
 nun' היג1לור0ו היגולויבורקימ

דעו לש .דיגולודסו היגולויבורקימ יחנומל הדעווה העבק וז םיחנומ תמישר 

.חישת זומתב א"כ דעו ז"שת תבטב 'המ םילשוריב הלעפש ,תידבעה ןושלה 

תיב לשהיגלודמו היגולוידטקבל הקלחמה דצמ האב וז הדעו ןנוכל השירדה 

,דוסיה תעצה תא ןיכה ףא הלהנמ ץיברוג 'י ד"דו ,"הסדה" יאטיסרבינואה םילוחה 

.םיבדוקמ תועוצקמב"תומדוקה םינשב ןושלה דעו חינהש ,םיחנומ הקלחב הללכש 

יקצילוא ליא 'פודפ 1,(הטיסרבינוא) דלדא 'ש 'פודפ ויה הידבחש- הדעווה 
,(הטיסרבינוא) ץיבוביל 'י ד"ד ,(הטיסרבינוא) ץיבדוג 'י ד"ד ,(הטיסרבינוא) 
,(ןושלה דעו)ןילבד ייי ריד ,(ןושלה דעו) תרופ 'א ריד ,רנטנומ 'ז ריד 
האיבהו תובישי הרשע םיתשב הזה רמוחב הנד-םייח-ןב 'ז ד"ד הריכזמו 
הדסמו הינויד תא המכיסש םדוק ,עוצקמה ישנאו םינשלב להק ינפל היתונקסמ תא 

.םוסרפל המישרה תא 

؛םהו ,םהיתורעהו םהיתועצהב הל ועייסש הלא לכל הנותנ הדעווה תדות 

ןיביי'ש'ה ,(ןוינכטה) יאמדיא 'ש 'גניא ,(ןושלה דעו) ןדוהניא 'ש ד"ד 
,םואבנגיפ 'י ד"ד ,(תובוחרב תונויסינה-תנחת) ץנימ 'ג 'ה ,!ןושלה דעו) 

.(תובוחרב תונויסינה-תנחת) טרכייר 'י 'פודפ ,רגניבוד ד"ד 

חנומה ط ותוריגש ימל ,תילגנאב וא תינימלב וא םינותנ םייזעולה םיחנומה ؛הרעה 

.תו؛1יקע ןאכ שקכל ןיא .ץראכ עוצקמה ילעכ ןושלכ 

 anaerobic יגריוא-אל  Acid alcohol fast חצמה להל יפלכ ביצי 

 animal inoculation תויחיוסנ  acid fast הצמח יפלכ ביצי 

 ankylostoma תילקנא  actinomyces טצימוניטקא ,םינרק-תירטפ 
 antibody ןדגונ   aerobic ינדיוא

 antigen ןגיטנא   agglutinate *תמצ

 antisepsis הלאה דועב   agglutinate, to — תמצ

 antiseptic הלאה דעבמ   agglutination תומצ
 antitoxin ןלעדה דגונ   agglutination, flocculative יתיתפ תומצ

 ascarls
ץרכ   agglutination, granulative— יריגרג תומצ

 asepsis חלא-אל   agglutinin ןתמצ
 aseptic הולא אל  agglutinogen ן؟מצ ללוחמ 
 attack

ףקתה   aggressin ןפקת
 autotrophic יפורטוטוא   amboceptor דוטפצובמא
 autovaccme ינמצע ביכרת   amoeba תיפולח

.ךשוממ ןמזל ץראל חצוח העש התוא אציש םושמ ،הנושארה הצישיצ ךא ףתתשה .1 

מג דמצ תועמשמה לע ףסונ שי תמצ-צש ינפמ ،דמצ"צ אלו תמצ שרושצ הרהג הדעווה .2 

.הפי agglutination גשומה תא עיצמ הז ירהו ,הדמשה תארוה 
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 decolorization avirulent עבצה תליטנ  םילא-אל 

 diplococcus םידקנ 
 Bacterium (םצמוצמה ןכומכ) גתמ 

 droplet infection תופט י"ע םוהז  1(הבורקימל ףדרנ םשכ יללכה ןכומכ) קדית 

 Endamoeba bacterium fusiformis םיעמה תיפולח  ירושיכ גתמ 

 endamoeba histolytica bacteriemia תדב 1םיקדיח ,הימאידטקב םיעמה תיפולח 
תיטילוטסהה   bactenolysin םיקדיחה ןסמ 

 endo םינפ"   bacteriolysis םיקדיחה תוסמה 

 endogenous infection םינפ"םוהז   blood cloth םדה שידק 
 endotoxin םינפ ןלער   blood group םדה גוס 

 exo
ץוח"   body (in virus (םוריו תולחמכ) ףיפוג 

 exogenous infection ץוח"מוהז   diseases e. غ Negri body)
 exotoxin

ץוח"ןלעד   body, inclusion — דגס ףיפוג 

Facultative, unobligatory (ןדיוא) ؛יסחי  Carrier (of (םיליפט וא םיקדייח לש) א^וג 

 (aerobic)  bacteria or parasites)

fission (ןימה יאת לע) תוגלפתה   coccus דקנ 

 flagellatum תינטוש   complement םילשמ 

 fiagellum ןוטוש   complement fixation םילשמה תעיבק 
 flocculation test תותפה ןחבמ   complement fixation תעיבק ןחבמ 
 furuncle (תוטמס ٦) הטמס   test םילשמה 

 furunculosis תטמס   contaminated באסמ 

 Gonococcus
הביזה דקנ   contamination בואס 

 gumma תימג   counterstam תידוגנ העיבצ 

 Haemolysm םדה ןסמ   cross matching תבלצת יוסג 

 haemolysis םדה תוסמה   compensation זווק 

 heterologous וניממ אלש   overcompensation דתי-זווק 

 heterotrophic יפודטורטה  contagious (םדאל תקכדימ הלחמה ٠ ןוגכ) קבדמ 

 homologous וניממ   culture תובדת 

 Immune
ןיסח   cyst סיכ 

 immunity תוניסח   Dark field לפא הדש 

 immunity, congenital — הדלמ תוניסח   desensitization תושיגרה תליטנ 

,תלשלש ,؟د ,גתמ ןוגכ ,םיקדייח לש תונוש תורוצ הליחת ללוכ היה bacterium םשה .1 

הטקנ םיידכעה םיחנומכ .דכלב גתמה תרוצבש קדייחה תרדגה ידכל ומצמצל םילדתשמ םויה ךא 

תלמש הומתל ןיא ,ךככ תועיבק ןיידע ןיא תיזעולה תיעוצקמה תורפסבו ליאוה לבא ,וז הטיש הדעווה 

 bacterium ןיינעה יפל לוכה ,גתמ םיתעו קדייח םיתע תעבומ.

אל הדעווהו ,םייזעולה ןמ םיקיודמ ןריוואה רואיתכ טלחומ ,יסחי :םיירבעה םיחנומה 2 

.םייזעולה םיחנומה לש םשוריפכ ,הבוח-ןריווא ,תושרךריווא ילולימ ןפואב םגרתל ץוחנל האצמ 
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 immunity, acquired— תינקנ תוניסח
 immunology תוניסחה תרות

 immunisation ٠١٩٠٨
 immunise, to — (דגנ)ןסח
 inactivate, to — לטבה

mactivation לטבה 

inactivated (serum) (בויסנ) ל؟במ 
 infect, to — טחז

 to infect himself סהדזה

 infection صأ

 infection, air borne — דיואב אשנ םוהז

 infection, direct — רישי ٥١٠٦٢

 infection, indirect — ףיקע ٥١٠٦٢

 infectious disease תקבדמ הלחמ
 mfectiosity םוהזה רשכ

 infest, to — עגנ

 infestation עוננ

 infested עגנמ
 invasion השילפ

 invasive יגשלפ

 invasiveness תוגשלפ

 Larve לחז

 lues hereditaria טחרמ תבגע

 lysm ןסמ
 Malaria tertiana 1תישילש תחדק

 malaria quartana 1תיעיבר תחדק

 malaria tropica ,תיפורט תחדק
הריאממ תחדק 

 medium עצמ

 medium, fluid— ילזונ עצמ

 medium, semi 801^—הצחמל קצומ עצמ

 medium, solid — קצומ עצמ

 meningococcus התבשה דקנ
 mordant ברצ

 Nematodes תוינמינ

 Obligatory (anaerobic)(ינריוא אל)טלחמ

 opsonins מיגינוספוא

 organ antibody רביאל ןדגונ
 oxyuris תיעצרמ

 Parasite ל^ט

 parasite, intestinal — טיעמ ליפט

 parasite, flagellar ינטוש טיעמ ליפט
 intestinal —

 pathogenic ינגותפ

 pathogenicity תוינגותפ

 Petri dish ירטפ תחלצ

 phagocytes טינעלב

 phagocytosis תונעלב

 porta mfectionis טוהזה רעש

 precipitation (הלועפ) העק^עה
 precipitin ןעקש
 protozon (םייחבא '٦) יחבא

 protoplasma (םידמחבא ٦) דמחבא

 pyogenic לגממ

 Reaction הבוגת

 reticulo endothelial תיתשרה תכרעמה

 system תילתודנא

 Saprophyte ביסר

 schistosoma תיעוסש

 schizogony עסש תיבד

 schizomycetes עסש"תוירטפ
 sensitiveness תושיגר

 hypersensitiveness רתי תושיגך
 septicemia هآو חלא

 j תורפסבו תידומלתה תורפסב םייוצמויפה םייתרוסמ תיעיבר —,תישילש תחדק םיחנומה

quartana, tertiana-b. תינעיברו תינשילש תעבוק הדעווה התייה ,ךבאלמלא"מייניבה ימי לש תיאופרה 
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 toxin ןלער   Side chain theory תורשרשה תר1ת 

 toxin producing bacteria ירצוי םיקדיח ת 1ירצה 

םיגלער   smear חטשמ 

 Ulcus durum העק ביב   species antibody ןימל ן؟ג1ב 

 ulcus molle ךד ביכ   specificity תו^ם 
 Vaccine ביכרת   spirillum םולריפס ,תינילל 

 vaccination הבכרה   spirochaeta הןמוריפם ,תלעלע 
 varicela תינעובעב   sporogonia טיגבג-תיבד 

 variola תועובעבא   strain עזג 

 varioloid תיעובעבא   staphylococcus ילכעא דקנ 

 vector דיבעמ   streptococcus haemoliticus רשרשמ רקנ

 viability םייחה דעב  סוקקוטפרטס ,םדה ןסמ 
 vibrio ןוקיספ   streptococcus דעדעמדקנ 
 virus םודיו   anhaemolyticus מד.ד ןסמ אל 

 virulent ،פילא   streptococcus viridans רשרשמ דקב
 virulence תומילא  קירומ סוקקוטפרטס ,קירומ 

 suspension ףיחדת 

תפסות   Tabes dorsalis הדדעה המ ןוילכ 

 kingdom הכלממ   taenia solium תניזמה הקדעה 
 class הקלחמ   taenia saginata תמטפמה הקדעה 

 order דדמ   taenia nana תיסבנה הקדעה 

 family החפעמ   taenia echmococcus תילימדתה הקדעה 
 tribe טבע   trichinella spiralis תיגילל תיגורעע 

 genus גוס   trophozoite טיאוזופודט 

 species ןימ   typhoid fever ןטבה םופיט 

 variant ןז   typhus fever תורהבה סופיט 

 variation יונע   toxic ינלעד 

 variability תונתעה   toxicity תונלעד 

,virulent םילמה םא ןיב ,ןיינעה תעבהל םירשכו םיקיודמ תומילא ,םילא םיחנומה ،1 

 virulence ןמ תורומ vis = ןמ תוחוקל ןח םא ןיבו ،םידחא תעדכ ،חוכ virus == םרא
.םירחא תעדכ 
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