الكشف عن 

  .تكون مؤّقتة وغیر واضحة بسبب التوازن مابین المسّبب والثوي وھذه الحالة. األضداد النوعیة

  )Clinical Infection(ـ العدوى الظاھرة أو السریریة  ٣

ھذه العدوى واضحة لكل من الشخص المصاب أو الشخص الذي یتعّرض لإلصابة وفیھا یتفوق 

  جزئیًا العامل المسبب للمرض على دفاعات الجسم ویؤدي لخلل في بعض وظائف األعضاء 

  : عدوى المستشفیات أو عدوى المستوصفات- ٤

ة خالل إدخال سابق وھي العدوى التي تحدث للمرضى في المستشفیات وتشمل العدوى المكتسب

وأیضًا العدوى ضمن المجموعة ، أو إدخال حالي وقد تظھر في المستشفى أو بعد الخروج 

  .الطبیة والزائرین للمستشفى

  ):Contamination(التلّوث - ٥

أو مفارش سریر ، وھو وجود العوامل الحّیة المسببة للمرض على سطح الجسم أو في المالبس 

طیة أوأدوات الزینة أو األدوات أو الماء والحلیب والطعام والتربة النوم أو األلعاب أو األغ

  .وغیرھا 
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  :ـ مصدر الخمج٦

قد تكون . یعّرف مصدر الخمج على أنھ أي مادة تمكن العامل الممرض من االنتقال إلى الثوي

حلیب ملوث بالعامل الممرض أو إفرازات اللعاب أو إفرازات الجھاز التنفسي أو البول أو 

حیث یستطیع العامل الممرض ، العامل المعدي طبیعّیًا ویتكاثر.إفرازات تناسلیة أو لحوم ملوثة 

  .البقاء حیا فترة من الزمن

   :ـ مخزن الخمج٧

ھو عبارة عن الحیوان الذي یتواجد ویتكاثر فیھ العامل الممرض وعادة یكون مخزن العدوى ھو 

بعض الحیوانات مخازن عدوى ألمراض ال الحیوان المصاب لكن في بعض الحاالت قد تكون 

وباختصار فإّن المخزن ھو الموطن الطبیعي ..تصاب بھا مثل اإلنفلونزا بالنسبة للطیور المائیة

  .الذي یقوم فیھ الكائن الحي باالستقالب والتكاثر

فمثًال في عدوى الملقّوات  یكون المخزن ھو اإلنسان ، و المخزن قد ال یكون نفسھ المصدر

یكون ، وفي مرض الكزاز. مصدر العدوى رّبما یكون التربة الملوثة بالیرقة المعدیة ولكن 

  المخزن 

وأفضل األمثلة ، والحیوانات والطیور تعمل كمصادر ومخازن للعدید من األمراض المشتركة 

  .كما یؤدي الحمام في المدن الى اإلصابة بداء المتدّثرات. على ذلك مرض الكلب واإلنفلونزا

  :القابلّیة لإلنتقالـ ٨

  . وھي قدرة العامل المسّبب للمرض على اإلنتشار تحت الظروف الطبیعّیة من ثوي آلخر

  :فترة االنتقالـ  ٩

وھي الوقت الذي یتم خاللھ انتقال العامل الممرض بشكل مباشر أو غیر مباشر من الشخص 

أو من . نسان أو من حیوان مصاب بالعدوى إلى اإل، المصاب بالعدوى إلى شخص آخر 

وھذا یعتمد على عاملین ، شخص مصاب بالعدوى إلى حیوان بما فیھا مفصلّیات األرجل 
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أساسیین ھما خروج العامل الممرض من الثوي المصاب ثم دخولھ إلى الشخص المستعد 

وإذا كان ھناك تأخیر مابین كالھما فإن العامل المسّبب یجب أن یكون قادرًا على ، لإلصابة

إن خروج أو إفالت العامل المسّبب یعتمد على . على حیاتھ في البیئة غیر المناسبة المحافظة

مثال العامل المسّبب ألمراض القناة التنفسّیة مثل مرض الّسل اذي . توّضع العدوى في الثوي 

ومن المعلوم أن ، من الفم واألنف والبلعوم ) Exudate(یغادر الجسم في صورة إفرازات 

یسھالن انتشار العوامل المسّببة للمرض ویرفعان من فرصة دخولھا إلى ثوي  العطاس والسعال

  .آخر

  ):Communical disease(ـ المرض المنقول  ١٠

وھو المرض الذي یمكن أن ینتقل عاملھ المسبب  من شخص مصاب إلى شخص سلیم بأّیة 

  .طریقة كانت

  :)Epidemic(الوباء -١١

ینتشر بسرعة ویصیب عددًا من األفراد خالل فترة محّددة اّلذي ) الساري(وھو المرض المنقول 

وھناك عوامل ثالثة أساسّیة یجب أخذھا بعین ، في مجتمع أو منطقة ) أیام قلیلة أو أسابیع(

) مثًال ١٠٠٠(مثل عدد كبیر من الحاالت ، االعتبار في ھذه الحالة وھي الوقت والعدد والمكان 

حالة في ) ٥٠(بینما ، وھذا ال یدعى وباًء، ترة شھور والتي قد تحصل في مدینة كبیرة في ف

إال  أن ظھور . نسمة ھذا یسّمى بالتأكید وباء) ١٠٠٠(أیام في قریة عدد سّكانھا ) ١٠(غضون 

حالة واحدة من مرض سار غیر موجود سابقًا منذ فترة طویلة أو ظھوره ألّول مّرة في منطقة 

  .ما فإّنھ یجب أن یعتبر وباًء

المثال في الوالیات المّتحدة فإّن مرضًا مثل الكولیرا ال یوجد بشكل طبیعي بین  فعلى سبیل

السّكان ولذلك فإّن ظھور حّتى ولو حالة واحدة من الكولیرا فإنھا سوف تكون مؤّشرًا لوباء 

ولكن في أقطار أخرى مثل الھند أو بنغالدش حیث مرض الكولیرا موجود بشكل دائم ، محتمل 

ات البشرّیة فإّن ظھور مئات من الحاالت سنوّیًا رّبما یكون عادّیًا أو انتشارًا في بعض المجموع

 حدثتلحالة كحالة وباء في الھند إذا وبالنسبة لمرض الكولیرا تعتبر ا، )أي حالة متوّطنة(متّوقعًا 

  .عّدة مئات من الحاالت أو اآلالف أي أن عدد الحاالت قد زاد عن المتوّقع من المرض المتوّطن
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  ):Endemic(المتوّطن -١٢

وھو یشیر إلى الوجود الدائم لمرض أو عامل ممرض ضمن منطقة جغرافّیة معّینة أو مجموعة 

  .من الناس أو الحیوانات بدون انتقالھ من خارج المنطقة أو المجموعة

  ): Pandemicالوباء الشامل أو الوباء العام (الجائحة -١٣

مثل داء . العدید من األقطار أو العالم كّلھ في وقت واحدصابة العاّمة التي تصیب وھي اإل

وحدیثًا مثل مرض السارس وانفلونزا ، )١٩١٨(واإلنفلونزا في العام، )١٨٣٣(الكولیرا في عام 

  .الطیور وانفلونزا الخنازیر

  ):Sporadic(الُفرادى -١٤

وبشكل عام ، ت آلخر عشوائّیًا أو مصادفًة من وق، حیث تحصل الحاالت المرضّیة بغیر انتظام 

لذلك تكون الحاالت قلیلة جّدا ومنفصلة بشكل واسع في المكان والوقت . ھي نادرة الحدوث

وال یالحظ المصدر العام للعدوى ، وتظھر قلیًال من االرتباط أو  تظھر عدم االرتباط مع بعضھا

وھي . لإلنسان وكثیرًا من األمراض المشتركة تتمّیز باالنتقال الفرادي. مثل مرض الكزاز 

  باختصار غیر واسعة االنتشار

  ):Susceptible(المستعد -١٥

ھو الشخص أو الحیوان الّذي ال یملك المقاومة أو المناعة ضد عامل مرضي معّین ولھذا السبب 

  .یكون قابًال لإلصابة بالمرض إذا ما تعّرض لمثل ھذا العامل

  ):Contact(المالمس -١٦

أو مع ، كان على تماس مع شخص مصاب أو حیوان مصاب ھو الشخص أو الحیوان الذي 

اك فرصة لھؤالء الكتساب ألّنھ تكون ھن، مواد تًمت مداولتھا وكانت من ثوي مصاب بالمرض 

.العدوى

):Carrier(ـ الحامل  ١٧

یتم التخّلص منھ نھائّیًا سواًء بسبب  في بعض الحاالت المرضّیة فإن العامل الممرض ال

مما یؤّدي إلى حالة إن یصبح ، المعالجة غیر الكافیة أو بسبب عدم كفایة االستجابة المناعّیة 
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ویّعرف الحامل على أّنھ الشخص أو الحیوان المصاب بالعدوى والذي . الحیوان حامل للمرض

سریرّیة واضحة أو  یحوي في جسمھ على العامل الممرض في ظل عدم وجود أعراض

والحملة أقل نشرًا للعدوى من الحاالت ، وبذلك یعمل كمصدر محتمل للعدوى. عالمات المرض

ولكن وبائّیًا فإّنھم أكثر خطرًا منھا ألنھ ال یمكن معرفتھم على أّنھم مرضى ویعیشون ، المصابة 

ألشخاص الّلذین لدیھم وھم یؤّدون بسھولة إلى اإلصابة في ا، حیاتھم العادّیة ضمن مجتمعاتھم 

وھناك عّدة أنواع . استعداد في منطقة واسعة ولفترة طویلة من الزمن ضمن الظروف المناسبة

  : من الحملة منھا

وھم المرضى اللذین  ):Incubatory carriers(الحملة في فترة الحضانة   - أ

وھذا یعني أنھم قادرون على إصابة ، یطرحون العامل الممرض خالل فترة الحضانة 

وھذا یحصل عادًة خالل األیام القلیلة . غیرھم قبل ظھور أعراض المرض علیھم 

  . األخیرة من فترة الحضانة

وھؤالء ھم اللذین  ):Convalescent carrier(الحملة في فترة النقاھة   - ب

وھم بذلك یشّكلون خطرًا على ، مرون في طرح عامل المرض خالل فترة النقاھة یست

.أفراد العائلة والذین على تماس معھم في البیئة

وھم الذین یطرحون العامل المسّبب  ):Temporary carriers(الحملة المؤّقتة   - ت

.للمرض خالل فترة قصیرة فقط

ن یطرحون العامل الممرض وھم الذی ):Chronic carriers(الحملة المزمنة   - ث

والحملة المزمنة تكون مصدرًا أھم بكثیر من الحاالت ، لفترة غیر محّددة أو معّینة 

المرضّیة ألّن طول فترة الحمل تكون أخطر على المجموعات التي یعیش بینھا الحامل 

وبعض الحملة المزمنة تطرح العامل الممرض فقط على شكل متقّطع وبعضھا بشكل ، 

لذلك ، من الممكن أن تعید الحملة المزمنة إدخال المرض إلى منطقة خالیة منھ. مستمر

.فإّن الكشف المبكر عنھا ومعالجتھا یعتبران أمرًا ضرورّیًا للحد من انتشار العدوى

):Suspect(المشتبھ بھ  -١٨

ھو الشخص الذي تاریخھ الطّبي واألعراض الظاھرة علیھ ُیظھران أّنھ مصاب بمرض قابل 

  .لالنتقال أو أّنھ في طور تطّور ھذا المرض
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  ):Infestation(االحتشار  -١٩

وھو التوضع والتطّور والتكاثر لطفیلّیات الحیوان سواًء أكانت طفیلیات خارجّیة 

)Ectoparasites ( على سطح الجسم أو الطفیلّیات الداخلّیة)Endoparasites ( داخل

  ).األدوات المصابة باالحتشار(شیاء الجامدة واالحتشار یطلق أیضًا على األ، الجسم 

  ):Disinfestation(إبادة الحشرات  -٢٠

وھو العملّیات الفیزیائیة والكیمیائیة التي تؤدي إلى إبادة األشكال الحیوانیة غیر المرغوبة 

أو على الثیاب أو في البیئة ، وخصوصًا مفصلّیات األرجل والقوراض الموجودة على الثوي 

  .اإلنسان والحیوانالمحیطة ب

  ):Repellent(المنّفر أو بالطارد  -٢١

وھي مواد كیمیائّیة تطّبق على الجلد أو المالبس ألجل منع مفصلّیات األرجل من مھاجمة الثوي 

اّلذي ال یستطیع حمایة نفسھ مثل الشخص الذي یجب علیھ البقاء معّرضًا لمفصلّیات األرجل في 

والمنّفر أو الطارد عندما یطّبق بأسلوب محّدد فإّنھ یمكن أن ، ات المناطق التي تنتشر فیھا الحشر

. ولعّدة أّیام عندما یطّبق على المالبس، ساعات عندما یطّبق على الجلد) ٨-٢(یعطي حمایة لمّدة 

، إن الطاردات أو المنّفرات الحقیقّیة ال تقتل الحشرات ولكن فقط تمنعھا من االقتراب 

%) ٥٠(واق على شكل سائل أو رذاذ أو معجون أو بودرة مثل محلول والطاردات تباع في األس

أو ) Citronel(في الكحول االیثیلي أو الزیوت الطّیارة مثل ال ) Diethyltolumide(من ال 

..الدّخان

):Incubation priod(فترة الحضانة  -٢٢

أو الحیوان وحّتى وھي الفترة الفاصلة مابین دخول العامل المسّبب للمرض إلى جسم اإلنسان 

  ..ظھور األعراض

  ):Incidence(الوقوعات  -٢٣

رّبما (وھي عبارة عن الحاالت الجدیدة لمرض ما بالنسبة إلى عدد األفراد في فترة من الوقت 

  ).یوم أو  شھر أو سنة 
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  :)Prevalence(االنتشار  -٢٤

  . .في فترة زمنیة ماوھو ھو عدد األفراد المصابة بمرض ما بالنسبة لعدد األفراد الكلي 

  : Surveillanceالترّصد  -٢٥

والترّصد ضروري ، وھو عبارة عن التقّصي المستمر للعوامل التي تحّدد انتشار مرض ما

ویعد . ألجل التحكم الفّعال بالمرض ویعتمد على جمع بیانات وتحلیلھا واستخالص النتائج 

  .الترصد أساس الدراسات الوبائیة

  :)Personal hygiene( الصحة الشخصّیة -٢٦

وتھدف إلى تحسین صحتھ ، وھي اإلجراءات الوقائّیة التي تقع ضمن المسؤولّیة الشخصیة للفرد 

  :ومن ھذه اإلجراءات  ،اصة التي تنتقل بالتماس المباشروالحد من انتشار األمراض المعدیة وخ

  .كاف ومتكّرر المحافظة على نظافة الجسم عن طریق االستحمام بالماء والصابون بشكل   - أ

.غسل الیدین بالماء والصابون مباشرًة بعد استخدام دورات المیاه   - ب

..غسل الیدین بالماء والصابون قبل  تناول الغذاء أو تحضیره  - ت

.استخدام المنادیل أمام الفم في حاالت العطاس والسعال  - ث

.استخدام أدوات فردیة في التنشیف  - ج

.التعقیم بعد الحالقة  - ح

  

************
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