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 ات األمراض ؟ كيف تنتشر ُمسبب /س 

 تنتشر بواسطة األشخاص والحيوانات .  - جـ

 

 هو مرض يحدث نتيجة إنتقال ُمسبب مرض من كائن حي إلى آخر  المرض الُمعدي : 

 سعفة قدم الرياضي .  –: نزلة البرد  أمثلة عليه

 

 إلى ماذا تؤدي األمراض الُمعدية ؟  /س 

 ختالل اإلتزان الداخلي في جسم الكائن الحي . تؤدي إلى إ -جـ 

 

 وهي السبب في اإلصابة باألمراض الُمعدية .  ُمسببات األمراض : 

 

 أذكر عدة أمثلة عن ُمسببات األمراض ؟  /س 

 األوليات  -3الفيروسات            -2بعض أنواع البكتريا              -1

 الطفيليات  -5الفطريات                          -4

  يُوجد العديد من أنواع هذه الكائنات الحية في العالم لكنها ال تسبب أمراض ُمعدية 

 ( أمثلة)

جسم اإلنسان يستفيد من البكتريا واألوليات التي تعيش في القنوات المعوية  -1

 والتناسلية. 

الشعر ، وهي  تعيش بعض أنواع البكتريا على جلد اإلنسان ، وفي ممرات بصيالت -2

 تمنع مسببات األمراض من النمو والتضاعف في جسم اإلنسان 

 

عدية
ُ

 األمراض الم
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  ( أنها موجودة في الهواء  لويس باستور، أوضح العالم ) بعد إكتشاف الكائنات الدقيقة

 ولديها القدرة على النمو في المحاليل المغذية .

 

 أن بعض الكائنات الدقيقة هي عبارة عن ُمسببات لألمراض .  نص النظرية : 

 

 هو مرض مميت يصيب الماشية واألغنام ، وقد يصيب البشر .  الجمرة الخبيثة : 

 

 كيف أثبت كوخ أن الكبتريا التي عزلها في تجاربه هي التي سببت اإلصابة بمرض  /دلل

 مرة الخبيثة ؟ الج

 

 عزل كوخ البكتريا من دم الماشية التي ماتت بسبب الجمرة الخبيثة قام   -1    

 قام بحقنها في ماشية سليمة ، فأصيبت هذه الحيوانات بمرض الجمرة الخبيثة   -2

، وكانت خصائص  قام بعزل البكتريا من دم الماشية ) الحديثة ( ، ومن ثم تربيتها في المختبر -3

وبهذا أثبت أن النوع نفسه من البكتريا تسبب في مرض مستنبتات المجموعتين متماثلة 

 .مجموعتي الماشية

 

 

  . أسس كوخ أربع فرضيات ُسميت بـ فرضيات كوخ 

 . فرضيات كوخ :هي عبارة عن قواعد تثبت أن الكائن الحي الذي يتسبب في حدوث مرض 
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يجب عزل مسبب المرض المشكوك فيه من العائل الُمصاب بالمرض في كل مرحلة  الفرضية األولى

 من مراحل المرض 

 . يجب إستنبات ُمسبب المرض المشكوك فيه في مزرعة نقية صناعية في المختبر  الفرضية الثانية

 

: هو عبارة عن مستنبت ال يحتوي على نوع آخر من الكائنات  المستنبت النقي~ 

 الدقيقة ، بل يحتوي فقط على مسبب المرض المشكوك فيه 

ع النقية يجب أن يُسبب المرض إن مسبب المرض المشكوك فيه الوارد من المزار الفرضية الثالثة

 عند زرعته في عائل جسم جديد سليم . 

يجب عزل ُمسبب المرض المشكوك فيه من العائل الجديد ، وإنماؤه في مزرعة  الفرضية الرابعة

 ا  نقيه ، ويكون في هذه الحالة مالك لخصائص ُمسبب المرض نفسه األصلي دائم

 

 

abood

https://seraj-uae.com/file/8293/


 

MAHMOUD ISMAIL / 0505324015  4 

  . ُهناك عدد قليل من الكائنات الحية الدقيقة يتعايش مع البشر ويتسبب في إصابتهم بالمرض 

  . تختلف ُمسببات األمراض بقدر إختالف األمراض نفسها 

 نزلة البرد  مثلة قد يتسبب البعض منها بأمراض بسيط ( ) 

  ائي ( ) اإللتهاب السح مثلقد يتسبب البعض منها بأمراض خطيرة 

 هو عبارة عن عدوى تصيب أغطية الدماغ والحبل الشوكي. اإللتهاب السحائي : 

 

 هو عبارة عن مصدر لُمسبب المرض موجود في البيئة . ُمستودع المرض :  

 

  أشياء غير حية مثل التربة (  –بشرا   –قد تكون الُمستودعات ) حيوانات 
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 ُمستودعات حيوانية ُمستودعات بشرية وجه الُمقارنة 

 حيوانات إلى بشر  بشر إلى بشر  طريقة النقل
 حيوانات إلى حيوانات 

 اإلنفلونزا  –داء الكلب  اإلنفلونزا  –البرد  األمثلة 

 

  ) بإمكان بعض البكتريا أن تكون ُمستودعات لألمراض مثل ) بكتريا التيتانوس 

  . بكتريا التيتانوس تعمل كـ ُمستودع لألمراض إذا لوثت جرحا  عميقا  في الجسم 

  . يُعد الماء والغذاء ملوثين مستودعين آخرين لُمسببات األمراض للبشر 

  . ينقل الماء الملوث المستخدم في زراعة الغذاء أو تحضيره ُمسببات األمراض 

  الحشرات مثل الذُباب (  أومن الُممكن أن يتلوث الغذاء من خالل ) اإلتصال باإلنسان 

 

  : تنتقل ُمسببات األمراض إلى البشر بأربع طرق 

 اإلتصال الُمباشر.  -

 بطريقة غير ُمباشرة عبر الهواء .  -

 بطريقة غير ُمباشرة عبر لمس األشياء الملوثة .  -

 الناقالت : وهي كائنات حية تنقل ُمسببات األمراض  -
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 النواقل  اإلتصال غير ُمباشر  لُمباشر اإلتصال ا 

 حمى النيل الغربي  –المالريا  –الاليم  السعال ) العطس ( نزالت البرد  األمثلة 

المفصليات ) الحشرات الالدغة  قطرات الُمخاط الصغيرة  ~  تنتقل مع 
 كالبعوض والقراد ( 

 ~  غسل األطباق واألدوات  ~  ُطرق منع اإلنتقال

 

 عندما تُصاب بمرض مثل اإلنفلونزا تشعر باآلالم ؟  /س

إلن مسبب المرض يغزو بعض خاليا جسمك ثم يتضاعف الفيروس في الخاليا ، وبعد  /جـ 

ذلك يتركها عن طريق اإلخراج الخلوي أو بالتسبب في انفجار الخلية ، مما يسبب في تدمير 

  األنسجة ، وقتل الخاليا .

  وما   سم أوعندما تغزو البكتريا الُمسببة للمرض الجسم، يُمكن أن تُنتج مواد كيميائية 

  . ) يُمكن أن تنتقل تلك السموم عبر ) الجسم في مجرى الدم 
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 بإمكان السموم التي تنتجها ُمسببات األمراض أن تؤثر في أجهزة أعضاء ُمحددة . 

 أمثلة : 

 تُنتج بكتريا التيتانوس ُسما  فتاكا  يسبب تشنجات في العضالت اإلرادية .  -

تغزو بعض أنواع البكتريا واألوليات وكل الفيروسات الخاليا وتعيش فيها ، مما  -

يتسبب في حدوث أضرار قد تموت الخاليا إلنها تضررت ، مما يتسبب في ظهور 

 األعراض على العائل .

  

  عادة عندما يأكل الشخص طعاما  نمت فيه البكتريا  التسمم الوشيقييحدث مرض

 يشل هذا السم األعصاب . الوشيقية وأنتجت سما  و

 هي أمراض مثل نزالت البرد ، موجودة بإستمرار بكميات  األمراض المستوطنة :

 صغيرة داخل الجماعة األحيائية . 

  هو تفشي المرض في منطقة ما . الوباء : 

 ي منطقة كبيرة مثل دولة : هو حالة إنتشار الوباء على نطاق واسع ف الوباء الُمنتشر

 أو قارة أو العالم أجمع . 

  الُمضاد الحيوي : أحد أنواع عقاقير الوصفات الطبية وهو عبارة عن مادة قد تتقل

 الكائنات الدقيقة أو تُعيق نموها . 

  . يُفرز البنسلين بواسطة فطر البنسيليوم 

  يُفرز فطر البنسيليوم مادة البنسلين الكيميائية ، والغرض منها قتل البكتريا المتنافسة

 التي تنمو على مصدر طعام الفطر . 

 : تُستخدم العديد من إفرازات الفطريات كُمضادات حيوية مثل 

 الجنتاميسين  –النيومايسين  –اإلريثروميسين 

  . تُستخدم العوامل الكيميائية كذلك في عالج األمراض التي تتسبب فيها األوليات والفطريات 

  . تُستخدم بعض العقاقير المضادة للفيروسات لعالج حاالت العدوى واإلنفلونزا عند كبار السن 

 سية . يتعامل جهاز الدفاع الداخلي عند اإلنسان أال وهو جهاز المناعة مع ُمعظم األمراض الفيرو 
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  . تمتلك البكتريا مناعة قوية تجاه مضادات حيوية ُمحددة 

  يحدث اإلنتخاب الطبيعي عندما تبقى الكائنات الحية ذات التنوعات المفضلة على قيد

 الحياة . 

  . تتكاثر وتنتقل تنوعاتها إلى الجيل التالي 

  لذا قد تتمتع البكتيريا في جماعة إحيائية ما بسمة تسمح لها بالبقاء على قيد الحياة

 عند وجود مضاد حيوي معين . 

 قد تسببت مقاومة تلك البكتريا للمضادات الحيوية ببعض المشكالت للمجتمع  لذا

 الطبي من ناحية عالج األمراض 

 إستخدام البنسلين كعالج فعال لبعض األمراض  مثال : . 

 

  مرض المكورات العنقودية مشكلة عالجية ؟  /علل 

إلنه قد يحدث في ظروف معيشية ذات كثافة عالية ما قد يؤدي إلى إصابات جلدية أو 

 التهاب رئوي أو التهاب سحائي . 

 .تكون هذه المكورات العنقودية غالبا  سالالت من البكتريا المقاومة للمضادات الحيوية 
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