


Стафілокок - це мікроб поширений повсюду. Він мешкає на шкірі і 

слизових людини і тварин, зустрічається в грунті, воді, повітрі. 

Існує 27 видів стафілокока, 14 з них знайдені у людини. Більшість

видів абсолютно нешкідливі і лише три здатні викликати різні

хвороби. Це золотистий стафілокок, епідермальний стафілокок і 

сапрофітний стафілокок.

Найстрашніший стафілокок - золотистий, вражає як дітей, так і 

дорослих і лише він один є причиною походження безлічі хвороб.

Епідермальний стафілокок може мешкати на будь-якій ділянці

шкіри або слизових оболонок, але його властивість викликати

хвороби зовсім мала а також організм здорового новонародженого

легко з ним справляється, в основному він уражає ослаблених

людей або людей які перенесли операцію.

Сапрофітний стафілокок має спорідненість до жіночого організму, 

він поселяється на геніталіях і слизовій оболонці сечівника і може

служити причиною запалення сечового міхура, рідко нирок.



Фурункул (гнійне запалення волосяного мішечка і оточуючих його

тканин). Симптоми: на шкірі утворюється запальний вузол з гнійнійною

бульбашкою на вершині. Хворий відчуває біль. Після розтину фурункула 

на його місці утворюється виразка потім загоюється рубцем.



Карбункул (широке гнійне запалення декількох волосяних мішечків і 

сальних залоз). Симптоми: через отвори виділяється густий гній з кров'ю. 

Хворий відчуває болісні болі, можливе збільшення температури і 

загальну слабкість. Локалізація - спина, поперек, потилиця. Глибока

виразка, що утворюється після відторгнення гною, заживає грубим 

рубцем.



Гідраденіт - гнійне запалення потових залоз. Часто зустрічається у повних

жінок страждають пітливістю. У більшості випадків, з'являється на шкірі

пахв, а також в складках шкіри і в місцях які часто піддаються травматизму. 

Формується гнійний вузол, в майбутньому загоюються рубцем.



Стрептококи - це цілий ряд об'єднаних загальними властивостями бактерій, під

мікроскопом мають вигляд ланцюжка з кулястих мікроорганізмів. Кожен вид цієї

бактерії може викликати цілком конкретне захворювання різного ступеня

тяжкості. Багато хто з нас є носіями цього мікроорганізму і не виявляють жодних

ознак нездужання.



Стрептодермія – це інфекційні захворювання шкіри, викликані
стрептококовою мікрофлорою, життєдіяльність мікроорганізмів

супроводжується утворенням на шкірі гнійних лущихся елементів
округлої форми. Розмір осередків стрептодермії варіюється від

декількох міліметрів до десятків сантиметрів у діаметрі.
Інфікування відбувається контактно-побутовим шляхом, через прямий

контакт із зараженою людиною або через предмети загального
користування. Спалахи стрептодермії спостерігаються особливо часто в 

закритих дитячих колективах та дитячих садках, так як діти
контактують один з одним, Мають спільні іграшки. Недотримання

санітарно-гігієнічних норм іноді приводити до того, що практично всі
діти у закладі можуть бути інфіковані стрептодермії. Зараження

дорослих відбувається контактним шляхом, частіше від хворих дітей, 
або через загальні з дитиною предмети.





Бешиха — це шкірне захворювання інфекційного характеру, має бактеріальну

природу. Головним провокатором його розвитку є гемолітичний стрептокок

групи A, дія якого призводить до вираженої інтоксикації і запалених вогнищ на 

шкірі.

Такий збудник, як гемолітичний стрептокок, здатний викликати і деякі інші

захворювання — ангіну, наприклад.

Бешихове запалення ноги заразно — воно передається контактним шляхом 

через дрібні пошкодження шкірних покривів, оскільки збудник постійно на них 

знаходиться. При настанні сприятливих обставин він тут же проявляє свою 

патологічну активність.

Трапляється, що зараження відбувається ззовні при обробці шкіри

нестерильним медичним інструментарієм, або лімфогенним шляхом.

Локалізація бешихи може бути різною — тулуб, шия, гомілки є улюбленими

місцями патологічного процесу.




