
جدول رموز التحالیل الطبیة ومعانیھا
یتعرض جسم اإلنسان إلى العدید من اإلنتكاسات خالل حیاتھ، وغالباً ما تكون ھذه االنتكاسات ناجمة عن التأثر بالملوثات في البیئة
المحیطة للفرد، وقد تظھر ھذه التأثیرات بشكل سریع للغایة، أو أنھا تستغرق الكثیر من الوقت حتى تصبح مرض فعلي بعوارض

حقیقیة، ولذلك یلجأ األطباء إلى طلب التحالیل الطبیة، التي یصعب على اإلنسان العادي فھم معاني رموزھا واختصاراتھا، ففھم ھذه
الرموز یتطلب خبیر صحي بھا، سواء المختصین بإجراء االختبارات كالمخبریین، أو األطباء الذین یقومون بطلبھا، وفي ھذا المقال،

سوف نتحدث عن ھذه التحالیل، ونوضح معانیھا.
التحالیل الطبیة

التحالیل الطبیة ھي االختبارات التي یقوم بإجراءھا الطبیب المختص، أو االختبارات التي یطلب إجرائھا من قبل المریض في
المشافي أو العیادات المختصة باالختبار، وذلك لفھم حالة الجسم، أو ظھور عوارض تدل على أن المریض یعاني من خلل ما، في

عضو من أعضاء الجسم، والحصول على التشخیص الذي على أساسھ، یبني الطبیب خطة العالج، وھناك لغط حاصل في الخلط بین
التحالیل الطبیة، والتحالیل المخبریة، فالَتحالیل الطبیة، ھي مصطلح شامل ألي تحلیل یتعلق بجسم اإلنسان وأمراضھ، بما في ذلك

التحالیل المخبریة والتصویر الشعاعي وغیره، أما التحالیل المخبریة، فھي أحد أنواع التحالیل الطبیة الشاملة، وھدفھا أن تتحقق من
عینة من الدم أو البول أو البراز أو أنسجة الجسم، بحیث یتم أخذ عینة ویتم علیھا إجراء االختبار.

أنواع التحالیل الطبیة
تستخدم التحالیل واالختبارات على نطاق واسع في عالم الطب، فھي تدل على ما یجري داخل الجسم وَتركیبتھ، وُتساعد األطباء في
تشخیص الحاالت الطبیة، وتخطیط العالجات أو تقییمھا، وھذه التحالیل متنوعة للغایة، ومن بین كل التحالیل الطبیة، تعتبر التحالیل

المخبریة، من أكثر أنواع التحالیل التي یتم إجراؤھا بشكل كثیف للغایة یومیاً حول العالم، والتي تعتمد على الكیمیاء السریریة، وھي
عملیات كیمیائیة لقیاس مستویات المكونات الكیمیائیة في سوائل الجسم واألنسجة، والعینات األكثر شیوًعا المستخدمة في الكیمیاء

السریریة ھي الدم والبول، وتوجد العدید من االختبارات المختلفة، الكتشاف وقیاس أي نوع من المكونات الكیمیائیة في الدم أو البول
تقریًبا، وقد تشمل المكونات جلوكوز الدم، الكھارل، اإلنزیمات، الھرمونات، الدھون، البروتینات والمواد األیضیة األخرى، وتشمل

أیضاً التحالیل الطبیة األخرى التصویر الشعاعي وتخطیط القلب والسونار والتنظیر وغیرھا.
جدول رموز التحالیل الطبیة ومعانیھا

یقوم الفني أو الطبیب المختص، بتحلیل عینات االختبار، وذلك لمعرفة ما إذا كانت نتائج المریض تقع ضمن النطاق الطبیعي، وفیما
یلي، نقدم أھم ھذه التحالیل ورموزھا في الجدول المرفق:

سبب االختبارمعنى الرمزرمز االختبار

ABGیجرى عادة للكشف عن أمراض الرئةغازات الدم الشریاني

ACLإصابة جزء شائع من الركبةالرباط الصلیبي األمامي

ADHDقصور االنتباه وفرط
الحركة

عند حدوث اضطراب في السلوك

AFIBلمنع حدوث اضطراب في نظم القلبالرجفان األذیني

ACEاألنجیوتنسین المحول
لإلنزیم

ارتفاع ضغط الدم وفشل القلب والسكري
وأمراض الكلى.

AIDSمتالزمة نقص المناعة
المكتسب

للكشف عن العدوى التي یسببھا فیروس
نقص المناعة البشریة

ALPللكشف عن أمراض الكبد أو العظاماختبار الفوسفاتیز القلویة

ALSالتصلب الجانبي
الضموري

في حال احتمال حدوث، ما ُیعرف باسم
مرض لو جیریج

ALTللكشف عن أمراض الكبدأالنین أمینو ترانسفیراز



AMDالتنكس البقعي المرتبط
بالعمر

لمنع حدوث مشكلة في العین

AMIلمنع حدوث نوبة قلبیةفشل قلبي حاد

AODMاختبار داء السكري عند
البالغین

2النوعمنالسكريداءعنللكشف

ASTأسبرتات أمینو
ترانسفیراز

للكشف عن أمراض الكبد

AVMخلل في الدورة الدمویةتشوھات وریدیة شریانیة

BPقوة ضغط الدم على جدران الشرایینضغط الدم

BMIمقیاس لمقدار وزن الجسم، بناًء علىمؤشر كتلة الجسم
طولھ

BPHتضخم غدة البروستاتاتضخم البروستاتا الحمید

BRCAالنساء المصابات بھذا الجین، ھم أكثرجین سرطان الثدي
عرضة لإلصابة بسرطان الثدي أو

سرطان المبیض.

BUNللكشف عن مشاكل أمراض الكلىنیتروجین الیوریا في الدم

CA-125فحص دم لقیاس نشاط السرطان125السرطانمستضد

CABGتحویل مسار الشریان
التاجي

یجرى قبل إجراء نوع من أنواع جراحة
القلب

CADللكشف عن نوع شائع من أمراض القلبمرض القلب التاجي

CATالتصویر المقطعي
المحوري المحوسب

نوع من األشعة السینیة

CBCاختبار دم یقیس العدید من خصائصفحص دم شامل
خالیا الدم

CHDمن أمراض القلب التي تولد مع اإلنسانمرض قلبي خلقي

CHFأوفشل القلب االحتقاني
قصور القلب

حالة ال یستطیع فیھا القلب ضخ كمیة
كافیة من الدم في جمیع أنحاء الجسم.

CMVوھو فیروس شائع یؤدي إلى تضخمفیروس مضخم للخالیا
الخالیا

CNSلفحص الدماغ والنخاع الشوكيالجھاز العصبي المركزي

COPDللكشف عن مرض رئوي، یصّعب عملیةانسداد رئوي مزمن
التنفس



CPKإنزیمأجلمندمفحصفوسفوكیناز الكریاتینCPK،لمعرفة
ما إذا كان المریض قد أصیب بنوبة قلبیة

CPRإجراء طارئ للقلب، لمعرفة إن توقفاإلنعاش القلبي
قلب المریض، أو توقف عن التنفس.

CRFللكشف عن أمراض فشل الكلىالفشل الكلوي المزمن

CRPفحص دم لمعرفة إذا كان المریض یعانيبروتین سي التفاعلي
من التھاب أو مشاكل في القلب.

CSFفحص السائل النخاعي الذي یحیط بالمخاختبار السائل النخاعي
والحبل الشوكي

CVAلمعرفة إن كان ھناك حالة سكتة دماغیةاختبار السكتة الدماغیة
أو نوبة دماغیة

CXRاختبار تشخیصي یستخدم اإلشعاع لعملاألشعة السینیة الصدر
صور للرئتین

D & Cیتم قبل إجراء عمل جراحي على الرحمالتمدد والكشط

DJDاختبار للكشف عن نوع آخر اللتھابمرض المفاصل التنكسیة
المفاصل

ECGأوEKGاختبار یقیس النبضات الكھربائیة للقلبتخطیط القلب الكھربي

ECHOاختبار یستخدم الموجات الصوتیةمخطط صدى القلب
لفحص القلب

EEGاختبار یقیس النبضات الكھربائیة للدماغمخطط كھربیة الدماغ

EMGالتخطیط الكھربي
للعضالت

اختبار یقیس النبضات الكھربائیة
للعضالت

ERCPتصویر البنكریاس
والقنوات الصفراویة

بالمنظار

طریقة لتشخیص مشاكل الكبد والمرارة
والقنوات الصفراویة والبنكریاس

ESRاختبار معدل الترسیب في الدم للكشفمعدل الترسیب
عن االلتھابات

ESRDالداء الكلوي بمراحلھ
األخیرة

اختبار لمعرفة إن كان مرض الكلى
وصل إلى المرحلة النھایة

FSHفحص دم من أجل تقییم الخصوبة عندھرمون التحوصل
األنثى

GERDمشكلة تحدث عندما تتسرب محتویاتارتجاع معدي مریئي
المعدة مرة أخرى إلى المريء



GFRاختبار یحدد مدى تلف الكلىمعدل الترشیح الكبیبي

HAVللكشف عن ھذا الفیروس الذي یسببالتھاب الكبد الوبائي
نوًعا واحًدا من أمراض الكبد

HBVالكبدالتھابفیروسBللكشف عن ھذا الفیروس الذي یسبب
نوًعا واحًدا من أمراض الكبد

HCTكلیات التقنیة العلیا أو
الھیماتوكریت

قیاس فحص الدم

HCVفیروس التھاب الكبد
الوبائي سي

للكشف عن ھذا الفیروس الذي یسبب
نوًعا واحًدا من أمراض الكبد

HDLنوع من الكولیسترول، ویسمى أیًضابروتین دھني عالي الكثافة
الكولیسترول الحمید

LDLالبروتین الدھني منخفض
الكثافة

نوع من الكولیسترول، ویسمى أیًضا
الكولیسترول الضار

HGBقیاس فحص الدمالھیموغلوبین

HIVفیروس نقص المناعة
البشریة

للكشف عن الفیروس المسبب لمرض
اإلیدز

HPVفیروس الورم الحلیمي
البشري

للكشف عن الفیروس المسبب لسرطان
عنق الرحم

HRTمكمالت الھرمونات التي قد تتناولھاالعالج بالھرمونات البدیلة
النساء

HTNفحص ضغط الدم المرتفعارتفاع ضغط الدم

IDDMداء السكري المعتمد على
األنسولین

مرض السكر من النوع األول

NIDDMداء السكري غیر المعتمد
على األنسولین

داء السكري من النوع الثاني

IVPتصویر الحویضة في
الورید

اختبار األشعة السینیة للجھاز البولي

LFTاختبارات وظائف الكبداختبارات وظائف الكبد

MIاختبار احتشاء عضلة القلبنوبة قلبیة

MRIالتصویر بالرنین
المغناطیسي

نوع من اختبارات التصویر

MSمرض یصیب الجھاز العصبيتصلب متعدد



MRSAالمكورات العنقودیة
الذھبیة المقاومة

للمیثیسیلین

اختبار لنوع من العدوى

NGوھو نوع من التنظیر یستخدم لتفریغأنفي معدي
محتویات المعدة

PAPاختباربابانیكوالوPAPعنقسرطانعنللكشف
الرحم.

PADأمراض الشرایین خارج القلبمرض الشرایین الطرفیة
باب

NSAIDمضادات االلتھاب غیر
الستیروئیدیة

العقاقیر غیر الستیرویدیة المضادة
لاللتھابات، مثل أدویة اإلیبوبروفین

PATعدم انتظام دقات القلب
األذیني االنتیابي

اضطراب في نظم القلب

PETالتصویر المقطعي
باإلصدار البوزیتروني

نوع من اختبار األشعة السینیة

PFTاختبار لمعرفة كیفیة عمل رئتي اإلنساناختبار وظائف الرئة

PIDعدوى والتھاب األعضاء التناسلیةمرض التھاب الحوض
األنثویة

PMSمجموعة من األعراض التي قد تحدثمتالزمة ما قبل الحیض
قبل الدورة الشھریة

PPDاختبار تنقیة البروتین
المشتق

اختبار الجلد لمرضى السل

PSAمستضد البروستات
النوعي

فحص دم من أجل الكشف عن مرض
البروستاتا

PTمقیاس تخثر الدموقت البروثرومبین

PTHاختبار الدم للكشف عن مرض الغدةھرمون الغدة الدرقیة
الجار درقیة

PTSDمتالزمة اإلجھاد الالحق
للصدمة

مرض نفسي ناجم عن أحداث مؤلمة

PTTوقت الثرومبوبالستین
الجزئي

مقیاس تخثر الدم

PUDمرض یصیب المعدةمرض القرحة الھضمیة

PVCاضطراب في نظم القلبتقلص بطیني سابق ألوانھ



RAالتھاب المفصل
الروماتویدي

نوع من أمراض المفاصل

RBCاختبار لنوع من خالیا الدمخلیة دم حمراء

WBCاختبار لنوع من خالیا الدمخالیا الدم البیضاء

RSVفیروس یسبب االلتھابات عند األطفالالفیروس المخلوي التنفسي

T3فحص دم للكشف عن مرض الغدةثالثي یودوثیرونین
الدرقیة

T4فحص دم للكشف عن مرض الغدةثیروكسین
الدرقیة

TIAسكتة دماغیة صغیرةھجوم نقص ترویة عابرة

TIBCإجمالي قدرة الحدید
الالزمة

اختبار یقیس كمیة الحدید في الدم

TORCHتقف لمجموعة من
االلتھابات التي قد تسبب

تشوھات خلقیة

یخضع المولود لھذا االختبار، للتحقق من
وجود عدوى، وفي بعض األحیان تحتاج

األم أیًضا إلى ھذا االختبار

TSHھرمون تحفیز الغدة
الدرقیة

فحص دم للكشف عن مرض الغدة
الدرقیة

TURPاستئصال البروستاتا عبر
اإلحلیل

اختبار ما قبل العملیة الجراحیة إلزالة
أجزاء من غدة البروستاتا

URIعدوى الجھاز التنفسي
العلوي

اختبار لعدوى الجھاز التنفسي العلوي

XRTاختبار ما قبل العالج الذي یستخدماختبار العالج اإلشعاعي
اإلشعاع، وعادة ما یكون للسرطان

UTIتشخیص إصابة المثانة والكلىالتھاب المسالك البولیة

أھمیة التحالیل الطبیة الدوریة
التحالیل الطبیة الدوریة، ھي التحالیل التي یجب على اإلنسان إجرائھا بشكل تلقائي كل فترة من الزمن، وحتى إن كان ال یعاني من

أي عارض صحي، وھذا أمر بالغ األھمیة لعدة أسباب، ومنھا:
یمكن أن تساعد في اكتشاف المشاكل الصحیة في وقت مبكر، حتى أنھ یمكن اكتشافھا قبل أن تبدأ.●
اكتشاف المرض في مراحل مبكرة، یساعد في تسریع العالج، ویمنح المریض فرصة أفضل لحیاة سعیدة وصحیة●

وطویلة.
االختبارات الدوریة، قد تكشف عن أمراض ال تعطي أي تنبیھ أن ھناك مشكلة صحیة.●
یمكن الختبار الفحص الدوریة، الكشف عن مرض خطیر مثل السرطان والوقایة منھ، أو خطر وجود تجلطات في أوعیة●

الدم والقلب والدماغ.
منع المشاكل الصحیة من أن تصبح مزمنة، یمكن أن یوفر المال والصحة.●
الفحوصات المبكرة، قد تكشف عن األمراض الوراثیة، وخاصة إذا كان لدى المریض تاریخ عائلي لمرض معین أو●

عوامل خطر أخرى.



بعض االختبارات، وخاصة اختبارات الدم، تشیر إلى ما إذا كانت األدویة التي نتناولھا تعمل بشكل صحیح، أو تقییم مدى●
جودة تخثر الدم.

التحالیل الطبیة الدوریة الموصى بھا
نظراً ألھمیة إجراء االختبارات المبكرة، فیجب على اإلنسان معرفة االختبارات الصحیة الموصى بھا، والتي یجب إجراؤھا على

األقل كل عام إلى عامین، وبشكل خاص في الفئات العمریة عالیة الخطورة، ومن أھمھا:
والبول، التي تفضي إلى معرفة مافي یجري في دم اإلنسان منوالتي تشمل اختبارات الدماالختبارات الدوریة العامة:●

فیروسات، أو ما ما یخرج منھا مع البول، وأھمھا فحص الدم الكامل، ضغط الدم، الكولیسترول، التخثر، نسبة الدھون
بالدم، جلوكوز الدم، استجابة الدم إلنتاج األنسولین، فحص سرطان الجلد وغیرھا.

فھناك العدید من األمراض النسائیة التي ال تنكشف بسرعة،وھو أمر ضروري لدى النساء،االختبارات الدوریة للنساء:●
وال تظھر أي أي أعراض في بدایتھا، ومن أھم االختبارات الالزمة، ومسحة عنق الرحم للبحث عن الخالیا السرطانیة،

سنة.50سنمنخاصةالقولونوتنظیرالعظام،ھشاشةمرضلحدوثتداركاًالعظامكثافةواختبار
الغدد الذكریة، مثل فحص البروستاتا بشكل دوري، منعاًوخاصة فیما یتعلق باختباراتاالختبارات الدوریة للرجال:●

سنة.50سنمنوخاصةالقولونتنظیرإلىإضافةالخصیة،سرطاناختبارأوالبروستاتا،سرطانلحدوث
وفي نھایة ھذا المقال، وجدنا أن جدول رموز التحالیل الطبیة ومعانیھا، لیس مھم فقط للعاملین في ھذا المجال الطبي، وإنما ھو مھم

أیضاً لألشخاص العادیین الذین یقومون بإجراء االختبارات ألي سبب كان، وذلك لیساعدھم على فھم ما تعنیھ ھذه الرموز
واالختصارات الطبیة، كما رأینا مدى درجة أھمیة ھذه االختبارات، في فھم بنیة الجسم الداخلیة، وكشف كل ما عصى على األطباء

اكتشافھ في خالیا الجسم البشري.


