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حدود واضحة وصريحة في إجراء الفحوص  ال توجد 
املخبرية بني فروع الطب املختلفة وإمنا تتداخل مع بعضها 
البعض، إذ قد يحتاج مريض اجللد إلجراء فحوص دموية، 
شأن  شأنها  وغيرها  وطفيلية  جرثومية  حيوية  كيميائية 

األمراض األخرى.

بعض  في  نسجية  أو  مخبرية  فحوص  إجــراء  من  بد  ال  إذا 
األمراض اجللدية لوضع التشخيص األكيد، وأضحى الطب 
احلديث معتمد كثيرا من التقانات املختلفة وهي في ازدياد 

وتعقيد.

واللطخة   )PCR( البوليمراز  سالسل  تفاعالت  كانت  وإذا 
في  األجــــراء  مــحــدودة   )Immunoblotting( املــنــاعــيــة 
الوقت احلاضر، فقد تصبح قريبا من ضروريات التشخيص 
العملىآلي  الروتني  من  استعمالها  ويكون  املرض  ومعاجلة 

عينة مخبرية.

الــبــاثــولــوجــيــا اجللدية  مـــاذا يــجــب ان نــعــرف عــن 
والباثولوجيا املناعية؟

� التشخيص اخللوي :
ويقوم على أخذ لطخة من اآلفة ودراســة اخلاليا منها كما 
والسرطانة  البسيط  والــهــربــس  الشائع  الفقاع  مــرض  فــي 
القاعدية واحلرشفية اخلاليا وهي سهلة االجراء وذات فائدة 

في تشخيص هذه اآلفات.

)Dermatopatholoy( : الباثولوجيا اجللدية  �
في  التشخيص  لوضع  كبرى  أهمية  الباثولوجي  للفحص 
أمراض  تشخيص  وضع  على  للمساعدة  أو  اجللدية  األورام 
جلدية كثيرة. وجترى اخلزعه بعد إجراء التخدير املوضعي 
وبحسب  جيد  بشكل  انتقاؤه  يجب  حيث  املناسب  املكان  في 
املرض املشكوك به، وقد يضطر الطبيب إلخذ أكثر من خزعة 

ويختلف مكانها بحسب عمر الطفح وشكله وموقعة ونوعة.

جراحي  عمل  وكــأي  االحتياطات  سائر  مع  اخلزعة  وجتــرى 
أو اخلزعة باحلالقة   )Punch( )بواسطة اخلزامة )اخلــازع

)Shave biopsy( أو بالتجريف أو باملشرط.

يجب احتاذ احلرص بالنسبة ملرضى النزف ألسباب مختلفة. 
الفورمالني  محلول  من   %10 في  املــأخــوذة  اخلزعة  وتوضع 
فــي محلول جلوتار  تــوضــع  االلــكــتــرونــي  املجهر  حــالــة  وفــي 
فورا وجتمد  فترسل  املناعية  الباثولوجيا  أما خزعة  لدهيد 
وحتفظ حلني إجراء الوسم املناعي، وفي حال قطع اخلزعة  
بالتجميد )Frozen Section( ترسل مباشرة وجتري فيها 

املقاطع كما في جراحة املوس.
ولــقــد أضــحــت الــبــاثــولــوجــيــا اجلــلــديــة فــي الــوقــت الــراهــن 
في  تخصصه  إتقان  بعد  الطبيب  )يدرسه  دقيقا  اختصاصا 

األمراض اجللدية العامة(.

� الباثولوجيا املناعية )أو التالق املناعي(
)Immuno pathology(

 واختباراته ذات قيمة كبيرة في وضع التشخيص الدقيق في 
والذئبة  الفقاع  وشبية  الشائع  كالفقاع  الفقاعية  األمــراض 
املباشر،  املــنــاعــي  الــتــألــق  طريقة  فيه  وتستخدم  احلــمــراء، 
املثبته )اال في حاالت خاصة  وتتم على اخلزعة احلية غير 
بالطريقة  اجللد  فصل  اجـــراء  ميكن  كما  بسائل"متشل"( 
في  باملستحضرات  املرتبطته  االضــــداد  وتكشف  املــبــاشــرة. 
على  فتعتمد  املباشرة  غير   الطريقة  أما  املــدروس.  النسيج 
كشف األضداد اجلوالة وجترى متديدات مختلفة علي املصل 
 )Monkey esophagus( وتستخدم فيها ركائز مرئ القردة
أو ركائز أخرى. تكشف بطريقة االضداد أحادية النسيلة أنواع 
اخلاليا التائيه والبائية وكشف أضداد مميزة لألورام كالبروتني 
طريقة  فيها  وتستعمل    )Desmine( والدسمني   S  100

.)Immuno peroxidase ( البيرو كسيداز املناعية
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