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*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الحادي عشر اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/11                   
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؟ المرضماهو   

.المرض بأنه خلل وظيفي يصيب عضو أو جهاز في الجسم، مما يقلل من فعاليته أو يفقده منه  

 ما الفرق بين األمراض ؟
ن المفاصل من األمراض غير معدية أي أنها ال تنتقل من شخص مصاب إلى آخر، أما األمراض التي تنتقل مأمراض ضغط الدم والتهاب 

المسبب  واإلصابة أو العدوى هي اختراق. شخص مصاب إلى آخر سليم أو من الحيوانات المصابة إلى إنسان سليم تعرف باألمراض المعدية

مرضية خلية، حيث يتضاعف داخل خاليا الجسم كمسببات مرضية، ومن المسببات الالمرضي لدفاعات الجسم ووصوله إلى البيئة الدا

. الفيروسات والبكتيريا واألوليات والفطريات وغيرها  

 ما أعراض األمراض ؟

.حدوث ضرر لخاليا الجسم بسبب تكاثر الكائنات الحية الدقيقة*   

.سموم يتم صنعها بواسطة الكائنات الحية الدقيقة*   

.ها يحدث المرضدفاعات الجسم ضعيفة أو ال تستطيع إيقاف المسببات المرضية التي تؤثر على وظائف الجسم الطبيعية عند وعندما ترى  
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املاء والهواء  منتشرة فيتوجد البكتيريا في كل مكان، حيث استطاعت التكيف مع مختلف البيئات، فهي موجودة بداخل جسمك وخارجه وتجدها 

 والتربة وغيرها.

يمكن أن تسبب البكتيريا املرض بعدة آليات منها:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

؟ العزو النسيجي ماهو   

الرئوي خاليا وأنسجة  بعد دخول البكتيريا الجسم تهاجم خالياه وأنسجته مما قد يؤدي إلى إتالفها، فعلى سبيل املثال تهاجم بكتيريا السل

مسببة مرض التدرن الرئوي )السل(.الرئة وتحطمها   
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تيرية خارج تعرف السموم الخارجية بأنها السموم التي تفرزها الخلية البك

دها جسمها أثناء حياة البكتيريا وهي عالية السمية ويولد الجسم ض

سجية التي البكتيريا الكروية الأجسامًا مضادة. فعلى سبيل املثال تفرز 

ك تصيب الحنجرة سمومًا تدخل إلى مجرى الدم. هذه السموم تسبب ل

 طفح أحمر على الجسم تعرف بالحمى القرمزية. وهناك مثال آخر هو 

ود الفقري مرض الكزاز، حيث تنتقل البكتيريا من موقع اإلصابة إلى العم

 على امتداد األعصاب.

 

تيرية بأنها السموم التي تفرزها الخلية البكتعرف السموم الداخلية 

امًا وتبقى داخل الخلية وهي ضعيفة السمية وال تؤدي إلى إنتاج أجس

 مضادة.

ختلفة فنسمع بين الفينة واألخرى عن حاالت تسمم غذائي في مناطق م

 من العالم.

ساملونيال هناك العديد من حاالت التسمم الغذائي التي سببها بكتيريا ال

يضًا أن تتسبب لك املرض، ومن هذه الحاالت أكل اللحم يمكن أ

مم والدواجن والبيض غير املطبوخ بشكل صحيح. ومن أعراض التس

هال الغذائي حالة اضطراب في املعدة واالمعاء مصحوبة بحاالت اإلست

 وحمى وارتفاع درجة الحرارة وانخفاض ضغط الدم والتقيؤ.
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 ماهي االوليات ؟

وما الذي يسبب مرض الكثير من األوليات تعيش في املاء والتربة، ومنها ما يغزو العديد من األنسجة ويسبب أمراضًا كالسوطيات مثل تريبانوس

النوم األفريقي لدى البشر، والذي ينتشر بواسطة عضة ذبابة النوم حيت يتكاثر الطفيلي في الدم مفرزُا سمومًا.  

 مالذي تسببه من أمراض ؟

وتسبب ضعف الجسم، والحمى، والكسل، والنعاس، والنوم املستمر. وإذا ما ترك العالج، يموت املصاب في النهاية.  

فيلس،ومن األوليات الشائعة طفيل البالزموديوم، وهو الذي يسبب املالريا عند البشر، والذي ينتقل بواسطة أنثى بعوضة األنو   

نتهي بعرق عزير ثم زاء الجسم كله ثم إرتفاع سريع في درجات الحرارةـ يصحبهما صداع وغثيان، وتتبدأ األعراض بفتور مبهم يعقبه ارتعاش أج

هدوء وراحة خالية من أي أعراض للمرض تمتد يومًا أو أكثر حسب نوع الطفيل، ثم تعود األعراض مرة أخرى، لتبدًا دورة جديدة من 

خاصة األطفال واملسنين.القشعريرة والحمى والعرق، وتهدد املالريا حياة الناس   
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التحللية للفيروسات.بعد أن تدخل الفيروسات إلى الجسم فإنها تتكاثر إما بدورة تحللية أو دورة تحلحلية الدورة   

 

 

 

 

 

؟الفيروسات ماهي   

الفيروسات كغيرها من الكائنات الحية الدقيقة تسبب أمراضُا لإلنسان والحيوان والنبات والبكتيريا.   

 ويحتوي فيروس اإلنفلونزا على

ادة وراثية املبدالً من  RNA. 

التي تسبب الزكام العادي والحصبة والنكاف،كما يوجد الفيروس ي في الفيروسات   

باإلضافة إلى االيدز وشلل األطفال.   

 DNA   أما أمراض الهيربس والتهاب الكبد فسببها فيروسات مادتها الوراثية هي. 

alm
an
ah
j.c
om
/om

mailto:ewathiq@gmail.com


بنفسك ية: امتحن نفسك   امتحانات مع نتائج فور

دراسي ل ا لك  تحصي وى  قارير أداء: اعرف مست  ت
ة ب إجا ل ا ذج  ونما قة  ب لسا ا  امتحانات السنوات 

واصل عبر الايميل: ewathiq@gmailت . com  

ين آخر ل ا دروس التفوّق: تعلّم من خلاصة تجارب   

ة ب إجا كل سؤال  ل ثق:  وا بات  إجا قسم   

و  دي في ل ا ب تعّلم  در  فلاشمصا ل وا  

 : آب  تس  وا ل ا ر  واصل عب 99412678ت  

www.ewathiq.com  

هللا الرحمن الرحيمبسم            

 

 
 
 

 المناعة والمرض                                               الفصل الرابع        

6 

 

 

يروسات في النهاية تصبح الخلية محملة بالف -3

الجديدة ومن ثم ينفجر جدارها، أو تتحلل، 

 ويخرج الجيل الجديد من الفيروسات التي

لل يمكن أن تصيب بكتيريا أخرى. دورة التح

يمكن أن تكون سريعة جدًا. وكل جيل جديد 

تكاثر في يمن فيروسات آكالت البكتيريا يمكن أن 

دقيقة، في الظروف املالئمة. 20أقل من   

 

ثم يدخل اآلكل حمضه النووي إلى خلية  -2

 العائل )البكتيريا(، وفي بعض اإلصابات

ج خلية الفيروسية يبقى الغالف البروتيني خار 

 العائل، وفي بعضها اآلخر، يدخل الفيروس

ائل، بأكمله إلى الخلية. وعندما يدخل خلية الع

ية الفيروس ي على آلحمض النووي اليسيطر  

اج تكاثر الخلية. وبذلك تضطر الخلية إلنت

الحمض النووي والبروتينات الفيروسية.  

 

ا تحتوي الكثير من الفيروسات آكالت بكتيري -1

ا على غالف بروتيني خارجي، وتنقل حامضه

 النووي بواسطة الذيل. عندما يجد الفيروس

ليفي ال بكتيريا العائل سليمة، يلتصق ذيله

ر بالخلية ويستخدم إنزيمًا ألكل جزء من جدا

 الخاليا، وتوجد على سطح جدار خلية العائل

تتطابق  منطقة تعرف باملستقبالت، وهي منطقة

عين. بالشكل مع الغالف البروتيني لفيروس م

ط دة فقولهذا السبب، تصيب الفيروسات عا

 نوع واحد من خلية العائل.
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.الدفاعات ضد االصابةأشرح   

اء والهواء، ومن نعم هللا الفيروسات والبكتيريا والفطريات تعتبر من املسببات الرئيسة للمرض، ويتعرض لها جسم اإلنسان باستمرار في الغذاء وامل

م األوقات.تعالى أن أودع في جسمك عدة خطوط دفاع تقاوم املسببات املرضية، وهذه الدفاعات تحافظ على صحتك في معظ  

 

 

 

 

 

 

alm
an
ah
j.c
om
/om

mailto:ewathiq@gmail.com


بنفسك ية: امتحن نفسك   امتحانات مع نتائج فور

دراسي ل ا لك  تحصي وى  قارير أداء: اعرف مست  ت
ة ب إجا ل ا ذج  ونما قة  ب لسا ا  امتحانات السنوات 

واصل عبر الايميل: ewathiq@gmailت . com  

ين آخر ل ا دروس التفوّق: تعلّم من خلاصة تجارب   

ة ب إجا كل سؤال  ل ثق:  وا بات  إجا قسم   

و  دي في ل ا ب تعّلم  در  فلاشمصا ل وا  

 : آب  تس  وا ل ا ر  واصل عب 99412678ت  

www.ewathiq.com  

هللا الرحمن الرحيمبسم            

 

 
 
 

 المناعة والمرض                                               الفصل الرابع        

8 

 

  
 

ة غير عندما تكون االستجابة االلتهابي

 كافية، ويصل املسبب املرض ي خط

الدفاع الثالث واملسمى باملناعة 

ي نوع النوعية، فكل مناعة نوعية تؤثر ف

واحد من األجسام الغريبة املسمى 

بدورها تنشط  األنتيجين، والتي

 االستجابة املناعية.

 

تهتم  تتعرض أحيانًا لإلصابة بالجروح إال أنك ال 

عر بها، وبعد ذلك تشاهد احمرارا وانتفاخًا وتش

 باآلالم، قد يكون سبب ذلك هو حدوث التهاب

ل نتيجة لدخول كائنات حية دقيقة، فعند دخو 

فاع األول املسبب املرض ي كالبكتيريا عبر خط الد

وتبدأ اإلصابة، ينشط خط الدفاع  )الجلد(

ا في ، الثاني، فينتج االستجابة االلتهابية كم

وخالل هذه الحالة يحدث تفاعل في الجسم 

قة ويسبب انتفاخ واحمرار وحرارة وألم في منط

اإلصابة، ويعرف هذا بااللتهاب الناتج عن 

إفرازات الخاليا في منطقة اإلصابة وهذه 

دفق يميائية تزيد من تاإلفرازات عبارة عن مواد ك

دم الدم إلى منطقة اإلصابة، ناقالً معه خاليا ال

ت املرضية البيضاء التي تعمل على ابتالع املسببا

 وتحللها وهذا هو خط الدفاع الثاني.

 

ضية الجلد هو الخط االول للدفاع ضد املسببات املر 

املوانع الفيزيائية  ويتضمن أنواع عديدة من

.والكيميائية  

تيريا م الحاالت يتغلب الجسم على غزو البكوفي معظ

من خالل تنظيف الجرح باستعمال املطهر وهي 

إن معالجة كافية في العادة. أما إذا كان الجرح عميقًا ف

ذلك يستدعي تدخل الطبيب بإعطاء جرعة من 

ة املضادات الحيوية والتي عبارة عن مواد كيميائي

تعمل على قتل البكتيريا

. 
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؟ خاليا الدم البيضاءماهي   

نواة ذات  سميت خاليا الدم البيضاء بهذا االسم لعدم وجود صبغة فيها، وهي نوع من خاليا الدم أكبر حجمًا من خاليا الدم الحمراء، وتحتوي على

 أشكال مختلفة.

الغريبة. طم خاليا املسببات املرضية واألجسامخمسة أنواع من خاليا الدم البيضاء املسؤولة عن إنتاج األجسام املضادة، والخاليا التي تح  

 ماوظيفة هذة الخاليا ؟

يضاء التالفة، ووظيفة هذه الخاليا أنها تحمي الجسم بواسطة هضم البكتيريا الغازية واألجسام الغريبة والخاليا السرطانية، أما خاليا الدم الب

كتيريا يبدأ االلتهاب حمرار والقيح دليل على أن جسمك يقاوم العدوى. وعندما تموت البوالبكتيريا امليتة، والخاليا املتحطمة تتجمع كقيح. فوجود اال 

 والقيح يقل حتى يشفى النسيج بالكامل.

ورة غير املصابة تفرز أما عندما يكون املسبب املرض ي فيروسات فإن الخاليا املصابة تفرز بروتين يسمى إنترفيرون، هذه املادة تجعل الخاليا املجا

.لخاليا السليمة من غزو الفيروساتمات تمنع من تكاثر الفيروسات، وبهذه الطريقة يتم حماية اإنزي  
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؟ و واألجسام املضادة األنتيجينات ما الفرق بين  

 األنتيجينات واألجسام املضادة

الدم  أما األجسام املضادة فهي بروتينات توجد على سطح بعض خاليا

 البيضاء، أو في بالزما الدم، وترتبط بأنتيجينات معينة.

باط موقع ارتباط باألنتيجين، وشكل موقع االرت . وفي رأس كل ذراع   

كل مع الش يجعل من املمكن للجسم املضاد التعرف على األنتيجين

خاصة  املكمل له. وتبرز من سطح كل أنتيجين عالمات على شكل مقابض

املاء  به فعلى سبيل املثالـ العالمات التي توجد على فيروس جديري 

مة مختلفة عن العالمات التي توجد على فيروس الحصبة. كما أن عال 

 شكااًل األنتيجين تتالءم مع جسم مضاد معين، وتأخذ األجسام املضادة أ

أسطح  االرتباط على ثالثية األبعاد تستطيع التعرف بها على مواقع

 األنتيجينات.

كاملواد  يعرف األنتيجين بأنه كل مادة يمكن أن تسبب استجابة مناعية

ائنات الحية البروتينية والبروتينية السكرية والتي تظهر على سطح الك

ينات البروتالدقيقة. فخاليا كل إنسان تحتوي على مجموعة فريدة من 

بالتالي السطحية والتي تختلف من فرد آلخر ما عدا التوائم املتماثلة، و 

يحدث رد فعل مناعي عند نقل نسيج أو عضو من شخص آلخر حيث 

ة مناعية يعمل النسيج أو العضو الغريب كأنتيجين، مما يسبب استجاب

 تتفاعل مع األنتيجين.
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ملضادة ؟مادور االجسام ا  

 .م املضاد باألنتيجين. فهناك آليات يرتبط الجسضادة بشكل غير مباشر على تحطيمهاوبدالً من ابتالع املسببات املرضية مباشرة، تعمل األجسام امل

 منشطًا عمليات بيولوجية تؤدي إلى تدمير األنتيجين ومن هذه األليات:

 

    

 التحلل: تنشط األجسام املضادة -4

مواد مناعية كيميائية أيضًا تعرف 

أن  بالبروتينات املكملة والتي يمكن

ترتبط بالسطوح الفيروسية أو 

اعد على البكتيرية، وهذه البروتينات تس

ن تحلل الفيروسات للخاليا اآلكلة م

ى خالل خاليا الدم البيضاء أو تعمل عل

جي إحداث ثقب في الجدار الخار 

ا للبكتيريا، يؤدي إلى قتل الخالي

 البكتيرية

ادة التالزن: تعمل األجسام املض -3

ية مع على تجميع املسببات املرض

بل بعضها، ليسهل تحطيمها من ق

 الخاليا اآلكلة.

 

 الترسيب: ارتباط األجسام -2

 املضادة بالجزيئات املنتجة

للسموم على سطح الخلية 

 على البكتيرية فتفقدها القدرة

مة إحداث املرض ويترك عليها عال 

ل مميزة ليسهل تدميرها من قب

 الخاليا اآلكلة.

 

التعادل: منع ارتباط  -1

ن الفيروسات بخلية العائل م

خالل تغليفها باألجسام 

اط املضادة وبالتالي يوقف نش

 األنتيجين )الفيروسات(.
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؟ الخاليا اللمفاوية ماهي  

الخاليا اللمفاوية عبارة عن خاليا مناعية متخصصة تتعرف على األنتيجينات فتعمل على  

إنتاج األجسام املضادة أو قتل الخاليا الغريبة مباشرة، وهناك نوعان من الخاليا اللمفاوية:   

الخاليا اللمفاوية البائية أو الخاليا البائية -1  

لتائيةالخاليا اللمفاوية التائية أو الخاليا ا -2  

 وتنتج كاًل من الخاليا البائية والتائية في نخاع العظم. حيث تبقى الخاليا البائية في النخاع 

وتنضج هناك بينما تنضج الخاليا التائية بفعل تأثير هرموت الثيموسين التي تفرزه الغدة الزعترية  

ر الجهاز الدوري الذي تقع بين الشعب الهوائية. وعند النضج تتحرر هذه الخاليا وتنتقل عب   

 والليمفاوي إلى مواقع في الجهاز الليمفاوي 
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؟ الخاليا البائية واألجسام املضادةماهي   

 وم الخاليا التائيةعندما تتعرض الخاليا البائية ألنتيجين ما ألول مرة ال تعمل بالحال على إنتاج األجسام املضادة، ألنها في وضع غير نشط، فتق

املساعدة بتنشيطها، تفوز الخاليا البائية األجسام املضادة التي تتعرف على نفس األنتيجين.  

مات في الدم الذي يحفز وحينما يكون األنتيجين بكتيريا، فإن نظام املكمالت، يساعد على تحطيم البكتيريا، وهذا النظام عبارة عن سلسلة من اإلنزي

خلية البكتيرية.ردود األفعال املؤدية إلى انفجار ال  
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.االستجابة املناعية ِأشرح ماهي  

ى املسببات يزود جهاز املناعة الجسم باملناعة وهي قدرة الجسم على مقاومة األمراض خالل إنتاج األجسام املضادة أو خاليا البلعمة للقضاء عل

االختالفات في املواد  املواد الخاصة به واملواد الغريبة، وهذا التمييز يستند إلىاملرضية، ويكمن أساس املناعة في مقدرة الجسم على التمييز بين 

ين كائن حي وآخر، البروتينية والبروتينية السكرية املوجودة على أسطح الخاليا أو في بعض الجزئيات الكبيرة واختالف سطوح املواد األخرى ب

اط وتعطيل املواد ة ينتج األجسام املضادة أو الخاليا الخاصة املتحررة، فتعمل على االرتبوحينما يتعرف الجسم على الخاليا أو الجزيئات الغريب

الغريبة وتعرف باالستجابة املناعية.  
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؟ االستجابة املناعية للمسبب الفيروس ي والبكتيري  كيف يتم   

ب جسمك ألول مرة وتظهر عليك أعراض املرض يستجي عندما يدخل األنتيجين

اعية األولية، جهازك املناعي للمسبب املرض ي وتعرف هذه االستجابة باالستجابة املن  

املضادة  فخالل األيام األولى من التعرض لألنتيجين تفرز كمية كبيرة من األجسام

 والخاليا املناعية املتخصصة في الدم، 

هذه النواتج من بدء اإلصابة يحصل ارتفاع تدريجي في املستوى لوخالل األيام التالية 

)األجسام املضادة والخاليا املناعية املتخصصة(،   

ية عندما يدخل نفس األنتيجين الجسم مرة أخرى يحدث االستجابة املناعملاذا 

  ؟الثانوية بسرعة أكبر

ت األجسام ستوياألن خاليا الذاكرة املناعية تتعرف عليه بسرعة وسهولة فترتفع م

سبب ي الدم للقضاء على املاملضادة أو الخاليا املناعية املتخصصة املوجودة ف

. مثل مرض الحصبة ومرض النكاف.املرض ي  
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أنواع املناعه املكتسبة

مناعة إيجابية

سببات وهي التي تكتسب بعض تعرض الجسم مل: مناعة طبيعية-1
.املرض

رض ناتجة من خالل حقن الشخص بمسببات امل(: اللقاح)مناعة صناعية إيجابية -2
ويلة تمتد بعد قتلها أو إضعافها مما يؤدي إلى إنتاج أجسام مضادة تبقى في الدم فترة ط

.لعدة سنوات مثل لقاحات الجدري والحصبة

املناعة السلبية

.وهم من األم لطفلها أثناء الحمل والرضاعه: مناعة طبيعية-1

ناتجة من خالل حقن الشخص بأجسام مضادة جاهزة (: املصل)مناعة صناعية -2
وتكون هذه املناعة أقصر عمرًا من املناعة اإليجابية
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؟ املضادات الحيوية ماهي  

رى مثل أخ قتل كائنات حيةاملضادات الحيوية عبارة عن مركبات كيميائية بروتينية تنتجها كائنات حية تعمل على 

.البنسلين وتيتراسايكلين  

؟ مقاومة البكتيريا للمضادات الحيويةما   

ي على معظم عند بداية استخدام املضادات الحيوية في مكافحة األمراض البكتيرية كانت النتيجة باهرة، حيث أنها تقض 

جأ العلماء إلى بعض أنواع البكتيريا مقاومة املضادات الحيوية، لذا لالخاليا البكتيرية، إال أنه مع مرور الزمن استطاعت 

ر إنتاج مضاد إال أنه مع كل مرة يتم فيها تطوي ات الحيوية للقضاء على البكتيرياتطوير وإنتاج أنواع جديدة من املضاد

 حيوي جديد، تطور البكتيريا وسائلها الدفاعية ملقاومة تلك املضادات الحيوية.

يبقى عدد قليل ند استخدام البنسلين كمضاد حيوي للقضاء على بكتيريا القولون فإن أعدادًا كبيرة منها تموت و فمثاًل ع

 منها، وهذا العدد لديه جينات تعمل على تكوين بروتينات تقاوم املضاد الحيوي.
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؟تتكون هذه املناعة عند البكتيريا ضد املضاد بعدة طرق منهاكيف   

بالتالي تؤدي إلى عدم إحداث تغير في املضاد الحيوي، حيث تقوم أنواع معينة من البكتيريا بإنتاج أنزيمات تسبب تكسرًا في املضاد الحيوي، و  -1

 فاعلية املضاد.

قد تحدث البكتيريا تغييرًا أو تطويرُا في تركيب خليتها، فتضلل املضاد الحيوي وال تصبح هدفًا له. -2  

ان تقوم البكتيريا بإفراز غشاء جديد من البروتينات يمنع دخول املضاد الحيوي إليها.في بعض األحي -3  

؟ التطعيم ما فائدة  

غير املؤذية بتعمد  جيناتيعتبر التطعيم الطريقة التي يمكن أن تكسب مناعة إيجابية ضد اإلصابة باملرض، فالتطعيم هي عملية تقدم فيها األنتي

ة أو التي تم إضعافها إلى جسم أي شخص إلنتاج املناعة اإليجابية. فاملادة املستخدمة في التطعيم تعرف باللقاح، وهي املسببات املرضية امليت

بهدف تنشيط جهاز املناعة ليستجيب لها بإفراز األجسام املضادة ضد هذه املسببات عندما تدخل إلى الجسم وهي قوية.  

بائي )ب(، لذلك لذا تعتبر اللقاحات من الوسائل التي تحمي اإلنسان من أمراض الحصبة والحصبة األملانية وشلل األطفال وإلتهاب الكبد الو 

 فمن الضروري جدًا إعطاء الطفل عددًا من اللقاحات لضمان الحماية الكاملة
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فراد، فالعديد من والعادات التي يتبعها الناس في حياتهم اليومية، وهناك نوع من الترابط بين الصحة ونمط حياة األ هي األمراض الناتجة عن األنماط 

تعرض بعض املشاكل الصحية اليوم مثل أمراض القلب وسرطان الرئة والسمنة وتعاطي املخدرات تعود إلى تغيير في طرق وأساليب الحياة، ونس

 أمراض أنماط الحياة:

  

؟الذبحة الصدريةماهي   

ترول يبدأ حدوث مرض الشريان التاجي عندما تترسب الدهون والكوليس

تتكون على الطبقة الداخلية املبطنة للشرايين مما يؤدي إلى ضيقها ف

لتاجي الجلطات التي يمكن أن تؤدي إلى انسداد مجرى الدم في الشريان ا

.املغذي للقلب  

يكون  وتظهر أعراض املرض على هيئة ألم ضاغط غير طبيعي في الصدر 

الرقبة غالبا في منتصف الصدر وقد ينتشر األلم إلى منطقة الكتف و 

في  واليد، وفي كثير من األحيان يصاحب هذا األلم غثيان وعرق وضيق

 التنفس واإلصابة بدوار.

زيد التاجي ولك تلإلصابة بأمراض الشريان ن جميع األشخاص معرضو

نها: اإلصابة في الرجال أكثر من النساء ومع وجود بعض عوامل الخطر م

رتفاع التدخين، اإلصابة بمرض السكري، ارتفاع ضغط الدم، السمنة، ا

نسبة الكوليسترول في الدم مع قلة النشاط البدني.  

 

 ماهو السكري ؟

هرمون  السكري حالة مزمنة تحدث بسبب نقص نسبي أو مطلق في إفراز 

ن اإلنسولين من غدة البنكرياس وهذا بدوره يؤدي إلى عجز الجسم ع

تراكم االستفادة من السكر في توليد الطاقة بصورة فعالة، عند ذلك ي

ن.السكر في الدم إلى درجة يتسرب فيها البول عن طريق الكليتي  

ان ملرض: كثرة التبول، كثرة الشعور بالعطش، نقصومن أعراض هذا ا

الوزن، الضعف العام، الجوع وتأخر التئام الجروح ودوخة شديدة قد 

 تصل إلى الغيبوبة.

 هل يوجد عالج شافي له ؟

نب ال يوجد عالج شافي من السكري ولكن يمكن السيطرة عليه وتج

ات طعام كتناول وجباإلصابة بمضاعفاته وهو ما يعرف بالرعاية الذاتية 

 متوازنة مع اإلقالل من السكريات واألغذية املحتوية على الدهون.

تظام وية الالزمة بانوممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتناول األد

 لضبط السكر.
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؟ السرطان ماهو   

ط الحياة كتناول ية كالتعرض للمواد الكيماوية واألشعة ونمهناك عوامل كثيرة يحتمل أم يكون لها عالقة بحدوثه كالعوامل الوراثية والعوامل البيئ

عن الوزن املثالي، %40الدهون بكميات كبيرة وزيادة وزن املرأة أكثر من   

؟أعراض هذا املرض ماهي  

ير طبيعي في موضعي غانخفاض مستمر في الوزن، هزال، فقدان الشهية، ظهور قرحة مزمنة بأي مكان في الجلد وخصوصًا مكان شامة، اكتشاف تورم 

 الثدي أو إفرازات دموية في الحلمة، وأعراض أخرى.

لذا ينبغي التغلب على ضغوط الحياة الحديثة والعيش بانسجام مع املجتمع وذلك من خالل الوعي بأنه:  

ال يتمتع أحد باملناعة ضد اإلجهاد الناتج عن ضغوطات الحياة اليومية )القلق، ضعف الذاكرة، اإلحباط( -1  

يعتبر التدخين، قضم األظافر، االرتعاش، والتوتر الشديد هي أشكال مختلفة من ردود الفعل ضد ضغوط الحياة اليومية. -2  

ية وأمراض قد تبين أن اإلجهاد الناتج عن ضغوط الحياة اليومية سبب من أسباب تزايد وتطور عدد من األمراض املزمنة مثل السرطان والحساس -3

 القلب.

جهاد مضرًا بحد ذاته بل يأتي الضرر من الطريقة التي يتعامل بها األفراد مع هذه الحالة وردود فعلهم في التعرض لها.ليس اإل  -4  
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هذه  أن يفشل جهاز املناعة في مقاومة بعض األمراض ويصاب ببعض االختالالت رغم أن دوره األساس ي حماية الجسم، إما أن تكون  من املمكن

االختالالت خارجية املنشأ كالحساسية أو داخلية املنشا كأمراض املناعة الذاتية.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

؟ الحساسيةماهي   

شخص آلخر،  هي تفاعالت جسدية مناعية ناتجة عن تحسس الجسم لألجسام الغريبة التي قد تسبب له الضرر أو الخلل الوظيفي، وتختلف من

 وهي ليست مرضًا معديًا، 

 ما مسببات الحساسية ؟

نتيجينات وهناك أمثلة أخرى من اإل  ومن املثيرات الخارجية للحساسية استنشاق الهواء الذي يحمل حبوب اللقاح )الطلع( وتسبب الحساسية.

، التي تسبب الحساسية مثل عث الفراش، لدغ الحشرات )النحل(، بعض األطعمة كأكل البيض واألسماك، شعر الحيوانات كالقطط  

 ماهي مادة الهيستامين ؟

تسبب الحكة، وتعمل ا الخاليا املناعية( فيستجيب الجسم ملسببات الحساسية بإطالق مادة الهستامين )الهستامين هو عبارة عن بروتينات تفرزه

التحسس: الحكة  على توسيع الشعيرات الدموية فتسبب االحمرار وتزيد من جذب الخاليا البيضاء الحامضية إلى منطقة التحسس فتكون عالمات
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ريبة عنه، وبالتالي الذاتية، بحيث يحدث خطأ في تعرف الجسم على بعض مكوناتهـ فيعتبرها غ هي أمراض ناتجة عن فرط االستجابة ضد األنتيجينات

Iيكون أجسامًا مضادة لها، ففي حالة مرض سكري األطفال من النوع   ، مثاًل تهاجم األجسام املضادة التي يفرزها جهاز املناعة الخاليا املنتجة

هذه الخاليا فتظهر أعراض هذه املرض.لألنسولين في البنكرياس، مما يؤثر على عمل   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

؟ مرض االيدز عرف   

ة التي تؤدي إلى هو مرض ينجم عن اإلصابة بفيروس يدمر الجهاز املناعي في جسم اإلنسان فيصبح عرضة لألمراض املختلفة واألورام السرطاني

 تدمير حياته.

جليزية لهذا املرض وهي:وكلمة إيدز مشتقة من الحروف األولى للمصطلح العلمي باللغة اإلن  

Acquires مكتسب :   

Immuno مناعة :   

Deficiency نقص أو عوز :   

Syndrome متالزمة:   

 ويعرف هذا املرض بـ " متالزمة العوز املناعي املكتسب " حيث تشير:

 متالزمة: مجموعة من األعراض التي تميز مرضًا معينًا أو أكثر.

املناعي الذي يجعل الجسم عرضة لألمراض واألورام السرطانية. العوز املناعي: الضعف الشديد في الجهاز   

 املكتسب: املرض الذي يكتسب بفعل عوامل بيئية وليس وراثيًا.
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(Human Immuno-deficiency Virus) عدوى اإليدز هي املرحلة التي يهاجم في الفيروس باسم   

عندما يدخل املناعة، مما يجعل املصاب عرضة لإلصابة بالعديد من األمراض واألورام التي تؤدي إلى الوفاة، فجسم اإلنسان ويبدأ بإتالف جهاز 

الفيروس إلى الخلية يتحد مع املادة الوراثية املوجودة فيها وقد يبقى كامنًا لعدة سنوات،  

 هل صحاب املرض يكون عنده عدوى ؟

من الحاالت يمكن  %99يستطيع نقل الفيروس إلى اآلخرين حتى ولو بدا سليما في الظاهر، وفي  حيثه ى الشخص ناقال للعدوى مدى الحياويبق 

تأكيد إيجابية العدوى بالفيروس خالل ثالثة أشهر من التعرض للعدوى عن طريق إجراء فحص مخبري.  

وبداية الثمانينات  أ هذا الوباء في نهاية السبعينيات من القرن املاض ييعتبر مرض اإليدز من أكثر األمراض انتشارًا على النطاق العالمي، وقد بد

 واستفحل خطره خالل التسعينيات.

ي عدد اإلصابات وما لم تتحصن املجتمعات بالوعي حول طرق انتشاره وأساليب الوقاية منه فليس هنالك من ضمانة لوقف االزدياد املضطرد ف

يها محصورًا بعدد قليل من اإلصابات.حتى في البلدان التي ما يزال املرض ف  
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.االيدز دورة حياة فيروس  
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؟ كيف يصاب االنسان بمرض االيدز   

نتيجة لنقل العدوى عن طريق سوائل الجسم كالدم أو املني أو إفرازات عنق الرحم واملهبل. يصاب االنسان باإليدز   

 وقد أوضحت جميع الدراسات الوبائية أن هناك ثالث طرث رئيسة للعدوى هي:

ابة انتقال الفيروس من األم الحامل املص -3

دي.إلى الجنين أو عن طريق اإلرضاع من الث  

أو  قد تحدث العدوى قبل الوالدة أو أثنائها

يروس بعدها بقليل، ويتراوح خطر انتقال الف

ن رضيعها بيمن األم الحاملة للعدوى إلى 

25-50%.  

لى وتختلف طرق العدوى املسجلة من قارة إ

أخرى، ومن بلد إلى آخر بل من جماعة إلى 

أخرى حتى داخل البلد الواحد. وهي أيضًا 

ض تعتمد على الجرعة املعدية، وشدة التعر 

 ومرحلة العدوى.

 

 انتقال الفيروس من شخص مصاب إلى شخص سليم -2

ر األعضاء من إنسان إلى آخ عن طريق نقل دم ملوث أو نقل

 أو استعمال الحقن امللوثة.

من الحاالت ويحدث هذا  %5-2تشكل هذه الطريقة نسبة 

النمط من العدوى بنقل الدم امللوث أو منتجاته، ومن 

تخترق  استعمال اإلبر واملحاقن امللوثة وسائر األدوات التي

الجلد مثل أدوات ثقب األذن وأدوات الحالقة وفرشاة 

ناك سنان التي يستخدمها املصابون، خاصة إذا كانت هاأل 

جروح أو تقرحات على األغشية املخاطية أو الجلد. كما 

سجلت بعض الحاالت نتيجة عدم تعقيم أدوات معالجة 

شار األسنان، ومشكلة إدمان املخدرات شديدة الصلة بانت

حالة  اإليدز عن طريق استعمال املحاقن واإلبر امللوثة في

لعقاقير عن طريق الحقن الوريدية.تعاطي ا  

امة وقد تصبح العدوى عن طريق الدم ومنتاجته مشكلة ه

لتحري  في البلدان التي لم تقم بعد بتنفيذ برنامج وطني

يروس.سالمة الدم وفحص املتبرعين بحثًا عن العدوى بالف  

 

نة، االتصاالت الجنسية غير املأمو  -1

من  %90وتشكل هذه الطريقة حوالي 

 وينتقل املرض ز حاالت عدوى اإليد

راد عن طريق االتصال الجنس ي بين أف

الجنس الواحد أو الجنسين على حد 

، سواء أي عن طريق املهبل أو الشرج

وهناك ممارسات جنسية تزيد من 

خطر العدوى مثل الزنا واللواط 

 والعياذ باهلل.
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الحاالت التي ال تنتقل فيها العدوى 
باإليدز

ويثير احتمال انتقال -5
العدوى عن طريق اللعاب 

ناس كثيرُا من املخاوف بين ال
ى ولكن احتمال انتقال العدو 

عن هذا الطريق ضئيل جداً 

عن طريق العطس أو -4
السعال أو بواسطة 
الحشرات كالذباب 

.والبعوض

استعمال وسائل -3
املواصالت العامة أو 

استخدام أجهزة الهاتف أو 
.عن طريق املالبس

األكل أو الشرب من خالل -2
حنفيات شرب املياه أو 

.املسابح

املخالطة العارضة أو -1
االتصاالت الشخصية في
محيط األسرة أو العمل 
االجتماعي أو املدرسة 
.كاملصافحة والعناق

:أعراض اإلصابة بمرض اإليدز

يصحب األعراض -5
ن السابقة في بعض األحيا
اعتالل عام في الصحة 

.والشعور باإلنهاك

إسهال سببه غير واضح-4
.يستمر عدة أسابيع

سعال جاف يستمر عدة -3
.أسابيع دون سبب معروف

تضخم العقد اللمفية -2
وخاصة املوجودة في العنق
واإلبط وثنية الفخد دون 

.سبب معروف

ارتفاع الحرارة مع العرق -1
مر الليلي الغزير الذي يست

عدة أسابيع دون سبب 
.معروف

:طرق الوقاية من مرض اإليدز

ابة للوقاية من العدوى من األم املص-4
ى تنصح املصابات بالعدو : للوليد

لى بتجنب الحمل واإلرضاع حفاظًا ع
صحتهن وخوفًا من نقل العدوى إلى
تي املواليد، كما توجد بعض األدوية ال

يمكن أن تعطى لألم الحامل، إال أن 
ى أثرها ضعيف في منع انتقال العدو 

.من األم إلى الجنين

التأكد من سالمة األدوات التي -3
.تسخدم في عمليات نقل الدم

للوقاية من العدوى املنقولة عن -2
مة تحري سالمة الدم وسال : طريق الدم

اص املتبرعين به قبل نقله إلى أشخ
.آخرين

للوقاية من العدوى عن طريق -1
ي االلتزام بالسلوك الجنس : الجنس

.القويم في إطار العالقات الزوجية
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عتبر أكثر أهمية لم يتمكن الباحثون والعلماء حتى اآلن من تطوير لقاح فعال ضد مرض اإليدز، إال أن هنالك طرق بسيطة وفعالة للوقاية من املرض ت

ملخاطر املحفوف با من أي لقاح يمكن اكتشافه، وتتمثل هذه الطرق بالتمسك بالقيم األخالقية واإلجتماعية والدينية التي تحظر السلوك الجنس ي

 وتحصر املمارسة الجنسية في إطار العالقات الزوجية الشرعية التي أباحتها الشرائع السماوية واألعراف االجتماعية.

 كما تتمثل في اجتناب تعاطي املخدرات حيث ينتقل الفيروس عن طريق الحقن امللوثة.

أما سالمة الدم فهي مسؤولية املؤسسات الصحية العامة منها والخاصة  

 

عقاقير لكافة لقد طورت صناعات األدوية عددًا من العقاقير التي تساعد على وقف تطور املرض وتخفيف املعاناة منه وقد وفرت وزارة الصحة هذه ال

املصابين باملرض، وإن قدره هذه العقاقير على تحقيق الشفاء الكامل مازالت موضع الشك.  

دون خطورة عليه أو على املجتمع؟ هل يمكن ملريض اإليدز أن يمارس عمله كاملعتاد  

املجتمع بنقل  ما لم تستدعي حالة املريض الصحية التوقف عن العمل أو الحجر الصحي له فيمكنه ممارسة عمله كاملعتاد دون خطورة عليه وال على

 العدوى 
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