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 المىاد البيىلىجية

 (الباٌولوجٌة المواد ) المختبرٌه العدوى مصادر -1•

 لها التعرض وطرق المرضٌة المسببات -2•

 عامة ارشادات -3•

 التلوث لخطر المعالجة الجهة تتخذها التً اإلجراءات -4•
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مصادر العذوي المختبزية -1  

(المىاد البيىلىجية)   

 

 

 دلٛمخ زٛخ ٔكبئُبد يٕاد ػٍ انُبرح انزهٕس أَّ ػهٗ انجٕٛنٕخٙ انزهٕس ٚؼشف
 fungiانفطشٚبد ،bacteriaانجكزٛشٚب انزهٕس ْزا أسجبة رشًم ٔلذ ،
 ْزا ُٚزشش ٔلذ ،protozoa االٔانٙ، algae  انطسبنت ، virusانفٛشٔسبد,

 غشٚك ػٍ أٔ انًكشٔثٕٛنٕخٛخ، انًخزجشاد غشٚك ػٍ انزهٕس يٍ انُٕع

 .صسٛر ثشكم انًؼمًخ غٛش ٔانسبظُبد ٔاألدٔاد انًؼذاد
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 انذو ػُٛبد -1

 االدساس ػُٛبد -2

 انمشغ -3

 اَسدّ ػُٛبد -4

 انجشاص ػُٛبد -5

 خهذ ػُٛبد -6

 اندسى سٕائم -7

 انشٕكٙ انُخبع سبئم ػُٛبد -8

 انٕساثٛخ انًبدح ػهٗ خانًسزٕٚ انؼُٛبد -9
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Types of pathogens 
 المسببات المزضية-2

 ثؼعٓب ، انًخزهفخ األيشاض يٍ يزُٕػخ يدًٕػخ رسجت أٌ ًٚكٍ -

 .اٜخش انجؼط يٍ زذح أكثش ٚكٌٕ

 

  انًشظٙ نهًسجت رٕفش أٌ ًٔٚكٍ ثبنًغزٚبد غُٙ اإلَسبٌ خسى - 

 .ٔٚزكبثش فٛٓب ًُٕٚ يثبنٛخ ثٛئخ
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Types of pathogens 
 انىاع المسببات المزضيه
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 Bacteriaالبكتيزيا 

 ثسشػخ رزكبثش انزٙ انًدٓشٚخ األيشاض يسججبد يٍ انجكزٛشٚب•

 انسًٕو إغالق ػهٗ انمذسح نٓب األَٕاع ثؼط .اندسى دخٕل ثؼذ

 .انًشض ٔرسجت األَسدخ رعش انزٙ

 :االصبثبد اْى يٍ•

 إَاػٓب ثدًٛغ انالنزٓبثبد

 انٓعًٙ اندٓبص ايشاض

 انزُفسٙ اندٓبص ايشاض

 انذو رسًى

 ....ٔغٛشْب انسًٗ
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Viruses الفايزوسات 

  

ثى . اصغش يٍ انجكزٛشٚب ، انفٛشٔط ٚغضٔ انخهٛخ انًعٛفخ

ٚزكبثش ُٔٚزح يئبد ٔآالف يٍ انفٛشٔسبد اندذٚذح انزٙ 

.رصٛت انًضٚذ يٍ انخالٚب انًعٛفخ  
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 Fungiالفطزيات  

إَاع كثٛشِ يٍ انفطشٚبد انزٙ رسجت اصبثبد يشظّٛ ػذٚذِ رُزمم 

اٌ ركٌٕ يؼذٚخيٍ انًًكٍ ٔانزٙ . االَسبٌانٗ   

Ex,: skin and nail infections 
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 Parasites الطفيليات 

إٌ انطفٛهٛبد رسجت أيشاظبً يخزهفخ نإلَسبٌ، ٔكم خضء فٙ 

يٍ انطفٛهٛبد إرا يؼٍٛ خسى اإلَسبٌ يؼشض نإلصبثخ ثُٕع 

ندسى اإلَسبٌانطفٛهٙ رٕفشد انظشٔف انًالئًخ الَزمبل   

 

Plasmodium, Toxoplasma, Schistosoma 

Taenia 
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Routes of exposure to pathogens 
 طزق التعزض لمسببات األمزاض
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تنتقل العوامل المعدٌة من خالل واحد أو أكثر من طرق 

:التعرض التالٌة  
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 الخذوش والجزوح علً الجلذ

Scratches and cuts on the skin 
 

...(. لطغ أخشذ ثمطغ صخبج يهٕثّ, ٔخض االثش)  

يثبل:االديّزمٍ داخم أ   

Treponema pallidum 

Venezuelan encephalitis virus 
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 الخذوش والجزوح علً الجلذ

Scratches and cuts on the skin 

 

 

•Dermatophytes 

 

 



 الغشاء المخاطي

Mucosa  

 ...ٔانفى االَف ,انؼٍٛ•

 Brucella انجشٔسٛال•



Swallow   االبتالع 

• E.coli, Bacillus cereus, Campylobacter jejuni, 

Salmonella typhi, Francisella tularensis, Shigella, 

Vibrio cholera, Yersinia pestis, Bacillus anthracis 

• Poliovirus, Hepatitis A virus, Small pox virus 

 

 



Inhalation االستنشاق 

صغٛشح ثًب ٚكفٙ نزجمٗ يشززخ ٔيؼهمخ فٙ انٕٓاء خسًٛبد يدٓشٚخ •

 نفزشاد غٕٚهخ ؛ 

•Francisella tularensis, Bacillus anthracis, 

Mycobacterium tuberculosis and bovis,Yersinia pestis 

•  Adenovirus 

• Influenza, Covid-19 

• Histoplasma capsulatum 

 



•Mode of transmission ّغشٚمخ االَزمبل أ االصبث 

• Infectious doses for human  ٌاندشػّ انًؼذّٚ نالَسب 

•Persistence or viability of infectious agents in the 

environment ّاسزًشاسأفزشح ثمبء انًسجت انًؼذ٘ فٙ انجٛئ 

 

 عىامل االصابه
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ارشادات عامة -3  
 

 

  .للعدوى ناقله ومواد كمصدر تعامل المختبر فً المرضٌه العٌنات جمٌع•

 االسطح لتعقٌم والبكتٌرٌا للفٌروسات القاتلة المواد توفر •

 العمل عند الالزمة االحتٌاطات واتخاذ والقفازات الواقٌة المالبس ارتداء•
 .خطرة مٌكروبات على محتوٌة تكون قد عٌنات مع
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ارشادات عامة -3  

 إجراءات بها والمتوفرة اآلمنة األماكن فً العمل كل إجراء•

 .السالمة

 ٌجب جٌدا متدرب غٌر آخر شخص أي أو طالب عمل حالة فً•

 المجال فً خبرة وذو مختص هو من إشراف تحت العمل
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ارشادات عامة -3  
 ,Vortexing, انشرار رطبٚش رسجت انزٙ انزمُٛبد ردُت•

Centrifuging ٔازذح نًشح رسزخذو انزٙ انمفبصاد اسرذاء ٚدت 

 .ثٕٛنٕخًٛب انخطشح انًٕاد يغ انزؼبيم ػُذ

 انًخزجش أثبس ياليسخ يٍ انًهٕثخ انمفبصاد نًُغ انسزس رٕخٙ ٚدت •

 .رنك إنٗ ٔيب ٔانٕٓارف األثٕاة ٔيمبثط

22 



 © 2022إدارة المخاطر البايولوجية في المختبرات   : الدورة التدريبية -كلية الطب البيطري  -جامعة الموصل 

ارشادات عامة -3  

 يٍ ثذالً  ٔازذح نًشح رسزخذو انزٙ ٔاألَبثٛت انًبصبد اسزخذاو•
 انضخبخٛخ األٔاَٙ غسم

 خبسج َمهٓب ػُذ نهزسشة يبَؼخ زبٔٚخ فٙ انًهٕثخ انًٕاد زًم ٚدت•
 .انًخزجش

 ػٍ انًهٕثخ انزذٔٚش إلػبدح انمبثهخ انضخبخٛخ األدٔاد رؼمٛى ٚدت•
  .غسهٓب لجم انزؼمٛى غشٚك

 .انؼًم يٍ االَزٓبء ػُذ انًكبٌ رؼمٛى•
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التي تتخذها الجهة المعالجة للخطزاإلجزاءات  -4  
 

 فٙ يؼّ انزؼبيم فٛدت اززٕائّ ًٔٚكٍ ظٛك َطبق ػهٗ انزهٕس كبٌ إرا
 ًٚكٍ ٔال أٔسغ َطبق ػهٗ كبٌ إرا أيب ًٚكٍ يب ثأسشع انزهٕس ٔإصانخ انسبل
 :ثبٜرٙ انمٛبو ٚدت انسبنخ ْزِ ففٙ فّٛ انزسكى

 

 اخز ٔٚدت رهٕس زذٔس يٍ انًٕلغ يٍ انمشٚجٍٛ األشخبص رُجّٛ•
 ٔانسزس انسٛطخ

 انخطش يغ انزؼبيم ٚزى ززٗ يجبششح انًٕلغ إخالء•
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التي تتخذها الجهة المعالجة للخطزاإلجزاءات  -4  

 نهفٛشٔسبد ثًعبد انجبٕٚنٕخّٛ ثبنًٕاد رهٕثذ انزٙ االسطر غسم•

 فٙ يٕخٕدح ركٌٕ اٌ انًزٕلغ يٍ ٔانزٙ االخشٖ ٔانًٛكشٔثبد

 انؼُٛبد

 نهؼًم انًؼذح انٕزذح داخم فٙ انكبفٛخ انزٕٓٚخ رٕفش•

 ٚمٕو يٍ اسزذػبء ٚدت يجبششا رأثٛشا ٚسذس انخطش كبٌ إرّا•

 يسزشفٗ الشة إنٗ انًزأثش َمم أ االٔنٛخ ثبإلسؼبفبد
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الخطز والتخلص من األضزار التي إنهاء  

 سببها

 الخطر مصدر وإزالة المناسبة بالمعقمات المكان تعقٌم•

 الخطر نهاٌة عن اإلعالن•

 ومالبساتها الحادثة عن تقرٌر كتابة•
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