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  التي تقرر مستوى الصحة :العوامل 

ان السفيػم العام لحجوث السخض ىػ تعخض الذخز الدميع الى ميكخوب معيغ يشتج عغ ىحا التعخض 
حجوث السخض ولكغ ىشاك عػامل تتعمق باالندان ) العامل السزيف ( كالسقاومة واختالفيا مغ شخز الى 

 مدبب السخض                     حجوث السخض . اخخ وكحلظ وجػد مدببات مخضية التي تؤدي الى
 يسكغ تقديع العػامل التي تقخر مدتػيات الرحة الى :

 العػامل التي تتعمق بالسدببات الشػعية لالمخاض  -اوال
 العػامل التي تتعمق باالندان ) العائل السزيف ( -ثانيا
  العػامل التي تتعمق بالبيئة -ثالثا

 مقاومة االندان                                  البيئة                                                 
 
 

 وتشطل :  الطسببات الظوعية لالمراضاوال: 
 السدببات الحيػية : وتقرج بيا السدببات الحية التي تؤدي الى حجوث االمخاض السعجية ومغ انػاعيا :  -1
انػاعيا الكثيخة التي تؤدي الى حجوث االمخاض التالية التياب المػزتيغ ، الكداز ، الكػليخا ، البكتخيا ب -أ

 التيفػئيج ...الخ .
 الفيخوسات مثل االنفمػندا ، الدكام ، الحربة ، الحربة االلسانية ، الشكاف ...الخ. -ب
 الفصخيات وما تدببو مغ اعخاض جمجية وخاصة بيغ اصابع القجم وكحلظ في الخئة  -ج
 السالريا ، والبميارزيا ...الخ .الصفيميات ك -د
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 السدببات الغحائية : -2
يؤدي الى  D ان الشقز او زيادة العشاصخ الغحائية تؤدي الى حجوث حاالت مخضية معيشة مثال نقز فيتاميغ

 .عشاصخ الغحائية يؤدي الى الدسشةلوزيادة امخض الكداح 
 
 

 السدببات الكيسياوية : وقج تكػن : -3
خارجية اي مغ البيئة وتجخل الى الجدع مثال تدسع الحشصة الحي حجث في العخاق مغ جخاء استعسال  .أ

 الحشصة السغمفة بالدئبق ) والحي استعسل لخدنيا لسجة شػيمة (
البػل الدكخي  بجاءقج يكػن التدسع مغ داخل الجدع مغ جخاء االصابة ببعس االمخاض مثال االصابة  .ب

 او التدسع البكتخي او التدسع البػلي .
 
 السدببات الصبيعية كعػامل الحخارة والخشػبة والزػء والكيخباء واالشعاعات . -4
 
 .الذػارع  دث فييخ والحخائق وكحلظ الحػاعاصالسدببات السيكانيكية مثال الفيزات والدالزل واال -5
 
 .السدببات الػضيفية مثال اختالل اليخمػنات التي تفخزىا الغجد الرساء في الجدع  -6
،االدمان عمى  السدببات الشفدية واالجتساعية مثال ضغط الحياة االجتساعية واالحداس بالسدؤولية -7

 . السخجرات والسذخوبات
 

 الطتعلقة باالنسان ) العائل الطضيف (:العوامل ثانيا : 
 السقاومة الصبيعية غيخ الشػعية :   -أ

 عػامل الفيديائية : ال-
 لمجدع ويتكػن مغ : خط الجفاع االول

 الجمج الدميع : الحي يسشع دخػل الجخاثيع وكحلظ وجػد العخق الحي لو القابمية لقتل بعس انػاع البكتخيا  .1
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 الجياز التشفدي :  .2
 . العصاس والدعال لمتخمز مغ السػاد الغخيبية -
 
 .الغذاء السخاشي السبصغ لمجياز التشفدي والحي يسشع دخػل الغبار -
 .الذعيخات واالىجاب في االنف  -

 
 
 الجياز اليزسي :  .3

 المعاب يقتل الجخاثيع  -
 افخازات السعجة تقتل الجخاثيع -
 العيغ الجمع يقتل بعس السكخوبات. .4

 الجفاع الثاني :خط 
  اوال :الجم

 :تعخيف الجم
اليايجروجيشى لو  عبارة عغ نديج سائل أحسخ المػن لػجػد صبغة الييسػجمػبيغ وىػ لدج القػام واألس

يجخي في داخل الجدع مغ خالل  1.77 – 1.45( والكثافة الشػعية لمجم تتخاوح بيغ  7.57- 7.37مابيغ )
لتخات، ويسثل  6إلى  5تبمغ كسيتو مغ بيغ  و ( والذعيخات الجمػية يغوالذخاي األوعية الجمػية ) األوردة

 ممل/كجع مغ الػزن.  87يكػن  % مغ وزن الجدع، حيث أنو 7حػاليا
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 : وضائف الجم

ويقػم بشقل  الييسػجمػبيغ غ مغ الخئتيغ إلى األندجة بػاسصةالتشفذ: حيث يقػم الجم بشقل األكدجي .1
 . األندجة إلى الخئتيغ لصخحيا خارج الجدعثاني أكديج الكخبػن مغ 

التػازن السائي : يقػم الجم بالسحافطة عمى كسية الساء السػجػدة في الجدع وذلظ عغ شخيق إخخاج  .2
 .الساء الدائج عبخ الكميتيغ والجمج

 
  الجدع. التغحية: يقػم الجم بشقل وتػزيع السػاد الغحائية مغ الجياز اليزسي إلى جسيع أندجة .3
 . عغ شخيق الكمية اإلخخاج : يقػم الجم بتخميز الجدع مغ السػاد الدامة والزارة مثل البػل .4
 . نقل إفخازات اليخمػنات : حيث يقػم الجم بشقل اليخمػنات التي تفخزىا الغجد إلى األندجة .5
               تجمط الجم: يعسل الجم عمى الػقاية مغ الشديف بػاسصة التجمط فيحافظ عمى كسية الجم.6

 الصبيعية في الجدع.          
 . نقل االنديسات  مغ اماكغ ترشيعيا الى بكية اعزاء الجدع .7
 . الجدع PH الحفظ عمى.8

 
 :يتكػن الجم مغ

 
 (Red blood cells)خاليا الجم الحسخاء-1

    مخكب  ػي عادي ليذ بيا أنػيو ويػجج بياوىي عبارة عغ كخيات دائخية الذكل ليا غذاء خم
      خاليا الجم  كسا أن سبب تدسيتيا بكخيات الجم الحسخاء بجاًل مغ  الييسػجمػبيغ وسيتػبالزم ،        
 ىػ عجم احتػائيا عمى الشػاة وعمى مكػنات الخمية الحية . الحسخاء       
    حتى  حيث تسخ الخاليا في مخاحل عجة  ترشع خاليا الجم الحسخاء وتشتج مغ الشخاع العطسي      
 متػسط عسخ  أيام. 6إلى  4مخحمة الشزج أو اإلنتاج، وتدتغخق ىحه العسمية مجة مغ  ترل إل               
 يػم.  127 – 97خاليا الجم الحسخاء ىػ              
 
 
 



                                  قس
 التربية الصحية والبيئة قسم الحاسبات 

 
 : وضائف كخيات الجم الحسخاء

 . الجدع PH .الحفظ عمى1
 . مغ الخئتيغ إلى خاليا الجدع.نقل األكدجيغ 2
 .نقل ثاني أكديج الكخبػن مغ الخاليا إلى الخئتيغ .3
 
 

 : يتأثخ عجد كخيات الجم الحسخاء بالعػامل التالية
 .عسخ السخيس وجشدو ) ذكخ أم أنثى( .1

 
 . الحالة الغحائية والرحية لمذخز .2
 .   ارتفاع الذخز عغ مدتػى سصح البحخ .3
 

 : ( White Blood Cells ) البيزاء الكخيات الجمػية -2
  وىي مجسػعة مغ الخاليا حكيقة الشػاة وتختمف عغ الكخيات الحسخاء ببعس الرفات كفقجان المػن 

 وتعتبخ الخاليا البيزاء خاليا األحسخ وكبخ حجسيا وغيخىا وسسيت بيحا االسع لخمػىا مغ الييسػجمػبيغ     
   تعتبخ كخيات الجم  .الجاخمة إلى الجدع  سل عمى قتل السيكخوبي الجدع تعدفاعية تعسل كخط دفاع ف    
   في الجم باإلضافة إلى الرفائح الجمػية، وخاليا الجم الحسخاء، وىي  البيزاء أحج أنػاع الخاليا الخئيدّية   
 ويتّع إنتاج ىحه الخاليا في خمية جحعية مػجػدة في  تعتبخ أحج خصػط السشاعة الخئيدّية في جدع اإلندان، 

  .نخاع العطع
 

 وضيفة كخيات الجم البيزاء :
حساية الجدع، والجفاع عشو ضج ىجسات السيكخوبات السختمفة، مغ خالل التياميا، وتحميميا، وقج تؤدي  .1

 ىحه الػضيفة إلى مػت بعس الكخات البيزاء مّسا يؤدي إلى تكّػن ما يدّسى بالخاليا الرجيجية. 
 تعسل عمى مشع تجّمط الجم.  .2
 م السيكخوبات، أو تخسب ىحه الدسػم. تفخز الخاليا الميسفاوية فييا أجدام مزادة تعادل سسػ  .3
 ليا اىسية في التئام األندجة مغ خالل التيام البكتيخيا، والصفيمّيات وحيجة الخمية، كاألميبيا، وغيخىا.  .4
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 أنػاع كخيات الجم البيزاء 

وتتكػن الفئات السحببة: ىي عبارة عغ إنديسات مختبصة بالغذاء، والتي تتسّيد بػجػد حبيبات في الييػلى،  - أ
ىحه الكخيات في نخاع العطع األحسخ، وتعسل ىحه الكخيات عمى ىزع الجديسات السبتمعة، ويػجج ثالثة 

 أنػاع مشيا، وىي: الخاليا الحسزية، والقاعجية، والستعادلة.
 

 
، إذ إّنيا تحتػي عمى غمػبيغػ سالسحببة: تترف ىحه الكخيات بغياب الحبيبات في اليي الفئات غيخ -ب

يخ نػعية تذبو الجديسات الحالة، وتتكػن ىحه الكخيات في األندجة الميسفاوية كالغجد الميسفاوية، حبيبات غ
 والكبج، والصحال، ويػجج ثالثة أنػاع مشيا، وىي: وحيجات الشػى، والبالعع، والمسيفاويات. 
عسخىا مّجة حياة كخيات الجم البيزاء تعتبخ خاليا الجم البيزاء مغ الخاليا التي تترف بقرخ 

بالسقارنة مع خاليا الجم األخخى، حيث إنيا تعير بزع ساعات في حالة الخاليا الميسفاوية، ومغ يػم إلى 
 .يػميغ في باقي الخاليا البيزاء

 
 : ( Plasma ) البالزما -3

% مغ حجع الجم الكمي  54عبارة عغ الجدء الدائل مغ الجم ليذ ليا شكل وتبمغ ندبتيا حػالي 
 .% كخيات دمػية46الباقية والشدبة 

 
 : وضائف البالزما

 . تجخل في عسمية تجمط الجم .1
 . ليا دور في مشاعة الجم .2
 . تشقل بعس السػاد في الجم مثل : الفيتاميشات واليخمػنات وبعس األدوية .3

 
 
 ( Blood Platelets )  الرفائح الجمػية -4

      ىي أجداء مغ سيتػبالزم الخمية السػجػدة داخل الشخاع العطسي ويصمق عمييا أيزًا بالخاليا 
 .الستجمصة         
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 : وضيفة الرفائح الجمػية

 .وقف الشديف حيث تعسل كحاجد أو شبظ تمترق بفتحة الجخح و تسشع الشديف .1
والتي ليا دور في انكباضات  واليدتاميغ واألدريشاليغ  إفخاز بعس السػاد اليامة مثل الديخوتػنيغ .2

 .األوعية الجمػية
 .السداعجة في تكػيغ الجمصة إفخاز عػامل معيشة عػامل التجمط .3
 تداعج في عسمية البمعسة حيث تختبط بالسيكخوبات وبالتالي يتع التياميا بػاسصة الخاليا البمعسية. .4

 
              والكبج ونخاع العطع والعقج المسفاوية ثانيا : الخاليا البمعسية الثابتة السػجػدة في الصحال 

 ووضيفتيا التيام الجخاثيع والبكتخيا والفايخوسات .              
 

ثالثا :األغذية السخاشية : وىي أغذية تبصغ التجاويف الجاخمية ألجيدة الجدع السترمة بالخارج، مثل الجياز 
ىي حساية الجدع واألندجة الجاخمية لتمظ األجيدة مغ كل التشفدي واليزسي، والبػلي وضيفتيا األساسية 

السػاد الزارة أو السؤية لمجدع، فالغذاء السخاشي الدميع يفخز السخاط المدج الحي يعتبخ بسثابة مريجة 
لمجخاثيع أو لألجدام الغخيبة التي تمترق بالسخاط، ثع يصخدىا ثانية بػاسصة الخاليا السبصشة السيجبة فيو، 

 .عج عمى ذلظ وجػد مػاد قاتمة لمجخاثيع في السخاط نفدوومسا يدا
         رابعا :أىجاب القربة اليػائية : حيث تحتػي القربة اليػائية عمى أىجاب في حالة حخكة دائسة مغ 

 أسفل إلى إعمى مسا يداعج عمى شخد أي أجدام غخيبة أو جخاثيع قج تتدمل إلى الجاخل.       
   ذن : حيث أن االفخازات الذسعية الصبيعية في االذن والتي تدسى الرسالخ تسشع دخػل شسع اال -خامدا :      
 .السيكخوبات إلى الجاخل عغ شخيق االلتراق بيا والقزاء عمييا     

 
 
 
 
 العػامل الكيسيائية : -

درجة الحسػضية : يػجج عمى شػل الجياز اليزسي أنػاع متعجدة مغ السػانع الكيسيائية التي  .1
 ا تأثيخ كبيخ عمى مقاومة الجدع لألمخاض ومغ أىسيا : لي

 المعاب : الحي يعسل عمى حساية الجدع بدبب ارتفاع قمػيتو. -
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عرارة السعجة : نتيجة ألرتفاع حسػضية السعجة بدبب وجػد حامس الييجروكمػريظ والسعخوف  -
 بتأثيخه السسيت لكل انػاع السيكخوبات.

لجرقية في الجمج بأفخاز العخق الحي يحتػي عمى مػاد قاتمة االفخازات العخقية : تقػم الغجد ا -
 لمجخاثيع كسا تقػم الغجد الجىشية في الجمج بأفخاز احساض دىشية قاتمة لمبكتخيا والفصخيات. 

عسل عمى ت ةاألنديسات الحالة : وىي مادة بخوتيشية ذات وزن جديئي مشخفس تعسل كأنديع حال  .2
ججار الجخاثيع مسا يؤدي الى تحمميا، وترشع ىحه األنديسات تكديخ الدكخيات السػجػدة في 

الحاّلة في الغجة الشكفية وأغذية الجياز التشفدي واليزسي والصحال والعقج المسفاوية والخاليا 
 البيزاء وحيجة الشػاة.

الشخاع الذػكي  وتتػاجج ىحه االنديسات في الجم والمعاب ومعطع سػائل الجدع أستثشاء وسائل   
 بػل والعخق.وال

 
 العػامل البيػلػجية :  وتقدع الى :  -

الداكغ الصبيعي : وىي عبارة عغ مجسػعة مغ السيكخوبات تدتػشغ االسصح الخارجية  .1
 ىػ  والجاخمية لإلندان الدميع. وأىع وضائف الداكغ الصبيعي في الجدع

 مشع السيكخوبات السسخضة مغ االستيصان. -
 تدويج الجدع ببعس الفيتاميشات. -
 تحػيل بعس السخكبات الزارة الى مذتقات غيخ ضارة. -
البمعسة : ىي عسمية تقػم بيا كخيات الجم البيزاء مع بعس الخاليا الباششية بيزع والتيام  .2

كل االجداء واألجدام الغخيبة الجاخمة لمجدع ومشيا الجخاثيع، وتعتبخ عسمية البمعسة وضيفة 
يا البمعسية بعج  تشبيييا بػاسصة غدو لبعس خاليا الجدع وىي التي تعخف بأسع الخال

 الجخائيع السخضية.
 

 
 السقاومة الشػعية :  -ب

 مفيػم السشاعة :
يتعخض جدع اإلندان لجخػل الكثيخ مغ األجدام الغخيبة اليو، والتي يذكل بعزيا مرجر خصخ عميو مسا 

يدتػجب وجػد نطام دفاع ضج ىحه اإلجدام ويتسثل ىحا الشطام بالجمج واألغذية السخاشية وخاليا الجم 
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 البيزاء والبخوتيشات الػقائية إضافة إلى جياز السشاعة.
قاومة الجدع لالمخاض التي يتعخض ليا اإلندان أو نػاتجيا الدسية، وذلظ عغ شخيق عبارة عغ م والسشاعة:

 التعخف عمى ىحه األجدام الغخيبة وانتاج األجدام السزادة ليا وتحصيسيا.
 
 :مشاعة شبيعية . 1

وىي مشاعة شبيعية غيخ متخررة تعسل عمى حساية الجدع مغ الجخائيع مغ خالل األندجة والدػائل 
في الجدع، وىي مسيدة ومتػارثة لكل نػع أو عخق معيغ مغ نفذ الشػع ويبجأ عسل ىحه السشاعة مشح  السػجػدة

 الػالدة
 مشاعة مكتدبة . 2

سمبية مشفعمة : مثل حرػل الصفل الػليج عمى السشاعة مغ االم اذا كانت مشاعة مكتدبة شبيعية : اما  -
  .مرابة بسخض سابقا

  
او مشاعة مكتدبة شبيعية فعالية ايجابية : وذلظ عغ تعخض الصفل لمعجوى وتفاعمو معو وحرػلو عمى  

 .السشاعة 
مشاعة السكتدبة اصصشاعية : وتكػن سمبية : مثل االمرال التي تحتػي عمى الكاما كمػبيغ والتي تحقغ  -

 .جاىدة 
ضة ()المقاح( حيث يتفاعل المقاح مع الجدع اوايجابية : عغ شخيق حقغ الفاتػكديشات )سسػم مقتػلة او مخو 

  .مكػنا اجدام مزادة 
 
العػامل الػراثية : قج تشتقل االمخاض الػراثية مغ االججاد واالباء الى االبشاء عغ شخيق الجيشات مثال  -ج

 البػل الدكخي ، الحداسية ..الخ.
 

كاالصابة بسخض الحربة او العكذ عػامل العجد : ىشاك امخاض تشتذخ في االشفال اكثخ مغ الكبار  -د
 تكػن مراحبة لمكبار اكثخ كترمب الذخاييغ .

 

الجشذ : تكػن االصابة ببعس االمخاض اكثخ في احج الجشديغ مغ االخخ فسثال مغ االمخاض التي  -ه
 تحجث في االناث اكثخ مغ الحكػر مخض الخشاق وشمل االشفال .



                                  قس
 التربية الصحية والبيئة قسم الحاسبات 

 
عيشة مغ غيخىا فسثال عجم اصابة الجشذ االسػد مغ البذخ العشرخ : تػجج امخاض تشتذخ في اجشاس م -و

 . بالسالريا وخاصة عشج اصابتيع بفقخ الجم السشجمي
 
 العادات االجتساعية : -ي

 عادات السجتسع في اعجاد الصعام مثال اكل المحع غيخ السصبػح جيجا . -
 العادات الستعمقة بالرحة الذخرية لمفخد مغ نطافة وغيخىا . -
 الذعائخ الجيشية مغ حج وصالة   -

 

 العوامل التي تتعلق بالبيئة :ثالثا :
ان لمبيئة تأثيخ كبيخ عمى االندان او عمى السدببات السخضية فأما تكػن في صالح االندان او في صالح 

 السدببات السخضية ، يكػن تأثيخ البيئة في عجة مجاالت .
 البيئة الصبيعية :  .1
الحية كاليػاء والتخبة والساء والسعادن والحخارة الخشػبة ويكػن تأثيخ عػامل الجػ مثل تتكػن مغ السػاد غيخ  

الحخارة والخشػبة مباشخة عمى االندان ويكػن تأثيخىا عمى ر احة الذخز او قج يؤدي الى تغيخ عادات 
 االندان وحياتو االجتساعية واالقترادية وتؤدي الى مػسسية االمخاض .

 ػجية :البيئة البايػل .2
تذسل كل ماىػ حي في الصبيعة مثال الحيػانات والشباتات والحذخات قج ثؤثخ ىحه العشاصخ في االمجاد  

بالسػاد الغحائية لالندان وقج تكػن مغ العػامل الػسصية في نقل االمخاض ولكغ قج يديخ االندان االمػر 
انات السفيجة لو وقج يجعل البيئة غيخ حدب مشفعتو فيقبل عمى الدراعة لتحريل شعامو مشيا او يخبي الحيػ 

صالحة لشسػ وتكاثخ الحذخات مثال التخمز مغ السياه الخاكجة وغيخه مغ الػسائل التي تسشع تكاثخ البعػض او 
 . شفيمي البميارزيا

 
 البيئة االجتساعية :  .3

التي يدكغ فييا الحالة تسثل البيئة االجتساعية حالة الفخد في السجتسع وكحلظ عائمتو والقخية او السجيشة 
الثقافية لمسجتسع ، اراء ومعتقجات ىحا السجتسع، الحالة التعميسية، وجػد وسائل الشقل والسػاصالت، الخعاية 

 . االجتساعية ومغ ضسشيا الخعاية الرحية


