
 الملخص العربى

 

تؼتبش االشؼت انًمطؼيت ْٗ افعم ٔسيهت نتمييى تكتالث انًُصف انصذسٖ ػُذ االغفال  ادة يا يتتى ارتشا   

انخهزَٔتٗ ْتٕ االستهٕل انًفعتم  االشؼت انًمطؼيت يغ حمٍ صبغت ػٍ غشيك انٕسيذ,ٔ يؼتبتش انتصتٕيش انًمطؼتٗ

 نيمييى تكتالث انًُصف انُصفٗ.

 

بتيٍ ٔسو انتٕتتت  تفشيتكان عخى انغذة انصذسيت ٔانخشاراث ٔيًكٍ اٌ تستاػذ فتٗتٕظح االشؼت انًمطؼيت ت

انهيًفأيتتتت انٕٓدرُيكيتتتت  ٔستتتشغاٌ انغتتتذد انهيًفأيتتتت انٕٓدرُكيتتتت ,ْٔتتتٗ ايعتتتا يفيتتتذة فتتتٗ تميتتتيى ستتتشغاٌ انغتتتذد

سٖ تحذيتتذ ايتتتذاد انًُصتتف انصتتذ ٔغيشانٕٓدرُيكيت.بانُستتبت نستتشغاٌ انغتتذد انذسليتتت تستتطتيغ االشتتؼت انًمطؼيتتت

ػتتٍ االصتتابت بتعتتخى انغتتذة انذسليتتت ٔانغتتذة  ت انكشتتفٔتعتتخى انغتتذد انهيًفأيت.تستتتطيغ ايعتتا االشتتؼت انًمطؼيتت

  .انًمطؼٗٔانتٗ ييًيز بًظاْش يًيزة فٗ انتصٕيش انجاسدسليت ٔأساو انختيت انجشحٕييت يخم انٕسو انًُٕٖ

 

انهيفتٗ ٔانتجًتغ  هفتت يختم انتٕسويًكٍ ايعتا نالشتؼت انًمطؼيتت تٕظتيح تكتتالث انًُصتف انصتذسٖ   انًخت

ْٔتزا يظٓتش بٕظتٕى فتٗ  ف.تعتخى انغتذد يستبل انستم أ انستاس ٕيذ انذيٕٖ تهك انتٗ تشرتغ انتٗ انتٓتال انًُص

الَتشتتاس انتتٕسو فتتٗ انًُتصتتف  انتصتتٕيش انًمطؼتتٗ . ٔا يتتشا يًكتتٍ نهتصتتٕيش انًمطؼتتٗ تٕظتتيح االصتتم انًشظتتٗ

 انصذسٖ .

 

بتشغى يتٍ  احتذة يتٍ ا ختش تطبيمتاث االشتؼت انًمطؼيتت فتٗ انصتذسيؼتبش تمييى تكتالث انًُصف انصتذسٖ ٔ

انتصٕيش انتمهيذٖ يًكٍ اٌ يحذد أ يمتشى ٔرٕد  تهت فٗ انًُتصف انصذسٖ ٔنكٍ فٗ يؼظى انحتاالث ال يستتطيغ 

تحذيتتذ رنتتك ٔحتتذيخا تٓتتش انتصتتٕيش بتتانشَيٍ   تحذيتتذ تطبيؼتتت أ االيتتتذاد انتتٕسو . ٔنكتتٍ تستتتطيغ االشتتؼت انًمطؼيتتت

انصتذسٖ االيتايٗ تحذيتذا دليمتا ٔتٕظتيح ػاللتت ْتزِ  اغيسٗ  ٔانزٖ نّ انمذسِ ػهٗ تحذيذ تكتالث انًُصف انًغُ

يًكتتٍ تميتتيى االشتتؼت انًمطؼيتتّ نهًُصتتف انصتتذسٖ ػتتٍ غشيتتك انتصتتٕيش  انتكتتتالث باالػعتتا  انحيٕيتتت انًحيطتتّ .

-2بغّ بًؼتذليُاييكٗ يتى حمٍ انصانًمطؼٗ انذَاييكٗ أ انتصٕيش انًمطؼٗ انحهزَٔٗ . فٗ انتصٕيش انًمطؼٗ انذ
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 ٔاحذة يٍ تحذياث انتصٕيش انًمطؼٗ انذيُاييكٗ تمييى  ًيت انصبغت بذٌٔ  هك ػيٕل ٔاظحت نهتصٕيش 

ٔيستتتطيغ انتصتتٕيش انًمطؼتتٗ انحهزَٔتتٗ انتتذيُاييكٗ تمهيتتم  ًيتتت انصتتبغتبذٌٔ  هتتك ػيتتٕل ٔاظتتحت فتتٗ 

 32-22ستطيغ انتصٕيش انًمطؼٗ انحهزَٔٗ حم ْزة انًشكهت حيج يًكٍ يسح انصذس بانكايم  تالل انتصٕيش ٔي

 .حاَيت أ الم باستخذاو بشتٕ ٕالث يحصصّ نزنك 

 

انتشخيص انتفشيمٗ نتكتتالث انًُصتف انصتذسٖ بُظتاو تصتُيف انُظتاو انتزٖ يستتخذيّ فيهستٌٕ انتزٖ  يبذا

 صذسٖ انٗ يمصٕساث اياييّ , ٔسطٗ ,  هفيّ .لسى انًُصف ان

 



ْتٕ ٔسو انغتذِ انصتذسيت بانُسبّ انٗ تكتالث انًُصتف انصتذسٖ االيتايٗ انتشتخيص انتفشيمتٗ انكالستيكٗ 

ٔانغذة انذسليتّ ٔٔسو انغتذِ انيًفأيتت ٔ يًكتٍ انحصتٕل ػهتٗ ادنتّ اظتافيت يتٍ تٓتٕس انتصتٕيش االشتؼاػٗ ٔستٍ 

 ش اال هيُيكيّ .انًشيط ٔيا يشتبػ بٓا يٍ انًظاْ

 

بانتطشق انتٗ انًُصتف انصتذسٖ االٔستػ ٔانتشتخيص انتفشيمتٗ يشتًم انكيستّ انمصتبيّ ٔتشتْٕاث انؼمتذِ 

 انيًفأيّ 

 )ساس ٕيذ ( ٔاالفاث انٕػائيّ .

غانبا ياتحذث انكيست انمصبيت بيٍ انكاسيُا ٔانًشئ اَتشاس انًشض يصيل ػادة انغذد انيًفأيّ االياييّ أ 

, ٔيؼتبش سشغاٌ انشئّ اال خش شيٕػا فٗ اصابّ انغذد انيًفأيّ نهًُصتف انصتذسٖ    ٖ االٔسػ انًُصف  انصذس

  .يؼظى االٔساو  اسد انصذس تُتشش ػادة دا م انصذس

 

شتفافٗ , ٔسو  تكتالث انًُصف انصذسٖ انخهفٗ تًخم ػًٕيا االٔساو انؼصتبيّ )ٔسو نيفتٗ ػصتبٗ , ٔسو

 نًُصف انصذسٖ انخهفٗ لذ تًُٕ انٗ احجاو ال تصذق .تكتالث اصٕٖ ْٔكزا ........( ػصبٗ ػ

 

لتتذسِ االشتتؼّ انًمطؼيتتّ نتحذيتتذ االَستتجّ انًختهفتتّ ػتتٍ غشيتتك  صائصتتٓا انتْٕيُيتتّ يًٓتتّ رتتذا نتشتتخيص 

 تكتالث انًُصف انصذسٖ . لذ تختٕٖ انتكتالث ػهٗ دٌْٕ أ سٕائم أ تكٌٕ يتكهسّ فٗ االشؼّ انًمطؼيّ .

 

)تشاتٕيا( Teratomaٔاسُاٌ ْٕ  \يٗ انتٗ تحتٕٖ ػهٗ دٌْٕ ٔ انسيٕو أ  تهّ انًُصف انصذسٖ االيا

لتتذ يحتتتٕٖ ٔسو انتٕتتتا ػهتتٗ  ًيتتّ يتتٍ انتتتكها فتتٗ حتتيٍ  يستتّ انغتتذِ انصتتذسيّ تحتتتٕٖ ػهتتٗ يتتا  . فتتٗ انًُصتتف 

 انصذسٖ االٔسػ انكيسّ انمصبيّ غانبا يا تحتٕٖ ػهٗ يا  ػهٗ انشغى يٍ استفاع انتْٕيٍ فٗ انكيسّ انمصبيّ .

 

ايتا بانُستتبّ نتكتتتالث انًُصتف انصتتذس,انخهفٗ , انؼذيتتذ يتٍ االٔساو انؼصتتبيّ يُخفعتتّ َستبيا فتتٗ انتتتْٕيٍ  

ٔنكٍ نيا فٗ تخفيتف انًتا  . ٔانتكهستاث يًكتٍ اٌ تحتذث فتٗ االٔساو انؼصتبيّ ال ستيًا  رنتك انتتٗ تختتٕٖ ػهتٗ 

 ػُاصش يٍ االَسجّ انؼصبيّ أ انًخ .

 

 الةالهدف من الرس

 

انذساستّ ْتٕ انمتا  انعتٕ  ػهتٗ دٔس االشتؼّ انًمطؼيتّ ٔتطبيماتٓتا انًختهفتّ فتٗ تشتتخيص  انٓتذ  يتٍ ْتزِ

    تكتالث انًُصف انصذسٖ ػُذ االغفال


