
تجربة استهاللية
كيف تتتّبع نزلة البرد؟

بات األمراض التي  تحدث نزالت البرد وأمراض أخرى لوجود مسبِّ
تنتقل من شخص إلى آخر. في هذه التجربة، ستتتّبع مسار نزلة 

البرد. 

جهاز المناعةجهاز المناعة
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 قم بإنشاء مطوية مكوَّنة 
من طبقات مستخِدًما 

نة، لتنظيم  العناوين المبيَّ
مالحظاتك عن المناعة. 
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املناعة املكتسبة

املناعة السلبية

املناعة اخللوية

مناعة اجلسم املضاد

مناعة غريزية

املناعة ضد املرض
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األوعية اللمفاوية في اللوزة
صورة بالمجهر اإللكتروني الماسح، 

التكبير: غير متوفر

القسم 1 • األمراض المعدية

القسم 2 •  جهاز المناعة

القسم 3 •  االختالالت غير المعدية

 الموضوع المحوري السبب والنتيجة 
يستخدم جسم اإلنسان وسائل مناعة متخصصة وغير 

متخصصة للحفاظ على التوازن الصّحي. 

الرئيسة يحاول جهاز المناعة حماية الجسم من اإلصابة  الفكرة 

بات األمراض. بالمرض باستخدام مسبِّ
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الجمرة 
الخبيثة

األسئلة الرئيسة 
ما المقصود بفرضيات كوخ؟  

كيف تنتقل األمراض وما الدور الذي   
تؤديه المستودعات في انتشار المرض؟

ما أعراض األمراض المعدية وطرق   
عالجها؟

ما أنماط األمراض؟  

مفردات للمراجعة
أولي protozoan:  طالئعي أحادي 

الخلية وغير ذاتي التغذية يشبه الحيوان

مفردات جديدة
infectious disease المرض المعدي 
pathogen مسبِّب المرض 
koch’s postulates فرضيات كوخ 
reservoir المستودع 
endemic disease مرض مستوطن 
epidemic وبائي 
pandemic وباء منتشر 
antibiotic المضاد الحيوي 

القسم 11  
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■ الشكل 1 تسبب هذه البكتيريا التي تشبه 
العصى مرض الجمرة الخبيثة.

نة األلوان بالمجهر اإللكتروني الماسح، التكبير: ×50 صورة محسَّ

الجمرة 
الخبيثة

األمراض الُمعدية
بات األمراض من كائن إلى آخر بواسطة األشخاص  الرئيسة تنتشر مسبِّ الفكرة 

والحيوانات واألشياء.

ه لتفادي انتشار الرذاذ. أخته  ح ووضع يده على فمِّ الربط بالحياة اليومية خالد كان يكُّ
ه ُتُجنِّب أُخته اإلصابة؟  فاطمة كانت واقفة بجانبه. هل طريقة خالد بوضع يده على فمِّ

وعندما لمس األشياء األخرى، هل ممكن أن ينقل عدوى اإلنفلونزا ؟ تنتقل الفيروسات إلى 
األشياء التي تلمسها. فعندما يلمس شخص آخر هذه األشياء، يمكن أن يلتقط الفيروس.

بات األمراض األمراض الُمعدية  تسبب مسبِّ
ما وجه الشبه بين نزلة البرد وسعفة قدم الرياضي؟ كالهما مثال على األمراض 

المعدية. إّن المرض المعدي هو مرض يحدث نتيجة انتقال مسبِّب مرض من كائن 
حي إلى آخر، مما يؤدي إلى اختالل االتزان الداخلي في جسم الكائن الحي. إّن العوامل 
بات األمراض هي السبب في اإلصابة باألمراض المعدية. إّن بعض وليس  المسماة مسبِّ

بات  يات والفطريات والطفيليات هي من مسبِّ كل أنواع البكتيريا والفيروسات واألولِّ
األمراض.

يوجد العديد من أنواع هذه الكائنات الحية في العالم من حولنا، لكنها ال تتسبب 
في أمراض معدية. فجسمك يستفيد من الكائنات الحية، مثل أنواع محددة من البكتيريا 

واألوليات، التي تعيش عادًة في القنوات المعوية والتناسلية. وتعيش أنواع أخرى من 
البكتيريا على جلدك، ال سيما في ممرات بصيالت شعرك وتمنع هذه الكائنات الحية 

بات األمراض من النمو والتضاعف على جسمك. مسبِّ

النظرية الجرثومية وتجارب كوخ
قبل اختراع المجهر، كان الناس يظّنون أّن "شيًئا ما" كان ينتقل من شخص مريض إلى 

شخص سليم ليتسبب في المرض. ثم اكتشف العلماء الكائنات الدقيقة وأوضح لويس 
باستور أّنها موجودة في الهواء وقادرة على النمو في المحاليل المغذية. وقد بدأ األطباء 

والعلماء بتطوير النظرية الجرثومية باستخدام المعرفة المكتسبة من هذا االكتشاف 
ومن اكتشافات أخرى. تنص النظرية الجرثومية على أّن بعض الكائنات الدقيقة هي 

بات لألمراض. ومع ذلك، لم يستطع العلماء شرح هذه النظرية بوضوح  عبارة عن مسبِّ
حتى طوَّر روبرت كوخ فرضياته.

التعرُّف على أول مسبِّب للمرض في أواخر القرن التاسع عشر، كان الطبيب 
األلماني روبرت كوخ يدرس الجمرة الخبيثة، وهو مرض مميت يصيب الماشية واألغنام، 

نة في الشكل 1، من دم  وقد يصيب البشر. وقد عزل كوخ البكتيريا، مثل تلك المبيَّ
الماشية التي ماتت بسبب الجمرة الخبيثة.

 بعد أن قام كوخ بتربية البكتيريا في المختبر، حقنها في ماشية سليمة. فأُصيبت هذه 
الحيوانات بمرض الجمرة الخبيثة، ثم عزل البكتيريا من دم الماشية المصابة حديًثا، 

وقام باستنباتها في المختبر. وكانت خصائص مستنبتات المجموعتين متماثلة، مما دّل 
على أّن النوع نفسه من البكتيريا تسبب في مرض مجموعتي الماشية. بهذا، أثبت كوخ 

أّن البكتيريا التي عزلها في البداية هي التي سّببت اإلصابة بمرض الجمرة الخبيثة.

التأكد من فهم النص اشرح  طريقة إثبات كوخ لصحة النظرية الجرثومية.
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القسم 1 • األمراض المعدية 123

جيب عزل مسبب املرض املشكوك فيه من 
العائل املصاب يف كل مرحلة من مراحل 

املرض.

الفرضية 1

إنّ مسبب املرض املشكوك فيه، الوارد من 
املزارع النقية يسبب املرض نفسه عند زراعته 

يف عائل جديد سليم. 

الفرضية 3

جيب عزل مسبب املرض املشكوك فيه عن 
العائل اجلديد، وإمناؤه يف مزرعة نقية، وأن يكون 

امتالكه خلصائص مسبب املرض األصلي
ا. ا مؤكدً نفسها أمرً

الفرضية 4

جيب استنبات مسبب املرض املشكوك فيه يف 
مزرعة نقية يف بيئة صناعية يف اخملترب.

الفرضية 2

Glencoe/McGraw-Hill Biology 2007
C37-01A

فرضيات كوخ
7/11/05
اإلصدار 3

C37-01A-869510

حتديد مسبب املرض
وإمناؤه يف مزرعة

نقية

عزل مسبب املرض
من احليوان الثاين

حقن
مسبب املرض يف

حيوان سليم

ح فرضيات كوخ أّن لكل مرض  ■ الشكل 2 توضِّ
ًبا معيًنا.  معّين مسبِّ

استدّل  على ما أثبته كوخ عندما عزل 
البكتيريا نفسها من الماشية في المرة الثانية.

قراءة هادفة قبل القراءة، توّقع كيف 
يمكن تطبيق المعلومات التي تعلمتها عن 

ص  األمراض في حياتك اليومية. وتفحَّ
الوحدة ورِكز على العناوين المكتوبة 

بخط غامق لتحصل على فكرة حول ما 
ل أفكارك. وراجع القائمة  ستدُرس، ثم سجِّ

أثناء دراستك للوحدة.

اقتراح 
لدراسة

س كوخ لخطوات تجريبية معروفة بفرضيات كوخ وقام  فرضيات كوخ أسَّ
بنشرها، وهي عبارة عن قواعد تثبت أّن الكائن الحّي قد يكون من يتسّبب في 
حدوث مرض ما. وخالل األعمال المخبرية يجري اتباع هذه الخطوات، لتحديد 

المسبب المعيَّن للمرض المعّين . اتبع الخطوات الواردة في الشكل 2 أثناء قراءتك 
لكل فرضية من الفرضيات األربع.

يجب عزل مسبِّب المرض المشكوك فيه عن العائل المصاب في  الفرضية 1: 
كل مرحلة من مراحل المرض.

يجب استنبات مسبِّب المرض المشكوك فيه في مزرعة نقية في  الفرضية 2: 
بيئة صناعية في المختبر. إّن المستنبت النقي عبارة عن مستنبت ال يحتوي 

على نوع آخر من الكائنات الدقيقة، بل يحتوي فقط على مسبِّب المرض 
المشكوك فيه.

إّن مسبِّب المرض المشكوك فيه، الوارد )المستخرج( من المزارع  الفرضية 3: 
النقية، يجب أن يسّبب المرض عند زراعته في عائل جديد سليم.

يجب عزل مسبب المرض المشكوك فيه عن العائل الجديد، وإنماؤه  الفرضية 4: 
في مزرعة نقية، وأن يكون امتالكه لخصائص مسبب المرض األصلي نفسها أمًرا 

مؤكًدا.
بات األمراض،  ثّمة بعض االستثناءات لفرضيات كوخ. فال يمكن أن تنمو بعض مسبِّ

بة لمرض الزهري، في مستنبت نقي في وسط  مثل تلك التي ُيعتقد أنها المسبِّ
صناعي وهو عبارة عن المواد المغذية التي تحتاج إليها البكتيريا لتبقى على قيد 

بات األمراض على هذا الوسط في المختبر. كذلك، في  الحياة وتتكاثر. فتنمو مسبِّ
حالة الفيروسات، تكون الخاليا المستنبتة ضرورية ألّن الفيروسات ال يمكن أن تنمو 

في الوسط الصناعي.
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124 الوحدة 5 • جهاز المناعة

المفردات
االستخدام العلمي مقابل 

االستخدام العام
carrier الناقل

االستخدام العلمي: الشخص الذي ينشر 
الجراثيم على الرغم من بقائه سليًما

انتشرت حمى التيفوئيد بواسطة ناقلة 
معروفة باسم "ماري تيفوئيد".

االستخدام العام: شخص أو شركة تعمل 
في مجال النقل ُشحنت الحمولة بواسطة 

الناقالت.

األمراض المعدية للبشرالجدول 1

قنوات/مسببات انتشار المرضالجهاز الفيسيولوجي المتأثرالُمسببالمرض

التلوُّث في جرح مفتوح وعميقالجهاز العصبيخلية بكتيرية التيتانوس

القطرات/االتصال المباشرالجهاز التنفسيخلية بكتيرية التهاب الحلق العقدي

خلية بكتيرية اِلسل
القطراتالجهاز التنفسي)البكتيريا الُفْطرية( 

الناقل )القراد(الجهازان الهيكلي والعصبيخلية بكتيرية )بوريليا( مرض الاليم

القطرات/االتصال المباشرالجلدفيروس varicellaالجديري المائي

فيروس داء الكلب
Rhabdoviridaeة الحيوانالجهاز العصبي عضَّ

القطرات/االتصال المباشرالجهاز التنفسيفيروسنزلة البرد

القطرات/االتصال المباشرالجهاز التنفسيفيروساإلنفلونزا

B التهاب الكبد
)HBV( 

فيروس 
Hepadnaviridaeاتصال مباشر مع تبادل لسوائل الجسم الكبد

فيروسحمى النيل الغربي 
Flavivitidaeالناقل )َبعوضة(الجهاز العصبي

الماء الملوَّثالقناة الهضميةكائن أولي الجيارديا المعوية

الناقل )بعوضة(الدم والكبدكائن أوليالمالريا

االتصال المباشر أو األشياء الملوثةالجلدفطرياتسعفة القدم

انتشار المرض
إّن من بين الكائنات الدقيقة الكثيرة عدًدا قلياًل يتعايش مع البشر ويتسّبب في 
بات األمراض بقدر اختالف األمراض نفسها. فقد  إصابتهم بالمرض. تختلف مسبِّ

يتسبب البعض منها بأمراض بسيطة، مثل نزلة البرد. ويتسبب البعض اآلخر 
بأمراض خطيرة، مثل االلتهاب السحائي، وهو عبارة عن عدوى تصيب أغطية 

الدماغ والحبل الشوكي. يرد في الجدول 1 بعض األمراض المعدية للبشر التي قد 
تعرفها. 

يجب أن يكون لمسبِّب المرض مستودع وطريقة لالنتشار. إّن مستودع 
المرض عبارة عن مصدر لمسبِّب المرض موجود في البيئة. قد تكون 

المستودعات حيوانات أو بشًرا أو مكّونات غير حية مثل التربة.
بات األمراض التي  مستودعات بشرية ُيعّد البشر المستودعات الرئيسة لمسبِّ

تصيب البشر. فقد ينقلون مسبِّب المرض بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ألفراد 
بات األمراض إلى عائلين آخرين حتى قبل أن  آخرين. قد ينتقل العديد من مسبِّ
يعرف الشخص المصاب أّنه مصاب بالمرض. الجدير بالذكر أّن الشخص القادر 

على نقل مسبٍّب المرض دون أن تظهر عليه أعراض اإلصابة بالمرض، ُيسمى 
بات األمراض، تلك التي تسبب البرد واإلنفلونزا. الناقل. إّن من أمثلة مسبِّ
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القسم 1 • األمراض المعدية 125

■ الشكل 3 يمكن أن تنتقل األمراض إلى البشر 
بطرق عديدة. 

د  طرًقا لمنع اإلصابة باألمراض إذا كان  حدِّ
تجنب االتصال غير ممكن.

االتصال غير المباشر بواسطة األشياء

االتصال المباشر

الناقالت

االتصال غير المباشر عبر الهواء

اختصاصي الوبائيات يدُرس 
اختصاصي الوبائيات أنماط األمراض، 

ليساعد على منع انتشار األمراض 
وعلى التحّكم بها. وقد يتتبع اختصاصي 

الوبائيات انتشار ساللة جديدة من 
اإلنفلونزا وينصح عامة الناس بشأن 

مخاوفهم المتعلقة بسالمتهم.

بات األمراض التي  مستودعات حيوانية   إّن الحيوانات أيًضا مستودعات لمسبِّ
يمكن أن تنتقل للبشر. وُيعّد كل من داء الكلب واإلنفلونزا أمثلة على األمراض 
بات األمراض  البشرية المذكورة في الجدول 1 التي تحدث نتيجة النتقال مسبِّ

من الحيوانات إلى البشر. يمكن أن تصيب اإلنفلونزا أنواًعا مختلفة من الطيور. 
يصيب داء الَكَلب الكثير من الحيوانات البرية مثل الخفافيش والثعالب والظربان 

وحيوانات الراكون. 

مستودعات أخرى إّن بإمكان بعض البكتيريا التي تكون موجودة عادًة في 
التربة، مثل بكتيريا التيتانوس، أن تتسّبب في إصابة البشر بالمرض. ويمكن 

أن تسبب بكتيريا التيتانوس عدوى خطيرة إذا لوثت جرًحا عميًقا مفتوحًا في 
الجسم. فضاًل عن ذلك، فقد كان تلوُّث الجروح بالبكتيريا سبًبا رئيًسا للموت 

أثناء الحروب، قبل تطوير المضادات الحيوية والتلقيحات مثال البينيسيلين.
بات األمراض  ُيعّد كل من الماء أو الغذاء الملوثين مستودعين آخرين لمسبِّ
للبشر. لذلك، فقد كان التخلص اآلمن من براز اإلنسان أحد األهداف الرئيسة 
بات األمراض.  لمحطات معالجة المجاري، ما يمنع تلوث إمدادات الماء بمسبِّ

بات األمراض.  ينقل الماء الملوث المستخَدم في زراعة الغذاء أو تحضيره مسبِّ
كما يمكن أن يتلوَّث الغذاء من خالل االتصال المباشر باإلنسان أو من خالل 

الحشرات مثل الذباب والبعوض. 

بات األمراض بصورة أساسية إلى البشر  بات األمراض تنتقل مسبِّ انتقال مسبِّ
بأربع طرق:  االتصال المباشر و ُيعّد االتصال المباشر بأناٍس آخرين، أحد 

بات األمراض. إّن من أمثلة هذه األمراض نزالت  األنماط الرئيسة النتقال مسبِّ
البرد وكثرة الوحيدات المعدية. 

 االتصال غير المباشر هو انتقال المرض بطريقة غير مباشرة عبر الهواء، أو 
عن طريق َلمس األشياء الملوَّثة، قد يكون االنتقال بطريقة غير مباشرة بواسطة 

بات األمراض.  ى الناقالت التي تنقل مسبِّ كائنات حية ُتسمَّ

بات األمراض إلى البشر. يبيِّن الشكل 3 بعض الطرق التي تنتقل بها مسبِّ
 

مهن مرتبطة بعلم األحياء
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بات األمراض عبر الهواء.   االتصال غير المباشر  يمكن أن ينتقل بعض مسبِّ
بات األمراض  ح شخص يعاني مرًضا معدًيا، يمكن أن تنتقل مسبِّ فعندما يعطس أو يكُّ
مع قطرات المخاط الصغيرة أو على شكل رذاذ في الهواء. ثم تنشر هذه القطرات 

بًة األمراض لشخص آخر.  مسبِّ
يمكن للعديد من الكائنات الحية أن تبقى على قيد الحياة وتكوُّن بيئتها الحياتية 
فات،  على أدوات يستخدمها البشر. يساهم تنظيف األطباق واألدوات واألسطح بمنظِّ

وكذلك غسل اليدين بعناية، في منع انتشار األمراض التي تنتقل بهذه الطريقة. 
نتيجًة لذلك، فإّن من واجب المطاعم اإللتزام بالعديد من قواعد النظافة في إعداد 

وتقديم الطعام مما يمنع انتشار المرض.

الناقالت  يمكن أن تنتقل بعض األمراض بواسطة الناقالت. وُتعّد المفصليات 
ر من  من أكثر الناقالت انتشاًرا. وتشمل الحشرات الالدغة كالبعوض والذباب. تذكَّ

الجدول 1 أّن كاًل من مرض الاليم والمالريا وحمى النيل الغربي هي أمراض تنقلها 
الناقالت إلى البشر. فينتقل فيروس النيل الغربي المنتشر حالًيا في أنحاء الواليات 

المتحدة األمريكية من األحصنة والثدييات األخرى إلى البشر بواسطة البعوض. 
بات األمراض عن طريق الهبوط على المواد المصابة مثل البراز،  وينقل الذباب مسبِّ

ثم الهبوط على المواد التي يستخدمها أو يأكلها البشر. 
التأكد من فهم النص ِصف  طريقة انتشار األمراض لدى البشر.

أعراض المرض
عندما تصبح مصاًبا بمرض مثل اإلنفلونزا، لماذا تشعر بأوجاع وآالم، ولماذا تسُعل 

وتعطس؟ يغزو مسبِّب المرض مثل فيروس اإلنفلونزا بعض خاليا جسمك. ثم 
يتكاثر ويتضاعف الفيروس في هذه الخاليا. بعد ذلك يتركها عن طريق اإلخراج 

الخلوي أو بالتسبب في انفجار الخلية. بالتالي، يدّمر الفيروس األنسجة، بل 
بة للمرض الجسم، يمكن أن  ويقتل بعض الخاليا. وعندما تغزو البكتيريا المسبِّ
ُتنَتج مواد كيميائية أو سموًما. ثم تنتقل السموم عبر الجسم في مجرى الدم 

ر أجزاًء عديدة من أعضاء الجسم.  وتدمِّ

مراجعة في ضوء ما قرأته عن انتشار 
المرض، كيف تجيب اآلن عن أسئلة 

التحليل؟

1999  وضعت الدكتورة    
بياتريس هان فرضية مفادها أّن 
البشر على األرجح تعرضوا إلى 

فيروس نقص المناعة البشري 
من إحدى فصائل الشمبانزي 
الموجودة في غرب أفريقيا 

االستوائية.

 2009  بدأت عالجات فيروس نقص المناعة 
البشري/اإليدز، التي تبحث عن الخاليا 
ب من  المصابة وتدّمرها، مستخدمًة مركَّ

العالجات الكيميائية المستهدفة والعالجات 
المضادة للفيروسات القهقرية عالية النشاط 

وهي فيروسات تحوي على الحمض النووي 
RNA وأنزيمات النسخ العكسي.

 2004 إعُتِبر فيروس نقص المناعة البشري 
)األيدز( وباًء منتشًرا في أفريقيا جنوب الصحراء 

الكبرى، حيث يحمل %10 من سكان العالم 
%60 من إصابات فيروس نقص المناعة البشري 

العالمية.

 1985  قامت العالمة “فلوسي 
وونغ- ستال” وفريقها 

ن  باستنساخ الHIV مما مكَّ
العلماء من اكتشاف طريقة 
فحص خاصة قادرة على 

تحديد وجود اإلصابة أو عدم 
وجودها.

  1984  أعلن كل من 
لوك مونتانييه وروبرت 

جالو بشكل مستقل عن 
اكتشافهما للفيروس 

المسبب لإليدز.

■ الشكل 4
 تطورُّ علم المناعة 

عبر الزمن
ناضل العلماء على مدار قرون ليتعلموا 
المزيد عن جهاز المناعة البشري. وفي 

الوقت الحاضر، يعمل العلماء على إيقاف 
فيروس نقص المناعة البشري األيدز /
)HIV( الذي هاجم جهاز المناعة لدى 

أكثر من 40 مليون شخص على الصعيد 
العالمي.

126 الوحدة 5 • جهاز المناعة
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■ الشكل 5 تنشر مراكز مكافحة األمراض 
الت حدوث أمراض محددة. والوقاية تقارير عن معدَّ
استدّل  على كيفية كون هذه التقارير مفيدة 

في فهم أنماط األمراض.

القسم 1 • األمراض المعدية 127

بات األمراض، أن تؤّثر في أجهزة أعضاء  إّن بإمكان السموم التي تنتجها مسبِّ
محددة. ُتنِتج بكتيريا التيتانوس سًما فتاًكا يسبب تشنجات في العضالت اإلرادية. 

ويحدث مرض التسمم الوشيقي وهو التسمم الناتج عن أكل اللحوم.هو عادًة يحدث 
عندما يأكل الشخص طعاًما نمت فيه البكتيريا الوشيقية )الكلوستريدوم بوتولينوم(. 

إن هذه البكتيريا ُتنتج سًما يشّل األعصاب. إضافًة إلى ذلك، قد يؤدي َسم بكتيريا 
الكلوستريدوم إلى إصابة اإلنسان بالمرض حتى في حال عدم وجود البكتيريا.

يات وكل الفيروسات الخاليا ويعيش فيها، مما  يغزو بعض أنواع البكتيريا واألولِّ
يتسبب في حدوث أضرار. قد تموت الخاليا ألنها تضّررها، مما يتسبب في ظهور 

ز جهاز المناعة ظهور بعض أعراض  األعراض على العائل. من ناحية أخرى، قد يحفِّ
المرض مثل السعال والعطس، كما سنناقش الحًقا في هذه الوحدة. ألِق نظرة عن 

كثب على األبحاث المتعلقة بجهاز المناعة، من خالل فحص الشكل 4.

أنماط األمراض 
عندما يزداد تفّشي األمراض، ُتالحظ أنماط محددة على اإلصابات المرضية. 

تراقب وكاالت، مثل إدارات صحة المجتمع، ومراكز مكافحة األمراض والوقاية منها 
)CDC( ومنظمة الصحة العالمية )WHO(، ُتعد وزارة الصحة ووقاية المجتمع الجهة 

الصحية االتحادية المسؤولة في دولة اإلمارات العربية المتحدة عن توفير الرعاية 
ية الشاملة لجميع المواطنين والمقيمين بالدولة، من خالل خدماتها الوقائية  الصحِّ
والعالجية في كافة إمارات الدولة. وبعد إنشاء هيئة الصحة بدبي ودائرة الصحة 
في أبوظبي، ارتكزت مهام وزارة الصحة ووقاية المجتمع على اإلمارات الشمالية 

)الشارقة، وعجمان، وأم القيوين، ورأس الخيمة، والفجيرة(، على نشر التقارير حول 
م بانتشار األمراض داخل الدولة.  أنماط األمراض بشكل مستمر لتساعد على التحكُّ
ويستقبل مركز مكافحة األمراض والوقاية والمتوفر في كل اإلمارات، معلومات من 

األطباء والعيادات الطبية، ثم ينشر تقريًرا أسبوعًيا عن معدل حدوث أمراض محددة 
ر الطعم المجاني لكل األطفال عند الحاجة، كما هو مبيَّن في الشكل 5. بالمثل،  ويوفِّ

تراقب منظمة الصحة العالمية معدل حدوث األمراض في العالم.
ُتعرف بعض األمراض مثل نزالت البرد باألمراض المستوطنة ألنها موجودة 

باستمرار بكميات صغيرة داخل الجماعة اإلحيائية. ويحدث تفشٍّ ضخم لمرض معّين 
في بعض األحيان في منطقة ما، ويصيب العديد من األشخاص، مما يتسبب في 

حدوث وباء. إذا انتشر وباء ما على نطاق واسع يف منطقة كبرية، مثل دولة أو قارة أو 
العامل أمجع، يعرف يف هذه احلالة باسم وباء منتشر.

 1981 تم نشر الوصف السريري 
األول عن نقص المناعة 

  )AIDS( المكتسبة

1796 إكتشف إدوارد    
جينير أّن المريض الذي 
يلّقح ضد مرض جدري 
البقر يصبح منيًعا ضد 

مرض الجدري.

1975 طّور سيزار    
ميلشتاين وفريق أبحاثه 
تقنية الستنساخ جسم 

مضاد معّين. 

  1908 الحظ إيلي ميتشنيكوف 
عملية البلعمة، ووصف إرليخ 

األجسام المضادة. وقد تشاركا 
جائزة نوبل الكتشافاتهما.

)c(Immusol Inc., )b(Steve Wood/UAB Creative and Marketing

Jam
es G

athany/C
enters for D

isease C
ontrol

 
M

cG
raw

-H
ill Ed

uca
tio

n سة
س

صالح مؤ
ظة ل

© محفو
ف 

طبع والتألي
حقوق ال



128 الوحدة 5 • جهاز المناعة

■ الشكل 6 ُيفرز البنسلين، وهو مضاد حيوي واسع االنتشار، 
بواسطة العفن المسمى البنسيليوم المبيَّن نموه على هذا البرتقال.

د  سبب اعتبار العديد من المواطن والدول قوة  حدِّ
البنسلين والمضادات الحيوية األخرى وتنوعاتها ضرورية. 

11

بات األمراض تقييم انتشار مسبِّ
كيف يمكنك تقييم انتشار المرض؟ تحقق من األمراض المحتملة التي قد تنتقل بواسطة العناصر الشائعة.

A B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O P

اإلجراء  
د المخاوف المتعلقة بالسالمة في هذه التجربة قبل بدء العمل. حدِّ  .1

الحظ كل العناصر التي زودك بها معلمك.  .2
استدّل على أنواع األمراض التي قد ينقلها كل عنصر إلى اإلنسان )إن وجد(.  .3

م احتمالية نقل كل عنصر لمرض ما إلى اإلنسان، ثم ابتكر مقياًسا لتقييم احتمالية نقل كل عنصر لمرض معٍد. قيِّ  .4
التحليل 

بات األمراض التي قد تنتقل بواسطة العناصر التي تّم تزويدك بها، وطرق انتقال كل مسبِّب مرض. د  أنواع مسبِّ حدِّ  .1
استدّل  على العناصر األكثر قابلية لتكون مستودعات لألمراض.  .2

ِصف  أنماط األمراض المحتملة لكل مسبِّب مرض.  .3
بات المرض المحتملة المذكورة. استدّل  على آلية منع إصابتك باألمراض بفعل مسبِّ  .4

معالجة األمراض ومكافحتها
قد يصف الطبيب المخّتص عقاًرا يساعد الجسم على مكافحة 

المرض. وُيعّد المضاد الحيوي أحد أنواع عقاقير الوصفات الطبية، 
وهو عبارة عن مادة قد تقتل الكائنات الدقيقة المسببة للمرض أو تعيق 

نموها. ُيفرز البنسلين بواسطة فطر البنسيليوم، المبيَّن في الشكل 
6، مادة البنسلين الكيميائية لتقتل البكتيريا المتنافسة التي تنمو على 

مصدر طعام البرتقال. وقد جرى عزل البنسلين وتنقيته، واُستخدم ألول 
مرة على البشر أثناء الحرب العالمية الثانية. فضاًل عن ذلك، ُيستخدم 

العديد من إفرازات الفطريات كمضادات حيوية، مثل اإلريثروميسين 
والنيومايسين والجنتاميسين. كما طورت شركات األدوية المضادات 

الحيوية االصطناعية. 
ُتستخدم العوامل الكيميائية كذلك في عالج األمراض التي 

تتسبب فيها األوليات والفطريات. وُتستخدم بعض العقاقير المضادة 
للفيروسات لعالج حاالت العدوى واإلنفلونزا عند كبار السن. يتعامل 
جهاز الدفاع الداخلي عند اإلنسان، أال وهو جهاز المناعة، مع معظم 

األمراض الفيروسية.

بالصحة لقد تسبب االستخدام الواسع االنتشار  الربط 

للمضادات الحيوية خالل السنوات السّتين األخيرة، في اكتساب العديد 
من البكتيريا مقاومة تجاه مضادات حيوية محددة. يحدث االنتخاب 

الطبيعي عندما تبقى الكائنات الحية ذات التنوعات المفضلة على قيد 
الحياة، وتتكاثر وتنقل تنوعاتها إلى الجيل التالي. قد تتمتع البكتيريا 
في جماعة إحيائية ما ِبِسمٍة تسمح لها بالبقاء على قيد الحياة عند 
وجود مضاد حيوي معّين. تستطيع هذه البكتيريا أن تتكاثر بسرعة 

وتنقل التنوع. نظًرا لكون تكاثر البكتيريا يحدث بسرعة فائقة، فإّن عدد 
البكتيريا المقاومة للمضاد الحيوي في جماعة إحيائية يزداد بسرعة 

أيًضا. 

age fotostock/SuperStock
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القسم 11 مراجعةمراجعة

■ الشكل 7 البنيسلين.

لقد تسّببت مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية ببعض المشكالت للمجتمع 
الطبي لناحية عالج أمراض معّينة. على سبيل المثال، اسُتخِدم البنسلين كعالج 

فعال لبعض األمراض على مدى سنوات عديدة. يبيِّن الشكل 7 البنسلين. 
يمّثل مرض المكورات العنقودية مشكلة عالجية أخرى، ألنه يحدث في ظروف 

معيشية ذات كثافة عالية، ما قد يؤدي إلى إصابات جلدية أو التهاب رئوي أو التهاب 
سحائي. وتكون هذه المكورات العنقودية غالًبا سالالت من البكتيريا المقاومة للعديد 

من المضادات الحيوية الحالية، وقد يصُعب عالجها.

ملخص القسم
بات األمراض، مثل البكتيريا  تؤدي مسبِّ  
والفيروسات واألوليات والفطريات، إلى 

اإلصابة بأمراض معدية.
ح فرضيات كوخ كيف أّن لكل مرض معين  توضِّ  

ًبا معيًنا. مسبِّ
بات األمراض في مستودعات  توجد مسبِّ  

األمراض وتنتقل إلى البشر بواسطة الطرق 
المباشرة وغير المباشرة.

بات  تحدث أعراض المرض بسبب غزو مسبِّ  
األمراض واستجابة جهاز المناعة الخاص 

بالعائل.
يشمل عالج األمراض المعدية استخدام   
المضادات الحيوية والعقاقير المضادة 

للفيروسات.

فهم األفكار الرئيسة
الرئيسة قارن  بين نمَطي انتقال نزلة البرد والمالريا. الفكرة   .1

ص  بعض أعراض األمراض المعدية البكتيرية. لخِّ  .2
عرِّف  المرض المعدي واذكر ثالثة أمثلة على األمراض المعدية.  .3

م  ح  فرضيات كوخ لمرض بكتيري معٍد عند األرنب من خالل رسم منظِّ وضِّ  .4
بيانات أو خريطة مفاهيم. 

استدّل  على سبب تعّرض الشخص إلى بكتيريا التيتانوس بعد أن يدوس على   .5
مسمار ملوث.

التفكير الناقد
ص أّنه ُمصاب  م  السيناريو اآلتي: أُصيب طالب بحمى، وأصبح مريًضا، وُشخِّ قيِّ  .6
بحمى الببغاء، وذلك بعد يومين من زيارته لمتجر الحيوانات األليفة ومشاهدته 

للببغاوات الخضراء في قفص العرض والسمك في حوض السمك. ما الذي قد 
ُيعّد مستودع المرض وما الطريقة المحتملة النتقاله؟

م  كيف أّن عالًجا يحتوي على مستويات ضعيفة من المضادات الحيوية قد  قيِّ  .7
يؤدي دوًرا في تطوير بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية، إذا ما وضع في طعاٍم 

للحيوانات.
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األسئلة الرئيسة
ما أوجه الشبه واالختالف بين المناعة   
غير المتخصصة والمناعة المتخصصة؟

ما بنية الجهاز الليمفي وما وظيفته؟  
ما أهمية خاليا B وخاليا T؟  

ما أوجه االختالف بين المناعة السلبية   
والمناعة الفاعلة؟

مفردات للمراجعة
 white blood كريات الدم البيضاء
cells:  خاليا دم كبيرة ذات نواة تؤدي 
دوًرا رئيًسا في حماية الجسم من المواد 

الغريبة والكائنات الدقيقة 

مفردات جديدة
ل البروتين المكمِّ

complement protein
interferon اإلنترفيرون 
lymphocyte الخلية الليمفية 
antibody الجسم المضاد 
B cell   B الخلية
helper T cell الخلية T مساعدة 
cytotoxic T cell الخلية T قاتلة 
memory cell خلية ذاكرة 
immunization التحصين 
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■ الشكل 8 تتواجد هذه البكتيريا عادًة على جلد 
بات األمراض. اإلنسان وتوّفر له الحماية ضد مسبِّ

نة األلوان بالمجهر اإللكتروني الماسح، التكبير: ×14,000 صورة محسَّ

جهاز المناعة
الرئيسة يتألف جهاز المناعة من مكونين رئيسين: المناعة غير  الفكرة 

المتخصصة والمناعة المتخصصة؟

بات أمراض محتملة مثل البكتيريا  الربط بالحياة اليومية نعيش حاملين لمسبِّ
والفيروسات التي ُتسبب األمراض. على غرار القلعة التي تحمي المدينة ضد أي 
بات والكائنات الحية  هجوم، يوّفر جهاز المناعة الحماية للجسم ضد هذه المسبِّ

بة لألمراض. األخرى المسبِّ

المناعة غير المتخصصة
بات  يمتلك الجسم منذ لحظة الوالدة عدًدا من الوسائل في جهاز المناعة تقاوم مسبِّ

األمراض. وتكون وسائل الدفاع هذه غير متخصصة ألنها ال تستهدف مسبِّب مرض 
محدًدا. فهي تحمي الجسم من مسبِّب مرض يواجهه.

تساعد المناعة غير المتخصصة التي يوّفرها الجسم في منع اإلصابة باألمراض. 
كذلك، تساهم المناعة غير المتخصصة في إبطاء تقدم المرض بينما تقوم المناعة 
المتخصصة بتطوير وسائل دفاعها. وُتعّد المناعة المتخصصة االستجابة المناعية 

األكثر فاعلية، فيما ُتعَتَبر المناعة غير المتخصصة خط الدفاع األول. 

الحواجز على غرار الجدران القوية في القلعة، يستخدم الجسم الحواجز 
بات األمراض. وتتواجد هذه الحواجز في مناطق من الجسم  للحماية ضد مسبِّ

بات األمراض. قد تدخل إليها مسبِّ

حاجز الجلد  ُيعّد الجلد السليم وإفرازاته خط الدفاع األول واألساسي إذ يحتوي 
الجلد على طبقات من الخاليا الحّية مغطاة بالعديد من طبقات خاليا الجلد 

الميت. وتساعد طبقات خاليا الجلد الميت في توفير الحماية ضد غزو الكائنات 
الدقيقة عن طريق تكوين حاجز. إضافًة إلى ذلك، تهضم العديد من البكتيريا 

التي تتعايش على الجلد الزيوت والدهون التي تفرزها البشرة لترطيب وحماية 
بات األمراض. يبّين الشكل 8 بعض  الجلد. لُتنِتج أحماًضا تعوق العديد من مسبِّ
أنواع البكتيريا الطبيعية الموجودة على الجلد لتحميه ضد هجوم الميكروبات او 

الطفيليات المسببة لالمراض.

الحواجز الكيميائية  يحتوي كل من اللعاب والدموع واإلفرازات األنفية على إنزيم 
بات األمراض.  ليسوزيم، الذي يحلِّل جدران الخاليا البكتيرية، مما يقتل مسبِّ

ُيعّد المخاط وسيلة دفاع كيميائية أخرى، ويفرزه العديد من األسطح الداخلية 
للجسم. فهو يقوم بدور الحاجز الواقي الذي يمنع البكتيريا من االلتصاق بالخاليا 

الظهارية الداخلية. كما تبّطن األهداب مجرى الهواء، وتعمل الحركة الخفقانية لهذه 
األهداب على طرد أي بكتيريا عالقة في المخاط بعيًدا عن الرئتين. عندما يلتهب 

مجرى الهواء، يتّم افراز المزيد من المخاط، مما يحفز السعال والعطس ليساعد 
على إخراج المخاط الملتهب من الجسم.

ُيعّد حمض الهيدروكلوريك الذي ُيفرز في المعدة وسيلة دفاع كيميائية ثالثة. 
باإلضافة إلى عملية الهضم، يقتل حمض المعدة العديد من الكائنات الدقيقة 

الموجودة في الطعام والتي قد تؤدي إلى اإلصابة بمرض ما.

التأكد من فهم النص قارن وقابل  بين األنواع المختلفة من حواجز 
جهاز المناعة. 
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الوظيفةمثالنوع الخلية

المتعادلة

البلعمة: خاليا الدم التي تهضم 
البكتيريا

الخاليا البلعمية

البلعمة: خاليا الدم التي تهضم 
البكتيريا وتزيل العدالت الميتة 

والبقايا األخرى

الخاليا اللمفية

مناعة متخصصة )األجسام المضادة 
بات األمراض(: خاليا الدم  وقتل مسبِّ

التي ُتنِتج األجسام المضادة ومواد
كيميائية أخرى

خاليا جهاز المناعةالجدول 2

Glencoe/McGraw-Hill Biology 2007
C37-25A

ر خلية غريبة لة تدمِّ الربوتينات املكمِّ
9/20/05
اإلصدار 1

C37-25A-869510

السيتوبالزم

الغشاء
البالزمي

للخلية الغريبة

تدفق املائع إىل 
داخل اخللية 

ا  مسببً
انفجارها.

تكوين الربوتينات 
لة املوجودة من  املكمِّ
ب يف  بالزما الدم ملركَّ
الغشاء البالزمي خللية 
غريبة.

بات  ■ الشكل 9 بالنسبة إلى بعض مسبِّ
لة ثقًبا في  األمراض، ُتحِدث بعض البروتينات المكمِّ

الغشاء البالزمي للخلية الغازية.

صورة ملوَّنة بالمجهر الضوئي، التكبير: ×2150

نة األلوان بالمجهر االلكتروني التكبير: ×380 صورة محسَّ

صورة ملوَّنة بالمجهر الضوئي، التكبير: ×1600

استجابات غير متخصصة للغزو  ال ينتهي دفاع قلعة المدينة بمجرد عبور 
العدو لجدرانها. كذلك، فإّن للجسم استجابات مناعية غير متخصصة ضد 

بات األمراض التي تعبر حواجزه. مسبِّ

الدفاع الخلوي  إذا دخلت كائنات دقيقة إلى الجسم، فستدافع خاليا جهاز المناعة 
نة في الجدول 2 عن الجسم. ُتعّد البلعمة إحدى وسائل الدفاع. وُتعتبر كريات  المبيَّ
ر أّن البلعمة عبارة عن  الدم البيضاء، بخاصة المتعادلة والبلعمية، خاليا بلعمية. تذكَّ
عملية تحاصر فيها الخاليا البلعمية الكائنات الدقيقة الغريبة وُتضفي عليها صفات 

ذاتية. ثم تفرز الخاليا البلعمية إنزيمات هاضمة ومواد كيميائية أخرى مضرة من 
لة، مما يؤدي إلى القضاء على الكائنات الدقيقة. أجسامها المحلِّ

ُتسمى السلسلة المكوَّنة من حوالي 20 بروتيًنا موجوًدا في بالزما الدم بروتينات 
لة عملية البلعمة عن طريق تنشيط الخاليا  لة. وتعزز البروتينات المكمِّ مكمِّ

بات األمراض بطريقة أفضل. يمكن أن تكوِّن  البلعمية ومساعدتها في االرتباط بمسبِّ
لة مرّكًبا في الغشاء البالزمي لمسبِّب المرض، ثم يكوِّن هذا  بعض البروتينات المكمِّ

المرّكب ثقًبا، مما يساعد في تدمير مسبِّب المرض، كما هو مبيَّن في الشكل 9.

إنترفيرون  عندما يدخل فيروس إلى الجسم، يساعد دفاع خلوي آخر في منع 
الفيروس من االنتشار، إذ ُتفرز. الخاليا المصابة بفيروس بروتيًنا ُيسمى إنترفيرون. 

يرتبط هذا االخير بالخاليا المجاورة، ويحفزها على إنتاج بروتينات مضادة 
للفيروسات مما يمنع التضاعف الفيروسي في الخاليا. 

استجابة التهابية  ُتعّد االستجابة االلتهابية، وهي استجابة غير متخصصة أخرى، 
ن العديد من المواد الكيميائية والخاليا  مجموعة معقدة من األحداث التي تتضمَّ

بات  ر مسبِّ المناعية التي تساعد على تعزيز االستجابة المناعية الكلية. فعندما تدمِّ
األمراض النسيج، ُينِتج كل من "الغازي" وخاليا الجسم مواد كيميائية. تجذب هذه 

المواد الكيميائية الخاليا البلعمية إلى المنطقة، وتزيد من تدفق الدم إليها، كما تزيد 
من نفاذية األوعية الدموية لتسمح لكريات الدم البيضاء باالنتقال إلى المنطقة 
المصابة. تساعد هذه االستجابة في تراكم كريات الدم البيضاء في المنطقة. 

إّن الشعور ببعض األلم والحرارة واالحمرار أثناء المرض المعدي ما هو إال نتيجة 
لالستجابة االلتهابية.
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اللوزتان
مدخل األوعية

الليمفية

النخاع العظمي

الطحال

ة يَّ
فِ يمْ ةٌ لِ دَ قْ ة عُ رَ

شِ تَ نْ مُ

العقد الليمفية

الغدة الزعرتية

األوعية الليمفية

األوعية الليمفية
املعوية

الزائدة
الدودية

المفردات
أصل الكلمة

thymus الغدة الزعترية
 ،thymos مشتقة من الكلمة اليونانية

وتعني زائدة ثؤلولية 

■ الشكل 10 يحتوي الجهاز الليمفي على أعضاء تشارك في االستجابة 
المناعية المتخصصة.

حدِّد العضو الليمفي حيث تنضج خاليا.

المناعة المتخصصة
بات األمراض أحياًنا آليات الدفاع غير  تتخطى مسبِّ

المتخصصة. لذلك، يمتلك الجسم خًطا دفاعًيا ثانًيا يهاجم 
بات األمراض التي دخلت. تكون المناعة المتخصصة  مسبِّ

أكثر فاعلية، لكنها تستغرق بعض الوقت لتتطور. تشمل هذه 
االستجابة المتخصصة األنسجة واألعضاء الموجودة في الجهاز 

اللمفي.

الجهاز اللمفي يشمل الجهاز اللمفي المبّين في الشكل 10 
األعضاء والخاليا التي ترّشح اللمف والدم، وتدّمر الكائنات 

الدقيقة الغريبة، وتمتص الدهون. إّن اللمف سائل يتسرب من 
الشعريات ليغمر خاليا الجسم. كما يدور هذا السائل بين خاليا 

األنسجة، وُيجمع بواسطة األوعية اللمفية، وُيعاد إلى األوردة 
قرب القلب.

األعضاء اللمفية تحتوي أعضاء الجهاز اللمفي على أنسجة 
وخاليا لمفية والقليل من أنواع الخاليا األخرى والنسيج الضام. 

وُتعّد الخاليا اللمفية أحد أنواع كريات الدم البيضاء التي 
َتنِتج في نخاع العظم األحمر. تشمل هذه األعضاء اللمفية كاًل 
من العقد اللمفية واللوزتين والطحال والغدة الزعترية وكذلك 

األنسجة اللمفية المنتشرة الموجودة في األغشية المخاطية 
للقنوات المعوية والتنفسية والبولية والتناسلية. 

ترّشح العقد اللمفية اللمف وتزيل المواد الغريبة منه. ثم 
تكوِّن اللوزتان طبقة حامية من األنسجة اللمفية بين التجاويف 
األنفية والفموية، ما يساعد على الحماية ضد البكتيريا والمواد 

ر  ن الطحال الدم ويدمِّ الضارة األخرى في األنف والفم. يخزِّ
خاليا الدم الحمراء التالفة. كما يحتوي على نسيج لمفي 

يستجيب للمواد الغريبة الموجودة في الدم. أما الغدة الزعترية 
الموجودة فوق الموجودة فوق عظمة القص في القفص 

الصدري، فتؤدي دوًرا في تنشيط نوع معين من الخاليا اللمفية 
ُيسمى خاليا T. وُتنَتج خاليا T في النخاع العظمي، لكنها 

تنضج في الغدة الزعترية.

B استجابة الخلية
إّن األجسام المضادة عبارة عن بروتينات ُتنِتجها الخاليا 
اللمفية B التي تتفاعل بشكل محدد مع مولِّد ضد غريب. 

د الضد عبارة عن مادة غريبة عن الجسم تسبب استجابة  ومولِّ
مناعية؛ ويمكنه االرتباط بجسم مضاد أو خلية T. توجد 

الخاليا اللمفية B التي ُتسمى غالًبا خاليا B في كل األنسجة 
اللمفية، ويمكن التفكير فيها كمصانع لألجسام المضادة. 

فعندما تقدم الخلية البلعمية جزًءا من مسبِّب المرض، ُتنِتج 
الخاليا B أجساًما مضادة. تابع الشكل 11 أثناء تعلمك لطريقة 

تنشيط الخاليا B بهدف انتاج األجسام المضادة.
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دة  م خاليا T املساعِ عاجلَ تُقدِّ طة مولد ضد مُ املنشَّ
 B تنقسم اخلاليا .B إىل خاليا

باالنقسام املتساوي.

C

 B تستمر اخلاليا
الوليدة يف االنقسام 

 . ا مضادةً ج أجسامً يبقى بعض من اخلاليا وتُنتِ
B الوليدة تلك كخاليا 
ض  ذاكرة يف حال تعرُّ

اجلسم إىل مسبب 
املرض نفسه مرة 

أخرى.

D

 T ترتبط اخلاليا
طة القاتلة  املنشَّ

مبولد الضد وتقتله 
مةً خاليا  - مقدِّ

(مصابة).

D

Glencoe/McGraw-Hill Biology 2007
C37-NGS-18A

دة استجابة مناعية حمدَّ
11/14/05
اإلصدار 5

تستمر اخلاليا 
B يف االنقسام

ا مضادة. ج أجسامً وتُنتِ

تبقى بعض 
B اخلاليا

كخاليا ذاكرة.

تطلق
بعض

T اخلاليا
القاتلة

السيتوكينات.

مولد الضد على
خلية مصابة

تنحل
اخللية املصابة.

تبتلع اخللية البلعمية 
مولد الضد. حيث تضع 

ا من مولد الضد  ا يف جزءً خارج اخللية، مثبتً
مكانه بواسطة 

ل. مستقبِ

A

م خلية البلعمة مولد  الضد إىل اخللية T تُقدِّ
دة عن طريق  املساعِ
ل على  ربطه مبُستقبِ

 T اخللية
املساعدة. يساعد هذا 

 T االرتباط اخللية
املساعدة على االنقسام.

B

 T م اخلاليا طة تُقدِّ دة املنشَّ املساعِ
عاجلَ  مولد ضد مُ

 T إىل اخلاليا
طة  القاتلة، منشِّ

إياها لتنقسم وتفرز 
السيتوكينات.

C

استجابة األجسام املضادة املتوسطة

مولد الضد
املعاجلَ

مولد الضد
املعاجلَ

مولد الضد.يُبلع
مولد الضد.يُبلع

مولد الضد
مولد الضداملعاجلَ

املعاجلَ

خلية بلعمية خلية بلعمية

خلية بلعمية

خلية بلعمية

B اخللية
طة املنشَّ

T اخللية
القاتلة

تنقسم اخلاليا
طة. B املنشَّ

تنقسم
طة اخلاليا T املنشَّ

القاتلة.

اخللية
T املساعدة

خلية
T املساعدة

استجابة خلية T قاتلة

C37-NGS-18A-869510

الشكل 11
دات الضد والخاليا البلعمية والخاليا B والخاليا T المساعدة والخاليا T القاتلة. وتشمل استجابة  تشمل االستجابات المناعية المتخصصة مولِّ

األجسام المضادة المتوسطة أجساًما مضادة ُتنِتجها الخاليا B وخاليا الذاكرة B. كما ينُتج عن استجابة الخلية T القاتلة الخلية T القاتلة.

ر االستجابات المناعية المتخصصة تصوُّ
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سالسل ثقيلة

سلسلة
خفيفة

سلسلة
خفيفة

موقع
ارتباط

مولد الضد

موقع
ارتباط

مولد الضد

■ الشكل 12 تتكوَّن األجسام المضادة من نوعين من 
سالسل البروتين: الثقيلة والخفيفة. 

ص  الخاليا التي ُتنِتج األجسام المضادة. لخِّ

عندما تحيط الخلية البلعمية بمسبِّب المرض وتضفي عليه صفات ذاتية 
د الضد المعاَلج، ثم  وتهضمه، فإنها تأخذ قطعة من مسبِّب المرض ُتسمى مولِّ
تعرضه فوق غشائها، كما هو مبّين في الشكل 11. في األنسجة اللمفية، مثل 

د الضد المعاَلج على  العقد اللمفية، ترتبط الخاليا البلعمية، مع وجود مولِّ
ط  سطحها، بنوع من الخاليا اللمفية ُيسمى الخلية T المساعدة. وتنشِّ

هذه العملية الخلية T المساعدة. ُتسمى هذه الخلية اللمفية "مساعدة" ألنها 
تحّفز إفراز األجسام المضادة في الخاليا B ونوًعا آخر من الخاليا T، الذي 

ُسيناقش الحًقا، يساعد في قتل الكائنات الدقيقة:
دات الضد  طة وتتحد مع مولِّ تتكاثر الخاليا T المساعدة المنشَّ  •

 .B المعاَلجة، ثم ترتبط بخلية
دات الضد  تتابع الخاليا T المساعدة الجديدة عملية االتحاد مع مولِّ  •

واالرتباط بالخاليا B والتكاثر.
طة مع الخلية B الحاملة  بعد أن تتحد الخلية T المساعدة المنشَّ  •

د الضد، تبدأ الخلية B بصنع األجسام المضادة التي تتحد بشكل  لمولِّ
د الضد. خاص مع مولِّ

ز األجسام المضادة االستجابة المناعية عن طريق االرتباط  تعزِّ  •
بالكائنات الدقيقة وجعلها أكثر عرضة لعملية البلعمة، وعن طريق بدء 
االستجابة االلتهابية ومساعدتها في تعزيز االستجابة غير المتخصصة.

تكوِّن الخاليا B مجموعات عديدة من األجسام المضادة عن طريق 
استخدام الـ DNA الذي يحمل شفرة إنتاج العديد من السالسل البروتينية 

الثقيلة والخفيفة التي بدورها تكوِّن األجسام المضادة كما هو مبيَّن في 
الشكل 12. الجدير بالذكر أّن السلسلة الثقيلة تستطيع أن تتحد مع سلسلة 
خفيفة. إذا كانت الخلية B تكوِّن 16,000 نوع مختلف من السالسل الثقيلة 
و1200 نوع من السالسل الخفيفة، فإنها تستطيع تكوين 19,200,000 نوع 

مختلف من األجسام المضادة )16,000 × 1200 (.

T استجابة الخلية
د  بعد تنشيط الخاليا T المساعدة عن طريق تقديم الخاليا البلعمية لمولِّ

الضد، تستطيع الخاليا T المساعدة أيًضا االتحاد مع مجموعة من الخاليا 
ر الخاليا T القاتلة  اللمفية التي ُتسمى الخاليا T القاتلة وتنشطها. تدمِّ

بات األمراض وتطلق مواد كيميائية ُتسمى السيتوكينات. تنّبه  طة مسبِّ المنشَّ
هذه األخيرة خاليا جهاز المناعة إلى تقسيم الخاليا المناعية وتوظيفها 

بات األمراض وتطلق  في منطقة اإلصابة. فتتحد الخاليا T القاتلة مع مسبِّ
بات األمراض. وتستطيع خلية واحدة من الخاليا  ر مسبِّ هجوًما كيميائًيا وتدمِّ

T القاتلة تدمير عدة خاليا مستهَدفة. يلّخص الشكل 11 عملية تنشيط 
الخاليا T القاتلة. 

ص  الدور الذي تؤديه الخاليا اللمفية في  التأكد من فهم النص لخِّ
المناعة.

المناعة السلبية والفاعلة
ُتسمى استجابة الجسم األولى لغزو مسبِّب المرض االستجابة األولية. على 

سبيل المثال، إذا دخل مسبِّب المرض الفيروسي الذي يسبب جديري 
الماء إلى الجسم، تهزم في النهاية االستجابات المناعية المتخصصة وغير 

المتخصصة الفيروس الغريب ويتخلص الجسم من مسبِّب المرض. 
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المفردات
مفردات أكاديمية

passive سلبي-خامل- ال فاِعل
حّدق القرد الخامل إلى زوار حديقة 

الحيوان.

التحصينات الشائعةالجدول 3

محتويات التحصين المرضالتحصين

DPT والسعال ،)T( )(، والكزاز )التيتانوسD( الدفتيريا
 )P( )الديكي )الشاهوق

 D: سم غير نشط، T: سم غير نشط، 
P: بكتيريا غير نشطة

فيروس غير نشطشلل األطفالشلل األطفال غير النشط

MMRالفيروسات الثالثة غير نشطةالحصبة والنكاف والحصبة األلمانية

فيروس غير نشطالجديري المائيChicken Pox الحماق

HIBb أجزاء من غطاء جدار خلية البكتيريا اإلنفلونزا الجرثومية )اإلنفلونزا( من النوع

HBVB وحدة فرعية من الفيروسالتهاب الكبد

ُيعّد إنتاج خاليا الذاكرة B و T إحدى نتائج االستجابة المناعية المتخصصة. 
د الضد أثناء  وخاليا الذاكرة عبارة عن خاليا طويلة األجل تتعّرض إلى مولِّ

االستجابة المناعية األولية. تكون هذه الخاليا مستعدة لالستجابة بسرعة إذا واجه 
الجسم مسبِّب المرض نفسه الحًقا. وتحمى خاليا الذاكرة الجسم عن طريق تقليل 

احتمال تطّور المرض في حال تعرض الجسم مجدًدا إلى مسبِّب المرض نفسه.

المناعة السلبية نحتاج في بعض األحيان إلى حماية مؤقتة ضد مرض معٍد. 
ويحدث هذا النوع من الحماية المؤقتة عندما ُتنقل األجسام المضادة التي كوَّنها 
أشخاص أو حيوانات أخرى إلى الجسم أو ُتحقن فيه. على سبيل المثال، تحدث 

المناعة السلبية بين األم وطفلها إذ تنتقل األجسام المضادة التي ُتنِتجها األم عبر 
المشيمة إلى الجنين النامي، ومن حليب األم إلى الطفل الرضيع. وتحمي هذه 

األجسام المضادة الطفل إلى حين ينضج جهاز مناعة الرضيع. 
ُتستخدم األجسام المضادة التي تطورت في البشر والحيوانات التي لديها 

مناعة بالفعل ضد أمراض معدية معّينة لعالج بعض األمراض المعدية لدى آخرين. 
ُتحقن هذه األجسام المضادة في أشخاص تعرضوا من قبل إلى هذا المرض المعدي 
 B و A بعينه. يتوفر عالج المناعة السلبية لألشخاص الذين تعرضوا اللتهاب الكبد

والتيتانوس وداء الَكَلب. كذلك، تتوفر األجسام المضادة إلبطال مفعول سم الثعبان أو 
العقرب.

دات  المناعة الفاعلة تحدث المناعة الفاعلة بعد تعّرض جهاز المناعة إلى مولِّ
الضد الخاصة باألمراض وإنتاج خاليا الذاكرة. وَتنُتج المناعة الفاعلة عن وجود 

مرض معٍد أو تحصين في الجسم. والتحصين، المسمى أيًضا التلقيح، عبارة عن 
د ضد، مما يؤدي إلى تطوير استجابة أولية وخاليا  التعرض المتعمد للجسم إلى مولِّ
م في الواليات  ذاكرة مناعية. ُيبّين الجدول 3 بعض التحصينات الشائعة التي ُتقدَّ
بات أمراض ميتة أو ضعيفة، غير قادرة على التسبب  المتحدة إذ تحتوي على مسبِّ

في المرض. 
تشمل معظم التحصينات أكثر من مؤثر واحد في جهاز المناعة، وُتعطى هذه 
المؤثرات بعد التحصين األول. وتزيد الجرعات المحفزة المذكورة من االستجابة 

بة لألمراض. المناعية، مما يوفر المزيد من الحماية ضد الكائنات المسبِّ
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خاليا
B منشطة

خاليا
B منشطة

أجسام مضادة

أجسام مضادة

خاليا
B الذاكرة

B خاليا
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X إىل مولد الضد
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استجابة
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االستجابة
الثانوية
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االستجابات األولية والثانوية

■ الشكل 13 ُيظِهر هذا الرسم البياني الفرق بين االستجابة 
د الضد.  المناعية األولية والثانوية عند التعرض لمولِّ

ل  أوجه االختالف بين االستجابة المناعية األولية  حلِّ
والثانوية.

استناًدا إلى بيانات حقيقية*
استنتج خالصة

هل عالج المناعة السلبية فاعل ضد اإلصابة 
بفيروس نقص المناعة البشري؟ تشمل المعالجة المّتبع 
لمريض مصاب بفيروس نقص المناعة البشري العالج بواسطة 
عقاقير مضادة للفيروسات. لسوء الحظ، تسبب اآلثار الجانبية 

واالنتشار المتزايد للفيروسات المقاومة للعقاقير الحاجة 
إلى عالجات إضافية. لذا، يأتي عالج المناعة السلبية كأحد 

المناحي الخاضعة للدراسة. 
البيانات والمالحظات

يبّين الرسم البياني استجابات مريض مصاب بفيروس نقص 
المناعة البشري لعالج المناعة السلبية. ُيعَتَبر عدد النسخ 

الفيروسية/mL قياًسا لكمية الفيروس في دم المريض.
التفكير الناقد

قارن  بين استجابات المريض لعالج المناعة السلبية.   .1
اشرح  ما إذا كان باستطاعة الباحثين استنتاج مدى فاعلية   .2

عالج المناعة السلبية.
Stiegler G., et al. 2002. Antiviral activity of the neu� :أُخذت البيانات من*

 tralizing antibodies 2FS and 2F12 in asymptomatic HIV-1-infected
.humans: a phase I evaluation. AIDS 16: 2019-2025

استجابة املريض
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املريض 2
املريض 3

لماذا تكون التحصينات فاعلة في الوقاية من األمراض؟ تسمح 
خصائص االستجابة المناعية الثانوية، وهي عبارة عن استجابة 

د الضد، للتحصينات بأن تكون فاعلة  التعرض للمرة الثانية إلى مولِّ
في الوقاية من المرض. ادرس الرسم البياني في الشكل 13. والحظ 

د الضد تتصف بعدد من الخصائص  أّن االستجابة الثانوية لمولِّ
المختلفة. أواًل، تكون هذه االستجابة أسرع من االستجابة األولية، كما 
هو مبيَّن في االنحدار الشديد في جزء المنحنيات المرسوم باألحمر. 

ثانًيا، تكون االستجابة الكلية، استجابة كل من الخاليا B و T، أكبر 
أثناء التعرض الثاني. وأخيًرا، تدوم االستجابة الكلية لمدة أطول بعد 

التعرض الثاني.

فشل جهاز المناعة
َينُتج عن العيوب في جهاز المناعة ازدياد احتمال تطوُّر أمراض معدية 

وكذلك أنواع معّينة من السرطان. وتؤثر بعض األمراض في فاعلية 
جهاز المناعة. ُيعّد مرض نقص المناعة المكتسبة )اإليدز( أحد هذه 

 .HIV األمراض، وَينُتج عن اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشري
وُيعتبر اإليدز مشكلة صحية عالمية خطيرة.

في العام 2007، أشارت التقديرات إلى أّن عدد المصابين 
بفيروس نقص المناعة البشري بلغ 33 مليون شخص على مستوى 

العالم.

مختبر تحليل البيانات مختبر تحليل البيانات 11
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خاليا
دة T املساعِ

خاليا أخرى
(غري مصبوغة)

■ الشكل 14 تحتوي خاليا T المساعدة على مستقبالت على 
سطحها ُتستخدم للتعرف على الخاليا في المختبر.

ر الدور المهم الذي تؤديه الخاليا T المساعدة في المناعة  تذكَّ
المتخصصة. يصيب فيروس نقص المناعة البشري بشكل أساسي الخاليا 
T المساعدة بشكل أساسي، التي ُتسمى أيًضا الخاليا  +CD4  ألنها تحتوي 

على مستقبل موجود خارج غشائها البالزمي. يستخدم األخصائيون 
الطبيون مستقبل  +CD4  للتعّرف على هذه الخاليا، كما هو مبّين في 

الشكل 14.
إّن فيروس نقص المناعة البشري عبارة عن فيروس ذي حمض نووي 
رايبوزي )RNA( يصيب الخاليا T المساعدة، فتتحّول هذه األخيرة إلى 
مصانع للفيروس نفسه، وُتنِتج فيروسات جديدة تنطلق وتصيب الخاليا 
T مساعدة أخرى. مع مرور الوقت، يقل عدد الخاليا T المساعدة عند 

الشخص المصاب، ما يؤدي إلى ضعف قدرة الشخص على مكافحة 
األمراض. المرحلة األولى من اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشري تتراوح 
مدتها بين سّتة واثني عشر أسبوًعا، يتضاعف خاللها الفيروس في الخاليا 

T المساعدة. 
يعاني المريض أعراًضا مثل التعرق في الليل والحمى، ولكن تتراجع 
هذه األعراض بعد مدة تتراوح بين ثمانية وعشرة أسابيع. ثم تظهر على 

المريض أعراض قليلة لفترة من الزمن تصل إلى عشر سنوات، لكنه 
قد ينقل اإلصابة من خالل عملية نقل الدم، لذلك يجب أن تتوخى 

المستشفيات والمراكز الطبية الحذر الشديد بشأن الفحوصات النظامية 
ض المرضى إلى خطر اإلصابة. ُيعَتَبر فيروس نقص  لتضمن عدم تعرُّ

المناعة البشري مرًضا ثانوًيا للنقص المناعي، مما يعني فشل جهاز مناعة 
الشخص الذي كان سليًما في السابق. فمن دون العالج بالعقاقير المضادة 

للفيروسات، يموت المريض غالًبا من إصابة ثانوية بفعل مسبِّب مرض 
بعد حوالي عشر سنوات من إصابته بفيروس نقص المناعة البشري. 

يهدف العالج الحالي بواسطة العقاقير المضادة للفيروسات إلى التحكم 
بتضاعف فيروس نقص المناعة البشري في الجسم. ومن بين المشكالت 
التي يواجهها المرضى السالالت المقاومة والعقاقير الباهظة الثمن واآلثار 

الجانبية. فضاًل عن ذلك، يعمل كل من الباحثين ومقدمي الرعاية الصحية 
على تلبية هذه االحتياجات ومتابعة البحث عن عالج.

القسم 22 مراجعةمراجعة
ملخص القسم

تشمل االستجابة المناعية غير المتخصصة   
حاجز الجلد والمواد الكيميائية المفَرزة 

والممرات الخلوية التي تنشط عملية البلعمة.
تشمل االستجابة المناعية المتخصصة تنشيط   
الخاليا B التي ُتنِتج أجساًما مضادة، والخاليا 
 T التي تتضمن الخاليا T المساعدة والخاليا

T القاتلة.
تشمل المناعة السلبية استقبال األجسام   

المضادة ضد المرض.
ينتج عن المناعة الفاعلة ذاكرة مناعية ضد   

المرض.
يهاجم فيروس نقص المناعة البشري الخاليا   

T المساعدة، مما يتسبب في فشل جهاز 
المناعة.

فهم األفكار الرئيسة
الرئيسة قارن  بين االستجابات المناعية المتخصصة وغير المتخصصة. الفكرة   .1

د الضد. ِصف  خطوات تنشيط استجابة األجسام المضادة لمولِّ  .2
د  طرق اكتساب مناعة سلبية وفاعلة. حدِّ  .3

ِصف بنية الجهاز اللمفي ووظيفته.  .4
استدّل  على سبب كون تدمير الخاليا T المساعدة عند اإلصابة بفيروس نقص   .5

المناعة البشري مدمًرا للمناعة المتخصصة.

التفكير الناقد
َضع فرضية  لما يحدث عندما تستمر إحدى سالالت فيروس نقص المناعة   .6

البشري في التحول إلى أن تصبح العقاقير المضادة لتضاعف الفيروسات غير 
فاعلة.

 .T قيِّم  تأثيرات النقص المناعي المشترك الشديد في طفل مولود بال مناعة الخاليا  .7

علم األحياء الرياضيات في 

8.  تتكوَّن األجسام المضادة من سلسلتين من بروتين خفيف وسلسلتين من بروتين 
ثقيل. إذا بلغ الوزن الجزيئي للسلسلة الخفيفة 25,000 والسلسلة الثقيلة 

50,000، فما الوزن الجزيئي لجسم مضاد؟
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األسئلة الرئيسة 
ما الفئات الخمس لألمراض غير   

المعدية؟
دات الحساسية في أمراض  ما دور مولِّ  

الحساسية؟
ما وجه االختالف بين الحساسية   
وصدمة فرط الحساسية الحاد؟

مفردات للمراجعة
السرطان cancer:  عبارة عن انقسام 
خلية غير متحكم به يمكن أن َينُتج عن 

رات في إنتاج اإلنزيمات  عوامل بيئية أو تغيُّ
في دورة الخلية

مفردات جديدة
المرض المزمن

degenerative disease
metabolic disease المرض األيضي 
allergy الحساسية 

صدمة فرط الحساسية الحاد
anaphylactic shock
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ق عبر  ■ الشكل 15 عندما يعجز الدم عن التدفُّ
الشريان التاجي، مثل الشريان المصاب الُمبيَّن هنا، 

يمكن أن تكون النتيجة أزمة قلبية أو موًتا مفاجًئا.

االختالالت غير المعدية
الرئيسة تشمل االختالالت غير المعدية االختالالت الوراثية واألمراض  الفكرة 

المزمنة واألمراض األيضية والسرطان واألمراض االلتهابية.

الربط بالحياة اليومية ربما قد سمعت والديك أو أجدادك يشتكون من التهاب 
المفاصل الذي يسبِّب آالًما في العظام والمفاصل. ومن المحتمل أّن بعض أقاربك 

يعانون مرض السكري أو قد نجوا من السرطان. ويمكن أّنك تعاني أو أحد أصدقائك 
حساسية تجاه الغبار، أو حبوب لقاح النباتات، أو غيرها من المواد البيئية. وتختلف 

بات األمراض. تلك االختالالت عن األمراض المعدية التي تنتج عن مسبِّ

االختالالت الوراثية
بات االمراض. فبعض األمراض  ال َتنُتج كل األمراض أو اختالالت الجسم عن مسبِّ

َينُتج بسبب وراثة جينات ال تعمل بشكل سليم في الجسم، مثل المهاق وأنيميا الخاليا 
المنجلية وداء هنتنغتون ونزف الدم. فضاًل عن ذلك، توجد اختالالت كرموسومية 
َتنُتج عن أعداد كروموسومات غير عادية، مثل متالزمة داون. كما إّن العديد من 

األمراض يكون معقًدا ويعود إلى أسباب بيئية ووراثية مًعا. 
ُيعتَبر مرض الشريان التاجي )CAD( مثااًل على حالة ذات أصول بيئية ووراثية. 

نة في  ويمكن أن يؤدي هذا المرض القلبي الوعائي إلى انسداد الشرايين، الُمبيَّ
الشكل 15، والتي تنقل الدم المؤكسج إلى عضلة القلب، وثمة عامل وراثي يزيد من 
خطر إصابة الفرد بمرض الشريان التاجي، إذ تسهم عوامل بيئية مثل النظام الغذائي 

في تطوُّر هذا المرض المعقد. وتعاني األسر التي لها تاريخ من اإلصابة بمرض 
ل يزيد مرتين إلى سبع مرات عن األسر التي  الشريان التاجي خطر اإلصابة به بمعدَّ

ليس لها تاريخ من اإلصابة بالمرض، إاّل أن العوامل الوراثية الدقيقة غير معروفة.

ص  العوامل التي ُتسبِّب اإلصابة بمرض الشريان  التأكد من فهم النص لخِّ
التاجي.

األمراض المزمنة
َتنُتج بعض األمراض التي ُتسمى األمراض المزمنة عن تلف جزء من الجسم. وقد 
يكون ذلك نتيجة لعملية الشيخوخة الطبيعية. لكن يمكن أن تحدث حالة مزمنة، 

ع إذا كان الشخص عرضًة وراثًيا إلى  مثل التهاب المفاصل المزمن، أبكر من المتوقَّ
ضت إلى مقدار زائد من  اإلصابة بالمرض، أو إذا كانت مفاصل الشخص قد تعرَّ

االهتراء. إّن التهاب المفاصل المزمن مرض شائع يعاني منه أغلب األشخاص بحلول 
سن ال  70، ويوجد المرض في أغلب الحيوانات الفقارية. كما يعتبر تصلُّب الشرايين، 
الذي هو تيبُّس للشرايين، مثااًل آخر على مرض مزمن. نظًرا إلى أّن لألمراض المزمنة 

ح إصابة بعض األشخاص بمرض مزمن بسبب  ا أيًضا، يمكن أن ُترجَّ عاماًل وراثيًّ
تركيبهم الوراثي.

صورة ملوَّنة بالمجهر الضوئي، التكبير: ×25
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المقارنة بين الخاليا السرطانية والخاليا السليمة
كيف تختلف الخاليا السرطانية والخاليا السليمة في الشكل؟  الحظ وقارن بين خاليا كبد مصابة بهذا المرض الشائع 

غير المعدي وخاليا كبد سليمة.

A B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O P

اإلجراء 
حدد المخاوف المتعلقة بالسالمة المرتبطة بهذه التجربة قبل بدء العمل.  .1

زة لخاليا كبد بشري سليمة تحت المجهر. ضع شريحة ُمجهَّ  .2
 تحذير: ال تلمس شرائح المجهر المكسورة أو المواد الزجاجية المكسورة األخرى أبًدا.

الحظ خاليا الكبد السليمة عند عدة درجات تكبير مختلفة.  .3
ا لعدة خاليا كبد سليمة. أنشئ رسًما تخطيطيًّ  .4

زة من خاليا كبد بشري  ر الخطوات من 2 إلى 4 باستخدام شريحة ُمجهَّ كرِّ  .5
سرطانية.

التحليل
قارن وقابل  بين سمات خاليا الكبد السليمة وسمات خاليا الكبد السرطانية.  .1

استدّل  على سبب عدم خطورة استخدام عنصر قام باستخدامه مريض سرطان الكبد.  .2
ِصف  كيف يخّل السرطان باالتزان الداخلي للجسم.  .3

■ الشكل 16 يرجع السرطان إلى ازدياد غير
ًبا  طبيعي في انقسام الخاليا في الجسم مسبِّ

أوراًما مثل هذا الورم الجلدي. 
استدّل  على سبب كون ذلك النمو الكبير 

مهدًدا للحياة بشدة.

األمراض األيضية
 َينُتج المرض األيضي عن خطأ في أحد المسارات الكيميائية الحيوية. 

نة من األحماض  وُتسبِّب بعض األمراض األيضية عدم القدرة على هضم أنواع معيَّ
األمينية أو تنظيم عمليات الجسم. فعندما ال ُينِتج البنكرياس الكمية الصحيحة من 
اإلنسولين وال يدخل الجلوكوز إلى خاليا الجسم بشكل طبيعي، ُتعرف هذه الحالة 

بمرض السكري من النوع الثاني. ويؤدي ذلك إلى مستويات مرتفعة من الجلوكوز في 
مجرى الدم، مما ُيسبِّب ضرًرا للكثير من األعضاء من بينها الكليتان وشبكية العين. 
ن أيًضا عوامل بيئية مثل  يمكن أن يكون للمرض األيضي عامل وراثي لكنه قد يتضمَّ

النظام الغذائي.

السرطان
مة  م في العادة جزيئات منظِّ يتَّصف السرطان بنمو غير طبيعي للخاليا. وتتحكَّ

م، َينُتج عنه نمو  نة في الجسم ببداية دورة الخلية ونهايتها. إذا ُفِقد هذا التحكُّ معيَّ
غير طبيعي للخلية يمكن أن يؤدي إلى أنواع متنوعة من األورام، كما هو ُمبيَّن في 
الشكل 16. ويمكن أن تتدخل الخاليا غير الطبيعية في وظائف الجسم الطبيعية 
وتنتقل عبر الجسم. إضافًة إلى ذلك، يمكن أن يتطوَّر السرطان في نسيج أو عضو 
في الجسم، بما في ذلك خاليا الدم. وُيسمى سرطان خاليا الدم اللوكيميا. الجدير 

بالذكر أّنه قد ثبت تسبُّب عوامل وراثية وبيئية مًعا في اإلصابة بالسرطان.

بالـتاريخ يصيب السرطان البشر منذ األزمنة القديمة. وُتظهر  الـربط 

المومياوات المصرية دلياًل على سرطان العظام، كما وصف العلماء اليونانيون 
القدماء أنواًعا مختلفة من السرطان. كما ذكرت مخطوطات القرون الوسطى 

تفاصيل حول السرطان.

صورة بالمجهر الضوئي، التكبير: ×200

خاليا سليمة

صورة بالمجهر الضوئي، التكبير: ×380

خاليا سرطانية
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مولِّدات الحساسية الشائعةالجدول 4

الوصفمثالمولِّد الحساسية

يوجد عث الغبار في حشوة الفراش والوسائد والسجاد، والسوس وبراز عث الغبار
السوس من مولدات الحساسية.

حبوب لقاح النباتات

تمّر أنحاء مختلفة من البالد بمواسم شديدة االختالف على مستوى 
حبوب اللقاح؛ ويمكن أن ُيبدي األشخاص ردود فعل لواحد أو أكثر من 

أنواع حبوب اللقاح، ويمكن أن يبدأ موسم الحساسية لحبوب اللقاح 
بالنسبة إلى شخص ما في بداية الربيع وحتى نهاية الخريف.

وبر الحيوانات

إّن الوبر عبارة عن رقاقات من الجلد؛ وُتعتبر الحساسية للقطط أحد 
سون أيًضا من بعض  أكثر أنواع الحساسية شيوًعا، لكن األشخاص يتحسَّ

الحيوانات األليفة مثل الطيور وفئران الهمستر واألرانب والفئران 
واليرابيع.

الفول السوداني
يمكن أن يؤدي رد الفعل الحساس للفول السوداني إلى فرط حساسية 
حاد. وُتعتبر الحساسية للفول السوداني مسؤولًة عن عدد وفيات أكثر 

من أّي نوع حساسية آخر.

الالتكس
ع الالتكس من العصارة اللبنية لشجرة المطاط التي توجد في  ُيصنَّ

أفريقيا والجنوب الشرقي لقارة آسيا؛ لكن السبب الدقيق للحساسية 
تجاه الالتكس غير معروف.

َّنة األلوان  صورة محس
بالمجهر اإللكتروني 

سح،
الما

 
17

التكبير: ×0

َّنة األلوان  صورة محس
بالمجهر اإللكتروني 

سح،
الما

 
2
30

التكبير: ×0

َّنة األلوان  صورة محس
بالمجهر اإللكتروني 

117
سح، التكبير:×5

الما

األمراض االلتهابية
إّن األمراض االلتهابية، مثل الحساسية والمناعة الذاتية، عبارة عن أمراض ُينِتج 

ر من القسم 2 أّن األمراض المعدية  فيها الجسم استجابة التهابية لمادة شائعة. تذكَّ
ز  تسبِّب استجابة التهابية أيًضا، إاّل أّن االستجابة االلتهابية في المرض المعدي ُتعزِّ
من االستجابة المناعية الكلية. وتكون تلك االستجابة االلتهابية نتيجة إلزالة جهاز 
المناعة للبكتيريا أو الكائنات الدقيقة األخرى من الجسم. في المرض االلتهابي، ال 

تكون االستجابة االلتهابية مفيدة للجسم.

دات  أمراض الحساسية قد يعاني أفراد معينون رد فعل غير عادي تجاه مولِّ
دات  دات الضد البيئية بالحساسية. ُتعرف مولِّ الضد البيئية، وُتعرف االستجابة لمولِّ

ن أشياء مثل حبوب لقاح النباتات والغبار  دات الحساسية وتتضمَّ الضد تلك بمولِّ
ًسا  وعث الغبار وأغذية متنوعة كما هو وارد في الجدول 4. يصبح الشخص ُمتحسِّ

د الحساسية ويعاني استجابة التهابية موضعية وعيوًنا متورمة مصابة بالحكة  لمولِّ
وأنًفا مزكًما وعطًسا وطفًحا جلدًيا في بعض األحيان. وَتنُتج تلك األعراض عن مادة 
دة. إضافًة إلى ذلك، يمكن  كيميائية ُتسمى الهستامين تفرزها كريات دم بيضاء محدَّ

أن تساعد األدوية المضادة للهستامين في تخفيف بعض تلك األعراض.
التأكد من فهم النص اشرح  طريقة ارتباط أمراض الحساسية بجهاز المناعة.
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دات حساسية معينة إلى  يمكن أن تؤدي ردود فعل الحساسية الشديدة لمولِّ
صدمة فرط الحساسية الحاد التي تؤدي إلى إفراز هائل للهستامين. وفي 

صدمة فرط الحساسية الحاد، تنقبض العضالت الملساء الموجودة في الُشعب 
ق الهواء إلى الرئتين ومنهما. الهوائية، مما يعوق تدفُّ

دات الحساسية الشائعة التي تسبِّب ردود فعل حساسية شديدة  من بين مولِّ
لسعات النحل والبنسلين والفول السوداني والالتكس الذي ُيستخدم في صناعة 
البالونات والقفازات الجراحية. ويحتاج األشخاص الذين يعانون حساسية شديدة 

دات الحساسية تلك إلى عالج طبي عاجل إذا تعرضوا إلى تلك العوامل ألن  لمولِّ
دة للحياة. وُيعرف عن أمراض الحساسية  ردود فعل فرط الحساسية الحاد مهدِّ

وردود فعل فرط الحساسية الحاد أّن لها عاماًل موروًثا.

المناعة الذاتية أثناء تطوُّر جهاز المناعة، يتعّلم الجهاز أاّل يهاجم البروتينات 
التي ينتجها الجسم. إاّل أّن بعض األشخاص ُيطوِّرون مناعة ذاتية وينتجون بالفعل 

أجساًما مضادًة لبروتيناتهم الخاصة، مما يّضر بخالياهم.
ح الشكل 17 يدي شخص مصاب بالتهاب المفاصل الروماتيزمي، وهو  يوضِّ

صورة من صور التهاب المفاصل تهاجم فيه األجسام المضادة المفاصل. وال َينُتج 
التهاب المفاصل المزمن، وهو صورة التهاب المفاصل التي قرأت عنها في ما 

سبق في قسم األمراض المزمنة، عن المناعة الذاتية.
من األمثلة األخرى على اختالالت المناعة الذاتية الحمى الروماتيزمية ومرض 

الذئبة. إّن الحمى الروماتيزمية عبارة عن التهاب تهاجم فيه األجسام المضادة 
صمامات القلب. وقد يؤدي ذلك إلى اإلضرار بصمامات القلب ويؤدي بها إلى 

التسريب أو عدم اإلغالق بشكل سليم في أثناء حركة الدم عبر القلب. أما مرض 
الذئبة، فعبارة عن اختالل تتكوَّن فيه األجسام المضادة الذاتية وتهاجم النسيج 
السليم. نتيجًة لذلك، تكون الكثير من األعضاء عرضة للهجوم عليها من ِقبل 

جهاز المناعة الخاص بالجسم.

ملخص القسم
يكون غالًبا لالختالالت غير المعدية عامل   

وراثي وآخر بيئي.
ز االستجابة االلتهابية لمرض معٍد من  تعزِّ  
االستجابة المناعية، بينما تكون االستجابة 

االلتهابية لمرض التهابي غير مفيدة للجسم.
ترجع أمراض الحساسية إلى استجابة مناعية   

دات الحساسية الموجودة  مفرطة النشاط لمولِّ
في البيئة.

إّن صدمة فرط الحساسية الحاد عبارة عن   
دات حساسية معينة. فرط حساسية حاد لمولِّ
تؤدي المناعة الذاتية إلى هجوم مناعي على   

خاليا الجسم.

فهم األفكار الرئيسة 
د  نوع المرض غير المعدي الُمبيَّن في الشكل 15. الرئيسة حدِّ الفكرة   .1

دات الحساسية في أمراض الحساسية. اشرح  دور مولِّ  .2
ح عملية صدمة فرط الحساسية الحاد.  ا يوضِّ أنشئ  رسًما تخطيطيًّ  .3

صنِّف  األمراض التالية إلى الفئات المستخَدمة في هذا القسم: مرض أنيميا   .4
س الفقاري والمناعة الذاتية واللوكيميا. الخاليا المنجلية والسكري والتنكُّ

التفكير الناقد
َضع فرضية  حول األسباب المتعددة لاللتهاب الشعبي المزمن )التهاب   .5

القصيبات( الشائع بين عمال مناجم الفحم.
ض طفل ما إلى وبر القطط بعدما اكُتِشفت  أنشئ  خطة تضع قيوًدا على تعرُّ  .6

د الحساسية ذاك. اصابته بالحساسية لمولِّ
عـلم األحـياء الكـتابة فـي 

دات الحساسية  7.  أنشئ كتيًبا يشرح أعراض أمراض الحساسية ترد فيه مولِّ
الشائعة.

■ الشكل 17 ترجع االنتفاخات الكبيرة والتشوهات 
في هذه األصابع إلى التهاب المفاصل الروماتيزمي، 

وهو مرض مناعة ذاتية.
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ر عالًجا ألمراض  كرات البوكي: هل توفِّ
الحساسية؟ 

إذا سبق لك أن تعرضت إلى نوبة من العطس 
عقب شّم األزهار أو أصبحت مريًضا عقب 
تناول المحار، فمن المحتمل أنك تعاني رد 

فعل حساس. يعاني الكثير من األشخاص من 
بعض أنواع الحساسية.

داء شائع ينفق المستهلكون في الواليات المتحدة ماليين 
الدوالرات كل عام، على رذاذات األنف والحبوب والحقن 

دات الحساسية في سبيل  وزيارات األطباء ومقاومة مولِّ
دات الحساسية  ن مولِّ مقاومة أمراض الحساسية. وتتضمَّ

الشائعة الغذاء واألدوية والسم الحيواني والوبر والالتكس. إّن 
أمراض الحساسية، وخاصًة الحساسية تجاه الغذاء، أمر شائع 

بشكل متزايد في الواليات المتحدة.

دراسة تمنح دراسة حديثة أماًل للذين يعانون حساسية 
في صورة كرة صغيرة من الكربون. إّن البوكمينستر فوليرين 
)المعروف بكرات البوكي( عبارة عن أقفاص كروية الشكل 

يتراوح حجم الواحد منها بين 1 و 10 نانومترات، وتتكوَّن 
من 60 ذرة كربون. اكُتشفت تلك الكرات في العام 1985 

روا الجرافيت باستخدام الليزر. بواسطة العلماء الذين بخَّ

في العام 2007، كشفت دراسة أّن كرات البوكي تمنع 
االستجابات الحساسة في مستنبتات األنسجة وفي 

دات الحساسية بإفراز  الفئران. يستجيب جهاز مناعتك لمولِّ
الهيستامينات والمواد الكيميائية األخرى. يسود اعتقاد بأّن 

دات الحساسية من تنشيط  كرات البوكي يمكنها أن تمنع مولِّ
استجابة الهيستامين.

جرى تعديل بعض كرات البوكي بإضافة مجموعات جانبية 
كيميائية لزيادة ذائبيتها. وعولجت بعض الخاليا المناعية 

البشرية التي ُتسمى الخاليا البدينة التي ُتنّمى في مستنبتات 
األنسجة باستخدام كرات البوكي، بينما لم ُتعاَلج خاليا أخرى. 

دات  ض العلماء المستنبتات إلى جزيئات تشبه مولِّ عندما عرَّ
الحساسية، أفرزت المستنبتات الُمعاَلجة بكرات البوكي كمية 

هيستامين أقل ب  50 مرة ومنعت إفراز 30 إلى 40 مادة 
كيميائية أخرى تشترك في ردود الفعل الحساسة.

عـلم األحـياء الكـتابة فـي 

أجِر بحًثا حول كرات البوكي والعالجات الجديدة األخرى 
ألمراض الحساسية. واعمل مع أحد الزمالء لتصميم طريقة 

ن  إبداعية بهدف نتائج بحثك مع الصف الدراسي. تتضمَّ
ا أو ُملصًقا أو عرًضا  األفكار إعالن خدمة عامة أو مقااًل إخباريًّ

ا. توضيحيًّ

يمكن لكرات البوكي،وهي أجسام كروّية الشكل مكّونة من ذرات الكربون، 
أن ُتشعر األشخاص الذين يعانون حساسية باالرتياح في المستقبل.

لقد أفرزت الفئران التي ُحقنت بكرات البوكي أيًضا، كميات 
دات الحساسية. ال  أقل من الهيستامبن عند تعريضها إلى مولِّ
ز الخاليا البدينة إلنتاج الهيستامين  يعرف العلماء ما الذي يحفِّ

بالتحديد، وال طريقة إيقاف كرات البوكي لرّد الفعل هذا.

142 الوحدة 5 • جهاز المناعة

مستجدات في علم األحياء
تقرير دائرة استشراف املستقبل حلكومة ديب. إصدارات 2017 
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ل أّن مرًضا جديًدا هو "حمى  الخلفية:  تخيَّ
الهاتف الخلوي" قد غزا مدرستك. وكان أحد 
أعراض ذلك المرض هو الرغبة في استخدام 
الهاتف الخلوي أثناء الصف الدراسي. ينتقل 
مرض حمى الهاتف الخلوي من شخص إلى 
آخر بسهولة عبر االتصال المباشر وال توجد 
مناعة طبيعية للمرض. ويعاني أحد الطالب 

في صفك الدراسي من هذا المرض وهو 
المريض رقم صفر. ينتشر المرض في صفك 

الدراسي وتحتاج إلى أن تقتفي أثره لتمنع 
انتشار هذا الوباء.

السؤال:  هل من الممكن اقتفاء أثر مرض ما 
وتحديد هوية المريض رقم صفر؟

المواد
ماصة البسترة )1 لكل مجموعة(

مة فيها ماء، إحداها تحمل  أنابيب اختبار ُمرقَّ
محاكاة لعدوى "حمى الهاتف الخلوي" )1 لكل 

مجموعة(
حوامل أنابيب اختبار )1 لكل مجموعة(
أكواب ورقية صغيرة )1 لكل مجموعة(

قلم رصاص وأوراق 
مؤشر اختبار

A B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O P

احتياطات السالمة 

اإلجراء
ناقش المخاوف المتعلقة بالسالمة المرتبطة   .1

بهذه التجربة قبل بدء العمل.
ع االتصاالت التي تقوم بها مع  ر جدواًل لتتبُّ حضِّ  .2

ل رقمه. زمالئك. واختر أنبوب اختبار وسجِّ
استخدم ماصة بسترة وانقل كمية صغيرة من   .3
السائل الموجود في األنبوب إلى كوب ورقي.

م معلمك الصف إلى مجموعات. وعند  سيقسِّ  .4
استدعاء مجموعتك، ستقوم بمحاكاة مشاركة 
عاب أثناء ُشرب الماء باستخدام الماصات  اللُّ

الخاصة بك لتبادل السائل المائع الموجود في 
أنبوب اختبارك مع عضو آخر من مجموعتك. 

ل العضو الذي تبادلت معه السائل في  سجِّ  .5
جداولك.

ك أنبوب االختبار برفق بين يديك  6.  حرِّ  
ر الخطوة 4 في كل مرة  لخلط محتواه، وكرِّ

د من  ُيطلب من مجموعتك التبادل. وتأكَّ
اختيار شخص مختلف لتتبادل معه في كل 

مرة.
7.  عند انتهاء عملية التبادل، سيؤدي معلمك   

دور اختصاصي الوبائيات وسيستخدم مؤشر 
االختبار ليرى من يحمل المرض.

8.  شارك المعلومات واعمل مع زمالئك في   
مجموعات لتروا ما إذا كان بإمكانكم تحديد 

هوية المريض رقم صفر.
9.  بمجرد وضع كل مجموعة لفرضيتها،   

اختبر السائل المائع األصلي في كل كوب 
لمعرفة من كان المريض رقم صفر حًقا.
 10.  أعد أنابيب االختبار. وتخلَّص من المواد 

األخرى التي استخدمتها حسب تعليمات 
معلمك.

التحليل واالستنتاج
ل  استخدم بياناتك وارسم مخطًطا لكل  حلِّ  .1

حالة محتملة لمريض رقم صفر. واستخدم 
ح من يجب أن تنتقل إليه العدوى  األسهم لتوضِّ

من كل حالة محتملة لمريض رقم صفر. 
قارن وقابل  كيف كان انتشار مرض "حمى   .2
الهاتف الخلوي" في هذه المحاكاة مشابًها 

النتشار األمراض في الحياة الواقعية؟ وكيف 
كان مختلًفا عنها؟

فّكر بشكل ناقد  إذا أُجريت تلك المحاكاة   .3
في صف دراسي كبير، لماذا قد ال ينتقل 

المرض في التبادالت الالحقة؟
تحليل الخطأ   ما المشكالت التي واجهتك   .4
أثناء محاولتك تحديد هوية المريض رقم صفر؟

الطب الشرعي: كيف يمكنك العثور على المريض رقم صفر؟

مشاركة المعرفة
نشرة األخبار أجِر بحًثا حول وباء مرضي حالّي، 

ر نشرة أخبار عن طريقة قيام اختصاصّيي األوبئة  وحضِّ
بالبحث عن مصدر المرض وقم بتقديمه أمام زمالئك 

في الصف.
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ر عالًجا ألمراض  كرات البوكي: هل توفِّ
الحساسية؟ 

إذا سبق لك أن تعرضت إلى نوبة من العطس 
عقب شّم األزهار أو أصبحت مريًضا عقب 
تناول المحار، فمن المحتمل أنك تعاني رد 

فعل حساس. يعاني الكثير من األشخاص من 
بعض أنواع الحساسية.

داء شائع ينفق المستهلكون في الواليات المتحدة ماليين 
الدوالرات كل عام، على رذاذات األنف والحبوب والحقن 

دات الحساسية في سبيل  وزيارات األطباء ومقاومة مولِّ
دات الحساسية  ن مولِّ مقاومة أمراض الحساسية. وتتضمَّ

الشائعة الغذاء واألدوية والسم الحيواني والوبر والالتكس. إّن 
أمراض الحساسية، وخاصًة الحساسية تجاه الغذاء، أمر شائع 

بشكل متزايد في الواليات المتحدة.

دراسة تمنح دراسة حديثة أماًل للذين يعانون حساسية 
في صورة كرة صغيرة من الكربون. إّن البوكمينستر فوليرين 
)المعروف بكرات البوكي( عبارة عن أقفاص كروية الشكل 

يتراوح حجم الواحد منها بين 1 و 10 نانومترات، وتتكوَّن 
من 60 ذرة كربون. اكُتشفت تلك الكرات في العام 1985 

روا الجرافيت باستخدام الليزر. بواسطة العلماء الذين بخَّ

في العام 2007، كشفت دراسة أّن كرات البوكي تمنع 
االستجابات الحساسة في مستنبتات األنسجة وفي 

دات الحساسية بإفراز  الفئران. يستجيب جهاز مناعتك لمولِّ
الهيستامينات والمواد الكيميائية األخرى. يسود اعتقاد بأّن 

دات الحساسية من تنشيط  كرات البوكي يمكنها أن تمنع مولِّ
استجابة الهيستامين.

جرى تعديل بعض كرات البوكي بإضافة مجموعات جانبية 
كيميائية لزيادة ذائبيتها. وعولجت بعض الخاليا المناعية 

البشرية التي ُتسمى الخاليا البدينة التي ُتنّمى في مستنبتات 
األنسجة باستخدام كرات البوكي، بينما لم ُتعاَلج خاليا أخرى. 

دات  ض العلماء المستنبتات إلى جزيئات تشبه مولِّ عندما عرَّ
الحساسية، أفرزت المستنبتات الُمعاَلجة بكرات البوكي كمية 

هيستامين أقل ب  50 مرة ومنعت إفراز 30 إلى 40 مادة 
كيميائية أخرى تشترك في ردود الفعل الحساسة.

عـلم األحـياء الكـتابة فـي 

أجِر بحًثا حول كرات البوكي والعالجات الجديدة األخرى 
ألمراض الحساسية. واعمل مع أحد الزمالء لتصميم طريقة 

ن  إبداعية بهدف نتائج بحثك مع الصف الدراسي. تتضمَّ
ا أو ُملصًقا أو عرًضا  األفكار إعالن خدمة عامة أو مقااًل إخباريًّ

ا. توضيحيًّ

يمكن لكرات البوكي،وهي أجسام كروّية الشكل مكّونة من ذرات الكربون، 
أن ُتشعر األشخاص الذين يعانون حساسية باالرتياح في المستقبل.

لقد أفرزت الفئران التي ُحقنت بكرات البوكي أيًضا، كميات 
دات الحساسية. ال  أقل من الهيستامبن عند تعريضها إلى مولِّ
ز الخاليا البدينة إلنتاج الهيستامين  يعرف العلماء ما الذي يحفِّ

بالتحديد، وال طريقة إيقاف كرات البوكي لرّد الفعل هذا.

144 الوحدة 5 • جهاز المناعة
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ل أّن مرًضا جديًدا هو "حمى  الخلفية:  تخيَّ
الهاتف الخلوي" قد غزا مدرستك. وكان أحد 
أعراض ذلك المرض هو الرغبة في استخدام 
الهاتف الخلوي أثناء الصف الدراسي. ينتقل 
مرض حمى الهاتف الخلوي من شخص إلى 
آخر بسهولة عبر االتصال المباشر وال توجد 
مناعة طبيعية للمرض. ويعاني أحد الطالب 

في صفك الدراسي من هذا المرض وهو 
المريض رقم صفر. ينتشر المرض في صفك 

الدراسي وتحتاج إلى أن تقتفي أثره لتمنع 
انتشار هذا الوباء.

السؤال:  هل من الممكن اقتفاء أثر مرض ما 
وتحديد هوية المريض رقم صفر؟

المواد
ماصة البسترة )1 لكل مجموعة(

مة فيها ماء، إحداها تحمل  أنابيب اختبار ُمرقَّ
محاكاة لعدوى "حمى الهاتف الخلوي" )1 لكل 

مجموعة(
حوامل أنابيب اختبار )1 لكل مجموعة(
أكواب ورقية صغيرة )1 لكل مجموعة(

قلم رصاص وأوراق 
مؤشر اختبار

A B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O P

احتياطات السالمة 

اإلجراء
ناقش المخاوف المتعلقة بالسالمة المرتبطة   .1

بهذه التجربة قبل بدء العمل.
ع االتصاالت التي تقوم بها مع  ر جدواًل لتتبُّ حضِّ  .2

ل رقمه. زمالئك. واختر أنبوب اختبار وسجِّ
استخدم ماصة بسترة وانقل كمية صغيرة من   .3
السائل الموجود في األنبوب إلى كوب ورقي.

م معلمك الصف إلى مجموعات. وعند  سيقسِّ  .4
استدعاء مجموعتك، ستقوم بمحاكاة مشاركة 
عاب أثناء ُشرب الماء باستخدام الماصات  اللُّ

الخاصة بك لتبادل السائل المائع الموجود في 
أنبوب اختبارك مع عضو آخر من مجموعتك. 

ل العضو الذي تبادلت معه السائل في  سجِّ  .5
جداولك.

ك أنبوب االختبار برفق بين يديك  6.  حرِّ  
ر الخطوة 4 في كل مرة  لخلط محتواه، وكرِّ

د من  ُيطلب من مجموعتك التبادل. وتأكَّ
اختيار شخص مختلف لتتبادل معه في كل 

مرة.
7.  عند انتهاء عملية التبادل، سيؤدي معلمك   

دور اختصاصي الوبائيات وسيستخدم مؤشر 
االختبار ليرى من يحمل المرض.

8.  شارك المعلومات واعمل مع زمالئك في   
مجموعات لتروا ما إذا كان بإمكانكم تحديد 

هوية المريض رقم صفر.
9.  بمجرد وضع كل مجموعة لفرضيتها،   

اختبر السائل المائع األصلي في كل كوب 
لمعرفة من كان المريض رقم صفر حًقا.
 10.  أعد أنابيب االختبار. وتخلَّص من المواد 

األخرى التي استخدمتها حسب تعليمات 
معلمك.

التحليل واالستنتاج
ل  استخدم بياناتك وارسم مخطًطا لكل  حلِّ  .1

حالة محتملة لمريض رقم صفر. واستخدم 
ح من يجب أن تنتقل إليه العدوى  األسهم لتوضِّ

من كل حالة محتملة لمريض رقم صفر. 
قارن وقابل  كيف كان انتشار مرض "حمى   .2
الهاتف الخلوي" في هذه المحاكاة مشابًها 

النتشار األمراض في الحياة الواقعية؟ وكيف 
كان مختلًفا عنها؟

فّكر بشكل ناقد  إذا أُجريت تلك المحاكاة   .3
في صف دراسي كبير، لماذا قد ال ينتقل 

المرض في التبادالت الالحقة؟
تحليل الخطأ   ما المشكالت التي واجهتك   .4
أثناء محاولتك تحديد هوية المريض رقم صفر؟

الطب الشرعي: كيف يمكنك العثور على المريض رقم صفر؟

مشاركة المعرفة
نشرة األخبار أجِر بحًثا حول وباء مرضي حالّي، 

ر نشرة أخبار عن طريقة قيام اختصاصّيي األوبئة  وحضِّ
بالبحث عن مصدر المرض وقم بتقديمه أمام زمالئك 

في الصف.
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القسم 1 األمراض المعدية

infectious disease المرض المعدي 
pathogen مسبِّب المرض 
koch’s postulates فرضيات كوخ 
reservoir المستودع 
endemic disease مرض مستوطن 
epidemic وباء 
pandemic وباء منتشر 
antibiotic المضاد الحيوي 

بات األمراض بواسطة األشخاص والحيوانات واألشياء. الرئيسة تنتشر مسبِّ  الفكرة 
بات األمراض، مثل البكتيريا والفيروسات واألوليات والفطريات، إلى اإلصابة  تؤدي مسبِّ  •

بأمراض معدية.
ًبا معيًنا. ح فرضيات كوخ كيف أّن لكل مرض مسبِّ توضِّ  •

بات األمراض في مستودعات األمراض وتنتقل إلى البشر بواسطة الطرق  توجد مسبِّ  •
المباشرة وغير المباشرة.

بات األمراض واستجابة جهاز المناعة الخاص  تحدث أعراض المرض بسبب غزو مسبِّ  •
بالعائل.

يشمل عالج األمراض المعدية استخدام المضادات الحيوية والعقاقير المضادة للفيروسات.  •

القسم 2 جهاز المناعة

complement protein ل  البروتين المكمِّ
interferon اإلنترفيرون 
lymphocyte الخلية الليمفية 
antibody الجسم المضاد 
B cell  B الخلية
helper T cell الخلية T مساعدة 
cytotoxic T cell الخلية T قاتلة 
memory cell خلية ذاكرة 
immunization التحصين 

الرئيسة يتألف جهاز المناعة من مكونين رئيسين: المناعة المتخصصو وغير  الفكرة 

المتخصصة• 
• تشمل االستجابة المناعية غير المتخصصة حاجز الجلد، والمواد الكيميائية المفَرزة، 

والممرات الخلوية التي تنشط عملية البلعمة.
تشمل االستجابة المناعية المتخصصة تنشيط الخاليا B التي ُتنِتج أجساًما مضادة،   •

والخاليا T التي تتضمن الخاليا T المساعدة والخاليا T القاتلة.
تشمل المناعة السلبية استقبال األجسام المضادة ضد المرض.  •

ينتج عن المناعة الفاعلة ذاكرة مناعية ضد المرض.  •
يهاجم فيروس نقص المناعة البشري الخاليا T المساعدة، مما يتسبب في فشل جهاز   •

المناعة.

القسم 3 االختالالت غير المعدية

المرض المزمن
degenerative disease
metabolic disease المرض األيضي 
allergy الحساسية 

صدمة فرط الحساسية الحاد
anaphylactic shock

ن االختالالت غير المعدية االختالالت الوراثية واألمراض  الرئيسة تتضمَّ الفكرة 

المزمنة واألمراض األيضية والسرطان واألمراض االلتهابية.
يكون غالًبا لالختالالت غير المعدية عامل وراثي وآخر بيئي.  •

ز االستجابة االلتهابية لمرض معٍد من االستجابة المناعية، بينما تكون االستجابة  تعزِّ  •
االلتهابية لمرض التهابي غير مفيدة للجسم.

دات الحساسية  ترجع أمراض الحساسية إلى استجابة مناعية مفرطة النشاط لمولِّ  •
الموجودة في البيئة.

دات حساسية  إّن صدمة فرط الحساسية الحاد عبارة عن فرط حساسية حاد لمولِّ  •
معينة.

تؤدي المناعة الذاتية إلى هجوم مناعي على خاليا الجسم.  •

بات  الرئيسة يحاول جهاز المناعة حماية الجسم من التقاط عدوى عبر مسبِّ الفكرة 
األمراض. 

الموضوع المحوري الموضوع المحوري السبب والنتيجة يستخدم جسم اإلنسان مناعة نوعية وأخرى النوعية للحفاظ على توازن 
سليم.
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القسم 1

مراجعة المفردات
طابق التعريفات أدناه بمصطلح من صفحة دليل الدراسة.

 1.  عبارة عن عامل ُيسبِّب مرًضا معدًيا.

عندما يصبح مرض ما منتشًرا في منطقة معينة، ُيسمى   .2 
.

. ُيسمى مصدر كائنات المرض   .3 

فهم األفكار الرئيسة
أي من المنظمات الوطنية اآلتية يتتّبع أثر أنماط   .4 

األمراض في اإلمارات العربية المتحدة؟
مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها  .A
مركز وزارة الصحة ووقاية المجتمع  .B

منظمة الصحة العالمية  .C
األمم المتحدة  .D

س وسيلة لتحديد  أي من العلماء الواردة أسماؤهم أدناه أسَّ  .5 
ما إذا كان كائن مجهري ما قد تسبَّب في مرض معّين؟

ساغان  .C كوخ   .A
مندل  .D هوك   .B

أّي من الطرق غير المباشرة اآلتية يلتقط به البشر مرًضا   .6 
معديًّا؟

الماء الملوَّث  .A
عضات البعوض  .B

الحيوانات المريضة  .C
البشر المصابون  .D

استخدم الصورة أدناه لإلجابة عن السؤال 7.

ح أعاله؟ ما نوع انتقال األمراض الموضَّ  .7 
االنتقال بواسطة األشياء  .C االتصال المباشر   .A
االنتقال بواسطة الناقل  .D االنتقال الهوائي   .B

استخدم الصورة أدناه لإلجابة عن السؤال 8.

ما المادة التي يفرزها الكائن الحي الُمبيَّن أعاله؟  .8  
الجنتاميسين  .C األرسونيك   .A

البنيسلين  .D الفينيستيل   .B

PISAأسئلة ذات إجابات مفتوحة تحاكي دراسة ال

الموضوع المحوري السبب والنتيجة  اشرح كيف يمكنك   .9  
إثبات أّن بكتيريا معينة كانت تسبِّب مرًضا معدًيا في 

جماعة أحيائية من الفئران.

اشرح كيف يمكن لمراكز مكافحة األمراض والوقاية   .10 
د ما إذا كان وباء ما ينتشر في مدينتك. منها أن ُتحدِّ

ِمهن مرتبطة بعلم األحياء تخيَّل أنك ممرض   .11 
المدرسة. وِصف للطالب أكثر من طريقة يمكن أن ينتقل 

بها فيروس نزلة البرد من شخص إلى آخر.

التفكير الناقد
م خطة قابلة للتنفيذ يمكن بها تقليل  الرئيسة  صمِّ الفكرة   .12 

انتشار مرض معٍد في المدينة التي تقطن فيها.

م السبب الذي يجعل من زرع فيروسات في  قيِّ  .13 
مستنبتات الخاليا استثناًء لفرضيات كوخ. 

القسم 2

مراجعة المفردات
في األسئلة من 14 إلى 16، طابق كل تعريف بمصطلح من 

صفحة دليل الدراسة.
مادة كيميائية ُتنتجها الخاليا B استجابة لتنبيه مولِّد   .14 

الضد

ط الخاليا B والخاليا T القاتلة خلية ُتنشِّ  .15 

 16.  نوع من كريات الدم البيضاء التي ُتنَتج في نخاع العظام 
T و B ن الخاليا يتضمَّ
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دليل الدراسة 

فهم األفكار الرئيسة
 استخدم الرسم التخطيطي أدناه لإلجابة عن السؤالين 17

و 18.

خلية بلعمية
مولد الضدخلية T مساعدة

املعاجلَ

ما نوع االستجابة المناعية المبّينة في الرسم أعاله؟  .17 
نوعية  .C وراثية   .A

هرمونية  .D النوعية   .B

د الضد  طة مولِّ م الخلية T المساعدة المنشَّ إالَم تقدِّ  .18 
الخاص بها؟

B إلى خلية  .C إلى مسبِّب المرض   .A
إلى الغدة الزعترية  .D إلى نخاع العظام   .B

أي مما يلي ُيعتَبر خط الدفاع األول لجسمك ضد   .19 
األمراض المعدية؟

جلدك  .C الخلية T المساعدة   .A
البلعمة  .D الجسم المضاد   .B

لة الموجودة في البالزما في  ما دور البروتينات الُمكمِّ  .20 
عملية االستجابة المناعية؟

تعزيز البلعمة  .A
تنشيط البلعمة  .B

تعزيز تدمير مسبِّب المرض  .C
جميع ما سبق  .D

أين ُتنَتج الخاليا اللمفية؟  .21 
الطحال  .C نخاع العظام   .A

الُعقد اللمفية  .D الغدة الزعترية   .B

أسئلة ذات إجابات مفتوحة
ِصف كيف تشترك الغدة الزعترية في تطوُّر المناعة.  .22 

الرئيسة  قيِّم سبب حاجة الجسم إلى استجابة  الفكرة   .23 
مناعية نوعية والنوعية.

َضع فرضية حول سبب تزايد نسبة األمريكيين غير   .24 
مين. المطعَّ

)PISAالتفكير الناقد  )يحاكي دراسةال
م تسلسل الوقائع التي تحدث لتنشيط استجابة  نظِّ  .25 

جسم مضاد لبكتيريا الكزاز.

 T المساعدة والخاليا T قارن بين دور كل من الخاليا  .26 
القاتلة في االستجابة المناعية النوعية.

القسم 3

مراجعة المفردات
استخدم أحد المصطلحات الواردة في صفحة دليل الدراسة 

لإلجابة عن األسئلة من 27 إلى 29.
د  ما نوع رد الفعل في حالة الحساسية المفرطة لمولِّ  .27 

حساسية مثل لسعة نحل؟

ما نوع المرض الذي يحدث عندما يستجيب األشخاص   .28 
دات الضد البيئية؟ بشكل غير عادي للمولِّ

ما نوع المرض الذي َينُتج عن تلف أحد أجزاء الجسم؟  .29 

فهم األفكار الرئيسة
استخدم الصورة أدناه لإلجابة عن السؤال 30.

ما المرض الذي تبّينه الصورة أعاله؟  .30 
التهاب المفاصل  .C الكزاز   .A 

           الروماتيزمي
الحساسية  .D مرض الخاليا المنجلية   .B

ف على أّنه مشكلة  ما نوع المرض غير المعدي الذي ُيعرَّ  .31 
في مسار كيميائي حيوي في الجسم؟

المرض االلتهابي  .A
المرض األيضي  .B
المرض المزمن  .C

السرطان  .D
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التقويم الختامي أّي من المواد التالية ُتفَرز في الجسم لُتسبِّب غالبية   .32 
أعراض أمراض الحساسية؟

الهيستامين  .C اإلنسولين   .A
األِستيل كولين  .D دات الحساسية  مولِّ  .B

دات  يمكن أن يبدي األشخاص استجابة خطرة لمولِّ  .33 
حساسية معينة، مثل الالتكس، ويعانوا صدمة فرط 

حساسية الحاد. ماذا ستكون النتيجة؟
تصلُّب الشرايين  .C مشكالت في التنفس   .A
التهاب المفاصل  .D نوبات صرعية   .B
في المناعة الذاتية، أي مما يلي يهاجم بروتينات   .34 

الجسم نفسه؟
األجسام المضادة  .C دات الضد  مولِّ  .A
األدوية المضادة   .D دات الحساسية  مولِّ  .B

للهستامين

أسئلة ذات إجابات مفتوحة
ِصف كيفية اختالف الحساسية عن نزلة البرد، مع   .35 

األخذ بعين االعتبار تشابه األعراض.
ناقش التأثيرات في أعضاء الجسم عندما تتقلَّص   .36 

العضالت الملساء الموجودة في الشعيبات الهوائية، 
بة صعوبة التنفس. مسبِّ

م السبب الذي يجعل داء الذئبة يؤدي إلى  قيِّ  .37 
مشكالت جهازية في الجسم.

PISAالتفكير الناقد يحاكي دراسة ال
الرئيسة  أنشئ جدواًل يبّين كل أنواع األمراض  الفكرة   .38 

غير المعدية واذكر مثااًل على كل نوع.
استخدم الرسم البياني أدناه لإلجابة عن السؤال 39.
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أجسام مضادة
للنواة

النسبة املئوية لألشخاص املصابني الذين هلم
ا مضادة للنواة أجسامً

ص العالقة بين األجسام المضادة للنواة والعمر. لخِّ  .39 
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الرئيسة  جرى تشخيص حالة أحد أصدقائك  الفكرة   .40 
بجديري الماء. ِصف طريقة حماية جسمك نفسه من 
العدوى وما يمكنك فعله للتقليل من فرص التقاطك 

للمرض.

اختر مسبِّب مرض وأنشئ رسًما تخطيطًيا تسلسلًيا   .41 
يعرض خطوات الطريقة التي يشترك بها كل نوع من أنواع 

المناعة في منع العدوى أو مكافحتها. 

عـلم األحـياء  اذكر تشبيًها تقارن فيه  الكـتابة فـي   .42 
جهاز المناعة بقلعة تتعّرض إلى هجوم غزاة من األراضي 

المجاورة.

 PISAأسئلة حول مستند تحاكي دراسة ال 
يبّين الجدول أدناه فاعلية استخدام التطعيمات لمنع التقاط المرض. 
لة بعد استخدام  وقد حصل انخفاض كبير في حاالت األمراض المسجَّ

التطعيمات.

 Mandell, G. L., et al. 1995. Principles and Practice of :أُخذت البيانات من
 Infectious Diseases, 4th ed. Churchill Livingstone, and Centers for Disease

 Control and Prevention. 2000. Morbidity and Mortality Weekly Report 48:
.1162-1192

املرض
أكرب عدد من 
احلاالت يف 

سنة 

عدد 
احلاالت 

عام 1999 
يف الواليات 

املتحدة.

التغيُّ يف 
النسبة

99.99� 894,13460الحصبة

99.77� 152,209352النكاف

التهاب سنجابية 
النخاع )الشلل(

21,2690 �100.0

 الكزاز 
)التيتانوس(

 1560 33 �97.88

B 75.59� 6495 26,611 التهاب الكبد

رات في معدل اإلصابة  أي من األمراض أبدى أكبر التغيُّ  .43 
ل له فيها أكبر عدد أجسام؟ به منذ السنة التي ُسجِّ

لقد أظهر الكزاز انخفاًضا كبيًرا منذ بدأت الواليات   .44 
المتحدة األمريكية في التطعيمات. اشرح السبب في عدم 

اختفاء هذا المرض تماًما.

ر في عدد  ح نسبة التغيُّ أنشئ تمثياًل بيانًيا باألعمدة يوضِّ  .45 
حاالت اإلصابة نتيجًة للتطعيمات في كل مرض.
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150 الوحدة 5 • التقويم

ل  في الجهاز الهضمي، إلى أي من المواد اآلتية ُتحلَّ  .1
الكربوهيدرات المعقدة؟

أحماض أمينية  .A
أحماض دهنية  .B

السكريات البسيطة  .C
النشويات  .D

استخدم الرسم التخطيطي أدناه لإلجابة عن السؤالين 2 و 3. 

2

1

STP_CH37_01A

33

4 4

يبّين الرسم أعاله البنية األساسية للجسم المضاد. أي من   .2
د الضد؟ أجزاء الرسم تمّثل موقع ارتباط مولِّ

1  .A
2  .B
3  .C
4  .D

لماذا ُيعتَبر الجزآن 2 و 3 من الرسم أعاله مهَمين لتكّون   .3
األجسام المضادة؟ 

ألنهما يسمحان لعدد كبير من األجسام المضادة   .A
المحتملة بالتكوُّن. 

ألنهما يتكونان بواسطة الخاليا T في جهاز المناعة.  .B
ألنهما يساعدان في تقليل عدد األجسام المضادة التي   .C

تتكوَّن.
ألنهما يساعدان في تنبيه االستجابة االلتهابية.   .D

أي مما يلي يمّثل دور اإلستروجين أثناء سن البلوغ لدى   .4
اإلناث؟

يسبِّب تطوُّر جسم األنثى.  .A
يسبِّب بدء نضج البويضات في المبيضين.  .B

يسبِّب بدء االنقسام المنصف إلنتاج بويضة.  .C

يسبِّب إنتاج المبيضين للبويضات الناضجة.  .D

أي مما يلي ينطبق على الزائدة الدودية؟   .5
تمتص بيكربونات الصوديوم لمعادلة الحمض.  .A
ليس لها وظيفة معروفة في الجهاز الهضمي.  .B

تساعد في تحليل الدهون.  .C
تفرز أحماًضا للمساعدة في تحليل األطعمة.  .D

استخدم الرسم التخطيطي أدناه لإلجابة عن السؤال 6.

STP_CH34_03A_869510أي مما يلي يحدث في الدم في تلك التراكيب؟  .6  
يجري تبادل ثاني أكسيد الكربون واألكسجين.   .A
يظل ثاني أكسيد الكربون واألكسجين ثابتين.  .B

يجري تبادل النيتروجين وثاني أكسيد الكربون.  .C
يظل النيتروجين وثاني أكسيد الكربون ثابتين.  .D

أثناء أي من المراحل االنتقالية في الحياة يحدث   .7  
البلوغ؟

سن المراهقة إلى سن البلوغ   .A
الطفولة إلى سن المراهقة  .B

الجنين إلى الرضيع  .C
الالقحة إلى الجنين  .D

ما دور الهرمونات في الجسم؟  .8  
ازات للتفاعالت العمل كحفَّ  .A
التحكم في عملية التنفس  .B

المساعدة في بناء البروتينات  .C
تنظيم الكثير من وظائف الجسم  .D

PISAاالختيار من متعدد يحاكي دراسة ال
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أسئلة ذات إجابة قصيرة
  PISAتحاكي دراسة ال 

أسئلة ذات إجابة مفتوحة
PISAتحاكي دراسة ال

استخدم الرسم البياني أدناه لإلجابة عن السؤالين 9 و 10. 

السنة
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معدل اإلصابة باألمراض املعدية

ما االتجاه العام الُمبيَّن في الرسم البياني أعاله؟  .9  

ما التفسيران المحتمالن للنمط الوارد في الرسم   .10 
البياني أعاله؟

ما الخصائص المستخدمة في تصنيف الطالئعيات   .11 
إلى ثالث مجموعات؟ 

ِصف عملية التوسيع أثناء الوالدة. وقوِّم سبب   .12 
أهميتها. 

د وظيفة األمعاء الغليظة. حدِّ  .13 

قوِّم كيف يكون الجهاز التنفسي ألغلب الزواحف   .14 
ًفا مع الحياة على اليابسة. متكيِّ

حة الحرة تراكيب جسم فريدة: بقع  للديدان المسطَّ  .15 
العين وعقدة عصبية وأصونة األذن التي تكتشف المؤثرات 

الكيميائية. كيف ترتبط تراكيب الجسم تلك ببعضها؟

تحركت الحيوانات المفصلية على اليابسة ألول   .16 
مرة منذ حوالي 400 مليون سنة وقد نجت من عدة 

م فرضية حول سبب نجاح  انقراضات جماعية. قدِّ
الحيوانات المفصلية بهذا الشكل.

قارن بين إنتاج الحيوانات المنوية وإنتاج البويضات   .17 
أثناء االنقسام المنصف.

        سؤال مقالي
PISAتحاكي دراسة ال( 

كتب العاِلم مارك البيه عام 1981 في كتاب ُيسمى 
،Germs That Won’t Die

"لسوء الحظ، لقد قمنا بخداع العالم الطبيعي بانتزاع 
التحكم بالمواد الكيميائية ]الطبيعية[ تلك، جاعلين منها 

ر التكوين الميكروبي للدول  أكثر مثالية بشكل قد غيَّ
النامية بأكمله. وقد أصبح لدينا اآلن كائنات حية تتكاثر 

لم تكن موجودة من قبل في الطبيعة أبًدا، وقد اخترناها. 
فلدينا كائنات حية سببت على األرجح ُعشر نسبة 

األمراض البشرية في الماضي، وُتسبِّب اآلن 20 أو 30 
رنا وجه األرض بأكمله  % من األمراض التي نراها. لقد غيَّ

باستخدام المضادات الحيوية".

استعن بالمعلومات الواردة في الفقرة السابقة لإلجابة عن 
السؤال التالي في صورة مقال.

ع البيه في العام 1981، فلقد ظهرت الكثير  كما توقَّ  .18 
من األمراض بصور مقاومة للعالج بالمضادات الحيوية 

وغيرها من األدوية القوية. هل غيَّرت المضادات الحيوية 
"وجه األرض بأكمله" إلى األفضل أم إلى األسوأ؟ في مقال 

م، ناقش مميزات المضادات الحيوية وعيوبها كما  ُمنظَّ
ُتستخدم اليوم.
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المحتويات
للطالب وأولياء األمورللطالب وأولياء األمور

	
يشكّل	كّل	من	االستقصاء	والتجربة	مكّوًنا	أساسًيا	في	صّف	 	
علم	األحياء.	استخدم	هذا	المرجع	الوارد	في	كتاب	األنشطة	

لتعّلم	التقنيات	التي	ستساعدك	في	تحسين	تجربتك	المختبرية.	
إّن	السالمة	في	المختبر	أمر	ضرورّي	لنجاح	االستقصاء	والتجربة،	

لذا	أوردنا	بإيجاز	في	هذا	الكتاب	المبادئ	األساسّية	للسالمة	
المختبرّية.	

يساعدك	كتّيب	بناء	المهارات	الموجود	في	كتاب	األنشطة	 	
في	تعزيز	مهارات	حّل	المسائل	لديك	لتتمّكن	من	تحقيق	

االستفادة	القصوى	من	قراءة	الكتابة	العلمّية	والبيانات	واستيعابهما.	
إّن	تعزيز	المهارات	لديك	كمهارات	المقارنة	وتحليل	المعلومات	
وقراءة	الجداول	الزمنّية	واستخدام	المنّظمات	البيانّية	يساعدك	

في	الحصول	على	درجات	أفضل	في	االختبارات.

إن	الكتّيب	المرجعّي	الوارد	هنا	هو	أداة	أخرى	لمساعدتك،	 	
فجداول	التصنيف	وأصل	الكلمة	والجدول	الدورّي	للعناصر،	

جميعها	موارد	ستساعدك	في	تعزيز	استيعابك.	

الكتيب المرجعيالكتيب المرجعي

RH-2	.................... تصنيف	الممالك	الست 	
RH-6	............ تصنيف	فوق	الممالك	الثالث 	
	RH-7	االنجليزية	في	العلمية	الكلمات	أصول 	
RH-9	.................. الجدول	الدوري	للعناصر 	
SR-1............................ رموز.السالمة
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الكتّيب املرجعي

RH-2. الكتّيب.املرجعي .
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الشعبة/القسم*المملكة
)االسم.الشائع(

مثال.نموذجي
الخصائص)االسم.الشائع(

أحادية	الخليةبكتيريا	السلالشعاعيةالبكتيريا 	•
معظمها	يمتص	الغذاء	من	البيئة	المحيطة 	•

بعضها	يقوم	بعملية	البناء	الضوئي 	•
بعضها	يقوم	بعملية	البناء	الكيميائي 	•

الكثير	منها	متطفل 	•
الكثير	منها	كروي	أو	حلزوني	أو	عصوي 	•

بعضها	يشكل	مستعمرات 	•

)Omnibacteria(	السلمونيالالقارتة
)السلمونيال(

البكتيريا	الملتوية
)الملتويات(

اللولبية

البروكلورونالخضراء

الخضراء	المزرقة
)الطحالب	الخضراء	

المزرقة(

النوستك
)نوستك(

المحبة	للحموضة	البدائيات
)Aphragmabacteria(

أحادية	الخليةالميكوبالزما 	•
بعضها	يمتص	الغذاء	من	البيئة	المحيطة 	•

بعضها	يقوم	بعملية	البناء	الضوئي 	•
بعضها	يقوم	بعملية	البناء	الكيميائي 	•

يوجد	الكثير	منها	في	البيئات	شديدة	 	•
القساوة	بما	فيها	البرك	المالحة	والينابيع	
الساخنة	والمستنقعات	وفوهات	الماء	

الساخن	في	أعماق	البحار.

الملحاء	العصويةالمحبة	للملوحة

المنتجة	للميثان	
)Methanocreatrices(

بكتيريا	الميثان	العصوية

الجبائلالطالئعيات
)األميبا(

األميبا
)األميبا(

أحادية	الخلية 	•
تلتهم	الغذاء 	•

تعيش	حرة	أو	متطفلة 	•
تتحرك	باألقدام	الكاذبة 	•

الهدبيات
)هدبيات(

البراميسيوم
)البراميسيوم(

أحادية	الخلية 	•
تلتهم	الغذاء 	•

لها	أعداد	كبيرة	من	الُهديبات 	•

معقدات	القمة
)معقدات	القمة(

المتصورة
)المتصورة(

أحادية	الخلية 	•
تلتهم	الغذاء 	•

ليس	لها	وسائل	حركة 	•
تعيش	متطفلة	في	الحيوانات 	•

تصنيف.الممالك.الستالجدول.1

تصنيف.الممالك.الست
يجمع	التصنيف	المستخدم	في	هذا	الكتاب	المعلومات	التي	ُجمعت	من	أنظمة	العديد	من	مجاالت	علم	األحياء	المختلفة.	على	
ا	بهم،	وكذلك	فعل	علماء	 سبيل	المثال،	طّور	علماء	الطحالب	-	علماء	األحياء	الذين	يدُرسون	الطحالب	-	نظام	تصنيف	خاصًّ
الفطريات	-	علماء	األحياء	الذين	يدرسون	الفطريات.	إن	تسمية	الحيوانات	والنباتات	يحكمها	مجموعتان	مختلفتان	تماًما	من	

القواعد.	على	الرغم	من	أن	نظام	الممالك	الست	ليس	هو	النظام	المثالي	الذي	يعكس	تطور	سالالت	جميع	الكائنات	الحية،	إال	
أنه	مفيد	في	إظهار	العالقات	في	ما	بينها.	إن	علم	التصنيف	هو	مجال	من	علم	األحياء	تطّور	تماًما	مثلما	نشأت	وتطّورت	

الفصائل	التي	يدرسها.	في	الجدول.1،	ُتدرج	الشعب	الرئيسة	فقط،	وُيذكر	جنس	واحد	كمثال.	للحصول	على	مزيد	من	
المعلومات	حول	كل	تصنيف،	راجع	الوحدة	في	الكتاب	الذي	يرد	فيها	وصف	المجموعة.

*في	مملكة	النباتات،	ُيشار	إلى	الشعب	الرئيسة	باسم	"األقسام".

السلمونيال

Methanococcus	jannaschii

األميبا
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الكتّيب.املرجعي

الشعبة/القسم*المملكة
)االسم.الشائع(

مثال.نموذجي
الخصائص)االسم.الشائع(

السوطياتالطالئعيات.)ُيتبع(
)السوطيات(

أحادية	الخليةالتريبانوسوما 	•
تلتهم	الغذاء 	•

تعيش	حرة	أو	متطفلة 	•
لها	سوط	واحد	أو	أكثر 	•

اليوجيلينات
)الطحالب	اليوجلينية(

اليوجلينا
)اليوجلينا(

أحادية	الخلية 	•
تقوم	بالبناء	الضوئي	أو	تلتهم	 	•

الغذاء
معظمها	له	سوط	واحد 	•

الدياتومات
)الدياتوم(

Naviculaالخلية	أحادية 	•
تقوم	بالبناء	الضوئي 	•

لها	صدفة	مزدوجة	مكونة	من	 	•
السيليكا

السوطيات	الدوارة
)دوامّيات	السياط(

أحادية	الخليةالَمْغضوَنة 	•
تقوم	بالبناء	الضوئي 	•

تحتوي	على	صبغات	حمراء 	•
لها	سوطان 	•

الطحالب	الحمراء
)الطحالب	الحمراء(

معظمها	متعدد	الخالياأُْشَنُة	ِإيْسَلْندا 	•
تقوم	بالبناء	الضوئي 	•

تحتوي	على	صبغات	حمراء 	•
يعيش	معظمها	في	الماء	المالح	 	•

العميق

الطحالب	البنية
)الطحالب	البنية(

معظمها	متعدد	الخالياالميناريا 	•
تقوم	بالبناء	الضوئي 	•

تحتوي	على	صبغات	بنية 	•
يعيش	معظمها	في	الماء	المالح 	•

الطحالب	الخضراء
)الطحالب	الخضراء(

أحادية	الخلية	أو	متعددة	الخاليا	األولفا 	•
أو	على	شكل	مستعمرات

تقوم	بالبناء	الضوئي 	•
تحتوي	على	الكلوروفيل 	•

تعيش	على	اليابسة	أو	في	الماء	 	•
العذب	أو	الماء	المالح

الفطريات	الغروية	
الخلوية	

)Acrasiomycota(
)العفن	الغروي	الخلوي(

دكتوستيلم	
)Dictyostelium(

أحادية	الخلية	أو	متعددة	الخاليا 	•
تمتص	الغذاء 	•

تغير	شكلها	خالل	دورة	حياتها 	•
فطريات	غروية	خلوية	أو	هالمية 	•

الفطريات	الغروية	
الالخلوية

)العفن	الغروي	الالخلوي(

)Physarum(	فيساريم

الفطريات	البيضية
)الفطر	المائي	/	
البياض	الزغبي(

متعددة	الخاليافطر	العفن	المدمر 	•
قد	تكون	متطفلة	أو	محلالت 	•

تعيش	في	الماء	العذب	أو	المالح 	•

*في	مملكة	النباتات،	ُيشار	إلى	الشعب	الرئيسة	باسم	"األقسام".

الدياتوم

الطحالب	الحمراء

العفن	الغروي
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الشعبة/القسم*المملكة
)االسم.الشائع(

مثال.نموذجي
الخصائص)االسم.الشائع(

الفطريات	االقترانيةالفطريات
)العفن	الشائع(

اِزَبة )عفن	الخبز(الرَّ
متعددة	الخاليا 	•
تمتص	الغذاء 	•

تنتج	األبواغ	داخل	كيس	بوغي 	•
الفطريات	الزقية

)الفطريات	الكيسية(
سكيري

)الخميرة(
أحادية	الخلية	ومتعددة	الخاليا 	•

تمتص	الغذاء 	•
تنتج	األبواغ	داخل	كيس 	•

الفطريات	الدعامية
)الفطريات	الَهراِويَّة	

الشكل(

Crucibulum
)فطريات	عش	الطيور(

متعددة	الخاليا 	•
تمتص	الغذاء 	•

تنتج	األبواغ	داخل	حوامل	األبواغ 	•

الفطريات	الناقصة
)فطريات	ناقصة(

البنسيليوم
)البنسيليوم(

أفراد	تراكيب	الجهاز	التناسلي	 	•
فيها	غير	معروفة
فطريات	ناقصة 	•

الفطر	األصيصيالفطريات	األصيصية
)chrytid(	شريتيد

ام بعضها	َرمَّ بعضها	متطفل	على	الطالئعيات	•	 	•
والنباتات	والحيوانات

النباتات	الكبديةمملكة.النباتات
)نباتات	كبدية(

Monosolenium
)Pellia(

نباتات	الوعائية	متعددة	الخاليا 	•
تتكاثر	باألبواغ	التي	تنتج	في	 	•

محافظ
خضراء	اللون 	•

تنمو	في	البيئات	اليابسة	الرطبة 	•
النباتات	الزهقرنية

)هورنوورت(
الزهقران

النباتات	الحزازية
)طحلب(

اليشعور
)haircap	moss(

النباتات	الذئبية
)رجل	الذئب(

ليكوبوديوم	)رجل	الذئب(
)مخلب	الذئب(

نباتات	وعائية	متعددة	الخاليا 	•
تنتج	األبواغ	في	تراكيب	مخروطية	 	•

الشكل
تعيش	على	اليابسة 	•
تقوم	بالبناء	الضوئي	 	•

كنباثالنباتات	المفصلية
)ذيل	الحصان(

نباتات	وعائية 	•
سيقانها	منفصلة	ومجزأة 	•

أوراق	شبه	حرشفية 	•
تنتج	األبواغ	في	تراكيب	مخروطية	 	•

الشكل

السراخس
)الخنشار(

السرخس
)الخنشار(

نباتات	وعائية 	•
األوراق	ُتسمى	بالسعف 	•

تنتج	األبواغ	في	مجموعات	أو	في	 	•
أكياس	بوغية	تسمى	َشواِرس

تعيش	على	اليابسة	أو	في	الماء 	•
الجنكيات
)الجنكو(

الجنكو
)الجنكو(

أشجار	متساقطة	األوراق 	•
تعيش	منها	فصيلة	واحدة 	•

أوراقها	على	شكل	مروحة	لها	 	•
أوردة	متفرعة	ومخاريط	لحمية	

ببذور

*في	مملكة	النباتات،	ُيشار	إلى	الشعب	الرئيسة	باسم	"األقسام".

عفن	الخبز

نباتات	كبدية

سرخس	الخشب
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الشعبة/القسم*المملكة
)االسم.الشائع(

مثال.نموذجي
الخصائص)االسم.الشائع(

السيكادياتمملكة.النباتات.)ُيتبع(
)سيكاد(

Cyas
)شجرة	النخيل(

نباتات	تشبه	النخيل 	•
أوراقها	كبيرة	تشبه	الريش 	•
تنتج	البذور	في	مخاريط 	•

المخروطيات
)المخروطية(

الصنوبر
)شجرة	الصنوبر(

متساقطة	األوراق	أو	دائمة	 	•
الخضرة

أشجار	أو	شجيرات 	•
أوراق	إبرية	أو	حرشفية 	•

تنتج	البذور	في	مخاريط 	•
شعبة	الجنتويات

)شعبة	الجنتويات(
الفلفيتشية

)الفلفيتشية(
شجيرات	أو	نباتات	معرشة	 	•

خشبية
تنتج	البذور	في	مخاريط 	•

يتضمن	القسم	ثالثة	أجناس	فقط 	•
كاسيات	الزهور

)النباتات	الزهرية(
وردية	رودودندرون

)وردية	رودودندرون(
مجموعة	النباتات	األكثر	انتشاًرا 	•

النباتات	الزهرية 	•
لها	ثمار	ببذور 	•

اإِلسفنجياتمملكة.الحيوانات
)اإلسفنج(

)Spongilla(	سبونجيال
)إسفنج(

حيوانات	مائية	تفتقر	إلى	األنسجة	 	•
واألعضاء	الحقيقية

ليس	لها	تناظر	وحيوانات	جالسة 	•
الالسعات
)اللواسع(

هيدرا
)هيدرا(

تناظر	شعاعي 	•
تجويف	فمي	بفتحة	واحدة 	•

لمعظمها	أذرع	ولوامس	بخاليا	 	•
السعة

تعيش	في	البيئات	المائية	بشكل	 	•
منفرد	أو	في	مستعمرات

الديدان	المفلطحة
)ديدان	مسطحة(

)Dugesia(	دوجيزيا
)المستورقات(

غير	مقسمة،	تناظر	جانبي 	•
ليس	لها	على	تجويف	جسمي 	•
توجد	فتحة	واحدة	للجهاز	 	•

الهضمي،	إن	وجد
أنواع	متطفلة	أو	حرة	المعيشة 	•

الديدان	األسطوانية
)الديدان	المدورة(

الدودة	الشعرية
)الدودة	الشعرية(

كاذبة	التجويف	الجسمي،	غير	 	•
مقسمة،	تناظر	جانبي
قناة	هضمية	أنبوبية 	•

بدون	ُهدبيات 	•
تعيش	في	أعداد	كبيرة	في	التربة	 	•

والرسوبيات	المائية

الرخويات
)رخوي(

نوتي
)نوتي(

جسمها	رخو	حقيقي	التجويف 	•
الجسم	مقسم	إلى	ثالثة	أجزاء:	 	•
رأس	-	قدم،	وكتلة	حشوية،	

وعباءة
الكثير	منها	له	أصداف 	•

لمعظمها	طاحنة 	•
فصائل	تعيش	على	اليابسة	أو	في	 	•

الماء

*في	مملكة	النباتات،	ُيشار	إلى	الشعب	الرئيسة	باسم	"األقسام".

الفلفيتشية

إسفنج

أذن	البحر
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الشعبة/القسم*المملكة
)االسم.الشائع(

مثال.نموذجي
الخصائص)االسم.الشائع(

الديدان	الحلقيةمملكة.الحيوانات.)ُيتبع(
)الديدان	القطعية(

العلق	)هيرودينيا(
)العلقة(

حقيقية	التجويف	الجسمي،	 	•
جسمها	مقطع	على	شكل	سلسلة،	

تناظر	جانبي
قناة	هضمية	كاملة 	•

لمعظمها	هلب	)شوكة(	على	كل	 	•
مقطع	تثبتها	أثناء	الزحف

أنواع	تعيش	على	اليابسة	وفي	 	•
الماء

المفصليات
)مفصليات	األرجل(

فراشة	الصفراء
)الفراشات(

هيكل	خارجي	كيتيِنّي	يغطي	 	•
أجساًما	مقسمة

زوائد	مفصلية	مزدوجة 	•
العديد	له	أجنحة 	•

فصائل	تعيش	على	اليابسة	وفي	 	•
الماء

شوكيات	الجلد
)شائك	الجلد(

خياريات
)خيار	البحر(

كائنات	حية	بحرية 	•
لها	بشرة	جلدية	أو	شوكية	وجهاز	 	•

وعائي	مائي	بأقدام	أنبوبية
تناظر	شعاعي 	•

الحبليات
)حبلى(

تجويف	جسمي	مقسم	بحبل	 	•
ظهري

لها	حبل	عصبي	ظهري	وشقوق	 	•
بلعومية	وذيل	في	إحدى	مراحل	

حياتها
لمعظمها	زوائد	مفصلية	مزدوجة 	•

شعبة.الحبليات:.
الحبليات	الذيلية

)Polycarpa(	بوليكاربا
	sea(	البحر	قرب

)squirt

لصغار	الحيوانات	جميع	خصائص	 	•
الحبليات	العامة؛	البالغ	منها	له	
شقوق	خيشومية	بلعومية	فقط

شعبة.الحبليات:.
حبليات	الرأس

السهيم
)سهيمات(

الحيوانات	البالغة	لها	جميع	 	•
الخصائص	العامة	للحبليات

شعبة.الحبليات:	
الفقاريات

نمر
)النمر(

الصفة	المميزة	لجميع	الفقاريات	 	•
وجود	عمود	فقري	وداخله	الحبل	

الشوكي

تصنيف.فوق.الممالك.الثالث
يصنِّف	علماء	األحياء	الكائنات	الحية	إلى	فئات	أكبر	من	الممالك	تسمى	فوق	المملكة.	ما	يلي	فوق	الممالك	

الثالثة:	فوق	مملكة	البكتيريا	وفوق	مملكة	البدائيات	وفوق	مملكة	حقيقية	النوى.	ومع	تقدم	االكتشافات	العلمية،	
يمكن	أن	يتغير	نظام	التصنيف	هذا	ليضم	معلومات	جديدة.

فوق.
المملكة

حقيقية.النوىالبدائياتالبكتيريا

مملكة.الفطرياتالطالئعياتالبدائياتالبكتيرياالمملكة
النباتات

مملكة.
الحيوانات

*في	مملكة	النباتات،	ُيشار	إلى	الشعب	الرئيسة	باسم	"األقسام".

كلب	البحر

الدوالر	الرملي
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أصول.الكلمات.العلمية.في.االنجليزية
إّن	الغرض	من	قائمة	البادئات	والالحقات	والجذور	في	االنجليزية	مساعدتك	في	فهم	المصطلحات	العلمية	المستخدمة	في	كتاب	

 )L(	التيني	أو	)G(	يوناني	الجذر	أو	الالحقة	أو	البادئة	كانت	إذا	ما	القائمة	هذه	وتحدد	أيدينا.	بين	الذي	المدرسي	األحياء	علم
األصل.	وُمدَرٌج	في	القائمة	أيًضا	معنى	كل	من	البادئات	والالحقات	والجذور،	باإلضافة	إلى	مصطلح	علمي	اسُتخدم	فيه	كّل	منها.

مثال المعنى. األصل.
A

adaxial إلى،	باتجاه	 	ad	)L(	
aerobic هواء	 	aero	)G(	

anaerobic بدون	 	an	)G(	
anaphase أعلى	 	ana	)G(	

androceium ذكر	 	andro	)G(	
angiosperm متعلق	بالبذرة	 	angio	)G(	
anthophyte زهرة	 	anth/o	)G(	

antibody مضاد	 	anti	)G(	
aquatic متعلق	بالماء	 	aqu/a	)L(	

archaeologist قديم	 	archae	)G(	
arthropod َمفِصِليّ	 	arthro,	artio	)G(	
ascospore حقيبة	 	askos	)G(	

Asteroidea نجم	 	aster	)G(	
autoimmune ذاتي	 	autos	)G(	

B
bipedal اثنان	 	bi	)L(	

biosphere حياة	 	bio	)G(	

C
carnivore لحم	 	carn	)L(	

cephalopod رأس	 	ceph	)G(	
chlorophyll أخضر	فاتح	 	chloros	)G(	

chromosome مصبوغ	 	chroma	)G(	
insecticide يقتل	 	cide	)L(	

circadian دائري	 	circ	)L(	
streptococcus صغير	ومستدير	 	cocc/coccus	)G(	

convergent مًعا	 	con	)L(	
cytoplasm خلية	 	cyte	)G(	

D
decompose إزالة	 	de	)L(	

dendrite شجرة	 	dendron	)G(	
edentate سن	 	dent	)L(	

epidermis بشرة	 	derm	)G(	
disaccharide اثنان	 	di	)G(	

diaphragm منفصل	 	dia	)G(	
dormancy نوم	 	dorm	)L(	

مثال المعنى. األصل.
E

echinoderm شوكي	 	echino	)G(	
ecosystem خارجي	 	ec	)G(	
organelle صغير	 	ella)e(	)L(	

endosperm داخل	 	endo	)G(	
epidermis فوق	 	epi	)G(	
eukaryote حقيقي	 	eu	)G(	

exoskeleton خارجي	 	exo	)G(	

F
conifer َحْمل	 	fer	)L(	

G
gastropod معدة	 	gastro	)G(	
oogenesis نشأة	 	genesis	)G(	
genotype نوع	 	gen/)e()o(	)G(	

archegonium تناسلي	 	gon	)G(	
gravitropism ثقيل	 	gravi	)L(	
gymnosperm عارٍ	 	gymn/o	)G(	

gynecium أنثى	 	gyn/e	)G(	

H
halophyte ملح	 	hal)o(	)G(	

haploid مفرد	 	hapl)o(	)G(	
hemisphere نصف	 	hemi	)G(	
hemoglobin دم	 	hem)o(	)G(	

herbivore نبات	 	herb/a)i(	)L(	
heterotrophic مختلف	 	heter/o	)G(	

homeostasis نظير	 	hom)e(/o	)G(	
hominid إنسان	 	hom	)L(	

hydrolysis ماء	 	hydr/o	)G(	

I
internode بين	 	inter	)L(	

intracellular داخل	 	intra	)L(	
isotonic مساوٍ	 	is/o	)G(	

J
jugular ضمّ	 	jug	)L(	
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مثال المعنى. األصل.
K

eukaryote نواة	 	kary	)G(	
keratin شبيه	بالقرن	 	kera	)G(	

L
leukocyte أبيض	 	leuc/o	)G(	

biology دراسة	 	logy	)G(	
lymphocyte ماء	 	lymph/o	)L(	

dialysis تحليل	 	lysis	)G(	

M
macromolecule ضخم	 	macr/o	)G(	

megaspore كبير	 	meg/a	)G(	
mesophyll في	المنتصف	 	meso	)L(	

metaphase بعد	 	meta	)G(	
microscope صغير	 	micr/o	)G(	

monocotyledon واحد	فقط	 	mon/o	)G(	
morphology شكل	 	morph/o	)G(	

N
nematode خيط	 	nema	)G(	

neuron عصب	 	neuro	)G(	
nodule عقدة	 	nod	)L(	

taxonomy نظام	قوانين	 	nomy)e(	)G(	

O
oligochaete صغير،	قليل	 	olig/o	)G(	

omnivore جميع	 	omn	)L(	
ornithology طائر	 	orni)s(	)G(	

osteocyte تكوُّن	العظام	 	oste/o	)G(	
oviduct بيضة	 	ov	)L(	

P
paleontology قديم	 	pal)a(e/o	)G(	

parathyroid بجانب	 	para	)G(	
pathogen معاناة	 	path/o	)G(	
centipede قدم	 	ped	)L(	

permeable من	خالل	 	per	)L(	
peristalsis حول،	حوالي	 	peri	)G(	

phagocyte تناول	الطعام	 	phag/o	)G(	
photosynthesis ضوء	 	phot/o	)G(	

phylogeny جنس،	فئة	 	phyl	)G(	
chlorophyll ورقة	 	phyll	)G(	

epiphyte نبات	 	phyte	)G(	
pinnate ريش	 	pinna	)L(	

مثال المعنى. األصل.
P.)ُيتبع(

plasmodium تشكيل	 	plasm/o	)G(	
gastropod قدم	 	pod	)G(	

polymer كثير	 	poly	)G(	
posterior بعد	 	post	)L(	

prokaryote قبل	 	pro	)G(	)L(	
protocells أول	 	prot/o	)G(	

pseudopodium كاذب	 	pseud/o	)G(	

R
reproduce عودة	إلى	األصل	 	re	)L(	

rhizoid جذر	 	rhiz/o	)L(	

S
microscope َنَظر	 	scope	)G(	

lysome جسم	 	some	)G(	
gymnosperm بذرة	 	sperm	)G(	
homeostasis الثبات	 	stasis	)G(	

stomata فتحة	تشبه	الفم	 	stom	)G(	
synapse مًعا	 	syn	)G(	

T
telophase نهاية	 	tel/o	)G(	
terrestrial خاص	باألرض	 	terr	)L(	

endotherm حرارة	 	therm	)G(	
thylakoid كيس	 	thylak	)G(	

transpiration عْبر	 	trans	)L(	
trichome شْعر	 	trich	)G(	

gravitropism تغيير	 	trop/o	)G(	
heterotrophic تغذية	 	trophic	)G(	

U
unicellular واحد	 	uni	)L(	

V
vaccine بقرة	 	vacc/a	)L(	

omnivore تناول	الطعام	بشراهة	 	vore	)L(	

X
xerophye جاف	 	xer/o	)G(	

Z
zoology كائن	حي	 	zo/o	)G(	

homozygous انضمام	اثنين	 	zygous	)G(	
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اربط	الشعر	السائب	
والمالبس	الفضفاضة.	اتبع	

إرشادات	المعلم	بشأن	
اإلضاءة	وإطفاء	ألسنة	

اللهب	المشتعلة.

اغسل	يديك	جيًدا	دائًما	
بعد	االستخدام.	توجه	إلى	
معلمك	للحصول	على	

اإلسعافات	األولية.

ألسنة	اللهب	المكشوفة	
قيد	االستخدام	قد	تتسبب	

في	نشوب	حريق.

الشعر	والمالبس	والورق	
والمواد	الصناعية ألسنة.لهب.مكشوفة

رموز.السالمة

سالمة.العينين
يجب	على	كل	

شخص	يقوم	بأنشطة	
علمية	أو	يتابعها	أن	
يرتدي	وسيلة	مناسبة	
لوقاية	العينين	في	

كل	األوقات.

حماية.المالبس
يظهر	هذا	الرمز	
عندما	يحتمل	

أن	تتسبب	المواد	
الكيميائية	في	تلويث	
المالبس	أو	حرقها.

سالمة.
الحيوانات

يظهر	هذا	الرمز	
عندما	يكون	من	
الواجب	ضمان	

سالمة	الحيوانات.

نشاط.إشعاعي
يظهر	هذا	الرمز	

عند	استخدام	مواد	
نشطة	إشعاعًيا.

تجنب	أن	تالمس	هذه	
المواد	البشرة.	عليك	
ارتداء	قناع	أو	قفازات.

أخطر	معلمك	إذا	شككت	
في	مالمسة	المواد.	اغسل	

يديك	جيًدا.

كائنات	حية	أو	مواد	
بيولوجية	أخرى	قد	تكون	

ضارة	لإلنسان

البكتريا	والفطريات	والدم	
واألنسجة	غير	المحفوظة	

والمواد	النباتية

استخدم	وسيلة	حماية	
مناسبة	عند	اإلمساك	

بهذه	األشياء.

توجه	إلى	معلمك	
للحصول	على	اإلسعافات	

األولية.

األشياء	التي	قد	تحرق	
البشرة	ألنها	باردة	للغاية	

أو	ساخنة	للغاية

السوائل	المغلية	واألطباق	
الساخنة	والثلج	الجاف	

والنتروجين	السائل

تجنب	التخلص	من	هذه	
المواد	في	الحوض	أو	

حاوية	النفايات.

تخلص	من	النفايات	
حسب	إرشادات	معلمك.

يجب	اتباع	إجراءات	خاصة	
للتخلص	من	المواد.

مواد	كيميائية	معينة،	
كائنات	حية

رموز.السالمة

التزم	بسلوك	يتسم	بحسن	
التمييز	واتبع	إرشادات	

استخدام	األداة.

توجه	إلى	معلمك	
للحصول	على	اإلسعافات	

األولية.

استخدام	أدوات	أو	آنية	
زجاجية	يمكن	أن	تثقب	
البشرة	أو	تقطعها	بسهولة

شفرات	الموس	والدبابيس	
والمشرط	واألدوات	

المدببة	ومجسات	التشريح	
والزجاج	المكسور

تأكد	من	وجود	تهوية	
جيدة.	تجنب	شم	األبخرة	

مباشرًة.	عليك	ارتداء	
قناع.

غادر	المنطقة	الملوثة	
وأخطر	معلمك	على	

الفور.

خطر	محتمل	على	الجهاز	
التنفسي	من	األبخرة

األمونيا	واألسيتون	ومزيل	
طالء	األظافر	والكبريت	
الساخن	وكرات	النفتلين

تحقق	جيًدا	من	اإلعداد	مع	
المعلم.	تحقق	من	حالة	األسالك	
والجهاز.	استخدم	مقابس	محمية	

بقواطع	دائرة	للحماية	من	
التسريب	األرضي.

ال	تحاول	إصالح	األعطال	
الكهربائية.	أخطر	معلمك	

على	الفور.

خطر	محتمل	لإلصابة	
بصدمة	كهربائية	أو	

االحتراق

عزل	أرضي	غير	جيد،	
انسكاب	السوائل،	دوائر	
القصر،	أسالك	مكشوفة

عليك	ارتداء	قناع	مضاد	لألتربة	
وقفازات.	التزم	بأقصى	درجات	
الحذر	عند	التعامل	مع	هذه	

المواد.

توجه	إلى	معلمك	
للحصول	على	اإلسعافات	

األولية.

المواد	الكيميائية	التي	
يمكنها	تهييج	البشرة	
أو	األغشية	المخاطية	

بالجهاز	التنفسي

البولين	وكرات	النفتلين	
واأللياف	السلكية	

والفيبرجالس	وبرمنجنات	
البوتاسيوم

عليك	ارتداء	نظارات	
واقية	وقفازات	ومعطف	

المختبر.

اغسل	المنطقة	المصابة	
على	الفور	بالماء	وأبلغ	

معلمك.

المواد	الكيميائية	التي	
يمكنها	التفاعل	مع	

األنسجة	والمواد	األخرى	
وإتالفها

مواد	التبييض	مثل	بيروكسيد	
الهيدروجين؛	األحماض	مثل	
حمض	الكبريت	وحمض	
الهيدروكلوريك؛	القواعد	
مثل	األمونيا	وهيدروكسيد	

الصوديوم

اغسل	يديك	جيًدا	دائًما	اتبع	إرشادات	معلمك.
بعد	االستخدام.	توجه	إلى	
معلمك	للحصول	على	

اإلسعافات	األولية.

مادة	قد	تكون	سامة	في	
حالة	لمسها	أو	استنشاقها	

أو	ابتالعها.

الزئبق	والعديد	من	
المركبات	المعدنية	واليود	
وأجزاء	نبات	البوينسيتيا	

)زهرة	بنت	القنصل(

تجنب	ألسنة	اللهب	المكشوفة	
والسخونة	عند	استخدام	مواد	

كيميائية	قابلة	لالشتعال.

أخطر	معلمك	على	الفور.	
استخدم	معدات	الوقاية	
من	الحرائق	إذا	كان	ذلك	

ممكًنا.

قد	تتسبب	ألسنة	اللهب	
المكشوفة	في	اشتعال	المواد	
الكيميائية	القابلة	لالشتعال	أو	
المالبس	الفضفاضة	أو	الشعر.

الكحول	والكيروسين	
وبرمنجنات	البوتاسيوم	

والشعر	والمالبس

بيولوجي

قابل.لالشتعال

درجة.الحرارة.المتطرفة

جسم.حاد

بخار

صدمة.كهربائية

مسبب.لالهتياج

سامة

كيميائية

التخلص.من.المواد

إجراء.تصحيحيتدبير.وقائي أمثلةخطر

تستخدم	رموز	السالمة	هذه	في	المختبر	والتحقيقات	الميدانية	في	هذا	الكتاب	لإلشارة	إلى	المخاطر	المحتملة.	تعرف	
على	معنى	كل	رمز	وأشر	إلى	هذه	الصفحة	بشكل	متكرر.	تذكر	أن	تغسل	يديك	جيًدا	بعد	إكمال	إجراءات	التجارب.

غسيل.اليدين
بعد	التجربة،	اغسل	
يديك	بالصابون	والماء	
قبل	نزع	النظارات	

الواقية.
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دليل عالم األحياء للجدول الدوري

غاز
أكسجين

كربون 

هيدروجين 

نيتروجين 
كالسيوم 

فوسفور 
عناصر أخرى 

العناصر في جسم اإلنسان
(النسبة المئوية الكتلية)

الحالة
الفيزيائية

العنصر

الحمض مادة تكوّن أيونات 
الهيدروجين (+H) في الماء. بعض 

العمليات األحيائية، كالهضم 
الكيميائي للغذاء في المعدة، 

ا شديد الحموضة. يتطلب محيطً

المغنيسيوم هو جزء من 
الكلوروفيل الموجود في النبات. 
أما لدى الحيوانات، فهو أساسي 

للعمل الطبيعي لكل من العضالت 
واألعصاب، ووظائف اإلنزيمات.  

إن أيونات الحديد في الهيموغلوبين 
ترتبط مع جزيئات األكسجين 

في الرئتين، ثمّ ينقل الهيموغلوبين 
األكسجين إلى األجزاء األخرى من 

الجسم.

النيتروجين أحد العناصر المكوّنة 
للبروتينات وال DNA وال RNA الريبوزي 

وثالثي فوسفات األدينوسين. لبعض 
أنواع البكتيريا أنزيمات يمكنها تحويل 

(NH3) إلى أمونيا (H2) النيتروجين

يتمّ انتاج األكسجين خالل المراحل 
التي تعتمد على الضوء من عملية 
البناء الضوئي، وهو يُستخدم في 

التنفس الخلوي النتاج ثالثي فوسفات 
األدينوسين.

الكربون أساسي للحياة، سواء كان في صورة ثاني 
ا مع الهيدروجين في  أكسيد الكربون، أو مندمجً

بات عضوية. مركّ

النحاس ضروري لنموّ خاليا الدم 
الحمراء وتكوّن بعض أنزيمات التنفس.

بات الفلور بالطبقة  ترتبط مركّ
السطحية من األسنان لتصبح 
هذه األخيرة أكثر قدرة على 

مقاومة التسوّس.

ك مركبات ثالثي فوسفات  إن تفكّ
األدينوسين وثنائي فوسفات 
األدينوسين المحتوية على 

م  فوسفور تُطلق طاقة تُستخدَ
في عملية األيض الخلوي.

تستخدم الغدة الدرقية اليود في 
م  انتاج الثيروكسين، وهو هرمون ينظّ
الت النموّ والعمليات الكيميائية. معدّ

الكالسيوم الزم لكل من عملية 
ر الدم وتكوّن األسنان والعظام  تخثّ

باإلضافة الى العمل الطبيعي  
لألعصاب والعضالت. 

يات صغيرة من  إن كمّ
سيزيوم- 137، من نظائر 

م   خدَ السيزيزم المشعة، تُستَ
في عالج بعض أنواع 

السرطان.

إن حركة أيونات الصوديوم 
والبوتاسيوم عبر أغشية البالزما 

في الخاليا العصبية هي التي 
تنقل السيال العصبي.

العدد الذرّي
الرمز

ية الكتلة الذرّ
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صلب
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التعليم الهجين يف المدرسة اإلماراتية

يف  التطويــر  لخطــط  اإلســتراتيجي  البعــد  إطــار  يف 
قنــوات  لتنويــع  وســعيها  والتعليــم،  التربيــة  وزارة 
تحــول  قــد  التــي  التحديــات  كل  وتجــاوز  التعليــم 
دونــه، وضمــان اســتمراره يف جميــع الظــروف، فقــد 
للطلبــة  الهجيــن  التعليــم  خطــة  الــوزارة  طبقــت 

كافــة. الدراســّية  المراحــل  يف  جميعهــم 

الخطة الدراسية
ماقبل 

الروضة/
الحلقة الثالثةالحلقة الثانيةالحلقة األوىلرياض األطفال

التعلم 
المدرسي

التعلم 
اإللكتروين

المباشر

الذايت

قنوات الحصول على الكتاب المدرسي:

الوحدات اإللكترونّية



)2 سنتان( )2 سنتان(

)5-3 سنوات(

برنامج النخبة )الصفوف 5-8(
أعلى 10 يف المئة من الطلبة يف نتائج االختبارات الوطنية

األعمار 13-10 )4سنوات(

رياض األطفال | األعمار من 6-4 سنوات )غير إلزامي(
حضانة/ رعاية | األعمار 4-0 )غير إلزامي(

الصفوف 5-8
األعمار 13-10 )4 سنوات(

الصفوف 4-1
األعمار 9-6 )4 سنوات(

)4 - 5 سنوات(

)3 - 4 سنوات( )3 - 4 سنوات(

أعلى 10 يف المئة 
من الطلبة يف نتائج 
االختبارات الوطنية 

برامج ثانويات التكنولوجيا 
التطبيقي

تقوم الوزارة بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العايل الوطنية يف قبول الطلبة يف التخصصات المختلفة بما يتسق مع احتياجات سوق 
العمل وخطط التنمية البشرية المستقبلية. كما تحدد مؤسسات التعليم العايل أعداد الطلبة الذين يمكن قبولهم طبًقا إلمكانياتها 
ورسالتها وأهدافها. كما تضع مؤسسات التعليم العايل شروط قبول الطلبة يف البرامج المختلفة بحسب المسار الذي تخرجوا منه 

ومستويات أدائهم يف المرحلة الثانوية ونتائجهم يف اختبار اإلمارات القياسي.
يتيح التكامل والتنسيق بين منظومتي التعليم العام والعايل اعتماد واحتساب مساقات دراسية مدرسية ضمن الدراسة 

الجامعية بحسب المسار المدرسي والتخصص الجامعي مما يتيح تقليص مدة الدراسة الجامعية.

دبلوم الدراسات العليا
)1 - 2 سنتين(

دبلوم الدراسات العليا
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درجة البكالوريوس درجة البكالوريوس

الحلقة الثالثة المرحلة الثانوية
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