
 ؟ةدالولا دعب ام فزن نع ةيعوضوملا تاسايقلا انربخت اذام :ةيلبهملا ةدالولا دعب مدلا دقف

 يرظنلا مييقتلا مادختسا توافتلا اذه ببس نوكي دق ،ةيحان نمف .ةروشنملا ةيبطلا تاعوبطملا يف ةدالولا دعب ام فيزن ةيمك ريبك وحن ىلع توافتت
 يف تايفشتسم ةعست يف عساو قاطن ىلع ةيريرس براجت Gynuity Health Projects ةئيه ترجأ دقلو .مدلا دقفل يعوضوملا مييقتلا سيلو
 سايقو عمج مت ،ةساردلا هذه نم ءزجكو .ةدالولا دعب ام فزنل لوتسوربوزيملا راقع ةيلاعف مييقتل مانتيفو ايكرتو رصمو روداوكإلاو وساف انيكروب
 ةدالولا دعب ةدحاو ةعاس ةدمل ةرياعم ريرس ةءالم مادختساب ةدالو ةلاح 40000 نم رثكأل يماظن وحن ىلع ةيلبهملا ةدالولا دعب دوقفملا مدلا ةيمك
 ريرس ةءالمو HemoCue AB® زاهج- نيتثيدح نيتينقت مادختسا ىلع ةيبطلا ةياعرلا يمدقم بيردت مت دقلو .طشنلا فيزنلا فقوتي ىتح وأ
®BRASSS-V- يلاوتلا ىلع ،ةدالولا دعب دوقفملا مدلا ةيمك سايقو ةدالولا دعبو لبق نيبولجوميهلا تايوتسم مييقتل.

 ةلحرملا ءانثأ ينيتور لكشب يئاقولا نيسوتيسكوألا راقع مادختسا مت ثيح - نيفلتخم نييريرس نيعضو يف ةدوقفملا مدلا تايمك ليجست مت دقل
 ءاسنلا عيمجل ةدالولا لبق نيبولجوميهلا ىوتسم  طسوتم ناكو .يئاقولا نيسوتيسكوألل ينيتورلا مادختسالا متي مل ثيحو ضاخملل ةثلاثلا
 دقف ناك طسوتملا يفو .رتللم 3500 ىلإ 10 نم ةدالولا دعب مدلا دقف يلامجإ حوارتو .1.4 ± رتلرشُع/مغ 11.5
 ضاخملل ةثلاثلا ةلحرملا يف نيسوتيسكوأ يئاقولا جالعلا نذخأي مل يتاللا ءاسنلا نيب ىلعأ ةدالولا دعب مدلا
 ىلع نيسوتيسكوألا نذخأ يتاللا ءاسنلا نيب (165 ±)رتللم 256 مد دقف طسوتمب ةنراقم ،(281 ± رتللم 290)
 مل يتلا تايفشتسملا يف ظوحلم وحن ىلع ىلعأ ةدالولا دعب ام فزن نم ةجلاعملا تالاحلا لدعم ناكو .يئاقو وحن
 اهيف ءاسنلا تذخأ يتلا تايفشتسملاب ةنراقم (%10.5) يئاقو وحن ىلع ًاينيتور نيسوتيسكوألا اهيف مدختسي
 مادختساب ةدالولا دعب ام فزن تالاح نم %75 صيخشت متو .(%2.6) يئاقو جالعك مظتنم وحن ىلع نيسوتيسكوألا
 مدلا دقف يلامجإ نإ .ةدالولا دعب ام فزن صيخشت تقو رتللم 113 ± 712 مد دقف طسوتمب ةرياعملا ريرسلا ةءالم
 رشع/مج 1.9) ةدالولا دعب ام نيبولجوميه طسوتم ناكو (279 ± رتللم 989) اهجالع مت يتلا ةدالولا دعب ام فزن تالاحل

.(1.4 ± رتل رشع/مج 1.6) نيسوتيسكوأ يئاقولا جالعلا نيقلت يتاللاب ةنراقم (1.6 ± رتل

 لقأ ءاسنلا فزنت ،ضاخملل ةثلاثلا ةلحرملا ءانثأ مظتنم وحن ىلع نيسوتيسكوألا اهيف ىطعي يتلا تايفشتسملا يف هنأب ةعقوتملا ةجيتنلا تانايبلا دكؤتو
 .جالعلا لبق ،رثكأ وأ مدلا نم رتللم 700 ندقف ةدالولا دعب ام فزنك نصُخش يتاللاً ابيرقت ءاسنلا عيمج نأ ىلع تلد جئاتنلا نإف ً،اضيأ .ةدالولا دعب
 1500 يلاوح نإف ،ةقيقحلا يفو .مدلا دقفل ةعفترملا تايوتسملا كلت دنع ىتح ،ءايعإلا وأ ملألل ةيريرس تامالع يأ نرهظي مل ءاسنلا كلت نم ريثكو
 ءاسنلا نأ جئاتنلا كلت نيبتو .ةظوحلم ةسكاعم جئاتن ةيأ نرهظي مل ةدالولا دعب ام فزن نمً ادبأ نجلاعت ملو رتللم 500 نهمد دقف ىدعت يتاللا ،ةديس
 رثكأ مد دقف) ةدالولا دعب ام فزنل يلاحلا فيرعتلا ناك اذإ ام لوحً الؤاست ريثت اهنأ امك .ةدالولا دعب رتللم 500 نم رثكأ مد دقف لمحت ىلع تارداق

.ةماعلا ةحصلا تالخدتل لضفألا رايعملا وأ/و ًايريرس ًابسانم (رتللم 500 نم
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