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 املطببات املسض١ٝ

تٓػأ األَساض ايٓبات١ٝ عٔ َطببات شتتًف١ بعطٗا طفًٝٞ ٚايبعض اآلخس غري طفًٝٞ، ٚال تدخٌ اذتاالت اييت تظٗس 

ع٢ً ايٓبات ْتٝذ١ يٓػاط اذتٝٛاْات ايساق١ٝ أٚ  اذتػسات يف ْطام عًِ أَساض ايٓبات ٜٚطتج٢ٓ َٔ ذيو اذتاالت اييت تعٌُ فٝٗا 

 يألَساض املطبب١ عٔ فريٚع أٚ بهتريٜا أٚ فطس. ٚتكطِ األَساض ايٓبات١ٝ تبعا ملطبباتٗا نايتايٞ:اذتػسات نٓاق١ً 

 أٚال: أَساض ايٓبات ايطف١ًٝٝ:

عباز٠ عٔ زتُٛع١ أَساض تطببٗا نا٥ٓات س١ٝ تط٢ُ بايطفًٝٝات ٜٚط٢ُ ايٓبات املصاب بايعا٥ٌ ، َٚٔ ايطفًٝٝات املطبب١ 

  -يألَساض ايٓبات١ٝ :

ٖٞ عباز٠ عٔ نا٥ٓات س١ٝ ختًٛ أدطاَٗا َٔ َاد٠ ايهًٛزٚفٌٝ )املاد٠ ارتطسا٤( َٚٔ ثِ فال ميهٓٗا جتٗٝص  ايفطسٜات: -1

غرا٥ٗا بٓفطٗا بٌ تعتُد يف اذتصٍٛ عًٝ٘ ع٢ً نا٥ٓات س١ٝ أٚ َٛاد عط١ٜٛ َٝت١. ٜٚتهٕٛ دطِ ايفطس عاد٠ َٔ خٝٛط 

ٚتُٓٛ تًو ايفطسٜات ع٢ً ضطح ايٓبات أٚ داخً٘ يه٢ متتص َٓ٘ دقٝك١ تط٢ُ باهلٝفات ٚزتُٛعٗا ٜط٢ُ باملٝطًّٝٝٛ. 

غرا٤ٖا ٚيريو تط٢ُ فطسٜات َتطف١ً ٜٚط٢ُ ايٓبات اير٣ حتصٌ َٓ٘ ع٢ً غرا٥ٗا بايعا٥ٌ. ٚتتهاثس ايفطسٜات إَا بتهٜٛٔ 

دٓط١ٝ دساثِٝ تٓتر عٔ طسٜل ايتهاثس ادتٓط٢ ٚتط٢ُ دساثِٝ دٓط١ٝ أٚ تتهٕٛ بدٕٚ تهاثس دٓط٢ ٚتط٢ُ دساثِٝ ال

ٖٚرٙ عاد٠ تهٕٛ ستُٛي١ َباغس٠ ع٢ً املٝطًّٝٝٛ أٚ سٛاٌَ َتدصص١ تط٢ُ باذتٛاٌَ ادتسث١َٝٛ أٚ تتهٕٛ داخٌ 

تسانٝب خاص١ نُا تط٢ُ األَساض ايت٢ تطببٗا ايفطسٜات باألَساض ايفطس١ٜ َجٌ أَساض األصدا٤ ٚايًفش١ املبهس٠ 

 ٚاملتأخس٠ يف ايبطاطظ ٚايطُاطِ ٚغريٖا.

ِ  :ايبهتريٜا -2 ٗا أنرب َٔ سذ سذُ ال تس٣ إال باملٝهسٚضهٛبٚ  ٖٞ عباز٠ عٔ نا٥ٓات س١ٝ دقٝك١ تتهاثس باالْكطّا ايجٓا٢٥ ايبطٝطٚ 

ٚاذتًص٢ْٚ  ايعص٣ٛ   ٚ ايطشايب. ٚيًبهتريٜا أغهاٍ َتعدد٠ فُٓٗا ايهس٣ٚ  ٚ ٚايفٝتٛبالشَا ٚيهٓٗا أصػس َٔ ايفطسٜات ايفريٚضات 

ا يف ضال ٛادد خالٜٖا ٗا ٚارتٝط٢ نُا قد تت ٕٛا شتتًف١ فُٓ طتعُسات ذات أي ٗا تهَٕٛ  ضٌ أٚ أشٚاز أٚ يف صٛز٠ خالٜا فسد١ٜ نُا ْأ

ايبهتريٜا املُسض١ يًٓبات تهٕٛ عاد٠ ذات غهٌ عص٣ٛ قصري ٚتط٢ُ األَساض ايت٢   ٚ. ٕٛا غريٖا َٔ األي ايربتكاىلٚ  ٚاألصفسٚ  االبٝض  

ٔ ايطس٣  سض ايعف  ٌَ ج ٚايًفش١ ايٓاز١ٜ يف ايهُجس٣.تطببٗا ايبهتريٜا باألَساض ايبهتري١َٜ   يف ايبطاطظ 

َا: -3 ٛبالش ٝت ٣  ايف ٢ٖ أصػس نا٥ٔ خًٛ  ٚ١ًٝ دد غػا٤ بالش٢َ حيٝط بارت ٚيهٔ ٜٛ ١ًٝ عدمي١ ادتداز  ٔ خ ٗاَ  ٜتهٕٛ دطُ ٓات س١ٝ  نا٥

 ٌ ٓتظ١ُ ايػه ٕ غريَ  ُا قد تٛه َا ن ٚبالش ٌ اإلضبري َج  ١ْٝ ٚ سًصٚ ٚ خٝط١ٝ أ ُجس١ٜ أ ٚ ن ١ٜٚ أ ٕ نس َتػري٠ فكد تهٛ ٕ أغهاهلا  ُا أ َعسٚف ن

ٞ ايبطٝط  ٓا٥ ّ ايج ٓبات.٢ٖٚ تتهاثس باالْكطا ١ ًي َٖا ساضا   ٚتطبب َأ

ٓباتات ايصٖس١ٜ املتطف١ً: -4 ٗا  اي ٓكص  ٜ٘ ٗا ايٓباتات ايصٖس١ٜ ايعاد١ٜ إال ْأ تػسحي ٗاٚ  ٝب ٌ يف تسن متاث ٖازاٚ  ْباتات زاق١ٝ نبري٠ تهٕٛ أش  ٢ٖ

ٔ ايهًٛزٚفٌٝ  ٝاَ  هٕٛ خاي  ٜ ٗا ُا ٕأ بعط ٗا ن شصٍٛ ع٢ً غرا٥ ٓبات ايعا٥ٌ ًي ٗا تعتُد ع٢ً اي يريو فْإ رٙ اذتاي١ ادترٚزٚ  ٚتهٕٛ يفٖ 

ٗا قد  ٚبعط ٚايهتٕا  ْباتات ايربضِٝ  تطفٌ ع٢ً  ٍٛ اير٣ٜ  ٚاذتَا ٖا  غري ُاطِٚ  ٚايط تطفٌ ع٢ً ايفٍٛ  جٌ اهلايٛى اير٣ٜ  ١ً ايتطفٌَ  نَا

 .١ٝ ٚايرز٠ ايػَا ٌ ع٢ً ايكصب  تطف ٌ ايعداز اير٣ٜ  ج  ٌَ ْاقص١ ايتطف  ٕ ٗا ادترٚز فتهٛ ٜٓكص  ٌٚ  حيت٣ٛ ع٢ً ايهًٛزٚفٝ

٢ٖ دٜدإ صػري٠ ال تس٣ بطٗٛي١ بايعني اجملسد٠ ٚيهٔ ميهٔ زؤٜتٗا بعدض١ َهرب٠ أٚ  )ايدٜدإ ايجعبا١ْٝ(: ايُٓٝاتٛدا -5

باملٝهسٚضهٛب ٢ٖٚ زفٝع١ ذات غهٌ اضطٛا٢ْ ٚهلا فتش١ يًفِ ٚأخس٣ يإلخساز نُا إٔ هلا دٗاش عصيب ٖٚطُٞ ٚتٓاضًٞ ، 

ٜدإ ايجعبا١ْٝ ٢ٖٚ تصٝب ايهجري َٔ احملاصٌٝ ٚتطبب تكسسات ٜٚظٗس غهًٗا حتت املٝهسٚضهٛب  نايجعبإ ٚيريو مسٝت بايد

أٚ أٚزاَا دترٚز ايٓباتات ايت٢ تصٝبٗا ٚقد تصٝب ايطٝكإ أٚ ايجُاز نُا يف نجري َٔ اذتاالت، ٜٚهجس ٚدٛدٖا يف األزاض٢ 



يف ايبطاطظ ٚايطُاطِ ايس١ًَٝ ٚتط٢ُ األَساض ايت٢ تطببٗا ايُٓٝاتٛدا باألَساض ايُٓٝاتٛد١ٜ َجٌ أَساض تعكد ادترٚز 

 ٚتجأيٌ اذتبٛب يف ايكُح.

٢ٖ جتُعات َٔ خٝٛط ْبات١ٝ ٜطُٝٗا ايعا١َ ايسِٜ ٢ٖٚ عباز٠ عٔ أْٛاع شتتًف١ َٔ ايطشايب َٓٗا األخطس  ايطشايب: -6

ٚاألمحس ٚاألشزم. ٢ٖٚ تطبب َٛت ايبادزات ايصػري٠ ايت٢ مل تظٗس فٛم ضطح املا٤ أٚ تطبب إختٓام يتًو ايبادزات عٓد ضطح 

ٛز٠ صفا٥ح ٚزق١ٝ زَاد١ٜ ايًٕٛ أٚ خطسا٤ أٚ صفسا٤ تط٢ُ املا٤. ٚقد ختتًط بعض ايطشايب بايفطسٜات ٚتػاٖد يف ص

 باألغ١ٓ ٜٚهجس ٚدٛدٖا ع٢ً أفسع ٚضٛم األغذاز يف بطاتني ايفان١ٗ امل١ًُٗ. 

ٖٞ عباز٠ عٔ نا٥ٓات زتٗس١ٜ دقٝك١ ٚايفريٚع ن١ًُ الت١ٝٓٝ تع٢ٓ ادتٖٛس أٚ ايطِ ٚايفريٚضات عباز٠  ايفريٚضات: -7

طف١ً تطفال داخًٝا إدبازٜا ٚيٝظ هلا تسنٝب خ٣ًٛ ٚغري قادز٠ ع٢ً ايُٓٛ ٚاإلْكطاّ، عٔ نٝاْات دقٝك١ ددا ممسض١ َت

ٚختتًف ايفريٚضات يف ايػهٌ ٚاذتذِ ، نُا اْ٘ ال ميهٔ زؤٜتٗا باملٝهسٚضهٛب ايط٢٥ٛ ايعاد٣ بٌ بإضتدداّ املٝهسٚضهٛب 

ٌ َٔ ايٓباتات املصاب١ إىل ايط١ًُٝ مبالَط١ اإليهرت٢ْٚ. ٚايفريٚضات تٓتػس يف عصاز٠ ايٓبات  ٚيف مجٝع أدصا٥٘ ، ٚتٓتك

أدصا٤ ايٓبات ٚإستهانٗا ببعض أٚ بايتطعِٝ أٚ بٛاضط١ اذتػسات ناملٔ ٚايرباب األبٝض ، ٚايبعض اآلخس ٜٓتكٌ عٔ طسٜل 

 ايتكا٣ٚ نُا يف أَساض ايبطاطظ ٚايفاصٛيٝا ايفريٚض١ٝ ٚضٝأت٢ تفصٌٝ ذيو يف ايباب ارتاص بٗرا املٛضٛع.

 َساض ايػري طف١ًٝٝ ) ايفطٝٛيٛد١ٝ(:ثاْٝا: األ

حتدخ ٖرٙ اجملُٛع١ َٔ األَساض َٔ تأثري عاٌَ اٚ انجس َٔ عٛاٌَ ايب١٦ٝ غري املال١ُ٥ َجٌ شٜاد٠ ايس٣ أٚ 

ايعطؼ ، ٚشٜاد٠ اٚ ْكص ايعٓاصس ايػرا١ٝ٥ ٚايط٤ٛ ٚاذتساز٠ ٚايسٜاح ٚغريٖا َٔ عٛاٌَ ب١ٝ٦ٝ َؤثس٠ بػهٌ ضًب٢ ع٢ً ساي١ 

أَج١ً تًو األَساض َسض ايكًب األدٛف ٚايكًب األضٛد يف ايبطاطظ، يطع١ مثاز املاصتٛ، ذبٍٛ األطساف يف ايٓبات، َٚٔ 

 املٛاحل ٚغريٖا.

 طسم تػدٝص املسض ايٓباتٞ 

أٍٚ خط٠ٛ يًتعسف ع٢ً املسض ايٓباتٞ ٖٛ َعسف١ َا إذا نإ املسض ْاجتا عٔ نا٥ٔ سٞ أٚ عٛاٌَ غري س١ٝ، فايها٥ٓات 

يألَساض ايٓبات١ٝ غايبًا َا تٓتر أعساض ممٝص٠ ع٢ً أدصا٤ َع١ٓٝ َٔ ايٓبات، بٌ قد ترتى يف نجري َٔ األسٝإ اذت١ٝ املطبب١ 

بعض ايعالَات ٚايدال٥ٌ ايداي١ ع٢ً املسض، ٚبعض ٖرٙ ايها٥ٓات َجٌ ايُٓٝاتٛدا أٚ ايفريٚضات قد تٓتر أعساضًا عا١َ َتػاب١ٗ 

ٚعدّ َٓاضبتٗا يُٓٛ ايعا٥ٌ ايٓباتٞ. ٚيًتعسف ع٢ً ٚتػدٝص أٟ َسض ْباتٞ البد  ٚمماث١ً َع َا ٜٓتر عٔ ض٤ٛ ايظسٚف ايب١ٝ٦ٝ

 َٔ دزاض١ املطبب املسض٢ أٚال.

ٛع  ٚتعتُد طسم تػدٝص األَساض ايٓبات١ٝ ع٢ً َعسف١ ايهجري َٔ خصا٥ص ايها٥ٓات املطبب١ ألَساض ايٓبات َٔ سٝحْ 

ِ يف حتدٜد ايطسٜك١ املٓاضب١ ايت٢ ميهٔ بٗا  املطبب ٚطسٜك١ ايتطفٌ ٚطسٜك١ ايُٓٛ ٚايتهاثس ٚغربٖا َٔ ا١َ تطٖا خصا٥صٖ 

ايتعسف ع٢ً املسض. ٚايطسم املطتدد١َ يف ايتػدٝص ٚايتعسف ع٢ً األَساض ايٓبات١ٝ نجري٠ َٓٗا ايطسم ايكدمي١ َٚٓٗا ايطسم 

تال٥ِ ايتٓٛع اهلا٥ٌ يف األَساض اذتدٜج١ ايت٢ تعتُد ع٢ً ٚضا٥ٌ ايتك١ٝٓ اذت١ٜٛٝ ااملطتشدث١ ٚقد مت تطٜٛس ايهجري َٔ ايطسم ي

ٚنريو ساد١ ايعصس يف ايتػدٝص ايطسٜع يألَساض ايٓبات١ٝ. فاملٝهسٚضهٛب ايط٢٥ٛ ميهٔ إضتدداَ٘ يف ايهػف عٔ ٚايتعسف 

ع٢ً ٚتػدٝص ايهجري َٔ األَساض ايفطس١ٜ ٚايبهتري١ٜ يف سني إٔ املٝهسٚضهٛب اإليهرت٢ْٚ ٜهٕٛ َطًٛبا يدزاض١ ايفريٚضات 

ا١َ يتشدٜد ارتصا٥ص املٛزفٛيٛد١ٝ ٚايفٝتٛب  ٖ الشَا ٚاألَساض ايت٢ تطببٗا، ٚبايسغِ َٔ إٔ املٝهسٚضهٛب ايط٢٥ٛ ٚض١ًٝ



يًبهتريٜا إال أْ٘ البد َٔ عٌُ ايهجري َٔ اإلختبازات ايفطٝٛيٛد١ٝ ٚايبٝٛنُٝٝا١ٝ٥ يه٢ ٜهٕٛ ايتػدٝص ناَال ٚصشٝشا. ٚميهٔ 

ِ ايطسم املطتدد١َ يف ايتػدٝص ٚايت  -عسف ع٢ً األَساض ايٓبات١ٝ نايتاىل:تًدٝص أٖ

 املػاٖد٠ ٚايفشص ايظاٖسٟ:  -أٚال

ٜعتُد ايفشص ايظاٖس٣ يًُسض ع٢ً ايدزاض١ ٚارترب٠ ايت٢ تعتُد ع٢ً املعسف١ ادتٝد٠ باملطببات املسض١ٝ 

ساض املسض١ٝ ٚأْٛاعٗا ٚطسٜك١ ايعد٣ٚ بٗا ٚدٚزات سٝاتٗا، فاملطببات املسض١ٝ قد تهٕٛ طف١ًٝٝ أٚ غري طف١ًٝٝ، ٚاألع

ايٓاجت١ عٔ اإلصاب١ مبطبب َا ختتًف يف غهًٗا بإختالف املطبب سٝح ٜٛدد إختالف نبري بني األعساض ايٓاجت١ عٔ 

املطببات ايفطس١ٜ ٚايبهتري١ٜ ٚايفريٚض١ٝ ٚقد حيدخ تداخٌ بني األعساض يف بعض اذتاالت املسض١ٝ. نُا ٜٛدد تبأٜ 

اجملُٛعات ايفطس١ٜ املدتًف١، فايفطسٜات املطبب١ يًصدأ تظٗس أعساضٗا يف نبري بني األعساض املسض١ٝ ايت٢ حتدثٗا 

صٛز٠ بجسات شتتًف١ األيٛإ ٚاألغهاٍ ٚاألسذاّ ٚنريو ٖٓاى أعساض ممٝص٠ يفطسٜات ايتبكع ٚفطسٜات ايربٍٛ ٚغريٖا 

َجٌ ادتساثِٝ أٚ  َٔ زتُٛعات فطس١ٜ َطبب١ يألَساض. ٚقد تهٕٛ األعساض املسض١ٝ َصشٛب١ بٛدٛد تسانٝب تهاثس١ٜ

األسطاّ اذتذس١ٜ أٚ إفساشات بهتري١ٜ أٚ غري ذيو نًٗا تعترب دال٥ٌ ٚعالَات يًُسض ايٓبات٢. َٚػاٖد٠ ايطفٌٝ بداخٌ أٚ 

ع٢ً ضطح ايٓبات املصاب  أٚ يف أْطذت٘ ضسٚزٜا يف ايتػدٝص ٚايتعسف ع٢ً املسض. أَا األَساض اييت ٜهٕٛ ضببٗا عٛاٌَ 

ايس٥ٝط١ٝ نايٓٝرتٚدني ٚايفٛضفٛز ٚايبٛتاضّٝٛ أٚ ايعٓاصس ايصػس٣ فًٗا أعساض َسض١ٝ ب١ٝ٦ٝ َجٌ ْكص ايعٓاصس 

متٝصٖا ٚنريو األَساض ايٓاجت١ عٔ إخنفاض دزد١ اذتساز٠ أٚ ازتفاعٗا أٚ عدّ اْتظاّ ايس٣ أٚ شٜاد٠ زطٛب١ ايرتب١ أٚ 

 ًَٛس١ ايرتب١ فُٝهٔ تػدٝصٗا بطٗٛي١ َٔ األعساض ايداي١ ع٢ً املسض.

 اضتدداّ ايٓباتات ايهػاف١:  -ثاْٝا

ايٓباتات ايهػاف١ ٢ٖ زتُٛع١ َٔ ايٓباتات ايت٢ تٓت٢ُ إىل عا٥الت ْبات١ٝ شتتًف١ ٚتطتددّ نٓباتات نػاف١ 

يألَساض ذتطاضٝتٗا ايعاي١ٝ ٚزد فعًٗا ايطسٜع ع٢ً ايعد٣ٚ باملطببات املسض١ٝ سٝح تظٗس عًٝٗا أعساض َسض١ٝ ممٝص٠ 

ع اإلصاب١ املسض١ٝ، ٚنٌ زتُٛع١ َٔ ايٓباتات ايهػاف١ تطتددّ يػسض َعني فٗٓاى ٚداي١ ع٢ً املسض ايٓبات٢ ْٚٛ

زتُٛع١ َع١ٓٝ تطتددّ يتعسٜف ضالالت ايصدأ األصفس ٚايربتكاىل املسض١ٝ ٖٚٓاى زتُٛع١ تطتددّ يف ساي١ األَساض 

 ايفريٚض١ٝ ٚزتُٛع١ أخس٣ تطتددّ َع األَساض ايبهتري١ٜ.

 ط٥ٛٞ: اضتدداّ املٝهسٚضهٛب اي -ثايجا

ٜعترب املٝهسٚضهٛب ايط٢٥ٛ َٔ أِٖ ايٛضا٥ٌ املطتدد١َ يف زتاٍ أَساض ايٓبات يفشص ٚتػدٝص األَساض 

ايٓبات١ٝ َٚطبباتٗا ٚخاص١ ايفطس١ٜ ٚايبهتري١ٜ، فٗٛ ٜطتددّ يف ايتعسف ع٢ً ٚفشص ايرتانٝب ايتهاثس١ٜ َجٌ ارتالٜا 

يف األْطذ١ املصاب١ أٚ يتًو اايٓا١َٝ ع٢ً ب٦ٝات صٓاع١ٝ. ٚايرتانٝب ارتطس١ٜ ٚادتساثِٝ ايالدٓط١ٝ ٚادتٓط١ٝ ضٛا٤ 

ٚبإضتدداّ املٝهسٚضهٛب ميهٔ تعسٜف ايفطسٜات ست٢ َطت٣ٛ ادتٓظ ٚأسٝاْا ست٢ َطت٣ٛ ايٓٛع ٖٚٛ ٚض١ًٝ ضسٜع١ 

يتػدٝص األَساض ايٓبات١ٝ ايت٢ تطببٗا ايفطسٜات خاص١ ، ٜٚتِ ايفشص باملٝهسٚضهٛب ايط٢٥ٛ عٔ طسٜل عٌُ 

املؤقت١ أٚ املطتدمي١ ع٢ً غسا٥ح شداد١ٝ أٚ بعٌُ تػسٜح َسض٢ ٚقطاعات طٛي١ٝ أٚ عسض١ٝ بطُو زقٝل  ايتشطريات

 يألْطذ١ املصاب١ ست٢ ميهٔ فشصٗا بطٗٛي١ ٚٚضٛح.

 اضتدداّ طسم ايتػدٝص ايهُٝا١ٜٚ:  -زابعا

املصاب١ بايفريٚضات أٚ  ٚتعتُد ٖرٙ ايطسٜك١ َٔ ايتػدٝص ع٢ً زتُٛع١ َٔ اإلختبازات ايهُٝا١ٜٚ املُٝص٠ يًٓباتات



ايفٝتٛبالشَا َجٌ إختبازات ايربٚتني ٚايهسبٖٛٝدزات ٚاإلْصميات ٚاألمحاض األ١َٝٓٝ اذتس٠ فٛدٛد اذتُض األ٢َٓٝ دًٛتاَني 

برتنٝص عاٍ يف دزْات ايبطاطظ ٜدٍ ع٢ً إصابتٗا بفريٚع أيتفاف األٚزام. ٚتسانِ ايطهسٜات يف أْطذ١ ايٓباتات املصاب١ 

ٜطاعد بدزد١ نبري٠ يف حتدٜد اإلصابات ايفريٚض١ٝ. ٚنريو فايهػف عٔ إْصميات َع١ٓٝ بارت١ًٝ املصاب١ قد  بايفريٚع قد

 ٜطاعد يف ايتعسف ع٢ً املسض ايٓبات٢.

 ايتػدٝص باملٝهسٚضهٛب اإليهرتْٚٞ: -خاَطا

غٝا٤ ٜتِ بإضتدداّ زتاالت ٜػب٘ املٝهسٚضهٛب اإليهرت٢ْٚ املٝهسٚضهٛب ايعاد٣ َٔ سٝح األضاع ايع٢ًُ إال إٔ تهبري اال

َػٓاطٝط١ٝ حتٌ ستٌ ايعدضات ايع١ٝٓٝ ٚايػ١ٝ٦ٝ  ٚبإضتدداّ أغع١ إيهرت١ْٝٚ بدال َٔ األغع١ ايط١ٝ٥ٛ سٝح إٔ األغع١ 

اإليهرت١ْٝٚ ذات َٛدات قصري٠ ددا إذا َا قٛزْت باألغع١ ايط١ٝ٥ٛ فإٕ قدز٠ ايتُٝٝص بإضتدداَٗا تصداد مما ميهٓٗا زؤ١ٜ األغٝا٤ 

كدزبأقٌ َٔ املٝهسٕٚ، ٚإضتدداّ املٝهسٚضهٛب اإليهرت٢ْٚ يف ايفشص َٔ ايٛضا٥ٌ اذتدٜج١ املطتدد١َ يف ايٛقت اذتاضس ايت٢ ت

يًتعسف ع٢ً املطببات املسض١ٝ ايفطس١ٜ أٚ ايفريٚض١ٝ أٚ ايبهتري١ٜ أٚ ايفٝتٛبالشَا ، نُا ٜطتددّ أٜطا يف دزاض١ ايتػريات 

املصاب١ نُا ٜطتددّ أٜطا يدزاض١ اإلختالفات املٛدٛد٠ بني ايفريٚضات املدتًف١ ايفا٥ك١ ايدق١ ايت٢ حتدخ  يف ارت١ًٝ 

 ٚايفطسٜات ٚايبهتريٜا ٚايفٝتٛبالشَا يٝعط٢ صٛز٠ أنجس ٚضٛسا عٔ املسض ايٓبات٢. 

 اإلختبازات ايطريٚيٛد١ٝ: -ضادضا

ٚايٓبات، ٚتطتددّ ذتد  تطتددّ اإلختبازات ايطريٚيٛد١ٝ بهجس٠ يف زتاالت عدٜد٠ ألَساض اإلْطإ ٚاذتٝٛإ

نبري يف ايتعسف ع٢ً املطببات املسض١ٝ ٚخاص١ ايفريٚضات. ٚتعتُد ايطسٜك١ ع٢ً سكٔ املطبب املسض٢ يف دطِ سٝٛإ َجٌ 

األزْب فٝتهٕٛ يف دَ٘ َا ٜعسف باألدطاّ املطاد٠ نُا تتهٕٛ ٖرٙ األدطاّ املطاد٠ يف دَ٘ إذا سكٔ خبالٜا َٝت١ أٚ َٛاد 

ملٛاد ايت٢ تطبب تهٜٛٔ األدطاّ املطاد٠ تعسف باألْتٝذٝٓات ٜٚعسف املصٌ )ايطريّ( اير٣ حيت٣ٛ ع٢ً بسٚت١ٝٓٝ. ٖٚرٙ ا

األدطاّ املطاد٠ باملصٌ املطاد )اْت٢ ضريّ(. ٚتب٢ٓ مجٝع   اإلختبازات ايطريٚيٛد١ٝ ع٢ً ايتفاعٌ املتدصص بني األْتٝذني 

ايهػف عٔ ٚدٛد املطببات املسض١ٝ ايفريٚض١ٝ ٚايبهتري١ٜ  ٚاألدطاّ املطاد٠. ٚتطتددّ اإلختبازات ايطريٚيٛد١ٝ يف

 ٚايفطس١ٜ يف ايبرٚز. ٚتتُٝص اإلختبازات ايطريٚيٛد١ٝ  بأْٗا تعط٢ ْتا٥ر ضسٜع١ ٚأنجس دق١ ٚال حتتاز إىل زتٗٛد نبري.

 اإلضتػعاز عٔ بعد:   -ضابعا

يهبري٠ يًتعسف ع٢ً ْػ٤ٛ َٚد٣ ضسع١ ٜعترب ايتصٜٛس َٔ طبكات ادتٛ ايعًٝا َٔ ايٛضا٥ٌ اهلا١َ ذات ايفا٥د٠ ا

إْتػاز األٚب١٦. ٚقد أَهٔ بإضتدداّ ايتصٜٛس ادت٣ٛ بإضتعُاٍ األغع١ اي١ًْٝٛ حتت اذتُسا٤ يًتعسف ع٢ً اإلصاب١ ببعض 

األَساض ايٓبات١ٝ َجٌ أصدا٤ ايكُح ٚايًفش١ املتأخس٠ يف ايبطاطظ ٚايطُاطِ ٚبعض األَساض ايفريٚض١ٝ ٚبعض أَساض 

ال٥ِ اإلضتػعاز عٔ بعد ٚدٛد األَساض بصٛز٠ ٚبا١ٝ٥ أٚ يف صٛز٠ غدٜد٠ يف َطاسات ٚاضع١ َٓصزع١ مبشصٍٛ املٛاحل. ٜٚ

ٚاسد ٚتطتعٌُ بهجس٠ يف نٌ َٔ ايٛالٜات املتشد٠ األَسٜه١ٝ ٚزٚضٝا ٚأٚزٚبا، ٖٚٓاى إَها١ْٝ اآلٕ إلضتدداَٗا يف ايٛطٔ 

 ام املًه١ٝ ايصزاع١ٝ.ايعسب٢ َع تطبٝل ايطٝاضات ايصزاع١ٝ اذتدٜج١ ٚتٛضٝع ْط

 اختبازات ايتهٓٛيٛدٝا اذت١ٜٛٝ املعتُد٠ ع٢ً األمحاض اي١ٜٚٛٓ:   -ثآَا

تع٢ٓ ايتهٓٛيٛدٝا اذت١ٜٛٝ ايتعاٌَ بهفا٠٤ ٚبطٗٛي١ يف ايتشٜٛس ايٛزاث٢ يًذٝٓات ٚاملاد٠ ايٛزاث١ٝ يف خالٜا ايها٥ٓات 

اذت١ٝ ٚمبا ٜؤثس يف تهاثس تًو ايها٥ٓات اذت١ٝ. ٚنٌ طسم ايتهٓٛيٛدٝا اذت١ٜٛٝ املطتدد١َ تعتُد ع٢ً املاد٠ ايٛزاث١ٝ 

. ٚتفٝد ايتهٓٛيٛدٝا اذت١ٜٛٝ يف اجملاٍ ايٓبات٢ يف إْتاز ْباتات خاي١ٝ َٔ RNA أٚ  DNAبارت١ًٝ اذت١ٝ ٚاملطُاٙ بايـــ 



ايفريٚضات ٚايطفًٝٝات املُسض١ نُا ٖٛ َتبع يف َصازع األْطذ١، ٚنريو ميهٔ إٔ تطتددّ طسم ايتهٓٛيٛدٝا اذتدٜج١ 

ٚعصٍ ادتٝٓات املسغٛب فٝٗا يف ايتػدٝص ايطسٜع يألَساض ايٓبات١ٝ املدتًف١ نُا ميهٔ إٔ تطتددّ أٜطا يف تعسٜف 

ْٚكًٗا إىل ْبات آخس ٚايهػف عٔ تًو ادتٝٓات املٓكٛي١ نُا حيدخ يف بساَر ايرتب١ٝ ملكا١َٚ األَساض ٚإْتاز ْباتات عاي١ٝ 

اإلْتاد١ٝ )َٗٓدض١ ٚزاثٝا(. نُا ميهٔ أٜطا إضتدداّ تًو ايطسم يف دزاض١ ادتٝٓات املطبب١ ملكا١َٚ أَساض ايٓبات 

ٛدٛد٠ يف ايطفٌٝ ٚايت٢ تؤثس ع٢ً قدز٠ ايطفٌٝ ع٢ً إصاب١ َٚٗامج١ ايٓباتات، ٚبٗا أٜطا ميهٔ إضاف١ دني ٚادتٝٓات امل

َكاّٚ يٓبات قابٌ يإلصاب١ فٝذعً٘ َكاَٚا يًُسض. َٚٔ ايطسم املطتدد١َ يف إختبازات ايتهٓٛيٛدٝا اذت١ٜٛٝ طسٜك١ 

 .PCRإختباز ايبًُس٠ املتطًطٌ 


