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 ( االمراض المعدٌة 2المسم )

 تسبب مسببات المرض بمرض معدي :

 مرض ٌحدث نتٌجة انتمال مسبب المرض من كائن حً الخر وٌؤدي الى حدوث اختالل فً  المرض المعدي:

 االتزان الداخلً للجسم .

 حدوث االمراض المعدٌة وانواعها : مسببات االمراض هً سبب 

 

 

 

 . الكثٌر من الكائنات الدلٌمة ال تسبب المرض 

  علل : ان البكترٌا واالولٌات التً تعٌش عادة فً المنوات المعوٌة والتناسلٌة مفٌدة 

 النمو والتضاعف على جسمن .النها تمنع مسببات االمراض من -

 

 النظرٌة الجرثومٌة وتجارب كوخ 
 . لبل اختراع المجهر كان الناس ٌظنون ان شٌئا ما ٌنتمل من شخص مرٌض الى سلٌم 

  على النمو فً المحالٌل المغذٌة .اوضح لوٌس باستور ان الكائنات الدلٌمة موجودة فً الهواء ولادرة 

 : تنص النظرٌة الجرثومٌة على ان 

 (( ) بعض الكائنات الدلٌمة هً عبارة عن مسببات لالمراض)

 

 التعرف على اول مسبب للمرض                                           
 . فً اواخر المرن التاسع عشر درس الطبٌب االلمانً  كوخ مرض الجمرة الخبٌثة 

  الجمرة الخبٌثة :مرض ممٌت ٌصٌب الماشٌة واالغنام ولد ٌصٌب البشر 

 فرضٌات كوخ :
 هً عبارة عن لواعد تثبت ان الكائن الحً ٌتسبب فً حدوث المرض 

 : ) تتبع خطوات كوخ لحد الٌوم وهً ) حفظ بالتسلسل وهً مهمة جدا 

 (:ٌجب عزل مسبب المرض المشكون فٌه عن العائل المصاب فً كل مرحلة من مراحل المرض  2الفرضٌة ) 

 (:ٌجب استنبات مسبب المرض فً مزرعة نمٌة فً بٌئة صناعٌة بالمختبر  1الفرضٌة ) 

اعته (:ان مسبب المرض المشكون فٌه والوارد من المزرعة النمٌة ٌجب ان ٌسبب المرض عند زر 3الفرضٌة ) 

 فً عائل جدٌد سلٌم .

عزل مسبب المرض المشكون فٌه من العائل الجدٌد وانماؤه فً مزرعة نمٌة وان ٌكون امتالكه (: 4الفرضٌة ) 

 لخصائص مسبب المرض االصلً نفسها امرا مؤكدا .

 

 

 

 

 

 الطفٌلٌات  االولٌات  الفطرٌات  الفٌروسات  البكترٌا 

على مسبب المرض :عبارة عن مستنبت ال ٌحتوي على نوع اخر من الكائنات الدلٌمة بل ٌحتوي فمط المستنبت النمً 

 المشكون فٌه

:عبارة عن المواد المغذٌة التً تحتاج الٌها البكترٌا للبماء على لٌد الحٌاة والتكاثر .  الوسط الصناعً  
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 : استثناءات فرضٌات كوخ 

 بكترٌا الزهري  -2

سط صناعً الفٌروسات :تكون الخالٌا المستنبتة ضرورٌة ) علل ( : الن الفٌروسات ال ٌمكن ان تنمو فً و -1

 بل فمط داخل خالٌا حٌة عائلة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتشار المرض

  

 االمراض لد تكون: 

 بسٌطة :مثل نزلة برد 

 خطٌرة :مثل االلتهاب السحائً 

 االغشٌة السحائٌة :اغطٌة تحٌط بالدماغ والحبل الشوكً 
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                                                        المستودع :عبارة عن مصدر لمسبب المرض موجود فً البٌئةوهً ثالثة .

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      انتمال مسببات االمراض :

 تنتمل مسببات االمراض بصورة اساسٌة الى البشر باربع طرق :

 

 

 

 

 

 

 

 المستودعات البشرٌة :

 هً المستودعات الرئٌسٌة .*

*تنتمل االمراض بٌن البشر 

بطرٌمة مباشرة او غٌر 

 مباشرة .

*النالل :الشخص المادر على 

نمل مسبب المرض دون ان 

 تظهر علٌه اعراض المرض 

 واالنفلونزا*مثل :البرد 

 المستودعات الحٌوانٌة :

من امثلة االمراض التً *

 تنتمل بهذه الطرٌمة :

 االنفلونزا ) تصٌب الطٌور (-

ٌش داء الكلب )ٌصٌب الخفاف-

و الثعالب والظربان والراكون 

 وغٌرها من الحٌوانات البرٌة(

 

 مستودعات اخرى :

التربة :)بكترٌا التٌتانوس *

تعٌش فً التربة وتسبب 

 عدوى خطٌرة جدا 

*الماء والغذاء الملوثٌن :حٌث 

ٌنمل الماء الملوث المستخدم 

فً زراعة الغذاء او تحضٌره 

مسببات االنسان وٌتلوث 

غذاء االنسان اٌضا بفعل 

 الذباب 

. لمد كان تلوث الجروح بالبكترٌا سببا رئٌسٌا للموت اثناء الحروب لبل تطوٌر المضادات الحٌوٌة والتلمٌحات 

 علل :التخلص االمن من براز االنسان احد االهداف االساسٌة لمحطات معالجة ماء المجاري 

الن الماء والغذاء الملوثٌن مستودعات لمسببات االمراض وحتى ال تتلوث امدادات المٌاه بمسببات المرض وتنتمل -

 الى غذاء االنسان .

االتصال غٌر المباشرعبر 

 الهواء  :

عبر الهواء كالسعال *

والعطاس حٌث تنتمل 

مسببات االمراض مع 

لطرات المخاط الصغٌرة 

  وتنتشر مسببة االمراض

 

االتصال غٌر المباشر 

 شٌاء :عبر اال

تبمى الكائنات الدلٌمة *

حٌة على ادوات 

 ٌستخدمها البشر .

*ٌجب تنتظٌف االطباق 

 واالدوات بمنظفات .

 *غسل الٌدٌن جٌدا 

*المطاعم ٌجب ان تلتزم 

بمواعد النظافة حتى ال 

 تنتمل مسببات االمراض

 النالالت :

المفصلٌات :النالالت *

 االكثر انتشارا .

*تشمل الحشرات الالدة 

 مثل البعوض والمراد .

*البعوض ٌنمل المالرٌا 

وٌنمل حمى النٌل الغربً 

 من االحصنة للبشر 

*الذباب ٌنمل الالمرض 

عند هبوطه على براز 

انسان مصاب وثم هبوطه 

على طعام او ادوات طعام 

 البشر 

 االتصال المباشر :

النمط االساسً النتمال *

 االمراض .

 

وكثرة مثل :نزالت البرد 

  الوحٌدات المعدٌة .
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 : اعراض المرض

 ٌغزو مسبب المرض خالٌا جسمنا . 

 

 الفٌروسات : -2

 

 

 البكترٌا : -1

 

 

 االولٌات : -3

 

 : اعراض اخرى ٌحفزها جهاز المناعة مثل -4

 انماط المرض

 : عندما ٌزداد مرض ما ترالب وكاالت مثل 

 ادارات صحة المجتمع  -2

  انماط االمراض بشكل مستمر للتحكم بانتشار                  CDCمراكز مكافحة االمراض والولاٌة منها -2

 االمراض                                                    WHOصحة العالمٌة منظمة ال -3

ٌغزو الفٌروس خالٌا الجسم ثم ٌتضاعف فً الخالٌا وٌتركها عن طرٌك االخراج الخلوي او انفجار الخلٌة 

 . تدمٌر االنسجة و لتل الخالٌافبالتالً ٌسبب 

 انتاج المواد الكٌمٌائٌة او السموم )السموم تنتمل عبر الجسم فً مجرى الدم وتدمر اجزاء عدة

 ( مثل :سم بكترٌا التٌتانوس سم فتان  ٌسبب تشنجات العضالت االرادٌة 

 بكترٌا مرض التسمم الوشٌمً تنتج سم ٌشل االعصاب 

 البكترٌا اٌضا الخالٌا وتحدث فٌها االضرار ولد تموت الخالٌاتغزو  

 تغزو الخالٌا اٌضا وتمتل الخالٌا وتحدث فٌها اضرارا .

 

 مثل : السعال والعطاس 

 ٌستمبل مركز مكافحة االمراض والولاٌة منها معلومات من االطباء والعٌادات الطبٌة عن معدل

 حدوث امراض محددة وٌنشر عنها تمرٌرا اسبوعٌا 
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 انىتاء انًُتشش انىتاء االيشاض انًستىطُح

ايشاض يىخىدج تاستًشاس وتكًياخ 

 صغيشج داخم اندًاعح االحيائيح

 يثم : َضالخ انثشد

انتشار الوباء على نطاق واسع فً  تفش ضخم لمرض معٌن فً منطمة ما
منطمة كبٌرة مثل دولة او لارة او 

 العالم اجمع .

 

 مراض ومكافحتها معالجة اال                                                     

1-  

 

 

        مصدرها : 

 

 

2-  

 

3-  

 

 

 

 

 

 

  

 علل :اصبحت الكثٌر من البكترٌا مماومة للمضادات الحٌوٌة خالل السنٌن االخٌرة ؟

لتنوعات بسبب االستخدام الواسع االنتشار للمضادات الحٌوٌة وبفعل االنتخاب الطبٌعً حٌث تبمى بعض البكترٌا ذات ا-

الى االجٌال التالٌة وبالتالً وتنمل تنوعاتها  بسرعة فائمة المفضلة على لٌد الحٌاة عند وجود مضاد حٌوي معٌن وتتكاثر

 ٌزداد عدد البكترٌا المماومة للمضاد الحٌوي بسرعة كبٌرة .

 

المضاد الحٌوي :احد انواع العمالٌر الطبٌة وهو عبارة عن مادة لد تمتل الكائنات الدلٌمة او تعٌك نموها مثل : البنسلٌن 

 الذي ٌفرز من فطر البنسٌلٌوم 

 صناعً : تصنع من لبل شركات االدوٌة  

–طبٌعً :تفررزها كائنات مثل الفطرٌات )البنسلٌن 

 الجنتامٌسٌن (–النٌوماٌسٌن –االرٌثروماٌسٌن 

 العوامل الكٌمٌائٌة :لعالج االمراض التً تتسبب فٌها االولٌات والفطرٌات .

 المضادة للفٌروسات :تستخدم لعالج حاالت العدوى واالنفلونزا عند كبار السن العمالٌر 

 مالحظات مهمة :

 علل :ٌفرز فطر البنسٌلٌوم مادة البنسلٌن ؟*

 لٌمتل البكترٌا المتنافسة التً تنمو على مصدر غذاء الفطر -

 *ٌتعامل جهاز الدفاع الداخلً) جهاز المناعة ( عند االنسان مع معظم االمراض الفٌروسٌة 
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 علل :ٌمثل مرض المكورات العنمودٌة مشكلة عالجٌة ؟

كثافة عالٌة وٌؤدي الى اصابات جلدٌة و التهاب رئوي وسحائً ولد اصبحت مماومة النه ٌحدث فً ظروف معٌشٌة ذات 

 للعدٌد من المضادات الحٌوٌة الحالٌة وٌصعب عالجها .

 

 ( جهاز المناعة 1المسم ) 

  المناعة تمسم الى :                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تسمى المناعة الالنوعٌة بهذا االسم ؟ 

 النها ال تستهدف مسبب مرض محدد فهً تحمً الجسم من اي مسبب مرض ٌواجهه .-

 

 اهمٌة المناعة الالنوعٌة : 

 ابطاء تمدم المرض بٌنما تموم المناعة النوعٌة بتطوٌر وسائل دفاعاتها  -1    راض         منع االصابة باالم -2

 

 : المناعة الالنوعٌة تشمل                                    

 

  

 

 

 

    

 

 المناعة الالنوعٌة :

 ال تستهدف مسبب مرض محدد *

 *خط الدفاع االول للجسم 

 *الل فاعلٌة من النوعٌة 

 *تستجٌب بسرعة الي مسبب مرض 

 *تشمل الحواجز واالستجابات الالنوعٌة للغزو 

 *ال توجد ذاكرة

 

 المناعة النوعٌة :

 تستهدف مسبب مرض محدد *

 *خط الدفاع الثانً للجسم 

 *اكثر فاعلٌة من الالنوعٌة 

 *تستغرق بعض الولت لتتطور 

*تشمل الخالٌا واالعضاء واالنسجة فً الجهاز 

 اللمفً .

 *توجد ذاكرة

استجابات ال نوعٌة  الحواجز 

 للغزو

الحواجز  الجلد

 الكٌمٌائٌة
االستجابة 

 االلتهابٌة 
البروتٌنات  انترفٌرون

 المكملة 

الدفاع 

 الخلوي
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 الحواجز                                                            

 . تتواجد الحواجز فً مناطك من الجسم لد تدخل الٌها مسببات االمراض 

 اوال : حاجز الجلد : 

  هو خط الدفاع االول للجسم اذ ٌحتوي على :الجلد وافرازاته 

ضد غزو الكائنات الدلٌمة عن طري  طبمات خالٌا حٌة مغطاة بطبمات من الخالٌا المٌتة التً توفر الحماٌة  -2

 تكوٌن حاجز 

 تهضم البكترٌا التً تعٌش على الجلد زٌوته لتنتج احماض تعٌك نمو مسببات االمراض  -1

 

 الكٌمٌائٌة وهً ثالثة :ثانٌا :الحواجز           

 اللعاب والدموع واالفرازات االنفٌة : تحتوي على انزٌم لٌزوزٌم الذي ٌحلل جدران خالٌا البكترٌا  -2

المخاط :ٌموم بدور الحاجز الوالً الذي ٌمنع البكترٌا من االلتصاق بالخالٌا الظهارٌة الداخلٌة وٌبطن مجرى  -1

 هذه االهداب على طرد البكترٌا العالمة فً المخاط بعٌدا عن الرئتٌن الهواء باالهداب وتعمل الحركة الخفمانٌة ل

 علل : عندما ٌلتهب مجرى الهواء ٌتم افراز المزٌد من المخاط ؟

 حتى ٌحفز السعال والعطاس الخراج المخاط الملتهب من الجسم 

 . للمرض الموجودة فً الطعامحمض الهٌدروكلورٌن :تفرزه المعدة حٌث ٌمتل العدٌد من الكائنات الدلٌمة المسببة  -3

 

 استجابات ال نوعٌة للغزو
 :عن طرٌك الخالٌا البلعمٌة ومنها )العدالت والبالعم (التً تبتلع مسببات المرض  اوال :الدفاع الخلوي

البلعمة :عملٌة تحاصر فٌها الخالٌا البلعمٌة الكائنات الدلٌمة الغرٌبة وتضفً علٌها صفات ذاتٌة ثم تفرز انزٌمات 

ومواد كٌمٌائٌة مضرة من االجسام المحللة ) االجسام المحللة :عضٌات توجد فً الخلٌة تحتوي على انزٌمات 

 هاضمة (مما ٌؤدي للمضاء علٌها .

 

 بروتٌن توجد فً بالزما الدم .ولها الوظائف التالٌة : 12:سلسلة مكونة من  ثانٌا :البروتٌنات المكملة

 ومساعدتها فً االرتباط بمسبب االمراض بطرٌمة افضل .تنشٌط الخالٌا البلعمٌة  -2

تكون بعضها مركبا فً الغشاء البالزمً لمسبب المرض ثم ٌكون المركب ثمبا فٌدمر مسبب المرض فٌتدفك  -1

  المائع الى داخل خلٌة مسبب المرض فٌنفجر .

 

 ٌا المجاورة وٌحفزها على انتاج :بروتٌن تفرزه الخالٌا المصابة بالفٌروس وٌرتبط بالخال ثالثا :االنترفٌرون

 بروتٌنات مضادة للفٌروسات مما ٌمنع التضاعف الفٌروسً فً الخالٌا .

 

 تتضمن العدٌد من المواد الكٌمٌائٌة والخالٌا المناعٌة التً :سلسلة معمدة من االحداث  رابعا :استجابة التهابٌة

 تساعد على تعزٌز االستجابة المناعٌة الكلٌة .

 تحفظ بالتسلسل (: الخطوات )

 تدمر مسببات المرض النسٌج  -2

 ٌنتج كال من الغازي وخالٌا الجسم مواد كٌمٌائٌة والتً تؤدي الى ما ٌلً : -1

  تجذب هذه المواد الخالٌا البلعمٌة الى المنطمة المصابة 

  تزٌد من تدفك الدم الٌها 

 البٌضاء باالنتمال الى المنطمة المصابةزٌد من نفاذٌة االوعٌة الدموٌة) علل ( : لتسمح لكرٌات الدم ت 

 . تتراكم كرٌات الدم البٌضاء فً المنطمة 

  الشعور بااللم والحرارة واالحمرار 
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 المناعة النوعٌة :                                         
  ًتشمل االنسجة واالعضاء الموجودة فً الجهاز اللمف 

 :الجهاز اللمفً 
 الوظائف :

 ترشٌح اللمف والدم  -2

 تدمر الكائنات الدلٌمة الغرٌبة  -1

 تمتص الدهون  -3

  اللمف :سائل ٌتسرب من الشعرٌات لٌغمر خالٌا الجسم كما ٌدور هذا السائل بٌن خالٌا االنسجة وٌجمع بواسطة

 االوعٌة اللمفٌة وٌعاد الى االوردة لرب الملب .

 

 المناعة النوعٌة تشمل :                                                    

 

  

 

  الخالٌا اللمفٌة                                                                                          االعضاء اللمفٌة           

 

       

 

 

 

 

  

 

 

 

 Bاستجابة الخلٌة 

 عبارة عن بروتٌنات تنتجها الخالٌا اللمفٌة : االجسام المضادةB . والتً تتفاعل بشكل محدد مع مولد ضد غرٌب 

 : او خلٌة وٌمكنه االرتباط ب :جسم مضاد عبارة عن مادة غرٌبة عن الجسم تسبب استجابة مناعٌة مولد الضدT  

)مولد الضد اي مادة غرٌبة عن الجسم مثل فٌروس او اجزاء منه او بكترٌا او سمها او سم مالحظة لالطالع فمط :

 .او دم من متبرع غٌر متوافك مع المستمبل او عضو متبرع به غٌر متوافك مع من استمبله (  افاعً و عمارب

  الخالٌا اللمفٌةB وهً مصانع االجسام المضادةتوجد فً كل االنسجة اللمفٌة  

 ترشح اللمف وتزٌل المواد الغرٌبة منه العمد اللمفٌة :

اللمفٌة المنتشرة فً االغشٌة المخاطٌة للمنوات المعوٌة االنسجة 

 والتنفسٌة والبولٌة والتناسلٌة 

تكون طبمة حامٌة من االنسجة اللمفٌة بٌن التجاوٌف االنفٌة اللوزتان :

والفموٌة مما ٌساعد على حماٌة الفم واالنف من البكترٌا والمواد 

 االخرى

*ٌخزن الدم     *ٌدمر خالٌا الدم التالفة     *ٌحتوي على نسٌج الطحال :

 لمفً ٌستجٌب للمواد الغرٌبة فً الدم 

  T:توجد فوق الملب وتنشط الخالٌا  الغدة الزعترٌة

 نخاع العظم تنتج فٌه الخالٌا اللمفٌة 

 Bالخالٌا 

تنتج وتنضج فً 

نخاع العظم 

 االحمر 

 Tلخالٌا ا

تنتج فً نخاع 

العظم وتنضج فً 

 الغدة الزعترٌة 
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 االستجابة المناعٌة النوعٌة :

 تبتلع الخلٌة البلعمٌة مولد الضد وتضع جزء منه خارج الخلٌة مثبتا فً مكانه بواسطة مستمبل                     

  

 بواسطة مستمبل على سطحها على سطح البلعمٌة  المساعدة بمولد الضد المعالج  Tترتبط                      

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   علل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تستطٌع الخالٌا  علل:B صنع العدٌد من مجموعات االجسام المضادة ؟ 

 الذي ٌحمل شفرة انتاج العدٌد من السالسل البروتٌنٌة  DNAالنها تستخدم 

 والثمٌلة .الخفٌفة 

المساعدة مولد الضد  Tتمدم 

فتتنشط  Bالمعالج الى الخلٌة 

  Bالخلٌة 

المساعدة المنشطة   Tتمدم 

 Tمولد الضد الى الخلٌة 

 الماتلة لتنشٌطها 

 Tتنمسم الخالٌا *

 الماتلة 

تطلك السٌتوكٌنات وهً 

 مواد كٌمٌائٌة لها وظائف :

 تمسٌم الخالٌا المناعٌة -2

توظٌفها فً مكان -1

 االصابة 

الماتلة بمولد Tترتبط 

 وتمتلهالضد 
 Bتبمى بعض الخالٌا 

 كخالٌا ذاكرة 

فً  Bتستمر الخالٌا 

االنمسام وانتاج 

 اجسام مضادة 

ٌتكون الجسم المضاد من سلسلتٌن خفٌفة 

تستطٌع ان تكون Bوسلسلتٌن ثمٌلة .كل خلٌة 

 انواع عدٌدة من االجسم المضادة 

 سلسلة خفٌفة 
 سلسلة خفٌفة

سالسل 

 ثمٌلة

وظائفها :*االرتباط بالكائنات الدلٌمة وجعلها اكثر 

 عرضة لعملٌة البلعمة .

*بدء االستجابة االلتهابٌة وتعزٌز االستجابة 

  الالنوعٌة
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 : اذا كانت الخلٌة  مثالB  نوع من السالسل الخفٌفة  2122نوع مختلف من السالسل الثمٌلة و  20222تكون

 فانها تستطٌع تكوٌن :

 (20222  X 2122 (19200000 =   نوع جسم مضاد 

  تتحد الخالٌاT   الماتلة مع مسببات المرض وتطلك هجوما كٌمٌائٌا وتدمر مسببات المرض وتستطٌع خلٌة واحدة

 الماتلة تدمٌر عدة خالٌا مستهدفة  Tمن 
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 االستجابة المناعٌة االولٌة والثانوٌة :

 االستداتح انًُاعيح انثاَىيح  االستداتح انًُاعيح االونيح 

 *االستداتح االونى نغضو يسثة انًشض 

 االستداتح االونيح اتطا يٍ انثاَىيح*

 *كًيح االخساو انًضادج اقم 

 *تتكىٌ خاليا راكشج 

 

 *االستجابة عند التعرض الثانً لمولد الضد 
 *اسرع من االولٌة 

 *كمٌة االجسم المضادة اكثر 

 

 عبارة عن خالٌا طوٌلة االجل تتعرض الى مولد الضد االستجابة المناعٌة االولٌة وتستجٌب بسرعة  خالٌا الذاكرة:

 اذا واجه الجسم مسبب المرض نفسه الحما .

 : تحمً الجسم عن طرٌك تملٌل احتمال تطور المرض فً حال تعرض الجسم مجددا الى مسبب المرض اهمٌتها

 .نفسه 

 

 الفاعلة :المناعة السلبٌة والمناعة 

 انًُاعح انفاعهح  انًُاعح انسهثيح 

*َقم االخساو انًضادج انتي كىَها اشخاص او حيىاَاخ انى 

 اندسى او تحقٍ فيه .

 *ايثهح :

تيٍ االو وخُيُها :تُتقم االخساو انًضادج انتي تُتدها االو -1

 انى خُيُها عثش انًشيًح .

انشضاعح تيٍ االو وطفهها :عٍ طشيق حهية االو اثُاء -2

 حيث تحًي انشضيع نحيٍ َضح خهاص يُاعته .

انحيىاَاخ :حيث تىفش اخساو يضادج تطىسخ في انثشش او -3

 aو Bعالج نالشخاص انزيٍ تعشضىا النتهاب انكثذ 
 وانتيتاَىط وداء انكهة .

 اخساو يضادج التطال يفعىل سى انثعثاٌ او انعقشب -4

 

اصة باالمراض *تعرض جهاز المناعة الى مولدات الضد الخ
 وانتاج خالٌا ذاكرة .

 *تحدث بفعل :
عبارة عن التعرض المتعمد للجسم  :التحصٌن )التلقٌح (-1

الى مولد ضد مما ٌؤدي الى تطوٌر استجابة اولٌة وخالٌا 
 .ذاكرة 

معظم التحصٌنات تشمل اكثر من مؤثر واحد فً جهاز 
 المناعة وتعطى هذه المؤثرات بعد التحصٌن االول .

 : اهمٌة الجرعات المحفزة ؟ علل-
تزٌد من االستجابة المناعٌة مما ٌوفر المزٌد من الحماٌة ضد 

 المسببة للمرض . الكائنات 
 :مرض معدي -2   
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 فشل جهاز المناعة
 عٌوب جهاز المناعة ٌؤدي الى : 

 تطور االمراض المعدٌة  -2

 االصابة بانواع معٌنة من السرطان -1

  البشري مثال : مرض االٌدز الذي ٌسببه فٌروس نمص المناعة. 

  ملٌون شخص . 33عدد المصابٌن باالٌدز حول العالم 

  علل : تسمى الخالٌاT  المساعدة خالٌاCD4+  بهذا االسم 

  النها تحتوي على المستمبلCD4+  ًخارج غشائها البالزم 

 هو فٌروس ذو حمض نووي  فٌروس نمص المناعة البشري:RNA  ٌصٌب الخلٌةT   فتتحول االخٌرة المساعدة

 Tالمساعدة االخرى فٌمل عدد الخالٌا  Tالى مصانع للفٌروس نفسه وتنتج فٌروسات جدٌدة تنطلك لتصٌب الخالٌا 

 عند الشخص المصاب.

 تطور االصابة بالفٌروس 
 المساعدة . Tاسبوعا وٌتضاعف خاللها الفٌروس فً الخالٌا  21-0المرحلة االولى تتراوح مدتها بٌن 

 : اسابٌع وتظهر اعراض للٌلة لفترة من الزمن تصل  22-8التعرق فً اللٌل والحمى ولكن تتراجع بٌن االعراض

 لعشر سنوات 

  حوصات النظامٌة؟بشان الفعلل :ٌجب تتوخى المستشفٌات والمراكز الطبٌة الحذر 

  . لتضمن عدم تعرض المرضى لخطر االصابة حٌث ٌنتمل فٌروس نمص المناعة عن طرٌك نمل الدم 

  علل :ٌعتبر فٌروس نمص المناعة مرضا ثانوٌا 

  الن جهاز المناعة السلٌم ٌفشل وسٌموت البشر المصابون به غالبا بفعل اصابة ثانوٌة بعد حوالً عشر سنوات 

 : العالج 

 للفٌروسات حٌث تتحكم بتضاعف الفٌروس فً الجسم بالعمالٌر المضادة 

 : المشكالت التً ٌواجهها المرضى 

 السالالت المماومة  -2

 العمالٌر باهضة الثمن  -1

 االثار الجانبٌة  -3
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 االختالالت غٌر المعدٌة 3المسم 

 االختالالت نوعٌن :                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 اوال :االختالالت الوراثٌة

1-  

 

2-  

 

3-  

 

  

:تحدث بفعل  االختالالت المعدٌة

مسببات االمراض وتنتمل من 

 شخص الخر بعدة طرق 

:ال تحدث  االختالالت غٌر المعدٌة

بفعل مسببات المرض وال تنتمل الى 

 االخرٌن وتشمل :

–االمراض المزمنة مثل :التهاب المفاصل  -2

 تصلب الشراٌٌن 

 االختالالت الوراثٌة مثل :-1

 مرض الشرٌان التاجً–متالزمة داون 

المرض االٌضً مثل :مرض السكري من  -3

 النوع االول 

 السرطان  -4

االمراض االلتهابٌة مثل :الحساسٌة وامراض  -5

 المناعة ضد الذات 

 ال تعمل بشكل سلٌم :مثل المهاق وانٌمٌا الخالٌا المنجلٌة وداء هنتغتون ونزف الدم جٌنات 

 اعذاد غيش عاديح  نهكشويىسىياخ يثم يتالصيح داوٌ 

وسببه :انسداد الشراٌٌن التً تنمل الدم المؤكسج الى  CADاسباب وراثٌة وبٌئٌة معا :مثل مرض الشرٌان التاجً 

 عضلة الملب .

 *ٌسهم عامل وراثً +عوامل بٌئٌة مثل النظام الغذائً فً تطور هذا المرض المعمد 

مرات عن االسر التً لٌس لها تارٌخ  2-1*االسر التً لها تارٌخ باالصابة بالمرض ٌزٌد خطر االصابة بممدار 

 باالصابة بالمرض 
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 ثانٌا : االمراض المزمنة

 . هً عبارة عن تلف جزء من الجسم بسبب الشٌخوخة الطبٌعٌة 

 . ًلد ٌحدث المرض المزمن لدى بعض الناس بسبب تركٌبهم الوراث 

 :مثل التهاب المفاصل المزمن 

 سنة  70لد ٌحدث لدى االشخاص بحلول سن   -2

 بولت ابكر بسبب الوراثة او مفاصل الشخص لد تعرضت الى ممدار زائد من االهتراء  -1

 مثل تصلب الشراٌٌن : 

 هو تٌبس الشراٌٌن 

 

 ثالثا :االمراض االٌضٌة                            
  االحماض ٌنتج عن خطا فً احد المسارات الكٌمٌائٌة الحٌوٌة وٌسبب عدم المدرة على هضم انواع معٌنة من

 االمٌنٌة او تنظٌم عملٌات الجسم .

  ًٌمكن ان ٌكون للمرض االٌضً عامل وراثً ولكنه ٌتاثر بالعوامل البٌئٌة مثل النظام الغذائ 

 : مثال : مرض السكر 

 اسبابه :

 الٌنتج البنكرٌاس الكمٌة الصحٌحة من االنسولٌن  -2

 ال ٌدخل الجلوكوز الى خالٌا الجسم بشكل طبٌعً  -1

 

 .االضرار :ضرر للكثٌر من االعضاء مثل الكلٌتان وشبكٌة العٌن 

 

 :السرطانرابعا
 .هو نمو غٌر طبٌعً للخالٌا 

 فمدان التحكم بالجزٌئات المنظمة لبداٌة دورة الخلٌة ونهاٌتها مما ٌؤدي الى نمو غٌر طبٌعً للخالٌا لسبب ا:

 ولد تسبب عوامل وراثٌة او بٌئٌة فً االصابة بالسرطان .االورام .وٌؤدي الى 

 : اضرار السرطان 

 تتدخل الخالٌا غٌر الطبٌعٌة فً وظائف الجسم الطبٌعٌة  -2

 تستطٌع االنتمال عبر الجسم  -1

 فً نسٌج او عضو فً الجسم مثل خالٌا الدم وٌسمى سرطان الدم اللوكٌمٌا ٌتطور -3

 : الربط بالتارٌخ 

 

 

 

  

 خامسا : االمراض االلتهابٌة

 . امراض ٌنتج فٌها الجسم استجابة التهابٌة لمادة شائعة 

 . مثل الحساسٌة وامراض المناعة الذاتٌة 

  الفرق بٌن االستجابة االلتهابٌة لمرض معدي هً انها تعزز االستجابة المناعٌة الكلٌة وتكون مفٌدة لتخلٌص

 الجسم من مسببات المرض بٌنما االستجابة االلتهابٌة فً المرض االلتهابً ال تكون مفٌدة للجسم 

 ٌؤدي هذا الى مستوٌات مرتفعة من الجلوكوز فً الدم 

دلٌال على سرطان العظام  تظهر المومٌاوات المصرٌة 

 وصف الٌونانٌون انواع مختلفة من السرطان 

مخطوطات المرون الوسطى ذكرت تفاصٌل عن السرطان 
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 الحساسٌة                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المناعة الذاتٌة

  ٌتعلم الجهاز اال ٌهاجم البروتٌنات التً ٌنتجها الجسم .اثناء تطور المناعة 

 . السبب :بعض االشخاص ٌطورون مناعة ذاتٌة وٌنتجون اجساما مضادة لبروتٌناتهم الخاصة مما ٌضر بخالٌاهم 

 

  االمثلة :                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحساسٌة :

الحساسٌة :االستجابة لمولدات الضد البٌئٌة )مولدات *

الحساسٌة (و تتضمن اشٌاء مثل :حبوب لماح والغبار 

 وعث الغبار واغذٌة متنوعة .

االعراض :استجابة التهابٌة موضعٌة وعٌونا متورمة 

مصابة بالحكة وانف مزكما وعطسا وطفحا جلدٌا فً 

 بعض االحٌان .

فعل مادة كٌمٌائٌة تسمى الهستامٌن *تحدث االعراض ب

 تفرزها كرٌات دم بٌضاء محددة .

  *العالج :االدوٌة المضادة للهستامٌن

 

 صدمة فرط الحساسٌة :

 رد فعل تحسسً شدٌد .*

*السبب :افراز هائل للهستامٌن حٌث ٌؤدي الى 

انمباض العضالت الملساء الموجودة فً الشعب مما 

 الرئتٌن ومنهما .ٌعوق تدفك الهواء الى 

الفول –البنسلٌن –*مولدات الضد :لسعات النحل 

الالتكس )ٌستخدم لصناعة البالونات –السودانً 

 والمفازات الجراحٌة (.

*العالج :تدخل طبً عاجل الن ردود فعل فرط 

 الحساسٌة مهددة للحٌاة 

 *لها عامال موروثا 

 التهاب المفاصل الروماتٌزمً :

السبب :التهاب مفاصل ٌنجم عن 

مهاجمة االجسام المضادة 

 للمفاصل 

 الحمى الروماتٌزمٌة :

السبب :التهاب تهاجم فٌه 

 االجسام المضادة صمامات الملب 

االضرار:عدم االغالق التام 

للصمام والتسرٌب اثناء حركة 

 الدم عبر الملب 

 مرض الذئبة :

السبب :اختالل تتكون فٌه اجسام 

مضادة تهاجم االنسجة السلٌمة 

ونتٌجة لذلن تكون الكثٌر من 

االعضاء عرضة للهجوم من لبل 

 الجسم .جهاز مناعة 

 المزمن ) التنكسً ( :التهاب المفاصل  

 سنة (. 22تلف المفصل نتٌجة للشٌخوخة )بعد سن *

 واحد فمط .*ٌتضرر عادة مفصل 

 التهاب المفاصل الروماتٌزمً :

 مرض التهابً )مناعة ذاتٌة (.*

  *ال ٌرتبط بتمدم السن وٌصٌب كل مفاصل الجسم
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