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سوزانا لوبيز
سيلني سارايت

مارثا ياكوبشيو

رسومات: إيڤا لوباتون

ترجمة: إسالم حسني
مراجعة: إبراهيم فاروق و آية يونس



2

سوزانا لوبيز

سيلني سارايت

مارثا ياكوبشيو

رسومات: إيڤا لوباتون

ترجمة: إسالم حسني

مراجعة: إبراهيم فاروق و آية يونس

جميع الحقوق محفوظة يف جميع أنحاء العامل. ال يسمح بإعادة إصدار 

هذا الكتاب أو جزء منه بأي شكل من األشكال دون إذن خطي من ماليك 

حقوق الطبع والنرش.

املكسيك 2018.



3

كيف حالك ليىل؟

كيف حالك كريم؟



4

هل تعلمون أن عمر لن يأيت إىل املدرسة اليوم؟
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عليه البقاء يف املنزل مدة أسبوعني ألنه 

يشعر بتعب شديد، وحمى، وصداع، 

وجسمه مغطى ببقع صغرية.
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الحصبة هي مرض يسببه ڤريوس.
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الڤريوس هو ميكروب صغري جًدا، ميكنه أن 

يصيبنا باملرض إذا دخل جسمنا.
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الڤريوسات صغرية لدرجة ال 

ميكننا رؤيتها بواسطة املجهر 

العادي.

وليك نراها نحتاج إىل 

مجهر إلكرتوين.
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الڤريوسات والبكترييا من امليكروبات التي تصيبنا ببعض 

األمراض إذا دخلت جسمنا.
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عندما يدخل الڤريوس خاليا جسمنا، يبدأ بالتكاثر.

يتكون جسمنا من ماليني الخاليا.
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تتكاثر الڤريوسات داخل الخلية 

حتى مترض أو تتفكك.

وإذا مرضت خاليانا أو 

تفككت، منرض نحن أيًضا.
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تنتقل الڤريوسات من 

شخص آلخر، مبا يعرف 

بانتشار العدوى.

تنتقل العدوى بڤريوس الحصبة 

عن طريق العطس...
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أو مشاركة األكواب واملالعق مع شخص مريض.

ميكن للڤريوس أن يدخل جسمنا عرب األنف أو الفم.

اللعب...
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طبعاً من املمكن أن منرض، لكن هذا يعتمد عىل أمور عدة، 

أهمها هل تم تطعيمنا باللقاح املضاد لڤريوس الحصبة أم ال؟
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تساعد اللقاحات بعض خاليا جسمنا يف الدفاع عنه ضد 

العدوى الڤريوسية بتدريب هذه الخاليا عىل متييز الڤريوس.



26

تتعلم كريات الدم البيضاء كيف متيز الڤريوس، إليقافه 

قبل أن يتكاثر فال منرض.

تُسمى الخاليا املسؤولة عن الدفاع عن أجسامنا 

بكريات الدم البيضاء.
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تستعني كريات الدم البيضاء باللقاحات 

التي أخذها عمر للتعرف عىل الڤريوسات.

تتجول كريات الدم البيضاء يف 

جسم عمر يوميًا، ويف بداية 

الجولة تتفقد اللقاحات يف 

جسم عمر.
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غادرت كريات الدم البيضاء مسكنها يف العقد 

الليمفاوية لتقوم بجولة يف جسم عمر.



29

ويف طريقها، وجدت ڤريوس الحصبة يحاول إصابة خاليا 

عمر بالعدوى. لكن لألسف مل متيزه ألن عمر مل يحصل عىل 

لقاح الحصبة.
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اتصلت كريات الدم البيضاء مبسكنها يف عقد عمر 

الليمفاوية لتسأل كيف تقاوم هؤالء الغزاة.
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وبينام كانت الكريات تتعلم عن فريوس الحصبة وكيف 

تقاومه، ظهرت عىل عمر أعراض املرض.

سوف يتحسن عمر عندما تبدأ كريات 

دمه البيضاء مبقاومة الڤريوس.
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وليك يتعاىف عمر، يجب عليه أن يأخذ قسطًا من 

الراحة ويأكل جيًدا ويتبع تعليامت الطبيب.

وعليه أيًضا البقاء يف املنزل ملنع انتقال الڤريوس إىل 

أصدقائه أو اآلخرين.
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دق جرس الحصة.

ال تغادروا بعد!  سيكون 

واجبكم املنزيل أن تسألوا 

والديكم أي اللقاحات حصلتم 

عليها، حينها ستعرفون أي 

الڤريوسات ال ميكنها إيذاءكم.
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انطلق ليىل وكريم إىل منزلهام 

ليسأل والدتهام.
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بالطبع حصلتم عىل جميع اللقاحات املطلوبة، وإليكم 

بطاقة اللقاحات الخاصة بكام. يسجل فيها الطبيب كل 

لقاح أخذمتاه. توضح هذه البطاقة أيًضا العمر املناسب 

لكل لقاح واملرض الذي يحميكم ضده.



37

لقد تم تطعيمكم بالفعل ضد هذه األمراض:

يجب أحيانًا أخذ بعض اللقاحات أكرث من 

مرة، لتوفري حامية أكرب ضد املرض.
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من الصعب أن مترضا مثل عمر، ألنكام 

تطعمتام ضد ڤريوس الحصبة.
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هذا ألنكام مل تبلغا بعد 

العمر املناسب للحصول 

عىل هذه اللقاحات.

ملاذا ال توجد جميع اللقاحات 

عىل هذه القامئة؟
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 ويف اليوم التايل، سلّم ليىل وكريم واجبهام

 املنزيل إىل املعلمة، والتي قالت: مبا أنكم

 أخذتم لقاحات ضد هذه األمراض، ما الذي

 يحدث اآلن داخل

أجسامكام؟
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ألن ليىل وكريم أخذا لقاح الحصبة، ميكن لكريات دمهام 

البيضاء متييز الڤريوس والتخلص منه قبل أن يصيبهام باملرض.
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لألسف مل يتمكن العلامء بعد من تطوير لقاحات للوقاية ضد 

أمراض عدة مثل شيكونغونيا وزيكا واإليدز، لكن بإمكاننا أخذ 

بعض االحتياطات للوقاية من اإلصابة بهذه األمراض.
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 هيا بنا نصنع ملصًقا يوضح ما الذي ميكننا فعله لحامية أنفسنا

من املرض؟
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بعد أسبوعني، عاد عمر! 

يبدو نحيًفا بعض اليشء، مع وجود بعض العالمات عىل 

ذراعيه، لكنه سعيد لرؤية صديقيه ليىل وكريم.
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وعندما رأى امللصق الذي صنعه أصدقاؤه، قال: 

سأصنع واحًدا أيًضا!
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لكن عمر مل يصنع 

ملصًقا، بل صنع 

لوحة كبرية من 

القامش!
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وكانت هذه 

أهم نصيحة عىل 

اإلطالق.
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من ألّف هذا الكتاب؟

سوزانا لوبيز

سيلني سارايت

تعمل يف معهد التكنولوجيا الحيوية يف املكسيك وتدرس 

ڤريوس الروتا، الذي يسبب التهاب املعدة واألمعاء 

لدى األطفال، إليجاد طرق لحامية األطفال من اإلصابة 

بهذا الڤريوس. ويف عملها هذا تستخدم سوزانا املجاهر 

واملعدات العلمية الخاصة. أما يف وقت راحتها، تحب 

القراءة والطهي.

تدرس كيف تتطور الڤريوسات لتقاوم جهاز املناعة واألدوية، 

وكيف ميكن التغلب عىل ذلك. وخارج املخترب، تعتني بصغرييها 

املشاكسني وتستكشف معهام العامل.
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مارثا ياكوبشيو

إيڤا لوباتون

تحاول فهم ماذا يحدث عندما تصيب 

الڤريوسات خاليانا وكيف تقاوم الڤريوسات، 

وهي أيًضا تستخدم معدات علمية خاصة يف 

هذه العملية. يف وقت فراغها، تحب قراءة 

كتب املحققني وكيف يحلون األلغاز الغامضة.

ولدت إيڤا يف مدينة مكسيكو يف عام ١٩٥٩. متلك صندوق 

ألوان كبري وجهاز كمبيوتر تستخدمه لكتابة وتلوين الكتب 

واملجالت. تحب الرسم وتؤمن إيڤا أنها من خالل الرسم ميكن 

أن تعرب عن رسائل وأفكار عدة. يف أوقات فراغها، تحب مراقبة 

األشياء من حولها.
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/redmexvirología

@RedMex Virologia

Red Mexicana de Virología

           www.redvirologia.org

وتابعنا عىل حساباتنا عىل

ما هي شبكة الڤريوسات املكسيكية

)Mexican Virology Network(؟

إنها شبكة تجمع بني عدد كبري من األساتذة والباحثني والطالب بهدف دراسة الڤريوسات لفهم كيف 

تصيبنا باألمراض وكيف ميكننا محاربتها. إضافة إىل ذلك، تعمل الشبكة عىل دعم الطالب املتخصصني 

يف علم الڤريوسات، وتشجيع الباحثني عىل تطوير منهجيات جديدة للكشف عن الڤريوسات، وعالجات 

للوقاية من األمراض التي تسببها. وتعمل شبكة الڤريوسات املكسيكية أيًضا عىل نرش حقائق عن 

الڤريوسات وأمراضها واللقاحات بوضوح وصدق، وطريقة مقاومتها لرفع وعي املجتمع املكسييك عن 

هذه األمور. بدأت شبكة الڤريوسات املكسيكية يف أبريل ٢٠١٥. تحصل الشبكة عىل الدعم املايل من 

.)National Council for Science and Technology( املجلس الوطني للعلوم والتكنولوجيا

إن مارثا وسيلني وسوزانا عضوتني يف الشبكة، وقامتا بإعداد هذا الكتاب مبساعدة إيڤا لتعليم األطفال 

وأولياء أمورهم ومعلميهم مدى أهمية محاربة األمراض املعدية.

للحصول عىل مزيد من املعلومات حول شبكة الڤريوسات املكسيكية، والتعرف عىل الفريوسات، اطلع 

عىل صفحتنا االلكرتونية:




	Portada PTSArab-2
	Pablo tS_Arabe_interiores Eva
	Portada PTSArab-1

