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1 ОСНОВИ МІКРОБІОЛОГІЇ

1.1 Мікроорганізми (найменші живі істоти)
Що таке мікроорганізми?

Мікроорганізми - це крихітні живі істоти, яких неможливо помітити неозброєним
оком; їх видно тільки під мікроскопом (близько 1000-кратне збільшення і більше).

До цих крихітних істот відносяться:

Бактерії Віруси Гриби Найпростіші

Спільною рисою всіх мікроорганізмів (= мікробів, бактерій) є те, що їх не можна
побачити, відчути на дотик або на смак. І саме це все ускладнює. Об'єкти,
наприклад, наші руки, які здаються чистими, можуть слугувати домівкою для
багатьох мікроорганізмів.

Люди класифікують мікроорганізми з точки зору їх належності до корисних чи
шкідливих (у сенсі, чи є вони корисними або шкідливими для людини). Є багато
різних видів бактерій, вірусів, грибків та найпростіших, більшість з яких зовсім
нам не відома, і більшість не є ані корисними, ані шкідливими для нас, людей.

Лише невелика частина мікроорганізмів викликають захворювання (= є
патогенними), і більшість з них не викликають захворювання (= не є
патогенними).

 Мікроорганізми - це крихітні живі істоти, які можна
побачити тільки під мікроскопом. Вони включають бактерії,
віруси, грибки і найпростіші. Деякі з них можуть викликати
захворювання, в той час як інші є корисними для нас,
людей.
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1.1.1 Місця знаходження мікроорганізмів

Мікроорганізми можна знайти всюди в природі.
Навіть при, здавалося б, суворих умовах (крайній холод, спека або посуха) деякі
мікроорганізми можуть виживати і навіть розмножуватися.

На Землі практично не існує місця без бактерій;
мікроорганізми були виявлені навіть в гейзерах
(гарячих джерелах, наприклад, в Ісландії) а також у
вічній мерзлоті полярних регіонів.

У льодах Антарктичного моря дослідники з США
виявили бактерії та водорості, яким було майже 3000
років. "Коли ми їх трохи розігріли, вони повернулися до
життя", - оголосив Пітер Доран, глава дослідницької
експедиції Університету штату Іллінойс.

 Мікроорганізми можна знайти, наприклад, у ґрунті,
всередині та на поверхні живих істот, у воді, в повітрі, і т.д.

1.1.2 Бактерії

 Бактерії мікроскопічно малі

Їх розмір приблизно дорівнює одній тисячній міліметру, тобто, потрібно
зібрати разом 1000 бактерій, "надіти" на нитку як перли в намисті, щоб
отримати один міліметр.

Мікроскоп повинен мати тисячекратне
збільшення, щоб можна було побачити
бактерію розміром в один міліметр.
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cluster cocci chain cocci diplococci club shaped rods

rod shaped bacteria pointed rods curved rods spiral bacteria

 Бактерія - це єдина клітина

bacterial cell wall – стінка бактеріальної клітинки; slime capsule – слизова
оболонка; cell membrane – клітинна мембрана; plasmid – плазміда; bacterial
chromosome – бактеріальна хромосома; cell plasma – клітинна плазма; ribosome
– рібосома; mesosome (cell aspiration) – мезосома (аспірація клітини); flagellum -
джгутик

 Існує багато різних видів бактерій

Cluster cocci – стафілокок; chain cocci - стрептокок; diplococci - діплококи; club
shaped rods - корнібактерія; rod shaped bacteria - паличкоподібна бактерія;
pointed rods – загострені палички; curved rods – зігнуті палички; spiral bacteria –
спіральні бактерії
Бактерії можна виділити на основі їх форми; можна відрізнити сферичні (коки),
паличковидні і спіральні бактерії.

 Бактерії повинні приймати їжу, як і будь-яка інша жива істота.

bacterial cell wall

slime capsule

cell membrane

plasmid
bacterial
chromosome

cell
plasmaribosome
cell
plasmamesosome

(cell aspiration)

flagellum
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 Бацили - один з видів бактерій
У повсякденній мові (неофіційній) деяких країн термін "бацили" часто
використовується замість терміну "бактерії". Бацили (однина: бацила) є одним з
видів бактерій і, по суті, є першим родом ідентифікованих патогенів (відкрите
захворювання - сибірська виразка, виявлена Робертом Кохом). Отже, всі бацили
- бактерії, але не всі види бактерій - бацили. Ситуація аналогічна "Kleenex", де
назву "Kleenex" використовують для назви всіх одноразових паперових носових
хусток. Але хоча кожен "Kleenex" є паперовою хусткою, та не кожна паперова
хустка вироблена "Kleenex".

 Бактерії мікроскопічно малі і складаються з єдиної клітини
 Бактерії повинні приймати їжу, як і будь-яка інша жива

істота
 Існує багато різних бактерій
 Бацили - один рід бактерій

 Деякі бактерії є майстрами виживання і можуть
перетворюватися у спори.

Ми знайомі з терміном "спора" від грибів. Грибкові
спори є, так би мовити, насінням грибів, у той час, як
спори бактерій є чимось дуже іншим і не мають
абсолютно нічого спільного з грибковими спорами.

Деякі бактерії можуть перетворюватися у спори. У несприятливих життєвих
умовах бактерія формує навколо себе капсулу і тим самим переживає суворі
умови. Ці майстри виживання називаються спорогенними бактеріями.

При умовах, в яких звичайна бактеріальна клітина помре, спора може вижити і
залишатися у життєздатному стані протягом дуже довгого часу (в крайньому
випадку, навіть протягом століть). Якщо життєві умови стають більш
сприятливими, спора можна повернутися до форми бактеріальної клітини.

Бактеріальні спори можна порівняти з їжаком у глибокому сні. При наставанні
занадто холодної осінньої погоди для їжака, коли він не в змозі знайти будь-яку
їжу, він шукає шар листя, на якому він витримує
холодний період. Черепаха, що замикається в своєму
панцирі, є іншим подібним прикладом.
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Нормальні бактеріальні клітини - чутливі до тепла; більшість з них вмирають при
температурах вище 60°С. Бактеріальні спори можна вбити тільки за дуже
високих температур, наприклад, в стерилізаторі.
Прикладом спорогенних бактерій є збудники сибірської виразки, газової гангрени
та правця.

 Деякі бактерії є майстрами виживання і можуть
перетворюватися у спори.

 Спори бактерій дуже відрізняються від грибкових спор
 Спори бактерій можна вбити тільки за дуже високих

температур (стерилізатор)
 Бактерії, що здатні утворювати спори називаються

спорогенними бактеріями (наприклад, збудники сибірської
виразки, газової гангрени та правця)

 Деякі бактерії можуть виробляти токсини.
Ще однією особливістю деяких видів бактерій є їх
здатність виробляти токсини. Ці токсини є речовинами, що
випускаються бактеріями бактеріями і можуть бути
шкідливими для людини.
Приклад: найсильніший токсин в природі виробляється бактерією Clostridium
botulinum. Лише 2 мг (1/1000 грама) цього ботулінічного токсину (більше
відомого як ботокс) буде достатньо, щоб убити до півмільйона людей.
Харчове отруєння викликається токсинами певних бактерій, наприклад,
золотистого стафілокока.
 Бактерії можна знайти майже скрізь
Бактерії можна знайти в майже будь-якому
середовищі (повітря, ґрунт, вода). Але певні життєві
умови особливо підходять цим живим істотам і
сприяють їхньому швидкому розмноженню.

Сприятливі умови для бактерій:

 Вологість
 Тепло
 Хороше постачання поживних речовин

наприклад, вологі тканини для прибирання, вологі місця (крани водопровідні),
незаморожені продовольчі товари
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Несприятливі умови для бактерій:

 Сухість
 Спека
 Холод
 Відсутність постачання поживних

речовин
наприклад, холодильник, морозильна камера, кипіння, пастеризація

Спори бактерій можна вбити тільки
за дуже високих температур

(наприклад, паровий стерилізатор
134°С/3 хв)

Нормальні бактеріальні клітини є
чутливими до тепла, більшість з них

вмирають за температури 60°С

Холод не може вплинути на
бактерії, але, залежно від

температури, їхнє розмноження
буде вповільнене або припиниться

зовсім

Можна сказати, що бактерії "сплять" в
морозильній камері

Мікробо-метр
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Робочий зошит про мікроби

Чому псується їжа, наприклад, чому гниє листя?

Чому їжа не псується в морозильній камері?

Чому їжа зберігається довше в холодильнику?

Чому їжа швидко псується на сонці?

Чому консерви можна зберігати майже вічно?

Чому сирий рис можна зберігати майже вічно?
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Просимо зазначити місця найбільш ймовірного знаходження
бактерій на Вашу думку і спробувати оцінити їхню кількість і їхню
шкідливість чи корисність для людини

Примітка: мається на увазі початковий стан (наприклад, булочки прямо з печі є
стерильними) і нормальний стан (наприклад, здорова людина). Можливі кілька
відповідей.

Бактерії, присутні в
нормальному стані Ні Так Багато Досить

мало Шкідливі Корисні

Руки
Сеча
Рана з гноєм
Кал
Мокротиння
(слина)
Шкіра
Кров

Водопровідна
вода
Йогурт
Непастеризоване
молоко
Суп з яловичиною
Варена локшина
Сира курка
Яйця
Консерви
Булочки

Річкова вода
Ґрунт
Підлога
Очищені поверхні
Раковина
Хірургічні
прилади
Ручка на дверях
Монети
Повітря
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Робочий зошит: контактне вирощування
 Бактерії можна вирощувати в лабораторії

В мікробіологічній лабораторії бактерії вирощують і точно визначають для
вибору правильного типу ліків.

Petrischale = чашка Петрі

Zellen = клітини

Nährboden = живильне середовище

Kolonien = колонії

Присутність бактерій буде визначена

Контактне вирощування містить живильне середовище (поживні
речовини для бактерій)

Після відбору контактного середовища його поміщають в
інкубатор при 37°С на 48 годин.

Припущення існування
бактерій у наступних
місцях

Результати, примітки

Руки перед
дезінфекцією

Руки після дезінфекції

Чоло

Підлога

Туалетне сидіння

Банкнота

Скло і рама

 Деякі бактерії живуть в організмі людини
Бактерії також живуть і в нашому організмі, і при тому
не роблять нас хворими.
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Наприклад, більш ніж 100 різних видів бактерій можна знайти в нашому
кишечнику. Кожен грам калу містить до 10 мільярдів бактерій (наприклад,
Escherichia coli, Klebsiella sp., ентерококи тощо)

 Деякі бактерії можуть викликати захворювання
Існує багато різних видів бактерій, але тільки дуже мала кількість з них може
викликати захворювання у людей.

Приклади захворювань, викликаних бактеріями: сальмонельоз, черевний тиф,
інфекції сечовивідних шляхів (інфекція сечового міхура), нагноєння рани (рани з
гноєм), скарлатина, туберкульоз і т.д.

 Бактерії знаходяться майже скрізь
 Сприятливі умови для розмноження: тепло, вологість,

хороше постачання поживних речовин
 Несприятливі умови для розмноження: холод, тепло,

сухість, відсутність поживних речовин
 Спори бактерій можна вбити тільки за дуже високих

температур (стерилізатор)
 Нормальні бактеріальні клітини є чутливими до тепла,

більшість з них вмирають за температури 60°С
 Багато бактерій також живуть всередині і зовні організму

людини
 Деякі бактерії можуть викликати захворювання

.
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1.1.2.1 Розмноження бактерій

Бактерії розмножуються поділом. Дві дочірні клітини утворюються з однієї
материнської, тому бактерії не мають поділу на стать. Час, витрачений на поділ,
буде залежати від виду бактерій і від умов навколишнього середовища.
Приклад: при сприятливих умовах одна клітина бактерії кишкової палички
ділиться приблизно кожні 20-30 хв.
При такій швидкості множення одна бактеріальна клітина може дати початок
кільком мільйонам інших клітин протягом кількох годин.

При 2 поділах на годину:

Базова лінія (відправна точка) 1 клітина
1 година 4 клітини
2 години 16 клітин
5 годин 4 096 клітин

10 годин 1 048 576 клітин
17 годин 17 179 869 184 клітин

Через 17 годин одна клітина дасть початок
17 мільярдам 179 мільйонам 869 тисячам 184 бактеріальним клітинам

 Бактерії розмножуються надзвичайно швидко
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Математичні ігри з бактеріями

Роздумуючи про приклади розрахунків, що допомагають отримати уявлення про
те, наскільки швидко розмножуються бактерії, ми роззявляємо рота.
Всі ці приклади можна навести, маючи лише базові знання з математики.
Калькулятор стане у нагоді, але, на жаль, деякі калькулятори не мають
достатню кількість знаків.

1)

Припустимо, що людина може розмножуватись настільки ж швидко, як
розмножуються бактерії, через скільки годин село із 100 мешканцями виросте у
місто з населенням в один мільйон? (Бактерії діляться приблизно один раз кожні
30 хвилин при сприятливих умовах)

2)

Кожні 30 хвилин утворюється нове покоління бактерій. Скільки поколінь
утворюється за один тиждень?
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3)

У якій епосі жили б наші предки, які були народжені за 336 поколінь до нас?
(припустимо, що потрібно 25 років для утворення кожного нового покоління).

У той час:

Британські острови відділяються від
континентальної Європи. Це відбувається
завдяки таненню льодовиків і підвищенню рівня
моря. Сильний землетрус відбувається у
Стуреззі на південному заході Норвегії, що
призводить до затоплення населених пунктів в
Шотландії. Боспор затоплює, солона вода
потрапляє у Чорне море, викликаючи зростання
рівня моря більш ніж на 100 метрів. Кілька
поселень берегової лінії затоплює. Вважається,
що ця катастрофа служить декорацією Потопу в
епосі Гільгамеша і в Біблії. Мусонний клімат
переважає в регіоні Середземномор'я.
Зрошення полів у Месопотамії, кераміка в
Мергарсі, Південна Азія, сільське господарства
в долині Нілу, Єгипет, вирощування рису в Азії,
винахід колеса, винахід воза, заснування храмів
у південній Месопотамії.

На основі цього прикладу можна продемонструвати, чому бактерії настільки
добре пристосовуються і чому, наприклад, опір може розвиватися відносно
швидко. Відповідно, сьогодні 70 - 80% стафілококів стійкі до пеніциліну, який
вперше був використаний в 1945 році (відкритий в 1928 році сером Олександром
Флемінгом).

4)

Після 17 годин у сприятливих умовах одна бактерія дасть початок 17 мільярдам.
Припустимо, що одна бактерія важить 1 грам, скільки кілограмів або тонн буде
сформовано? Також припустимо, що автомобіль важить одну тонну і в довжину
складає 4,5 м, наскільки довгим був би сформований ланцюг автомобілів?
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5)

Ви залишаєте своє робоче місце в 16:00, але, на жаль, ви забуваєте про шматок
мокрої тканини (вологу ганчірку), що містить 10 000 бактерій. Скільки бактерій
чекатимуть Вас на початку роботи наступного ранку в 6:00?

6)
Після 17 годин у сприятливих умовах одна бактерія дасть початок 17 мільярдам
бактерій. Припустимо, у Вас є 17 млрд євро монетами в 1 євро і Ви хочете їх
перерахувати. Ви рахуєте зі швидкістю одна монета в секунду, скільки Вам
необхідно часу, щоб перерахувати їх усі? (Будь ласка, спочатку підрахуйте
приблизно, а потім точно)
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1.1.3 Віруси
Віруси набагато менші за бактерії, їхні розміри - від 0,000,002 до 0,000,030 мм =
2-30 нанометрів (Нм). Їх
неможливо побачити
навіть за допомогою
звичайного мікроскопа.
Щоб побачити віруси,
вам потрібний дуже
складний тип
електронного
мікроскопа.

На відміну від інших мікроорганізмів, віруси не є
незалежними живими істотами. Вони не мають власної
клітини і не можуть виконувати реплікацію (множення)
своїми власними зусиллями. Для цього їм необхідно
проникнути у клітину, що стане їх носієм. Далі вони
програмують цю клітину таким чином, що клітина
покине виконувати свою власну задачу, а надалі
зосередиться на породженні вірусів. Віруси можна
порівняти з вірусами комп'ютерними. Останні можуть
помножуватися тільки після того, як потрапляють в
інший комп'ютер і перепрограмовуть його.

Віруси, так само як і бактерії, можна знайти в рідині і
повітрі, особливо в клітинах. За межами клітини вони
можуть жити тільки протягом
обмеженого періоду часу.

Віруси дуже стійкі до холоду, але
спека швидко їх вбиває

Приклади вірусних захворювань: грип,
гепатит В, поліомієліт і СНІД

Viruspartikel = вірусна частка ДНК
Proteinhülle bleibt draussern = білкова оболонка залишається на зовнішній стороні
Virale DNA drängt ein = проникання вірусної ДНК

 Віруси не є живими істотами в строгому розумінні біологічної
класифікації, оскільки вони не можуть розмножуватись без
допомоги іншої клітини.

 Віруси – простіше кажучи – є подібними до "клітинних піратів":
вони проникають у клітини і підкорюють їх перепрограмовуючи ці
клітини.
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 Деякі віруси викликають нешкідливі захворювання в організмі
людини, але вони також викликають захворювання, які можуть
привести до смерті, наприклад, СНІД.

1.1.4 Гриби
Гриби відрізняються від бактерій, особливо з точки зору їх розміру. Гриби
набагато більше за бактерій. Однак, гриби мають структуру, що відрізняється від
бактеріальних клітин. Біологи б сказали, що у них є реальне клітинне ядро.

Гриби можна знайти по всьому світу і отримати їх поживні речовини при
розкладанні мертвих органічних матеріалів (наприклад, деревини) або у якості
паразитів у рослинах, тваринах та людях.

Серед понад 100 000 видів грибів тільки дуже мала їх частка може призвести до
захворювань людини (наприклад, грибок стопи, нігтів та шкіри). Але,
виробляючи токсини, гриби також можуть зіпсувати продукти харчування.

Деякі гриби навіть є дуже корисними для людей,
наприклад, антибіотик пеніцилін виготовляється з
цвіліPenicillium.

Дріжджі: дріжджі також належать до грибів.

Для людей вони, з одного боку, мають економічне значення (наприклад, кисле
тісто, пивоваріння), але вони також можуть викликати захворювання (в
основному, в осіб з ослабленою імунною системою).

Дріжджі, найбільш відомі у медичному контексті як Candida albicans,
дріжджовий грибок. Цей грибок часто колонізує ділянки носу, горла і рота і
проживає там, не викликаючи захворювань, але він також може викликати
дріжджові інфекції ("оральний кандидоз", "назальний кандидоз") (зокрема у
дітей).

 Деякі гриби викликають захворювання, в той час як інші є
корисними.

 Пеніцилін можна отримати з цвілі Penicillium

1.1.5 Найпростіші
В тваринному царстві відмінність здійснюється між одноклітинними і
багатоклітинними організмами. Найпростіші (однина: найпростіший) є
одноклітинними організмами, які можна знайти практично у всіх місцях, де є
вода. Вони є важливою складовою планктону і живуть в усіх місцях існування,
що є досить вологими.
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Ми добре знайомі з, наприклад,

жгутиковими, корененіжками, ресинчковими, амебами

Деякі найпростіші можуть викликати захворювання, до них відносяться
африканська сонна хвороба, амебна дизентерія або малярія, тобто багато
тропічних захворювань.

 Найпростіші живуть в нашій воді
 Вони відіграють важливу роль в якості патогенів, зокрема,

в теплих регіонах світу

1.1.6 Пріони
Пріони, строго кажучи, не є мікроорганізмами, а скоріше - інфекційними білками.
Пріони, як відомо, є збудниками "губчатих енцефалопатій" (ГЕ) (захворювань, в
яких мозок набуває вигляду губки). Приклади цих захворювань є "коров'ячий
сказ" (науковий термін: губчаста енцефалопатія великої рогатої худоби -
ГЕВРХ), свербець в овець і захворювання Крейтцфельдта-Якоба (ЗКЯ) у
людини. Захворювання, що викликається через проковтування (поїдання)
збудникових організмів ГЕВРХ представляє новий варіант ЗКЯ (= вЗКЯ).

ЗКЯ можна знайти по всьому світу при середній частоті захворювання близько 1-
2 випадки на мільйон жителів, характеризується довгим інкубаційним періодом
(проміжок часу після інфікування і до початку захворювання), коротким клінічним
перебігом і завжди закінчується смертельними наслідками. Пацієнти з ЗКЯ
страждають від різних психоневрологічних симптомів, починаючи від, наприклад,
деменції до повного нервового зриву.

Патогенні речовини, мабуть, є
"аномально сформованими"
(складеними) формами нормальних
білків (пріони) у центральній нервовій
системі. Їх можна уявити у вигляді
парасольки, що вивернута навиворіт. В цілому, вона
слугує нам добру службу, але якщо вона вивертається навиворіт, ми
опиняємось під дощем без будь-якого захисту (див. малюнок). Аналогічним
чином, білки слугують нам добру службу, але якщо вони стають аномально
складеними, вони дуже нам шкодять. Пріони дуже стійкі до фізичної
(температурної) та хімічної обробки. Дослідження, проведені до цих пір,
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вказують на те, що пріони дуже сильно пристають до металевих поверхонь. Такі
властивості дуже ускладнюють очищення та дезінфекцію приладів, забруднених
пріонами. Саме для цього необхідні спеціальні заходи знезараження, особливо
для приладів, що використовуються в нейрохірургії та офтальмології, якщо є
підозри на ЗКЯ.

2 Наука про інфекції

2.5 Як інфекції виникають?

Інфекція: патогени проникають в організм людини і починають
розмножуватися

Наприклад, повітряно-крапельна інфекція: цей метод
інфекції є дуже поширеним явищем через віруси, що
викликають "застуду". Віруси поширюються через
крихітні крапельки, що складаються з носових виділень,
що містять мільйони вірусів. Коли хтось чхає або
прочищає ніс, віруси разом з крапельками вилітають з
носа в повітря і потрапляють у дихальні шляхи інших
людей. Тепер вони можуть колонізувати слизові
оболонки носа іншої жертви.

Передумовою для інфекції є присутність патогену (бактерії,
віруси, грибки, найпростіші). Одна єдина бактерія не може
викликати захворювання; відправна точка - це завжди джерело
інфекції. Джерелом інфекції називається місце розмноження
патогенів. Наприклад, так само, як вода виливається з джерела,
так і патогени "виливаються" з джерела інфекції.

Патогену необхідно досягти своєї цілі зараження (наприклад, людської істоти)
шляхом передачі.

Це може відбуватися безпосередньо через контакт або крапельки або
опосередковано, наприклад, через руки, одяг, повітря і т.д.
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2.5.1 Базова модель передачі інфекційних захворювань

Джерело інфекції Маршрут передачі Ціль зараження
Патоген прямий, непрямий Пацієнт

Живий: непрямий: Фактори:
Пацієнт, співробітник Руки Імунна система

Неживий: Об'єкти Вік
Ліки, вода, Поверхні Першопричинне захворювання
Іжа тощо Повітря Втручання

Внутрішньолікарняна інфекція (= нозокоміальна інфекція):
Інфекція, набута пацієнтом в лікарні

Основна відмінність між інфекціями, підхопленими за межами лікарні, і
внутрішньолікарняними інфекціями є те, що пацієнт, через його/її
першопричинне захворювання, як правило, є набагато більш сприйнятливим
до інфекції, ніж здорова людина.
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2.6 Джерела інфекції

ДЖЕРЕЛО ІНФЕКЦІЇ: Відправна точка патогена, що розмножується, до свого
розповсюдження. Цією відправною точкою може слугувати або сама людина,
або вона може бути зовнішнім джерелом, живим чи неживим.

Найбільш важливими джерелами інфекції є:
Людина з його/її власними мікроорганізмами (кишечник,
піхва, шкіра, осередки інфекції) – є найважливішим
живим джерелом інфекції, наприклад, інфекції
сечовивідних шляхів, викликані власними кишковими
бактеріями або скарлатиною, отриманою повітряно-
крапельним шляхом.

Переносники: особи, які виділяють (розповсюджують)
патогени – самі вони не хворіють.

Хронічні розповсюджувачі: особи, які після інфекції одужують, але як і раніше
продовжують виділяти патогени (наприклад, після сальмонельозу).

Зокрема у випадку внутрішньолікарняної інфекції,
персонал лікарні, як переносники, є важливим
джерелом інфекції, наприклад, Золотистий
стафілокок (збудник, що викликає гній) часто
знаходиться в носу.

Тварини: тварини також можуть бути джерелом інфекції: наприклад, сказ, що
виникає від укусу, або сальмонела від неправильно приготовленої курки.
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Вода: є джерелом інфекції через бактерії, що зазвичай знаходяться у воді, такі
як легіонелла або псевдомонади, а також через забруднюючі мікроорганізми, які
проникають у воду (наприклад, бактерії черевного тифу через фекальні
забруднення).

Їжа: кілька мікроорганізми можуть розмножуватися у продуктах харчування;
продукти харчування представляють собою джерела для бактеріальних інфекцій
(наприклад, сальмонели, викликаної неправильно приготованими стравами, що
містять яйця).

А ВИ?

ШАНТАЖ? ПОГРАБУВАННЯ?

ВБИВСТВО? САЛЬМОНЕЛА!
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2.7 Маршрути інфекції

Пацієнт може бути джерелом його/її власної інфекції і розповсюджувати
патогени, наприклад, через пряме зараження рани.

Лікарняний персонал часто відповідальний за розповсюдження прямих інфекцій,
якщо вони не виконують медичні обов'язки/обов'язки догляду за пацієнтами з
достатніми технічними навичками і обережністю

Маршрути прямої передачі вказують на прямий контакт між людиною і джерелом
інфекції (приклад: хірургом здійснюється операція, хоча з одного з його пальців
сочиться гній). Крім того, повітряно-крапельні інфекції можуть призвести до
прямої передачі (приклад: кашель, чхання).

Непряма передача патогенів відбувається, наприклад, через руки.

Приклад: недостатня гігієна рук після відвідування туалету

Серед численних маршрутів передачі, можливих в лікарні, руки працівників
охорони здоров'я є найбільш важливими.

Наступне поширюється на мікробну передачу в цілому:

Чим рідше об'єкти вступають в контакт з пацієнтом і чим далі вони від нього/неї,
тим меншими будуть ризики інфекції, створені такими об'єктами.
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2.8 Патогени внутрішньолікарняних інфекцій

Найбільш поширеними патогенами, що викликають внутрішньолікарняні
інфекції є кишкова паличка, золотистий стафілокок і синьогнійна паличка.

Кишкова паличка (кишкова бактерія): найбільш поширений патогенний
мікроорганізм, що викликає інфекції сечовивідних шляхів.

Золотистий стафілокок (бактерія, яка знаходяться на шкірі та слизових
оболонках): типова причина гною і, таким чином, найбільш поширений
патогенний мікроорганізм, що викликає раневі і шкірні інфекції.

Синьогнійна паличка (бактерія, що знаходиться у вологому середовищі): один з
найбільш поширених патогенів, які викликають інфекції легенів у відділеннях
інтенсивної терапії.
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