
 


ا�� و������ ����� ���داد ����� ا�����وس �� ا��
م و������          ��
د  وا���
و���3ا ا����2 �0��1 ب/�
 ا.-�!ب� م�!*��ة �)�'ن          . آ��!ت ا��
م ا����"!ء    

���� �'اج
 ا����وس � ا�
م م���/� ج
ا و�
د آ��!ت ا��
م ا����"!ء        

 م5        �����ة �9!وم ج3!ز ا���!�� ب7
ة .��!ج ا�� 
م���"� ، و�)5 ب/

  
 ���= ا�'>�;             آ��!ت ا���� >��م ا����"!ء ��A!رب�� ا�����وس ا���ي �/
    �B!��(�ا����Fاع ب���5 ا������وس وآ����!ت ا���
م     . �C��D �9'���� �����0 وا�

�� ب!��KL م5 �
م 3J'ر أ��اض �CD ا��F!ب�  . ا���"!ء ��
����ة م��5 ا����م5 وم��� إر����!ع ������ ا������وس إ���C درج���     � 
و�)��5 ب/��

 ا����K ����0 ��!ج�ا        �� ��!����ار ��    آ���ة ��
 ج3!ز ا�� ��5 ا.س�
        ���Oأآ P�7���ا Q�Fوس و���������ا Q�!F��� ن'��(� ������ا��/�آ��� وا��

�3!ب!ت واRم�اض ا.��3!ز���S� ض���.   
  

  ا���ز/ أ
�اض �� ا����
� ا�������
��!و�� �D�ا 
��  �"�K ا�/9�  إ��!ء م�

 ا�'زن� P9�    ���  إس3!ل م�
=��� ا�� Vض�    �D�'W ة���� ���  س/!ل ج!ف ��


 أو ا��K أو ا���'نب9� ح��اءD��ا CD�   
���L D�� ق�� �    إر��!ع � درج� ا��Aارة م

 

 ��L ى أ*�!ص
�)3J 5'ر أ��اض آ�3[ أو م7!ب �3�3! ��
و���� ^ ��)R 5ي *�P أن �P�7 ا.-!ب� . مF!ب�5 ب!���ض

إن . ب!���ض �
�0 أو�
ى أي *�a Pخ� ح�2 ه�[ اR��اض
 �D'س��ا !��) 5�39��W 5! ا�2��b وا��PA ا�����ي ه� �ا�

  .�P��7 ا���ض
 

 

 ا��� ا�����ي
 5� c7(D� ت!-'A��!ن م5 ا�ه�!ك �'

   ELISA ���اإ���C   اRول . ���وس ا^�
ز
 �Dح��
م �c7(D �5 ا���ض � ا���و��

C�وRا . 

C��� �!O�ن   ا�� D Western'ت اس!يبو��

blot assay    ج��'�
م ��gآ�
 ا���!ef ا���   إ���ا �PA�D وه' ��
�!ج ا��PA اRول A� 5أرب/� إ�'م�5 م �3 ��!0�fأ�!م �h�وأم! ، �

PA��5  ا��ج م5 أس�'!�A�� �!O�إا�BiB � ���3h ��0  أس!ب��
�����PA با���LR واRدو�� اRم��)��   إدارةس�A;وح!��! . ا��

C��� 
�
   OraQuick Rapid HIV-1 Antibody test  ج
�!ef خiل � Cb/�20�<د  >F� ���!� �<
C 99 %  . !��W�إ�9 وب

�)5 ا�9'ل بgن ا�P�7 مF!ب�  K� إذا 
ب���وس ا.�
ز ب7)< مnآ
ب/�< ا��PA  ���ا وآ!�! م'ج��g� K� KB 5آ�
 ذ��إ��< �5�FA م5 
 وآ!ن م'ج�!�!O�ا .   

 

��   !� ��ت ت��
�A'-!ت دور�� ���ى  ��
م! �)'ن ا��PA م'ج�! �1ن ه�!ك

�F!ب ب!����س �3
فD�� ]�B!(� ى
  ا�C م�!ب/� �7!ط ا����وس وم

 �!��
د . ا�
م و� ]��Bg�CD ا��3!ز ا�A� ت!-'A��ه�[ ا ef!� إو��
م�!س�� ا����� �/iج ب!�/9!>�� ا��"!دة ����وس  ح
 آ��� م
ى

   وه�!ك �FA!ن ��3ا ا��pض. ا.�
ز 
• ���!��
اد ا���i! ا�/� ) CD4+ cell counts ( 

 ا�
م ���� �'اج
 ا����وس  •�Viral load) ( �<ن د!�و�"
����� ا��PA ��2 إج�اؤ[ م���5 � ��= ا�

 
 

   ا�9
س-ج�/�� أ-
>!ء ا����� ا������
 

�������� �
�����  �� ��� ������������ �
�����  �� ��� ������������ �
�����  �� ��� ������������ �
�����  �� ��� ����� � � � ����� ����� ����� �����  

 �
م�ذا �$�# ب�� ا����
؟؟ا�������  

  
 � 
�
 ه' ا�"/c ا�7� ��!��ج3!ز ا�

� !�أآ�O��ض� �S-!ب� D/� 0ا���K م

 م5 اRم�اضب!�
/� � ا.��3!ز�� ا�

 2Dp�� ا���K ا��K�D ا��b�L!��ً! م! ��
!3�D� ��Bورا ��L م�اض �)'نRه�[ ا ، 

  .ب< �)��2 ب�/< �'ام< خ!رج��

  
���� ح�u �3!جK وا���ز(� ه' م�ض ����0 ���وس �P9 ا���!�� ا�

 K��D� رس!A�ب� ا!O� ا���K وا��ي �/��� ب� ��!��ا����وس ج3!ز ا�
و��P��7� K إ-!ب� ا�P�7 ب!.�
ز . م5 أي إ-!ب� أو ���وس!ت 

�� م)/2 أو / خ200��Dإذا آ!ن �/
اد ا���i! ا���!��� أ>< م5   �DDم
 ��L P�* 
�� �3h� د أن!�/�إذا �3Jت �0�D أم�اض م��L 5 ا�

����(�  . مF!ب ب�P9 ا���!�� ا�
 

  م�اح( ا���ض
��ض ا�A!د ح�u أ�0  و�/�ف ب��ح�D ا�: ا���ب� ا���دة م�ح+� 

 
4-3ب/�!/� K��D� وس����م5 دخ'ل ا �م5  50-70%  أس!ب�
 أ��اض م7!ب 03�D��S'��ا مO< ا.ا��F!ب�5 م5 � K�"ء و�!��
��!و���D�ا 

ة اس�'��5 أو .ا�/9��� ه�[ اR��اض ���� 3KB �  أس!ب�

��  �)'ن ا��PA ا�����ي .آ�7!ف ا���ض س��D! إذ أن و. ��

�3 � ا�
م ب/
 ا�/
وى ب�37 أو �BiB أ*�3 �ا���������������وسh . لiوخ

را Fوس و�)'ن م���D� iب ح!م!F�ه�[ ا����ة �)'ن ا�P�7 ا�


وى و�9< ا���ض/D� !�'<.  
وه ا���ح�D م! ب�5 ا.-!ب� ب!����وس و3J'ر   :!��ة ا���!/ة

اRج�!م ا��"!دة � ا�
م  وه م5 أخ�b م�اح< �9< ا���ض إذ 
���
و ��3! ا��� �� ج�� �B!(�� ب�AF ج�
ة م� أن ا����وس!ت �

��!و�� ، وأ�"! خiل ه�[ ا����ة �)'ن �D�ا !�i��م5 ا 
���و�2�F ا�
 !��Dي س����  . ا��PA ا�


م�� ا���i! ا���!��� !��ة ا��0��� � �� ا����وس ���� !3�iوخ 

ز إ��!ب�!  �S� م
 ��/< �PA ا��. و�'�
 ا���K ا���!م ا��"!دة ا�

��ة ا�A"!�� مy P�* 5خ� ��/! � cD��AD!�� ا���AF و��
�9!وم� ا���Kو�.   

�3��ض��O< أس'أ م�اح< ا� و���ز م�ح+�  اhو�   >Oاض م��أ

 وس/!ل  وا.ره!ق وإ���!ض  آ��� �  ا�'زن وا��/�ق �
إس3!ل *

 �3h� 
����مO< ا��< وا���W!ن أخ�ى أم�اض ج!ف وح!د و>�  
��!��
 ا��ي �2�F ج3!ز ا��
�cD ا�7D� . 5م ��Oآ �F!ح2 ذ�� �

 � وا��7LR ا���!��W وإ��7!ر ب9�F/�3!ز ا��ا � >Dت خ^!A�ا

 إض!�� إ�C ا���9ح!تD��ا CD� اء��  .ح

.  
   م� ا�/ي ���ث داخ( ا�2�3؟

C��� ��VF ب)��!ت ا�
م ا���"!ء وا�D� K��D� وس����دخ'ل ا 
�� 

CD4 � !"وأ�   !�iخ C��T4) K��D� رس!A�ب� ا!O�  وه�! ب
 



 ا�$7ج
 

5��Dوس� >�اRو�C م3!ج�� ا����وس ��� : 0�iج م�ض ا.�
ز �7
 ��!��7�< ���7| ج3!ز ا�� 3� ���!O�0، أم! ا�D� 9"!ء�ا �!�وب!�

����
 ا���  
  

��= م5 ا�"�وري أن ���!ول اRدو�� إذا آ!�; ا��A'-!ت و�)5 

د أ�"< و>; ��
ء ا�/iج ��b2!�ا������� إ��!ب�� �Aه' م5 س� 

 

 �CD ح!��� ا���AF ا�/!م� و�CD ���� �'اج��Rن ه�ا �/
ه�!ك iBث �'ام< ��2 . وآ�!ءة ج3!ز ا���!�� ا����وس � ا�
م 

  :أخ�ه! ب/�5 ا.���!ر ��
 أخ� >�ار ب
ء ا�/iج وه
1( ����(�9
م� ���ض �P9 ا���!�� ا���  اR��اض ا�

اد ا���i! ا� )2/� ���!�� 

 . ���� �'اج
 ا����وس � ا�
م )3

  و�)5 ��2 ا��
ء ب!�/iج إذا 
•  P��7� K� م� أو
9����� م(�آ!�; أ��اض �P9 ا���!�� ا�

  ا.-!ب� ب!.�
ز

اد ا���i! ا���!��� آ!�;  •/�200��Dم)/2 أو أ></ خ ���Dم 

  أو أآ����100,000�O �'اج
 ا����وس � ا�
م  •

 

 ا� 9��� م8 ا���ز
 ��!<'D� ر!Wخ!رج إ ������ت ا!<i/�2 ا��� P�7�ا CD� ز
م5 ا.�

ا��واج وا.���ام ب���7 واح
 وآ�! ذآ��! س!ب9! ح'ل �Wق ا.��9!ل 
��!<'D� آ�ي ض�وري��ا �!ل ا�'ا>/�  . �V��W 5 ا���= �1ن إس

 

�gآ
 م5 D� زم�i�ت ا!-'A��ا K�أم! ب!����� ��9< ا�
م ���2 أن �
  . سiم� ا�
م م5 ا����وس

59A�ل ا!�/��!ن / وآ��� ��2 �
م أس"� �B'D���D أو ا�/���ا.ب� ا�

D�D� ��<!O�دوات اRا K�9/وس و�����9!ل ا�
م إ��  

  
�< Rن � ذ�� A�2 ا��� �QF اRم3!ت ا��F!ب!ت ب!�/
وى بp���



وا ب/�'� K� 5���ل ا!�W�� ��!<53 وو�AF� ��!�  .ح
  :أم ر أخ�ى �3; م�ا
�ت:�

yم م7!رآ� ا
  خ��5 � أم'اس ا�iA>� أو ��*!ة اRس�!ن�

�/!ن ا���د � !�3�R رات
�� ا�)A'ل وا�W!/� 5� د!/�ا.ب
�!رس!ت أو سD'آ!ت م3�g* 5! أن �����F� 2!ت n� �7f!Wدي ��

  ا.-!ب� ب!����وس
 ��9ه! �و�CD آ< اRح'ال �1ن ا.���ام ب!�K�9 وا���!دئ واRخiق ا�

� 
�/�! ه ا�"�!ن ا�'ح�����2 ه�ا ا���ض ا���!كم�.  
 ا�
رج� اRو�C م�g�� سD'ك � !�ا.-!ب� ب!.�
ز وا�'>!�� م�0 ه
� آ0D و^ ����9� � CD�V�! ا���د ، و�)Ba 5!ر[ �7�< ا�� �!��إج
9�Ba  �F!ر ا.�
ز �CD ا��F!ب م5 ا��!ح�� ا���AF �9| ب< �0 �

 5(�
 �)'ن أ*
 خb'رة م5 ا���ض ���0 و�< ���!��أن ج'ا�2 إج
�A�AF�'>!�� ا�اب�� ا
� �  .���' ا.��!ن م5 *�[ إذا إ��

 

 :ا���اج<
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�; !� ��ت إض�!�� أخ�ى�Bا� ;+B� �9و  

م •D� >اد آ!م
/�  
• 
  �PA وcf!J ا�)�
  �A'-!ت اRم�اض ا���9'�� ج���! •
، ا��<  •f!'ب�ا 
  �A'-!ت أخ�ى مA� >O'-!ت ا�)�

  
  آ�D ت���( ا�$�وى ب���وس ا���ز؟؟

D� ����fق ر�W ثiB وىه�!ك
/:  
1.  ��
G��H 8 ا�$97�ت ا�3��  
�9< ا���ض أس!س! مP�* 5 إ�a Cخ� إذا آ!ن  •��

أح
ه�! مF!ب! ب!���ض س'اء �V��W 5 ا.�F!ل 
 ا���� ب�5  ا��ج< وا���أة

•  >f!��ا V��W 5� آ'ر��7!ذ ب�5 ا�ا أو ا.�F!ل ا����
�9< ا�/
وى. ا���'ي�� �!رس� ا���= آ� .و�)� م�ة واح
ة �

 ��م
G��H 8 ا .2

•  C�وى إ

 �9< ا�
م مP�* 5 مF!ب ب!�/��
K�Dس P�*.  

•  
9�� س'اء ��/�
ام ا.ب� ��L ا���
 إس��

رات �V��W 5 ا�'ر�
، أو � ح!�� �� ا�W!/�م

 2b�!دات ا����7!ت و��� ا�� ��9/�
ام ا.ب� ��L ا���إس
  .ا�/!م أو 2��W اRس�!ن

• 9B >Oس�!ب مRي س�2 م5 اR 
D��29 اB ح!^ت 2 اRذ��5 �

م� ����وا�/iج ب!.ب� ا�����F وا�'*K إذا آ!�; اRدوات ا�

 .م�B'D ب!����وس

3. 8� م8 اNم ا��M�ب� إ�L ا�3�

�< أو خiل ا�'^دة  •A�ء ا!�Bأ) V��W 5�
���7� )ا�

أو ب/
 ا�'^دة �V��W 5 ا��ض!�� ح�u أن  •
�)5 أن ��� >9�V��W 5 ح2�D اRم� .ا����وس م5 ا�


0�ء م8 .4Nا �
  م���ع مM�بزرا

  
S ت���( ا�$�وى ب��تM�Sت ا�$�رض� آ�� !# ا���Sت 

��  :ا����
• �9�!/�    ا���A�!F أو ا�

�!ل اج�3ة ا���D'ن ا�/�'م�� •/� إس

 رذاذ ا�/b= أو ا��/!ل    ا���!ور � >!�!ت ا�
راس� •

���7!ت •�� ا�� Cض�� ز�!رة ا�

� ا��7Aات •��  
�!م!ت ودروات ا���![ ا�/!م� •A�ل ا!�/��!ل أح'اض إس�/ إس

 ا���!ح� ا�/!م�


ام أدوات ا�b/!م وا��7اب  •���� وا���7وب!ت وإس/WRول ا!��
 اRم!آ5 ا�/!م��  

 

   


