




.سلطة خضروات–بيض –خبز –فول -جبن–حليب :وجبة اإلفطار

في الحليب B2فيتامين ( بياض البيض-جنين القمح بالخبز -الفول )في B1فيتامين :الفيتامينات التي تحتوي عليها الوجبة

.في الخضروات الورقيةEفي البيض فيتامين B12فيتامين -في صفار البيض وجنين القمح B5فيتامين -والجبن 

.تفاحال-سلطة مكونة من الطماطم والبروكلي  والفلفل األخضر والجزر -عيش الغراب -الفاصوليا -أرز -دجاج :وجبة الغذاء

السلطة غنية -B5عيش الغراب -B6الفاصوليا -B6و B3الدجاج فيتامين :يتوفر في هذه الوجبة الفيتامينات اآلتية

. Cالتفاح غني بفيتامين-وفيتامين ك Cبالفيتامينات 

.سلطة األفوكادو والطماطم والخضروات الورقية-بطاطس -عسل النحل -زبادي -عصير جريب فروت :وجبة العشاء

B12و B12الزبادي فيتامين -Cالجريب فروت فيتامين :تحتوي الوجبة على

.Eوك فيتامين B6السلطة فيتامينات -B6البطاطس فيتامين -B5عسل النحل فيتامين 

سه من بدء زيادة أعداد البشرية بدأت تظهر انتشار األوبئة واألمراض بصورة أوضح فأخذ يفكر اإلنسان كيف يقي نفعند 

ظة اإلصابة باألمراض  وخاصة المميتة منها قديماً في ظل عدم وجود األمصال واللقاحات  وذلك بالبعد عن المريض أو المحاف

إلى على النظافة العامة ثم ظهرت بع ذلك األمصال واللقاحات للحماية من العدوى ببعض المراض وما زالت هذه الطريقة متبعة

.اآلن

لوقاية ومن األساليب الصحية للوقاية من األمراض تقوية مناعة الشخص السليم ضد العوامل الممرضة وذلك باتباع أساليب ا

:التالية

النظافة الشخصية. لمس كغسل اليدين بالماء و الصابون قبل إعداد الطعام و تناوله وبعد الخروج من المرحاض وبعد:1

.أدوات المريض أو إفرازاته

المحافظة على نظافة البيئة والمنزل بحيث يكون منزل صحي جيد التهوية يتم في التخلص من الفضالت ب. طريقة سليمة 2

.وفيه مصدر مياه نقي و صرف صحي آمن

القضاء على الحشرات والقوارض مثل الذباب والبعوض والجرذان. 3.

الحصول على الماء من مصدر نقي مع االهتمام بنظافة الطعام. 4.

اتباع أساليب الوقاية الشخصية مثل وضع منديل على الفم أثناء السعال أو العطاس أو البصاق لمنع انتشار. العوامل 5

.الممرضة

تجنب االزدحام واالبتعاد عن مخالطة المصابين باألمراض المعدية. 6.

الكشف المبكر عن أي مرض قد يتعرض له الفرد واإلسراع في معالجته بالشكل المناسب لمنع انتشار العدوى ل. آلخرين 7

.وحتى ال يصاب المريض بأي مضاعفات

التلقيح ضد االمراض المعدية والسارية فهو يقي من حدوث العدوى بالمرض وإذا حدثت العدوى تكون خفيفة وع. .ارضة8



دم كيف يتم نقل الدم من شخص آلخر وكيف يمتزج الدم المنقول مع

المصاب؟ وما هي مكونات الدم؟



تمثل هذه الطرق األوعية الدموية التي تنقل 

الدم والمواد من القلب وإليه وإذا أغلق الطريق 

فإن السيارات ال تستطيع السير فيه كذلك 

.األوعية الدموية إذا أغلقت فإن الدم ال يتدفق











.الصفائح واأللياف والعوامل المخثرة للدم

يتسرب الماء خالل الشاش الذي

لم تتم معالجته، أما في الشاش

.المعالج فال يحدث ذلك

تشبه المنطقة المعالجة القشرة؛

ألنها تشكل غطاء يمنع تسرب 

السوائل وتحمي المنطقة التي 

.تحتها



.ألنه له القدرة على منح دمه لجميع الفصائل الدم األخرى

كارل "اكتشف العالم النمساوي 

ميالدية وجود 1900عام " الندشتينر

وحصل O, B, Aثالث فصائل للدم 

على جائزة نوبل في الطب وعلم 

وظائف األعضاء، ولكن اكتشف عالم 

عة تشيكي أن فصائل الدم البشري أرب

لى فصائل وهذا االكتشاف لم يؤخذ به إ

ن أن أثبتت األبحاث بواسطة اثنين م

ABالعلماء وجود فصيلة دم رابعة هي 

.1902وذلك عام 



لقيام حيث ال تستطيع األنسجة ا

.بوظائفها وأنشطتها





.لكليهما جدران تتكون من ثالث طبقات من األنسجة

أما .الرجوعتنقل الدم إلى القلب ولها صمامات تمنع الدم من وردة األ

.الشرايين فتنقل الدم من القلب



 مرض الهودجكنز هو

أحد أمراض المجموعة 

.السرطانية اللمفاوية

ة يبدأ بتضخم فى الغد

الليمفاوية غالباً ما 

يكون فى الرقبة أو 

تحت اإلبط أو فى 

المنطقة األوروبية 

يصاحبه ارتفاع فى 

درجة حرارة الجسم 

وذلك على نوبات مع 

فقدان الوزن مع 

اإلحساس الدائم 

.بالرغبة فى الهرش

العالج يكون باإلشعاع أو 

الكيماوى مع أخذ عينة من 

نخاع العظام أو الفحص 

بالنظائر المشع



.هو السائل النسيجي عندما ينتقل إلى األوعية اللمفية

ب ال يوجد تركيب يشبه القل

يضخ اللمف عبر األوعية 

اللمفية، لذا تعتمد حركة 

ت اللمف على انقباض العضال

ة، الملساء فى األوعية اللمفي

ة وانقباض العضالت الهيكلي

كما تحتوي . المحيطة بها

ت األوعية اللمفية على صماما

كاألوردة تمنع عودة الملف 

.إلى الوراء



ها من ينقل األكسجين إلى الخاليا ويخلص•

.ثاني أكسيد الكربون

.ينقل الفضالت إلى الكليتين•

.ينقل المواد المغذية إلى الخاليا•

منع اإلصابة الجرثومية والتئام •

.الجروح

تنقل األكسجين للخاليا:خاليا الدم الحمراء

.وتخلصها من ثاني أكسيد الكربون

ات فهي تهاجم الميكروب:أما خاليا الدم البيضاء

لتي والجراثيم والفيروسات واألجسام الغريبة ا

بة تغزو الجسم باألمراض وتهاجم األجسام المسب

.لألمراض

فتعمل على تجلط الدم:أما الصفائح الدموية

.ووقف النزيف

مرض يُصيب خاليا الدم الحمراء، :األنيميا

ن فتصبح غير قادرة على نقل كميات كافية م

األكسجين إلى أنسجة الجسم، وغير قادرة على

:مياللوكيا.االعتياديةالقيام بوظائفها وأنشطتها 

مرض يُصيب نوًعا أو أكثر من خاليا الدم 

تج خاليا البيضاء؛ حيث تصنع بكميات كبيرة، فتن

بة غير مكتملة، ال تستطيع مهاجمة األجسام الغري

تمأل هذه الخاليا غير المكتملة النمو. بفاعلية

نخاع العظم، فتعيق عمليات إنتاج خاليا الدم 

يةالحمراء وخاليا الدم البيضاء والصفائح الدمو



الشعيرات الدمويةاألوردةالشرايين

جدارها 

سميك

لها جدار 

سميك

سمك جدارها خلية 

واحدة

تحمل الدم 

من القلب

تحمل 

الدم إلى 

القلب

تنشر المواد 

الغذائية 

واألكسجين من 

الخاليا عبره إلى 

خاليا الجسم

خالل الدورة الدموية الصغرى تكون األوردة، أما 

.خالل الدورة الدموية الكبرى تكون الشرايين

ين ينتقل الدم من األذين األيمن إلى البط

م األيمن ومنه ينتقل الدم إلى الرئتين  ث

األيسر ينتقل من األذين األيسر إلى البطين

.ومنه إلى األبهر

.لمنع تجلط الدم وتخثره

.ثاني أكسيد الكربون

يع ستتراكم الفضالت وتكون سامة ولن تستط

.  أنسجة الجسم القيام بوظائفها

.ABيمكن أن يتبرع لشخص فصيلة دمه 

 ينتقل الدم إلى 

 البطين األيمن األذين األيمن

 ثم إلى

الشريان 

 الرئوي
 الرئتين

الوريد  ثم إلى ثم إلى

 الرئوي

  األيسرالبطين األذين األيسر

 ثم إلى

 ثم إلى
 األبهر

 ثم إلى



خط الدفاع األول ضد المواد الضارة والمخلوقات المسببة 

.لألمراض وخط الدفاع الثاني يتمثل في جهاز المناعة



.إنتاج األجسام المضادة



.معيندضلمولداستجابةبهالخاصةأجسامهالجسميصنع:الطبيعيةالمناعة

فيتحقنثمحيوانجسمداخلالمضادةاألجسامتنتج:اإلصطناعيةالمناعة

.الجسم

3600= 60× 60= الساعة 

.ثانية

= عدد المرات خالل ساعة 

.مرة360=10\3600

=عدد البكتريا الناتج خالل ساعة 
3602.

= عدد البكتريا خالل خمس ساعات 

(3602 ) ×5

خلية 1.073.741.824=

.بكتيرية

ال يترك ألن ذلك يثبط من تكاثر البكتريا ف

.دخاليا بكتيرية تهاجم الجسم من جدي



يتم الحصول على هذا العقار من 

يس عقار يسمى اسمه ستربتوميس

غريسيس وتم اكتشافه عام 

ويستخدم في عالج الدرن. 1943

.ةوكثير من اإللتهابات البكتيري



رج منها تغزو الفيروسات الخاليا المضيفة وتتكاثر فيها وعندما تخ

.الفيروسات تتحطم وتموت





.لمنع حدوث تلف دائم للعضو المصاب

لى مدى نعم، فنسبة الوفيات لكل من أمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الرئة واإلنفلونزا قلت ع

الخمسين عاًما الماضية، أما نسبة الوفيات ألمراض السكري والسرطان فإنها ازدادت على مدى 

.الخمسين عاًما الماضية



.نعم في أمراض السرطان والسكري وأمراض الرئة واإلنفلونزا

.تغير نمط الحياة وزيادة الملوثات



ألن الشخص قد ال يأخذ 

االحتياطات الالزمة لمنع انتشار

المرض لعدم معرفته أنه مصاب 

.به



الدم تغادر بعض الخاليا السرطانية الورم وتتحرك عبر

.واألوعية اللمفية خالل الجسم





عن طريق دخولها الجسم وتكاثرها 

.بسرعة مما يسبب اإلصابة المرض

–األهداب –المخاط –كريات الدم البيضاء 

الحمى–التعرق –اللعاب –الجلد –السعال 

اإلنزيمات–المناعة الطبيعية –العطاس –

حمض –في الجهاز الهضمي 

.الهيدروكلوريك

يحفز جهاز المناعة إلنتاج أجسام 

.مضادة ضد مولد ضد معين

.اإليدز:الفيروس

:لبكتــرياا

التيتانوس

HIV:از يهاجم الخاليا المساعدة التائية في جه

ن المناعة ويستطيع االختفاء في جسم اإلنسا

.ويظل ساكنا لسنوات عديدة

ن تهاجم خاليا جسم اإلنسا:الفيروسات األخرى

عدة األخرى وتتكاثر داخلها وليست الخاليا المسا

.دةالتائية وال تختفي في الجسم لسنوات عدي



.ألنه ال ينتج عن المخلوقات الحية

في ألن عدم النظافة يسبب نقل مسببات المرض

الجسم من شخص آلخر من خالل لمس األشياء 

.المشتركة والعامة

يكون الجسم أجسام مضادة ويتعامل الجسم 

مع ذلك بإنتاج مادة كيميائية تسمى 

.الهيستامين

ألن األجسام المضادة التي تحمي من مولد ضد 

.معين تحارب هذا المولد فقط، وليس غيره

19951996199719981999التاريخ

53642020911576عدد الوفيات 

0
10 0
20 0
30 0
40 0
50 0
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كال عند مزج عينتين دم من فصليتين مختلفتين فإذا حدث تخثر للدم فإن

.ير متوافقتينالفصيلتين متوافقتين، أما إذا لم يحدث تخثر للدم فإن الفصيلتين غ



(نعم أم ال ) تخثر الدم فصيلة الدم

Aنعم

Bال

ABنعم

Oال

Aعند إضافة مولد الضد 

.A , ABيحدث التخسر فى كال من فصيلة الدم 

.متشابًها جميًعا 

.Oالعامل الضابط هو فصيلة الدم 

وامل الثابتة المتغيرات المستقلة هي فصائل الدم المختلفة، أما المتغيرات التابعة فهي عملية تخثر الدم، أما الع

.وعينة الدم الزائفةAفهي مولد الضد 



ن ذلك نعم، تدعم نتائجي فرضيتي والتي أكدت تفاعل الجسم المضاد مع المادة مولدة الضد ونتج ع

.حدوث تخثر فى بعض الفصائل

.لن نستطيع تحديد فصيلة دمه بدقة

 , Oولن يحدث تخثر لفصيلتى الدم B , ABسوف يحدث تخسر لفصيلتي الدم Bعند إضافة مولد ضد 

A.





ة والطبية العالم العربي الطبيب الفيلسوف ابن سينا الذي له العديد من اإلنجازات العلمي

.  باالتي كان له كبير األثر في تقدم علم الطب ومازالت كتبه تدرس في جامعات أورو

:ومن إنجازات الطبية ما يلي

لناتج أول من شخص الشلل النصفي وميز بين الشلل العضوي المحلي والشلل ا

.عن سبب مركزي في الدماغ

 أو داء الفيل، وهو مرض يصيب « الفيالريا»أول من وصف أعراض داء

.الرجلين فتتضخمان

 الجمرة الخبيثة"وهو أول من وصف أعراض داء."

 وهو أول من وفق إلى اكتشاف الطفيلة المعوية المعروفة باالنكلستوما أو

ي الرهقان، وهي دودة موجودة في أمعاء اإلنسان، وقد وصفها وصفاً دقيقاً ف

".الدودة المستديرة"كتابه الشهير القانون وقد سماها 



ح الصفائ

الدموية

مسببات 

األمراض
األكسجين

المغذيات 

وخاليا الدم



الهيموجلوبين

الصفائح الدموية

المناعة الطبيعية

الحساسية

البسترة



خاليا الدم البيضاء من–(يوماً 120)كريات الدم الحمراء 

.أيام9-5الصفائح الدموية من –عدة أيام إلى عدة أشهر 

ح عند حدوث الجرح تلتصق الصفائح الدموية بالجر

فاعالت وتفرز عوامل التجلط التي تقوم بسلسلة من الت

ين الحيوية مكونة شبكة لزجة خيطة تسمى الفايبر

وتحتجز هذه الشبكة خاليا الدم والبالزما فتتكون

الجلطة ويتوقف النزف وتتصلب الجلطة وتتكون

.القشرة

ا عن تحمل الشرايين الدم بعيدً / جميعها تنقل الدم

ط القلب، وتحمل األوردة الدم في اتجاه القلب وترب

.الشعيرات الشرايين باألوردة

هاجم بروتينات ومواد كيميائية غريبة ت:مولدات الضد

الجسم  األجسام المضادة تتكون عن طريق جهاز 

المناعة لتدمير مولدات الضد والمضادات الحيوية 

.أدوية تدمر مسببات المرض أو تحللها في الجسم

.(التهاب ملتحمة العين):البـكتيـــريا

(.االيدز، الرشح، األنفلونزا):الفيروسات

(.الدوسنتارية، حب الشباب):الفطـريـات

األمراضنوع المرض

معدية
–الحلقية –القوباء –السيالن 

اإلنفلونزا–السفيلس 

السرطان–السكري غير معدية



1952كانت نسبة اإلصابة عالية من بداية عام 

وأخذت تقل بشكل هائل، وهذا 1960وحتى 

.بسبب استعمال الطعوم

لة تعتبر زراعة القلب خيار العالج األفضل لحاالت ضعف عض

ة التي ال يمكن عالجها بأي طريق( ضعف القلب المزمن)القلب 

ي أخرى، ويعتبر ضعف القلب المزمن اليوم أحد أهم األمراض الت

.تؤدي إلى الوفاة حول العالم

الجسم ويعطى المريض عالجاً لتثبيط جهاز المناعة لتجنب رفض

للقلب الجديد وبعد إجراء العملية يمنع المريض من استخدام

أثناءاألغراض الشخصية لآلخرين تجنبًا لإلصابة بالعدوى في

.الجهاز المناعيضعف 

+  7500+ 5000000= المجموع 

400000=5407500

نسبة خاليا الدم الحمراء 

=5000000/5407500=92.5%

/  7500= نسبة خاليا الدم البيضاء 

5407500 =0.14%

/  400000= نسبة الصفائح الدموية 

5407500 =7.4%


