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 جامعة حماه

 كمية التمريض

 المسبب

 تعاريف

 . هدفت معظـم التحريات العممية إلى تعريف العالقـات بين المسبب وتأثيراته 

  عرف المسبب في معجـمWebsters  عمى "أنه شيئًا ما يؤدي إلى حدوث تأثير أو ينجم
عنه نتيجة ما". إن المسبب المرضي هو عبـارة عـن حـدث أو حالـة مـا أو  اعـية معينـة 

 تمعب دورًا أساسيًا في تشكيل حدوث المرض. 

إن المعرفــة حــول العالقــات بــين المســبب وتــأثيرك تنــدرج تحــت كــل معالجــة عرضــية متبدلــة بتبــدل 
بــــــدو عمــــــى شــــــكل منــــــاورة بــــــين نوعيــــــة المعالجــــــة والمــــــرض وهــــــذا مــــــا يــــــدعى  العــــــرض والتــــــي ت

Therapeutic manoeuvre    في الطب السريري وتكون الحالة المرضـية معدـدة إذا مـا اشـتر
 فيها عدة عوامل مسببة.

الباحـث   0488و في عـام  0481فرضية في عام   Henle- Kochطور الباحث هينل و كوخ 
Koch    فرضــية اســت دمت فــي تدــديم إطــار مدبــول بشــكل عــام فــي تعريــف  كــان أول مــن وضــ

المســبب المرضــي واحتاجــا إلــى ا عتبــارات التــي يجــب أن تدابــل قبــل أن يعتمــد أن ذا  المســبب 
  عمى أنه مسبب لممرض

 . يجب أن يوجد المسبب في كل حالة من المرض 

  :. يجب أن يعزل المسبب وينمو في مزارع ندية 

  :نوعي ،عندما يحضن في أفـراد قابمـة لاعـابة ويمكـن عندئـذ أن  يجب أن يسبب مرض
 تشفى ا فراد ويعرف مسببها المرضي. 
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يعتـرض أمامهـا عـعوبة وهـي  Henle – Kochباإلضـافة إلـى ذلـ  فـرن فرضـيات هينـل وكـوخ 
والتأثيرات المتعددة لمسـببات   Multiple Etiologic Factorsالتعامل م  عوامل مسببة متعددة 

، والحا ت المرضية الحاممة لممرض دون ظهور أعراض سريرية، والعوامـل الييـر المرضـية  مفردة
  .كالعمر والمناعة باإلضافة إلى التدديرات الكمية لمعوامل المسببة

 Evan ' s Postulatesفرضية ايفان 

 النداط التالية: Evan تتضمن فرضية ايفان 

 فـي المعرضـة لممـرض النـاجم عـن مسـبب  إن نسبة األفراد المريضة يجب أن تكـون أعمـى
 محدد من تم  اليير معرضة له.

  إن التعــرض لمســبب محــدد يجــب أن يكــون عمومــًا أكثــر شــيوعًا فــي ا فــراد المريضــة مــن
 تم  ا فراد ال الية من المرض. 

  إن عــدد الحــا ت الجديــدة يجــب أن تكــون مرتفعــة بشــكل أكثــر فــي تمــ  ا فــراد المعرضــة
مـــ  ا فـــراد الييـــر معرضـــة كمـــا هـــو الحـــال فـــي الدراســـات المســـتدبمية لمســـبب معـــين مـــن ت

Prospective Studies  . 

 ومن الناحية الزمنية ،فان المرض يجب أن يظهر بعد التعرض لمسبب معينPutative 
Cause  

 .يجب أن يكون هنا  قياس حيوي واس  الطيف  ستجابة العوامل المضيفة 

 إحداث المرض تجريبيا . يجب أن يكون من اإلمكانية بمكان 

  .يجب أن يؤدي تحديد العامل المسبب إلى ان فاض في حدوث المرض  
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 Web Of Causationمصطمح الشبكة السببية )ويب المسبب( 

يســـت دم بالبـــًا لوعـــف المشـــاكل المرضـــية الحديثـــة حيـــث أن وجـــود أو بيـــاب المســـبب   يشـــكل 
ن حــدوث المــرض يحــدد بوســاطة الويــب المعدــدة   مســألة فــي التشــكي  بوجــود أو بيــاب المســبب واض

Complex Web   لتـــدا ل العوامـــل المتعمدـــة بالعامـــل المســـبب لممـــرض والعامـــل المضـــيف و
  الوسط البيئة.

رة الثالوث الوبائي إلى مجموعة مكونة من ثالثة عناعر من فكر النظام الوبـائي: وهـي تشير عبا
  Environmentوالبيئة    Host، والعامل المضيف Agentالعامل المسبب

 : يشمل العامل المسبب والبيئة والعائل المضيفالثالوث الوبائي

 

 


