
أنواع البكتیریا واألمراض التي تسببھا
البكتیریا تعد من الكائنات الحیة الدقیقة وھي موجودة وتعیش حولنا كما أن البكتیریا یوجد منھا نوعان من البكتیریا، نوع منھا نافع

ونوع یضر بصحة اإلنسان یكثر وجود البكتیریا في األمعاء والمعدة فھي تصنع نتیجة الغذاء، كما یسبب أنواع من البكتیریا في
إصابة األشخاص باألمراض الخطیرة.

كما نعلم وجود مالیین من البكتیریا داخل جسم اإلنسان، حیث تحتل مساحة كبیرة في الجسد.●
لكن اإلنسان ال یشعر بوجود البكتیریا في جسمھ، في الوقت نفسھ تؤثر ھذه البكتیریا على اإلنسان تأثیراً سلبیاً.●
كما تتسبب تلك البكتیریا بإصابة اإلنسان بأمراض لیس لھا عدد وال حصر.●
عند حدوث ذلك یلجأ الطبیب إلى وصف الدواء المناسب لھا، ھذا في حال كانت بكتیریا ضارة أو بكتیریا نافعة.●
یتم ذلك أیضاً بعد معرفة الطبیب أنواع ھذه البكتیریا، ومعرفة األمراض التي تسببھا مھما كانت.●

اإلشریكیة القولونیة
ھذا النوع من البكتیریا یعتبر ھو األشھر والتي قد تصیب جسم اإلنسان وكذلك الحیوانات.●
ھذا النوع من البكتیریا تكون سبب في حدوث الكثیر من األمراض في جسم اإلنسان.●
كما یمكن أن یطلق علیھا اسم العصیات القولونیة نظراً لتواجدھا وعیشھا في األمعاء.●
الجدیر بالذكر أن أغلب تلك البكتیریا ال ینتج عنھا أضرار صحیة، لكن یوجد منھا ما یساعد في الحفاظ، على صحة●

الجھاز الھضمي.
السبب في ھذه البكتیریا ھو تناول الغذاء السام والملوث وتكون سبب في تعرض اإلنسان لإلصابة باألمراض الكثیرة جداً●

ویجب الحذر منھا.

األمراض التي تسببھا اإلشریكیة القولونیة
اإلصابة بحدوث الفشل الكلوي.●
حدوث التھابات في المسالك البولیة.●
التعرض لحالة من اإلسھال الدموي.●
اإلصابة بالمغص المعوي.●
حدوث متالزمة انحالل الدم.●
التعرض لحالة من تشنجات المعدة.●
اإلحساس بالتقیؤ.●
تعرض المریض لإلصابة بالحمى.●

الكلیبسیال الرئویة
ھذه البكتیریا من األنواع شائعة االنتشار كما أنھا تعتبر ضارة بصورة كبیرة.●
الكلیبسیال موجودة في المعدة عند اإلنسان، كنا یزداد ھذا النوع من البكتیریا خطورة عندما تتحرك من المعدة.●
إذ یتم تحولھا إلى واحدة من الجرثومات الخارقة لذا یكون صعب جداً التغلب علیھا سواء بالمضادات الحیویة أو األدویة●

المختلفة.
یعتبر مرضى السرطان ھم أكثر األشخاص تعرضاً لإلصابة بھذا النوع من البكتیریا.●
منھم أیضاً مرضى السكري ومصابي الفشل الكلوي ومدمني الكحول وتضرر الجھاز التنفسي خاصة.●

ینتج عنھا العدید من األمراض
التعرض لإلصابة بتسمم الدم.●
اإلصابة بااللتھاب الرئوي.●
حدوث التھابات في المسالك البولیة.●
مرض التھاب السحایا.●
التعرض لإلصابة بوجود التھاب في النسیج الخلوي.●



حدوث إفراز مخاط سمیك ودموي.●
الشعور بوجود ألم شدید في الصدر.●
ضعف القدرة على التنفس بطریقة طبیعیة.●
عند السعال یتم بصعوبة شدیدة ومعاناة.●
الشھور الشدید بالحمى.●

بكتیریا السالمونیال
ھي نوع من أنواع البكتیریا التي انتشرت بشكل كبیر في اآلونة األخیرة.●
فھي تصنف باعتبارھا مرض جرثومي یصیب الجھاز الھضمي، لكل من اإلنسان والحیوان.●
یمكن خروجھا من خالل التبرز، كما یمكن أن یصاب بھا بأشكال عدیدة منھا:●

عند تناول اللحوم النیئة، أو التي لم یتم طھیھا بطریقة لیست جید.○
أكل البیض النيء وجمیع مشتقاتھ.○
شرب الماء الملوث.○

أعراض السالمونیال ال تأخذ وقت طویل عند ظھورھا على المریض، فقد یستغرق ذلك من ثمان ساعات حتى اثنان●
وسبعین ساعة فقط.

عملیة التعافي لشخص ذو صحة جیدة بعد مرور أیام معدودة، ویمكن التعرض لألمراض التالیة:●
تعرض المریض لإلصابة بالحمى.○
كما یحدث لھ بعض تشنجات البطن.○
اإلحساس بالغثیان والشعور بالتقیؤ.○
یعاني المریض من اإلسھال الشدید.○
كما یمكن أن یصاب بجفاف الجسم.○
الشعور بالصداع الشدید.○
یصاب المریض بالقشعریرة.○
اإلحساس بمغص شدید جداً داخل األمعاء.○
حالة من البراز الدموي.○


