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املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية
منظمة عربية تتبع مجلس وزراء الصحة العرب، ومقرها الدائم دولـة الكـويـت 

وتهدف إلى:
ــ توفير الوسائل العلمية والعملية لتعليم الطب في الوطن العربي.

العربية وغيرها من الحضارات في  الحضارة  الثقافة واملعلومات في  تبادل  ــ 
املجاالت الصحية والطبية.

العلوم  مجاالت  في  العربية  باللغة  والترجمة  التأليف  حركة  وتشجيع  دعم  ــ 
الصحية.

الطبية  املعلومات  لبنية  األساسية  واألدوات  واملطبوعات  الدوريات  إصدار  ــ 
العربية في الوطن العربي.

ــ تجميع اإلنتاج الفكري الطبي العربي وحصره وتنظيمه وإنشاء قاعدة معلومات 
متطورة لهذا اإلنتاج.

ــ ترجمة البحوث الطبية إلى اللغة العربية.
ــ إعداد املناهج الطبية باللغة العربية لالستفادة منها في كليات ومعاهد العلوم 

الطبية والصحية.
إدارية  وقطاعات  عامة،  أمانة  عليه  تشرف  حيث  أمناء  مجلس  من  املركز  ويتكون 
وفنية تقوم بشؤون الترجمة والتأليف والنشر واملعلومات، كما يقوم املركز بوضع الخطط 
واملطبوعات  املصطلحات  شاملة  الطبية  املجاالت  في  والترجمة  للتأليف  واملرنة  املتكاملة 
األساسية والقواميس، واملوسوعات واألدلة واملسوحات الضرورية لبنية املعلومات الطبية 
لإلنتاج  األساسية  املعلومات  خدمات  وتقديم  الطبية  املناهج  إعداد  عن  فضاًل  العربية، 

الفكري الطبي العربي.
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املقـــّدمـــة

لقد كرمنا هلل بأن جعل اللغة العربية لغة القرآن الكريم، حفظها لنا سبحانه بحفظه للقرآن فقال 
ْكَر َوِإنَّا َلُه َلَحاِفُظوَن﴾ ]آية: 9، سورة الحجر[، كما اشتملت هذه اللغة ألفاظ  ْلَنا الذِّ تعالى: ﴿ِإنَّا َنْحُن َنزَّ
ومعاني الحديث الشريف والشريعة السمحاء. ومع ذلك فإننا دون سائر األمم مازلنا نهمل لغتنا 
ونحارب التمسك بها، ونلجأ لتعليم أبنائنا باللغات األجنبية في مؤسسات التعليم، وأحيانًا نتحدث 

في منازلنا مع أبنائنا بلغة أخرى أو بلغة مهّجنة من العربية واألجنبية. 
بها  وُتدّرس  بلغتها،  تهتم  واإلمكانات  القدرة  محدودة  الدول  بعض  نجد  أن  العجب  ملن  وإنه 
مختلف املعارف ومنها العلوم الطبية والصحية. وكثير من دول العالم يضع القوانني من أجل التعامل 
التراسل والتعليم والترجمة والتأليف وغيرها، انطالقًا  مع لغاتها وعدم إحاللها بلغات أخرى في 
من اعتزازها بلغاتها الوطنية، وعلى أساس أن اللغة مرتبطة باألمة والهوية والوجود والتفكير.. لكن 
الذي نشاهده في عاملنا العربي واقعًا يختلف عن واقع اللغات في العالم، فنحن مازلنا ُندّرس أبناءنا 
في مؤسسات تعليمية، وخاصة كليات الطب مختلف املعارف باللغات األجنبية، بل إن اللغة األجنبية 

أصبحت لغة التخاطب والتراسل والنقل والنشر في كثير من أقطارنا العربية.
إن الدارس لهذا الواقع في أقطارنا العربية يستشعر مخاطر التعليم بغير العربية والتي من 
أبرزها خلق شعور الغربة والضياع عند املتلقي، وتطبيع فكره وثقافته بطابع اللغة األجنبية، وبمدها 
الثقافي، وتأثيراتها الذهنية والنفسية التي ال يستطيع الطالب في املدرسة، أو الجامعة أن يتخلص 
منها أو يقاومها حتى لو حاول ذلك. هذا في الوقت الذي ندرك تمامًا أن نظريات التعليم والدراسات 

النفسية واالجتماعية تؤكد مخاطر التعليم بغير اللغة األم، وخاصة في املراحل األولى من التعليم.

ولقد كشفت منظمة اليونسكو عن مشكالت التعليم بغير اللغات الوطنية، فأصدرت دراسات 
تؤكد فيها أهمية استخدام اللغة الوطنية في التعليم إلى أقصى مرحلة ممكنة. فأين نحن من هذه 
التوصيات الدولية ونتائج الدراسات البحثية في مجاالت التعليم واللغة والفكر واملعرفة، خصوصًا 

وأن العالم يعيش عصرًا تتنافس فيه اللغات، وتتوغل الثقافات بسلبياتها وإيجابياتها. 

الحوافز  وُنقّدم  أجنبية،  بلغة  أبناءنا  ُنعلِّم  دمنا  ما  كثيرًا  يسعدنا  ال  هذا  اللغوي  واقعنا  إن 
والوظائف في أسبقية مكشوفة تحدد أن كل من يتخرج من الجامعات األجنبية له األفضلية على 
غيره من خريجي الجامعات العربية. لذلك ليس بمستغرب أن يتعلم أبناؤنا باللغة األجنبية في أكثر 
من )90 %( من كليات الطب العربية التي ُتعلِّم أو ُتدّرس باألجنبية، وينطبق هذا الواقع على كليات 

العلوم واالقتصاد واإلدارة واملعلومات والصناعة والتكنولوجيا. 
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وللتعليم الطبي بلغة أجنبية في الكليات العربية مساوئ ال حصر لها، أبرزها أن املتخرج من كلية 
الطب العربية ال يمتلك املهارات األساسية في التواصل مع املرضى واملراجعني.

إن املعارضني لتعريب العلوم الصحية ــ مع األسف ــ يركزون على محاربة التعريب من منطلق 
أن املصطلحات الطبية مصطلحات أجنبية ال يمكن إيجاد مقابالت لها، أو خلق مصطلحات طبية 
لدى  فليس  العربية.  الحضارة  العرب واملسلمون في  العلماء  به  يقوم  بما كان  عربية حديثة أسوة 
آالف  مع  تتعامل  التي  األجنبية  املصطلحية  باملؤسسات  االستشهاد  إال  التعريب  هؤالء حجة ضد 
املصطلحات، وتهتم بمسائل تطويرها اشتقاقًا ونحتًا ووصفًا لدالالتها في إطار القياسات املصطلحية 
واملنهجية العلمية. لكنهم يتعمدون تجاهل أصل مشكلة املصطلح العربي على أنه نابع من المباالتنا 
أو إهمالنا للمصطلح، وأن األمر ال عالقة له باللغة العربية الثرية باملصطلحات واملتمكنة من استيعاب 

كل شروحها ومبادئها. 

ما من شك أن املصطلحات الطبية جزء من اللغة رغم أنها ُتشِكل لغة خاصة بها، وفهمًا قد 
يختلف املصطلحيون على أنماطه وأشكاله وتبايناته وتعقيدات القبول العام لتوحيد كل املصطلحات. 
وهذه الظاهرة لها أسباب كثيرة منها التحيز لالختصاص، وتباين الخلفيات الثقافية واالجتماعية 
والفلسفية واملنطقية وغيرها، لكن البعد اللغوي للمصطلح هو أكثر العوامل تأثيرًا، وبالتالي فاملصطلح 
تذليل كثير من  اللغوي ساهم في  البعد  يعتمد عليه أكثر من اعتماده على األبعاد األخرى. وهذا 
بمثابة  الذي هو  املفسر  املعجم  املتواصل إلنجاز مشروع  املركز في سعيه  واجهها  التي  العقبات 
ووسائل  والصور  باألشكال  مدّعمة  الطبية  وتفسيراتها  املصطلحات  يضم  ومرجع  طبية،  موسوعة 

اإليضاح الضرورية التي تُعني على الفهم واملتابعة.

والدليل على ذلك ما قام به األطباء العرب منذ الستينيات بوضع معجم طبي موحد، تطور مع 
مرور الزمن إلى مجلد يحوي آالف املصطلحات املوحدة الطبية من كل التخصصات وباللغة العربية. 
بل إن هذا املعجم الطبي املوحد ظل ومازال معجمًا يعتمد عليه املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم 
باللغة  لها شروحات  املركز  وقد وضع  واستخدام مصطلحاته،  أعماله  كافة  في  بالكويت  الصحية 
)I(، و)K ،J( الذي هو بني  ،)H(،)G(،)F(،)E(،)D(،)C(،)B( ثم الحرف )A( العربية بدءًا بالحرف
أيدينا اآلن وفي طبعته األولى. فإنجاز الحرفني )K ،J( من أحرف املعجم املفسر للطب والعلوم الصحية 
هو مواصلة للعمل املستمر الستكمال بقية الحروف، وحني االنتهاء من شروحات كامل املعجم املفسر 
فإننا أمام إنجاز كبير لتفسيرات طبية ألكثر من )150( ألف مصطلح طبي مطبوع ورقيًا ومخزن 

إلكترونيًا.
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نتمنى أن يكون هذا العمل خطوة تحّفز املزيد من األعمال واملُنجزات التي تنمي وتصون اللغة 
اتساع  وخاصة  األخرى،  اللغات  ومزاحمة  أمام صالبة  ومنافسة  أكثر صالبة  وتجعلها  العربية، 
ثقافياً  كيانًا  اللغة  كون  من  تنبع  اللغة  أهمية  إن  العالم.  على  والثقافية  واللغوية  الفكرية  تأثيراتها 
وحضاريًا ممتدًا، يحتاج دائمًا إلى رعاية وتغذية وإسهامات ال تتوقف فقط على األفراد، وإنما أيضاً 
الحكومات واملؤسسات والهيئات املختصة على امتداد وطننا العربي. فالعمل املعجمي يحتاج إلى 
تنظيم وتنسيق ودعم مادي وبشري لكي ال يكون التشتت الحالي لعدد كبير من الجهات التي تجتهد 
في وضع املصطلحات في املجاالت املعرفية املتنوعة، لكنها في الغالب مصطلحات مكررة، وبعضها 
غير مقبولة علميًا ألنها ال تستند على منهجية ومبادئ توحيد املصطلحات، وال على األسس العلمية 

التي ينبغي أن تؤسس عليها.

ونحن في املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية يحدونا األمل في أن يكون إصدار 
الحرف )K ،J( من املعجم املفسر للطب والعلوم الصحية معينًا ومفيدًا لكل طالب طب وطبيب، وباحث 
وكاتب ومترجم وناشر ومهتم بالعلوم الطبية والصحية، فلقد ساهم فيه نخبة من األطباء العرب الذين 
أبدوا مالحظاتهم على املصطلحات املوحدة، وقاموا بوضع الشروح باالعتماد على مصادر متعددة. 
ولقد ُأجريت تعديالت كثيرة على الشروح، ولم يكن العمل هينًا، وال السير في طريقه ممهدًا، فقد وفر 
املركز كل األدوات الضرورية التي يتطلبها إنجاز العمل على النحو املطلوب. كما أن تعاون األطباء 
وتقبلهم للعمل وحماسهم له من العوامل املهمة التي ساعدت على تحقيق خطة وإجراءات املركز في 

إنجاز الحرف )K ،J( من املعجم املفسر للطب والعلوم الصحية.

مدى  وعلى  املركز  في  العاملني  خبرة  لكن  العقبات،  من  يخلو  ال  علمي  عمل  أي  أن  الشك 
سنوات طويلة في ميدان الترجمة والتأليف وبناء قواميس متخصصة، وتعاون األطباء معه، وعالقاته 
بمؤسسات البحث واللغة والترجمة في الوطن العربي كلها عوامل ساعدت في تذليل هذه العقبات. 
إن هذا العمل املعجمي املفسر للطب والعلوم الصحية للحرف )K ،J( الذي يتضمن أكثر من أربعة 
آالف مصطلح قد قام القائمون عليه بمالحقة التطور الطبي، ومواكبة املتغيرات ومتابعة كل ما يجّد 

في كل فترة من الزمن.

وهذا هو اإلصدار العاشر من املعجم املفسر للطب والعلوم الصحية، فمنذ صدور الحرف األول 
في عام 2009م صدر بعده تسعة أجزاء تحمل الحروف من B وحتى I وهو يؤكد على أن استمرار 

إصدار هذه املعاجم قد استفاد منها السادة األطباء في عاملنا العربي.

ويهدي املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية هذا اإلصدار من املعجم املفسر للطب 
والعلوم الصحية إلى: 

 د/ عبد الرحمن عبد هلل العوضي )األمني العام للمركز( »رحمه هلل«

 د/ يعقوب أحمد الشراح )األمني العام املساعد للمركز( »رحمه هلل« 



التعريب  قضية  في خدمة  بالعطاء  مليئة  ومسيرة  حافلة  حياة  بعد  دنيانا  عن  رحل  فكالهما 
والدعوة إلى استخدام اللغة العربية في التعليم العام والجامعي.  

فبصدور هذا الجزء يغيب عنه هذان االسمان الكبيران. وهو عمل ريادي ارتبط اسم الفقيدين 
بإصداراته السابقة، حيث كانا يشرفان على عملية الترجمة التي قام بها أكثر من )100( طبيب من 
املهتمني بعملية االشتقاق املصطلحي، وتعريب التعليم الطبي من ذوي الخبرة في مجاالت التأليف 
العلوم  وترجمة  لتأليف  العربي  املركز  هو  وها  العربي.  الوطن  في  العربية  باللغة  الطبية  والترجمة 
الرائد.  الصحية يستكمل املسيرة بإصدار هذا الجزء، إلنجاز ما تبقى من إصدارات هذا العمل 

راجني من هلل الرحمة للفقيدين، وأن يوفقنا إلنجاز ما تبقى من أجزاء هذا املعجم.

وختامًا ال يفوتنا أن نشكر كل األطباء الذين عملوا سنوات في وضع تفسيرات للمصطلحات 
الطبية، وكذلك الهيئات واملؤسسات املهتمة بالتعريب والثقافة والعلوم، وكذلك الشكر موصول لكافة 
العاملني باملركز على جهودهم املتواصلة في إنجـاز الحـرف )K ،J( من املعجم املفسر للطب والعلوم 

الصحية، فبارك هلل في الجميع. 

وعلى هلل قصد السبيل ،،،

 

                                            أ. د. مرزوق يوسف الغنيم

                                           األمني العام املساعد                          

                                            املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية
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خطة وإجراءات العمل في املعجم املفسر
للطب والعلوم الصحية

الحمد � رب العاملني الذي جعل اختالف ألسنة الناس آية من آياته الكبرى، والصالة والسالم 
على أشرف املرسلني وبعد، 

إن الحديث عن املصطلحات عامة، واملصطلح الطبي خاصة يحتاج إلى بحث مستفيض وسرد 
لجوانبه، انطالقًا من أهميته في عالم تتعدد فيه اللغات وتتنافس من أجل املكانة واالنتشار والسمو 
والتأثير. واملصطلح يتأثر باللغة واملعرفة والفهم، ناهيك عن تأثره بالجوانب السياسية واالجتماعية 
واالقتصادية والنفسية والثقافية في أي مجتمع. ويزداد التأثير على املصطلح بدالالته وألفاظه ونحته 
تتفجر  املصطلح عندما  له  الذي يخضع  اللغوي  املحيط  نمو  وبمعدالت سرعة  وتراكيبه،  واشتقاقه 
املعرفة، وتحدث التغيرات السريعة في املفاهيم واألفكار والتحوالت املتتالية في بنية العلم والتقنية 

»التكنولوجيا« ومطالب الناس.

املعرفة  تتعدد حقول  وعندما  املعرفة،  تكوين  في  وفاعل  أساسي  دور  له  املصطلح  أن  الشك 
ويحدث لها التغيير تبعًا لألثر التاريخي والبحثي، فإن ذلك يعني أن املفهوم الذي ينطوي عليه شكل 
املصطلح يتعدد تبعًا لحقول املعرفة املختلفة، ونموها وتعقيداتها التي تتجاوز أحيانًا حدود التفكير، 
وتؤدي إلى االعتقاد بسالمة أو كفاية العالقة بني املصطلح واملفهوم. لذلك فالعمل املصطلحي ال يخلو 
من التعقيدات التي تتصل بدرجة عالية بميدان البحث في األصول املصطلحية للمفاهيم املعرفية، 
عن  والتراجع  واالنقطاع،  والغموض،  املصطلح،  حدود  إشكالية ضبط  أحيانًا  املصطلحي  فيواجه 
االعتماد بسبب التأثيرات الكثيرة التي يواجهها املصطلح، ومنها تشابك حقوله املعرفية وتداخالتها، 

وخاصة املعارف أو التخصصات املجاورة التي تغّير من بنية املصطلح الشكلية والداللية. 

واملصطلح يتأثر أيضًا بالثقافة، أي أنماط التفكير واملمارسات الفعلية والتحوالت االجتماعية 
الثقافية  فاألطر  لذلك  الحديثة.  اإلنسانية  اإلنجازات  وكذلك  والتراثية،  التاريخية  واألبعاد  والبيئية 
والحضارية تلعب دورًا مهمًا في الدالالت املصطلحية، ليس فقط في أبعادها املحلية، وإنما أيضًا 
في عالقتها بالثقافات والحضارات األخرى. هذا الواقع يجعل املصطلح ومفاهيمه خاضعًا للبيئة 

الثقافية وشروط حقل املعرفة، وأيضًاً مواكبة الحاجات األخرى. 

إن تراكم املعرفة بذاته يؤدي إلى تعقيدات مصطلحية، منها عدم استقرار املفاهيم وتكاثرها، 
أمام  عقبة  تشّكل  وغيرها  مفردات ضرورية،  وخلق  جديدة،  أخرى  وظهور  بعضها،  ومحو  وإزالة 



واستخراج  التحليل  على  القدرة  في  وإنما  واالستقراء،  والتحليل  الوصف  في  ليس  املصطلحيني 
النتائج. ويبدو أن ذلك مرتبط بعدة أمور منها: املحاوالت املخلة عند نقل املصطلح من ثقافة أجنبية 
إلى عربية دون مراعاة لخصائص بنية املصطلح األصلية سواًء في اللغة األصلية أو اللغة املنقول 
وإدخال  مختلفة،  أخرى  ثقافة  إلى  ونقلها  معينة  ثقافة  أنتجته  الذي  املصطلح  انتزاع  كذلك  إليها. 
دالالت حديثة عليه تجعله غريبًا وشاذًا وال يتناسب مع السياقات الثقافية للبيئة التي احتضنت هذا 

املصطلح الوافد.

لذلك فشحن املصطلح القديم بداللة جديدة مغايرة لداللته األصلية، أو نقل املصطلح ذي داللة 
فاعلية  في  وارتباك  اختالل مصطلحي،  إلى  عادة  يؤدي  أخرى  ثقافة  إلى  ما  ثقافة  محددة ضمن 
اإلرسال الثقافي والتواصل والفهم والقبول. إن أكثر املشكالت التي تواجه العمل املصطلحي تلك 
التي تتجلى في مسائل لها عالقة بتعدد الثقافات واللهجات ومستوى التطور والتنمية في املجتمع. 
العمل  تقدم  في  أساسية  عقبة  تّشكل  مازالت  العربي  عاملنا  في  فوضى مصطلحية  هناك  بالشك 
املصطلحي، ليس فقط في املجال الطبي وإنما تكاد تالمس كل امليادين املعرفية، وخاصة ميادين 
االتصال واملعلومات، والصناعة وعلوم الفضاء والكون والبحار واإلدارة والتجارة واالقتصاد، أي 
تلك املجاالت املعرفية التي تتصف بمعدالت التغيير املصطلحي فيها عالية.. فالفوضى تتجلى في كثرة 
الخالفات املصطلحية، وعدم االتفاق، واالنسياق نحو العامية، وعدم املتابعة، والتمسك باملوروثات 

واالعتماد على املصطلح األجنبي.

إجراءات  بأبسط  العمل  عدم  إلى  أيضًا  تؤدي  املصطلحية  املمارسات  في  الفوضى  وهذه 
املصطلح، وإجراءات املنهج، واملبادئ التي تقوم عليها، واالستمرار في مقاومة التوحيد املصطلحي 
انطالقًا من التباينات في اللهجات العربية، واتساع جغرافية العالم العربي، وتأثر سكانه بموروثات 
ثقافية أجنبية متباينة. وتحديدًا يمكننا أن نشير باختصار إلى مجموعة من املؤثرات التي تساهم 
سلبًا في تخلفنا املصطلحي، وإشاعة حالة االرتباك التي تّرسخ إهمالنا للمصطلح، واعتمادنا على 
املصطلحات األجنبية في التعليم والبحث والدراسة، وربما في شتى مجاالت الثقافة. وهذه السلبيات 

أو إشكاالت املمارسات املصطلحية تتجلى في الجوانب التالية: 

الغزو الثقافي وأفكار العوملة وتنامي االنفتاح على الخارج، خصوصًا في املجال التعليمي والتقني  ٭
واالتصالي واملعلوماتي، ومع إيجابياته إال أن مخاطره لم تؤخذ في الحسبان فكان جرَّاء ذلك 
املفاهيم  تنقل  أجنبية،  وباستخدام مصطلحات  أجنبية  بلغة  يدرَّس  تعليمًا  العربي  التعليم  جعل 

وترسخها في نفوس الناشئة.

تراجع وضآلة اإلنتاج الفكري العربي في ميادين املعرفة ومنها الطب باللغة العربية، مما ساهم  ٭
في عزوف املختصني املصطلحيني عن العمل في مجاالتهم لعدم حصولهم على املساندة والتعزيز 
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عمل  من  به  يقومون  ملا  وإحباطهم  محاربتهم  إلى  ذلك  تعدى  األمر  إن  بل  والتشجيع،  والدعم 
مصطلحي عربي على أنه لن تكون له فائدة أمام اإلقبال على املصطلحات األجنبية، بسبب التقدم 

العلمي والبحثي في اللغات اإلنجليزية والفرنسية واألملانية.

زادت وتيرة معارضة التعريب الطبي بسبب تنامي مؤسسات التعليم العربية التي تدّرس الطب  ٭
باللغات األجنبية، فحّولت هذه املؤسسات عقول الشباب إلى االهتمام باللغات األجنبية، وإهمال 
اللغة األم، خاصة بعد أن وطّدت مؤسسات املجتمع املدني واقعًا مؤملًا، يعكس هذا الواقع أن 
املتخرجني من التعليم األجنبي، أو التعليم باللغة األجنبية لهم األسبقية في الوظائف والحوافز 

املادية وإتاحة الفرص لتنمية قدراتهم ومهاراتهم في املستقبل. 

الطبية  ٭ املصطلحات  توحيد  وخاصة  العربي،  املصطلحي  العمل  ومنهجية  بمبادئ  األخذ  عدم 
والعلمية واإلدارية والصناعية والحضارية وغيرها؛ مما أدى إلى ارتباك مصطلحي ملحوظ في 
الجامعات،  كثيرة مثل:  املصطلحي  املجال  تعمل في  التي  الجهات  وأن  العربي، خاصة  العالم 
والهيئات، واملجامع اللغوية، واألفراد، ومراكز البحث واللغات وغيرها والتي تضع املصطلحات 

وتنشرها بأشكال وتراكيب ودالالت مختلفة.

التباين في أسلوب ومنهجيات انتقاء وصياغة املصطلح من ِقَبل واضعي املصطلحات العربية،  ٭
وإدخال الرموز العلمية واملختصرات بحروفها األجنبية أو بألفاظها األصلية.

 صياغة املصطلحات لفظيًا دون إدراك أو فهم للدالالت، واستعماالتها حسب تنوع االختصاصات  ٭
العلمية والطبية.

النزعة الواضحة عند بعض املصطلحيني تجاه الخلط بني املصطلحات التراثية والحديثة، وعزوفهم  ٭
أمام  األهم  هو  للمصطلح  والتاريخي  التراثي  الجانب  أن  أي  للتراثية.  وتفضيلهم  الحديثة  عن 
الحاجة إلى املرونة عند هؤالء، للمساهمة في تطور املصطلح وتغييره حسب التغيرات الثقافية 

والتحوالت االجتماعية والبيئية والعلمية. 

يتصف واضعو املصطلحات العربية بتنوع خلفياتهم الثقافية والعلمية واللغوية، فمنهم من تعلم  ٭
الروسية  باللغة  تعلموا  الذين  أن  نجد  لذلك  مصطلحاتها،  منها  يترجم  التي  اللغة  بغير  علومه 
والصينية واإليطالية والفرنسية واألسبانية، وغيرها يصعب عليهم فهم الداللة العميقة للكثير من 

املصطلحات اإلنجليزية.

هناك بعض من تعلم علومه بالعربية وليس له إملام كاٍف باللغة التي يترجم منها لكي يكون على  ٭
بّينة باملفاهيم واملصطلحات على نحو مّعمق، فنجده غير متمكن من معرفة التباينات في مدلوالت 

املصطلحات األجنبية متشابهة اللفظ واملستعملة في اللغات املختلفة.
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وضع  ٭ في  االرتباك  تعكس  العربية  البلدان  في  مضامينها  وفي  العامية  اللهجات  في  التعددية 
املصطلحات، خاصة عندما تمتزج املصطلحات بالدالالت العامية فال يفهمها كثيرون ألنها غير 

دارجة في أوطانهم.

املصطلح  ٭ أن  أي  األجنبي؛  للمصطلح  الواحدة  املعاني  تعدد  إشكالية  العربي  املصطلح  يواجه 
األجنبي قد يعني معاٍن مختلفة حسب املجال املعرفي الذي يخضع له، فكلمة )Joint( األجنبية 
تعني في علم الطب معاٍن مختلفة، مثل: »املفصل« وجمعه مفاصل، وهو مكان التقاء عظمتني أو 
أكثر في الهيكل العظمي لإلنسان أو الحيوان، مما يسمح بحركة تلك العظام، مثل مفصل الركبة 
)Knee Joint(، مفصل الفخذ، أو مفصل الكتف، كما تعني "وصلة"، وهي مكان الربط بني شيئني 
أو جزئني، مثل: وصلة اختبار )Test Joint(، وقد تعني أيضًا »مشترك أو مقترن« للداللة على 
املكتبة  يربطها شيء مشترك مثل:  أو  البعض  أجزاء ذات عالقة مع بعضها  أو  كيانات  اتحاد 
)Joint Library(، بينما تعني في علم امليكانيكا معنى »مفصلة«، وهي أداة تصل  املشتركة 
مفصلة جامعة )Universal Joint(، أو بمعنى  بني عدة قطع متحركة ومركبة في آلة ما، مثل: 
»فاصل« مثل فاصل حركة )Movement Joint(، وفي علم الرياضيات تعني »دالة تشتمل على 
 )Joint Probability Function( اثنني أو أكثر من املتغيرات«، وخاصة املتغيرات العشوائية
اللغة  وفي  انفصالها«،  دون  ولكن  الصخور  في  تشققات  »حدوث  تعني  الجيولوجيا  علم  وفي 
العامية فهي تعني »لفة حشيش أو ماريجوانا« )Smoking a Joint(، وهي طريقة يستخدمها 
متعاطي الحشيش، حيث يتم مزج الحشيش مع التبغ في سيجارة ولفها بورق رقيق، وتعتبر من 
أشهر طرق تدخني وتعاطي الحشيش، وتعني أيضًا »فعل متعد« )Joint Verb(، وهو فعل ال 

يكتفي بفاعله ويحتاج إلى مفعول واحد أو أكثر. 

ظهور النزعة املحلية في بعض املصطلحات في غياب املنهج العام، والتركيز على الُبعد النظري  ٭
مناسبة  حقيقية  أرضية  إيجاد  أو  استخدامه  عدم  بسبب  املصطلح  ركود  إلى  أدى  للمصطلح 

تتوافق مع واقعه ودالالته ومحيط استعماالته.

املبنية على األسس أو املنهجية السليمة، وكذلك  ٭ للمنتجات املصطلحية  غياب الجانب اإللزامي 
أصدره  الذي  املوحد  الطبي  فاملصطلح  العربية.  البالد  في  املصطلحية  املؤسسات  تقرها  التي 
املكتب اإلقليمي للصحة العاملية لشرق املتوسط يهدف إلى توحيد املصطلحات الطبية في البالد 
العربية، وال يعني بالضرورة تمسك كل الجهات بما ورد فيه رغم أهميته وكفاءته في التوحيد 

واالستخدامات من األطراف العاملة في مجال التعريب واألطباء والطالب والباحثني وغيرهم.

يواجه العمل املصطلحي إشكالية عدم توظيف التقنيات املعاصرة. ٭

- ي -



االعتماد الكبير على إلزام املجامع العربية لتذليل معيقات اللغة واملصطلح، بينما الحاجة ماسة  ٭
إلى تغيير فكري ونفسي يعزز الثقة بالعربية ويدفع الناس باإلخالص لها. وهذا يتطلب اإليمان 

بأهمية التغيير وبوعي الذات وتحريك الذهنيات.

وأن  خاصة  معالجته،  تتم  أن  نأمل  الذي  العربي  املصطلح  في  املؤثرة  الجوانب  بعض  هذه 
التعريب،  هناك رغبة عارمة واتجاهات متنامية عند املتخصصني املصطلحيني والعاملني في حقل 
وخاصة الطب في أن ما أمكن بناؤه وتأسيسه حتى اآلن قليل، وال يرقى إلى املستوى املأمول والبد 
من تعاون جماعي، أفراد ومؤسسات وحكومات، للمساهمة بشكل واضح وفّعال في بناء وتطوير 
املصطلحات في شتى امليادين، وعلى أساس إلزامية استخدام املنتجات في اإلنتاج الثقافي والفكري 
فقط  ليس  قيامها  عاتقها مسؤولية  على  تقع  واملصطلحية  اللغوية  املؤسسات  أن  والتربوي. الشك 
بوضع املصطلحات وإشاعتها، وإنما أيضًا أهمية دورها في التنمية الثقافية والعلمية والتي ترتكز 

عليه اللغة العربية.

واملعجم املفسر للطب والعلوم الصحية الذي بني أيدينا اآلن وفي طبعته األولى هو موسوعة 
تخص الحرفني )K ،J( من املعجم الذي يضم أكثر من أربعة آالف مصطلح بتفسيراتها، ودعمها 
بالصور واألشكال والوسائل املناسبة التي تم اختيارها من أجل املزيد من اإليضاح والبيان، وتيسيرًا 
على املُّطلع لفهم مضمون املصطلحات املكتوبة باإلنجليزية والعربية. فالشروح لها أهمية بالغة في 
الفهم وتوضيح القصد دون غموض، بهدف إعانة القارئ على استيعاب دالالت املفردات. إنه اتجاه 
يعزز وظيفة املعجم في التأليف والترجمة الطبية، فالشروح تعني على سهولة فهم ما يخص من ألفاظ 
النصوص، وما استعصى فهمه، واملساهمة في تحديد إطار املصطلح وميدانه، والعثور على املفردة 
وتجنب  الصحيحة،  واملقابالت  املقارنات  وإجراء  املفسر،  النص  خالل  من  املستهدفة  أو  املطلوبة 

استخدام املصطلحات غير املقصودة استنادًا على نصوص شرحها وتحديد ماهيتها وأهدافها.

والتفسير املعجمي يهدف أيضًا إلى بيان ترتيب املفردات وتفرعاتها وأصولها وألفاظها، وفهم 
التعاريف  وفهم  تحديد  على  تعني  والشروح  األصلي.  جذرها  إلى  وإعادتها  ونواقصها،  زوائدها 
باملصطلحات بلغة العصر وروحه، وتصويب ما ورد عند القدامى على نحو خاطئ. لذلك فالتفسير 
املعجمي الطبي يضيف خاصية مهمة من خواص منهجية وضع املصطلحات في أنه يجعل املعجم 
موسوعة مرجعية، وليس فقط معجم يشتمل على كلمات أجنبية تقابلها كلمات عربية، ربما يحدث 
التباس في فهم املصطلحيني واألطباء من أن املفردة وإن كانت صحيحة، إال أن خلوها من التفسير 
يجعل فهمها على نحو مغاير ملا تعنيه الكلمة في هذه الحالة، خاصة وأننا نواجه تعقيدات مصطلحية 
ألفاظها  في  خالفات  وعليها  السامع  اليستسيغها  مفردات  وردت  إذا  والرفض  القبول  حيث  من 

ودالالتها في بعض األقطار العربية.
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واملعجم املفسر للطب والعلوم الصحية يعني أيضًا على تطوير املصطلحات والتعّرف على أوجه 
إنه  واأللفاظ.  املفردات  بني  والتداخالت  والعالقات  املعاني  فهم  من خالل  فيها،  والنقص  القصور 
عنصر مهم في تقليل الخالفات املصطلحية بني الناس الذين يرون أنه من األفضل استعمال مصطلح 
دون آخر، أو تجنب املصطلح كليًة، واستخدام اللفظ األجنبي اعتقادًا بأنه أقرب إلى املعنى والهدف. 

وهذا يضعنا في خانة التحيز للمصطلح بغض النظر عن صحته وسالمته واالتفاق العام عليه.

التي  العربية  واأللفاظ  املفردات  عالقة  ويقوي  يوطد  أنه  املصطلحي  التفسير  مميزات  ومن 
تتقابل مع األجنبية في املعارف، ومنها العلوم الصحية، وعلى نحو محدد وواضح للمعاني واإلطار 
املفاهيمي، وذلك من أجل إزالة االلتباس أو الغموض في السياقات املصطلحية وتفرعاتها وتباين 
شروحها. كذلك يساهم شرح املصطلح في فهم تعدد اللفظ الواحد واستعماله بداللة مختلفة في أكثر 
من ِعلم، فال يحدث تداخل مصطلحي، أو استخدام ألفاظ ال عالقة لها بميدان املعرفة التي يقصدها 

الباحث واملختص.

وتفسير املصطلح يعزز أيضًا مفهوم الحاجة إلى مواكبة التطورات في علم املصطلح وتعقيداته، 
واستيعاب الطفرة التقنية الكبيرة التي تعم العالم حاليًا، خاصة باستخدام وسائل اإليضاح وتقنية 
املعلومات، وسرد األمثلة املناسبة الداعمة ألسس التوضيح والشرح. لذلك يعتبر املعجم املفسر للطب 

والعلوم الصحية مرجعًا للمعاني واملصطلحات وقاعدة لغوية وعلمية واصطالحية..

ومع أن عاملنا العربي يفتقر إلى معاجم للمعاني والشروحات في شتى ميادين املعرفة ومنها 
الطب، إال أن الجهود العربية في هذا املجال مازالت مبعثرة ومحدودة، خاصة إعداد املعاجم املفسرة 
مبادئ  واتباع  الحديثة،  األلفاظ  ووضع  املصطلحات  وتصنيف  على جمع  تعتمد  وعلمية،  بمنهجية 
مصطلحية، وإثرائها بالشروحات واملعلومات واألشكال والصور التي تجعل املعجم مرجعًا شاماًل، 

ومشوقًا لكل باحث ومختص يسعى للمعرفة ويهتم بقضايا التعريب.

ولذلك فإن هذا املعجم املفسر للطب والعلوم الصحية الذي بني أيدينا حاليًا هو نتاج جهد عربي، 
شارك في تقديم شروحاته جمٌع عالي املستوى من األطباء العرب الذين سارعوا في التفاعل مع إجراءاته 
ومنهجيته من خالل تقديم النصح واملشورة واملساهمة في إخراجه على النحو املأمول. ولقد اعتمد املركز 
على املعجم الطبي املوحد في طبعاته األولى، وحتى الثالثة بعد أن أدخل إضافات جديدة ملفردات لم ترد 
في املوحد، مع أن الجهد أساسًا ينصب على وضع الشروحات املناسبة واملبسطة من أجل تعميم الفائدة 

وتوسيع دائرة االستخدام، خاصة في مجاالت التأليف والترجمة والبحث والتعليم والثقافة.

الشك أن جهد منظمة الصحة العاملية في إعداد املعجم الطبي املوحد أثمر عن نتائج ملموسة 
ليس فقط باستخدامات املعجم املوحد في أعمال التعريب الطبي، وإنما أيضًا في سعي املركز مع 
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األطباء في إعداد الشروحات آلالف من املصطلحات الطبية التي شملت كل حروف اللغة، بعد أن 
أعد املركز خطة متكاملة بدأت تحديدًا في عام )2000م(، عندما طالب مجلس وزراء الصحة العرب 
بوضع التفسير املناسب لكل مصطلح رئيسي أو تفرعاته ــ إن وجدت ــ في إطار يحقق قدرًا من 
املرونة والشمولية واإليضاح. فالتفسير املصطلحي تابع للمصطلح وليس العكس، والتعقيدات في 
التفسير تفوق أحيانًا تلك التعقيدات التي تواجه وضع املصطلح، وخاصة على املستوى اللفظي املَُعِبر 

عن املضمون أو املعنى العلمي.

إن االتجاه نحو توحيد املصطلحات من ِقَبل اتحاد األطباء العرب سنة )1966م(، ومواصلة 
لجنة املصطلحات الطبية في منظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط لتطوير املعجم املوحد في الطب 
بناء وتطوير هذا  التعريب. فلقد ساهمت جهات عديدة في  العربي في  القطاع الصحي  أكد رغبة 
املعجم، وخاصة األطباء والصفوة من املؤمنني بتوحيد املصطلحات أمثال الدكتور عزة مصطفى - 
األمني العام املساعد التحاد األطباء العرب آنذاك، والدكتور عبد الرحمن عبد هلل العوضي الذي 
كان رئيسًا للجمعية الطبية الكويتية في اتحاد األطباء العرب قبل أن يكون وزيرًا للصحة بالكويت 
ورئيسًا للمكتب التنفيذي ملجلس وزراء الصحة العرب لسنوات طويلة، فقد بادر الدكتور عبد الرحمن 
العوضي )رحمه هلل( بالتبرع من ماله الخاص بمبلغ يعني على مشكلة الطبعة األولى للمعجم املوحد. 
وكذلك ساهم األطباء واللغويون واملهتمون باملصطلحات ودالالتها أمثال الدكتور حسني عبد الرزاق 
العاملية لشرق املتوسط(، والدكتور محمد هيثم الخياط  )املدير اإلقليمي ملنظمة الصحة  الجزائري 
عندما تبنوا أعمال لجنة  )كبير مستشارّي املدير اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط( 
املصطلحات الطبية ووفروا لها ُسبل النجاح بعد أن انتقلت املهمة من اتحاد األطباء العرب إلى منظمة 

الصحة العاملية لشرق املتوسط ترسيخًا ملفهوم أهمية التعريب الطبي في الوطن العربي.

املوحد  الطبي  املعجم  ملسيرة  الالزمة  الخطوات  وتبنوا  األساس  وضعوا  وكثيرين  هؤالء  إن 
وتحسني  واملريض،  الطبيب  بني  والتواصل  الطبية،  املعلومات  بأن  وإيمانهم  قناعتهم  من  انطالقًا 
الخدمات الصحية ال تتحقق على الوجه األمثل ما لم تكن باللغة التي يتكلم بها الناس، ويتعاملون 
بها فيما بينهم. فكيف يمكن للمريض أن يوصل رسالته ويشرح العلة التي يعانيها إذا كان الطبيب ال 
يعرف لغة املريض العربية. الشك أن التعامل بني البشر بلغة أجنبية وغريبة َتِخلق الغربة والنفور بني 
املريض والطبيب، وتجعل املريض يعزف عن املعالجة وزيارة املستشفى؛ مما يعني استفحال املرض 

فيه، وربما نقل العدوى لغيره من األصحاء.

إن شرح املصطلح ليس له حدود ثابتة، وتراكيب األلفاظ ليست بالضرورة واحدة، كما يكون 
عادة في وضع املصطلح، حيث نجد مصطلحًا واحدًا للمفهوم العلمي الواحد. فلقد وجدنا تباينات 
كبيرة في لغة الشرح بني مصدر وآخر، نظرًا الختالف األداء والقدرات اللغوية عند األطباء، دون 
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املساس طبعًا باملفهوم العلمي للمصطلح. ولقد أدى ذلك إلى إعادة مراجعة صياغات الشروح مرات 
عديدة من ِقَبل العديد من األطباء، وكذلك قطاع التحرير في املركز، فضاًل عن مراجعات نهائية من 
ِقَبل اللغويني الذين تم تكليفهم بالعمل، بهدف التركيز على الجانب اللغوي من حيث التراكيب والسرد 
والترابط، واملحددات والنسق واالختصار غير املُخّل، ومناسبة الكلمات وحسن اختيارها، والبعد عن 

التكرار في األلفاظ وغيرها.

العقبات  من  الكثير  تذليل  منهجية سهلت  استدعى وضع خطة  الطريق  هذا  على  السير  إن 
املتوقعة، خصوصًا وأن وضع الشروح بالكالم واألشكال والصور، ووسائل اإليضاح للمعجم املفسر 
للطب والعلوم الصحية يقارب عدد مفرداته أكثر من )150( ألف مصطلح ال يمكن أن يتصوره أحد، 
بأنه عمل هني أو أنه مشروع يمكن إنجازه في سنة أو سنتني، ثم ال يحتاج إلى تنقيح وتصويب 
آالف  أربعة  من  أكثر  يضم  الذي   )K ،J( العاشر  إصداره  في  ُأنجز  املشروع  أن  فمع  وتطوير. 
مصطلح طبي، وبنسخة إلكترونية، وطباعة ورقية، إال أن املركز سيتابع تطويره بالتنسيق مع األطباء 
واملصطلحيني اللغويني ألخذ مالحظاتهم من خالل برنامجه اإللكتروني الذي ُأعد خصيصًا لالتصال 

بني املركز والجهات املتعاونة من أفراد ومؤسسات وهيئات معنية باملصطلحات والتعريب.

إن الحرفني )K ،J( من املعجم املفّسر للطب والعلوم الصحية الذي بني أيدينا حاليًا هو الجزء 
العاشر من العمل املعجمي التفسيري للمركز والذي على أساسه سيعمل املركز على استكمال شرح 
بقية الحروف في املعجم املفّسر. إننا حريصون على تعديل ما لم يلق القبول في املصطلح وتفسيره، 
والتعاون مع األطباء واملصطلحيني واملترجمني واللغويني، خصوصًا في إنجاز بقية أحرف املعجم. 
ففي الحرفني )K ،J( تم تصميم برنامج إلكتروني، وذلك باالستفادة من التكنولوجيا الحديثة في توزيع 
وإجراء  واألفكار،  املعلومات  وتبادل  األطباء،  مع  والتنسيق  واالتصال  البرامج،  ووضع  املسودات، 

التصويبات ووضع الشروحات، وإدخال قواعد بيانات األشكال والصور والرسومات املناسبة.

إن إدخال واختيار أشكال الصور واإليضاح استند على معايير منها، مناسبة وسيلة اإليضاح 
والتركيز  املصطلح،  وتفسير  الفهم  على  تساعد  والتي  للشرح  الداعمة  الوسيلة  واختيار  للمصطلح، 
على الوسائل البيانية املشروحة واملُعِبرة عن املعنى، واعتماد الوسائل التي تعكس الوضوح والنقاوة 
اإلخراجية، وظهور األجزاء والقطاعات دون إعاقة مطبعية أو اهتزاز ُمخّل لفهم معاني األشكال والبيانات. 
 ،)K ،J( كما روعي التوازن في كمية الوسائل الضرورية بما يتوافق مع عدد املصطلحات في الحرفني
دون إفراط في الكم أو االختالل في النوع أو األهمية أو في دواعي اختيار وسيلة إيضاحية دون أخرى.

يكون  البحث  أن  أي  بالعربي(،  التفسير  ثم  عربي  ــ  )إنجليزي  املعجم  يكون  أن  راعينا  لقد 
باملصطلح اإلنجليزي، وأن يتم ترتيب املصطلحات وفقًا لألبجدية اإلنجليزية من )A حتى Z(، وأن 
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وضع  في  اعتمد  املشروع  أن  كما  الطبية.  للمصطلحات  البريطاني  وليس  األمريكي  النطق  يعتمد 
الشروح باللغة العربية للمصطلحات الواردة باملعجم على املوحد، وكذلك على مصادر أخرى أجنبية 
وغيرهما. فلم يؤخذ الشرح من مصدر واحد، وإنما من عدة مصادر،  و )موزبي(  مثل )ستدمان( 

فضاًل عن شروحات اعتمدت على جهد وقدرات األطباء العاملني في املعجم الطبي املفسر.

ويالحظ من املعجم املفسر للطب والعلوم الصحية أن إخراج املصطلحات استند على أساس 
تلوين املصطلح الرئيسي بلون أزرق، وببنط أكبر من اللون األسود والبنط املُستخدم للمصطلحات 
الفرعية، وذلك للتمييز بني األصول والفروع املصطلحية. كما ُكتب الشرح باللغة العربية ببنط عادي. 
املصطلحات  بعض  أسطر حسب طبيعة املصطلح، وقد ُتفسر   )7-2( بني  الشروح  ويتراوح حجم 

بأسطر أكثر إذا كانت هناك حاجة لذلك.

لقد شارك في وضع الشروح أكثر من )100( طبيب من املهتمني بعملية تعريب التعليم الطبي، 
لهم  من  اختيار  تم  كما  العربية.  باللغة  الطبية  والترجمة  التأليف  مجاالت  في  الخبرة  ذوي  ومن 
بالحاسبات  األطباء  إملام  عن  فضاًل  الطبية.  والقواميس  املعاجم  وإعداد  ترجمة  مجال  في  خبرة 
اآللية )الكمبيوتر(. وقد تنوع األطباء املشاركون في املعجم املفسر للطب والعلوم الصحية حسب 
التخصصات والدول العربية، ولم يقتصر العمل على فئة واحدة من األطباء، وإنما كان التنوع في 

االختصاص والخبرة والجنسية هدفًا سعى املركز إليه منذ بداية العمل في املشروع.

حسب  املعجم  بمادة  مشارك  طبيب  كل  ُزِود  املشاركني  األطباء  اختيار  بعد  البداية  وفي 
التخصصات الطبية، وبالتعليمات التي يجب مراعاتها في الترجمة والكتابة، كما تم إرسال نسخة 
إلكترونية من كامل العمل املراد ترجمته أو كتابة الشروح. هذا باإلضافة إلى نسخة محوسبة من 
برنامج العمل في املعجم، مع كتيب تعريفي بطريقة العمل، وكيفية حفظ البيانات املسجلة. لقد تم 
املصطلح  املترجم  يضع  بحيث  محوسبة،  بيانات  قاعدة  على  بالكامل  واإلعداد(  )الترجمة  العمل 
األجنبي الرئيسي املراد وضع مرادف له في النافذة املُخصصة لذلك، ثم باستخدام مفتاح التغيير 
يظهر في النافذة املقابلة واملكتوب عليها »املصطلح العربي« للمقابل العربي ــ الذي تم إدخاله. بعد 
ذلك تظهر نافذة جديدة مكتوب عليها »الشرح« يضع فيها املترجم شرح املصطلح األجنبي باللغة 

العربية مباشرة على البرنامج، ومن ثم يقوم بحفظ ما تم إدخاله.

بعد انتهاء جميع األطباء املشاركني في العمل تم تجميع املصطلحات وشروحها بالكامل في 
قاعدة بيانات واحدة، ثم قامت بعد ذلك لجنة مختصة من األطباء بمراجعة وتحرير العمل، والتأكد من 
سالمة التفسير وصحة البيانات. وإلنجاز املشروع على النحو املنشود فقد تم التركيز على الحرفني 
)K ،J(، كما أشرنا، من حيث التدقيق واملراجعة واإلخراج في صورته النهائية، وقد ُأخرج الحرفان 

)K ،J( إلكترونيًا وورقيًا.
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تابع املركز بقطاعاته الفنية واإلخراجية والتحرير واملعلوماتية كافة متطلبات إنجاز العمل في 
مشروع املعجم املفسر للطب والعلوم الصحية، حيث تم الصف واإلخراج في املركز، وكذلك إجراءات 
التصويبات اللغوية والعلمية واملراجعة املصطلحية. وكان في كل مرحلة من مراحل خطة تنفيذ املعجم 
يستعني املركز باألطباء، ويعرض ما تم إنجازه على مجلس أمناء املركز، وكذلك مجلس وزراء الصحة 

العرب بغية االسترشاد بتوجيهات وآراء هذه الجهات.

إن اعتماد املركز على أجهزته في عملية إنجاز الجوانب الفنية واإلخراجية والتحريرية واملتابعة 
وأن  ومقبولة، خاصة  وبكلفة محتملة  أكمل وجه  على  املعجم  إنجاز  بهدف  كان  وغيرها  والتنسيق 
التعامل مع املشاريع الكبيرة مثل املعجم املفّسر للطب والعلوم الصحية محفوف بمخاطر ارتفاع ُكّلفة 

اإلنجاز، وحدوث ما ُيعكر سالمة املنتج في جوانبه الفنية والتقنية واإلخراجية والطباعية وغيرها.

ونحن في املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية نشعر بالفخر واالعتزاز بإنجاز الجزء 
العاشر من املعجم املفسر للطب والعلوم الصحية الذي هو استمرار لالنطالق نحو إنجاز ما تبقى 
من أحرف املعجم األخرى، فلقد علمتنا التجربة في إعدادنا لشروح املعجم للحروف السابقة كيفية 
مواجهة املشكالت والتغلب على التحديات، والتمكن من اختيار أنسب الطرق التي تعيننا على تحقيق 
األهداف في إطار يتطلب أحيانًا قدرًا من املرونة، والتغيير الضروري واإلصرار على الوصول إلى 

األهداف في زمن تزداد فيه التحديات والعقبات.

 إن الواجبات في نطاقها املهني واألخالقي ينبغي أن تتحقق بالكامل، لكن اإلتقان فيها من 
موجبات العمل العلمي الخالص، فإن كان هناك تقصير أو أخطاء غير مقصودة، فإننا كفريق واحد 
في املركز نظل مسؤولني عن هذا التقصير أو الخطأ، لكن األمل كبير في أن يظل هذا العمل لبنًة، 
ليست فقط في تقديم موسوعة معجمية مفسرة في الطب والعلوم الصحية ُيستفاد منها في بالدنا 
العربية، وإنما أيضًا نتمنى أن يكون عملنا هذا حافزًا لآلخرين لبناء معاجم تفسيرية في مجاالت 
املعرفة املختلفة. فاملعاجم التفسيرية تساهم في تعزيز مكانة اللغة الوطنية، وهي وسيلة فاعلة في 
تنمية املعرفة واللغة ونشر الثقافة، وتحفيز العمل في الترجمة والتأليف والنقل واالتصال، وترسيخ 

قيم التعليم باللغة الوطنية.
 

وعلى هلل قصد السبيل
 وبه املستعان،،
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 J رمزاجلول               

(=Joule) 
هو وحدة قياس الطاقة واحلرارة في النظام الدولي، 
ويعبرعن اجلهد املبذول باستخدام قوة قدرها واحد 

نيوتن على مسافة قدرها متر واحد.   
jaagsiekte                  االلتهاب الرئوي املزمن في األغنام

(=Jaagziekte)                                )الورام الغدي الرئوي(

األغنام،  رئة  في  يحدث  معٍد  ورمّي  مرض 
نتيجة  ويكون  املاعز،  في  األحيان  بعض  وفي 
لفيروس يعرف بالفيروس القهقري، ويؤدي إلى 
الطرفية  والقصبات  الرئوية  احلويصالت  انسداد 

الصغيرة. 
  jaborandi                                                             َمر َمُة الثَّ ُمَكمَّ

)جنس نبات من الفصيلة السذابية(  

وله  الدواء  لصنع  أوراقه  تستخدم  نبات 
اإلسهال  عالج  منها:  متنوعة  استخدامات 
وتخفيف زرق العني )املاء األزرق(، ويقع ضمن 

الفصيلة السذابية.
Jaboulay ̓s amputation          بتر بحسب جابولي

العجزي  املفصل  خالل  من  السفلي  الطرف  بتر 
احلرقفي.  

Jaboulay button                                 حبة جابوالي

جهاز إلجراء مفاغرة )فتحة( معوية جانبية )عمل 
من  ويتكون  الغرز،  استخدام  بدون  جراحي( 

على  معًا  تركيبهما  يتم  املعدن،  من  أسطوانتني 
من  رئيسية  حلقة  شكل  على  وقاعدة  مسمار 

خالل فتح صغير باألمعاء الدقيقة. 
   Jaccoud ̓s syndrome                  متالزمة جاكو

التهابي مفصلي مزمن يظهر فيه انحراف  مرض 
للعظام  جزئي  خلع  مع  لألصابع  بارز  زندي 
السنعية، وعادة اليوجد فقد للغضروف أو تآكل 

العظام. 
jacket                                                                    ُسْتَرة

بصفة  وتعني  خارجي،  كساء  أو  غالفية  بنية 
خاصة غطاًء للجزء العلوي من اجلسم. 

    acrylic resin                                        تاٌج ذو ُسْتَرٍة ِمَن
    jacket crown                             اتنِي اإلكريلّي الرَّ
تاج من الراتني اإلكريلي يستقر على ويغطي تاج 

السن الطبيعي. 
jacket crown                                ٍتاٌج ذو ُسْتَرة

على  يستقر  اخلزف  أو  األكريليك،  من  تاج 
ويغطي تاج السن الطبيعي.

Minerva ̓s jacket                                    ُسْتَرُة مينيرفا
1. سترة جبسية متتد من عرف عظم احلرقفتني 

حتى الذقن ملعاجلة كسور الفقرات.
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عدا  ما  والرأس،  اجلذع  تشمل  جبسية  سترة   .2

كسور  عالج  في  وتستخدم  والوجه،  األذنني 
الفقرات العنقية وبعد العمليات اجلراحية التي يتم 
إجراؤها لعالج الَصَعر )تشنج عضالت الرقبة(.

plaster-of-Paris jacket                     ُسْتَرةِجْبِسيَّة
أبيض  مسحوق  من  )تتكون  اجلبس  من  حافظة 
ليجف(  يترك  ثم  ُيبلَّل  عندما  صلبًا  يصبح  ناعم 
إصالح  بهدف  اجلسم  تغليف  على  وتعمل 

التشوهات.
porcelain jacket                       ُسْتَرة َخَزِفيَّة

سترة من اخلزف تستخدم لتغطية السن الطبيعي.

 porcelain jacket                      تاُج ذو ُسْتَرٍة َخَزِفيَّة
crown 
على  يستقر  اخلزف  من  مصنوع  غطاء،  ذو  تاج 

ويغطي تاج السن الطبيعي.
Risser jacket                                      سترة ريسر

من  متتد  واملفصالت  اجلبس  من  مصنوعة  سترة 
الذقن والَقذال حتى إحدى الركبتني، وقد متتد في 
بعض احلاالت إلى إحدى الذراعني حتى املرفق، 
َباجَلنف  املصابة  احلاالت  عالج  في  وتستخدم 

)االنحناء اجلانبي للعمود الفقري(.
 Sayre ̓s jacket                                             ُسْتَرُة سايِر

ة(  ٌة ِفْقِريُّ )ُسْتَرٌة ِجْبِسيَّ
لدعم  تستخدم  باريس  جبس  من  بدلة  أو  سترة 

Minerva ̓s jacket                                    ُسْتَرُة مينيرفا

jacket
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بشدة،  الفقرات  تتضرر  عندما  الفقري  العمود 
الرأس  قبل  من  املريض  تعليق  يتم  بحيث 

واإلبطني برافعة متتد إلى السقف.
 strait jacket                                             ُسْتَرة ُمَضيِّقة

 )=camisole(                                           )َقِمْيُصول =(
أداة لتقييد األطراف، السيما الذراعني، لشخص 
مضطرب نفسيًا، وهي مصنوعة من مادة قوية، 
أيضًا  وتسمى  القنب،  قماش  تكون  ما  عادة 

بالقميصول.
  Willock ̓s                                      ِسيَّة َنفُّ ُسْتَرُة ويلوك التَّ

respiratory jacket  

سترة كانت تستعمل لتسهيل التنفس في مرضى 
الربو.

jackscrew                                       ِمْرِفاٌع َلوَلِبّي

تقومي  في  تستخدم  )حلزونية(  ملولبة  أداة 
األسنان بهدف فصل أو تقريب األسنان أو أجزاء 

)ِقَطع( الفك.

Jackson’s appliance                       طبيقة جاكسون

االحتفاظ  يتم  لإلزالة  قابلة  األسنان  لتقومي  أداة 
محيط  لتأخذ  تنثني  أسالك،  بواسطة  مبوقعها 
اإلطباقية  املسافة  ضمن  واألرحاء  الضواحك 

الفكية.
  Jackson ̓s crib                                 )َمْهُد جاكسون )أسنان

)َمْهُد االستناد املستمر( 

هيكلي  سلك  من  مكونة  تقوميية  طبيقة  هي 
واللسانية  الشدقية  األسطح  من  كل  حول  مير 
جلميع األسنان في قوس واحد في أحد الفكني، 
متباعدة،  مسافات  على  السلكان  ويلتحم 
وذلك لتأمني ثباته في مكانه بالفك. ويستخدم 
كقاعدة إلضافة ضغط على سن معينة، أو على 
األسنان جميعًا ليؤدي أية حركة مطلوبة للسن أو 

لألسنان.
   Jackson’s law                                       قانون جاكسون

في  األحدث  العصب  وظائف  أن  على  ينص 
الدماغ  يتلف  عندما  أواًل  ُتفَقد  التي  هي  التطور 

بسبب املرض.  
   Jackson ̓s membrane             غشاء جاكسون

االلتصاقات  من  شبكة  أو  رقيقة  ستارة  هي 
متتد  قد  التي  الصفاق(  مالءة  البعض  )يعتبرها 
إلى األعور، مغطية  البطني الوحشي  من اجلدار 
األعور، وقد تؤدي إلى انسداد األمعاء، وتعرف 

أيضًا بنقاب جاكسون.
Jackson ̓s safety triangle      مثلث أمان جاكسون

هو حيزِّ مثلثي تشريحي، سمي مبثلث أمان  ألنه 
شق  خاللها  من  ميكن  التي  املنطقة  حدود  يحدد 
فغر  أثناء عملية  بأمان  الهوائية(  )القصبة  غامى  الرُّ
الرغامى، وهو محدود من األعلى بواسطة الطرف 
في  تقع  وقمته  الدرقي،   الغضروف  من  السفلي 
الداخلية  القص وجوانبه هي احلواف  الثُّلمة فوق 

للعضلة القصية الترقوية اخلشائية. 

 Sayre ̓s jacket                                             ُسْتَرُة سايِر
ة( ٌة ِفْقِريُّ )ُسْتَرٌة ِجْبِسيَّ

Jackson’s 
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Jackson’s syndrome              متالزمة جاكسون

القحفية  األعصاب  في  وظيفي  خلل  عن  عبارة 
العصب  شلل  إلى  يؤدي  مما   ،XII إلى   X من 
أحادي اجلانب في الرأس واحلبال الصوتية والفم 

)يشمل احلنك الرخو(. 
Jacksonian epilepsy               ْصْرٌع جاكسونّي

حركات  مع  حركية  بؤرية  بنوبات  يتميز  صرع 
تبدأ  التي  اجلسم  من  واحد  جانب  على  رمعية 
تنتشر  ثم  العضالت،  من  واحدة  مجموعة  في 

بشكل منتظم إلى املجموعات املجاورة.
    Jacksonian march                       دليف جاكسوني

منطقة  من  طبيعي  غير  كهربي  انتشار  عن  عبارة 
املجاورة،  املناطق  إلى  املخية  القشرة  في  واحدة 

وهو سمة الصرع جاكسوني املنشأ.
Jacob                                                                    جاكوب

]هو فرانسوا جاكوب: عالم فرنسي اختصاصي 
في البيولوجيا ولد عام )1920م([ فاز بجائزة نوبل 
عام  وذلك  األعضاء،  وظائف  وعلم  الطب  في 
1965م مشاركًة مع )أندريه ميشيل ووف، وجاك 

لوسني موند( عن اكتشافاتهم في مجاالت متعلقة 
بالتحكم اجليني لإلنزميات وتخليق الفيروسات.

Jacob’s membrane                                     غشاء جاكوب

طبقة باجلزء العصبي من شبكية العني، وتقع بني 
ويعرف  الظاهر،  د  احملدِّ والغشاء  املصطبغ  اجلزء 

أيضًا  بطبقة النبابيت واملخاريط.  
  Jacob ̓s ulcer                                                  َقْرَحُة جاكوب

ح قارض يصيب الوجه واألجفان(  )تقرُّ

القرحة هي عيب موضعي أو حفرة على سطح 
عضو أو نسيج، وقرحة جاكوب باألخص ناجتة 
حة  املتقرِّ القاعدية  اخلاليا  سرطانة  حدوث  عن 
باجللد والسيما باجلفن، فهي قرحة أكالة تصيب 

الوجه واجلفن. 
  Jacobine                                              )جاكوبني )كيمياء

مـشتـقـات  أحـد  تعتبـر  سـامـة  َقَلَوانـيـة  مـادة 
البيروليزيدين، وتنتج هذه املادة من نبات زهري 
أو  اليعقوبية  الشيخة  اسم  عليه  يطلق  مركب 
في  السامة  املادة  هذه  وتتسبب  وار،  الدُّ عشبة 
اإلصابة بداء نبات الشيخة لدى امُلجترات الناجت 

من تنكس ونخر خاليا الكبد. 
Jacobson ̓s canal                     قناة جاكوبسون

للجزء  السفلي  السطح  على  صغيرة  فتحة 
احلفرة  قاع  في  الصدغي  العظم  من  الصخري 
الفرع  نقل  على  الفتحة  هذه  وتعمل  الصدغية، 
الطبلي من العصب اللساني البلعومي، وتعرف 

أيضًا بالنفيق الطبلي. 
       Jacobson ̓s cartilage                  ُغْضروُف جاكوبسون

(=cartilage                                       الُغْضروُف امليَكِعّي =(

vomeronasalis)                                                  )اأَلْنِفّي 

احلاجز  بني  يقع  الغضروف  من  رفيع  شريط 
أيضًا  ويعرف  وامليكعة،  الغضروفي  األنفي 

بالغضروف امليكعي األنفي. 
     Jacobson’s nerve                               َعَصُب جاكوبسون

(nervus tympanicus=)       )ْبِلّي )= الَعَصُب الطَّ

من  ينشأ  اللساني  البلعومي  العصب  من  فرع 

  Jackson ̓s crib                      )َمْهُد جاكسون )أسنان
)َمْهُد االستناد املستمر(

  Jackson ̓s crib  

Jackson’s
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الوسطى،  األذن  إلى  ويدخل  الصخرية  العقدة 
الطبلية،  الضفيرة  تشكيل  في  يشارك  حيث 

ويسمى أيضًا بالعصب الطبلي. 
Jacobson’s organ                                 ُعْضُو جاكوبسون

(=organum                                             الُعْضُو امِلْيَكِعّي =(

vomeronasalis)                        )اأَلْنِفّي 

عبارة عن قناة بدائية قصيرة تقع فوق الغضروف 
امليكعي األنفي، ويحتوي على مستقبلة كيميائية 

خاصة بالشم. 
Jacobson’s retinitis                    التهاب الشبكية بحسب

جاكوبسون  

التهاب  مرض  يعقب  العني  بشبكية  التهاب 
القزحية الزهري، ويعرف أيضًا بالتهاب الشبكية 

الزهري.
Jacod ̓s syndrome                               متالزمة جاكود

(triad) 
العني،  شلل  مع  اجلانب  وحيد  عمى  عن  عبارة 
ثالثي  العصب  ألم  أو  الوجه،  نصف  وشلل 
التوائم نتيجة تلف باألعصاب القحفية، غالبًا من 

ورم أو آفة أخرى خلف العظم الوتدي. 
 Jacquet’s dermatitis                                    التهاب اجللد

 بحسب جاكيه 

مع  التماس  منطقة  في  املهيج  اجللد  التهاب  هو 
للتماس  فعل  كرد  ويحدث  الرضع،  حفاظات 
لفترات طويلة مع البول والبراز، أو املستحضرات 
عادًة  يتصاحب  وغيرها،  واالحتكاك  املوضعية 
العدوى  عن  والناجمة  اجلرثومية  االلتهابات  مع 

بفطريات املبيضة البيضاء.   
 jactatio                                                                غ رُّ َتَ

يستخدم هذا التعبير للداللة على حركة املريض 
في  متقلبًا  وذهابًا،  مجيئة  حاد  مبرض  املصاب 

الفراش.

 jactatio capitis                                يِلّي ْأِس اللَّ ُغ الرَّ َتَرُّ
nocturna 

حركة تدوير منتظمة لرأس الطفل، وحتدث هذه 
احلركة املنتظمة قبل النوم مباشرة.

jactation                                                             غ رُّ َتَ

يستخدم هذا التعبير للداللة على حركة املريض 
في  متقلبًا  وذهابًا،  مجيئة  حاد  مبرض  املصاب 

الفراش. 
jactitation                                                          غ رُّ َتَ

يستخدم هذا التعبير للداللة على حركة مفاجئة 
حاد  مبرض  املصاب  املريض  جلسم  مضطربة 

)مثل التقلب في الفراش(.  
jaculiferous                                                            ُمْشِوك

هام. مصطلح يدل على وجود شوكات تشبه السِّ
  Jadasson’s anetoderma            ضمور اجللد البقعي

(sebaceous nevus)                                   بحسب ياداسون

طفح  بعد  يحدث  أولّي  بقعي  جلدي  ضمور 
عادًة  ويظهر  )حتسسي(،  شروي  أو  التهابي 
من  الرابع  إلى  الثاني  العقد  خالل  النساء  في 

العمر. 
   Jadassohn-Lewandowsky            متالزمة ياداسون

 syndrome                                              ليفاندفسكي-

موروثة  مهيمنة  جسدية  كروموسومية  متالزمة 
إلى  تتطور  التي  األظفار  سماكة  بزيادة  تتميز 
انعقاف األظفار، فرط تقران جلد راحة وأخمص 
القدم، مع طلوان )زيادة الطبقة القرنية( األغشية 
القدم،  وأخمص  راحة  تعرق  وفرط  املخاطية 
وقد تظهر فقاعات على الراحة واألخمص عقب 

الرضح. وتسمى أيضًا بثخن األظفار اخللقي.
Jadassohn-Pellizari                        ضموراجللد البقعي

   anetoderma                               بحسب ياداسون-بيليزاري

طفح  بعد  يحدث  أولّي  بقعي  جلدي  ضمور 
التهابي أو حتسسي، ويظهر عادًة في النساء خالل 

العقد الثاني إلى الرابع من العمر. 

Jadassohn
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Jadelot̓ ̓s lines          خطوط أو )أثالم( جادلو

(furrows)

واألنفية،  والشفوية،  اخلدية،  اخلطوط  هي 
والعينية  الوْجنية، وخطوط الوجه لدى األطفال 
أنواع  إلى  تشير  بأنها  سابقًا  يعتقد  كان  الصغار، 

معينة من األمراض.  
Jaeger ̓s test type                                     حروف االختبار

بحسب جيجر  

أحجام  سبعة  من  مطبوعة  حروف  عليه  مخطط 
يستعمل  العادية،  الطباعة  أنواع  من  مختلفة 

لفحص الرؤية القريبة بالعني.

   Jaffe ̓s reaction                                              َتفاُعُل جافيه

)ملعايرة الكرياتينني( 

درجة  أساس  على  الكرياتينني  ملقايسة  طريقة 
اللون األحمر الذي ينتج عند معاجلة الكرياتينني 
في  نتروفينول(  )ثالثي  البيكريك  حمض  مع 

محلول قلواني قوي.
Jaffe ̓s test                )اختبار جافيه )ملعايرة الكرياتينني

1. يستخدم االختبار ملعايرة الكرياتينني: بإضافة 
قلواني  جنعله  ثم  السائل،  إلى  نتروفينول  ثالثي 
مع هيدروكسيد الصوديوم، ويدل اللون األحمر 

على وجود الكرياتينني.

Jaeger’s test type                                    حروف االختبار بحسب جيجر

Jadelot’s 
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من  متساوية  كمية  بإضافة  اإلنديكان  معايرة   .2
لتر  ملي  مع  ز  املركَّ الهيدروكلوريك  حمض 
املشتبه،  السائل  إلى  الكلوروفورم  من  واحد 
الصودا  من  قوي  محلول  من  قليلة  وقطرات 
إذا  باألزرق،  ن  سيتلوَّ والكلوروفورم  املكلورة، 

كان اإلنديكان موجودًا.
Jaffe-Lichtenstein                 داء جافيه-ليختنشتاين

disease                      )الورام الليفي العظمي الكيسي( 

العظام،  متعدد  الليفي  التنسج  خلل  من  شكل 
رقيقة  قشرة  مع  النقي  جوف  بتضخم  يتميز 
)ورم  ليفي  بنسيج  مملوءة  تكون  التي  خارجية 
عظمي  ليفي  بورام  أيضًا  ويسمى  ليفي(. 

كيسي.  
jag                                   ة ٌم بامُلذيباِت الُعْضِويَّ َتَسمُّ

م ناجمة عن التعامل مع امُلذيباِت  حالة من الَتَسمُّ
هيدروكربوني  مزيج  من  مواد  )أي  الُعْضِويَّة 
سائل طيار سريع االشتعال من البترول، أو الغاز 

الطبيعي، أو قطران الفحم(.  
    naphtha jag                       ة م بامُلذيباِت الُعْضِويَّ َتَسمُّ

من  أنواع  من  أٍي  أو  الُعْضِويَّة،  بامُلذيباِت  م  َتَسمُّ
مزيج هيدروكربوني سائل طيار سريع االشتعال 
قطران  أو  الطبيعي،  الغاز  أو  البترول،  من 
أو  بنزوين  من  خاص  بشكل  وأحيانًا  الفحم، 
تستعمل  معينة  أنواع  وهي  بترولي،  ليجروين 
كمذيبات عضوية، أو سوائل للتنظيف اجلاف، 

وكأصباغ أو وقود.
jagsiekte              .َئِويُّ امُلْزِمُن في اأَلْغنام 1. االْلِتهاُب الرِّ

 . َئِويُّ يُّ الرِّ 2. الُوَراُم الُغدِّ

(=jagziekte)

وفي  األغنام  رئة  في  يحدث  معٍد،  ورمّي  مرض 
بعض األحيان في املاعز، ويكون نتيجة لفيروس 
انسداد  إلى  ويؤدي  القهقري،  بالفيروس  يعرف 
احلويصالت الرئوية والقصبات الطرفية الصغيرة.

 Jakob ̓s diseas                           مرض ياكوب

مرض بريون )جزيئات بروتينية تسبب العدوى( 
نادر مرتبط بحدوث عدد من الطفرات املختلفة 
أو  منفردة،  التي توجد  بريون  البروتني  في جني 
وهذا  معدية،  أشكال  هيئة  على  أو  عائلة،  في 
املرض يسبب ضررًا بالدماغ يزداد سوءًا مع مرور 
الدماغي  االعتالل  بـ:  أيضًا  ويعرف  الوقت، 

الفيروسي اإلسفنجي.
 Jakob-Creutzfeldt                   مرض ياكوب- كروتزفيلد

disease

مرض بريون )جزيئات بروتينية تسبب العدوى( 
نادر مرتبط بحدوث عدد من الطفرات املختلفة 
منفردة،  توجد  التي  بريون  البروتني  جني  في 
وهذا  معدية،  أشكال  هيئة  على  أو  عائلة  في  أو 
مع  سوءًا  يزداد  بالدماغ  ضررًا  يسبب  املرض 
مرور الوقت، ويعرف أيضًا: االعتالل الدماغي 

الفيروسي اإلسفنجي.
 jalap                                                                                   َشبُّ اللَّْيل

)جنس زهر من فصيلة الشبيات(         

ويقصد به اجلذور احمُلَْوَدبة اجلافة من إكزوجونيوم 
بيرجا الذي ينتمي إلى الفصيلة اللبالبية، ومتلك 

راتيناتها )مادة صمغية( خواصًا ُمْسهلة.
jamais vu                                        َلْم َتْسِبْق ُرْؤَيُته

التي حتيط  املألوفة  األشياء  بأن  اإلحساس  يقصد 
باإلنسان هي أشياء غريبة لم يسبق له رؤيتها من 
الذي  احلسي  أو  البصري  االنخداع  مثل  قبل؛ 
يجعل الشخص يتصور كما لو أنه لم ير شيئًا من 

هذا القبيل من قبل. 
  Janet ̓s test                                                         اختبار جانيت

)لتمييز اخلدر اجللدي(

والعضوي،  الوظيفي  التخدير  بني  للتمييز  اختبار 
أو  "بنعم"  الرد  املريض  من  الطلب  يتم  حيث 
بلمس  إحساسه  عدم  أو  إحساسه،  على  بناًء  "ال" 

Janet’s
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الوظيفي،  اخلدر  في  "ال"  يقول  قد  الفاحص. 
بينما في حاالت اخلدر العضوي ال يستطيع املريض 

التمييز بصورة واضحة.  
 Janeway’s lesion                                                  آفة جينواي

)آفة تظهر على راحة أو/ أخمص قدم

املصاب بالتهاب الشغاف دون احلاد(     

أو نزفية تظهر على هيئة بقع حمراء  آفة حمامية 
مترات  ملي  بضعة  ذات  مؤملة  غير  مسطحة 
بالتهاب  املصاب  للمريض  حتدث  القطر،  في 

الشغاف اجلرثومي حتت احلاد. 
 janiceps                                             )ُمْزَدِوُج الَوْجه )مسخ

عبارة عن توأمني ملتصقني برأس واحٍد ووجهني 
متعاكسني.

 janiceps asymmetros                      مزدوج الوجه
الالمتناظر   

مكتمل  غير  أحدهما  كون  مع  ملتصقان  توأمان 
الوجه واآلخر أكثر اكتمااًل.

 janiceps parasiticus                           مزدوج الوجه
الطفيلّي  

جزئي  تضاعف  وجود  مع  ملتصقان  توأمان 
أحدهما  أن  أي  اجلبهي،  املستوى  في  للرأس 
طفيلي صغير وغير كامل الشكل ملتصق باآلخر 

املكتمل. 
Janimine                                                                      جانيمني

هـيـدروكـلـوريد  ملستحـضـر  مسجـلة  عـالمـة 
اإلمييبرأمني الذي هو ملح أحادي الهيدروكلوريد 
االكتئاب  عالج  في  خاصة  واملفيد  لإلمييبرأمني 
سلس  عالج  في  أيضًا  يستعمل  املنشأ.  داخلي 
البول أثناء الطفولة، والقلق في متالزمة الهلع، 
فرط  مع  االنتباه  نقص  واضطراب  املزمن  واأللم 

النشاط والنهام واجلمدة املصحوبة بالتغفيق.

 Jannetta procedure                 إجراءات جانيتا

األوعية  على  الضغط  بتخفيف  أيضًا  تعرف 
لتخفيف  مجهرية  جراحة  إجراء  وهو  الدقيقة، 
الضغط  وتخفيف  التوائم،  ثالثي  العصب  ألم 
بواسطة  التوائم  ثالثي  للعصب  احلسي  للجذر 
إدخال إسفنجة غير ماصة لتفريج الضغط الناجت 
من األوعية الدموية الصغيرة، خاصة عند مكان 
دخول اجلذر اخلاص بالعصب في منطقة اجلسر 

بالدماغ.  
Janosik ̓s embryo                                     جنني يانوسيك

)جنني ثالثي القوس األورطية(

للشريان  أقواس  ثالثة  له  بشري  جنني  وهو 
األورطي وجيبان بلعوميان.

Jansen ̓s disease                          مرض يانسن

فيه  تكون  الذي  العظمي  الهيكل  بشذوذ  يعرف 
الطبيعي،  قريبة من  أو  العظام طبيعية  مشاشات 
من  كتل  الكردوسية  األنسجة  محل  حتل  ولكن 
تشكيل  في  تداخل  إلى  يؤدي  مما  الغضروف، 
القشرة  وترقق  وتوسع  الغضروف  داخل  العظم 
التعظم  بخلل  أيضًا  ويسمى  الكردوسية، 

الكردوسي. 
   Jansku - Bielschowsky                          -مرض يانسكو

disease                                              بيلشوفسكي

للداء  متأخر  )رضيعي(  طفلي  شكل  هو 
يحدث  العصبي،  السيرويدي  الليبوفوسيني 
ويتميز  سنوات،  أربع  إلى  سنتني  عمر  بني 
بتراكم غير طبيعي لليبوفوسني )صباغ شحمي 
رمعية  بنوبات  املرض  يبدأ  العضالت(،  في 
وعصبّي  شبكّي  تنكس  إلى  ويتطور  عضلية، 

وينتهي بالوفاة. 
   Janthinobacterium                                               امُلَبْفَسَجة

)جنس من اجلراثيم(

التربة  في  تعيش  اجلرام،  سلبية  هوائية  جراثيم 
لها لون بنفسجي قامت مميز، هذا اللون هو نتيجة 

Janeway’s 
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ى فيوالسني، ولها قدرات استقالبية  ملركب يسمَّ
مولدة للطاقة متنوعة وتتحمل البرد واألشعة فوق 

البنفسجية وغيرها من الضغوط البيئية. 
Janthinosoma                                            َبَنْفَسِجيُّ اجَلَسد

)جنس من البعوض( 

جنس  من  جنيس  األحيان  بعض  في  يعتبر 
البعوض املعروف باحلارشة.

 janus                                                 )ُمْزَدِوُج الَوْجه )مسخ

(=janiceps)                                                         
ووجهني  واحد،  برأس  ملتصقان  توأمان  هما 

متعاكسني.
Jaquet ̓s apparatus                                  جهاز جاكيه

الوريدية  )النبضات(  للدفعات  تسجيل  جهاز 
والقلبية.  

jar                                                                           َمْرَطبان

من  مصنوع  إناء  أو  واسعة،  فوهة  ذات  زجاجة 
الفخار )آنية خزفية(.  

anaerobic jar                               َمْرَطباٌن الَهوائِّي
يستخدم  اإلغالق،  محكم  مرطبان  به  يقصد 
داخل  صلب  وسط  في  الهوائية  حالة  خللق 
املختبرات اإلكلينيكية،   تتم إزالة األكسجني من 
املرطبان عن طريقة حتفيز التفاعل الكيميائي بني 

األكسجني والهيدروجني لتكوين املاء.
bell jar     ْكل؛ ِمَكبَّة َمْرَطباٌن َجَرِسيُّ الشَّ
يكون عبارة عن وعاء زجاجي مغلق من قمته، 
إجراء  في  استخدامه  يتم  قاعدته،  عند  ومفتوح 

جتارب التخلية املختبرية. 
Leyden jar                              َمْرَطباُن اليدن

مرطبان زجاجي مغطى جزئيًا من الداخل واخلارج 
األخرى،  املعادن  أحد  أو  قصديرية،  برقاقة 

يستخدم كُمَكثِّف أو كجامع للكهرباء.

  jararaca                                                                              ْعَبل الزَّ

)نوع من األفاعي(  

احلفر  أفاعي  إحدى  الدساس،  الزعبل  هو 
أمريكا  من  متفرقة  مناطق  في  تعيش  السامة، 

اجلنوبية.
 Jarcho’s pressometer                                 مقياس الضغط

بحسب جاركو )مقياس الضغط الرحمي(  

الضغط  لقياس  مة  مصمَّ خاصة  آلة  عن  عبارة 
الرحم في  مادة ظليلة لألشعة داخل  أثناء حقن 

تصوير الرحم والبوق.  
Jarcho-Levin                                                  -متالزمة جاركو

syndrome                                                            ليفني

تتمثل في اضطراب متنح كروموسومي جسدي 
يتألف من شذوذات متعددة مثل، قصر القفص 
اإلصبع   وانعطاف  الضلع،  وتشوه  الصدري، 
في  توجد  وقد  األصابع،  ارتفاق  املستدمي، 
غالباً  تناسلية.  بولية  تشوهات  األحيان  بعض 
القصور  نتيجة  الرضاعة،  الوفاة في سن  حتدث 

التنفسي.  
jargon                                                                                 1. َرطاَنة

ة 2. ُلَغَة اْصِطاَلِحيَّ

الذي  املترابط  غير  الكالم  على  للداللة  تعبير   .1
بنفسه،  املريض  يستحدثها  كلمات  من  يتكون 
بطريقة  مستخدمة  حقيقية  فعلية  كلمات  أومن 

غير مترابطة.
2. لغة اصطالحية، هي اللغة التقنية أو املتخصصة 
التي تستخدم في إطار مهنة ما أوأثناء مزاولة أحد 

األنشطة.
jargonaphasia                              ُحْبَسٌة راِطَنة

نطق عبارات المعنى لها، إما بكلمات يستحدثها 
املريض بنفسه، أو كلمات معروفة مرتبة بطريقة 
غير مترابطة )حبسة نحوية(، وفي بعض األحيان 

تكون عرض ألنواع معينة من الفصام.   
 Jarisch-Herxheimer                               تفاعل ياريش ــــ

reaction                           )هيكسهامير )تلو معاجلة الزهري

ويعرف بأنه تفاعل مناعي عابر قصير املدى، تتم 

Jarisch
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باملضادات  العالج  عقب  شائع  بشكل  مشاهدته 
من  واملتـأخـرة  املبـكـرة  املـرحلتني  في  احليـويـة 
مثل:  أخرى  أمراض  في  أقل  وبصورة  الزهري، 
داء البوَرليَّات وداء البروسيالت، واحلمى التيفية 
ى والنفضات  وداء الشعرينات الذي عالماته احلمَّ
اآلفات  من  وسورات  العضالت  وآالم  والصداع 
شبيهة  مواد  حترر  إلى  التفاعل  ُيعزى  اجللدية. 
املكروبات  من  مستضدات  أو  الداخلي  بالذيفان 

املقتولة، لكن اإلمراضية بالضبط غير معروفة.
 Jarjavay ̓s ligament                             رباط جرجفاي

جزء من ثخانة اللفافة احلوضية احلشوية بجانب 
عنق الرحم واملهبل، مير خلفيًا في الطيَّة املستقيمية 
الرحمية ليلتصق إلى أمام عظم العجز. ويسمى 

أيضًا: الرباط الرحمي العجزي.
Jarjavay ̓s muscle                            عضلة جرجفاي

في  وتلتصق  اإلسك  عظم  فرع  من  تنشأ  عضلة 
تخميد  على  تعمل  للمهبل،  املضيِّقة  العضلة 

اإلحليل.

Jarvik-7 artificial                                            قلب اصطناعي

heart                                     بحسب جارفيك

من  يتكون  بالهواء،  مدفوع  اصطناعي  قلب 
كيس  بشكل  يورثيان  البولي  مادة  من  مضختني 
ذي سطح ناعم، اللتني حتالن مكان البطينني مع 
صمامات قرصية كربونية بيرولية وبدالت مغطاة 
مبادة الداكرون )نسيج صناعي( متصل باألذينني 
واألوعية الكبيرة. يتم تنظيم سريان الدم بواسطة 
عبر  الهواء  دفع  طريق  عن  هوائية  دفع  وحدتي 
البولي  من  املصنوعة  األنبوبية  الدفع  خطوط 

يورثيان.  
Jatropha                                                                            َيْطروَفة

)جنس من النباتات( 

يتواجد  الِفربيونية،  الفصيلة  من  نبات  جنس 
العالم من املكسيك حتى  في مناطق متفرقة من 
جنوب إفريقيا، وتتميز األنواع املختلفة من هذا 
للمعدة وطاردة  ُمْسهلة ومقوية  النبات بخواص 

احلمىَّ وقابضة لألنسجة.  

Jarvik-7 artificial heart                    قلب اصطناعي بحسب جارفيك

Venae Cavae
الوريد األجوف

 Right
Atrium

األذين األمين

 Right
Ventricle

البطني األمين

Aorta
الشريان الرئوي

Left Atrium
األذين األيسر

Left Ventricle

البطني األيسر

Pulmonary Artery

األورطى

Total Artificial Heart
قلب اصطناعي كامل

Aorta
الشريان الرئوي

Left Atrium
األذين األيسر

Left Ventricle
البطني األيسر

Pulmonary Artery

األورطى

Venae Cavae
الوريد األجوف

 Right
Atrium

األذين األمين

 Right
Ventricle

البطني األمين

Human Heart
القلب البشري

Jarjavay’s
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jaundice

jaundice                                                                        َيَرقان

)صباغ  الدم  بيليروبني  بزيادة  تتصف  متالزمة 
بني مائل لالصفرار( مصحوبًا بحدوث ترسيب 
للصباغ الصفراوي في اجللد واألغشية املخاطية 
املريض،  لون  اصفرار  في  يتسبب  مما  والصلبة، 
األسباب  لعالقة  تبعًا  ُتصنف  عديدة،  أمناط  وله 

بالكبد.
 acholuric                                              الَيَرقاُن َعِدْيُ البِيَلِة

familial jaundice                ِة العائِِلّي ْفراِويَّ الصَّ
)=hereditary                         ِة )= َكْثَرُة احُلُمِر الُكَرِويَّ
   spherocytosis(                                           )ة الِوراثِيَّ
سائدة  كخلة  يورث  ما  عادة  ِخلقي  شكل 
احلمر  الكريات  كثرة  من  جسدية  كروموسومية 
الكروية، غالبًا ما يصاحبه فقر الدم االنحاللي، 
احلمراء،  للكريات  طبيعية  غير  وهشاشة 
ويرقان، وتضخم الطحال، وميثل الشكل األكثر 
الناس  صفوف  في  الوراثي  الدم  فقر  من  شيوعًا 
فقر  أيضًا  يسمى  أوروبية.  أصول  من  املنحدرين 
الدم كروي اخلاليا، واليرقان االنحاللي اخللقي. 

acholuric jaundice                      َيَرقاٌن َعِدْيُ البِيَلِة
الَصْفراِويَّة

بيليروبينية،  )بول(  ببيلة  مصحوب  غير  يرقان 
ولكنه يكون مصحوبًا بارتفاع مستوى البيليروبني 
إفراغه  اليتم  إنه  حيث  الدم،  في  املقترن  غير 
النوع في حاالت  الكلية، ويحدث هذا  بواسطة 
الدم  بيليروبني  فرط  وحاالت  الدم  انحالل  داء 

الالمقترن األخرى.
   anhepatic jaundice        ٍَّيَرقاٌن دوَن َمَرٍض َكبِِدي

يتمثل في اصفرار لون اجللد واألغشية املخاطية 
دون وجود مرض كبدي وراء ذلك.

anhepatogenous               ٍَّيَرقاٌن دوَن َمَرٍض َكبِِدي
jaundice
يتمثل في اصفرار لون اجللد واألغشية املخاطية 

دون وجود مرض كبدي وراء ذلك.

  black jaundice                                            َيَرقاٌن َأْسَود
)=Winckel ̓s disease(           )داء وينكل =(
األطفال،  من  اجلدد  للولدان  مميتًا  مرضًا  يعد 
يتميز باليرقان وبيلة هيموجلوبينية، ونزف وبول 

دموي وزراق، وبوال وهبوط واختالجات.
  breast milk jaundice                         ع ضَّ َيَرقاُن الرُّ

البيليروبني  مستوى  ارتفاع  من  اليرقان  هذا  ينتج 
الرضع  األطفال  بعض  عند  الدم  في  الالمقترن 
نتيجة وجود مادة كيميائية معينة في حليب األم 
-20-بيتا-ديول(  3--ألفا -5بيتا-بريجنان (
لإلنزمي  االقتراني  النشاط  تثبيط  في  تتسبب 
الناقل للجلوكورونيل، أو يحدث كنتيجة إصابة 

الرضيع بالتجفاف.
 Budd ̓s jaundice                                          َيَرقاُن ُبود

)=acute yellow atrophy        ُضموُر الَكبِِد =(
 of the liver(                              )اأَلْصَفُر احلاد
يعد اضطرابًا جسيمًا يصيب الكبد، عادة يكون 
وانخفاض  الكبد  خاليا  بتنكس  ويتميز  مميتًا، 
الكيميائية  باملواد  خالياه  لتسمم  نتيجة  حجمه 

السامة أو العدوى أو عوامل أخرى.
catarrhal jaundice                                      َيَرقاٌن َنْزلِّي

الوبائي  الكبد  التهاب  في  احلادث  اليرقان  هو 
العناية  ضعف  طريق  عن  عدواه  تنتقل  الذي   A
بالصحة العامة، حيث يخرج الفيروس مع براز 
العدوى  وتنقل  اليدان  تتلوث  وقد  املصاب، 
عن  متييزها  يصعب  احلاالت  ومعظم  آلخرين. 
فهو  ــ  ُوِجد  إن  ــ  واليرقان  البسيطة،  البرد  نزلة 
نتيجة  اليرقان  من  النوع  هذا  ويحدث  بسيط، 
التهاب  عن  الناجم  الصفراوية  القنيات  انسداد 

أغشيتها املخاطية.
  cholestatic                                  ْفراء؛ َيَرقاُن ُركوِد الصَّ

jaundice                                       َيَرَقاٌن ُركوِدّي
في  شذوذ  أو  خلل  حدوث  من  اليرقان  ينتج 
مستوى  بارتفاع  مصحوبًا  الصفراء،  انسياب 
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jaundice

Jaundice                 َيَرقان  

 hemolysis of red
blood cells

انحالل كريات الدم احلمراء

blood
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kidney
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واحتباس  املصل،  في  القلوي  الفسفاتاز  إنزمي 
حكة،  حدوث  في  )متسببة  الصفراوية  األمالح 
الدم  كوليستيرول  زيادة  وجود  إلى  إضافة  هذا 
الركود  هذا  يكون  وقد  مختلفة(.  بنسب 

الصفراوي ناجتًا من أسباب خارج الكبد.
  chronic acholuric                          َُيَرقاٌن ُمْزِمٌن َعِدْي

 jaundice                                               ة ْفراِويَّ البِيَلِة الصَّ
)=hereditary                                      َكْثَرُة احُلُمِر =(
 spherocytosis(                          )ِة الِوراثِيَّة الُكَرِويَّ
كـخـلـة  يـورث  مـا  عـادة  ِخـلقـي،  مـرض 
كثرة  مرض  من  سائدة  جسدية  كروموسومية 
االنحاللي  الدم  فقر  الكروية مع  احلمر  الكريات 
ويرقان  احلمر  للكريات  طبيعية  غير  وهشاشة 
وتضخم الطحال. ميثل أكثر األشكال شيوعًا من 
املنحدرين  الناس  صفوف  في  الوراثي  الدم  فقر 

من سالالت أوروبية.
congenital familial                      َيَرقاٌن ِخْلِقيٌّ دوَن

nonhemolytic                                        ِم اْنحالِل الدَّ
 jaundice                                                        العائِِلّي 
)=Crigler- Najjar               متالزمة كريجلر =(
syndrome(                                       )جنار-
شكل متنحٍ كروموسومي جسدي لليرقان بدون 
ــزمي  اإلن غياب  نتيجة  يحدث  الـــدم،  انــحــالل 
الذي  اجللوكورونوزيل  بناقلة  املسمى  الكبدي 
املرض  ويتميز  البيليروبني،  اقتران  على  يعمل 
بوجود كميات مفرطة من البيليروبني غير املقترن 
شديدة  واضطرابات  نووي،  ويرقان  الدم،  في 

في اجلهاز العصبي املركزي.
  congenital nonhemolytic         َيَرقاٌن ِخْلِقيٌّ دوَن

jaundice                                         ِم اْنحالِل الدَّ
يرقان ناجت من وجود شذوذ في عملية االستقالب 
كميات  تراكم  في  متسببًا  بالبيليروبني  اخلاصة 
وقد  الدم،  في  املقترن  غير  البيليروبني  من  كبيرة 
في  شديدة  واضطرابات  نووي  يرقان  إلى  يتطور 

مبتالزمة  أيضًا  ويعرف  املركزي،  العصبي  اجلهاز 
كريجلر- جنار، وفرط بيليروبني الدم اخللقي.

constitutional jaundice                       َيَرقاٌن بِْنَيِوّي
ملتالزمة  املصاحب  الدم  بيلروبني  زيادة  هو 
للبيليروبني  حميد  ارتفاع  عن  عبارة  جيلبرت، 
أو  بالكبد  ضرر  حدوث  عدم  مع  املقترن  غير 

اختالالت دموية.
Crigler-                                                   -َيَرقاُن كريجلر
 Najjar jaundice                                                    جنار
 )=congenital familial          ُّالَيَرقاُن اخِلْلِقي =(
  non hemolytic                   )العائِِليُّ الالاْنِحاَللِّي
jaundice(
شكل صبغي كروموسومي متنٍح من اليرقان غير 
معني،  كبدي  إنزمي  لغياب  نتيجة  االنحاللي، 
يتميز بوجود كميات مفرطة من البيليروبني غير 
املقترن في الدم، ويتميز كذلك باليرقان النووي 

واضطرابات شديدة للجهاز العصبي املركزي.
epidemic jaundice                                  َيَرقاٌن َوبائِّي
 )=hepatitis A(                )A اْلتِهاُب الَكبِِد =(
بالتهاب  اإلصابة  نتيجة  تظهر  اليرقان  من  حالة 
يبرأ ذاتيًا وينتشر  A، وهو مرض فيروسي  الكبد 
طريق  عن  العدوى  تنتقل  العالم.  مستوى  على 
يخرج  حيث  العامة،  بالصحة  العناية  قلة 
اليدان  تتلوث  وقد  املصاب  براز  مع  الفيروس 
آلخرين.  العدوى  وتنتقل  واألدوات  واألسطح 
وينتشر  يومًا   30 هي  املتوسط  في  احلضانة  فترة 
املرض في الطبقات الفقيرة اقتصاديًا واجتماعيًا، 
البرد  نزلة  عن  متييزها  يصعب  احلاالت  ومعظم 

البسيطة، واليرقان، إن ُوِجد، فهو خفيف. 
familial acholuric                      َُيَرقاٌن عائِِليٌّ َعِدْي
 jaundice                                                ْفراِويَّة البِيَلِة الصَّ
)=hereditary                                َكْثَرُة الُكَريَّاِت =(
spherocytosis(                           )َرِة الِوَراثِيَّة امُلَكوَّ

من  خلقّي  سائد  جسدّي  كروموسومي  شكل  
انحاللي  دم  فقر  مع  الكروية  الكريات  كثرة 

jaundice
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ويرقان  احلمر  للكريات  طبيعية  غير  وهشاشة 
الدم  فقر  أشكال  أكثر  ميثل  الطحال.  وتضخم 
ترجع  ممن  الناس  صفوف  في  شيوعًا  الوراثي 

أصولهم إلى سالالت أوروبية.
febrile jaundice                        ِوّي َيَرقاٌن ُحمَّ

اليرقان.  مع  تتصاحب  ى  احلمَّ من  حالة  أية 
تكون  التي  الفيروسية  العداوى  من  عديد  يوجد 
الفيروسية  العداوى  مثل،  باليرقان  مصحوبة 
الصفراء  واحلمى  الوبائي  الكبد  والتهاب  النزفية 
وغيرها كثير، مثال على ذلك متالزمة فايل، هي 
باليرقان  تتميز  البرمييات،  داء  من  وخيم  شكل 
ى مع أزوتيمية )زيادة املركبات النتروجينية  واحلمَّ
في الدم( ونزف، وفقر دم، واضطرابات الوعي.

       hemolytic jaundice                            َيَرقاٌن اْنِحاَللِّي
 )=hemolytic anemia                       َيَرقاُن فقِر =(
jaundice(                                       )ِم االِْنِحاللّي الدَّ
من  البيليروبني  إنتاج  زيادة  من  الناجت  اليرقان 
مرضية  حلاالت  التعرض  بسبب  الهيموجلوبني 
)تكسر(  ك  َتَدرُّ في  تسارع  حدوث  في  تتسبب 

الكريات احلمر.
hemorrhagic jaundice                         َيَرقاٌن َنْزِفّي

داء  في  يحدث  الذي  اليرقان  أشكال  من  شكل 
الذي  البرمييات  لداء  األخرى  األشكال  أو  فايل 

يوجد به تلف لألوعية وفقر الدم.
hepatic jaundice                     َيَرقاٌن َكبِِدّي

أو  األمراض  بعض  نتيجة  يحدث  الذي  اليرقان 
االضطرابات في الكبد، حيث تفشل اخلاليا الكبدية 

في استيعاب واستقالب، أو إفراغ البيليروبني.
hepatocellular                          َيَرقاٌن َخَلِويٌّ َكبِِدّي

jaundice  
اليرقان الناجت من تعرض خاليا الكبد لإلصابة أو 

التلف.
hepatogenic jaundice             َيَرقاٌن َكبِِديُّ املَْنَشأ

الناجت من وجود مرض أو اضطراب في  اليرقان 
الكبد.

  Cholestatic                            ْفراء؛ َيَرقاُن ُركوِد الصَّ
jaundice                                         َيَرَقاٌن ُركوِدّي

Type of jaundice

منط اليرقان
Major cause

السبب الرئيسي

A.Prehepatic

B.Hepatic

C.Posthepatic

Cirrhosis

Red blood cell

Hemoglobin

Hemolysis

Bilirubin

 Viral
 hepatitis

 Drugs
 Cirrhosis

Tumors

Neoplasia

Bile duct

Gallbladder

 Carcinoma of
ampulla of Vater

Stones

 Carcinoma of head of
pancreas

 Gallstones
 Cancer of
bile ducts

كريات الدم احلمراء

انحالل الدم

الهيموجلوبني

أ. قبل الكبد

البيليروبني

تشمع
ب. كبدي

ج. بعد الكبد

التهاب الكبد 
الفيروسي

أدوية

األورام
التشمع

قناة الصفراء
املرارة

حصيات املرارة
سرطان 
القنوات 

الصفراوية
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hepatogenous jaundice       َيَرقاٌن َكبِِديُّ املَْنَشأ
أو  مرض  وجود  نتيجة  اليرقان  هذا  يكون 

اضطراب في الكبد.
 homologous serum                               ٌَّيَرقاٌن َمْصِلي

 jaundice                                                                      ِمْثِلّي
)=human serum                          ٌَّيَرقاٌن َمْصِلي =(
jaundice(                                                        )َبَشِرّي
بالتهاب  اإلصابة  نتيجة  تظهر  اليرقان  من  حالة 
في  متوطن  فيروسي  مرض  وهو   ،B الكبد 
هذا  فيروس  ينتقل  العالم،  من  متفرقة  مناطق 
امللوثة  األدوات  استخدام  أو  باحلقن،  املرض 

بالدم، أو عن طريق االتصال اجلنسي.
human serum jaundice           ٌَّيَرقاٌن َمْصِليٌّ َبَشِري

)=hepatitis B( )Bاْلتِهاُب الَكبِِد =( 
بالتهاب  اإلصابة  نتيجة  تظهر  اليرقان  من  حالة 
في  متوطن  فيروسي  مرض  وهو   ،B الكبد 
هذا  فيروس  ينتقل  العالم،  من  متفرقة  مناطق 
املرض باحلقن أو استخدام األدوات امللوثة بالدم 

أو عن طريق االتصال اجلنسي.
infectious jaundice                            َيَرقاٌن َعْدوائِّي

)=infective hepatitis(             اْلتِهاُب الَكبِِد =(
 الَعْدَوائِّي(

1. حالة من اليرقان تظهر نتيجة اإلصابة بالتهاب 

وينتشر  ذاتيًا  يبرأ  فيروسي  مرض  هو   ،A الكبد 
طريق  عن  العدوى  تنتقل  العالم.  مستوى  على 
يخرج  حيث  العامة،  بالصحة  العناية  ضعف 
اليدان  تتلوث  وقد  املصاب  براز  مع  الفيروس 
آلخرين.  العدوى  وتنقل  واألدوات،  واألسطح 
وينتشر  يومًا   30 هي  املتوسط  في  احلضانة  فترة 
املرض في الطبقات الفقيرة اقتصاديًا واجتماعيًا، 
البرد  نزلة  عن  متييزها  يصعب  احلاالت  ومعظم 

البسيطة واليرقان، إن ُوِجد، فهو خفيف.

2. حالة من اليرقان تظهر في متالزمة فايل التي 

بيرقان  تتميز  البرمييات  داء  من  حاد  شكل  هي 
املركبات  )زيادة  بآزوتيمية  مصحوب  عادة 
وفقر  ونزف،  الدم(،  في  واليوريا  النتروجينية 

الدم، واضطرابات في الوعي وحّمى.
infective jaundice                                ٌَّيَرَقاٌن َعْدَوائِي

)=infective hepatitis(             اْلتِهاُب الَكبِِد =(
الَعْدوائِّي(   

1. حالة من اليرقان تظهر نتيجة اإلصابة بالتهاب 

وينتشر  ذاتيًا  يبرأ  فيروسي  مرض  هو   ،A الكبد 
طريق  عن  العدوى  تنتقل  العالم.  مستوى  على 
يخرج  حيث  العامة،  بالصحة  العناية  ضعف 
اليدان  تتلوث  وقد  املصاب،  براز  مع  الفيروس 
آلخرين.  العدوى  وتنقل  واألدوات  واألسطح 
وينتشر  يومًا   30 هي  املتوسط  في  احلضانة  فترة 
املرض في الطبقات الفقيرة اقتصاديًا واجتماعيًا، 
البرد  نزلة  عن  متييزها  يصعب  احلاالت  ومعظم 

البسيطة واليرقان، إن ُوِجد، فهو خفيف.
2. حالة من اليرقان تظهر في متالزمة فايل التي 

بيرقان  تتميز  البرمييات  داء  من  حاد  شكل  هي 
املركبات  )زيادة  بآزوتيمية  مصحوب  عادة 
وفقر  ونزف،  الدم(،  في  واليوريا  النتروجينية 

الدم، واضطرابات في الوعي وحّمى.
 jaundice of the newborn                  َيَرقاُن الَوليد

)=icterus neonatorum(

هو اليرقان الذي تتم مشاهدته أحيانًا في املواليد 
اجلدد )الولدان(، غالبًا ما تكون فيزيولوجية.

latent jaundice                          )َيَرقاٌن خاٍف )خافي
بتلون  املصحوب  غير  الدم  بيليروبني  زيادة  هو 

األنسجة باللون األصفر.
leptospiral jaundice              َيَرقاُن الَبرميِيَّات

فايل  متالزمة  في  تظهر  اليرقان  من  حالة  يعتبر 
وتتميز  البرمييات،  داء  من  حاد  شكل  هي  التي 

jaundice
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بيرقان عادًة مصحوب بآزوتيمية )زيادة املركبات 
وفقر  ونزف،  الدم(،  في  واليوريا  النتروجينية 

الدم، واضطرابات في الوعي وحمّى.
local anesthesia                                     َيَرقاُن التَّْخديِر

jaundice                                        املَوِضِعّي
يرقان حدث بعد إعطاء عقارات تخديرية نوعية 

بصورة موضعية.
 malignant jaundice                            َيَرقاٌن َخبيث

)=acute yellow atrophy       ُضَموُر الَكبِِد =(
of the liver(                          )اأَلْصَفُر احلاّد
عبارة عن اضطراب جسيم يصيب الكبد، عادة 
وانخفاض  الكبد  خاليا  بتنكس  يتميز  مميت، 
حجمه نتيجة تعرضه للمواد الكيميائية السامة، 

أو العدوى أو عوامل أخرى.
malignant jaundice            َيَرقاُن الِكاَلِب اخَلبيث
 of dogs                                                           

)=canine babesiosis(             َداُء البابسيَّاِت =(
عنَد الكالب( 

داء  في  الكالب  عند  حــادث  يرقان  في  يتمثل 
ناجمة  عـــدوى  عــن  عــبــارة  ــو  وه البابسيات، 
ينقله  البابسية  جنس  من  متنوعة  أنواع  بواسطة 
نوع من القراد )مروحية الرأس الدموية(، وتتميز 
باالكتئاب  مميتة،  تكون  قد  التي  احلــادة  املرحلة 
وحمّى،  ويرقان،  الشهية،  وفقدان  والضعف 

وشحوب األغشية املخاطية وتضخم الطحال.
      mechanical jaundice                  َيَرقاٌن ميكانيِكّي

)=obstructive                  )َيَرقاٌن اْنِسداِدّي =(
jaundice

في  البيليروبني  من  عالية  مبستويات  ترتبط  حالة 
شديدة  عصبية  بأعراض  مصحوبة  ودائمًا  الــدم، 
تالية  حالة  أنها  على  الرضع  في  عــادًة  إليها  وينظر 
لليرقان الوخيم عند الوليد. وتسمى أيضًا: اعتالل 

دماغي بالبيليروبني.

 nonhemolytic                     ِم َيَرقاٌن بُدْوِن اْنحالِل الدَّ
jaundice                                                        
ينتج هذا اليرقان من وجود شذوذ في استقالب 
البيليروبني مما ينتج عنه تراكم كميات كبيرة من 
العديد  ويوجد  الدم.  في  الالمقترن  البيليروبني 
ومنها:  الالانحاللي  اليرقان  لهذا  األشكال  من 
ــني- دوب ومــتــالزمــة  كريجلر-جنار،  متالزمة 
والــيــرقــان  جيلبرت،  ومــتــالزمــة  جــونــســون، 

الفيزيولوجي، ومتالزمة روتور.
 nonobstructive           َيَرقاٌن دوَن انسداٍد

jaundice
الصفراوية  املمرات  انسداد  فيه  يحدث  ال  يرقان 
اليرقان  فــي  احلــال  هــو  كما  للكبد،  الرئيسية 

االنحاللي.
nuclear jaundice                      َيَرقاٌن َنَوِوّي

)=kernicterus(   
في  البيليروبني  من  عالية  مبستويات  ترتبط  حالة 
الدم، ودائمًا مصحوبة بأعراض عصبية شديدة 
وينظر إليها عادًة في الرضع على أنها حالة تالية 
أيضًا:  وتسمى  الوليد.  عند  الوخيم  لليرقان 

اعتالل دماغي بالبيليروبني.
 obstructive jaundice                     َيَرقاٌن اْنِسداِدّي

يرقان ناجت من إعاقة انسياب الصفراء من خاليا 
ورم  بسبب  يكون  قد  عشري،  اإلثنا  إلى  الكبد 

داخل أو خارج الكبد.
occult jaundice                                            َيَرقاٌن َخِفّي
 )=latent jaundice(                     )َيَرقاٌن خاٍف =(
املصحوب  غير  الدم  بيليروبني  فرط  عن  عبارة 

بتلون األنسجة باللون األصفر.
   parenchymal jaundice                         َيَرقاٌن َمْتنِّي

)=hepatocellular                         ٌَّيَرقاٌن َخَلِوي =(
 jaundice(                                          )َكبِِدّي
أو  لإلصابة  الكبد  خاليا  تعرض  من  ناجت  يرقان 

املرض.

jaundice
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physiologic jaundice             َيَرقاٌن فيزيولوجّي
هو يرقان الوليد اخلفيف الذي يستمر أيامًا قليلة 

بعد الوالدة ويختفي تلقائيًا.
picric acid                                                ِم َيَرقاُن  التََّسمُّ

jaundice                                      بَحْمِض البكريك
بحمض  التسمم  مــن  نــاجت  يــرقــان  عــن  عــبــارة 
هذا  ويحدث  نتروفينول(،  )ثالثي  البكريك 
الذخيرة، كما  العاملني في مصانع  بني  التسمم 
الذين  املتمارضني  اجلنود  صفوف  بني  يحدث 

يقدمون على التناول املتعمد حلمض البكريك.
post-arsphenamine                    َيَرقاٌن تاٍل لَتَعاطي

jaundice                                       األرسفينامني
احملتوي  األرسفينامني  تعاطي  بعد  يحدث  يرقان 
هري،  الزُّ لعالج  يستخدم  الذي  األرسينك  على 
حيث إنه قد يحدث ضررًا للكبد أثناء العالج به 

مما يؤدي إلى زيادة مستوى البيليروبني. 
 prehepatic                                                    َيَرقاٌن بَسَبٍب

jaundice                                         َِسابٍِق للَكبِد
يرقان ناجم خالل مرحلة ما قبل الكبد، ويرجع 
نتيجة  املفرط  احلمر  الكريات  انحالل  إلى  ذلك 
ألسباب متنوعة، هذه الزيادة السريعة ملستويات 
على  الــكــبــد  ـــدرة  ق عــلــى  تطغى  الــبــيــلــيــروبــني 
وبالتالي  صحيح،  بشكل  البيليروبني  استقالب 

ترتفع مستويات البيلروبني الالمقترن في الدم.
regurgitation jaundice       َيَرقاٌن َقَلِسّي

ينتج هذا اليرقان من تسرب الصفراء من القنيات 
الدم، ويجرى تشخيصه  إلى مجرى  الصفراوية 
اليوروبيلينوجني  وجود  من  التحقق  طريق  عن 

في البول.
retention jaundice                  َيَرقاٌن اْحتِباِسّي

أحد أشكال اليرقان، وينتج من عدم قدرة الكبد 
إنتاجه  يتم  الذي  البيليروبني  من  التخلص  على 

من الدم اجلائل في الدورة الدموية.

Schmorl ̓s jaundice                             َيَرقاُن شمورل
)=kernicterus(                          )َيَرقاٌن َنَوِوّي =(
في  البيليروبني  من  عالية  مبستويات  ترتبط  حالة 
الدم، ودائمًا مصحوبة بأعراض عصبية شديدة 
وينظر إليها عادًة في الرضع على أنها حالة تالية 
أيضًا:  وتسمى  الوليد.  عند  الوخيم  لليرقان 

اعتالل دماغي محدثًا بالبيليروبني.
spirochetal jaundice                     َيَرقاُن امُلْلَتِوَيات

التي  فايل  متالزمة  في  تظهر  اليرقان  من  حالة 
هي شكل حاد من داء البرمييات، وتتميز بيرقان 
الدم،  وفقر  ونزف،  بآزوتيمية،  مصحوبًا  عادًة 

واضطرابات في الوعي وحمّى.
Sumatra jaundice                              َيَرقاُن سومطرة

)=leptospiral                                                َيَرقاُن =(
jaundice(                                                  )الَبرميِيَّات

التي  فايل  متالزمة  في  تظهر  اليرقان  من  حالة 
بيرقان  وتتميز  البرمييات  داء  من  حاد  شكل  هي 
الدم،  وفقر  ونزف،  بآزوتيمية،  مصحوبًا  عادًة 

واضطرابات في الوعي وحمّى.

 Obstructive jaundice              َيَرقاٌن اْنِسداِدّي
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surgical jaundice                               َيَرقاٌن ِجراِحّي
أي يرقان يحدث نتيجة لعالج جراحي وأغلبيته 
خــارج  الــصــفــراويــة  القنيات  انــســداد  عــن  ــاجت  ن
االنسدادي هو  اليرقان  ليس جميع  الكبد، لكن 
يرقان جراحي، مثل التهاب الكبد وليس جميع 
انسدادي مثل: كثرة  يرقان  اليرقان اجلراحي هو 

الكريات احلمر الكروية اخللقي.
 syringe jaundice                                   َقَنة َيَرقاُن امِلْ

)=serum                                            اْلتِهاُب الَكبِِد =(
hepatitis(                                                      )املَْصِلّي
 B الكبد  بالتهاب  اإلصابة  عند  يحدث  يرقان 
داخل  أو  اجللد،  حتت  احلقن  طريق  عن  وينتج 

الوريد باستخدام إبرة ملوثة.
  toxemic jaundice                         ِم َيَرقاُن اْنسماِم الدَّ

الفسفور،  مثل  السموم  بعض  من  ناجت  يرقان 
أو  البيكريك  وحمض  املزرنخ،  والهيدروجني 

رباعي كلوريد الكربون.
toxic jaundice                           ّي َيَرقاٌن ُسمِّ

الفسفور،  مثل  السموم  بعض  من  ناجت  يرقان 
أو  البيكريك  وحمض  املزرنخ،  والهيدروجني 

رباعي كلوريد الكربون.
   transfusion jaundice                       م َيَرقاُن َنْقِل الدَّ

)=serum                                             اْلتِهاُب الَكبِِد =(
hepatitis(                                                            )املَْصِلّي
الكبد  بالتهاب  اليرقان عند اإلصابة  يحدث هذا 
أو  اجلــلــد،  حتــت  احلقن  طريق  عــن  وينتج   ،B

داخل الوريد باستخدام إبرة ملوثة.
urobilin jaundice                    َيَرقاٌن يوروبيلينّي

اليوروبيلني  ــود  وج عــن  نتيجة  يحدث  يــرقــان 
املؤكسد  الشكل  عن  عبارة  هو  الــذي  الــدم  في 

لليوروبيلينوجني وذو صبغة مستمرة ودائمة.
xanthochromic jaundice  ر َيَرقاٌن ُمَصفِّ

ن اجلسم باللون األصفر. ويقصد به يرقان يلوِّ

jaw                                                                          َفّك

لفظ يطلق على عظام الفك العلوي أو السفلي، 
رأس  فــي  املـــوجـــودة  العظمية  الــبــنــى  وميــثــالن 
الفقاريات، وفي األنواع املسننة من الفقاريات، 
فإنهما يحمالن األسنان التي متكن آكالت اللحوم 
األخرى  األنــواع  وجتعل  فرائسها،  اقتناص  من 

قادرة على القضم ومضغ الطعام. 
big jaw                                                           ُضَخاُم الَفّك

)=cattle                                               يَّاِت عِّ )= داُء الشِّ
actinomycosis(                  )في املاشية
تضخم حجم الفك نتيجة حلدوث داء الشعيات 
في املاشية، وهو مرض معٍد ميكن أن يحدث في 
وفقدان  حمى  العدوى  يصاحب  وقد  اإلنسان، 

الوزن.
   bird-beak jaw                                   ائِر َفكُّ ِمْنقاِر الطَّ

)=parrot jaw(                     )َفكُّ الَبْبغاء =(
حالة تتميز بصغر غير طبيعي للفك، خصوصًا 
العلوي  للفك  شديد  بروز  نتيجة  السفلي  الفك 

يرافقه بروز األسنان.
bottle jaw                                          الفك القارورة

أو  اجلياد  في  الفك  منطقة  تصيب  )تــورم(  وذمة 
األبقار مما يجعل الفك أشبه بالقارورة، ويحدث 
مختلفة  الوذمة  حاالت  من  للعديد  ثانويًا  ذلك 
بالطفيليات، وقد  األسباب، وينتج عن عدوى 
تتحسن هذه احلالة تلقائيًا عند استخدام َغور أو 

ُترفة )ِمسقاة يشرب بها احليوان(.
cleft jaw                                                          َفْلُح الَفّك

الناصف  األنفي  الناتىء  بني  طبيعي  غير  شق 
والناتىء الفكي العلوي خالل السنخ.

clicking jaw                                 َفْرَقَعُة الَفّك
سلسلة من صوت طقطقة، قد تكون على هيئة 
الفك  لقمة  سيوح  على  واضــح  فرقعي  صــوت 
أو  العضالت  تعيق  مشكلة  ــة  أي إن  السفلي. 
الفك  في  والعظام  الغضروف  أقراص  أو  األربطة 
عن العمل بشكل مناسب ميكنها بأن تسبب خلاًل 

jaw
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بألم  يتميز  الفكي  دغّي  الصَّ املفصل  في  وظيفيًا 
وفرقعة في املفصل، حيث إن حوالي ربع الناس 

بشكل عام يعانون هذا في فترة ما من حياتهم.
crackling jaw                                َفْرَقَعُة الَفّك

الصدغي  املفصل  في  فرقعة  صوت  عن  عبارة 
القيام  عند  مبــرض  املصاب  أو  الطبيعي  الفكي 
جزئيًا  خلعًا  يكون  ما  وغالبًا  الفك،  بتحريك 

مزمنًا للفك السفلي.
 edentulous jaw                                             ِفك أْدَرد

أسنانه  جميع  أو  بعض،  فقد  الــذي  الفك  هو 
الطبيعية.

    Hapsburg jaw                                َفكُّ هابسبورغ
)=َفكٌّ َأْفَقم(

حاالت  في  مصحوبًا  يكون  أفقم،  سفلي  فك 
كثيرة بفرط منو الشفة السفلية )شفة هابسبورخ( 

ساللة  بها  متيزت  التي  الوراثية  للحالة  املشابه 
هابسبورج احلاكمة بأملانيا.

 jaw-to-jaw                                 ني الَعاَلَقُة َبنْيَ الَفكَّ
relationship

أية عالقة تشريحية للفك السفلي مع الفك العلوي 
مثل: عالقة إطباقية فكية، وعالقة فكية مركزية.

jaw bone                                       َّعْظُم الَفك
السفلي.  الفك  وعظم  العلوي  الفك  عظم  هو 
احلصان  حدوة  بشكل  عظم  هو  السفلي  الفك 
ويتكون  الوجه،  في  عظم  وأقــوى  أكبر  وميثل 
اجلمجمة  مــع  يتمفصالن  وفــرعــني  جسم  مــن 
العلوي  والفك  الفكي.  الصدغي  املفصل  عند 
في  يساعد  الشكل  في  املنتظم  غير  العظم  وهو 
تكوين احلجاج وجوف األنف، واحلنك ويأوي 

األسنان العلوية.

Cleft jaw                  َفْلُح الَفّك

Normal jaw
الفك الطبيعي

Unilateral cleft lip and jawBilateral cleft lip and jaw
اجلانبفلح الفك والشفة أحادي 

اجلانبفلح الفك والشفة ثنائي 

jaw
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jaw clonus reflex                 َمِعّي ُمْنَعَكُس الَفكِّ الرَّ
املضغ  لعضالت  ارتعاشي  انقباض  عن  عبارة 
قرع  نتيجة  ألعلى،  السفلي  الفك  اهــتــزاز  مع 
ومسترخ،  مفتوح  فك  على  األسفل  بــاالجتــاه 
لكن  الطبيعي،  اإلنسان  في  نادرًا  مشاهدته  تتم 
السبيل  بآفات  املصابني  في  كثيرًا  مالحظته  تتم 
النخاعي )في حاالت تصلب األعمدة  القشري 

اجلانبية للحبل الشوكي(.
jaw cyst                                        يَّة كيَسٌة َفكِّ

الكيسة هي متدد من خاليا ظهارية مرضية على 
هيئة جوف مملوء بسائل، أو مادة رخوة ميكن أن 
أو حول األسنان  تتشكل حول جذور األسنان، 
الدفينة، غالبًا ليست سرطانية. إن عظام الفكني 
انتشار  نسبة  أكبر  لديهما  والسفلي  العلوي 
الكميات  بسبب  اإلنسان  جسم  في  للكيسات 
بأن  ميكن  التي  الظهارة  خاليا  بقايا  من  الوفيرة 

االنتشار  نسبة  كذلك  الفك،  عظام  في  تتبقى 
التي  السنية  والــعــداوى  السن  النحشار  العالية 
تفسير  في  يساعد  مما  الفكية،  العظام  في  حتدث 
هذه  فــي  شــائــع  بشكل  الكيسات  تنتشر  ملـــاذا 

األماكن.
jaw drop                                                       َتَدلِّي الَفّك

يقصد به تدلي الفك السفلي وعدم القدرة على 
بداء  اإلصــابــة  عند  ذلــك  ويحدث  الفم،  غلق 

الَكَلب الشللي.
 jaw fibrous                                                 ِج َنسُّ َخَلُل التَّ

dysplasia                                     يِفيُّ للَفّك اللِّ
مرض ِخلقي غير معروف السببيات وغير مؤكد 
العظم  باستبدال  ويتميز  السببية،  الباثولوجيا 
أكثر  العظام  يجعل  لني  ليفي  بنسيج  الطبيعي 
هشاشة وعرضة للكسر وقد يظهر تورم عند زوايا 

الفك السفلي.

Jaw bone                     َّعْظُم الَفك

الفك السفلي

الوجني

الفك العلوي

Zygomatic

Mandible

Maxilla

jaw
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jaw fracture                               َكْسُر الَفّك
الفك  ــي  ف يــحــدث  ــا  م غــالــبــًا  الــفــك  إن كــســر 
الفك  السفلي، وهو عبارة عن كسور في عظم 
الوجه  على  ضربة  مثل  الرضح،  نتيجة  السفلي 
يؤثر  آخر  ملرض  ثانويًا  يكون  وقد  بحادث،  أو 

بالفعل على عظام الفك.
 jaw giant                                           آَفُة اخَلاَليا الِعْماَلَقِة

 cell lesion                                          في الَفّك
وتكون   الفكني،  في  حتدث  بالعظم  حميدة  آفة 
نسبة حدوثها مرتني أكثر في النساء عن الرجال، 
تكون  قــد  السفلي،  الفك  فــي  شيوعًا  وأكــثــر 

أعراضية أو عدمية األعراض.
jaw jerk reflex     ُمْنَعَكُس َنْفَضِة الَفّك
ُيعد انقباضًا ارتعاشيًا لعضالت املضغ مع اهتزاز 
الفك السفلي ألعلى، نتيجة قرع باالجتاه األسفل 
نادرًا  مشاهدته  تتم  ومسترخ،  مفتوح  فك  على 
كثيرًا  مالحظته  تتم  لكن  الطبيعي،  اإلنسان  في 
النخاعي  القشري  السبيل  بآفات  املصابني  في 
للحبل  اجلانبية  األعمدة  تصلب  حــاالت  )فــي 

الشوكي(.
 jaw joint                                                     َمْفِصُل الَفّك

)=articulatio                                             املَْفِصُل =(
temporomandibularis(   )ّي ْدِغيُّ الَفكِّ الصُّ

بواسطة  يتشكل  لقمتني  ذي  مفصل  عن  عبارة 
واحلديبة  احلقانية  واحلفرة  السفلي  الفك  رأس 

املفصلية للعظم الصدغي.
jaw neoplasm                                                ّي َوَرٌم َفكِّ

حدوث منو جديد وغير طبيعي في الفك العلوي 
أو الفك السفلي، وحتديداً منو جديد لألنسجة، 

ويكون فيه النمو غير منضبط ومترق.
jaw osteomalacia                     ِعَظاِم الَفّك ُ َتَلنيُّ

نتيجة لعدم  الفك  تلنيُّ وهشاشة لعظام  حدوث 
كفاية أو تأخر متعدن العظام.

 jaw                                               ْقِي اْلتِهاُب الَعْظِم و النِّ
osteomyelitis                                  في الَفّك

التهاب في العظم يحدث بسبب عدوى، عادة 
عن طريق مكروب مقيِّح، على الرغم من أن أي 
موضعيًا  يبقى  قد  مكتنفًا.  يكون  قد  ُمعٍد  عامل 
أو قد ينتشر عبر العظم ليكتنف النخاع والقشرة 

والسمحاق والنسيج اإلسفنجي للفك.
jaw prop                                         ني ِمْسَماُك الَفكَّ

أداة يتم تثبيتها بني الفكني للحفاظ على وضعية 
الفم  جوف  لبقاء  )متباعدين(  للفكني  مفتوحة 

للمريض مفتوحًا أثناء عمل الطبيب.
jaw radionecrosis                    عاِعّي َنَخُر الَفكِّ الشُّ

تدمير ألنسجة الفك الناجم عن التعرض إلشعاع. 
jaw tooth                                      يَّة ِسنٌّ َفكِّ

السنخية  النواتئ  في  تتواجد  صلبة  متكلسة  بنية 
)السنية( للفك السفلي والفك العلوي.

jaw underdevelopment      َنْقُص ُنُوِّ الَفّك
إلى  متراجعًا  يكون  وقد  وأقصر  أصغر  فك  هو 
الطبيعي،  الفك  مع  مقارنة  بـــروزًا  أقــل  الـــوراء 
وبروز  الذقن  مظهر  خالل  من  تشخيصه  وميكن 
في  أخرى  تشوهات  إلى  إضافة  السفلي،  الفك 

اجلسم عديدة.
jaw winking                                َغْمُز الَفّك

ال  حركة  ترافقها  السفلي  للفك  إرادية  ال  حركة 
إرادية لألجفان.

  locked jaw                                                 اْنِغاَلُق الَفّك
)=trismus(                                      )َضَزر =(
إما  الفك عالقًا بشكل مؤقت،  فيها  حالة يكون 
في وضع مغلق أو مفتوح، وهو أيضًا اضطراب 
إلى  يــؤدي  مما  التوائم،  ثالثي  للعصب  حركي 
تشنج عضالت املضغ مع صعوبة في فتح الفم، 

وهي عرض مبكر للكزاز )التيتانوس(. 

jaw
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 lower jaw                                                     ْفِلّي الَفّك السُّ
)=mandible(                                                   

احلصان،  حــدوة  شكل  له  السفلي  الفك  عظم 
من  يتكون  الوجه،  في  عظم  وأقــوى  أكبر  وهو 
عند  اجلمجمة  مع  يتمفصالن  وفرعني  جسم 

املفصل الصدغي الفكي.
 lumpy jaw                                                 الَفكُّ األْكَتل

)=actinomycosis                   يَّاِت عِّ )= داُء الشُّ
in cattle(                                      )في اأَلْغنام

وهو  املاشية.  في  الشعيَّات  لــداء  مميزة  عالمة 
ويؤثر  الشعية  اجلرثومة  عن  ناجم  معٍد  مــرض 
عدوى  بحدوث  ويتميز  والرقبة،  الوجه  على 
والفك  السفلي  الفك  خاصة  الوجه،  عظم  في 
العلوي، مع خراريج تتشكل بالقرب من عظام 

الفك السفلي.
  overshot jaw                                الفك متجاوز احلد

كمرادف  يستخدم  البيطري  الطب  في  تعبير 
لتقاعس الفك السفلي )تراجع الفك(.

 parrot jaw                                  َفكُّ الَبْبغاء
(=bird beak jaw)

صغر غير طبيعي في حجم الفك السفلي نتيجة 
بروز شديد للفك العلوي يرافقه بروز األسنان.

 phossy jaw              َنَخُر الَفكِّ الُفْسفوِرّي
)=phosphonecrosis(

التسمم  بسبب  الــفــك  عــظــام  تنخر  بــه  يقصد 
لدخائن  املعرضني  للعاملني  يحدث  بالفسفور، 

الفسفور األصفر.
pig jaw                                             َفكٌّ ِخْنزيِرّي

غير  قصور  وهو  الفك  لقصر  مرادفًا  يكون  قد 
طبيعي، أو انحسار الفك السفلي.

    pipe jaw                                                         َفكُّ الَغليون
)ألم الفك في مدخني

الغليون بني الفكني(  
حالة من األلم الشديد في الفكني نتيجة استمرار 

القبض باألسنان على الغليون بني الفكني.
 protruding lower jaw                                  َكَسس

األمام  إلى  السفلي  الفك  بروز  عند  حتدث  حالة 
ـــؤدي إلى  أبــعــد مــن الــفــك الــعــلــوي، ممــا قــد ي
الطعام  تناول  في  وصعوبة  بالكالم  مشكالت 

والبلع.
rubber jaw               )اطي )في احَلَيوان َفكٌّ َمطَّ

في  يحدث  ــذي  ال العظم  تخلخل  ــاط  أمن أحــد 
بتلني  مصحوبًا  ويــكــون  والــكــالب،  القطط 
االستعاضة  تتم  بحيث  العظم  وارتشاف  الفكني 
في  ذلــك  ويــحــدث  ليفي،  بنسيج  العظم  عــن 

حاالت احلثل العظمي كلوي املنشأ.
 snapping jaw                              َفْرَقَعُة الَفّك

)=crackling  jaw(
ــي املفصل  ــي هــيــئــة صـــوت فــرقــعــة ف ــكــون ف ت
بخلع  املصاب  أو  الطبيعي  الفكي   - الصدغي 

جزئي عند القيام بتحريك الفك.
   undershot jaw                          بارز الفك السفلي

ويعتبر  للفقم،  مرادف  البيطري  الطب  في  تعبير 
بروز الفك السفلي أمرًا طبيعيًا في بعض احليوانات 

مثل: كلب البكسر، وكلب البولدوج.
upper jaw                                    الَفكُّ الُعْلِوّي

)=maxilla(
عبارة عن عظم غير منتظم الشكل الذي يشكل 
العلوي،  الفك  ويكونان  املجاور،  العظم  مع 
كما يساعد في تكوين احلجاج، جوف األنف، 

واحلنك، ويأوي األسنان العلوية.
wolf jaw                                                      ْئب َفكُّ الذِّ
احلنك  قبة  خالل  ميتد  اجلانب  ثنائي  )شق(  فلح 

والفك والشفة.

jaw
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jawless                                            َعدمُي الَفّك

الفكني  أو  الفك  وجود  عدم  أو  افتقار  به  يقصد 
معًا.

   Jaworski ̓s corpuscles                 جسيمات ياورسكي

(bodies)                                            )في عصارة املعدة(

في  مشاهدتها  تتم  مخاطية  لولبية  جسيمات 
إفرازات املعدة في حالة فرط الكلوروهيدرية.

Jaworski’s test                               اختبار ياورسكي

يتم  مخصورة  معدة  في  ــه:  أن يتضمن  اختبار 
أو  رج  عند  للماء  رش  أو  تناثر  صــوت  سماع 
طبطبة على اجلزء البوابي من املعدة بعد التثعيب 

)غسيل املعدة(.
JCV (JC VIRUS) الفيروس الطائي اجليمي                     

هو فيروس التَّْورامية البشرية الذي يسبب عدوى 
واسعة االنتشار في الطفولة )80 % من البالغني 
ويبقى  الــفــيــروس(،  لهذا  املصل  إيجابيو  هــم 
وميثل  املضيف،  جسم  فــي  مستترًا  الفيروس 
البؤر  متعدد  الدماغ  بيضاء  اعتالل  في  السبب 

املترقي.
  jealousy                                                                    َغْيَرة ; ِغْيَرة

فهو  منافس،  أو  نظير  ضــد  باالستياء  شــعــور 
تتراوح  فرد، يشمل مشاعر  إحساس معقد جتاه 
واإلذالل،  الغضب  إلى  الهجر  من  اخلوف  من 
وبذلك قد يكون عائقًا مهمًا للعالقات الوظيفية 

بني األشخاص ضمن أية مجموعة.
morbid jealousy                     َغيَرٌة َمَرِضيَّة
والعواطف  األفكار  من  مجموعة  في  وتتمثل 
أو  مقبول  غير  سلوك  جانب  إلى  العقالنية  غير 
على  املهيمن  املــوضــوع  فيه  ويكون  متطرف، 
الشخص هو توهم باألفكار عن الشعور باخليانة 
أدلة ال  إلى  استنادًا  للشريك  اجلنسية  الناحية  من 

أساس لها.

   Jeanselme ̓s nodules                      عقيدات جانسيلم

)في الزهري( 

هي صمغات )ورم مطاطي( في مرض الزهري 
غير  باللولبيات  املسببة  األمــراض  وفي  الثالثي 
احملافظ  على  تتموضع  الــتــي  جنسيًا   املنقولة 
وتسمى  األوتـــار  أغماد  أو  األجــربــة  املفصلية، 

أيضًا: العقد املجاورة للمفصل.
jecorize     ُيْضِفي َخَصاِئَص َزيِت َكِبِد احلوت

صفة تعود إلى الشحوم أو الزيوت املوجودة في 
طريق  عن  معاجلتها  يتم  )قد  احلــوت  كبد  زيت 

الضوء فوق البنفسجي(.  
 Jectofer                                                                جيكتوفر

احلديد  مستحضرات  ألحــد  الــتــجــاري  االســم 
)سوربيتاكس احلديد(. هو مستحضر هيماتيني 
ي دموي( يتكون من محلول غرواني معقم  )مقوِّ
من معقد احلديد ثالثي التكافؤ، مع سربيتول، 
الدكسترين  مــع  املثبَّت  الستريك،  وحمض 

والسربيتول.  
 jecur                                                                     الَكِبد

(=hepar)

جسم  في  غــدة  )أكبر  ضخمة  غــدة  هي  الكبد 
اإلنسان( ذات لون أحمر داكن توجد في اجلزء 
لها  اليمنى،  الناحية  فــي  البطن  مــن  العلوي 
الدم  وإنتاج  الغذائي،  التمثيل  في  حيوي  دور 

والهرمونات.
Jeddah ulcer             ة ة ; َقْرَحٌة َليُشماِنيَّ َقْرَحُة ُجدَّ

بــداء  اإلصــابــة  نتيجة  اجللد  على  قرحة  ظهور 
الليشمانيات اجللدي )مرض طفيلي(.

Jefferson ̓s fracture                 كسر جفرسون

حدوث كسر للفقرة الرقبية األولى )الفهقة( عادًة 
نتيجة للِحمل احملوري )قوة ضغط( على الرأس.

Jefferson’s syndrome                  متالزمة جفرسون

امللتحمة  ــورم(  )ت وذمــة  فيها:  يحدث  متالزمة 
ووذمة الشفة العليا وجذر األنف وإطراق )تدٍل( 

Jefferson’s syndrome
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القحفية  ــاب  ــص األع شلل  يصاحبه  اجلــفــن، 
العيني  والفرع  والــســادس(  والــرابــع  )الثالث، 
عن  ناجتة  املتالزمة  وهــذه  اخلامس(،  للعصب 

خثار  )جتلط الدم( أو ورم اجليب الكهفي.
 Jeffersonia                                                            اجلفرسونية

)جنس من األعشاب( 

ــن األعــشــاب األمــريــكــيــة واآلســيــويــة  جــنــس م
البرباريسية،  الزركشية  الفصيلة  إلــى  ينتمي 
مقوية  بأنها  األعشاب  هذه  بعض  جذور  وتتميز 
طاردة  أنها  جانب  إلى  للبول  ومــدرة  )منشطة( 
للبلغم، بينما تتسبب اجلرعات الكبيرة منها في 

حدوث القيء.  
Jefron                                                                    جيفرون

مقو  )دواء  البوليفيروز  ملستحضر  جتــاري  اســم 
خصائص  ذي  مركب  عن  عبارة  وهو  للدم(، 

خالبة للحديد ومشتق مبلمر للسكروز.
jejun-                                                        اِئم سابقة مبعنى الصَّ

على  للداللة  بالكلمات  تلحق  بادئة  بها  يقصد 
الصائم )جزء من األمعاء الدقيقة(.

jejunal                                                                   صاِئِمّي

األمعاء  من  األوسط  اجلزء  وهو  بالصائم  متعلق 
يضاف  واللفائفي،  عشري  اإلثنا  بني  الدقيقة 
انسدادًا  تقول  كأن  األخــرى،  املصطلحات  إلى 

صائميًا، أو ورمًا صائميًا.  
jejunectomy                                      اِئم اْسِتْئصاُل الصَّ

عملية جراحية إلزالة الصائم. 
jejunitis                                اِئم اْلِتهاُب الصَّ

حدوث التهاب للصائم نتيجة الستجابة أنسجة 
اجلسم لإلصابة أو التهيج، ويتميز باأللم والتورم 

واالحمرار واحلرارة.
jejuno                                   اِئم سابقة مبعنى الصَّ

الصائم  على  للداللة  بالكلمات  تلحق  بادئة 
)جزء من األمعاء الدقيقة(.

jejunocecostomy                 ٌة ٌة َأْعَوِريَّ ُمفاَغَرٌة َصاِئِميَّ

بني  مفاغرة )وصلة( جراحية تصل  هي تشكيل 
الصائم واألعور.

jejunocolostomy    ٌة ٌة ُقوُلوِنيَّ ُمفاَغَرٌة َصاِئِميَّ

بني  تصل  جراحية  مفاغرة  تشكيل  عن  عبارة 
الصائم والقولون.

jejunogastric                                صاِئِميٌّ َمِعِدّي

يكتنف أو يتعلق بكل من املعدة والصائم معًا.
jejunoileal                                       صاِئِميٌّ َلفاِئِفّي

بني  يربط  بحيث  واللفائفي،  بالصائم  يتعلق  ما 
الصائم )الداني( واللفائفي )القاصي(.

jejunoileal                ٌة َلفائِِفيَّة َمَجاَزٌة صائِِميَّ
bypass

اجلــزء  بــني  جــراحــي  تفاغر  أو  مسار  عــن  عــبــارة 
ــي مــن الــصــائــم إلــى اجلـــزء الــقــاصــي من  ــدان ال
املــعــوي،  االمــتــصــاص  مــن  للتقليل  اللفائفي 
السمنة  حلــاالت  عالجي  كأسلوب  إجــراؤه  يتم 
املرضية، ولكن لم يعد يتم استخدامه نظرًا لشدة 

أعراضه اجلانبية.
jejunoileitis                اِئِم و اللَّفاِئِفّي اْلِتهاُب الصَّ

وقد  معًا،  واللفائفي  الصائم  التهاب  حــدوث 
يصاحبه مغص، وألم بطني، وغثيان وإسهال.

jejunoileostomy     ٌة ٌة َلفاِئِفيَّ ُمفاَغَرٌة َصاِئِميَّ

عبارة عن تشكيل مفاغرة )وصلة( جراحية بني 
الصائم الداني واللفائفي )القاصي(. 

jejunojejunostomy            ٌة ٌة َصاِئِميَّ ُمفاَغَرٌة َصاِئِميَّ

بني  )فتحة(  ملفاغرة  اجلــراحــي  التشكيل  متثل 
جزئني من أجزاء الصائم.  

jejunoplasty                                  اِئم َرأُْب الصَّ

إجراء عملية جراحية تصحيحية خلياطة الصائم.
jejunorrhaphy                                 اِئم َرْفُو الصَّ

إجراء إصالح جراحي للصائم.

Jeffersonia
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jejunostomy                                  اِئم َفْغُر الصَّ

الصائم  بني  تصل  دائمة  لفتحة  اجلراحي  الشق 
وسطح جدار البطن اخلارجي.

jejunotomy                                    اِئم َبْضُع الصَّ

يتمثل في عمل شق جراحي للصائم.
jejunum TA                                                       اِئم الصَّ

من  ميتد  الذي  األمعاء  من  اجلزء  ذلك  به  يقصد 
اإلثنا عشري إلى اللفائفي.  

jell                                                                            ُهاَلم

هي  ما،  حد  إلى  وشفافة  متماسكة  رخوة  مادة 
بشكل عام مادة شبه صلبة غروانية.

jelly                                                                        ُهاَلم

مادة رخوة تتميز بكونها مترابطة، هذا باإلضافة 
كتلة  املــادة  هذه  ومتثل  ما،  نوعًا  شافة  أنها  إلى 

غروانية نصف صلبة.
cardiac jelly                                                   ُهاَلُم الَقْلب

البطانة  بني  مــوجــودة  هالمية  ــادة  م به  ويقصد 
لدى  القلب  وعضلة  للقلب(  املبطنة  )الظهارة 
اجلنني التي تتحول إلى النسيج الضام للشغاف.

contraceptive jelly                    الُهاَلُم املانُِع للَحْمل
هالم أو كرمي غير شحمي يتم إدخاله إلى داخل 
بهدف  أنثوي  عازل  خالل  من  أو  مباشرة  املهبل 

منع حدوث احلمل.

electrode jelly                                             ُهاَلُم املَْسَرى
املادة الرخوة الغروانية التي توضع على املساري 
الكهربية أثناء تخطيط كهربية القلب، مما يساعد 

على نقل اإلشارة الكهربية وتسجيلها.
enamel  jelly                                                      ُهاَلُم امليناء 

)=stellate reticulum(      )َبَكُة النَّْجِميَّة )= الشَّ
للسن  امليناء  عضو  مــن  األوســـط  الــرخــو  ــزء  اجل
املادة  زيادة  يتم فصل اخلاليا عن طريق  النامية، 
اخللوية اجليالتينية التي تضغط على اخلاليا بدون 
شكل  يعطيها  ممــا  بينها،  الــوصــالت  حتطم  أن 
النجمة مع توفير احلماية الحقًا للخاليا املشكلة 

للميناء.
glycerin  jelly                                          ُهاَلُم اجلليسرين

األرسينيك  أكسيد  وثالثي  الهالم  من  مركب 
عليه  ويطلق  ككاشف،  يستخدم  واجلليسرين، 

اسم الهالم اجلليسريني.
mineral  jelly                                                ُهاَلُم البترول

)=petrolatum(                                            )َوَذلني =(
خليط منقى من الهيدروكربونات شبه الصلبة، 
يستخدم  )الــنــفــط(،  الــبــتــرول  مــن  يستخلص 
وللتطبيق  لــلــمــراهــم  كــقــاعــدة  أو  كــأســاس، 

املخفف، أو للتضميد الواقي للجلد.
petroleum jelly                                           ٌُّهالٌم َمْعَدنِي

)=petrolatum(                                           )َوَذلني =(
خليط منقى من الهيدروكربونات شبه الصلبة، 
يستخدم  )الــنــفــط(،  الــبــتــرول  مــن  يستخلص 
كأساس، أو كقاعدة للمراهم وللتطبيق املخفف 

أو للتضميد الواقي للجلد.
Wharton’s jelly                                        ُهاَلُم وارطون

)املادة الهالِميَّة في احلبل السري( 
خاليا  بني  توجد  متجانسة  هالمية  رخــوة  مــادة 
احلبل السري، وتعطي تفاعاًل للموسني وحتتوي 
على ألياف كوالجينية رقيقة، ويزداد عددها مع 

زيادة عمر اجلنني.

jelly

Jejunum TA           ائِم الصَّ

اإلثناعشري

الصائم

اللفائفي

Duodenum

Jejunum

Ileum
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  jellyfish                                                               السمك الهالمي

)املدوسة(  

يستخدم هذا التعبير للداللة على أي من األنواع 
العديدة من القراصات شبيهة املظالت التي تتميز 
بأجسامها الشفافة وأقطارها التي تتراوح بني ملي 
مترات قليلة ومترين، وميثل هذا الشكل مرحلة 
واحدة فقط من دورة احلياة. ويشمل العديد من 
األجناس السامة مثل الذهبانة )جنس من قنديل 

البحر(.  
Jendrassik ̓s maneuver         مناورة ييندراسيك

الرضفي،  املنعكس  ــود  وج لتأكيد  ـــراءات  إج
معًا  بعضهما  مع  يديه  املريض  يشبك  بحيث 
بقدر  بشدهما  يقوم  ثم  مثنية،  األصابع  وتكون 

ما يستطيع.
 Jendrassik ̓s sign                              عالمة ييندراسيك

)في فرط نشاط الغدة الدرقية( 

إحــدى  وهــي  امُلــقــْلــة،  ــارج  خ العضالت  شلل 
ــرض جريفز  عــالمــات اعــتــالل احلــجــاج فــي م

)اضطراب يصيب الغدة الدرقية(.
Jenner                                                                   جينر

)عالم بريطاني(

ولد  بريطاني  طبيب  جينر.  إدوارد  العالم  ]هو   
)1823م([، وهو من  وتوفي عام  عام )1749م( 
من  اجلدري  ضد  املناعة  إثارة  عملية  بتطوير  قام 

خالل التلقيح بلقاح اجلدري البقري.
Jenner ̓s method                    التلوين بطريقة جينر

)للكريات احلمراء(
طريقة تلوين إلظهار جسيمات الدم.

  jennerian                                                                           ِجيَنِرّي

)نسبة للعالم إدوار جيَنر( 

طبيب  ــو  وه جينر،  إدوارد  العالم  ــى  إل نسبة 
وهو  1823م(،   -  1749( بني  ما  عاش  إجنليزي 

مكتشف لقاح اجلدري.

jennerization                                                           ْتنير

نيٌع بالفيروس املوهن(   )َتْ

طريق  عــن  معني  مــرض  ضــد  مناعة  ـــداث  إح
التلقيح بالشكل املوهن من الفيروس الذي ينتج 

هذا املرض.
Jensen ̓s sarcoma                    ساركومة )ورم( ينسن

إلى  للنقل  قابل  الفئران  في  يحدث  خبيث  ورم 
بجزء  غرسها  أو  حقنها  طريق  عن  سليمة  فئران 

صغير من الورم.
Jerboa                                                                   َيْربوع

تعيش  بالفأر  شبيهة  املتنوعة  القوارض  من  نوع 
في الصحراء، وتوجد في شمال إفريقيا وآسيا، 
القفزات  أداء  من  متكنه  طويلة  خلفية  أرجل  له 

الطويلة.
jerk                                                                                    َنْفَضة

يقصد منعكس مفاجىء أو حركة ال إرادية.
    Achilles jerk                                           َنْفَضُة الُعْرقوب

)=ankle  jerk(     )َنْفَضُة الكاِحل =(
عبارة عن الثَّني األخمصّي للقدم يحدث بسبب 
الــرؤوس  ثالثية  للعضلة  بالنَّفضة  شبيه  تقلص 
أخيل  وتــر  على  النقر  بواسطة  تظهر  الربلية، 
يكون  بينما  ــراؤه  إج املفضل  من  )العرقوب(، 
بحيث  الكرسي،  أو  السرير  على  جاثيًا  املريض 

تكون القدمان معلقتني بحرية فوق احلافة.
ankle jerk                                   َنْفَضُة الكاِحل

عبارة عن ثني أخمصّي للقدم عن طريق تقلص 
الربلية،  الــرؤوس  ثالثية  للعضلة  الرعشة  يشبه 
تثار عن طريق النقر على وتر أخيل )العرقوب(، 
على  جاثيًا  املريض  يكون  بينما  إجراؤه  ويفضل 
القدمان  تكون  بحيث  الكرسي  أو  الــســريــر، 

معلقتني بحرية فوق احلافة.

 jellyfish  
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 biceps jerk                                    نفضة ذات الرأسني
 )=biceps reflex(  )= منعكس ذات الرأسني(    
تتمثل في تقلص العضلة ذات الرأسني املوجودة 

بالذراع عند النقر على وترها.
        crossed jerk                                           َنْفَضٌة ُمَتصالَِبة

من  واحد  جانب  على  حتدث  انعكاسية  حركة 
اجلسم كاستجابة لتحفيز يتم تطبيقه على اجلانب 

املعاكس )املقابل( من اجلسم.
elbow jerk                                                  َنْفَضُة املِْرَفق
 )=triceps reflex(                     ِة اَلثِيَّ )= ُمْنَعَكُس الثُّ

ؤوس(                 الرُّ
تقلُّص انعكاسي للعضلة ثالثية الرؤوس وبسط 
العضلة  وتــر  نقر  يتم  عندما  لــلــذراع،  خفيف 
ومــدعــوم  منثني  ـــذراع  ال وضعية  مــع  مــبــاشــرة  

بالكامل ومسترٍخ.
epileptic jerk                              َنْفَضٌة َصْرِعيَّة

يقصد بها  الصرع االنعكاسي، وهي نوبات من 
ّي )بصري،  الصرع حُتدث استجابة إلى منبه حسِّ

سمعي، ملسّي أو موسيقّي(.
finger jerk                                             َنْفَضُة اإلِْصَبع

عبارة عن ثني سلبي للمفصل السنعّي السالمّي 
ثني  يسبب  بــــدوره  ـــذي  ال الــيــد  ــع  أصــاب ألحـــد 
النهائي  للمفصل  وبسط  القاعدي  للمفصل 

لإلبهام.
jaw jerk                                                        َنْفَضُة الَفّك

تتمثل في انغالق الفك االنعكاسي الذي يحدث 
الفم.  إغالق  عضالت  متديد  أو  انبساط  نتيجة 
تتم مشاهدته نادرًا في الشخص السليم، ولكن 
القشري  السبيل  آفــات  في  كثيرًا  مالحظته  تتم 

النخاعي.
jaw jerk reflex       ُمْنَعَكُس َنْفَضِة الَفّك

يكون عبارة عن انغالق الفم املفتوح مع حدوث 
انقباض ارتعاشي لعضالت املضغ واهتزاز الفك 
األسفل  باالجتاه  ضربة  نتيجة  ألعلى،  السفلي 
نادرًا  مشاهدته  تتم  ومسترخ،  مفتوح  فك  على 

كثيرًا  مالحظته  تتم  لكن  السليم،  الشخص  في 
في آفات السبيل القشري النخاعي )في حاالت 

تصلب األعمدة اجلانبية للحبل الشوكي(.
knee jerk                                                    ْكَبة َنْفَضُة الرُّ

)=patellar reflex(          ) َضِفيُّ  )= امُلْنَعِكُس الرَّ
مع  الفخذية،  الــرؤوس  رباعية  العضلة  تقلص 

بسط الساق عند النقر على الرباط الرضفي.
myoclonic jerk     َمِع الَعَضِلّي َنْفَضُة الرَّ

أو مجموعة من  إرادي وجيز لعضلة  ارتعاش ال 
عندما  هذا  يحدث  قد  ملنبه،  نتيجة  العضالت 

يكون الشخص على وشك النوم.
 nystagmoid jerk                                     ة َنْفَضٌة َرْأَرئيِّ

واحد،  اجتاه  في  بطيئة  بحركة  تتميز  عينية  رأرأة 
متبوعة بحركة عائدة سريعة في االجتاه املعاكس.

pendular knee jerk            اِسيَّة ْكَبِة النَّوَّ َنْفَضُة الرُّ
الـــرؤوس  ربــاعــيــة  العضلة  تقلص  فــي  تتمثل 
الرباط  على  النقر  عند  الساق  وبسط  الفخذية 
لتقييم  إجــــراؤه  يتم  اخــتــبــار  وهــو  الــرضــفــي، 

وتشخيص األمراض املخيخية.
 quadriceps jerk                 ؤوس ِة الرُّ باِعيَّ َنْفَضُة رُّ

)=patellar reflex(        )َضِفّي )= امُلْنَعَكُس الرَّ
وبسط  الفخذية  الرؤوس  رباعية  العضلة  تقلص 

الساق عند النقر على الرباط الرضفي.
supinator jerk                                     َنْفَضُة الباِسَطة

)=brachioradial               ُّامُلْنَعَكُس الَعُضِدي =(
 reflex(                                          )ْنِدّي الزَّ
ثني  ينتج  للكعبرة  السفلى  النهاية  على  بالنقر 

للساعد.
tendon jerk                                 َنْفَضُة الَوَتر

تعرف أيضًا مبنعكس الوتر، هي تقلص الإرادي 
قرع  بواسطة  يحدث  خفيف  شد  بعد  لعضلة 
منعكس  تشمل  الــوتــر  ومنعكسات  لــوتــرهــا، 
العضلة ذات الرأسني، ومنعكس العضلة ثالثية 

الرؤوس، ومنعكس العضلة رباعية الرؤوس.

jerk
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 triceps surae                              نفضة ثالثية الرؤوس
 jerk                                                                         الربلية
)=ankle jerk(       )منعكس الكاحل =(

يشبه  تقلص  طريق  عــن  للقدم  أخمصّي  ثني 
الرعشة للعضلة ثالثية الرؤوس الربلية، تثار عن 
طريق النقر على وتر أخيل )العرقوب(، ويفضل 
إجراؤه بينما يكون املريض جاثيًا على السرير أو 
بحرية  ُمعلقتني  القدمان  تكون  بحيث  الكرسي 

فوق احلافة.
Jerne                                                                     جيرن

هو  ]نيلز كاج جيرن ، عالم دامناركي اختصاصي 
بجائزة  فاز  )1911م([،  عام  ولد  املناعيات  في 
1984م،  عــام  والفيزيولوجيا  الطب  في  نوبل 
مشاركة مع زمالئه سيزار ميلستني وجورج كولر، 

الكتشافهم نظريات عن متايز اخلاليا املناعية.

   Jervell and                      متالزمة جرفل والنفه- نيلسون

Lange-Nielsen                            صمم عصبي والدي مع(

syndrom              )اضطرابات نظم قلبية بطينية مميتة

فترة  ملتالزمة  متنٍح  شكل كروموسومي جسدي 
وغشي،  عصبي  بصمم  وتتميز  الطويلة،   Qt

بطيني،  رجفان  األحيان  بعض  في  يحدث  وقد 
وموت مفاجئ.

   Jessur                                                                                اجَليسور

)نوع من األفاعي( 

االسم القدمي ألفعى راسيل، وهي حيَّة أفعوانية 
سامة للغاية وذات ألوان زاهية توجد في جنوب 

شرق آسيا وإندونيسيا.
 Jesu Haly                        ال َعِلي بن عيَسى الَكحَّ

(=Ali bin Iza)

فــي احلــضــارة  العيون  أطــبــاء  أعــظــم  مــن  واحـــد 
العيون  لطب  األول  املؤسس  ويعد  اإلسالمية، 

Knee Jerk                                                    ْكَبة َنْفَضُة الرُّ
)=patellar reflex(          ) َضِفيُّ  )= امُلْنَعِكُس الرَّ
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 stimulus:

 muscle
stretch

بني العصبونات

 Muscle
spindle

Spinal cord 
)L2-L4(

 cell body
 of sensory

neuron

Interneuron

Patella

 Patellar
ligament

 Motor
neuron

Muscle spindle

Quadriceps 
)extensors(

Hamstring 
(flexors)

Key:
+ Excitatory synapse

- Inhibitory synapse

جسم خلية 
العصبون 

احلسي

العصبون 
احلركي

مغزل العضلة

العضلة رباعية 
الرؤوس )باسطات(

الدليل العضلة املأبضية 
)مثنيات(

املشابك االستثارية

املشابك التثبيطية

النخاع 
)القطنية 4-2(

Jerne

الرضفة

الرباط 
الرضفي

املنبه 
األولي: 

شد 
العضلة

مغزل 
العضلة



- 28 - - 29 -

في العالم كله، ولد في مدينة بغداد وعاش بها 
وتوفي عن عمر زاد عن ثمانني عامًا. 

jet                                                        املتدفق , النفاث

1. يستخدم هذا التعبير إما للداللة على جريان 

أو  ضغط،  حتت  عالية  بسرعة  املندفع  السائل 
ألجل  استخدامه  يتم  الذي  اجلهاز  على  للداللة 

الوصول إلى هذا التيار املتدفق.
بسرعة  الــدم  جريان  وصــف  عند  يستخدم   .2

عالية خالل آفة وعائية متضيقة. 
  jet injection                                                     اَثة 1. ُحْقَنٌة َنفَّ

اث  2. َحْقٌن َنفَّ

جلد  خالل  من  محلول  في  دواء  حقن  عملية 
للمحلول  للغاية  دقيق  نفث  طريق  عن  سليم 

حتت ضغط عاٍل.
jet injector                                     اَثة ِمْحَقَنٌة َنفَّ

دقيق من سائل  تستخدم حلقن مجرى  أداة طبية 
حتت ضغٍط عاٍل دون ثقب اجللد. 

Jeune ̓s syndrome                                        متالزمة جون

)خلل التنسج الصدري اخلانق(  

خلة  شكل  على  تنتقل  خلقية  وراثية  متالزمة 
املقام  في  تؤثر  جسدية  كروموسومية  متنحية 
غضروفي  بحثل  تتميز  العظام،  على  األول 
للقفص الصدري الذي بدوره يسبب اختناقًا في 
وقت مبكر في األطفال حديثي الوالدة،  عادة ما 

يرافقه عيوب في عظام السالميات واحلوض.
Jeweler ̓s file                                                اِئغ ِمْبَرُد الصَّ

ومتليس  لتشكيل  الصائغ  يستخدمها  يدوية  أداة 
أسطح اجلواهر واحُللي. 

Jewett nail                                                          مسمار جيويت

)لتثبيت كسر املدور في الفخذ(

للكسور  الداخلي  للتثبيت  يستخدم  مسمار 
املسمار على  تثبيت  املدورية، وذلك من خالل 
العظم  وعنق  رأس  ــاء  إرس أجــل  من  الصفيحة 

باجلدل.

 jigger                                                                            )الُقَذذ )جنس من البراغيث

(=chigoe)                                         
املناطق  في  يعيش  الثاقب،  امر  الطَّ برغوث  هو 
هذا  إنــاث  تقوم  االستوائية،  وشبه  االستوائية 
البرغوث املخصبة باختراق جلد القدمني )غالبًا 
من  آخر  جزء  أي  أو  الساقني  أو  الظفر(،  حتت 
شديدًا  تهيجًا  بذلك  مسببًة  مكشوف  اجلسم 
تلقائي  بتر  ــى  إل أحــيــانــًا  تــؤدي  ــد  وق وتــقــرحــًا، 

لإلصبع املصاب. 
jiggling                                                       )َتَقْلُقل )األسنان

أو  لــألســنــان  سريعة  قليلة  هـــزات  فــي  يتمثل 
حركات تذبذبية.

Jimson weed                                                   جوز ماثل

للهيوسيامني  مصدرًا  يعتبر  النباتات  من  نــوع 
ــقــوم بــــذوره فــي بعض  والــســكــوبــوالمــني، وت
تسبب  وقــد  احلــيــوان،  علف  بتلويث  األحــيــان 
بــذوره  استعمال  وميكن  بــالــداتــورة.  التسمم 

وأوراقه في صناعة بعض األدوية.
jitter                                                             شدة العصبية, قلقة

الليف  كهربية  تخطيط  فــي  مستخدم  تعبير 
العضلي للداللة على تباين الفترات الزمنية عند 

حدوث تفريغات كهربية متعاقبة.
jitters                                                 ديد الَقَلُق الشَّ

هو شعور بالقلق، يواجهه املرء قبل حدوث أمر 
مهم.  

Job ̓s syndrome                                            متالزمة جوب

)التهابات جلدية باضطراب العدالت(

جسدي  كــرومــوســومــي  اضــطــراب  فــي  تتمثل 
بشذوذ  ويتميز  العدالت،  خاليا  يصيب  متنح 
الذي  الكيميائي  االجنذاب  استجابات  غياب  أو 
الــبــاردة  للُخراجات  متكرر  ظهور  إلــى  ــؤدي  ي
ويتميز  واإلكزمية،  العنقودية  باملكورات  املسببة 
أحيانًا أيضًا بفرط اجللوبولني املناعي E في الدم. 
الشعر  ذوي  البشر  سالالت  مع  يرتبط  ما  وعادة 

Job’s
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األحمر والبشرة الفاحتة، ومعظم احلاالت املبلغ 
عنها حدثت في الفتيات.

Jobert ̓s fossa                              حفرة جوبير

)في املنطقة املأبضية(

أعلى  من  احملــددة  املأبضية،  الناحية  في  احلفرة 
أسفل  ومــن  الكبيرة  بــة  املــقــرِّ العضلة  بواسطة 
بواسطة العضلة الناحلة والعضلة اخلياطية، تتم 
مشاهدتها عند ثني الركبة واستدارة الفخذ بقوة 

إلى اخلارج.  
 jodbasedow                       ُض ِباليود رَّ ِة امُلَ َرِقيَّ َفْرُط الدَّ

اليود  تعاطي  بعد  احلـــادث  الــدرقــيــة  ــرط  ف هــو 
كوسط  أو  غــذائــي  كمكمل  ــا  إم الــيــوديــد،  أو 

تباينّي. 
Joest ̓s bodies                                      أجسام جويست

دماغ  في  توجد  النواة  داخل  مشتملة  جسيمات 
احليوانات ممن لديها داء بورنا )التهاب الدماغ في 

اخليول(.  
Joffroy ̓s reflex                                         منعكس جوفروي

بخالف  الضغط  عند  األلويَّة  للعضالت  نفضان 
األرداف في حالة الشلل التشنجي. 

John ̓s disease                                            داء جون

شكل مميت من التهاب األمعاء املزمن ناجم عن 
املتفطرة نظيرة السلية، يؤثر بشكل رئيسي على 
والغزال،  واملاعز  اخلــروف  إلى  إضافة  املاشية، 
باإلسهال  ويتميز  الــســل،  عـــدوى  يشبه  ــو  وه
وفقر  تدريجي،  وهــزال  املستمر،  أو  املتقطع، 

الدم، وضعف شديد.  
johnin                                            )ُيونني )رشاحة جرثومية

نظيرة  املتفطرة  من  جرثومية  ملزارع  رشاحة  هي 
السلية )عصية جون(، وهي تشبه التوبركولني، 
يونني(  )تفاعل  جلدي  تفاعل  إلنتاج  وتستخدم 
بداء  إصابتها  من  للتحقق  املاشية  فحص  عند 

الزحار املزمن )داء جون(.  

Johnson ̓s band                          )َطوُق جونسون )أسنان

يعد منوذجًا لشريط معدني ميكن تعديله بواسطة 
زردية إلحكام انطباقه حول السن.

 Johnson ̓s contouring              ُة َهْنَدَمِة الِكَفاِف َزَرِديَّ

pliers                                                             )جُلونسون )أسنان

األسنان  طبيب  يستخدمها  أن  ميكن  عملية  أداة 
ــــراف  ــالت طــفــيــفــة عــلــى األط ــدي ــع إلجـــــراء ت
االصطناعية القابلة لإلزالة مثل: تشكيل ومتديد 

تاج السن.  
 Johnson-steven     داء جونسون-ستيفنس

diseases

هو شكل مميت من احُلمامى عديدة األشكال يظهر 
مع بادرة شبيهة بالزكام، ويتميز بآفات مجموعية 
قد  ــدة.  ش أكثر  جلدية  مخاطية  ــات  آف بجانب 
تصبح األغشية املخاطية الفموية األنفية، وكذلك 
سنجابي  مميز  كاذب  غشاء  مع  مكتنفة  التناسلية 
على  غالبًا  حتدث  نزفية،  وقشور  أبيض  أو  اللون 
الشفاه، تتفاوت اآلفات العينية غالبًا ما بني التهاب 
امللتحمة احملتقن والتهاب القزحية والتهاب العينية 
وحويصالت قرنية وتآكل وانثقاب الذي قد ينتج 
أيضًا  يحدث  قــد  وعــمــى.  قرنية  عتامات  عنه 

اكتناف رئوي، معدي معوي، قلبي وكلوي.
 join                                                                           1. ينضم

2. يصل 
يقصد ربط أو إيصال األشياء ببعضها.

joint                                                                                    1. َمْفِصل

2. ُمْشَتَرك
]pl.joints[                                             ]ج: َمفاِصل[

موضع احتاد أو نقطة اتصال بني عظمتني أو أكثر 
من عظام الهيكل العظمي  

 acromioclavicular                           ُّاملَْفِصُل اأَلْخَرِمي
joint                                                                                                                              ْرُقِوّي التَّ

بني  االتصال  بواسطة  يتكون  الذي  املفصل  هو 

Jobert’s
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والنهاية  الكتف  بعظم  ــاص  اخل األخـــرم  عظم 
األخرمية للترقوة.

     amphidiarthrodial                          1. ُمَتقابُِل املَْفِصل
 joint                                                        2. َمْفِصٌل ُمَتقابِل
)=amphidiarthrosis(

الــــرزّي،  املــفــصــل  مــن  كــل  طبيعة  ــه  ل مفصل 
ح كما في متفصل الفك السفلي. واملفصل امُلسطَّ

 ankle joint                                                َمْفِصُل الكاِحل
)=articulatio                              املَْفِصُل الكاحلي =(
talocruralis(                                        )اِقّي السَّ

السطح  بني  االتصال  طريق  عن  يتكون  مفصل 
لعظم  الكعبي  والــســطــح  السفلي  املفصلي 
لعظم  الكعبي  املفصلي  السطح  مع  الظنبوب 
والكعبي  اإلنــســي  الكعبي  والسطح  الشظية 

الوحشي والعلوي لعظم الكاحل.

arthrodial joint                                    ح َمْفِصٌل ُمَسطَّ
)=plane joint(  
نوع من املفصل الزليلي الذي تكون فيه األسطح 
فقط  تسمح  قلياًل  منحنية  أو  مسطحة،  املتقابلة 
بحركة انزالقية بسيطة في أي اجتاه ضمن حدود 

ضيقة مفروضة من األربطة.
   atlantoaxial joint,                             املفصل الفهقي

lateral                                                املوري الوحشي
مفصل يقع بني الوُجيه املفصلي السفلي للفهقة 
)فقرة العنق األولى( والسطح العلوي للمحور.

atlantoaxial joint,                            املفصل الفهقي
median                                          املوري الناصف
مفصليني  وجيهني  بواسطة  يتكون  وحيد  مفصل 
املفصلي  بالوجيه  يتصل  أحدهما  ــور،  احمل لسن 
على القوس األمامي للفهقة )فقرة العنق األولى(، 

واآلخر يتعلق بالرباط املستعرض للفهقة. 

Types of joints              أنواع املفاصل

Joint                                 1. َمْفِصل
2. ُمْشَتَرك 

]pl.joints[               ]ج: َمفاِصل[

Synonvial
(Freely moveable)

مفصل زليلي
)حر احلركة(

Fibrous
(Immoveable)

مفصل ليفي
)عدمي احلركة(

Cartilagenous
(Semimoveable)

مفصل غضروفي
)متحرك جزئياً(

joint
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 atlantooccipital                                   املفصل الفهقي
joint                                                                     القذالي 
عبارة عن مفصل واحد من مفصلني يتشكل كل 
منهما من قبل االتصال بني وهدة مفصلية علوية 
العظم  لقمة  مع  األولــى(  العنق  )فقرة  للفهقة 

القذالي. 
 ball-and-socket joint                     َمْفِصٌل ُكَرِوّي

)=spheroidal joint(

السطح  فيه  يتحرك  الزليلي  النوع  من  مفصل 
تقعر  داخل  )الكرة(  واحد  عظم  على  الكروي 
أكثر  ــو  وه )الــتــجــويــف(،  اآلخـــر  العظم  على 

املفاصل القابلة للتحرك.
biaxial joint                                  َمْفِصٌل ُذو ِمْحَوَرين

الثالثة  مــن  اثــنــني  فــي  باحلركة  يسمح  مفصل 
هو  أو  بالتبادل،  املفترضة  العمودية  مــحــاور 
مثل  احلــريــة،  ــات  درج من  درجــتــان  له  مفصل 

املفصل اإلهليلجي.
bicondylar joint                         َمْفِصٌل ُذو ُلْقَمَتني  

املفصلية،  األسطح  بني  هاللة  مع  لقمي  مفصل 
مثل املفصل الصدغي الفكي.

bilocular joint                      َمْفِصٌل ُذو َمْسَكَنني
إلى  مقسمًا  الزليلي  اجلــوف  فيه  يكون  مفصل 
حيزين بواسطة غضروف بني املفاصل، كما هو 

احلال في املفصل الصدغي الفكي السفلي.
bleeder ̓s joint                                         َمْفِصٌل َنْزِفّي

بالناعور  املصابني  اعتالل مفصلّي مزمن في  هو 
التهاب  يعقبه  مفصل،  في  النزيف  عن  ناجم 
وسماكة الغشاء الزليلي. ويسمى أيضًا االعتالل 

املفصلي ناعوري املنشأ.
bony joints                                          مفاصل عظمية

عظام  من  أكثر  أو  اثنني  بني  الَوْصل  أماكن  هي 
الهيكل العظمي وتسمى أيضًا: مبواصل عظمية.

Brodie ̓s joint                                         َمْفِصُل برودي
)=hysteric joint(              )َمْفِصٌل ِهْستيِري =(
ملــرض  الــشــكــل  جــســديــة  مــحــاكــاة  ــي  ف يتمثل 
ِعلَّة  األلــم،  من  بأعراض  مصحوبة  مفصلّي، 
سبب  وجــود  دون  تــورم  يحدث  وقــد  حركية 

أساسي للمرض.
Budin ̓s joint                                          مفصل بودان

اجلزء  بني  الـــوالدة  عند  ــرى  ُي غضروفي  شريط 
الصدفي واجلزئني اللقميني للعظم القذالي.

calcaneocuboid                                ُّاملَْفِصُل الَعِقبِي
joint                                                                          ْرِدّي النَّ

مفصل يقع بني السطح املفصلي مكعبي الشكل 
لعظم العقب والعظم النردي.

 capitular joint                            ْلع َمْفِصُل َرْأِس الضِّ
)=articulatio capitis costae(

متفصل رأس الضلع مع جسم الفقرتني.
carpal joints                                   املفاصل الرسغية

معًا،  الرسغ  عظام  تربط  التي  املفاصل  من  أي 
واملفصل  الــرســغ  عــظــام  بــني  املــفــاصــل  تشمل 

الرسغي النصفي.
carpometacarpal                               املفصل الرسغي

joint of the thumb                   السنعي لإلبهام
األول  السنعي  العظم  يشكله  الـــذي  املفصل 

والعظم املربعي.
carpometacarpal                                مفاصل رسغية

joints                                                                       سنعية
املفاصل التي يشكلها العظم املربعي واملنحرفّي، 
إلى  جنبًا  والكالبّي  )الكبير(،  الشكل  ورأسي 
جنب مع قواعد العظام السنعية اإلنسية األربعة.

cartilaginous joint                      َمْفِصٌل ُغْضروِفّي
احتاد  فيه  يكون  الــذي  الليفية  املواصل  من  نــوع 
العناصر العظمية عن طريق التداخل الغضروفي.

joint
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Charcot ̓s joint                                     َمْفِصُل شاركو
 )=neuropathic                       ٌّاْعتاَِلٌل َمْفِصِلي =(
arthropathy(                                    )َعَصبِّي املنشأ
املتحمل  املــفــصــل  جلـــزء  ــرٍق  مــت مــزمــن  تنكس 
ألحد  مضاعفة  يكون  أن  ميكن  الــذي  للضغط 
أو  الظهري،  التابس  العصبية، مثل  االعتالالت 
ف النخاع، أو اعتالل األعصاب السكري،  تكهُّ
ويقود فقدان احلس فيه إلى ارتخاء البنى الداعمة 

وعدم استقرار املفصل املزمن.
chondrosternal                           املفاصل الغضروفية

joints                                                                        القصية
ونهايات  القص  في  الضلعية  الُثلم  بني  املفاصل 
السبعة  الضلعية  للغضاريف  اإلنسية  األطــراف 
العليا، وتسمى أيضًا املفاصل الضلعية القصية.

 Chopart ̓s joint                                     َمْفِصُل شوبار
)=articulatio tarsi                    ْسِغ )= َمْفِصُل الرُّ
transversa(                                )امُلْسَتْعِرض

العقبي  الــعــظــم  متفصل  مــن  ن  ــوَّ ــك امل املــفــصــل 
والنردي ومتفصل الكاحل مع العظم الزورقي.

clicking joint                                       َمْفِصٌل ُمَفْرِقع
ويتمثل في حدوث سلسلة من أصوات القلقلة، 

مثل طقطقة، أو صوت فرقعة في املفصل.
  Clutton ̓s joint                                    َمْفِصُل كالتون

)موه غير مؤلم في
مفصلني متناظرين( 

يصيب  مؤلم  غير  متناظر  مفصلي  )تــورم(  موه 
في  يحدث  وقــد  الركبة  مفصل  خاصة  بصفة 
املرفق والكاحل، وحتدث هذه احلالة في مرض 

الزهري اخللقي.
 cochlear joint                                     َمْفِصٌل َقوَقِعّي

)مفصل يسمح ببعض الدوران
 وباحلركة اجلانبية كمفصل الركبة(

يتحرك  )الــذي  الــرزي  املفصل  أشكال  أحد  هو 
مثل حركة الباب( بحيث يسمح ببعض الدوران 

وباحلركة اجلانبية، كمفصل الركبة.

coffin joint                                  َمْفِصُل بحسب كوفني
)حاِفِر احِلصان(

املــفــصــل بني  ــر احلــصــان هــو  إن مــفــصــل حــاف
سالميات اإلصبع الثاني لقدم احلصان.

 composite joint                                   ب َمْفِصٌل ُمَركَّ
)=compound joint(
من  أكثر  فيها  يوجد  الزليلية  املفاصل  من  نوع 

عظمتني.
compound joint                         ب َمْفِصٌل ُمَركَّ

من  أكثر  فيها  يوجد  الزليلية  املفاصل  من  نوع 
عظمتني.

condylar joint                           َمْفِصٌل ُلْقِمّي
هو الشكل املعدل من النمط الكروي للمفاصل 
الزليلية، حيث تكون أسطح التمفصل إهليلجية 
وليست كروية، وذلك نتيجة لترتيب العضالت 
احلركات  كل  وتكون  املفصل،  حول  واألربطة 
محور  حــول  االســتــداريــة  احلركة  عــدا  ما  ممكنة 

رأسي ويسمى أيضًا: مفصل إهليلجي.
condyloid joint                           َمْفِصٌل ُلْقمانِّي

هو الشكل املعدل من النمط الكروي للمفاصل 
الزليلية، حيث تكون أسطح التمفصل إهليلجية 
وليست كروية، وذلك نتيجة لترتيب العضالت 
احلركات  كل  وتكون  املفصل،  حول  واألربطة 
محور  حــول  االســتــداريــة  احلركة  عــدا  ما  ممكنة 

رأسي ويسمى أيضًا: مفصل إهليلجي.
 costochondral                                       مفصل ضلعي

joint                                                غضروفي
لكل  الوحشي  الطرف  بني  املفاصل  من  واحــد 

غضروف ضلعي والنهايات القصية لألضالع.
 costotransverse                                    مفصل ضلعي

joint                                                  مستعرض
ـــني األضــــالع  ــي الــتــمــفــصــل ب ــط هـــو أحــــد من
مع  الضلع  حديبة  فيه  تتمفصل  والــفــقــرات، 
الناتىء املستعرض للفقرة، ويكون غير موجود 

joint
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في الضلع احلادي عشر والثاني عشر، ويسمى 
أيضًا مفصل حديبة الضلع. 

     costovertebral                                  ُّْلِعي املَْفِصل الضِّ
joint                                                                     الِفْقِرّي

والفقرات،  األضــالع  بني  توجد  التي  املفاصل 
األضالع  رؤوس  مفاصل  نوعان:  منها  ويوجد 

واملفاصل الضلعية املستعرضة.
cotyloid joint                                        ٌّي َمْفِصٌل ُحقِّ

الكرة  فيه  تتناسب  بحرية  متحرك  مفصل  هو 
التجويف  مع  واحــد  عظم  رأس  على  املوجودة 

املدور في عظم آخر.
coxal joint                                    مفصل الورك

ن بني رأس الفخذ وُحق عظم  هو املفصل املتكوِّ
الورك.

 crackling joint                           َفْرَقَعُة املَْفِصل
)=clicking joint(
يصيب  مؤلم  غير  متناظر  مفصلي  )تــورم(  موه 
في  يحدث  وقد  الركبة  مفصلي  خاصة  بصفة 
املرفق والكاحل، وحتدث هذه احلالة في مرض 

الزهري اخللقي.
craniovertebral   مفصل قحفي فقري

 joint
من  يتكون  منهما  كل  مفصلني،  من  مفصل   .1
العنق  )فقرة  للفهقة  العلوية  املفصلية  احلفرة 

األولى( ولقمة العظم القذالي.
2. مفصل يسمح باحلركة بني القحف والفقرات 

الرقبية.
cricoarytenoid                                   ُّاملَْفِصُل احِلْلِقي

joint                                                                  ْرِجهالِّي الطِّ
للغضروف  العليا  احلافة  الزليلي بني  املفصل  هو 

احللقي وقاعدة الغضروف الطرجهالي.
cricothyroid joint              َرِقّي املَْفِصُل احِلْلِقيُّ الدَّ

للغضروف  الوحشي  الــوجــه  بــني  املفصل  هــو 
احللقي والقرن السفلي للغضروف الدرقي.

Cruveilhier ̓s joint                         َمْفِصل كروفيِّيه
)=1. articulatio                               1. املَْفِصُل =(
 occipitalis atlanto                       الَفْهِقيُّ الَقذالِّي
 2. articulatio                        ُّ2. املَْفِصُل الَفْهِقي
atlantoaxialis                                            َُّوِري امِلْ
mediana(                                                       )النَّاِصِفّي

الوهدة  منهما  كل  يكّون  مفصلني  من  أي   .1

القذالي.                العظم  ولقمة  للفهقة  العليا  املفصلية 
مفصليني  وجيهني  بواسطة  يتكون  مفصل   .2

املفصلي  بالوجيه  يتعلق  أحدهما  احملــور،  لسن 
يتعلق  واآلخــر  للفهقة،  األمامي  القوس  على 

بالرباط املستعرض للفهقة. 
cubital joint                                 َمْفِصُل املِْرَفق

املفصل  يشمل  والساعد،  ــذراع  ال بني  املفصل 
واملفصل  الكعبري  والعضدي  الزندي  العضدي 

الكعبري الزندي الداني.
 cuboideonavicular                                مفصل نردي

joint                                                                          زورقي
الوحشي  السطح  بــني  التمفصل  بــه  ويقصد 
من  اخللفي  واجلــزء  الزورقي،  للعظم  الدائري 
هذا  ويكون  الــنــردي،  للعظم  اإلنسي  السطح 
بعض  في  يكون  قد  أنه  إال  ليفيًا،  عادة  املفصل 

األحيان زليليًا.
cuneocuboid                                        مفصل إسفيني

joint                                                                     نردي
هو املفصل الزليلي بني العظم اإلسفيني الوحشي 

والعظم النردي.
    cuneonavicular                                مفصل إسفيني

joint                                                                 زورقي
هو املفصل بني السطح الوحشي للعظم الزورقي 

واألطراف الدانية للعظام اإلسفينية الثالثة.
dental wrist joint                ّنِّي َمْفِصُل املِْعَصِم السِّ

مفصل ذراع احملرك السني. 

joint
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 diarthrodial joint                   َمْفِصٌل َزليِلّي
)=synovial joint(
نوع من املفاصل التي تتميز بوجود غشاء زليلي، 
من  كبيرة  بحرية  يسمح  املفاصل  هذه  وأغلب 
احلركة على الرغم من أن البعض منها اليحدث 
العجزي  املفصل  فيه سوى حركة محدودة مثل 
احملكمة  الزليلية  املفاصل  وتنقسم  احلرقفي. 
املفاصل  أكثر  بها،  حتدث  التي  للحركات  طبقًا 
فيها احلركة في  التي حتدث  الزليلية احملكمة هي 

ثالثة محاور.
digital joint                                  َمْفِصُل اإلِْصَبع

هو مفصل رزي يوجد بني السالميات في أصابع 
اليد، أو أصابع القدم.

dry joint                                                     َمْفِصٌل جاّف
مفصل متأثر بتغيرات اجلفاف الضموري.

 elbow joint                                             َمْفِصُل املِْرَفق
(=articulatio cubiti) 

املفصل  يشمل  والساعد،  ــذراع  ال بني  املفصل 

الكعبري،  والــعــضــدي  الــزنــدي،  الــعــضــدي 
واملفصل الكعبري الزندي الداني.

ellipsoidal joint                              َمْفِصٌل إِْهليَلِجّي
األسطح  تــكــون  بحيث  مــحــوريــن  ذو  مفصل 
املتفصلة في أحد االجتاهات أطول مما هو في اجتاه 

الزاوية القائمة.
 enarthrodial joint                             َمْفِصٌل ُكَرِوّي

)=spheroidal joint(
املفاصل  من  وهــو  الكروية،  املفاصل  من  منط 
العظم،  على  كــروي  سطح  لها  التي  الزليلية 
موجود  )سنخ(  تقعر  ضمن  العظم  هذا  يتحرك 
على العظم اآلخر، وهو النوع األكثر حركة بني 

املفاصل.
facet joints                   )َمفاِصُل ُوَجيِهيَّة )في الفقرة

متفصل فقرات العمود الفقري.
 false joint                                                  َمْفِصٌل كاِذب

)= pseudoarthrosis(

الطويلة  العظام  تعظم  بزوال  تتميز  مرضية  حالة 

Facet joints                   )َمفاِصُل ُوَجيِهيَّة )في الفقرة

محفظة املفصل
Joint capsule

Joint cavity
جتويف املفصل

جسم الفقرة
Body of vertebra

Intervertebral disk
القرص بني الفقرات Facet jointاملفصل الوجيهي

Facet joint املفصل الوجيهي

Spinous processالناتىء الشوكي
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املرضي  والكسر  االنحناء  يليه  للوزن،  احلاملة 
ْشُبْد  الدُّ تشكيل  على  القدرة  عدم  مع  للعظم، 
يؤدي  مما  الطبيعي،  للكسر(  تاٍل  صلب  )نسيج 
سميت  هنا  ومــن  كـــاذب،  مفصل  ــود  وج إلــى 

احلالة باسمها. 
  femoropatellar                                 ُّاملَْفِصُل الَفِخِذي

joint                                                                     َضِفّي الرَّ
والسطح  للرضفة  املفصلي  السطح  بني  املفصل 

الرضفي لعظم الفخذ.
femorotibial joint        املَْفِصُل الَفِخِذيُّ الظنبوبي

هو جزء من مفصل الركبة يكتنف متفصل اثنني 
املفصلي  السطح  مع  فقط  الفخذية  اللقم  من 

العلوي للظنبوب.
fetlock joint                                مفصل رسغ الدابة

املفصل  على  للداللة  إما  التعبير  هذا  يستخدم 
السالمي  املشطي  املفصل  أو  السالمي،  السنعي 

في قدم الدواب ذات احلوافر.
 fibrocartilaginous               َمْفِصٌل لِيِفيٌّ ُغْضروِفّي

joint
)=symphysis(                               )اْرتِفاق =(
فيها  تتحد  التي  الغضروفية  املفاصل  من  نــوع 
صفيحة  بواسطة  بقوة  القريبة  العظمية  السطوح 

غضروف مليَّف.
fibrous joint                                                  َمْفِصٌل لِيِفّي

)=junctura fibrosa(              )َموِصل ليِفّي =(
العناصر  احتاد  فيه  يكون  الليفي  املوصل  من  منط 
العظمية بنسيج ليفي معترض مستمر، مما يجعل 
مفصل  أمنــاط:  ثالثة  وله  ممكنة،  القليلة  احلركة 

درزي ومرتبط )ارتباطي( ومفصل وتدي.
fixed joint                                                    َمْفِصٌل ثابِت

ترتبط  التي  املفاصل  من  )الهيموفيليا(  نوع  هو 
احلــركــة،  متنع  قــويــة  ألــيــاف  بــواســطــة  ببعضها 

وتعرف أيضًا باملفاصل الليفية.
flail joint                                                 َمْفِصٌل سائِب

مفصل ذو حترك شاذ )غير طبيعي(.

  freely movable joint                 َمْفِصٌل ُحرُّ احَلَرَكة
)=synovial joint(                    )َمْفِصٌل َزليِلّي =(
غشاء  بــوجــود  تتميز  الــتــي  املــفــاصــل  مــن  نــوع 
بحرية  تسمح  املفاصل  هــذه  وأغــلــب  زليلي، 
كبيرة من احلركة على الرغم من أن البعض منها 
اليحدث فيه سوى حركة محدودة مثل املفصل 
العجزي احلرقفي. وتنقسم املفاصل الزليلية تبعًا 
للحركات التي حتدث بها. أكثر املفاصل الزليلية 

هي التي حتدث فيها احلركة في ثالثة محاور.
fringe joint              غابِّي َمْفِصُل االْلتِهاِب الزُّ

املفصل  بالتهاب  مــصــاب  مفصل  عــن  عــبــارة 
الزغابي املزمن.

 ginglymoid joint                                  ّي َمْفِصٌل َرزِّ
)=ginglymus(

مفصل زليلي يتحرك في مستوى واحد )يتحرك 
بشكل حركة الباب(.

glenohumeral joint                          املفصل احلقي
العضدي 

ن بني رأس عظم العضد  ويتمثل في املفصل املكوَّ
أيضًا  الكتف، ويسمى  لعظمة  احلقاني  واجلوف 

مفصل رأس العضد.
 gliding joint                                            َمْفِصٌل ُمْنَزلٌِق

)=plane Joint(                    )ح  )= َمْفِصٌل ُمَسطَّ
نوع من املفصل الزليلي الذي تكون فيه األسطح 
تسمح  بحيث  قلياًل  منحنية  أو  مسطحة  املقابلة 
ضمن  اجتاه  أي  في  بسيطة  انزالقية  بحركة  فقط 

حدود ضيقة مفروضة من األربطة حولها.
hemophilic joint                                 َمْفِصٌل ناعوِرّي

)=bleeders joint(                    )َمْفِصٌل َنْزِفّي =(
بالناعور  املصابني  في  مزمن  مفصلّي  اعتالل 
التهاب  يعقبه  مفصل  فــي  النزيف  عــن  ناجم 
أيــضــًا:  ويسمى  الــزلــيــلــي.  الــغــشــاء  وســمــاكــة 

االعتالل املفصلي ناعوري املنشأ.
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 hinge joint                                                ّي َمْفِصٌل َرزِّ
)=ginglymus(

مفصل زليلي رزي النمط يتحرك كحركة الباب 
مبستوى واحد جيئًة وذهابًا.

  hip joint                                                       َمْفِصُل الورك
)=articulatio coxae(

عظم  وُحق  الفخذ،  رأس  بني  ن  املتكوِّ املفصل 
الورك.

hock joint              مفصل عرقوب احلصان
القائمة  في  الكاحل  ناحية  أو  صغي  الرُّ املفصل 
اخللفية للحيوانات رباعية األقدام مثل احلصان.

humeral joint                                    املفصل العضدي
واجلوف  العضد  عظم  رأس  بني  ن  املكوَّ املفصل 
مفصل  أيضًا  ويسمى  الكتف،  لعظمة  احلقاني 

رأس العضد.

  humeroradial                                  ُّاملَْفِصُل الَعُضِدي
 joint                                                                 ّالُكْعُبِري
هو املفصل الكائن بني عظمتي العضد والكعبرة.

humeroulnar                                   ُّاملَْفِصُل الَعُضِدي
 joint                                                                  ْنِدّي الزَّ

هو املفصل بني عظم العضد وعظم الزند.
hysteric joint                              َمْفِصٌل ِهْستيِرّي

ويكون عبارة عن محاكاة جسدية الشكل ملرض 
وِعلَّة  األلــم،  من  بأعراض  مصحوبة  مفصلّي 
حركية، وقد يحدث تورم باملفصل بدون سبب 

عضوي.
 immovable joint                            ك َمْفِصٌل الُمَتَحرِّ

)= fibrous joint(                        )َمْفِصٌل ليِفّي =(
العناصر  احتاد  فيه  الليفي يكون  املوصل  منط من 
يجعل  مستمر  معترض  ليفي  بنسيج  العظمية 
مفصل  أمناط:  ثالثة  وله  ممكنة،  القليلة  احلركة 

درزي ومفصل مرتبط ومفصل وتدي.
incudomalleolar                           ُّْندانِي املَْفِصُل السَّ

joint                                                                 املِْطَرِقّي
ل بني عظمة السندان وعظمة املطرقة. املوصِّ

 incudostapedial                              ُّْندانِي املَْفِصُل السَّ
joint                                                                       كابِّي الرِّ

املوصل بني عظمتي السندان والركاب في األذن 
الوسطى.

intercarpal joints            ُسِغيَّات املَفاِصُل َبنِي الرُّ
هي مفاصل تصل بني العظام في كل صف قاٍص 

وداٍن للعظام الرسغية.
 interchondral                                            املفاصل بني

joints                                                           الغضاريف
الضلعية   الغضاريف  بني  اجلانبني  على  روابــط 
في  وهــي  الكاذبة،  العلوية  باألضالع  اخلاصة 
العاشر،  إلــى  السابع  الضلع  مــن  متتد  الــعــادة 

وتسمى أيضًا املفاصل بني األضالع.

Glenohumeral joint                     املفصل احلقي
العضدي

 الرباط العضدي
املستعرض

Transverse 
humeral ligament

 رأس
العضد

Head of 
humerus

التجويف احلقاني
Glenoid cavity

شفا اجلوف احلقاني
Glenoid labrum

 وتر الرأس الطويلة لعضلة
ذات الرأسني العضدية

Tendon of long head of 
biceps brachii muscle
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 intercuneiform                         املفاصل بني العظام
joints                                                                 اإلسفينية
املفاصل الزليلية بني العظام اإلسفينية في الرسغ.

intermetacarpal                        املفاصل بني العظام
joints                                                                    السنعية
للعظام  املتصلة  القواعد  بني  نة  املكّوً املفاصل 
ــع  ــراب وال ــالــث  ــث وال الــثــانــي  لــإلصــبــع  السنعية 

واخلامس.
intermetatarsl                        املفاصل بني األمشاط

joints

املشتركة  املتجاورة  القواعد  بني  نة  املكوَّ املفاصل 
أيضًا مفاصل  املشطية اخلمس، وتسمى  للعظام 

العظام املشطية.
  interphalangeal                    املفاصل بني سالميات

joints of fingers                                  أصابع اليد
تــوجــد بني  الــتــي  ــة  ــرزي ال املــفــاصــل  بــهــا  يقصد 

سالميات أصابع اليد.
interphalangeal                    املفاصل بني سالميات

joints of foot                                                    القدم
املفاصل الرزية التي توجد بني سالميات أصابع 

القدم.
 interphalangeal               املفاصل بني سالميات

joints of hand                                                        اليد
في  السالميات  بني  توجد  التي  الرزية  املفاصل 

أصابع اليد.
interphalangeal                     املفاصل بني سالميات

joints of toes                                        أصابع القدم
املفاصل الرزية التي توجد بني سالميات أصابع 

القدم.
  intertarsal                                      املفاصل بني عظام

joints                                                                 الكاحل
املفاصل بني مختلف العظام الرصغية.

   irritable joint                                      َمْفِصٌل ُمَتهيِّج
دون  التهابية  بهجمات  لإلصابة  عرضة  مفصل 

اكتشاف سبب محدد وراء هذه االلتهابات.
jaw joint                                                  َمْفِصُل الَفّك

)=articulatio                        ُّْدِغي )= املَْفِصُل الصُّ
temporomandibularis(                          )ّي الَفكِّ

الفك  رأس  مــن  ن  مــكــوَّ اللقمة  ثنائي  مفصل 
املفصلية  احلديبة  مع  الفكية،  واحلفرة  السفلي 

للعظم الصدغي.   
joint ankylosis                                     َقَسُط املَْفِصل

التعظم  أو  اجلــســاوة  بسبب  املفصل  تيبس  هــو 
توقف  عنه  ينتج  مما  باملفصل،  التوضع  متغاير 

كامل حلركة املفصل املصاب.
joint committee                                     َنٌة ُمْشَتَرَكة جَلْ

مختلفتني  منظمتني  من  عضويتها  تتألف  جلنة 
أجل  من  تشريعيني  مجلسني  من  أو  أكثر،  أو 
يتعلق  فيما  خالفاتها  بشأن  تسوية  إلى  الوصول 

مبسألة معينة.
joint dislocation                                  َخْلُع املَْفِصل

عظميني  لسطحني  كــامــل  فــصــل  ــن  ع ــارة  ــب ع
حلــدوث  نتيجة  غالبًا  ويــحــدث  متمفصلني، 

صدمة مفاجئة على املفصل.
joint fixing                                             َتْثبيُت املَْفِصل

هي عملية التثبيت للمفصل في موقع ثابت.
joint                                                         اْستِْئصاُل الِهاَلَلِة

meniscectomy                           املَْفِصِليَّة 
كما  املفصلية،  للهاللة  جراحي  استئصال  يعني 

هو احلال في مفصل الركبة. 
joint of head of rib               مفصل رأس الضلع

فقرتني  ــام  ــس وأج الــضــلــع  ــني  ب زلــيــلــي  مفصل 
مجاورتني.

joint
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joint oil                                                          َزيُت املَْفِصل
)= synovial liquid(              )ليِلّي ائُِل الزَّ )= السَّ
من  يفرز  شفاف  قلوي  لــزج  سائل  عــن  عــبــارة 
أجــواف  فــي  ويــوجــد  الزليلي،  الغشاء  خــالل 

املفاصل بحيث يساعد ويسهل حركتها.
joint planning                              التَّْخطيُط امُلْشَتَرك

مشتركة  هيئة  عن  والــصــادر  الناشئ  التخطيط 
املوظفني.

joint several                                      َدُة املَْسُؤولية امُلَتَعدِّ
liability                                                               امُلْشَتِرَكة
أطراف  العبء على  يقع  مثال على ذلك عندما 
أو فعل ما  املسؤولية جتاه حدث  متعددة لتحمل 
املسؤولية  تكون  ما  أضر بشخص معني، وغالبًا 
عبارة عن حتديد التعويض املناسب. مثاًل: ميكن 
أن مينح الشخص الذي تعرض لألذى، أو الظلم 
من جانب عدة أطراف مشتركة تعويضات معينة 
كل حسب نسبته املئوية في إحداث هذا الضرر، 
وقد يكون املسؤول عن هذه التعويضات شخصًا 

واحدًا، أو عدة أطراف.
joint stiffness                                        ُس املَْفِصل َتَيبُّ

الشعور باأللم وعدم الراحة في املفصل، إضافة 
عن  ينتج  أن  ميكن  احلــركــة.  في  الصعوبة  إلــى 
أو  املــفــاصــل،  التهاب  مثل:  مرضية  حــاالت 

كنتيجة إلصابة أو صدمة.
joint subluxation                   َخْلٌع َمْفِصِليٌّ ُجْزئِّي

كامل  غير  أو  جــزئــي،  خلع  عــن  عــبــارة  يكون 
للمفصل، وغالبًا ما يكون ملفصل الكتف. 

joint trismus                                           َضَزُز املَْفِصل
عبارة عن مجال حركة مقيد ومحدد للمفصل.

joints of                                 مفاصل عظيمات السمع
auditory ossicles

تشتمل على املفصل السنداني املطرقي واملفصل 
السنداني الركابي باألذن الوسطى.

 joints of Luschka                             َمفاِصُل لوشكا
احلواف  على  باملفاصل  شبيهة  ُبنى  من  سلسلة 
الفقرة  من  بداية  الفقرات،  ألجسام  الوحشية 
األولــى،  الصدرية  الفقرة  حتى  الثالثة  العنقية 
مكونة حوافًا تشبه املهاميز )أسنانًا( فوق السطح 
بغضروف  مغطاة  الــفــقــرات،  لــهــذه  الــعــلــوي 

ومحتوية على محفظة مليئة بسائل. 
    joints of pectoral                              مفاصل احلزام

  girdle                                              الصدري
)=احلزام الكتفي(

مفاصل اجلزء احلر من الطرف العلوي باجلذع، 
الترقوة وتصل األخير  حيث تربط الكتف بعظم 
الطرف  حزام  بذلك  لة  ُمشكِّ بالقص  )الترقوة( 

العلوي.
joints of pelvic                                  مفاصل احلزام

girdle                                                              احلوضي
)=حزام الطرف السفلي(

املفصل  الــعــظــمــي، ومــنــهــا  احلـــوض  مــفــاصــل 
العجزي احلرقفي واالرتفاق العاني.

 knee joint                                             ْكَبة َمْفِصُل الرُّ
)=articulatio genus(
املتمفصل  السطح  بني  موقعه  ب،  مركَّ مفصل 
للفخذ  والرضفي  اللقمي  والسطحني  للرضفة 

والسطح املتمفصل العلوي للظنبوب.
 ligamentous joint                                َمْفِصٌل ِرباِطّي

)=syndesmosis(                                       )ُمْرَتَبط =(
النسيج  فيه  يشكل  الليفية،  املفاصل  من  نــوع 
أو  العظام  بــني  غــشــاًء  املتداخل  الليفي  الــضــام 

الرباط.
Lisfranc ̓s joint                               َمْفِصُل ليسفرانك

)=articulatio                       َمْفِصٌل كاحلي =(
tarsometatarsales(                                  )ِمْشِطّي
نة من العظام اإلسفينية والنردية  من املفاصل املكوَّ

مع قواعد العظام املشطية.

joint
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lumbosacral joint          املَْفِصُل الَقَطنِيُّ الَعُجِزّي
التمفصل بني الفقرتني العجزية األولى والقطنية 
القطني  املــوصــل  ــًا:  ــض أي ويسمى  األخــيــرة، 

العجزي.
mandibular joint                        َمْفِصُل الَفّك

)=articulatio                        ُّْدِغي )= املَْفِصُل الصُّ
temporomandibularis(                         )ّي الَفكِّ
الفك  رأس  مــن  ن  مــكــوَّ اللقمة  ثنائي  مفصل 
املفصلية  احلديبة  مع  الفكية،  واحلفرة  السفلي 

للعظم الصدغي.
manubriosternal                           ُّاملَْفِصُل الَقْبَضِوي

joint                                                                      ّي الَقصِّ
االلتحام  أو  القصي،  القبضوي  االرتــفــاق  هو 
الغضروفي القبضوي القصي، ويكون عبارة عن 
عظم  جسم  مع  القص  قبضة  بني  يربط  مفصل 
يصبح  ثم  غضروفي،  كالتحام  يبدأ  القص، 

ارتفاقًا )مفصاًل ليفيًا غضروفيًا(.
metacarpophalangeal                 املفاصل السنعية

joints                                                             السالمية
للعظام  اخلمسة  الــرؤوس  بني  نة  املتكوَّ املفاصل 

السنعية وقواعد السالميات الدانية املقابلة لها.
metatarsophalangeal                     املفاصل املشطية

joints                                                                   السالمية
نة بني رؤوس األمشاط  ُيقصد بها املفاصل املتكوَّ

اخلمسة والقواعد الدانية املقابلة للسالميات.
midcarpal joint                    ُسغ َمْفِصُل ُمْنَتَصِف الرُّ

املفصل بني صفني )القاصي والداني( من العظام 
الرسغية.

midtarsal joint                     ُصغ َمْفِصُل ُمْنَتَصِف الرُّ
)الكاحل(

الزندي  والعظم  العقبي،  العظم  بني  املفصل 
وحشيًا، وبني الكاحل والعظم الزورقي  إنسيًا.

mixed joint                                         َمْفِصٌل ُمْخَتِلط
بــأنــواع  اخلــاصــة  الــصــفــات  بــني  يجمع  مفصل 

مختلفة من املفاصل.
movable joint                                    ك َمْفِصٌل ُمَتَحرِّ

املقابلة  العظمية  األسطح  تغطية  فيه  يتم  مفصل 
الغضروف  أو  الهياليني  الغضروف  من  بطبقة 
امللّيف، باإلضافة إلى وجود سائل زليلي داخل 
من  معينة  بدرجة  ويسمح  الزليلي،  التجويف 

احلركة احلرة املمكنة.
multiaxial joint                      َمْفِصٌل َعديُد امَلاِور

)=spheroidal joint(              )َمْفِصٌل ُكَرِوّي =(
مفصل حتدث فيه احلركة في عدد من احملاور.

neurocentral joint               مفصل املركز العصبي
نصفي  من  وأٍي  الفقرة  مركز  بني  غضروفي  التحام 
السنوات  خــالل  االلتحام  ويتم  الفقري،  القوس 

الثالثة إلى السادسة من العمر.
open joint                                                َمْفِصٌل َمْفتوح

)في احَلَيوانات( 
تعبير بيطري يتم استخدامه للداللة على مفصل 
التهاب  نتيجة  مكشوفًا  فيه  العظام  سطح  يكون 

وتخشر األنسجة.
osseous joints                                     مفاصل عظمية

أماكن الَوْصل بني اثنني أو أكثر من عظام الهيكل 
العظمي وتسمى أيضًا: مبواصل عظمية.

pastern joint                                    مفصل احلوشب
املفصل بني عظام احلوشب )ذلك اجلزء من قدم 
والثاني(  األول  السالميان  يحتله  الذي  احلصان 

القصيرة والطويلة.
peg-and-socket joint                         َمْفِصٌل َوَتِدّي

)=gomphosis(                                           )َمْرَت =(
1. متفصل من النوع الليفي كما في حالة السن 

داخل سنخها العظمي.
ومالط  العظمي،  السن  سنخ  بني  االتصال   .2

السن الذي يسمح بحركة محدودة.

joint
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phalangeal joints               مفاصل السالميات
في  السالميات  بني  توجد  التي  الرزية  املفاصل 

أصابع اليد والقدم.
pisotriquetral joint           مفصل حمصي مثلثي

احلمصي  العظم  من  ن  مكوَّ رسغي  مفصل  هو 
العظم  مفصل  أيضًا:  ويسمى  املثلثي  والعظم 

احلمصي.
pivot joint                                          َمْفِصٌل صائِِرّي

)مفصل يدور على محور( 
دائرية،  الزليلية يسمح بحركة  املفاصل  منط من 
أيضًا:  ويسمى  فقط،  واحد  مستوى  على  لكن 

مفصل بكرّي.
plane joint                                             ح َمْفِصٌل ُمَسطَّ

نوع من املفصل الزليلي الذي تكون فيه األسطح 
املقابلة مسطحة، أو منحنية قلياًل، بحيث تسمح 
ضمن  اجتاه  أي  في  بسيطة  انزالقية  بحركة  فقط 

حدود ضيقة مفروضة من األربطة.
polyaxial joint                         َمْفِصٌل َعديُد امَلاِور

)=spheroidal joint(                )َمْفِصٌل ُكَرِوّي =(
هو مفصل حتدث فيه احلركة في عدد من احملاور.

radiocarpal joint         ُسِغّي املَْفِصُل الُكْعُبِريُّ الرُّ
ن من العظم الكعبري والقرص  مفصل لقمي مكوَّ
واملثلثي،  الزورقي والهاللي  العظم  املفصلي مع 
ويسمى أيضًا املفصل العضدي الرسغي ومفصل 

الرسغ )املعصم(.
 radioulnar joint,                                مفصل كعبري

distal                                                           زندي, قاص
الزندية  والثلمة  الزند  رأس  من  ن  املكوَّ املفصل 
للكعبرة، ويسمى أيضًا املفصل الكعبري الزندي 

السفلي.
 radioulnar joint,                               مفصل كعبري

middle                                                 زندي, أوسط
يتكون  والزند،  للكعبرة  ليفي  احتاد  عن  عبارة 
املائل  واحلبل  الساعد،  عظمتي  بني  الغشاء  من 

للمرفق.

radioulnar joint,                               مفصل كعبري
proximal                                                   زندي, دان
بني  املــفــاصــل  مــن  ــي الثــنــني  ــدان ال املفصل  هــو 
حركة  في  ويشارك  والــزنــد،  الكعبرة  عظمتي 

الكب والبسط للساعد.
rotary joint                                                 ار َمْفِصٌل َدوَّ

)=pivot joint(                      )َمْفِصٌل صائِِرّي =(
دائرية،  الزليلية يسمح بحركة  املفاصل  منط من 
أيضًا:  ويسمى  فقط،  واحد  مستوى  على  لكن 

مفصل بكري.
sacrococcygeal                                ُّاملَْفِصُل الَعُجِزي

joint                                                الُعْصُعِصّي
املفصل بني العصعص والعجز؛ ويسمى أيضًا: 

االرتفاق العجزي العصعصي.
sacroiliac joint                املَْفِصُل الَعُجِزيُّ احَلْرَقِفّي

للعجز  املفصلية  السطوح  بني  ن  املكوَّ املفصل 
واحلرقفة.

saddle joint                                        َمْفِصٌل َسْرِجّي
)=sellar joint(

السرج،  شكل  يشبهان  سطحان  له  مفصل   .1

بحيث يتعامد كل منهما على اآلخر.
يكون  حيث  الزليلية،  املفاصل  مــن  نــوع   .2

مقعرًا  العظمتني  إلحـــدى  املفصلي  السطح 
وبزاوية  ــر،  اآلخ ــاه  االجت في  ومحدبًا  اجتــاه  في 
للعظم  املفصلي  السطح  أما  األول،  على  قائمة 
الثاني، فيكون محدبًا، أو مقعرًا بشكل متبادل 
احملورين  طول  على  احلركة  وتكون  األول؛  مع 

الرئيسيني بزوايا قائمة مع بعضها البعض.
scapuloclavicular                              ُّاملَْفِصُل الَكتِِفي

joint                                                                    ْرُقِوّي التَّ
ن من عظم األخرم اخلاص  ُيقصد به املفصل املكوَّ
بعظم الكتف والطرف األخرمي للترقوة ويسمى 

أيضًا: املفصل األخرمي الترقوي.

joint
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sellar joint                                          َّمْفِصٌل َسْرِجي
)=saddle joint(
السرج،  شكل  يشبهان  سطحان  له  مفصل   .1
بــحــيــث يــتــعــامــد كـــل مــنــهــمــا عــلــى اآلخــــر.                                                 
يكون  حيث  الزليلية،  املفاصل  مــن  نــوع   .2
في  مقعرًا  العظمتني  إلحــدى  املفصلي  السطح 
اجتاه ومحدبًا في االجتاه اآلخر وبزاوية قائمة على 
األول، أما السطح املفصلي للعظم الثاني فيكون 
محدبًا أو مقعرًا بشكل متبادل مع األول؛ وتكون 
احلركة على طول احملورين الرئيسيني بزوايا قائمة 

مع بعضها البعض.
shoulder joint                                     َمْفِصُل الَكتِف

)=articulatio                                              َمْفِصُل =(
humeri(                                                           )الَعُضد

واجلوف  العضد  عظم  رأس  بني  ن  املكوَّ املفصل 
مفصل  أيضًا  ويسمى  الكتف،  لعظمة  احلقاني 

رأس العضد.

simple joint                                           َمْفِصٌل َبسيط
منط من املفاصل الزليلية التي يوجد فيها عظمتان 

متمفصلتان معًا.
socket joint                                         ُّْنِخي املَْفِصُل السِّ

of tooth                                                                    ّن للسِّ
ّن( )= َمْرَتُ السِّ

في  السن  على  حتافظ  التي  الليفية  املفاصل  من 
سنخها.

spheno-occipital                                ُّاملَْفِصُل الَوَتِدي
joint                                                                       الَقذالِّي

هو االحتاد الغضروفي بني جسم العظم الوتدي، 
ويحدث  القذالي،  العظم  من  القاعدي  واجلزء 

االحتاد في سن العشرين.
spheroidal joint                                 َمْفِصٌل ُكَرِوّي

مفصل من النوع الزليلي يتحرك فيه سطح كروي 
على عظم واحد داخل تقعر على العظم اآلخر، 

وهو أكثر املفاصل القابلة للتحرك.

Shoulder joint                                              َمْفِصُل الَكتِف
)= articulatio humeri(                )َمْفِصُل الَعُضد =(

الترقوة
Clavicle

Acromion

Bursa

Deltoid muscle

Rotator cuff

Humerus

Biceps muscle

Labrum

Scapula

األخرم

اجلراب

العضلة الدالية

كفة مدورة

عظم العضد

العضلة ذات الرأسني

الشفا

عظم الكتف
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spiral joint                                             َمْفِصٌل َحَلزونِّي
)= cochlear joint(                  )َمْفِصٌل َقوَقِعّي =(
مثل  يتحرك  )الذي  الرزي  املفصل  أشكال  أحد 
ــدوران  ال ببعض  يسمح  بحيث  الــبــاب(  حركة 

وباحلركة اجلانبية كمفصل الركبة.
 sternoclavicular  ْرُقِوّي يُّ التَّ املَْفِصُل الَقصِّ

joint
القصي  الطرف  بني  ن  املتكوِّ املفصل  في  يتمثل 
القص  عظمة  لقبضة  الترقوية  والثلمة  للترقوة 

والغضروف الضلعي األول.
sternocostal joint          ْلِعّي يُّ الضِّ املَْفِصُل الَقصِّ
نوع من املفاصل بني الُثَلم الضلعية لعظم القص 
السبعة  الضلعية  للغضاريف  اإلنسية  واألطراف 

العليا.
stifle joint                                              ْكَبة َمْفِصُل الرُّ

)في رباعيات القوائم(
ألحد  اخللفية  الــســاق  قمة  مــن  قــريــب  مفصل 
ملفصل  املماثلة  قوائم  األربــع  ذات  احليوانات 
األمر  واقــع  في  ويتكون  اإلنــســان،  عند  الركبة 
الفخذ  عظمة  ــني  ب أحــدهــمــا  مفصلني،  ــن  م
والظنبوب، واآلخر بني عظمة الفخذ والرضفة.

 synarthrodial joints                         َمفاِصُل لِيِفّية
(=articulationes fibrosae)
النسيج  بواسطة  ترتبط  ثابتة  عظمية  مفاصل 
الضام الصلب، ولها منطان: ليفي وغضروفي.

synovial joint                                        َمْفِصٌل َزليِلّي
زليلي،  غشاء  بوجود  تتميز  التي  املفاصل  من 
كبيرة  بحرية  تسمح  املــفــاصــل  هــذه  وأغــلــب 
منها  البعض  أن  من  الرغم  على  احلركة،  من 
ــدودة مثل،  ــح اليــحــدث فــيــه ســـوى حــركــة م
املفاصل  وتنقسم  احلرقفي.  العجزي  املفصل 
الزليلية طبقًا للحركات التي حتدث بها إلى ستة 
الزليلية حتدث فيها احلركة  املفاصل  أكثر  أنواع، 

في ثالثة محاور.

synovial joints                      املفاصل الزليلية احلرة
of free lower limb                       للطرف السفلي
أي  السفلي،  الطرف  في  احلرة  الزليلية  املفاصل 
والقدم              والساق،  للفخذ،  الزليلية  املفاصل  أنها 
وتسمى أيضًا: املفاصل الغشائية السفلية احلرة.

synovial joints                     املفاصل الزليلية احلرة
of free upper limb                      للطرف العلوي

املفاصل الزليلية احلرة في الطرف العلوي، أي: 
املفاصل الزليلية للذراع، والساعد، واليد. 

talocalcaneal joint              مفصل كاحلي عقبي
ن بني السطح املفصلي العقبي اخللفي  مفصل مكوَّ
للعقب  اخلــلــفــي  املفصلي  والــســطــح  للكاحل 

ويسمى أيضًا: املفصل حتت الكاحل.
talocalcaneonavicular              ُّاملَْفِصُل الَكاِحِلي

joint                                                   ْوَرِقّي الَعِقبِيُّ الزَّ
والسطح  الكاحل،  رأس  من  ن  املــكــوَّ املفصل 
الوحشي للعقب، والرباط األخمصي  املفصلي 

الزورقي، والسطح اخللفي للعظم الزورقي.
talocrural joint              اِقّي املَْفِصُل الَكاِحِليُّ السَّ

السفلي،  املفصلي  السطح  من  ن  يتكوَّ مفصل 
الظنبوب،  لعظم  الكعبي  املفصلي  والسطح 
لعظم  الكعبي  الــعــلــوي  املفصلي  والــســطــح 
والعلوي  الكعبي  الوحشي  والسطح  الشظية، 

للكاحل.
talonavicular                  ْوَرِقّي املَْفِصُل الَكاِحِليُّ الزَّ

joint
والعظم  الكاحل  عظم  بني  ل  املوصِّ به  ويقصد 

الزورقي.
talotibiofibular                                ُّاملَْفِصُل الَكاِحِلي

joint                          َظِوّي ْنبوبِيُّ الشَّ الظُّ
املفصلي  السطح  طــريــق  عــن  يتكون  مفصل 
الظنبوب   لعظم  الكعبي  والــســطــح  السفلي 
الشظية  لعظم  الــكــعــبــي  املــفــصــلــي  والــســطــح 
الوحشية  والكعبية  اإلنسية،  الكعبية  واألسطح 

والعلوي لعظم الكاحل.
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Synovial joint                  َمْفِصٌل َزليِلّي

)أ( مفصل صائري
)بني الفقرة العنقية 

األولى والثانية(

)a( Pivot joint 
(between C1 and C2 

vertebrae)

(b) Hinge joint (elbow)

(c) Saddle joint (between 
traprzium carpal bone 

and 1st metacarpal bone)

(d) Plane joint (between 
tarsal bones)

(e) Condyloid joint (between radius 
and carpal bones of wrist)

)f( Ball-and-socket 
joint )hip joint(

)ب( مفصل رزي )املرفق(

)ج( مفصل سرجي
)بني العظم املربعي الرسغي 

والعظم السنعي األول(

)د( مفصل مسطح
)بني العظام الرصغية(

)هـ( مفصل لقمي
)بني الكعبرة والعظام الرسغية 

للمعصم(

)و( مفصل الكرة والتجويف
)مفصل الورك(

              Types of synovial joints               أنواع املفاصل الزليلية

joint
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tarsal joint                              املفصل الرصغي
املفصل بني مختلف العظام الرصغية.

tarsometatarsal                            املفاصل الرصغية
 joints                                                                  املشطية
املفاصل املكونة من العظام اإلسفينية والنردية مع 
مفاصل  أيضًا  وتسمى  املشطية،  العظام  قواعد 

ليسفرانك.
   temporomandibular                 ُّْدِغي املَْفِصُل الصُّ

joint                                                                    ّي الَفكِّ
الفك  رأس  مــن  ن  مــكــوَّ اللقمة  ثنائي  مفصل 
املفصلية  احلديبة  مع  الفكية،  واحلفرة  السفلي 

للعظم الصدغي.
through joint                                َمْفِصٌل ُحرُّ احَلَرَكة

)=synovial joint(                  )َمْفِصٌل َزليِلّي =(
زليلي،  غشاء  بوجود  تتميز  التي  املفاصل  من 
كبيرة  بحرية  تسمح  املــفــاصــل  هــذه  وأغــلــب 
منها  البعض  أن  من  الرغم  على  احلركة،  من 
ــدودة مثل،  ــح اليــحــدث فــيــه ســـوى حــركــة م
املفاصل  وتنقسم  احلرقفي.  العجزي  املفصل 
أكثر  بها.  حتدث  التي  للحركات  تبعًا  الزليلية 
فيها  حتدث  التي  هي  احملكمة  الزليلية  املفاصل 

احلركة في ثالثة محاور.
tibiofibular                                         ُّْنبوبِي املَْفِصُل الظُّ

joint                                                َظِوّي  الشَّ
للعظم  الوحشية  اللقمة  بني  ح  املسطَّ املفصل  هو 
املفصل  أيضًا  الشظية، ويسمى  الظنبوبي ورأس 
الظنبوبي  واملفصل  الداني،  الشظوي  الظنبوبي 

الشظوي العلوي.
transverse tarsal                 املَْفِصُل امُلْسَتْعِرُض

joint                                                                    ُسغ للرُّ
العقبي  الــعــظــم  متفصل  مــن  ن  ــوَّ ــك امل املــفــصــل 
والنردي ومتفصل الكاحل مع العظم الزورقي، 

ويسمى أيضًا مفصل شوبار.

trochoid joint                                         ار َمْفِصٌل َدوَّ
)=pivot joint(                       )َمْفِصٌل صائِِرّي =(
دائرية،  الزليلية يسمح بحركة  املفاصل  منط من 
أيضًا:  ويسمى  فقط،  واحد  مستوى  على  لكن 

مفصل بكرّي.
   uniaxial joint                          َور َمْفِصٌل َوحيُد امِلْ

من  واحـــد  اجتـــاه  فــي  بــاحلــركــة  يسمح  مفصل 
مفصل  أنه  أو  املتعامدة،  املفترضة  الثالثة  احملاور 
يتمتع بدرجة حرية واحدة، مثل املفصل الرزي 

واملفاصل بني السالميات.
unilocular joint   َمْفِصٌل َوحيُد املَْسَكن

مفصل زليلي وحيد اجلوف.
von Gies joint                               َمْفِصُل فون غيس

الفصال  مرض  في  احلادث  املفصل  على  ُيطلق 
بالزهري  اإلصابة  نتيجة  الغضروفي  العظمي 

املزمن.
wedge - and - تفصل وتدي                                            

groove joint                                                   أخدودي
)= schindylesis(                      )تفصل ميزابي =(

منط من التمفصل يتم فيه استقبال صفيحة رقيقة 
من عظم ما داخل فلح عظم آخر، كما هو احلال 
في متفصل الصفيحة املعامدة للعظم الغربالي مع 

املْيَكَعة )احلاجز األنفي(.
   wrist joint                      ُسغ املِْعَصم؛ َمْفِصُل الرُّ

)=articulatio                                     ُّاملَْفِصُل الُكْعُبِري(
radiocarpalis(                                           )ُسِغّي الرُّ
الكعبري  الــعــظــم  ــن  م ن  ــوَّ ــك م لقمي  مفصل 
الزورقي والهاللي  العظم  املفصلي مع  والقرص 
العضدي  املفصل  أيــضــًا:  ويسمى  واملثلثي، 

الرسغي ومفصل الرسغ )املعصم(.
xiphisternal joint                           املفصل الرهابي

ن بني الناتئ الرهابي وجسم القص،  مفصل مكوَّ
)شكل  رهابي  غضروفي  التحام  أيضًا  ويسمى 

اخلنجر(. 

joint
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zygapophyseal                               مفاصل النتوءات
joints                                                                    الفقرية

يعني املفاصل الكائنة بني الفقرات الظهرية.
joint ̓s of Luschka                                        َمفاِصُل لوشكا

احلواف  على  باملفاصل  شبيهة  بنى  من  سلسلة 
الفقرة  مــن  بــدايــة  الفقرات  ألجــســام  الوحشية 
األولــى،  الصدرية  الفقرة  حتى  الثالثة  العنقية 
العلوي  السطح  املهاميز فوق  مكونة حوافًا تشبه 
لهذه الفقرات، مغطاة بغضروف ومحتوية على 

محفظة مليئة بسائل.   
Jolly ̓s bodies                                   أجسام هاول-جولي

من  ملساء  مستديرة  )بقايا(  ــواق  ب عــن  عــبــارة 
الكريات  ــل  داخ تشاهد  الــنــووي  الكروماتني 
األرومــات،  ضخم  الــدم  فقر  حالة  في  احلمر، 

وفقر الدم االنحاللي وبعد استئصال الطحال.
Jolly ̓s reaction                                               تفاعل جولي

)في الوهن العضلي( 

في  إرادّي  لتنبيه  االســتــجــابــة  فــشــل  ـــدوث  ح
إلى  اإلرادي، إضافة  التقلص  العضالت، وقوة 

أن االستجابة لتنبيه جلفاني يتم تقييدها. 
Jones ̓ position                                          وضعية جونز

وضعية على هيئة ثني حاد للساعد من أجل عالج 
كسر حادث في لقمة العضد الغائرة. 

Jones ̓s towel clip                       َمْشَبُك الُفَوِط جُلونز

في  يستعمل  معقم،  ــوط  ف مشبك  بــه  يقصد 
العمليات اجلراحية.

 Jonnesco ̓s  fold                                     طية جونيسكو

طية للصفاق في اجلنني، تنشأ في اجلانب األيسر 
الصفاق  على  وتلتصق  الصاعد  القولون  من 

اجلداري على ميني القولون الصاعد.
Jordans’  anomaly                                      شذوذ جوردان

هيولى  في  شحمية  فجوات  وجــود  عن  عبارة 
احملببَّات والوحيدات )نوع من الكريات البيض(، 
وبعض  واللمفاويات،  البالزمية  اخلاليا  وأحيانًا 
األشخاص املصابني يتطور لديهم احلثل العضلي 

)حراشف  الُسماك  آخرين  لدى  يتطور  حني  في 
قرنية(.

josamycin                                                              جوساميسني

)ُمضادٌّ َحَيِوّي(  

جوساميسني هو مضاد حيوي ماكروليدي، يتم 
املتسلسلة،  اجلراثيم  أنواع  بواسطة بعض  إنتاجه 
ومشابه  لــلــجــراثــيــم،  مــضــاد  بــنــشــاط  ويتميز 

لإلريثروميسني.
  Joseph ̓s clamp                                            ملقاط جوزيف

)في عمليات األنف( 

لتحسني  األنــف  عمليات  بعد  يستخدم  ملقاط 
العظمي  للهيكل  املتحركة  الــُشــدف  ترصيف 

اخلاص باألنف. 
Joseph ̓s disease                                   مرض جوزيف

العصبي  اجلهاز  يصيب  مترٍق،  تنكسي  مرض 
البرتغالية،  السالالت  في  ويحدث  املركزي، 
ولــه عــدة أشكال، ويــورث هــذا املــرض كصفة 
أنواع  أربعة  وهناك  سائدة  جسدية  كروموسومية 
هرمية  نقيصة  فيه  وتكون  األول،  منه:  رئيسية 
فيه  ويكون  الثاني،  الهرمي،  السبيل  وخــارج 
السبيل  وخـــارج  وهــرمــيــة،  مخيخية  نقيصة 
مخيخية  نقيصة  فيه  تكون  الثالث  الهرمي، 
أما  قــاصــي،  حركي  حسي  أعــصــاب  واعــتــالل 
حسي  أعصاب  اعتالل  فيه  فيكون  الرابع  النوع 

قاٍص وباركنسونية، ويسمى أيضًا داء أزورين.
Joubert ̓s syndrome                        متالزمة جوبيرت

تتألف  متنحية  جسدية  كروموسومية  متالزمة 
املخيخ  لــدودة  جزئي  أو  كامل  تخلق  عدم  من 
مع نقص الضغط، لهث نوائبي، تخلف عقلي 
املرضى  معظم  الطبيعية؛  غير  العني  وحركات 

ميوتون في مرحلة سن الرضاعة.
joule                                                                                            جول

)وحدة الطاقة واحلرارة

في النظام الدولي( 

املبذول باستخدام قوة  اجلول، ويعبر عن اجلهد 

joint’s
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قدرها واحد نيوتن على مسافة قدرها متر واحد 
  .)J( ويرمز له بالرمز

Jourdain ̓s disease                                           داء جوردان

ح َدَواِعِم األسنان واأَلْسَناخ( )= َتَقيُّ

(=pyorrhea alveolaris)  
دواعم  يصيب  ومزمن،  مخّرب  التهابي  مرض 
وقد  اللثة،  في  هامشي  كالتهاب  يبدأ  السن، 
جيوبًا  مكونًا  القمة،  باجتاه  السن  بطول  يرحتل 
وتدمر  القيح،  ن  تكوِّ مع  عادة  السن،  بدواعم 
مما  وبــاألســنــاخ،  السن  بــدواعــم  املتعلقة  البنى 

يجعل األسنان مخلخلة.
juccuya                       اِت اجِلْلِديُّ الَقْرِحّي داُء اللِّيْشماِنيَّ

(=ulcerative cutaneous

leishmaniasis)

جلدية  حطاطة  بتنامي  يتميز  متوطن  مــرض 
تتطور إلى عقيدة ما تلبث أن تتدمر لتشكل قرحة 
ندبة  مكونة  بعد  فيما  تشفى  التي  اإليــالم  قليلة 

مخمدة. 
judgment                                                           1. ُمحاَكَمة

2. ُحْكم

ــاذ  ــخ ات ــى احلـــكـــم،  ــل ـــدرة ع ـــق ال يــقــصــد   .1
معقولة.                                                                                                                               استنتاجات  إلى  التوصل  أو  القرارات 

2. الرأي أو االستنتاج.
juga                                                                                          مالحم

]sing.jngum[                                                       ]ف: ملحم[

ببعضهما،  بنيانني  يربط  تشريحي  تلم  أو  َحــْرف 
وتعرف أيضًا بحواف االلتحام.

juga alveolaris                                   ُة ْنِخيَّ املاََلِحُم السِّ
maxillae                                                   ِّللَفكِّ الُعْلوي

انخسافات على السطح األمامي للناتئ السنخي 
للفك العلوي، بني احلروف الناجمة عن جذور 

القواطع.
jugal                                                                       1. َمْلَحِمّي

2. َوْجِنّي  

عنق  في  املربوط  )الطوق  النيْر  مثل  موصل   .1

ثور احلرث(  أو امللحم.
2. أو متعلق باخلد، خاصة في العظم الوجني.

jugal bone                                            الَعْظُم الَوْجنِّي
(=molar bone) 
الصدغي.                                           العظم  مــن  يبرز  عظمي  ناتئ   .1
2. قوس عظمي يبرز من عظم الفك العلوي.                    

jugal point                                               ة ْقَطُة الَوْجنِيَّ النُّ
حافة  التقاء  ـــة  زاوي عند  ـــرأس  ال لقياس  نقطة 
العضلة  حافة  مع  الوجني  للعظم  العلوي  الفك 

املاضغة.
jugale                                            )الوجيني )نقطة الوجنة

حافة  التقاء  ـــة  زاوي عند  ـــرأس  ال لقياس  نقطة 
العضلة  حافة  مع  الوجني  للعظم  العلوي  الفك 

املاضغة.  
jugate                                                                     ن 1. ُمَغضَّ

2. ُمْلَتِحم
1. يقصد محدد أو معلم بحروف وعالمات.

البعض  ببعضهما  ملتصقان  البنى  من  اثنان   .2
)ملتحمان(.

juglans                                                    ُجذوُر َشَجِر اجَلوز

الداخلي  واجلزء  اجلوز،  شجر  من  األدنى  اجلزء 
من هذا الشجر كان يستعمل سابقًا كُملني.

Juglans                                                                         اجَلوز

)جنس شجر من فصيلة اجلوزيات( 

مــادة  الفصيلة  هــذه  مــن  األنــــواع  بعض  تنتج 
اجلغلون، وهي ذات خصائص مضادة للنزف، 
أخرى  ألنواع  اجلاف  الداخلي  اللحاء  كان  فيما 
وهو  خفيف،  كملني  املاضي  في  يستخدم  منه 
من املكسرات الصاحلة لألكل لها شكل جتاعيد 
البني  اللون  ذات  صلبة  دائرية  وقشرة  الدماغ 

الفاحت وهو من فصيلة اجلوزيات.
juglone                                                                      َجغلون

ْزف(  )مادة ذات خصائص مضادة للنَّ

من  معينة  أنــواع  أوراق  من  مشتق  حيوي  مضاد 
اجلوز،  قشور  ومن  اجلوزيات  فصيلة  من  شجر 

juglone



- 48 - - 49 -

وتتميز هذه املادة بخصائص مضادة للنزف، كما 
تتمتع بنشاط مضاد لبعض الفطريات. 

jugomaxillary                                                  ّي َوْجِنيٌّ َفكِّ

متعلق بالعظم الوجني وعظم الفك العلوي معًا.
jugular                                                                  1. ِوداِجّي

2. َرَقِبّي 

1. متعلق بالوريد الوداجي.

2.  متعلق بالرقبة، أو يغذي الرقبة أو احللق .

3. الوريد الوداجي.  

jugular foramen                                  ْقَبُة الِوداِجيَّة الثُّ
العظام  على  الوداجية  بالنتوءات  املكونة  الفتحة 

الصدغية والقذالية التي تسمح مبرور العديد من 
األوردة والشرايني واألعصاب.

jugular fossa                                       ة احُلْفَرُة الِوداِجيَّ
1. احلفرة الصغيرة فوق الترقوة.

2. احلفرة الوداجية للعظم الصدغي.

jugular ganglion                          الُعْقَدُة الِوداِجيَّة
العقدة الوداجية للعصب املبهم، وتشمل العقدة 
العلوية للعصب املبهم، هي عقدة صغيرة على 
فرع  ُتطلق  الوداجية  الثقبة  في  املبهم  العصب 
خاليا  أجسام  على  وحتتوي  وأذنـــي،  سحائي 

لبعض من ألياف العصب الواردة.

jugomaxillary

Pterion
اجلنيحي

Mastoid process

Condylar processCoronoid process
Mental foramen

Jugal point
External 

acoustic pore
الثقبة السمعية 

الظاهرة

الناتىء اخلشائي

الناتىء اإلكليالنيالناتىء اللقمي
الثقبة الذقنية

النقطة الوجنية

Jugal point                        ْقَطُة الَوْجنِيَّة النُّ
Jugale                                                     الوجيني

)نقطة الوجنة( 
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jugular nerve                                الَعَصُب الِوداِجّي
مع  تتصل  التي  العلوية  العنقية  العقد  من  فرع 

العصب املبهم، والعصب البلعومي اللساني.
jugular notch                                    ْلَمُة الِوداِجيَّة الثُّ

تشمل الثلمة الوداجية للعظم القذالي، والثلمة 
للعظم  الــوداجــيــة  والثلمة  للقص،  الــوداجــيــة 

الصدغي.
jugular trunk                                   ّاجِلْذُع الِوداِجي

واأليسر  األمين،  الدمويني  الوعائني  من  أي  هو 

على  العميقة  الرقبية  اللمفية  العقد  ينزحان 
اللمفية  القناة  إلــى  النزح  يتم  ــن،  األمي اجلانب 
اجلانب  وعلى  الترقوة،  حتت  الوريد  أو  اليمنى 
الوريد  أو  القناة الصدرية،  إلى  النزح  يتم  األيسر 

حتت الترقوة.
jugular vein                                      الَوريُد الِوداِجّي

الرقبة،  جانبي  على  العديدة  األوردة  من  وريد 
يستقبل الدم الوريدي من الدماغ والوجه والعنق 
ويشمل:  العلوي  األجوف  الوريد  إلى  ويحمله 

Jugular vein                                      الَوريُد الِوداِجّي

External jugular

الوريد الوداجي 
الغائر

Superior vena cava

Internal jugular

الوريد األجوف العلوي

الوريد الوداجي 
الظاهر

jugular
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واألمامي.  والظاهر،  الغائر،  الوداجي  الوريد 
الوريد الوداجي األمامي: وريد ينشأ حتت الذقن 
ومير أسفل الرقبة ويصب داخل الوريد الوداجي 
الظاهر أو الوريد حتت الترقوة، أو يفتح إلى داخل 
القوس الوريدي الوداجي. أما الوريد الوداجي 
زاوية  خلف  النكفية  الغدة  داخل  يبدأ  الظاهر: 
مع  الفك  خلف  الوريد  احتــاد  طريق  عن  الفك 
الوريد األذني اخللفي، ومير أسفل الرقبة ويصب 
العضدي  الوريد  أو  الترقوة  حتت  الوريد  داخل 

الرأسي. 
jugulation                                                    ِإْجهاُض امَلَرض

وذلك  للمرض،  واملفاجىء  السريع  التوقف 
نتيجة استخدام التدابير العالجية املناسبة.

jugulocephalic                                              َرَقِبيٌّ َرأِْسّي

ما يتعلق بالرأس والرقبة.
jugulum                                                                  1. احَلْلق

َقَبة 2. الرَّ

3. الَوَدج  

1. اجلزء األمامي من الرقبة.  

يربط  الــذي  اجلسم  من  اجلــزء  هي  الرقبة:   .2

الرأس باجلذع. 
3. احللق السفلي أو اجلزء من الرقبة فوق الثدي 

مباشرة.
jugum TA ]pl.Juga[                          ]َمْلَحم ]ج: َماَلِحم

منخفض  على  للداللة  يستخدم  عام  مصطلح 
ببعضهما  بنيانني  وصــل  على  يعمل  حــرف  أو 

ويسمى أيضًا: حواف االلتحام.
juga alveolaria                                          ُة ْنِخيَّ املاََلِحُم السِّ

mandibulae TA                                 للَفكِّ السفلي
األمامي  السطح  على  منخفضات  عن  عبارة 
للناتىء السنخي للفك السفلي بني احلروف التي 

تكونها جذور القواطع.

juga alveolaria                                    ُة ْنِخيَّ املاََلِحُم السِّ
maxillae TA                                          للَفكِّ العلوي
األمامي  السطح  على  منخفضات  عن  عبارة 
للناتىء السنخي للفك العلوي بني احلروف التي 

تكونها جذور القواطع. 
juga cerebralia                                         ُة يَّ املاََلِحُم امُلخِّ

ossium cranii                                     لِعظاِم الِقْحف
الداخلي  السطح  على  منخفضات  عن  عبارة 

للقحف واملقابلة لتالفيف الدماغ.
jugum penis                                             َمْلَحُم الَقضيب

ملقط يستخدم للضغط املؤقت على القضيب.
jugum sphenoidale TA                   املَْلَحُم الَوتِِدّي

ذلك اجلزء من جسم العظم الوتدي الذي يصل 
اجلناحني الصغيرين ببعضهما البعض.

juice ]pl.Juices[ عصارة ]ج: عصارات[                                   

سائل  أي  على  للداللة  التعبير  هــذا  يستخدم 
مصدره نسيج حيواني أو نباتي.

appetite juice                                          ِهيَّة ُعصاَرُة الشَّ
تناول  أثناء  إفــرازهــا  يتم  التي  املعدية  العصارة 
جتاه  الشهية  بحسب  صفاتها  وتختلف  الطعام، 

الطعام الذي يتم تناوله.
cancer juice                                         ُعصاَرٌة َسَرطانِيَّة

من  سائل  أو  إفـــراز  فــي  توجد  التي  املـــادة  هــي 
السرطان، حيث يحتوي على خاليا سرطانية.

cherry juice                                            ُعصاَرُة الَكَرز
سائل معصور من ثمار الكرز الطازجة الناضجة، 
هة  ن في حتضير السواغات امُلنكَّ ويستعمل كُمكوِّ

إلكساب املستحضرات الصيدالنية نكهة طيبة.
 gastric juice                                           الُعصاَرُة املَِعِديَّة

)=succus gastricus(

هضم  بغرض  املعدة  غدد  من  إفــرازه  يتم  سائل 
الطعام.

jugulation
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intestinal juice                                   الُعصاَرُة املَِعِويَّة
)= succus entericus(

املعى  جــدار  في  الغدد  بواسطة  املفرز  السائل 
الدقيق. 

lemon juice                                          ْيمون عصيُر اللَّ
السائل املعصور من فاكهة الليمون الطازج، وله 

خواص حمضية قاتلة للجراثيم.
 pancreatic juice                     الُعصاَرُة الَبْنكرياِسيَّة

)= succus pancreaticus(

الَبْنكرياِسيَّة هي السائل املفرز من غدد  الُعصاَرُة 
اإلثنا  في  تفرغ  التي  اإلفراز  خارجية  البنكرياس 

عشري، ووظيفتها: هضم الطعام.
press juice                                       ُعصاَرٌة اْعتِصاِريَّة

تعريض  طريق  عــن  عليه  احلــصــول  يتم  سائل 
األنسجة القاعدية الدقيقة لدرجة ضغط عالية.

raspberry juice                                   يق ُعصاَرُة الُعلَّ
الناضجة  الطازجة  الثمار  مــن  معصور  سائل 
الُعلّيق األوروبي األحمر،  ألصناف مختلفة من 

أو العليق األمريكي األحمر، ويتم استخدامه في 
الشراب كسواغ إلكساب األدوية نكهة طيبة.

Jukes                                                                          جوكس

بالواليات  نيويورك  من  لعائلة  تصوري  اســم 
االجتماع  عــالــم  بوصفها  ــام  ق ــد  وق املــتــحــدة، 
العائلة  ــذه  ه وتتصف  دوجــــدال،  األمــريــكــي 
إضافة  فيها،  ــراض  األم نسبة  ــادة  وزي بــاإلجــرام 
إلى انتشار الفقر بني أفرادها، وتستخدم للتدليل 

على صحة النظرية املتعلقة باحلتمية الوراثية.
julep                                                                                       َجاَلِبَية

)شراب كحولي محلى(                                       

السكر،  شــراب  من  مصنوع  محلي  مشروب 
يحتوي أحيانًا على كحول أو دواء. 

jumentous                                                اِئَحة َحَيواِنيُّ الرَّ

)ذو رائحة حيوانية شديدة(

خاصة  واب  ــدَّ ال رائحة  تشبه  قوية  رائحة  له  أي 
لوصف  املصطلح  هذا  يستخدم  وقد  احلصان، 

رائحة البول املرتبطة ببعض احلاالت املرضية.

 Gastric juice                                           الُعصاَرُة املَِعِديَّة

Oesophagus
املريء

Pyloric sphincter

اإلثنا عشري
Duodenum

Lower oesophageal 
sphincter

Gastric juice

Stomach

Pepsin

Small 
peptides

Digestion        الهضم

proteins
املصرة املريئية السفلى

املصرة البوابية املعدة

ببسني

البروتينات

العصارة املعدية

الببتيدات الصغيرة

jumentous
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jumper                                                       ز ُمَتَقفِّ

)شخص مصاب بصرع رمعي( 

يقفز،  شخص  على  للداللة  يستخدم  مصطلح 
وعادة ما يحدث في املصابني بالصرع الرمعي.

jumper’s knee                                           ركبة املتقفز
ركبة يعاني فيها املريض األلم واملضض )اإليالم( 
فوق الطرف السفلي من الرضفة، ويكون ذلك 
الرسن-جوهانسن،  داء  في  يحدث  ملا  مماثاًل 
بالتصوير  متعلقة  تغيرات  هناك  تكون  ال  أنه  إال 
نظرًا  املتقفز  ركبة  عليها  ويطلق  الشعاعي، 

حلدوثها في الرياضيني.
jumpiness                                                                   ز َتَقفُّ

يــنــتــاب  الــــــذي  ــق  ــل ــق ــال ب الـــشـــعـــور  هــــو   .1

عصبي.                                                                                                     اهتياج  لديه  يكون  عندما  الشخص 

2. أو حالة حتدث عند إخافة أو دهشة لشخص ما.

3. أو حالة تتميز ببدء أو توقف مفاجئ ملسار غير 

منتظم، كأن نقول مثاًل نبض قافز.
  jumping                                                                                      َقْفز

(=Gilles de la                           ُمتالزمة ِجيل =(

Tourette ̓s syndrome)                           )دوالتوريت

1.تخطي عدد من اخلطوات خالل أداء سلسلة 

ما، كما أنها قد تعني التحرك بسرعة إلى األمام.
مجموعة  مــن  واحــــد  وهـــو  ــقــفــز،  ال داء   .2

يتميز  معينة،  ثقافة  ذوي  تصيب  اضطرابات 
ضعيفة  مثيرات  جتــاه  فيها  مبالغ  باستجابات 
التلقائية  واملوافقة  القفز  تشمل  عضلية  وعرات 
حتى جتاه أي اقتراح خطير، وأحيانًا لفظ صدوي 

 Adherent junction                           َموِصٌل ُمْلَتِصق 
)=zonula adherens(        )َطيَقُة امُلْلَتِصَقة )= النُّ

Cell 1 Cell 2
اخللية 1اخللية 2

 Adherent junction
 َموِصٌل ُمْلَتِصق

Intercellular space
احليز بني اخللوي

Actin filaments
خيوط األكتني

jumper
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ما  واضح  غير  وهو  اآلخرين(،  أصوات  )ترديد 
إذا كانت هذه األعراض عصبية أو نفسية املنشأ.

  jumping the bite                                               ة َقْفَزُة الَعضَّ

)تقومي اإلطباق( 

متقهقر  سفلي  لفك  األمــام  نحو  قسرية  حركة 
للحصول على إطباق طبيعي ولتصحيح العضة 

املتصالبة.  
junctio                                                                    1. موصل

2. مفصل

1. موضع التقاء أو اتصال عضوين مختلفني من 
أعضاء اجلسم أو منطني من أنسجة اجلسم.                                                                          
أو  أو نقطة اتصال بني عظمتني  2. موضع احتاد 

أكثر من عظام الهيكل العظمي.
junction ]pl.Junctions[ َموِصل ]ج:َمواِصل[                    

مختلفني  عضوين  اتصال  أو  التقاء  موضع  يعد 
من أعضاء اجلسم أو منطني من أنسجة اجلسم.

 adherent junction                           َموِصٌل ُمْلَتِصق
)= zonula adherens(      )َطيَقُة امُلْلَتِصَقة )= النُّ
ربط  على  يعمل  اخلاليا  بني  املواصل  أمنــاط  أحد 
اخللية  بهيكل  املتعلقة  والعناصر  اخلاليا  أغشية 
يعمل على وصل اخلاليا  مما  داخل وبني اخلاليا، 
عليه  األمثلة  ومن  ميكانيكية،  بطريقة  املتجاورة 
واللفافة  الظهارية  للخاليا  امللتصقة  النطيقة 
امللتصقة للخاليا العضلية القلبية واجلسيم الرابط.

amelodentinal                                       ٌّاملَوِصٌل املينائِي
junction                                                               ّالعاِجي
)= dentinoenamel                        ٌَّموِصٌل ِسنِّي =(
junction(                                                       )مينائِّي
تاج  على  والعاج  امليناء،  بني  التقابل  مستوى 

السن.
anorectal                                                َُّرِجي املَوِصُل الشَّ

junction                                                      امُلْسَتقيِمّي
مع  مستمرًا  املستقيم  عنده  يصبح  ــذي  ال املقر 
الشرجي  اخلــط  أيضًا  يسمى  الشرجية،  القناة 

املستقيمي.

atrioventricular                                املوصل األذيني
junction                                                         البطيني

كل  أو  من  جــزء  هو  البطيني  األذيــنــي  املوصل 
املنطقة التي حتوي العقدة األذينية البطينية وحزمة 
هيس، إال أنه قد يتم استبعاد فروع احلزمة بشكل 

نوعي في بعض األحيان.
cardioesophageal                    ُّاملَوِصل الفؤاِدي

junction                                                             املَريئِّي
)= esophagogastric              ُّاملَوِصُل املَريئِي =(
junction(                                                         )املَِعِدّي
 موقع االنتقال من ظهارة حرشفية طباقية اخلاليا 
لفؤاد  اخلــاليــا  أسطوانية  ظــهــارة  ــى  إل للمريء 

املعدة.
cementodentinal                                 ٌَّموِصٌل ِماَلِطي

junction                                                               ٌَّعاِجي
جذر  على  واملِـــالط  الــعــاج  بــني  التقابل  سطح 

السن.
cementoenamel                                  ٌّاملَوِصٌل املاَِلِطي

junction                                                            املينائِّي
التاج عند عنق  التقاء مالط اجلذر مع ميناء  خط 

السن.
cervicomedullary                               َُّقبِي املَوِصُل الرَّ

junction                                                             الَبَصلّي
هو املوصل بني قاعدة اجلمجمة وجذع املخ وبني 
فهي  ولذا  الشوكي،  والنخاع  الرقبية  الفقرات 

النقطة التي تتالقى فيها اجلمجمة مع الفقرات.
communicating                           املوصل االتصالي

junction

جــزءاً  يتضمن  اخلاليا  بني  املــوصــالت  من  منط 
اخلاليا  بني  احليِّز  من  نانومتر(   3 )حوالي  ضيِّقًا 
 2 )حوالي  ثقوب  أو  قنوات  على  يحتوي  الذي 
من  سداسية  مصفوفات  من  تتكون  نانومتر(، 
بروتينات متر عبر األغشية حول جتويف مركزي 

junction
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وجزيئات  أيونات  متر  خالله  من  الذي  )شائع( 
واألحماض  السكريات،  معظم  مثل:  صغيرة 
والفيتامينات،  والــنــوكــلــيــوتــيــد،  األمــيــنــيــة، 
األديــنــوزيــن  فسفات  وأحــــادي  والــهــرمــونــات 
كهربيًا  لإلثارة  القابلة  األنسجة  وفي  احللقي. 
نقل  على  تعمل  الفجوية  املوصالت  هــذه  فــإن 
وتعرف  أيونية،  تيارات  عبر  الكهربية  الدفعات 

بأنها مشابك كهربية.
corneoscleral                                      املوصل القرنوي

junction                                                        الصلبوي 
الباحة املوصلية بني القرنية والصلبة على السطح 
التلم  هو  بسيط  تلم  بواسطة  للمقلة  اخلارجي 

الصلبوي.
craniovertebral                                    املوصل القحفي

junction                                                                  الفقري
مفصل واحد من مفصلني يتشكل كل منهما من 
العظم  ولقمة  للفهقة  علوية  مفصلية  وهدة  قبل 

القذالي.
dentinocemental                       ُّاملَوِصُل املاَِلِطي

junction                                                             نِّّي السِّ
جذر  على  واملــالط  العاج  التقاء  )خــط(  سطح 

إحدى األسنان.
dentinoenamel                                   ُّاملَوِصُل الَعاِجي
   junction                                                               املينائِّي
)=amelodentinal junction(

تاج  فوق  وامليناء  العاج  التقاء  مستوى  به  يقصد 
إحدى األسنان. 

 dentoenamel                                         ُّنِّي املَوِصُل السِّ
junction                                                           املينائِّي
سطح االلتقاء بني العاج وامليناء على تاج السن.

dentogingival                                          املوصل اللثوي
junction                                                              السني 

من  ويتكون  اللثة،  مع  ــالط  امل التقاء  مستوى 
املرتكز الظهاري واأللياف اللثوية.

dermoepidermal                              ُّاملَوِصُل اجِلْلِدي
junction                                                      الَبْشَرِوّي

يقصد به سطح التقاء األدمة والبشرة. 
esophagogastric                                   ُّاملَوِصُل املَريئِي

junction                                            املَِعِدّي
مقر االنتقال من الظهارة احلرشفية طباقية اخلاليا 
البسيطة  اخلاليا  أسطوانية  الظهارة  إلى  للمريء 

اخلاصة بفؤاد املعدة. 
fibromuscular                                        ٌّاملَوِصٌل الِليِفي

junction                                                           الَعَضِلّي
جلدار  املكونة  العضلية  العناصر  بني  املوصل 

جسم الرحم والنسيج الليفي لعنق الرحم.
gap junction                                       َموِصٌل َفْجِوّي

جــزءًا  يتضمن  اخلاليا  بني  املــوصــالت  من  منط 
اخلاليا  بني  احليِّز  من  نانومتر(   3 )حوالي  ضيِّقًا 
)حوالي  ثقوب  أو  قنوات  على  يحتوي  الــذي 
سداسية  مصفوفات  من  تتكون  نانومتر(،   2
جتويف  حول  األغشية  عبر  ممتدة  بروتينات  من 
مركزي، متر من خالله أيونات وجزيئات صغيرة 
األمينية  واألحــمــاض  السكريات  معظم  مثل، 
والنوكليوتيد والفيتامينات والهرمونات وأحادي 
فسفات األدينوزين احللقي. في األنسجة القابلة 
الفجوية  املوصالت  هذه  فإن  كهربيًا،  لإلثارة 
تيارات  عبر  الكهربية  الدفعات  نقل  على  تعمل 

أيونية، وتعرف بأنها مشابك كهربية.
gastroesophageal                              ُّاملَوِصُل املَِعِدي

junction                                                           املَريئِّي
طباقية  احلرشفية  الظهارة  من  االنتقال  موقع 
اخلاليا  أسطوانية  الظهارة  إلى  للمريء  اخلاليا 

البسيطة لفؤاد املعدة.

junction
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ileocecal                                               ُّفائِِفي املَوِصُل اللَّ
junction                                                      اأَلْعَوِرّي

على  ويــقــع  واألعــــور،  اللفائفي  بــني  املــوصــل 
مثبتًا  ويكون  البطن،  من  األمين  السفلي  اجلانب 

إلى جدار البطن اخللفي. 
intercellular junction             َموِصٌل َبنَي اخَلاليا

ميثل النواحي املتخصصة على أطراف اخلاليا الذي 
يعمل على توفير اتصاالت بني اخلاليا املتجاورة، 
ويجري تصنيفها في غالبية األحيان إلى: مواصل 
محكمة  ومواصل  فجوية،  ومواصل  ملتصقة، 
الشكل  أساس  على  ذلك  بعد  تقسيمها  يتم  التي 

ومدى امتداد مناطق التماس.
intermediate junction                  ط َموِصٌل ُمَتَوسِّ

)= zonula adherens(      )َطيَقُة امُلْلَتِصَقة )= النُّ
ويكتنف  امللتصقة،  املــواصــل  أمنــاط  أحــد  يعد 
ويتم  األكتينية.  اخلــيــوط  مــع  ــآثــرات  ت حـــدوث 
استخدام هذا املصطلح في بعض األحيان للداللة 
على النطيقة امللتصقة، إال أنه قد ُيجرى استخدامه 

في أحوال نادرة للتعبير عن اللفافة امللتصقة.

iridociliary                                 ُّاملَوِصُل الُقَزِحي
junction                                                             الَهَدبِّي
التقاء اجلسم الهدبي ومحيط القزحية في العني.

lumbosacral                                        املوصل القطني
junction                                                        العجزي

والقطنية،  العجزية  الفقرتني  بــني  التمفصل 
ويسمى أيضًا: املفصل القطني العجزي.

manubriogladiolar                   ُّاملَوِصُل الَغْضروِفي
junction                                                             ّي الَقصِّ
)= synchondrosis                               االِْلتِحاُم =(
sternalis(                               )ّي الُغْضروِفيُّ الَقصِّ
االلتحام الغضروفي بني القبضة وجسم القص.

mucocutaneous                                ُّاملَوِصُل امُلخاِطي
junction                                                         اجِلْلِدّي

املنطقة االنتقالية بني اجللد والغشاء املخاطي.
mucogingival                                      ُّاملَوِصُل امُلخاِطي

junction                                                           َثِوّي اللِّ
خط غير واضح يسير موازيًا للحافة احلرة للثة، 

junction
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قنوات املوصل الفجوي
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)ب( في الفقاريات)أ( في الالفقاريات
InvertebratesVertebrates

Gap junction                                       َموِصٌل َفْجِوّي

Gap junction channels
قنوات املوصل الفجوي
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املخاطية  األنسجة  عن  اللثوية  األنسجة  يفصل 
ويطلق  املجهر.  حتت  اخلط  هذا  ــرى  وُي للفم، 

عليه أيضًا اخلط املخاطي اللثوي.
myoneural                                           ُّاملَوِصُل الَعَضِلي

junction                                                         الَعَصبِّي
 )=neuromuscular junction(

َمَقر تقابل الصفيحة احلركية االنتهائية مع الفلح 
الهيكلية  العضلة  بألياف  اخلاص  العصبي  حتت 
عصبي  ناقل  إطــالق  يتم  حيث  تعصبها.  التي 
احملور  نهاية  من  كولني  األسيتيل  وهو  استثاري 
الناقل  هــذا  ينتشر  ثم  العصب،  استثارة  عند 
بصورة  ويرتبط  املشبكي،  الفلح  عبر  العصبي 
قابلة للعكس مع جزيئات املستقبلة على سطح 
الليف العضلي، مما يتسبب في بدء جهد الفعل 
ويؤدي  العصبي  الليف  طول  على  ينتشر  الذي 

إلى تقلصه.
myotendinal                                   ُّاملَوِصُل الَعَضِلي

junction                                                           الَوَتِرّي
األلياف  عندها  وتتشابك  تتصل  التي  الناحية 
العضلية مع الكوالجني اخلاص باألوتار املترابطة 

املصاحبة لهذه األلياف العضلية.
neuromuscular                         ُّاملَوِصُل الَعَصبِي

junction                                                        الَعَضِلّي
َمَقر تقابل الصفيحة احلركية االنتهائية مع الفلح 
الهيكلية  العضلة  بألياف  اخلاص  العصبي  حتت 
عصبي  ناقل  إطــالق  يتم  حيث  تعصبها.  التي 
احملور  نهاية  من  كولني  األسيتيل  وهو  استثاري 
الناقل  هــذا  ينتشر  ثم  العصب،  استثارة  عند 
بصورة  ويرتبط  املشبكي،  الفلح  عبر  العصبي 
قابلة للعكس مع جزيئات املستقبلة على سطح 
الليف العضلي، مما يتسبب في بدء جهد الفعل 
ويؤدي  العصبي  الليف  طول  على  ينتشر  الذي 

إلى تقلصه.

 occluding junction                             املَوِصُل امُلِسّد
)=zonula occludens(           )ة َطيَقُة امُلِسدَّ )= النُّ
البالزمية  األغشية  ذات  اخلاليا  بني  موصل   .1

املتجاورة التي تنضم معًا بإحكام، بحيث تكون 
هذه  نانومتر،   2 إلى   1 بحوالي  فقط  مفصولة 
املوصالت تسد بتفاوت احليز بني اخلاليا وحتد أو 

متنع مرور اجلزيئات بني اخلاليا. 
احملكم  املوصل  من  نوع  هو  املسدة،  النطيقة   .2

ــي للخاليا  الــقــمِّ الــســطــح  متــامــًا حتــت  يــحــدث 
محيط  حول  بالكامل  ميتد  العمودية،  الظهارية 
بني  التبادل  ويزيل  امللتصقة  النطيقة  فوق  اخللية 

اخلاليا بصورة جزئية أو بالكامل.
osseous junctions                            َمواِصُل َعْظِميَّة

)=articulationes TA(                        )َمفاِصل =(
شيئني  أو  جــزأيــن  بــني  ــل  مــوصَّ مــكــان  أي   .1

مختلفني في اجلسم، وغالبًا ما يكون التقاء عظم 
بعظم آخر أو عظم وغضروف أو بني غضروفني.

ل الزليلي. 2. بديل للفظ املوصِّ

pharyngoesophageal                  املوصل البلعومي
junction                                                                  املريئي
مع  البلعوم  عنده  يلتقي  ــذي  ال املقر  به  يقصد 

املريء، وتوجد عنده املصرة البلعومية املريئية.
rectosigmoid                                     ُّاملَوِصُل امُلْسَتقيِمي
    junction                                                             ينِّي  السِّ
أنه  أي  السيني.  والقولون  املستقيم  بني  املوصل 
مساره  السيني  القولون  فيه  يكمل  الذي  املوقع 

ليصبح هو املستقيم.
sclerocorneal                                    ُّاملَوِصل الَقْرَنِوي

junction                                                      ُّْلَبِوي الصُّ
)=limbus cornea(                   )ُحوُف الَقْرنِيَّة =(
الناحية املوصلية بني القرنية، والصلبة في العني، 
تظهر على السطح اخلارجي للمقلة بواسطة تلم 

)شق( بسيط، هو التلم الّصلبوي.

junction
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tendinous junctions                      املَواِصُل الَوَتِريَّة
أشرطة ضيقة متتد مائلة بني أوتار املغرز للعضالت 

الباسطة لألصابع على ظهر اليد.
tight junction                                     َموِصٌل ُمْحَكم

األغشية  عنده  تكون  اخلــاليــا  بــني  موصل   .1  
االتصال  محكمة  املجاورة  )الهيولية(  البالزمية 
مسافة  بينها  يفصل  بحيث  البعض  ببعضها 
تتراوح بني 1 - 2 نانومتر، وهذه املَواِصل تغلق 
احليز بني اخلاليا، وبالتالي فإنها حتد من أو متنع 

مرور اجلزيئات بني اخلاليا.
من  نــوع  هــو  املــســدة،  النطيقة  مبعنى  تأتي   .2

ي  القمِّ السطح  حتت  متامًا  يقع  احملكم  املوصل 
بالكامل حول  العمودية، ميتد  الظهارية  للخاليا 
محيط اخللية فوق النطيقة امللتصقة ويزيل التبادل 

بني اخلاليا بصورة جزئية أو بالكامل.
tympanostapedial                       ُّْبِلي املَوِصُل الطَّ
  junction                                                            املِْطَرِقّي

كاب والنافذة الدهليزية. املوصل بني قاعدة الرِّ
ureteropelvic                                    ُّاملَوِصُل احلالِبِي

junction                                                       احُلَويِضّي
اتصال احلالب مع الكلية عند حوض الكلية. 

ureterovesical                                   ُاملَوِصُل احلالِبِّي
junction                                                             املَثانِّي
أيضًا  عليه  ويطلق  احلالب،  مع  املثانة  اتصال 

املعقد احلالبي املثلثي. 
junctional                                                                َموِصِلّي

ما يتعلق باملوصل.  
 junctura ]pl.juncturae[ َموِصل ]ج:َمواِصل[                        

1. موضع التقاء أو اتصال عضوين مختلفني من 

أعضاء اجلسم أو منطني من أنسجة اجلسم. 
عظام  من  أكثر  أو  اثنني  بني  الوصل  أماكن   .2

الهيكل العظمي.  
junctura cartilaginea               َموِصٌل ُغْضروِفّي

فيها  يــتــم  الــتــي  الليفية  املــواصــل  ـــاط  أمن أحـــد 
غضاريف  طريق  عن  العظمية  العناصر  احتــاد 
املفاصل  ــهــذه  ل منــطــان  ــد  ــوج وي ــة،  ــراضــي اعــت
الغضروفي،  االلــتــحــام  وهــمــا:  الغضروفية 

واالرتفاق.
junctura fibrosa                                  َموِصٌل لِيِفّي

أحد أمناط املواصل الليفية التي يحدث فيها احتاد 
للعناصر العظمية بواسطة نسيج ليفي اعتراضي 
بقليل من احلركة ويجعلها  الذي يسمح  مستمر 
أمناط  ثالثة  املوصل  هذا  من  ويوجد  ممكنًا.  أمرًا 

وهي: الدرز، واملرتبط، واملفصل الوتدي.
junctura                                              ُّاملَوِصُل الَقَطنِي

lumbosacralis                                                الَعُجِزّي
والقطنية،  العجزية  الفقرتني  بــني  التمفصل 

ويسمى أيضًا: املفصل القطني العجزي.
junctura ossea                                    موصل عظمي

أجزاء  أو  متجاورتني  عظمتني  بني  احتاد  موضع 
مادة عظمية، كما  من عظمة واحدة عن طريق 
يحدث في حالة الغضروف االتصالي املتعظم أو 

النسيج الليفي.

Sclerocorneal                     ُّاملَوِصل الَقْرَنِوي
junction                                        ُّْلَبِوي الصُّ
)= limbus cornea(    )ُحوُف الَقْرنِيَّة =(

امللتحمة
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Lens
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junctura ossium                                َموِصٌل َعْظِمّي
)=articulatio(                                          )َمْفِصل =(
عظام  مــن  أكــثــر  أو  عظمتني  بــني  التقاء  مــكــان 

الهيكل العظمي.
junctura                                               ُّاملَوِصُل الَعُجِزي

sacrococcygea                                     الُعْصُعِصّي
العجز،  وعظم  العصعص  عظم  بني  املفصل 

ويسمى أيضًا االرتفاق العجزي العصعصي.
junctura synovialis                            َموِصٌل َزليِلّي

بآخر  أو  بــشــكــل  يــســمــح  متخصص  مــفــصــل 
احتاد  عن  وهوعبارة  حــرة،  حركات  بحدوث 
مفصلية،  مبحفظة  احملــاطــة  العظمية  العناصر 

وبالتجويف املبطن بغشاء زليلي. 
juncturae cinguli                                 َمواِصُل ِحزاِم

membri inferioris                      ْفِلّي َرِف السُّ الطَّ
)االتصال العجزي

احلرقفي واالرتفاق العاني(
العجزي  احلرقفي  املفصل  على  تشتمل  مفاصل 

واالرتفاق العاني.
juncturae cinguli                               َمواِصُل ِحزاِم

membri superioris                     َرِف الُعْلِوّي الطَّ
)االتصال األخرمي الترقوي
واالتصال القصي الترقوي(

مفاصل تضم املفصل األخرمي الترقوي واملفصل 
القصي الترقوي.

juncturae columnae                     مواصل العمود
vertebralis                                                       الفقري
ما  متضمنة  الفقري،  العمود  مفاصل  تشمل 

يعرف باملرتبط واملفاصل الزليلية.
juncturae columnae                     َمواِصُل الَعموِد

vertebralis thoracis                ْدِر الِفْقِريِّ و الصَّ
et cranii                                       والِقْحف

يقصد بها موضع التقاء أو اتصال العمود الفقري 
وعظام الصدر وعظام القحف.

juncturae cranii                                مواصل القحف
أو  البعض،  بعضها  القحف  عظام  بني  مواصل 
دروز  ومتثل  أخرى.  وعظام  القحف  عظام  بني 
يكون  بينما  املفاصل،  هــذه  غالبية  اجلمجمة 
املفاصل  أما  مرتبطات،  صورة  في  منها  القليل 
للفك  الصدغي  املفصل  فهي  الزليلية،  القحفية 

السفلي، واملفصل الفهقي القذالي.
juncturae membri                  َرِف َمواِصُل الطَّ

inferioris liberi                                            ْفِلّي السُّ
الطرف  في  احلرة  واملرتبطات  الزليلية  املفاصل 
السفلي، واخلاصة بالفخذ، والساق، والقدم. 

juncturae membri                    َرِف َمواِصُل الطَّ
superioris liberi                                الُعْلِوّي

الطرف  في  احلرة  واملرتبطات  الزليلية  املفاصل 
العلوي، واخلاصة بكل من الذراع، والساعد، 

واليد.
juncturae ossium                          ُة املَواصُل الَعْظِميَّ

cinguli extremitatis                      َرَفني حِلزاِم الطَّ
pelvinae                                 ْفِليَّني َمَع احَلْوض السُّ
حلزام  العظمي  االتــصــال  أو  االلتقاء،  مواضع 

الطرفني السفليني مع احلوض.
juncturae ossium                         ُة املَواصُل الَعْظِميَّ

cinguli extremitatis                ِرفني حِلزاِم الطَّ
thoracicae                              ْدر الُعلِوينِي مَع الصَّ

حلزام  العظمي  االتــصــال  أو  االلتقاء،  مواضع 
الطرفني العلويني مع الصدر.

juncturae ossium TA                   َمواصُل َعْظِميَّة
)=articulationes(                               )َمفاِصل =(

املواصل أو املفاصل بني اثنني، أو أكثر من عظام 
الهيكل العظمي. 

juncturae tendinum                    املَواِصُل الَوَتِريَّة
بني  مائل  بشكل  متتد  ضيقة  أشرطة  عن  عبارة 
األوتار املنغرزة للعضالت باسطة األصابع لظهر 

اليد.

junctura
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juncturae thoracis                           مواصل صدرية
باعتبارها  إليها  وينظر  بالصدر،  اخلاصة  املفاصل 
ــات  ــط ــراب ــت ــل امل ــم ــش ــة، وت ــط ــراب ــت مــجــمــوعــة م
الزليلية  واملــفــاصــل  الغضروفية  وااللــتــحــامــات 

الصدرية.
juncturae                                            مواصل النواتئ
    zygappphyseales                                           الفقرية

املفاصل الكائنة بني الفقرات الظهرية.
juncturae ]sing.junctura[ َمواِصل ]ف: َموِصل[              

تعني اجلمع لكلمة موصل، وهو موضع التقاء، 
أو اتصال عضوين مختلفني من أعضاء اجلسم، 

أو منطني مختلفني من أنسجة اجلسم.
Jung                                                                                 يوجن

]يوجن كارل جستاف[، هو طبيب نفسي سويسري 
يعد  1961م(.   -  1875( بني  ما  عاش  وفيلسوف 
عن  )يوجن(  انفصل  ما  وسريعًا  )فرويد(  أتباع  من 
فرويد ليصبح مؤسس علم النفس التحليلي. فهو 

يفترض وجود جانبني كبيرين لالوعي، الشخصي 
الوعي  بني  االنسجام  وإن  واجلماعي،  الفردي  أو 
أن  البد  مهمة  عالقة  بأنه  إليه  النظر  يتم  والالوعي 
)يوجن(  أدخل  لقد  الفرد.  حياة  مدى  قائمة  تظل 
مفاهيم جديدة مثل: مفهوم الشخص االنطوائي، 
ومنبسط النفس واألنيمة واألنيم والروح وقد توسع 
في األشياء التي كان )فرويد( قد أكد عليها مثل: 

الشهوة اجلنسية، واألنا أو الذات.
Jung’s muscle                                               عضلة يوجن

عبارة عن استطالة ألياف عضلة الزمنة لتصل إلى 
شوكة حتار األذن، وتسمى أيضًا العضلة األذنية 

الهرمية.
Jungbluth ̓s                                            األوعية املخصوصة

vasa propria                                        املنسوبة ليوجنبلوت

)في اجلنني(                        

لي في اجلنني. هي األوعية التي تقع حتت غشاء السَّ

Juncturae cranii                                مواصل القحف
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jungle                                                                              َدْغل

احلجم  كبيرة  باألشجار  متتلئ  أرض  في  تتمثل 
أقرب  بشكل  تنمو  إنها  حيث  النمو،  مفرطة 
للغابات ذات احلياة النباتية املدارية، وفيها تنوع 

كبير من النباتات واحليوانات املوجودة بها.
jungle fever                                            ى اأَلْدغال ُحمَّ

العديد  في  املستوطنة  للمالريا  القدمي  االســم 
طفيل  يسببها  العالم،  من  الدافئة  املناطق  من 
عادة  ينتقل  رة،  املتصوَّ جنس  من  اخلاليا  داخل 
املصابة  األنوفيلة  بعوض  من  عضة  طريق  عن 
ى مرتفعة ونفضات  بالعدوى. يتميز املرض بحمَّ
قد  الطحال،  وتضخم  دم  وفقر  قًا  وتعرُّ راجفة 
خطيرة  مضاعفات  من  غالبًا  الوفاة  إلى  يــؤدي 

مثل املالريا الدماغية أو فقر الدم الشديد.
juniper                                                                             1. الَعْرَعر

2. َثَمَرُة الَعْرَعر.

أية شجرة أو شجيرة من جنس العرعر.
Juniperus                                                  الَعْرَعر

)شجر َحَرجي من

الفصيلة الصنوبرية( 

 أحد أجناس األشجار والشجيرات دائمة اخلضرة  
وشجرة  الصنوبرية.  الفصيلة  إلى  تنتمي  التي 

العرعر يستخلص منها زيت العرعر. 
jurisprudence                                                            1. َشْرِعّي

2. َتْشريع

ملبادىء  التطبيق(  )أو  العلمية  الدراسة  به  يقصد 
القانون والعدالة.

dental                                                             ِطبُّ اأَلْسناِن
jurisprudence                                                  ْرِعّي الشَّ

يتعلق  فيما  والعدالة  القانون  مبادىء  تطبيق   .1

بالتزامات  يتعلق  وفيما  األسنان،  طب  مبمارسة 
إلى  مرضاهم،  جتاه  التخصص  لهذا  املمارسني 
البعض  ببعضهم  األسنان  أطباء  عالقة  جانب 

jungle

بشكل  فيه  يعيشون  الــذي  باملجتمع  وعالقتهم 
األسنان  طب  إلى  السلطات  بعض  وتنظر  عام. 

الشرعي باعتباره فرعًا من القانون.
2. العلم الذي يبحث في تطبيقات علم األسنان 

اجلنائي،  والقانون  املدني  القانون  قضايا  في 
ويسمى أيضًا: طب األسنان القضائي.

medical jurisprudence                   ْرِعّي بُّ الشَّ الطِّ
1. يتمثل في تطبيق مبادىء القانون والعدالة فيما 
بالتزامات  يتعلق  وفيما  الطبية،  باملمارسة  يتعلق 
األطباء جتاه مرضاهم وعالقتهم ببعضهم البعض، 
فيه  يعيشون  الــذي  باملجتمع  عالقتهم  وكذلك 
الطب  إلى  السلطات  بعض  وتنظر  عام،  بشكل 

الشرعي باعتباره فرعًا من فروع القانون.
2. أو هو تخصص طبي فرعي يركز على حتديد 

الدقيق للجثة،  الفحص  الوفاة من خالل  سبب 
في  خاصة  للجاني،  الوصول  في  للمساعدة 
هوية  لتحديد  وكذلك  اجلنائي،  القانون  قضايا 

القتيل، وفي قضايا إثبات النسب.
 juscul.                                                            مختصر ِحساء

(=Jusculum)

مصطلح يستخدم للداللة على حساء أو شوربة، 
وهو غذاء سائل يستخلص من مكونات بروتينية 
أو  أسماك  أو  إليه حلوم  أن يضاف  غالبًا، وميكن 

خضراوات.  
jusculum                                                                    ِحساء

مصطلح يستخدم للداللة على حساء أو شوربة، 
وهو غذاء سائل يستخلص من مكونات بروتينية 
أو  أسماك  أو  إليه حلوم  أن يضاف  غالبًا، وميكن 

خضراوات.  
just noticeable                                                      َأْصَغُر َفْرٍق

difference                                                             َمْلحوظ

ميكن  فرق  أقل  هو  النسبية،  الفيزياء  في  يوجد 
اكتشافه بني مستوى البدء واملستوى الثانوي ملنبه 
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عتبة  أو  الفارق  بعتبة  أيضًا  يعرف  معني،  حسي 
التفريق.

justification                                                       َتْسِوْيغ; َتْبِرْيٌر

التبرئة أو  1. العمل على التوضيح، اإلثبات أو 

إظهار بأن أمرًا ما هو صحيح ومعقول. 
2. ذكر سبب وجيه أو تفسير لشيء ما. 

3. سبب معقول يبرر الفعل أو طريقة التصرف.

justo major                                       َحوٌض كبيٌر ُمَتناَسق

الطبيعي  من  أكبر  حجم  ذات  حوضية  عظام 
مثل،  أبعادها  جميع  الزيادة  في  تتساوى  حيث 

حوض أنثواني )أنثى(.
justo minor                                    َحوٌض صغيٌر ُمَتناِسق

حجم  ذات  حوضية  عظام  عن  عبارة  ويكون 
النقصان  في  تتساوى  حيث  الطبيعي  من  أصغر 

جميع أبعادها مثل، احلوض الذكراني )ذكر(.
jute                                                  ُب الِهْنِدّي الِقنَّ

)جنس نبات من الفصيلة اخلبازية( 

العالم  في  العشبي  النبات  من  نوعني  أحد  هو 
زهرة  ذو  الــبــذور،  كاسيات  جنس  من  القدمي 
األلياف  هذه  القوية.  ألليافه  زراعته  يتم  صفراء 
نبات  وهــو  احلــبــال،  صنع  فــي  استعمالها  يتم 

عالجي له تأثير مخدر.
 juvantia                                            ِعاَلٌج ُمساِعد

عالج يساعد أو يكثف عمل غيره من املعاجلات 
الرئيسية.  

juvenile                                                                   1. َيَفِعّي
2. َحَدث ]ج: َأْحداث[

املتأخرة:  الطفولة  أو  اليفعان  مبرحلة  متعلق   .1

الصغير أو غير الناضج. 
2. يافع أو طفل كبير، أو حيوان صغير. 

غير  الشكل  بني  وسيط  حي  كائن  أو  خلية   .3

الناضج والشكل الناضج.

Justo major            َحوٌض كبيٌر ُمَتناَسق
Justo minor          َحوٌض صغيٌر ُمَتناِسق

Justo major (Gynecoid) حوض كبير متناسق
   )أنثوي(

Justo minor )Android( حوض صغير متناسق
   )ذكري(

Anthropoid حوض شبيه بالبشر

Playpelloid حوض مفلطح

juvenile
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delinquent juvenile                َحَدٌث جانِح
أو  القانون  مخالفة  يرتكب  الذي  الشخص  هو 
نظام  اختصاصي  ضمن  القانوني  االلتزام  يهمل 

محكمة األحداث.
juvenile delinquency                 ُجنوُح اأَلْحداث

يرتكب  شخص  أو  مسيء،  أو  مخالف  حدث 
مخالفة للقانون ضمن نطاق القضاء في منظومة 

محكمة األحداث.
juvenile diabetes                           ِّريُّ الَيَفِعي كَّ السُّ

أحد النوعني الرئيسيني من داء السكري. يتميز 
األنسولني  ونقص  لألعراض،  املفاجىء  بالبدء 
اخلارجي  األنسولني  على  واالعتماد  اجلسم  في 
الستمرار احلياة. العمر األقصى لبدء املرض هو 
أي  في  ظهوره  إمكانية  من  الرغم  على  سنة   12

عمر، وغالبًا ما يعود سببه كنتيجة لنقص إنتاج 
األنسولني من خاليا بيتا في البنكرياس الذي قد 
ينتج عن عدوى فيروسية أو كاستجابات مناعية 
نقص  ويـــؤدي  جينية،  لعوامل  ورمبــا  ذاتــيــة، 
األنسولني إلى فرط سكر الدم )اجللوكوز( وإنتاج 
أجسام كيتونية بسبب زيادة األيض للدهون. إذا 
لم يعالج فإن احلماض الكيتوني السكري يترقى 
وذهول  وقــيء  غثيان  مثل:  حــادة  أعــراض  إلى 

وغيبوبة مميتة محتملة.
juvenile kyphosis                                ُحداٌب َيَفِعّي

)= Scheuermann ̓s                                   ُحداُب =(
kyphosis(                                                  )شويرمان

داء عظمي غضروفي يصيب مشاشات الفقرات 
العظم  التهاب  أيضًا:  ويسمى  اليافعني،  عند 

والغضروف الفقري.
juvenile melanoma                   َوَرٌم مياَلنِيٌّ َيَفِعّي 

مشاهدتها  تتم  حميدة  مركبة  دموية  وحمة  هي 

عادة في األطفال قبل البلوغ. تتكون من خاليا 
مغزلية وخاليا شبيهة بالظهارية تتموضع بشكل 
مع  أحيانًا  مصحوبة  تكون  األدمــة.  في  رئيسي 
وجود خاليا كبيرة المنطية وخاليا متعددة النوى 
ولديها شبه كبير للورم امليالنيني اخلبيث. تظهر 
اللون  قرنفلية  عقيدات  أو  حطاطات  نحو  على 
مع  غالبًا  قلياًل  متوسفة  إلى  ناعمة  حمراء  إلى 

توسع الشعيرات السطحي.
  juxta سابقة مبعنى امُلَجاَوَرة                                               ــ

على  للداللة  األخرى  املصطلحات  تسبق  كلمة 
معنى قريب أو مجاور.

juxta-articular                                               ُمجاِوٌر للَمْفِصل

أي يتموضع حول املفصل. 
juxtacortical                                 ُمجاِوٌر للِقْشَرة

مبعنى يقع أو يحدث بالقرب من أو مجاور لقشرة 
عضو أو نسيج.

juxtaepiphyseal                         ُمجاِوٌر للُمشاش

يقع أو يحدث قريب أو مجاور للُمشاشة العظمية.
juxtaglomerular                         ُمجاِوٌر للُكَبْيَبة

للكبيبة  مــجــاور  أو  مــن  قريب  يحدث  أو  يقع 
الكلوية، مثل اخلاليا املجاورة للكبيبة.

juxtallocortex           مجاور القشرة العريقة

أو  العريقة  القشرة  بني  الواقعة  املنطقة  يقصد 
خمسة  أو  أربعة  لها  احلديثة،  والقشرة  البدائية 

طبقات متمايزة واضحة.
 juxtangina                                                             ُذباٌح َتاُوِرّي

)التهاب عضالت احللق(

حدث التهاب احللق واحلنجرة مع أعراض تشبه 
أعراض الذبحة الصدرية.

juxtapapillary                             ُمجاِور للُقْرِص الَبَصِرّي

مجاور  أو  بالقرب  العني  فــي  يحدث  أو  يقع 
للقرص البصري )قرص العصب البصري(.

 juxta ـ 
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juxtapose                                                                     ُيجاِور

أو  وثيق  بشكل  معًا  التشريحية  الوضعية  يعني 
جنبًا إلى جنب، خاصة للمقارنة أو التباين.

juxtaposition                                                           َتاُور

1. الوضع معًا بشكل وثيق أو جنبًا إلى جنب، 

خاصة للمقارنة أو التباين.
2. وضع  األشياء في جتاور أو عن قرب، وعلى 

متتابعة  طبقات  توضيع  أو  تراتب  التحديد  وجه 
طبقات  في  احلــال  هو  كما  بالفعل،  مــوجــودة 

جدار اخللية.
juxtapyloric                                                         اب ُمجاِوٌر للَبوَّ

البوابي  اجلــزء  أو  للبواب  مجاورًا  أو  قريبًا  ُيعد 
للمعدة.

Juxtaglomerular                   ُمجاِوٌر للُكَبْيَبة

 Distal
 convoluted

tubule

الشرينات الصادرة
النبيب 
امللفف 
القاصي

 Efferent
arteriole

Macula densa
البقعة الكثيفة

 Juxtaglomerular
cells

اخلاليا املجاورة 
للكبيبة

 Juxtaglomerular
apparatus

اجلهاز املجاور 
للكبيبة

 Afferent
arteriole

الشرينات 
الواردة

Juxtaglomerular apparatus

Macula densa
البقعة الكثيفة
+
Juxtaglomerular cells
اخلاليا املجاورة للكبيبة
=
Juxtaglomerular Apparatus
اجلهاز املجاور للكبيبة
=
Endocrine system structure
)renin and EPO(
بنية تخص اجلهاز الصماوي )يفرز الرينني 

واإلريثروبويتني(

اجلهاز املجاور للكبيبة

juxtavesical

juxtarestiform body                      ُمجاِوٌر للِجْسِم امَلَرِسّي

السفلى  املخيخية  السويقة  من  فرعية  بنية  يعتبر 
واجلسم  الشكل  مرسية  األجــســام  مــن  املكونة 
النواة  تصل  بنية  وهو  املرسي،  للجسم  املجاور 
الندفي  والــفــص  ــة  ــي األوج بــالــنــواة  الدهليزية 

العقيدي وتنقل األلياف الصادرة والواردة.
juxtaspinal                                     َِخاع ُمجاِوٌر للنُّ

منطقة تقع قرب أو مجاورة للعمود الفقري.
juxtavesical                                   ُمجاِوٌر للَمثاَنة

يقع أو يحدث مبحيط املثانة البولية. 
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Appendix - Abbreviations
ملحق - املختصرات

J
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J 

  joint                                                           مفصل
joule                                       )جول )وحدة العمل أو الطاقة

]جيمس برسكوت جول
]1818-1889م[، فيزيائي بريطاني[               

 Journal                                                           جريدة، مجلة
  juice                                                            عصير، عصارة

J 

flux                                                                    تدفق، فيض
JAMA 

Journal of the American                مجلة اجلمعية
Medical Association                 الطبية األمريكية

JBE

Japanese B                                                 التهاب الدماغ
Encephalitis                                          البائي الياباني

JBJS 

Journal of Bone                                       مجلة جراحة
and Joint Surgery                     العظام واملفاصل

JCAH 

Joint Commission                               اللجنة املشتركة
on Accreditation      للترخيص للمستشفيات
of Hospitals

JCAHO 

Joint Commission                              اللجنة املشتركة
 on the Accreditation       للترخيص ملنظمات
 of Healthcare                                  الرعاية الصحية
Organizations

JCAHPO 

Joint Commission                              اللجنة املشتركة
on Allied Health                           ملوظفي الشؤون
Personnel in                                    الصحية املساعدة

 Ophthalmology                              في طب العيون

JCI 

Journal of Clinical                  مجلة االستقصاءات
Investigation                                                السريرية

JCV 

JC virus                                     الفيروس الطائي اجليمي
JEJ

 jejunum                                                  ]الصائم ]تشريح
JEM 

Journal of Experimental                  مجلة الطب
 Medicine                                                         التجريبي

JG 

 juxtaglomerular                                   مجاور الكبيبة
JGC 

juxtaglomerular cell             خلية مجاورة الكبيبة
JGI 

juxtaglomerular               منسب )مؤشر( التحبب
 granulation index                       مجاورة الكبيبة

JJ 

jaw jerk                                                         نفضة الفك
Jk 

Kidd blood                     زمرة الدم »كيد« ]تبعًا السم
group                                         املريض الذي وجدت فيه

ألول مرة عام 1951م[
JNA

Jena Nomina                              - التسمية التشريحية
 Anatomica, 1935                                      يينا 1935م

JND 

just noticeable                                      الفرق املالحظ
difference                                                           بالكاد

jnt 

 joint                                                                            مفصل

Abbreviations املخت�رصات

abbreviations
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JODM 

juvenile onset diabetes                    داء السكري
 mellitus                                                             اليفعي

JPC 

junctional premature                         تقلص مبكر
 contraction                                                   موصلي

JPET 

Journal of Pharmacology                    مجلة علم
and Experimental                      األدوية واملداواة

 Therapeutics                                              التجريبية
JPS 

joint position sense                حس توّضع املفصل
JRA 

  juvenile rheumatoid                       التهاب املفصل
 arthritis                                     الروماتويدي اليفعي

JT 

joint                                                                      مفصل
junctional                                                    تسرع القلب

tachycardia                                                   املوصلي

Jts 

 joints                                                                             مفاصل
juscul 

L. jusculum                                            حساء أو مرق
 )soup or broth(                                           )بالالتينية(

juv 

 juvenile                                                      يفعي، شبابي
JV 

jugular vein                                         الوريد الوداجي
jugular venous                                            وريد  وداجي

JVD 

jugular venous                                         متدد وريدي
distension                                                       وداجي

JVP 

 jugular venous pulse           نبض وريدي وداجي

abbreviations
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 Illustrated Dictionary for Medical
and Health Science

Letter (k) of Illustrated Dictionary contains:

* More than (2500) Illustrated and explained 
medical terms in different specialties.

* More than (50) Illustrated figures.

* More than (150) common medical 
abbreviations - Appendix.

املعجم املف�صر للطب والعلوم ال�صحية

يحتوي احلرف )k( من املعجم املفسر على:

في  * ومشروح  مفسر  طبي  مصطلح   )2500( من  أكثر 
مختلف التخصصات الطبية.

أكثر من )50( صورة وشكل توضيحي. *
أكثر من )150( مختصر طبي شائع - ملحق.  *



- 70 - - 71 -



- 70 - - 71 -

  k                                                                   )103 =( رمز كيلو

)=kilo(

تسمية  في  استعمالها  يتم  اندماجية  صيغة 
تقدر  كمية  على  للداللة  القياس  من  وحدات 
الوحدة  أمثال  ثالثة  قوة  عشرة  أي  بألف، 

املستخدمة (103).
K                                          (K بو ؛) 1. رمز البوتاْسُيوم

 )=potassium(

2. رمز الكلفني

فلزي  عنصر  وهو  للبوتاسيوم،  كيميائي  رمز   .1
من املجموعة القلوية، تستخدم كثير من أمالحه 
في صناعة األدوية. وهو معدن ذو ملمس ناعم 
درجة   58 عند  يذوب  فضي،   - أبيض  ولون 
الرئيسي  الكاتيون  أنه  إلى  إضافة  فارنهايت. 
داخل خاليا العضالت ومعظم اخلاليا األخرى، 
كما يتواجد بصورة رئيسية في كثير من األطعمة.

النظام  في  احلرارة  درجة  وحدة  هو  الكلفني   .2
الدولي للوحدات.

 K                                                                   رمز لثابتة التوازن

)=Keq(

التفاعل  ونواجت  املتفاعالت  كميات  تصف  ثابتة 
حرارة  درجة  وفي  التوازن،  حالة  في  الكيميائي 
احلرارية،  احلركية  باألنظمة  تقنيًا  ترتبط  ثابتة 

إليها  )ويرمز  التركيزات  باستعمال  عادة  وتقدر 
أحيانًا برمز Kc(، وتعرف بأنها مساوية أو معادلة 
الغازات  في  تقديرها  وميكن  التفاعل.  حلاصل 
بقيم الضغط اجلزئية بداًل عن التركيزات )وعندها 

.)kp يرمز إليها بالرمز
K.                                                                       رمز امَلْهَبط ؛ الكاثود

)=cathode(

املسرى  هو  الكيميائية،  الكهربية  اخللية  في   .1

اختزال  عملية  عنده  حتدث  الذي  الكهربي 
إلكترونات(. وعلى  اكتساب  )أي  اإللكترونات 
سبيل املثال، هو املسرى الكهربي اإليجابي )+( 

في اخللية الفولطانية التي تولد الكهرباء.
للجهيزات،  السلبي  الكهربي  املسرى  هو   .2

كاألنابيب اإللكترونية، وأنابيب أشعة X )األشعة 
السينية(، وخاليا الرحالن.

Ka                                                      رمز لثابتة التفارق احلمضي

هي ثابتة االنفصال التي تعبر عن تآين احلمض، 
ويتم حسابها بحسب معادلة خاصة.

K cal                                                               مختصر كيلوكالوري

)=Kilocalorie(

هو الكالوري الكبير الذي يستعمل في الدراسات 
لرفع  الالزمة  احلرارة  كمية  للداللة  االستقالبية، 
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درجة  املاء  من  واحد  لكيلوجرام  احلرارة  درجة 
واحدة سيليزية، بشكل خاص من )14.5 - 15.5) 
ي.  درجة سيليزية عند ضغط مقداره 1 ضغط جوِّ
املخزونة  الطاقة  قيمة  عن  للتعبير  يستعمل  كذلك 

داخل الطعام. 
Kabikinase                                                          كابيكايناز

الستربتوكيناز،  ملستحضر  التجاري  االسم 
ويتم  )بكتيريا(،  العقديَّات  تنتجه  بروتني  وهو 
استخدامه كعامل حالُّ اخَلْثَرة )اجللطة الدموية(.  

 
kabure                                                        كابور

اِت في اليابان)  (= الِتهاُب اجِلْلِد ِبامُلْنَشقَّ

اليابان،  في  حتدث  التي  اجللدية  األمراض  أحد 
التي  الناقية  اليابانية  البلهارسية  وينتج من ذوانب 

تخترق اجللد محدثة هذا املرض.

Kader ̓s operation                      عملية بحسب قادر

هي عملية فغر املعدة )Gastrostomy( التي عن 
سديلة  عبر  اإلطعام  أنبوب  إدخال  يتم  طريقها 

ام التي تقفل عند سحب األنبوب. مَّ تشبه الصَّ
Kadian                                                                           كاديان

املورفني،  سلفات  ملستحضر  التجاري  االسم 
السلفات  هيدرات  خماسي  ملح  وهي 
للمورفني، له نفس املفعول كالقاعدة. ُيستعمل 

ر، يتم إعطاؤه عن طريق احلقن.  كمخدِّ
Kaes -Bekhterev layer          طبقة كايز - بيختيريف

الطبقة  بني  احلافة  على  األلياف  من  رقيقة  طبقة 
احلبيبية اخلارجية والطبقة الهرمية اخلارجية لقشرة 

املخ.
 KAFO                                  مختصر مقومة الركبة-الكاحل-القدم

)=Knee-Ankle-Foot orthosis(

أية جهيزة للطرف السفلي متتد من أعلى الركبة إلى 
الكاحل والقدم. ُتسمى أيضا ِسناد الساق.

البوتاسيوم

                 K                                             رمز البوتاْسُيوم
        (=potassium)  

Kabikinase
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Kafocin                                                                    كافوسني

االسم التجاري ملستحضر من السيفالوجليسني، 
احليوي  للمضاد  التخليق  جزئي  مضاهئ  وهو 
ضد  والفّعال   ،C سيفالوسبورين  الطبيعي 
اجلرام  سلبية  اجلراثيم  من  واسعة  مجموعة 

واجلراثيم إيجابية اجلرام.
Kahler ̓s law                                                             قانون كالر

قانون ينص على أن الفروع الصاعدة من اجلذور 
احلبل  ضمن  متر  النخاعية  لألعصاب  اخللفية 
الشوكي في تتاٍل )تتابع( من منطقة اجلذور )في 

النخاع( جتاه املستوى اإلنسي.
kahweol                                                                     َقْهويول

القهوة  حبوب  في  موجود  عضوي  مركب 
العربية.

kaif                                                                 َكيف ؛ احَلِشْيُش

هي نبتة القنَّب الهندي التي ُيصنع منها احلشيش، 
أو املاريجوانا وتسمى أيضا نبتة الكيف. 

kainic acid                                             َحْمُض الكاَيينيك

أحد  من  استخراجه  يتم  استثاري  )سم(  ذيفان 
فعالية  فعاليته  وتعادل  البحرية،  الطحالب  أنواع 
مرة،   (100-30( بحوالي  اجللوتاميك  حمض 
ويجرى استخدامه جتريبيًا لدراسة آليات االستثارة 

لناقالت اجللوتامات داخل اخلاليا العصبية.
 kaino-                                                سابقة مبعنى اجَلِدْيد

)=ceno-(

ويعطي  الكلمات  بداية  في  يضاف  مصطلح 
املعنى »جديد« للكلمة املضاف إليها.

kainophobia                               ْجديد 1. ُرهاُب التَّ

2. ُرهاُب اجَلديد 

اخلوف الشديد غير الطبيعي وغير املنطقي من جتربة 
األشياء اجلديدة، ويكون مصدرًا للضيق واإلزعاج 
ويعتبر  االجتماعية،  الوظيفة  مع  تتعارض  بصورة 

هذا الَعَرض اضطرابًا نفسيًا.

kaiserling )solution( َمْحلوُل كايِزرلينج                              

ت)   (َمْحلوٌل ُمَثبِّ

1. هي طريقة للحفاظ على العينات الهسيتولوجية 
والباثولوجية دون تغيير اللون عن طريق غمرهم 
وأسيتات  البوتاسيوم،  نترات  من  مائي  مبحلول 

ر. البوتاسيوم، وفورمالني وماء مقطَّ
كايزرلينج  محلول  في  محفوظ  لعينة  منوذج   .2

املثبت.
 Kaiserling’s method                         طريقة كايزرلينج

الطـبـيـعـيـة  األلـوان  عــلى  للحـفــاظ  طريـقـة 
خالل  من  احملفوظة  النسيجية  للمستحضرات 
تثبيتهم في محلول، وذلك بتوظيف الفورمالدهيد 

وأسيتات البوتاسيوم.
Kaiserstuhl disease                  داء كايزرستيهل

املزمن  األرسينكي  التسمم  أشكال  من  شكل 
الذي حدث قبل احلرب العاملية الثانية بني العمال 
األملان الذين يعملون في صناعة الكروم )العنب( 
)النبيذ(، وهو ناجت عن التسمم مببيدات حشرية 
رش  في  ُيستخدم  الذي  األرسينك  على  حتتوي 

العنب. 
kak-                                                  سابقة مبعنى االْعِتالل

)=caco-(

نقص  على  للداللة  الكلمات  يسبق  مصطلح 
الوظيفة الطبيعية أو اإلصابة باملرض.

kakergasia                                                     ق اْعِتاَلٌل ُمَعوِّ

)=merergasia(

لشخص  الوظيفي  النشاط  في  خلل  حدوث 
والنشاط  السلوك،  اعتالل  من  كاًل  يتضمن  ما، 

العقلي.
kakesthesia                                    ّي اْعِتاَلٌل ِحسِّ

والشعور  اإلدراك،  في  ي  حسِّ اعتالل  حدوث 
واإلحساس.

kakidrosis                                                            َنَتُ الَعَرق

)=bromidrosis(

إفراز العرق الذي له رائحة مزعجة كريهة نتيجة 

kakidrosis
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لتحلله باجلراثيم.
kakke                                                                        ِبري ِبري

 )=beri beri(

أن  على  وتدل  أستطيع”،  “ال  بالسيالنية  تعني 
عمل  يستطيع  ال  بحيث  جدًا  مريض  الشخص 
الثيامني  داء يحدث بسبب عوز  أي شيء. وهو 
األعصاب  بالتهاب  ويتميز   ،)B1 )فيتامني 
ويوجد  ووذمة،  قلبية،  وباثولوجيا  املتعدد، 
املناطق  في  أساسي  بشكل  منه  الوبائي  الشكل 
التي يستخدم فيها األرز األبيض )املقشر( للغذاء 
والصني  اليابان  في  احلال  هو  كما  الرئيسي. 
شرق  جنوب  في  أخرى  ودول  والهند  والفلبني 
األرز،  داء  أيضًا  ويسمى  النكا(.  )سري  آسيا 
األعصاب  والتهاب  الغذائي  األعصاب  والتهاب 

املتعدد املتوطن.
kako-                                                        1. سابقة مبعنى َكِريه

2. سابقة مبعنى: ِعلَّة 

)=caco-(

أو  كريهة،  رائحة  مبعنى  اإلغريقية  باللغة  سابقة 
بادئة مبعنى فاسد أو عليل.

kakodyl                                                                             كاكوِديل

(سائل سام وسريع االلتهاب) 

الزرنيخ، وهو مركب سائل  ثنائي  امليثيل  رباعي 
رائحة  له  الزرنيخ،  على  يحتوي  اللون  عدمي 
عند  لالشتعال  قاباًل  سامًا  بخارًا  ُيطِلق  كريهة، 

التعرض للهواء.  
kakosmia                                                          اِئَحة اْسِتْكَراُه الرَّ

 )=cacosmia(                                             َشمُّ راِئَحٍة َكريَهٍة دون)

منبه حقيقي)

وغير  كريهة  رائحة  من  واملؤلف  الشم  خطل  هو 
املصحوب  أو  معينة،  لرائحة  بالتعرض  متعلقة 
ولكن  مقبولة،  تعتبر  ما  عادة  ية  شمِّ ملنبهات 

يحسها الفرد غير  مقبولة وكريهة.
kakotrophy                                                    ْغِذَية سوُء التَّ

)=cacotrophy(

أي اضطراب تغذوي، قد يكون نتيجة لغذاء غير 
الطعام،  أو نقص متثيل  أو غير كاٍف،  متوازن، 
)اضطراب  الغذاء  من  االستفادة  نقص  أو 

االمتصاص(.
kala-azar                                             اُء اأَلْسَود كاالزار؛ الدَّ

بسبب  يحدث  احلشوي  الليشمانيات  داء  هو 
العدوى الليشمانية الدونوفانية الطفلية، وتوجد 
االستوائية  وشبه  االستوائية  املناطق  مختلف  في 
في  الطفيليات  على  العثور  مت  وقد  العالم،  من 
أنحاء  جميع  في  البطانية  الشبكية  اجلملة  خاليا 
ونخاع  والطحال  الكبد  في  وخاصة  اجلسم، 
العظم، والغدد اللمفاوية، واجللد. ويتميز عادة 
والقشعريرة  طحالية  كبدية  ضخامة  باحلمى، 
الكريات  ونقص  الدم  وفقر  والهزال  والتقيؤ 
ولون  الدم،  جلوبولني  جاما  فرط  البيض، 

األرض الرمادي للجلد.
canine kala-azar                                    كاالزاٌر َكْلبِّي

الدونوفانية  بالليشمانية  اإلصابة  عن  ناجمة  حالة 
الطفلية حتدث العدوى بسبب طفيل ينتقل لإلنسان 
عن طريق ذبابة الرمل، حيث يصيب اإلنسان في 
هي  للعدوى  الرئيسي  املستودع  األعمار،  جميع 
إقليم  في  املرض  النوع من  وينتشر هذا  الكالب. 
والصحراء  إفريقيا،  وشرق  املتوسط،  البحر 

اإلفريقية، والشرق األوسط، والصني.
infantile kala-azar                              كاالزاٌر ِطْفِلّي

الليـشمـانية  بـداء  اإلصابـة  عن  ناجـمـة  حـالـة 
بني  األطفال  عادة  يصيب  الطفلية،  الدوفونانية 
الكالب  وتعد  سنوات.  واألربع  السنة  عمر 
والثعالب والقوارض مستودعًا للعدوى. والناقل 
الرمل  الذباب يعرف بذبابة  للعدوى هو نوع من 
إقليم  في  املرض  من  النوع  هذا  ينتشر  الفاصدة. 
البحر املتوسط وشرق إفريقيا والصحراء اإلفريقية 

kakke
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والشرق األوسط والصني.
Mediterranean                     ط كاالزاُر الَبْحِر امُلَتَوسِّ

kala-azar

الدوفونانية  بالليشمانية  اإلصابة  عن  ناجمة  حالة 
السنة  عمر  بني  األطفال  عادة  يصيب  الطفلية، 
والثـعـالب  الكـالب  تـعـد  سنـوات.  واألربـع 
والقوارض مستودعًا للعدوى. والناقل للعدوى 
هو نوع من الذباب يعرف بذبابة الرمل الفاصدة. 
البحر  إقليم  في  املرض  من  النوع  هذا  ينتشر 
اإلفريقية  والصحراء  إفريقيا  وشرق  املتوسط 

والشرق األوسط والصني.
post-kala-azar                                يْشمانِيَّاِت داُء اللِّ

dermal                                                    الي اجِلْلديُّ التَّ
leishmaniasis                            للكالزار
حالة مرضية مصاحبة ملا يعرف بداء الليشمانيات 
منتقصة  بقع  بظهور  عادة  وتتصف  احلشوي، 

الوجه،  على  حماموية  بقع  أو  التصبغ  )ناقصة( 
كما أنها حتدث في بعض األحيان على األطراف 
بشكل  اجللدية  اآلفات  هذه  وتتطور  واجلذع، 
تلك  تشبه  عقيدات  أو  حطاطة  مكونة  تدريجي 

اخلاصة باجُلذام الورمّي، وعادة ما تشفى.
kaladana                                                                    َقَلدانة

(نبات من جنس احمْلمودة) 

من  نبات  )جنس  يداء  الدِّ لنبات  اجلافة  البذور 
والصني  الهند  في  يستخدم  اللبالبية(،  الفصيلة 

كمسهل وطارد للديدان.
kalafungin                                                          كاالفوجنني

ات)  (ُمضاٌد َحَيِويٌّ لعالج الُفْطِريَّ

إنتاجه  يتم  للفطريات،  ومضاد  حيوي  مضاد 
من اجلراثيم املتسلسلة شبيهة الفطريات من ذرية 

كاال. 
kalagua                                                                     كاالغوا

ّل)  ِة السُّ (دواٌء مِلُعاجَلَ

Kakke                                بِري بِري
          (=beri beri)      

Cofusion

 Inability to
speak

Wrist drop

تخليط

عدم القدرة على 
الكالم

Great سقوط الرسغ
weakness

 Loss of tendon
reflexes

 Burning or
tingling

ضعف شديد

فقد املنعكسات 
الوترية

اإلحساس باحلرقة أو النخز

Emaciation

 Numbness
of feet

 Painful,
 tender
muscles

Foot drop

اخدرار القدم

ألم ومضض 
بالعضالت سقوط القدم

هزال

kalagua
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ل. دواء يستخدم في جنوب إفريقيا ملعاجلة السُّ
kalemia                                                         م ُبوتاْسيوم الدَّ

وجود عنصر البوتاسيوم في الدم بصورة زائدة.
kali                                                                                      ِقْلي

             )=potash(                                (َكْربوناِت البوتاسيوم =)

1. كربونات البوتاسيوم غير النقية.

على  يحتوي  أبيض  مسحوق  عن  عبارة   .2

اخلشب،  رماد  من  عليه  يحصل  بوتاسيوم، 
ويستخدم أحيانًا كسماد.  

kali arsernicosum                                     قلي أرسيني
(=potassuim                          محلول زرنيخيت =(
arsenite solution)                             )البوتاسيوم
االبيضاض  لعالج  سابقًا  يستخدم  كان  محلول 
البشر،  في  املزمن  اجللد  والتهاب  املزمن  النقوي 
الطفيلي  غير  اجللد  والتهاب  النُّفاخ  ولعالج 

والسعال في احليوانات. 
kaligenous                                                       ُن الِقْلي ُمَكوِّ

عبارة عن تشكيل القلويات مع األكسجني، كما 
تفعل بعض الفلزات.

kalimeter                                                     ة ِمْقياُس الَقَلِويَّ

)=alkalimeter(

التي  القلوية  املواد  كمية  لقياس  تستخدم  آلة 
يحتويها أي مزيج.

 kaliopenia                                         م َنْقُص ُبوتاسيوم الدَّ

)=hypokalemia(

تركيز منخفض غير طبيعي للبوتاسيوم في الدم، 
البوتاسيوم عن  ينتج من فرط )زيادة( فقدان  قد 
قد  أو  املعوي،  املعدي  املسار  أو  الكلى  طريق 
زيحان  من  أو  البوتاسيوم  مدخول  قلة  من  ينتج 
في  إكلينيكيًا  يظهر  قد  اخلاليا.  داخل  عابر 
من  تتراوح  عضلية  عصبية  اضطرابات  صورة 
وتشوهات  كامل،  شلل  إلى  وهن  أو  ضعف 
 T موجات  )انخفاض  القلب  كهربية  مخطط 
وارتفاع موجات U( أو في صورة أمراض كلوية 

واضطرابات معدية معوية. 
kaliopenic                     م 1. مصاٌب بَنْقِص ُبوتاْسيوِم الدَّ

م  2. ُمْنِقٌص لُبوتاسيوِم الدَّ

طبيعي  غير  منخفض  تركيز  إلى  يؤدي  عامل 
للبوتاسيوم في الدم، وقد ينتج من فرط )زيادة( 
املسار  أو  الكلى  طريق  عن  البوتاسيوم  فقدان 
مدخول  قلة  من  ينتج  قد  أو  املعوي  املعدي 
اخلاليا.  داخل  عابر  زيحان  من  أو  البوتاسيوم 
قد يظهر إكلينيكيًا في صورة اضطرابات عصبية 
وفي  شلل،  إلى  ضعف  من  تتراوح  عضلية 
)انخفاض  القلب  كهربية  مخطط  تشوهات 
موجات T وارتفاع موجات U( أو أمراض كلوية 

أو اضطرابات معدية معوية. 
kalium                                                 البوتاْسُيوم

)=potassium(                                  (العنصر التاسع عشر)

اجلدول  في  عشر  التاسع  العنصر  هو  البوتاسيوم 
املجموعة  من  فلزي  عنصر  وهو  الدوري، 
صناعة  في  أمالحه  من  كثير  تستخدم  القلوية، 
 - أبيض  لون  ذو  ناعم  معدن  وهو  األدوية. 
إضافة  سيليزية.  درجة   26 عند  يذوب  فضي، 
إلى أنه الكاتيون الرئيسي داخل خاليا العضالت 

ومعظم اخلاليا األخرى.
kaliuresis                                                      ة ِبيَلٌة بوتاِسيَّ

خروج أو إفراغ البوتاسيوم مع البول.
kaliuretic                                                    ُمِدرٌّ للُبوتاسيوم

1. متعلق بإدرار البوتاسيوم.

املدرة  واملادة  البوتاسيوم،  إدرار  يعزز   .2

للبوتاسيوم.
kallak                                                                             كاالَّك

(اْلِتهاُب اجِلْلِد الَبْثِريُّ في اإلْسكيُمو) 

حدوث التهاب جلدي بثرّي يالحظ في شعوب 

kalemia
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اإلسكيمو.  
kallidin                                        (أحد الكاينينات) كاليدين

)ليزيل  الببتيد  ُعشارّي  كاينني  عن  عبارة 
تأثير  طريق  عن  إنتاجه  يتم  براديكينني(، 
مولد  على  والغدية  النسيجية  الكاليكريينات 
ويتميز  املنخفض،  اجلزيئي  الوزن  ذي  الكاينني 
وكان  للبراديكينني.  مماثلة  بصفات  الكاليدين 
يجرى استخدام هذا املصطلح في املاضي للتعبير 
وهو  والعشاري،  التساعي  الببتيد  من  كل  عن 

موسع وعائي ومقلص للعضالت. 
kallikrein                                                              كاليكريني

(إنزمي خلوي حال)

البروتينازات  من  أيًا  يشمل  حال،  خلوي  إنزمي 
مولد  شطر  على  تعمل  التي  العديدة  السيرينية 
الكاينني بغرض إنتاج الكاينينات )البراديكينني، 

كاليدين(.
kallikreinogen                                   ُمَولُِّد الكاليكريني 

اإلنزمي  طليعة  ميثل  الذي  البالزما  بروتني  هو 
عن  تنشيطه  ويتم  ينشطر   ، البالزما  لكاليكريني 

.XII ط طريق عامل التخثر املنشَّ
Kallmann ̓s syndrome                               متالزمة كاملان

(نقص الوظيفة اجلنسية

مع انعدام الشم) 

اضطراب وراثي نادر يتميز بتأخر أو غياب البلوغ 
الشم، وهو  أو علة في حاسة  مصحوبًا بضعف 
مع  التناسلية  الغدد  قصور  أشكال  من  شكل 
نقص  يسبب  مما  التناسلية،  الغدد  هة  موجِّ نقص 

الهرمون املطلق ملوجهة الغدد التناسلية.
Kalmia                                                                           ة َكْلِميَّ

(ِجْنٌس ِمَن اأَلْعشاب) 

جنس من شجيرات الفصيلة اخُللنجية، تستخدم 
وااللتهابات  واإلسهال  الزهري  عالج  في  أوراقه 
املزمنة، كما يعتقد أنه يتميز بتأثيرات على القلب 

إضافة إلى استخدامه كمادة مهدئة.
Kalmuk idiocy                                              َعَتٌه َكْلموكّي

تخلف عقلي شديد يترافق مع متالزمة داون.
kaluresis                                                        ة ِبيَلٌة ُبوتاِسيَّ

)=kaliuresis(

خروج أو إفراغ البوتاسيوم مع البول.
kaluretic                                                      ُمِدرٌّ للُبوتاسيوم

إدرار  يعزز  أو  بواسطة،  يتميز  أو  إلى،  يعود   .1
البوتاسيوم.

2. عامل يعزز إدرار البوتاسيوم.
kaluria                                                             ة ِبيَلٌة ُبوتاِسيَّ

هي خروج أو إفراغ البوتاسيوم مع البول.
kalymana-bacterium                             ُجْرثوُم كاليمانا

)=Donovania                                             ُة وُنوفاِنيَّ (= الدُّ

granulomatis)                                                   (ة احُلَبيِبيَّ

العادية،  األوساط  على  عيُّوش  غير  جنس 
البيضة  ُمح  مستنبت  على  للزراعة  قابل  لكن 
الطازج، وهو يتعلق أو شبيه بالكلبسيلة الرئوية، 
األربي  احلبيبي  للورم  املسبب  العامل  وهي 

البشري. 
kamala                                                                          َكمالة

(ُغَدُد وَأْشعاُر َمَحاِفِظ نباِت الَهضيد)

نبات يستخدم كمسهل، كما يستخدم في الطب 
البيطري كمبيد للشريطيات.  

Kambin ̓s triangular                 منطقة كامبني العاملة

working zone                                                      املثلثة

حيِّز مثلثي خاٍل من البنى الوعائية والعصبية املهمة 
القرص  إلى  للوصول  املأمونة  باإلتاحة  يسمح 
باستئصال  اخلاصة  اجلراحية  العملية  في  القطني 
احليز  هذا  الفقري.  بالعمود  املجهري  القرص 
باحلافة  النخاعي وسفليًا  بالعصب  أماميًا  محدود 
العلوية للصفيحة الفقرية السفلية التالية، وخلفيًا 

باحلافة الوحشية للناتئ املفصلي العلوي.
Kammerer-Battle                              شق كاميرير- باتل

incision

شق بطني عمودي عبر اجللد واللفافة السطحية، 
للغمد  األمامية  للطبقة  عمودي  تقسيم  مع 

Kammerer
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إنسيًا،  املستقيمة  للعضلة  وتبعيد  املستقيمي 
وتقسيم عمودي للطبقة اخللفية للغمد قرب اخلط 
املصلية  حتت  الهالي  النسيج  مع  معًا  الناصف، 

والصفاق.
kanamycin                                                         كاناميسني

(ُمضادٌّ َحَيِوّي)

أمينوجليكوزيد  احليوي  للمضاد  مركب  هو 
الكناميسية،  املتسلسلة  جراثيم  من  املستخرج 
 C ،B :ويتألف من ثالثة مكونات يرمز لها بالرموز
من  خليط  مستحضر  استخدام  عمليًا  ويجري   ،A
ويعتبر  إكلينيكي.  كمستحضر   B ،A كاناميسني 
هذا املضاد احليوي فعااًل ضد اجلراثيم الهوائية سلبية 

اجلرام وبعض اجلراثيم إيجابية اجلرام. 
Kanaval ̓s sign                                         عالمة كانافيل

(في التهاب الغمد الوتري لليد) 

على  تقع  اليد،  راحة  في  القصوى  اإليالم  نقطة 

لقاعدة  الدانية  الناحية  من  واحدة  بوصة  مسافة 
بعدوى  اإلصابة  عند  تظهر  قد  الصغير،  اإلصبع 

غمد الوتر.
kangaroo                                                                             الَكْنَغر

على  القفز  طريق  عن  يتحرك  أسترالي  حيوان 
أرجله اخللفية القوية مع ذيل طويل جدًا، حيث 

يوازن احليوان بينما هو محمول جوًا أثناء القفز.
Kanner ̓s syndrome                                    متالزمة كانر

بدايته  وتكون  منتشر  شديد  تطوري  اضطراب 
ويرجع  العمر  من  سنوات  ثالث  قبل  عادة 
البيولوجي للمرض إلى عوامل عصبية  األساس 
نوعي  باختالل  ويتميز  عصبية.  فيزيولوجية  أو 
إدراك  نقص  )مثل  املتبادل  االجتماعي  التآثر  في 
الراحة  طلب  في  الفشل  اآلخرين،  مشاعر 
وتشمل  احملاكاة(.  نقص  الضيق،  أوقات  في 
أو  وفرط  معرفيًا  اختالاًل  األخرى،  اخلصائص 

Kambin’s triangular                 منطقة كامبني العاملة
working zone                                         املثلثة

Spinal nerve
العصب النخاعي

 Articular
process

Proximal vertebral plate

الناتىء 
املفصلي

الصفيحة الفقرية الدانية

kanamycin
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ملنبهات معينة، وسلوكيات منطية  النشاط  نقص 
النوم  أمناط  في  وشذوذات  عصبية،  وتشوهات 
ويسمى  شديدة.  سلوكية  ومشكالت  واألكل 

أيضًا اضطراب ذاتوي.
 Kantor ̓s sign                                                    عالمة كانتور

(في التهاب القولون)

أشعة  أختصاصي  وهو  كانتور،  ليونارد  ]جون 
أمريكي عاش ما بني )1894 - 1981م)[، وتسمى 
شكل  ظهور  عن  عبارة  وهي  اخليط  عالمة  أيضًا 
يشبه اخليط من املادة التباينية عبر امتالء معيب في 

الصورة الشعاعية للقولون امللتهب .
Kantrex                                                                 كانتريكس

سـلفـات  دواء  ملستـحـضـر  التـجـاري  االسـم 
طريق  عن  الدواء  هذا  إعطاء  يتم  الكاناميسني. 
كذلك  العضل،  في  أو  الوريد  داخل  احلقن 
داخل  التسريب  طريق  وعن  االستنشاق  بواسطة 
متنوعة حتدث  الصفاق في عالج عداوى واسعة 
يعطى  وكذلك  اجِلرام،  سلبية  ميكروبات  بسبب 
املساعد  العالج  أثناء  املعوي  النبيت  لتثبيط  بالفم 
للغيبوبة الكبدية، وفي حتضير أمعاء املريض قبل 

العمليات اجلراحية.
kanyemba                                                               كانيامبا

َبب)  (اْلِتهاُب امُلْسَتقيِم احلادُّ امَلْجُهْوُل السَّ

مت  املستقيم،  يصيب  السبب  مجهول  التهاب 
تشخيص حاالت منه في جنوب إفريقيا وزامبيا.

Kaochlor                                                                      كاكلور

البوتاسيوم،  كلوريد  ملستحضر  التجاري  االسم 
عن  يعطى  كهرلي،  كعيَّاض  يستخدم  دواء  هو 
طريق الفم أو عن طريق التسريب داخل الوريد.

kaodzera                                       ة وديسيَّ اِت الرُّ داُء امِلْثَقِبيَّ

زميبابوي  في  السائد  النوم  لداء  مماثل  مرض 
)روديسيا سابقًا( .  يحدث بسبب طفيل، وميثل 
الشكل املميت من داء املثقبيات اإلفريقي احلادث 

ذبابة  عضة  طريق  عن  ينتقل  إفريقيا،  شرق  في 
تسي تسي املصابة.  هذا الشكل يختلف عن داء 
بقاء  مدة  له  احلاد  الشكل  بأن  اجلامبية  املثقبيات 
العصبي  اجلهاز  إصابة  وبأن  أشهر،   (9  -  3) من 

املركزي حتدث مبكرًا في مسار املرض.
kaolin                                                                           كاولني

املميهة،  األلومينيوم  سيليكات  أمناط  أحد   .1
لعمل  تنقيته  يتم  )طني(  غضار  هيئة  على  يوجد 

منتج دوائي.
مسحوق  لعمل  وسحقه  تنقيته  متت  كاولني   .2
الغضار،  مياثل  مذاق  له  فاحت  أصفر  أو  أبيض 
مزيج  عمل  في  وأيضًا  كممتز،  استخدامه  يتم 

الكاولني مع البكينت. 
3. صلصال صيني نقي أبيض ناعم )سيليكات 
اخلزف  صناعة  في  يستعمل  املائية(  األلومنيوم 
جتميدها.  قبيل  القالب  أسنان  قوة  لزيادة  السني 
تستخدم  عندما  ظليلة  وتكون  املتانة  ولتكتسب 

كخزف مخلوط مع الذهب. 
kaolinosis                                                      ُسحاٌر كاوليِنّي

بسبب  يحدث  سيليكاني  الرئة(  )تغير  سحار 
استنشاق جسيمات الكاولني.

kaon                                                                                 كاون

االسم التجاري ملستحضر جلوكونات البوتاسيوم، 
هو دواء يستخدم كِعيَّاض كهرلي يعطى عن طريق 
نقص  عالج  وفي  الوقاية  في  يستعمل  الفم، 

البوتاسيوم.
Kaplan-Meier                                                      منحنى البقاء

survival curve                                              لكابالن -ماير

تقدير تقييس متناغم ملنحنى البقاء على قيد احلياة 
بيانات  من  احلاسوب  على  حسابه  ميكن  الذي 
مدى احلياة، مت تسجيلها عشوائيًا من األبحاث 
نهاية  نقطة  أية  )أو  مريض  أي  وفاة  عند  الطبية. 
أخرى للمرض( فإن االحتمالية املشروطة للبقاء 
خالل الفترة منذ آخر وفاة يتم حسابها بأنها عدد 
النقطة )أي  املرضى الذين يبقون أحياًء بعد تلك 

Kaplan
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أولئك الذين لم ميوتوا بعد، ولم يتركوا التجربة 
األفراد  عدد  على  مقسومًا  أخرى(  ألسباب 
منحنى  قيمة  إن  للخطر.  احتمالية  لديهم  ممن 
ناجت  بأنها  حسابها  يتم  النقطة  تلك  عند  البقاء 
الفترات  جلميع  للبقاء  املشروطة  االحتماالت 
أيضًا  ويسمى  النقطة.  تلك  إلى  الوصول  حتى 

تقدير الناجت احلدي أو مقيِّم احلد األقصى.
Kaposi ̓s sarcoma                              ساركومة كابوزي

واألوعية  الدموية  األوعية  يصيب  خبيث  ورم   
من  العديد  ترافقه  الليفية،  واألنسجة  اللمفاوية 
والقابلة  الداكنة  البنية  أو  احلمراء،  الورمية  العقد 
الساقني،  على  تظهر  ما  عادة  التي  للتقرح 
في  ببطء  تزيد  التي  القدمني  أو  القدم  أصابع 
ونادرًا  دانية.  مواقع  إلى  وتنتشر  والعدد  احلجم 
أولية،  إصابة  الفموي  التجويف  إصابة  تكون  ما 
اللسان،  تالية على  ولكن ميكن حدوثها كآفات 
السفلى، وخاصة لدى  الفم، والشفة  ومخاطية 

منقوصي املناعة.
Kaposi ̓s                                                             طفح كابوزي

varicelliform eruption                   احلماقي الشكل

وخطير  معمم  ة(  ُشرَّ )ذو  بثري  حويصلي  طفح 
ذو منشأ فيروسي، ويكون متوضعًا فوق التهاب 
عن  ينجم  وقد  قبل،  من  موجود  تأتبي  جلدي 
اإلصابة بفيروسات احلأل البسيط )إكزمية حليئة(، 
أو عن الوقس )جدري البقري: إكزمية وقسية(. 

يسمى أيضًا الطفح جدري الشكل.
kappa                                                                                            كابا

اللغة  حروف  ترتيب  في  العاشر  1.احلرف 

اليونانية.
2. معامل إحصائي يتم استخدامه حلساب مدى 

االتفاق بني النتائج املبنية على املالحظة والنتيجة 

املتوقعة على أساس املصادفة فقط.
Kappadione                                                                  كاباديون

االسم التجاري ملستحضر ثنائي فسفات صوديوم 
امليناديول ، وهوأحد املشتقات التخليقية لفيتامني 

.K

kara-kurt                                                                  ْغَفل الدَّ

(َنوٌع ِمَن الَعناِكب)

نوع سام من العناكب الروسية، وتسمى األرملة 
الشخص  وفاة  سمه  يسبب  أن  وميكن  السوداء، 

في غضون ساعات قليلة.
karaya                                                                  َصْمُغ كارايا

هو اإلفراز الصمغي اجلاف من نبات جوز الرَّجن، 
أو أنواع أخرى من جنس إسطرقولية الذي يصبح 
كملنيِّ  يستعمل  للرطوبة.  تعرضه  عند  هالميًا 
بعض  فإن  الالصقة  خواصه  وبسبب  كتلي، 
حيث  الكارايا،  صمغ  على  حتتوي  املنتجات 
استعمالها الصقات سنية والصقات جلدية  يتم 
ورعاية  تثبيت  في  للجلد  نة  ُمَحصِّ وكحوائل 
أخرى  حاالت  وفي  القولون  فغر  أثناء  الطبائق 

تكتنف تصنيع فغرات )فتحات( صناعية.
karezza                                                                     ِجماٌع حاِقب

)=coitus reservatus(              (جماع مع إيقاف القذف)

مقصود،  بشكل  القذف  تثبيط  فيه  يتم  جماع 
وأحيانًا يستخدم كوسيلة ملنع احلمل.

Karnofsky scale                                   سلم كارنوفسكي

]ديفيد كارنوفسكي- اختصاصي أورام إكلينيكي 
هو  )1914-1969م)[.  بني  ما  عاش  أمريكي   -
مقياس واسع االستعمال، يوظف أحراز تتراوح 
من صفر )االنعدام الوظيفي( أو مريض ميت إلى 

100 لشخص لديه وظيفة طبيعية بالكامل.

Karplus sign                                           عالمة كاربالس

منساوي  طبيب  هو  كاربالس  بول  ]جوهان 
واختصاصي الفيزيولوجيا عاش ما بني )1866 - 

Kaposi’s
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1936م)[ هذه العالمة هي تعديل للرنني الصوتي 
اجلنبي  االنصباب  فوق  بالتسمع  الفحص  عند 
الذي ينطقه املريض   U نْي )العلَّة(  اللِّ فإن احلرف 

.A يسمع كأنه
Kartagner ̓s                                         متالزمة كارتاجينر

syndrome                                   التهاب اجليوب)

والقصبات وأمينة القلب) 

اضطراب وراثي يكتنف توليفة أمراض تتألف من 
قلب مييني )مقلوب الوضع(، وتوسع القصبات 
متنحية  خلة  أنه  على  وينتقل  اجليوب،  والتهاب 

كروموسومية جسدية.  
KarwinsKia                                                                    كارونسكا

(= النبق املسهل)  

جنس نبات من الفصيلة السدرية، يوجد في جنوب 
غرب الواليات املتحدة واملكسيك. 

Karyamoebina                                               ُة َلُة احلالَّ امُلَتَحوِّ

falcata                                                                      ُسج للنُّ

)=Entamoeba histolytica(

على  القادر  املتحوالت  من  الوحيد  النوع  هي 
عن  ينتقل  اإلنسان.  في  األميبات  داء  إحداث 
الطور  للغذاء واملاء.  امللوثة  ابتالع كيساته  طريق 
يغزو  وقد  اأُلتروفة،  هو  الطفيل  هذا  من  النشط 
إلى  ينتشر  أن  وميكن  الغليظة  األمعاء  نسيج 
والطحال،  الكبد،  مثل:  األمعاء  خارج  مواقع 
حول  )غشاء  والتأمور  والدماغ،  والرئتني، 

القلب(.
karyapsis                                                           َوى اُد النَّ اتِّ

هو احتاد النَّوى في خلية االقتران.
karyenchyma                                          ة َوِويَّ الُعصاَرُة النَّ

)=karyolymph(

مع  يتباين  الذي  اخللية  نواة  من  السائل  اجلزء 
 (Linin( والالينني   (Chromatin( الكروماتني 

وهي مواد في النواة.
karyo-                                                   َواة سابقة مبعنى النَّ

)=caryo-(

سابقة للداللة  على العالقة مع النواة. 
karyochromatophil                                   واة َصبوُغ النَّ

(َعَصبون)

تعني بأن اخللية لديها نواة قابلة للتلوين.
karyochrome                                                واة َصبوُغ النَّ

(َعَصبون)

خلية عصبية تتلون نواتها بشكل واضح، بينما ال 
تتلون بقية اخللية.  

karyochylema                                              ة َوِويَّ الُعصاَرُة النَّ

)=karyolymph(

مع  يتباين  كما  اخللية،  نواة  من  السائل  اجلزء 
الكروماتني والالينني )مواد في النواة(. 

karyoclasis                                                      واة ُت النَّ َتَفتُّ

)=karyoklasis(

حتلل أو تدمر نواة اخللية أو الغشاء النووي )البلي 
تدريجيًا  وتفقد  النواة  تنتفخ  وفيه  احليوي(، 

الكروماتني اخلاص بها. 
karyoclastic                                           ل َفتُّ 1.  ُموِقُف التَّ

واة  ُت النَّ 2.  َتَفتُّ

1.تدمر أو حتلل نواة اخللية. 

2. توقف االنقسام الفتيلي.

karyocyte                                                            اة ٌة ُمَنوَّ َخِليَّ

هي خلية حتتوي على نواة.  
karyogamic                            َوِوّي زاُوِج النَّ 1. متعلق بالتَّ

َوى  2. ُمَتزاِوُج النَّ

يعود إلى أو يتميز باحتاد النوى، وغالبًا ما ينقسم 
عن طريق التزاوج النووي.

karyogamy                                                        َتزاُوٌج َنَوِوّي

احتاد نوى اخلاليا عقب حدوث االندماج الهيولي 
أثناء اإلخصاب.

karyogenesis                                                 َوى ُد النَّ َتَولُّ

حالة تطور )مناء( النواة داخل اخللية.

karyogenic
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karyogenic                                                       َوى ُمَولُِّد النَّ

متعلق بتولد النوى؛ تشّكل نواة اخللية.
karyogonad                                                 ة واُة امِلْكَرِويَّ النَّ

)=micronucleus(

عند  النَّوى،  من  نوعني  في  الصغيرة  النواة   .1
تواجد أكثر من نواة في اخللية.

النواة  فإن  الهدبية  األواليَّة  احليوانات  في   .2
بكثير  أصغر  هي  عفانية  الضِّ اخلاملة  االنتساخية 

من النواة الكبروية املكتنفة في التكاثر. 
karyokinesis                                               ة َوِويَّ احَلراِئُك النَّ

(ظواهر العمليات األولية 

في انقسام النواة) 

عادة  ومتثل  النواة،  بانقسام  املتعلقة  الظاهرة 
)التفتل  اخللية  انقسام  عملية  من  األولى  املراحل 

أو االنقسام الفتيلي(.
asymmetrical                                      ُة َوِويَّ احَلرائُِك النَّ

karyokinesis                                              الالُمَتناِظَرة
فيه  تنقسم  الذي  الفتيلي  االنقسام  هو 
أجزاء  وإلى  متساٍو  غير  بشكل  الكروموسومات 

متباينة الكتل.
hyperchromatic                                  ُة َوِويَّ احَلرائُِك النَّ

karyokinesis                  َكثِْيَرُة الكروموسومات
عدد  فيه  يكون  الذي  الفتيلي  االنقسام  هو 

الكروموسومات كبيرًا بشكل غير طبيعي.
hypochromatic                                        ُة َوِويَّ احَلرائُِك النَّ

karyokinesis                 َقليَلُة الكروموسومات
عدد  فيه  يكون  الذي  الفتيلي  االنقسام  هو 

الكروموسومات قلياًل بشكل غير طبيعي.
karyokinetic                             ة متعلق باحَلراِئِك الَنَوِويَّ

العمليات  )ظواهر  النووية  باحلرائك  صلة  ذو 
األولية في انقسام النواة( أو طبيعتها.

karyoklasis                                                     واة ُت النَّ َتَفتُّ

حتلل أو تدمر نواة اخللية، أو تفتت الغشاء النووي.
karyoklastic                                           ل َفتُّ 1. ُموِقُف التَّ

واة  ُت النَّ 2. َتَفتُّ

1.تفتت أو حتلل نواة اخللية.

2. توقف االنقسام الفتيلي.

karyolobic                                                    واة ُص النَّ ُمَفصَّ

حالة تكون فيها نواة اخللية متكونة من فصيصات 
الكريات  في  احلال  هو  كما  ببعضها.  متصلة 

البيضاء متعددة النوى.
karyolobism                                                واة ُص النَّ َتَفصُّ

من  متكونة  اخللية  في  النواة  فيها  تكون  حالة 
في  احلال  هو  كما  ببعضها.  متصلة  فصيصات 

الكريات البيضاء متعددة النوى.
karyology                                                            َوى ِعْلُم النَّ

ز على دراسة  هو الفرع من علم اخلاليا الذي يركِّ
ُبنى ووظيفة نواة اخللية. 

 karyolymph                                                   العصارة النووية

اجلزء السائل من نواة اخللية، وذلك على عكس 
الكروماتني  لنواة اخللية مثل:  املكونات األخرى 

والالينني.
karyolysis                                                      واة اْنِحاَلُل النَّ

نواة  تنتفخ  حيث  احليوي،  البلي  أشكال  أحد 
بشكل  بها  اخلاص  الكروماتني  وتفقد  اخللية 

تدريجي.
Karyolysus lacertarum                  ق وى امُلَمزِّ ُل النَّ َحالَّ

(ُطَفيِليٌّ ِمَن الُكَروانيات)

  karyolytic                                                            واة حالُّ النَّ

بانحالل  متعلق  أو  النواة  انحالل  في  متسبب 
النواة. 

karyomastigont                          سوط النواة

النواة هي حالة خاصة باحليوانات األوالية  سوط 
فيها  السوطي  اجلهاز  يكون  حيث  السوطية، 

مرتبطًا بالنواة.
karyomegaly                                              واة َضخاَمُة النَّ

من  ناجتة  غير  اخللية،  لنواة  طبيعية  غير  ضخامة 
تعدد الصيغ الكروموسومية.

karyomere                                                     ُقَسيٌم كروموسومي

عن  عبارة  هو  الكروموسومي،  القسيم   .1

karyogonad
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حبيبات شبيهة باخلرز ُتالحظ خالل الطور األول، 
ومتر بتسلسل على طول اخليط الكروموسومي.

النواة  من  صغير  جزء  على  حتتوي  حويصلة   .2

تفتل)انقسام  حدوث  عقب  عادة  وتنشأ  النمطية 
فتيلي( غير طبيعي.

karyometry                                                      واة ِقياُس النَّ

عبارة عن إجراء قياس كمي لنوى اخللية.
karyomicrosome                           ُجَسيٌم ِمْكَرِويٌّ َنَوِوّي

بالليف  اخلاصة  الدقيقة  األجزاء  أي جزء من  هو 
الكروماتينّي.   

karyomit                                     واِة الكُروماتيِنّي َخيُط النَّ

داخل  للشبكة  مفرد  كروماتيني  ليف  عن  عبارة 
نواة اخللية.

karyomitome                                         ة َوِويَّ َبْيَكُة النَّ الشُّ

هي األلياف )الشبكة( النووية من الكروماتني.
karyomitosis                                                  واة ُل النَّ َتَفتُّ

)=mitosis(                                                     (ل َفتُّ (= التَّ

حدوث انقسام لنواة اخللية يسبق عملية االنقسام 
الفتيلي.

karyomitotic                                                               ِلّي َتَفتُّ

)=mitotic(

نواة  )انقسام  النواة  تفتُّل  إلى  يعود  أو  متعلق 
اخللية(.

karyomorphism                                             واة َشْكُل النَّ

النووية للخاليا، خاصة  1. يدل على األشكال 

الكريات البيضاء مثل، اخلاليا مفصصة النوى.                                                                                                      
2. تطور ومنو نواة اخللية.

karyon                                                                  ة َنواُة اخَلِليَّ

1. اللب املركزي جلسم.

يتكون من عدد  اخللية  2. جسم مكروي داخل 

من ُعَضيَّات مميزة مرئية باملجهر الضوئي، يغلفها 
ُنويَّات،  أو  ُنويَّة  بداخلها  رقيق،  نووي  غشاء 

والالينني  الكروماتني  من  منتظمة  غير  حبيبات 
وجبلة النواة املنتشرة.

karyonide                                                       ة َنسيَلٌة َنَوِويَّ

من  املستمدة  جينيًا  املتماثلة  النوى  من  مجموعة 
انقسام خلية أبوية واحدة.

karyophage                               (من األوالي) واة َباِلَعُة النَّ

بلعمي  تأثير  لها  األوالي،  احليوانات  إحدى  هي 
على نواة اخللية التي أصابتها.

karyoplasm                                                            ة ِجْبَلٌة َنَوِويَّ

)=nucleoplasm(

ل نواة اخللية. هي كتلة السيتوبالزم التي ُتشكِّ
karyoplasmic                               ة َوِويَّ متعلق باجِلْبَلِة النَّ

مصطلح يستخدم للداللة على نواة اخللية.
karyoplast                                                                 ة َنواُة اخَلِليَّ

)=karyon(

1. اللب املركزي جلسم.

يتكون من عدد  اخللية  2. جسم مكروي داخل 

من ُعَضيَّات مميزة مرئية باملجهر الضوئي، يغلفها 
ُنويَّات،  أو  ُنويَّة  بداخلها  رقيق،  نووي  غشاء 
والالينني  الكروماتني  من  منتظمة  غير  حبيبات 

وجبلة النواة املنتشر.
karyoplastin                                                        كاريوبالستني

)=parachromatin(                           (باراكروماتني =)

1. مادة مغزل االنقسام الفتيلي.

التي تشكل اجلهاز  اللون  النووية عدمية  املادة   .2

املغزلي.
karyopyknosis                                              واة ُظ النَّ َتَغلُّ

إلى  انكماش نواة اخللية، مع تكثُّف الكروماتني 
كتلة، أو كتل صلبة عدمية البنية.

karyopyknotic                                        َواة 1. ُمَتَغلُِّظ النَّ

واة  2. ُمَغلُِّظ النَّ

karyopyknotic
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1. متعلق بتغلظ النواة، يتصف بتغلظ النواة. 

2. يتسبب في تغلظ الكروماتني داخل النواة.

karyoreticulum                                         ة َوِويَّ َبْيَكُة النَّ الشُّ

اجلزء اللييفي للجبلة النووية الذي ميكن متييزه من 
اجلزء السائل اخلاص بالعصارة النووية.

karyorrhectic                                                واة ُق النَّ زَّ ُمَ

النواة  بتمزق  ويتصف  النواة،  بتمزق  1.متعلق 

)ممزق النواة(.
2. عامل يتسبب في متزق النواة.

karyorrhexis                                                   واة ُق النَّ زُّ َتَ

يتالشى  بحيث  اخللية  لنواة  قطع  حدوث 
الشكل  عدمية  حبيبات  إلى  ويتفتت  الكروماتني 

يتم بثقها )قذفها( إلى خارج اخللية.
karyosome                                                      ُجَسيٌم َنَوِوّي

من  أي  على  للداللة  التعبير  هذا  استخدام  يتم  
الكتل الكروماتينية املكثفة غير املنتظمة واملبعثرة 
في الشبكة الكروماتينية اخللوية، كما يطلق عليه 

Karyon                      َنواُة اخَلِليَّة
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الغالف النووي

غشاء 
البالزما
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الكروماتني

Karyon
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Ribosomes
الريبوسومات
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جهاز جوجلي

Microtubules
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اخليوط املتواسطة

بيروكسية

Microvilli
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املتقدرات
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يحلول

CYTOSKELETON:
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الكروماتينية،  والنوية  الكاذبة،  النوية  أيضًا: 
واملستودع الكروماتيني.

karyospherical                                              واة ُكَرِويُّ النَّ

يعني بأن نواة اخللية مستديرة الشكل )على هيئة 
كرة(.

karyostasis                                                  َوِوّي كوُد النَّ الرُّ

بني  فيما  اخللية  نواة  بها  متر  التي  الراحة  مرحلة 
االنقسامات التفتلية.

karyotheca                                     َوِوّي الِقَراُب النَّ

)=nuclear envelope(                   (َوِوّي (= الِغاَلُف النَّ

الغشائني  من  أي  وهو  النووي،  الغشاء   .1

الداخلي واخلارجي يكون الغالف النووي.
من  مزدوجة  طبقة  هو  النووي،  الغالف   .2

وتفصلها  اخللية  بنواة  حتيط  والبروتني  الشحم 
للنواة  املتراكزان  الغشاءان  ويكون  الهيولى،  عن 
بعضهما  عن  منفصلني  واخلارجي(  )الداخلي 

البعض بواسطة حيِّز محيط بالنواة.
karyotin                                                                           كاريوتني

)chromatin=(                                                 (كُروماتني =)

ن )الصبغ( في نواة اخللية  اجلزء األكثر قابلية للتلوُّ
وهو  نووية،  لييفات  من  شبكة  ل  ُيشكِّ الذي 
احلمض الريبي النووي منزوع األكسجني املتصل 
الغالب،  في  هيستونية  بروتينية  بنيوية  بقاعدة 
وهو احلامل )الناقل( للجينات الوراثية. يحدث 
والكروماتني  احلقيقي  الكروماتني  حالتني:  في 
يلتف  الذي  مختلفة  تصبغ  خواص  مع  املغاير، 
الثاني في  ن كروموسومات الطور  وينطوي ليكوِّ

انقسام اخللية.
karyotype                                                      َوِوّي َمُط النَّ النَّ

لنواة  الكاملة  الكروموسومات  من  مجموعة 
اخللية )32 كروموسومًا(، ومن خالل التمديد، 
تكون  للكروموسومات  املجهرية  الصورة  فإن 

ُمنظمة بناًء على تصنيف معياري. 
karyotypic                                       َوِوّي َمِط النَّ متعلق بالنَّ

يعود إلى أو ممثاًل للنمط النووي.
karyotyping                                                  َتْنميٌط َنَوِوّي

عبارة عن فحص )إجراء مختبري( يجري على 
حيث  اخلاليا،  من  عينة  على  الكروموسومات 
كسبب  الوراثية  املشكالت  حتديد  في  يساعد 
االختبار:  لهذا  وميكن  املرض،  أو  االضطراب 
عن  والبحث  الكروموسومات  عدد  حتديد 

التغيرات البنيوية في الكروموسومات.
karyozoic                                                    واة ُمْسَتوِطُن النَّ

بعض  تفعل  كما  اخلاليا،  نوى  داخل  يعيش 
احليوانات األوالي أو الفيروسات.

Kasabach-Merritt                    متالزمة كاساباك-ميريت

syndrome

(أورام وعائية دموية ضخمة مع

خلل تخثر منتشر داخل األوعية)

عادة  يحدث  الولدان،  يصيب  دموي  اضطراب 
ويتميز  احلياة،  من  األولى  القليلة  األشهر  في 
من  وغيرها  الشديد  الدموية  الصفيحات  بقلة 
الدموية  األوعية  تخثر  على  الدالة  االضطرابات 
في  الوعائية  لألورام  سريع  بانتشار  مصحوبة 
يرافقه  وقد  البطن،  وأحشاء  واألطراف  اجلذع 

أحيانًا نزيف وفقر الدم. 
kasai                                                                                كازاي

ُدُث في زائير)  ٌة َتْ (ُمَتاَلِزَمٌة َمَرِضيَّ

نوع من فقر الدم احلادث لدى سكان منطقة نهر 
الكونغو، تتميز بحدوث وذمة )تورم( باألنسجة 
اجللد،  في  التصبغ  قليلة  ومناطق  اجللد،  حتت 
عوز   عن  غالبًا  ناجتة  معوية  معدية  واضطرابات 

)نقص( التغذية.
kasai opration                                                    عملية كازاي

جذير   إلى  الصائم  من  متتد  جراحية  مفاغرة 
هذا  عمل  يتم  الكبد،  داخل  الصفراوي  السبيل 

 kasai
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األقنية  إنشاء مجرى )قناة( من  اإلجراء من أجل 
حالة  في  األمعاء  إلى  الكبدية  داخل  الصفراوية 

رتق القناة الصفراوية أو التضيق أو ورم بالقناة.
kasal                                                                                 كاسال

 - الصوديوم  فسفات  ملركب  كيميائي  اسم 
املضافات  أحد  وهو  القاعدي،  األلومينيوم 
الغذائية، ويحتوي على 30 % فسفات صوديوم 

ثنائي القاعدة.
Kaschin-Beck disease                  مرض كاشني-بيك

ٍ ببطء يصيب املفاصل  سي مزمن مترقِّ مرض تنكُّ
في  رئيسي  بشكل  ويحدث  والفقرات،  احمليطية 
الشرقية  سيبيريا  في  متوطنًا  ويكون  األطفال، 
والصني وكوريا. وُيعَتقد بأن سبب اإلصابة بهذا 
بعدوى  املصابة  القمح  حبوب  ابتالع  هو  الداء 
الفصال  ويسمى  األبواغ،  شعرية  املِغزالوية 

العظمي املشوه املتوطن.

Kashin-Bek disease                         مرض كاشني-بيك

)=Kaschin-Beck(

ٍ ببطء يصيب املفاصل  سي مزمن مترقِّ مرض تنكُّ
في  رئيسي  بشكل  ويحدث  والفقرات،  احمليطية 
الشرقية  سيبيريا  في  متوطنًا  ويكون  األطفال، 
اإلصابة  سبب  بأن  وُيعَتقد  وكوريا.  والصني 
املصابة  القمح  حبوب  ابتالع  هو  الداء  بهذا 
بعدوى املِغزالوية شعرية األبواغ ويسمى الفصال 

العظمي املشوه املتوطن.
Kast ̓s syndrome                                               متالزمة كاست

(أورام وعائية واضطرابات عظمية)

بورم  باطن مصحوب  عبارة عن ورام غضروفي 
وعائي جلدي أو حشوي.

kat                                                                           رمز الكاتال

)=katal(

الدولي  النظام  في  اإلنزميات  قياس  وحدة 
للوحدات.

Karyotype                    َوِوّي النََّمُط النَّ

kasal 



- 86 - - 87 -

 kat-                                                        َت ؛ َأْسَفل؛ ُهُبوط 1.  سابقة مبعنى َتْ

2. سابقة مبعنى االْنِخَفاُض

ُجْوع 3. سابقة مبعنى الرُّ

kata-                            َت ؛ َأْسَفل ؛ ُهُبوط 1. سابقة مبعنى َتْ

2. سابقة مبعنى االْنِخَفاُض

ُجْوع 3. سابقة مبعنى الرُّ

katabolism                                                              َتْقِويض

)=catabolism(

عن  التي  )أيضية(  استقالبية  تكسير  عملية  أية 
طريقها يستطيع الكائن احلي حتويل املواد الغذائية 
الطاقة  إلنتاج  التركيب  في  بسيطة  بات  مركَّ إلى 

ومواد إخراجية.
katachromasis                            َوِوي ْمِل النَّ اْجِتَماُع الشَّ

التحوالت النووية التفتلية التي تؤدي إلى تشكل 
نوى بِْنت من مجموعات الكروموسوم املنفصلة 

أثناء طور الصعود )االنقسام اخللوي(.
katadidymus                               ]ُمْلَتِصُق اأَلْسَفَلني ]مسخ

اجلسم،  من  السفلي  اجلزء  في  ملتصقان  توأمان 
ويكونان منفصلني في اجلزء العلوي من اجلسم.

katal                                                                                                        كاتال

ظاِم الُدَوِليِّ ِللَوْحدات)     (َوْحَدُة قياِس اإِلنزميات في النِّ

عن  للتعبير  استخدامها  يقترح  قياس  وحدة 
األنشطة املتعلقة بكل العوامل احلفازة، متضمنة 
أنها  أساس  على  تعريفها  يتم  بحيث  اإلنزميات، 
التي  مثاًل(  )كاإلنزمي  از  احلفَّ من  الكمية  تلك 
تفاعل قدره واحد مول  تعمل على حتفيز معدل 

من ركيزة ما لكل ثانية.
katalase                                                       ]كاتاالز  ]إنزمي 

املؤكِسدة  اإلنزميات  صنف  من  بروتيني،  إنزمي 
املختِزلة التي حتفز حتويل بيروكسيد الهيدروجني 
إلى ماء وأكسجني، مما يحمي اخلاليا. يوجد في 
الهوائية  جراثيم  باستثناء  احليوانية  اخلاليا  معظم 
ُخلَّة  هو  اإلنزمي  هذا  وعوز  معينة.  إجبارية 

انعدام  عنه  ينتج  متنحية،  جسدية  كروموسومية 
وغرغرينة  تقرحية  مبتالزمات  ويتميز  الكاتاالز، 

فموية. 
kataphraxis                                      إْسَناُد الُعْضِو امُلَتَدلِّي

katathermometer                  هاُبِطّي ِمْقياُس احَلراَرِة التَّ

من  مكونًا  ويكون  التهابطي،  احلرارة  مقياس 
أحدهما  الكحولية،  احلرارة  مقاييس  من  اثنني 
مزود ببصيلة جافة، واآلخر مزود ببصيلة رطبة. 
 110 قدرها  حرارة  درجة  حتى  تسخينهما  ويتم 
ويتم  للهواء،  تعريضهما  يجري  ثم  فهرنهايت 
حتى  بصيلة  كل  تستغرقه  الذي  الوقت  حساب 
تنخفض درجة حرارتها من (90 - 100) درجة.

  Katayama                                                                   الَقوات

)Oncomelania=(                          (ِجْنٌس ِمَن الَقواِقع)

شرق  في  يوجد  العذب،  املاء  قواقع  من  جنس 
آسيا وجزر الباسيفيك. وميكن لبعض األنواع منه 

أن تنقل مرض البلهارسيات اليابانية.
Katayama disease                                              داُء كاتاياما

)=schistosomiasis                       داُء الِبْلهاِرْسياِت =)

japonica(                                                                    (اليابانّي

للمتالزمة  املسبب  اجلهازي  البلهارسيات  داء  هو 
اإلصابة  مع  يتصاحب  الذي  املصل  لداء  الشبيهة 
باحلمى،  وميتاز  اليابانية،  بالبلهارسية  الشديدة 
والنفضات، والقيء، مع تضخم الكبد والطحال.

katechin                                                                    كاتيشني

عامل قابض بلوري أساسي يستخلص من الكاد 
أيضًا  ويسمى  السنط(،  نبات  )خالصة  الهندي 

كايتكول أو حمض الكانيكويك. 
kath-                                                     سابقة مبعنى الُهُبْوط

)=cata-(

طليعة مصطلح تعني الهبوط. 
katharometer                                          ِمْقياُس االْسِتْقاَلب؛

katharometer
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ِمْقَياُس اأَلْيض 

االستقالب  معدل  حتديد  في  تستخدم  أداة 
األساسي وذلك عن طريق القياس الكهربائي.

katharophore                                          ُف اإِلْحليل ُمَنظِّ

جهيزة تستخدم لتنظيف اإلحليل )مجرى البول(.
kathepsin                                                               كاتيبسني

صنف  من  اإلنزميات  من  عدد  من  واحد  هو 
الهيدروالز الذي يحفز حلمهة \ )متيه( الروابط 
جسيمات  هي  الكاتيبسينات  ومعظم  الببتيدية. 
الباهاء  وجود  في  الداخلية  للببتيدازات  حالَّة 

احلمضي األمثل.
kathisophobia                                                 ُرهاُب اجُللوس

)=akathisia(                                          (ُر اجُللوس (= َتَعذُّ

من  مبرر  غير  أو  عقالني،  وغير  شديد  خوف 
اجللوس.

Kathon                                                                          كاثون

اسم جتاري ملستحضرات ميثيل األيزوثيازولينون 
وميثيل كلوروأيزوثيازولينون، وهي مواد حافظة 

مضادة للجراثيم ومضادة للفطريات.
katine                                                                                                    قاتني

(قلواني مخدر نباتي املنشأ) 

مادة قلوانية تتماثل تأثيراتها على اجلهاز العصبي 
ال  أنها  إال  الكوكايني،  يحدثها  التي  تلك  مع 
تعمل كمخدر موضعي، يتم استعماله كمخمد 
أوراقه  تستعمل  كما  خفيف.  وُمْشِمق  للشهية 
أيضًا  للمضغ  استعمالها  ويتم  وِعْلك،  كشاي 
وشرق  أثيوبيا،  مثل:  البلدان  بعض  في  وذلك 

وجنوب إفريقيا، واليمن. 
kation                                                           كاتُيون ؛ هاِبَطة

 )=cation(

إلى  لعوزه  نظرًا  موجبة  شحنة  يحمل  أيون 
اخللية  في  الكاتيونات  تهاجر  اإللكترونات. 

الكهرلية نحو املهبط املشحون سلبيًا.
katolysis                                                          ٌل ُجْزِئّي لُّ َتَ

الكاملة  شبه  أو  الكاملة  غير  التحويل  عملية 

أكثر  مركبات  إلى  املعقدة  الكيميائية  لألجسام 
خاصة  بصفة  التعبير  هذا  ويستخدم  بساطة، 

للداللة على عمليات الهضم.
katophoria                                                   اْحِواَلٌل ُسْفِلّي

)=cataphoria(

انحراف إحدى العينني لألسفل عند تثبيت العني 
األخرى، كما يعني أيضًا التحرك السفلي حملاور 
املنبهات  إزالة  بعد  معًا  االثنني  أو  العينني  إحدى 

االندماجية البصرية.
katotropia                                                     اْحِواَلٌل ُسْفِلّي

)=katophoria(

انحراف إحدى العينني لألسفل عند تثبيت العني 
األخرى، كما يعني أيضًا التحرك السفلي حملاور 
املنبهات  إزالة  بعد  معًا  االثنني  أو  العينني  إحدى 

االندماجية البصرية.
Katz                                                                         كاتز

]سير برنارد كاتز، عالم نفسي بريطاني، ولد في 
الطب  في  نوبل  بجائزة  فاز  1911م[،  عام  أملانيا 
مع  مشاركة  وذلك  1970م  عام  والفيزيولوجيا 
فانت  وأولف  إكسيلرود،  )جوليوس  من:  كل 
التي  الطريقة  إلى  لتوصلهم  وذلك  أولير(،  فون 
يتم بها انتقال الدفعة الكهربية من األعصاب إلى 

العضالت.
katzenjammer                                                                     ُخَمار

)=hangover(

بالراحة،  اإلحساس  عدم  من  مؤقتة  بدنية  حالة 
بعد  وحتدث  والغثيان،  بالصداع  عادة  تتميز 

استهالك كمية مفرطة من الكحول.
Kauffmann-white                    تصنيف كاوفمان-هوايت

classification

جرثومة  أنواع  على  املصلي  للتعرف  مخطط 
مع  تفاعالتها  بتصنيف  وذلك  السلمونيلة، 

.)Vi ،H ،O( األمصال الضدية

Katharophore



- 88 - - 89 -

Kaufman-Mckusick                                متالزمة كاوفمان

syndrome                                                                مكوسيك-

نادر  متنحٍ  جسدي  كروموسومي  اضطراب 
املهبلّي  مصحوبًا بكثرة األصابع  الرحمي  للَمَوه 
عيوب  )اليد(،  العلوي  الطرف  محور  خلف 
ثنائي اجلانب.  الكلية  َمَوه  قلبية خلقية، وأحيانًا 
الذكور مبال  اإلكلينيكية في  التظاهرات  وتشمل 

حتتاني ورفاء الصفن البارز. 
kava                                                                     (ر كافا (ُمخدِّ

جزر  في  تنمو  شجيرة  من  مشتق  غذائي  مكمل 
لعالج  مفيد  أنه  من  الرغم  على  اجلنوبي،  البحر 
النوم  واضطرابات  الراحة  وعدم  والقلق  التوتر 
اعتبارات  عدة  توجد  فإنه  النفسي،  واإلجهاد 
للسالمة عند تعاطيه نظرًا لسميته للكبد، مما يسبب 

قصيرة  لفترات  العادية  اجلرعات  مع  كبديًا  فشاًل 
األجل، مينع استعماله في احلمل واإلرضاع، وفي 
األطفال أقل من 16 عامًا في العمر أو األشخاص 
اضطرابات  أو  حتسس  فرط  لديهم  بأن  املعروف 

اكتئابية كبيرة أو مرض الباركنسون.
kavaism                                                         ُم بالكافا َسمُّ التَّ

حالة من التسمم ناجمة عن تعاطي كمية مفرطة من 
الكافا، وتتميز بجلد جاف متقشر مصفر، واحمرار 

العينني، وتساقط الشعر وفقدان الشهية. 
Kawasaki disease                                           داُء كاواساكي

(متالزمة العقدة اللمفية

املخاطية اجللدية)

عادة  تصيب  السبب،  معروفة  غير  متالزمة 

Kation                  كاتُيون؛ هابَِطة
         (= cation)  

CATHODE الكاثود

KATION الكاتيون

ANODEاألنود

ANIONاألنيون

 ELECTROLYTE
SOLUTION

محلول كهرلي

Difference Between Anions and Kations
الفرق بني األنيون والكاتيون

 Kawasaki
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ى واحتقان  ع واألطفال، ومن عالماتها احلمَّ ضَّ الرُّ
والتهاب  الفم  وجوف  الشفاه  واحمرار  امللتحمة 
العنقية  اللمفية  العقد  وتضخم  التقرحي  اللثة 
وطفح جلدي بقعي حماموي، كما يصبح اجللد 
اليد  أصابع  خاصة  ف،  ويتوسَّ متوذمًا  جاسيًا 

وأصابع القدم. 
Kay Ciel                                                                   كاي سيل

البوتاسيوم،  كلوريد  ملستحضر  التجاري  االسم 
عن  يعطى  كهرلي،  كعيَّاض  يستخدم  دواء  وهو 
طريق الفم، أو عن طريق التسريب داخل الوريد.

Kayexalate                                                         كايكساالت

بوليستيرين  سلفونات  ملستحضرات  جتاري  اسم 
الصوديوم، يستخدم لعالج فرط بوتاسيوم الدم.

Kayser-Fleischer                                             -َحَلَقُة كايزر

ring                                                                                     فاليشر

(على القرنية)

عاش  أملاني  عيون  اختصاصي  كايزر  ]برنارد 
فاليشر  وريتشارد  1954م)،   -  1869) بني  ما 
1904م)[.   - ما بني )1848  أملاني عاش  طبيب 
أو  ذهبي،  بني  بلون  دائرة  ظهور  عن  عبارة  هي 
)الصفيحة  ديسميه  غشاء  مستوى  عند  أخضر 

تتم  الناحية احلوفية،  للقرنية( في  احملددة اخللفية 
ومصاحبًا  للقرنية  ويلسون  مرض  في  مشاهدته 

الضطرابات كبدية أخرى.
kb                                               1. مختصر لكلمة: كيلوقاعدة

2. رمز لثابتة التفارق القاعدي

متوالية  طول  على  للداللة  تستخدم  وحدة   .1
احلمض النووي، كما يستعمل في بعض األحيان 
بشكل غير صحيح للداللة على األزواج القاعدية 

املكونة لألحماض النووية ثنائية الطيقان.
2. ثابتة التفارق التي تصف عملية التأين لقاعدة.

kbp                                                            مختصر كلمة أزواج

الكيلو قاعدة

للرمز  الوراثة  علم  في  االختصار  هذا  يستخدم 
املكونة للكيلوقاعدة، ويعادل  القاعدية  لألزواج 

)1000 قاعدة في احلمض النووي(.
kcal                                             مختصر لكلمة كيلوكالوري

وحدة تستعمل في الدراسات االستقالبية، وتدل 
والكالوري  كالوري،   1000 قدرها  كمية  على 
احلرارة  درجة  لرفع  الالزمة  احلرارة  كمية  هو 
لكيلوجرام واحد من املاء بدرجة واحدة سيليزية، 
 15.5 14.5 درجة سيليزية إلى  بشكل خاص من 

ي. درجة سيليزية عند ضغط مقداره 1 جوِّ
KCF                                                               مختصر االْكِتشافاُت

اإلكلينيكية الرئيسية

)=Key Clinical Findings(

طبيعية،  غير  أو  مرضية  حلالة  موضوعية  دالئل 
الفحوص  اكتشافات  أساس  على  مبنية 

اإلكلينيكية، والبدنية وفحوص األشعة.
kCi                                    مختصر لكلمة كيلوكوري

وحدة النشاط اإلشعاعي، ويعادل ألف كوري، 
عدد  فيها  يكون  التي  املشعة  املادة  كمية  أو 
الثانية  في   1013 x  3.7 هو  النووية  اإلنحالالت 

Kayser-Fleischer ring        َحَلَقُة كايزر-فاليشر
      )على القرنية(

Kay Ciel



- 90 - - 91 -

الواحدة.
kcps                                 مختصر لكلمة كيلودورة بالثانية

ألف دورة في الثانية.
Kd                                                               رمز لثابتة التفارق

هو ثابتة التوازن، يتم التعبير عنها في التركيزات، 
مكوناته  إلى  أيون  أو  جلزييء،  التفارق  ويصف 

األساسية.  
kD, kDa                                    مختصر لكلمة كيلودالتون

1000 دالتون، والدالتون  وحدة الكتلة وتساوي 
هو وحدة الكتلة الذرية.

Ke                                                          (واسمة مستضدية) كي

)=Kern(

واسمة مستضدية متيز األنواع الفرعية من السلسلة 
اخلفيفة اخلاصة باجللوبولني املناعي البشري.

    Kearns-Sayre                                                 -متالزمة كيرنز

syndrome                                                                      ساير

وتنكس  املترقِّي،  العني  بشلل  تتميز  متالزمة 
ورنح،  عضلي،  واعتالل  للشبكية،  تصبغي 
وعيب التوصيل القلبي، ويكون بدء املرض قبل 
عمر 20 عامًا. جميع املرضى تقريبًا لديهم خنب 
حمراء  ألياف  وُتشاَهد  الكبير،  املتقدري  الدنا 

ممزقة في اخلزعة العضلية.
kebocephaly                                                    َتَنْسُنُس الَرأْس

)=cebocephaly(                                     تشوه الرأس بتقارب)

العينني وتراجع األنف)

تشوه تطوري للرأس، يتميز برأس قردي الشكل 
من  قريبتان  والعينان  معيب،  األنف  حيث 

بعضهما نتيجة تقارب جتويفي احلاجبني.
ked                                                          (ُقراُد الَغَنم) وع بُّ الطَّ

ذبابة عدمية األجنحة تسمى قراد األغنام، تصيب 
براني  طفيل  وهو  الطفيليات،  بعدوى  الغنم 

يصيب الغنم واملاعز.
keel                                                              اْلِتهاُب ِمَعى الَبّط

التيفية،  نظيرة  أو  السلمونيلة  بداء  البط  إصابة 
ويتميز بالضغف الشديد واملوت املفاجىء للطيور 

التي تبدو سليمة ظاهريًا.
Keen ̓s sign                                                         عالمة كني

(في كسور الشظية)

بني   ما  عاش  أمريكي  جراح  هو  كني  ]ويليام 
1932م)[، هي زيادة قطر الساق عند   -  1837)

للشظية  بوتس  كسر  حدوث  حالة  في  الكاحل 
)في النهاية السفلية للظنبوب(.

keeper                                                                       َحاِفَظٌة

العناية  أو  حراسة  في  مهمته  تتمثل  شخص   .1

بشيء أو شخص ما.
حلفظ  املخصصة  املختلفة  األجهزة  من  أي   .2

شيء ما بداخلها.
 Keflex                                                                       كيفليكس

الـدوائـي  للـمستـحضر  التـجـاري  االسـم 
التخليق  جزئي  مضاهئ  هو  “سيفاليكسني” 
 ،C سيفالوسبورين  الطبيعي  احليوي  للمضاد 
ال ضد مجال واسع من اجلراثيم سلبية اجلرام  فعَّ
عالج  في  استعماله  ويتم  اجلرام،  وإيجابية 
عداوى السبيل البولي والسبيل التنفسي واجللد 
نتيجة للممراضات احلساسة  الرخوة  واألنسجة 

لهذا املضاد ويعطى عن طريق الفم.
Keflin                                                                            كيفلني

االسم التجاري ملستحضر سيفالوتني الصوديوم، 
من  الصوديوم  أحادي  ملح  عن  عبارة  وهو 
عداوى  عالج  في  يستعمل  السيفالوتني، 
للممراضات  نتيجة  واألنسجة  الكبيرة  األعضاء 

احلساسة لهذا املضاد.
Keftab                                                                         كيفتاب

الدوائـي  للمـستحـضـر  التـجـاري  االسـم 
االسم  وهو  سيفاليكسني”،  “هيدروكلوريد 

Keftab
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“سيفاليكسني”  الدوائي  للمستحضر  التجاري 
احليوي  للمضاد  التخليق  جزئي  مضاهئ  هو 
مجال  ضد  ال  فعَّ  ،C سيفالوسبورين  الطبيعي 
واسع من اجلراثيم سلبية اجلرام وإيجابية اجلرام، 
البولي  السبيل  عداوى  عالج  في  استعماله  ويتم 
والسبيل التنفسي واجللد واألنسجة الرخوة نتيجة 
عن  ويعطى  املضاد  لهذا  احلساسة  للممراضات 

طريق الفم.
Kefurox                                                                   كيفوروكز

امللح أحادي الصوديوم للسيفاروكسني، ويستعمل 
حساسة  مكروبات  عن  ناجمة  عداوى  عالج  في 

لهذا املضاد احليوي.
Kefzol                                                                                كيفزول

سيفازولني،  صوديوم  ملستحضر  جتاري  اسم 
للسيفازولني،  الصوديوم  أحادي  امللح  وهو 
التي  كتلك  واالستعماالت  اخلواص  نفس  له 
عداوى  عالج  في  يستعمل  للقاعدة،  تكون 
واجللد  املعوي  املعدي  والسبيل  التنفسي  السبيل 
واألنسجة الرخوة والعظام واملفاصل والدم نتيجة 
للممراضات احلساسة، ويعطى عن طريق احلقن 

داخل الوريد أو العضل.
Kehr ̓s sign                                                          عالمة كير

 (في تزق الطحال) 

ألم شديد في الكتف األيسر، يحدث في بعض 
ق الطحال. حاالت متزُّ

Kehrer ̓s reflex                                             منعكس كيرر

(انغالق العينني عند

تنبيه الصماخ الظاهر وغشاء الطبل) 

هو فعل قفل العني كنتيجة ملنبه ملسي (Tactile) أو 
الصماخ  من  العميق  للجزء   (Thermal) حراري 
السمعي الظاهر والطبل )األذن( كفعل منعكس.

keirospasm                                          ُج َيِد احَلالَّقني َتَشنُّ

)=shaving cramp(

حالة ناجمة عن خلل التوتر املهني الذي يصيب 
اليدين واألصابع في احلالقني.

Keith ̓s node                                                      عقدة كيث

الالمنطية  القلبية  العضلة  أللياف  مجهري  ع  جتمُّ
للثلم  العلوية  النهاية  عند  بوركيني(  )ألياف 
األجوف  الوريد  بني  املوصل  عند  االنتهائي، 
يأخذ  القلبي  النظم  األمين.  واألذين  العلوي 
أيضًا  تعرف  التي  العقدة  هذه  من  طبيعيًا  منشأه 
بأنها الناظمة القلبية، وتسمى أيضاً العقدة اجليبية 

األذينية.
Keith-FlacK node                                  ُعْقَدُة كيث-فالك

)=sinoatrial node(                      ُة (= الُعْقَدُة اجَليِبيَّ

ة) اأُلَذيِنيَّ

الالمنطية  القلبية  العضلة  أللياف  مجهري  ع  جتمُّ
للثلم  العلوية  النهاية  عند  بوركيني(  )ألياف 
األجوف  الوريد  بني  املوصل  عند  االنتهائي، 
القلبي  النظم  يأخذ  األمين.  واألذين  العلوي 
أيضًا  تعرف  التي  العقدة  هذه  من  طبيعيًا  منشأه 
بأنها الناظمة القلبية، وتسمى أيضاً العقدة اجليبية 

األذينية.
Keith-Wagener-                                        -تصنيف كيث

BarKer classification                                    واجنر-باركر

(العتالل الشبكية بفرط (ارتفاع) ضغط الدم)

 هو تصنيف لفرط )ارتفاع( ضغط الدم وتصلب 
العينية.  الشبكية  تغيرات  على  بناًء  الشرايني 

يتكون من:
األساسي  احلميد  الدم  ضغط  )ارتفاع(  فرط   )1(

والذي يعرف بواسطة توهني شرياني متوسط.
يوجد  ال  لكن  ثابت،  الدم  ضغط  ارتفاع   )2(
بواسطة  ويعرف  الصحة،  العتالل  واضحة  آثار 

توهني شرياني أكثر تأكيدًا مع تضييق موضعي.
أعراض  مع  الدم  ضغط  )ارتفاع(  فرط   )3(

Kefurox
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شبكية، كلوية، دماغية وأعراض أخرى، يعرف 
بواسطة توهني بارز للشرايني مع نضحات قطنية 

الشكل، ونزوفات.
اضطرابات  مع  الشديد  الدم  ضغط  فرط   )4(
بصرية  واضطرابات  العصبي  اجلهاز  في  شديدة 
شديدة وأعضاء أخرى، يعرف بواسطة عالمات 
وذمة  مع   )3( باملجموعة  اخلاصة  العني  تنظير 

حليمة العصب البصري. 
kelectome                                                               ِمْخَزَعة

جهيزة تستخدم في إزالة مناذج نسيجية من األورام 
عن طريق القطع ثم الفحص الباثولوجي.

Kelene                                                                             كيلني

اسم جتاري ملستحضر كلوريد اإليثيل، ويستخدم 
كمخدر موضعي.

Kell blood group                           الزمرة الدموية كيل

مستضدات  من  الدموية  الزمرة  هذه  تتكون 
كريات الدم احلمراء املتعددة، خاصة ثالثة أزواج 
من املتناوبات يتم حتديدها بواسطة جينات معقدة 

في موضع واحد، تشمل جني صامت، أيضًا يتم 
تنظيمها بواسطة الكروموسوم X، مصحوبة غالبًا 

مع مرض الورم احلبيبي املزمن املرتبط باجلنس.
Keller operation                                           عملية كيلر

عملية يتم فيها إجراء قطع سهمي للبروز اإلنسي 
قاعدة  واستئصال  األول  املشطي  العظم  لرأس 
تتم  القدم.   في  الكبير  لإلصبع  الدانية  السالمية 

هذه العملية إلبهام القدم األروح.
 Kellock ̓s sign                                                 عالمة كيلوك

(في انصباب اجلنب)

في  زيادة  بحدوث  اإلحساس  عن  عبارة  هي 
اليمنى  باليد  القرع احلاد  اهتزازات األضالع عند 
بحيث تكون اليد اليسرى موضوعة بإحكام على 

الصدر حتت احللمة. 
 Kelly ̓s operation                                             عملية كيلي

ما  عاش  كيلي،  أتود  هوارد  األمريكي  ]اجلراح 
لتصحيح  عملية  هي  1943م)[،   -  1858) بني 
سلس اإلجهاد في النساء، وفيها يتم حتديد موقع 
بالوني،  قثطار  باستخدام  الغائرة  البولية  ة  املصرَّ

Keith’s node                        عقدة كيث

 Bachmann’s
bundle

حزمة باخمان

His bundle
حزمة هيس

 Purkinje
fibres

ألياف 
بوركيني

Sinoatrial node
(Keith’s node)

العقدة اجليبية األذينية 
)عقدة كيث(

 Atrioventricular
node

العقدة البطينية 
األذينية

 Left posterior
bundle

احلزمة اخللفية اليسرى

Right bundle
احلزمة اليمنى

 Kelly’s 
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املهبل واإلحليل  الضام بني  النسيج  ويتم خياطة 
من  عريضة  حافة  لتكوين  وذلك  املثانة  وقاع 

نسيج متماسك يدعم اإلحليل واملثانة.
 Kelly ̓s sign                                                    عالمة كيلي

(لتفريق احلالب عن الشريان)  

1. حدوث متعج مرئي للحالب استجابة للمسه 

أو الضغط عليه، يستخدم للتعرف على احلالب 
خالل العمل اجلراحي.

ع احلالب مبلقط شريان فإنه سينقبض  2. عندما مُيزَّ

مثل، الثعبان أو الدودة، ويستخدم للتفريق بينه 
وبني الشريان أثناء اإلجراء اجلراحي.

Kelly’s speculum                                        منظار كيلي

(في جراحة الشرج واملستقيم)

منظار مستقيمي أنبوبي الشكل مزود بسدادة.
keloid                                                          ]ُجَدَرة ]ج: ُجَدرات

ظهور ندبة مرتفعة بارزة في اجللد، غير منتظمة 
ن  تكوُّ نتيجة  مترقية  بصورة  تتضخم  الشكل، 
أثناء  األدمة  في  الكوالجني  من  كبيرة  كميات 

إصالح النسيج الضام. 
acne keloid                                      ُجَدَرة عدية

(=keloida                                   التهاب اجلريبات =(
folliculitis)                                                  )اجلدروي

التهاب  في  تظهر  التندبي(  اجللد  )بــروز  جــدرة 
اجللد واحلليمات الشعرية وهو مرض نادر غالبًا 
ما يشاهد في الذكور ذوي البشرة الداكنة، ويتميز 
بنشوء لويحات جريبية صلبة مستدمية بطول خط 
معًا  تندمج  التي  الــرأس  لفروة  اخللفي  الشعر 
لتكوين شريط جدروي كاذب ضخامي سميك 

متصلب ميتد عبر القذال.
Addison ̓s keloid                                   ُجَدَرُة أديسون

(=morphea)                                   )ُقَشيَعة =(
بوجود  يتميز  اجللد  تصلب  من  موضعي  شكل 
واحدة أو أكثر من البقع اللينة غير اجلاسية وردية 
وبنفسجية اللون متبوعة بتطور أو تكوين لطخات 
فيها  يكون  اللون،  عاجية  أو  صفراء  ولويحات 
اآلفات  تبقى  قد  وناعمًا.  وجافًا  صلبًا  اجللد 

مة. موضعية أو قد تصبح معمَّ
cicatricial keloid                                    ُجَدَرٌة َنْدبِيَّة

عبارة عن جدرة لها طبيعة الندبة.
false keloid                                                 ُجَدَرٌة كاِذَبة

مرتفعة بصورة واضحة،  ندبة جلدية  عبارة عن 
غير منتظمة الشكل تنشأ في مواقع الرضوح.

 keloid of gums                                              َثة ُجَدَرُة اللِّ
(=gingival                                                ٌُّوَراٌم لِْيِفي =(
fibromatosis)                                                     ) لَِثِويٌّ
أو  موضعي  منتشر  ليفي  منو  )زيادة(  فرط 
كُخلَّة  ينتقل  ما  عادة  اللثوي،  للنسيج  م  معمَّ
في  يكون  لكنه  سائدة،  جسدية  كروموسومية 
حاالت  وفي  السبب  مجهول  احلاالت  بعض 
تكون  املتضخمة  اللثة  أدوية.  عن  ينتج  أخرى 
سطح  مع  اجللد  تشبه  متماسكة  اللون  قرنفلية 
احلاالت  وفي  الدقيقة،  باحلبيبات  مفروش 
بالكامل  مغطاة  تقريبًا  األسنان  تكون  الشديدة 

باللثة والتضخم بارزًا إلى داخل دهليز الفم.
keloma                                                                                ُجَدَرة

)=keloid(
Keloid                          ]ُجَدَرة ]ج: ُجَدرات

Kelly’s 



- 94 - - 95 -

غير  بترٍق  تتضخم  جلدية  ندبة  عن  عبارة  هي 
الشكل مرتفعة بصورة واضحة، حتدث  منتظمة 

ن كميات مفرطة من الكوالجني. نتيجة لتكوُّ
 kelosomus                                              ]َجوِفيُّ اجَلَسد ]مسخ

)=celosomus(

جنني ُيظِهر انفتاق األحشاء الداخلية.
kelotomy                                                             َبْضُع الَفْتق

)=herniotomy(

الناجت  املختنق،  الفتق  إلصالح  جراحية  عملية 
عن ضعف بالعضالت.

kelp                                                                                               با الشَّ

ْمَراء)   (أشنة الَبْحِر السَّ

التابعة  البنية  البحرية  الطحالب  أنواع  نوع من   .1
جلنس الالمينارية التي يتم استخدامها في بعض 

األطعمة واألدوية. 
البحرية  األعشاب  حرق  من  الناجت  الرماد   .2
كمصدر  خاصة  بصفة  املستخدمة  الالمينارية 

لليود وأمالح البوتاسيوم.
kelvin                                                                                         ِكْلفني

(َوْحَدُة َدَرَجِة احَلراَرة

ظاِم الُدَوِليِّ للَوَحدات) في النِّ

الدولي  النظام  في  احلرارة  درجة  وحدة 
درجة  من   1/273.15 وتعادل  للوحدات، 
من  مضاعفة  نقاط  ثالث  من  املطلقة  احلرارة 
في  احلرارة  درجة  تكون  بحيث  املاء،  حرارة 
إليها  مضافًا  السيليزية  للحرارة  مساوية  كلفني 

273.15 درجة سيليزية.

Kelvin ̓s scale                                      ُم ِكْلفني ُسلَّ

وحدته  الذي  املطلقة  احلرارة  درجة  مقياس 
السيليزية،  الدرجة  إلى  مساوية  وهي  كلفني، 

وبذلك تكون نقطة اجلليد عند 273.15 كلفني.
Kemadrin                                                               كيمادرين

هيدروكلوريد  ملستحضر  التجاري  االسم 

كوليني  فعل  مضاد  وهو  البروسيكليدين، 
الهيكلية  للعضالت  كمرٍخ  يستعمل  تخليقي، 

في عالج الباركنسونية، ويعطى بالفم.
Kenacort                                                               كيناكورت

االسم التجاري ملستحضر التريامسينولون، وهو 
في  يستعمل  تخليقي  سكري  قشراني  مركب 
املعاجلة االستعاضية لقصور الكظر ومثبِّط مناعي 
في أنواع مختلفة من اضطرابات املناعة الذاتية، 

ويعطى بالفم. 
Kenalog                                                                     كينالوج

تريامسينولون  ملستحضرات  التجاري  االسم 
أو  للجلد  موضعي  كدهان  يستعمل  أسيتونيد، 
كذلك  يعطى  لاللتهاب،  كمضاد  الفم  مخاطية 
وعن  القصبي  للربو  املزمن  للعالج  باالستنشاق 
طريق احلقن في املفصل، داخل األدمة، وداخل 
اآلفة، أو احلقن داخل العضل كمضاد لاللتهاب 
أنواع مختلفة من اضطرابات  وكابت مناعي في 

املناعة الذاتية.
Kendall                                                                          كندال

]إدوارد كلفني كندال، عالم أمريكي اختصاصي 
 1886 عام  بني  عاش  احليوية،  الكيمياء  في 
الطب  في  نوبل  بجائزة  فاز  1972م[،   -
العاملني  باملشاركة مع  1950م  والفيزيولوجيا عام 
)فيليب شوالتر هينش، وتاديوس رايخشتاين(، 
قشرة  هرمونات  مجال  في  ألبحاثهم  وذلك 

الكظر.
Kendall ̓s rank                                                     مرتبة كندال

correlation coefficient                          ملعامل الترابط

)tau(

املتفاوتني  كال  يكون  عندما  تستعمل  مرتبة  هي 
متثل بيانات تراتبية في عدد محدود من الدرجات 
واملتوسطة  واخلفيفة  املعدومة  الفئات  مثل: 

Kendall’s 
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ميكن  املتعددة  العينات  فإن  وبذلك  والوخيمة، 
تعيينها بحسب كل درجة. ويسمى أيضًا  مبعامل 

كندال التاسع.
 Kennedy ̓s bar                                                ِسْلُك كندي

)=continuous bar                               ُّامِلْثباُت امُلْسَتِمر =)

retainer(                                                   ]ْلك) ]أسنان للسِّ

األسطح  على  عادة  ترتكز  معدنية  عارضة   .1

ثباتها  على  للمساعدة  لألسنان،  اللسانية 
مباشرة.  غير  كمثبتة  أيضًا  وتعمل  واستقرارها 
للبدلة  الوحشي  االمتداد  ثبات  على  وتساعد 

السنية اجلزئية.
2. جزء من اجلهاز السني اجلزئي االصطناعي، 

وهو العارضة املعدنية الدقيقة التي متس األسطح 
السفلية والتي  األمامية  القاطعة  اللسانية لألسنان 
تساعد  أن  وميكن  اجلزئي،  اجلهاز  سرجي  تربط 

في ثبات غير مباشر لألسنان.
Kennedy ̓s classification                   تصنيف كنيدي

(للبدالت السنية اجلزئية)

1. تصنيف للبدالت السنية اجلزئية على أساس 
الباقية.                                                                                     لألسنان  بالنسبة  السنية  البدلة  موضع 

2. طريقة تصنيف للدرد )فقد األسنان( اجلزئي 
االصطناعية  املتحركة  لألجهزة  وأيضًا  الفم،  في 
املستخدمة لتعويض هذه املناطق اخلالية، يعتمد 
األسنان  من  اخلالية  املناطق  وعدد  مكان  على 
وعالقتها  السنية  القوس  في  الدرد(  )مناطق 

باألسنان املتبقية أو املوجودة.
Kennedy ̓s syndrome                          متالزمة كينيدي

(ورم سحائي في احلافة

الوتدية يؤدي إلى ضمور

عصب بصري وحيد اجلانب)

حالة وراثية نادرة، وعبارة عن اضطراب عصبي 
وقد  عالج،  له  اليوجد  ببطء،  مترٍق  عضلي 

يرتبط بباثولوجيا في الفص اجلبهي. 
Kenny ̓s treatment                                         معاجلة كيني

(املعاجلة الفيزيائية

اللتهاب سنجابية النخاع)

األطفال،  شلل  في  سابقًا  استعماله  مت  عالج 
بأقمشة  واألطراف  الظهر  تغليف  من  يتكون 
حارة متبوعًا بعد اختفاء األلم، بتمارين الفاعلة 

وتعليمات للمريض بتمرين العضالت.
 keno-                                                   سابقة مبعنى اخَلالء

 Kennedy’s bar                                                ِسْلُك كندي
(=continuous bar                               ُّاملِْثباُت امُلْسَتِمر =(
retainer)                                                 ]ْلك( ]أسنان للسِّ

Kennedy’s
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)=ceno-(

شكل اندماجي يضاف لبعض املصطلحات يشير 
إلى معنى اخلالء أو األماكن الفارغة.

 kenophobia                                                           ُرهاُب اخَلاَلء

)=cenophobia(

املنطقي من اخلالء،  املستمر غير  الشديد  اخلوف 
واألماكن اخلالية.

kenotoxin                                                         َعب ذيفاُن التَّ

في  إنتاجه  يتم  بأنه  املقترح  من  افتراضي  ذيفان 
مسبباً  عضلية  تقلصات  طريق  عن  العضلة 

الشعور بالتعب.
Kent-His bundle                                 حزمة كنت-هيس

(احلزمة األذينية البطينية)

التي  القلبية  العضلية  األلياف  من  صغيرة  حزمة 
بني  احلاجز  في  البطينية  األذينية  العقدة  في  تنشأ 
البطيني  األذيني  املوصل  عبر  ومتر  األذينني، 
اجلزء  في  األمين  البطني  شغاف  حتت  تسير  ثم 
وتنقسم عند  البطينني.  بني  احلاجز  الغشائي من 
بني  للحاجز  العضلي  اجلزء  من  العليا  النهاية 
ويسرى،  مينى  فرعيتني  حزمتني  إلى  البطينني 
حيث تهبطان في جدار احلاجز بني البطني األمين 
هاتني  في  تتوزعان  ثم  الترتيب.  على  واأليسر 
التقلص  نظم  تنشر  األلياف  وهذه  احلجرتني، 
ينتج عنه إحصار  البطينني، وقطعها  إلى  األذيني 
القلب. ويستخدم غالبًا املصطلح كإشارة نوعية 

إلى جذع احلزمة وليس إلى احلزمة بكاملها.
Kent ̓s bundle                                                 حزمة كنت

حزمة عضلية تتواجد في القلب في أنواع متعددة 
من الثدييات، تشكل هذه احلزمة اتصااًل مباشرًا 
بني اجلدران األذينية والبطينية، حتدث أحيانًا في 
مسارًا  تشكل  بأن  ميكنها  حيث  اإلنسان،  قلب 
البطني  استثارة  بسبق  ليسمح  مساعدًا  اتصاليًا 
احلادثة في متالزمة باركنسون- وايت )اضطراب 

في سرعة نقل االستثارة األذينية إلى البطني(.

kentrokinesis                              ْنبيه ُة التَّ َحَرَكٌة َمْرَكِزيَّ

حركة ُمحدَثة مُبنبِّه تستجيب تبعًا إلى شدة املنبِّه، 
وتكون ذات عالقة مع املركز أو املوقع املركزي.

kephalin                                                                              كيفالني

)=cephalin(                                                        (ِسيفالني =)

إلى  يشير  نوعي،  غير  قدمي  مصطلح  الكيفالني 
مركب شحمي فسفوري مشابه ملركب الليستني 
والنسيج  املخ  في  غالبًا  يتواجد  دهنية(،  )مادة 

العصبي.
Kepone                                                                         كيبون

وهو  الكلورديكون،  ملستحضر  التجاري  االسم 
كيتون متعدد التكلور، يستعمل كمبيد حشري. 
أعراضًا  عانى  ب  املركَّ لهذا  املعرضون  العمال 

عصبية مثل، الرعاش، والكالم املتداخل.
Keq                                                             رمز لثابتة التوازن

التفاعل  ونواجت  املتفاعالت  كميات  تصف  ثابتة 
حرارة  درجة  وفي  التوازن،  حالة  في  الكيميائي 
احلرارية،  احلركية  باألنشطة  تقنيًا  ترتبط  ثابتة؛ 
إليها  )ويرمز  التركيزات  باستعمال  عادة  وتقدر 
حلاصل  معادلة  بأنها  وتعرف   ،)Kc برمز  أحيانًا 
بقيم  الغازات  في  تقديرها  وميكن  التفاعل. 
يرمز  )وعندها  التركيزات  بدل  اجلزئية  الضغط 

.)Kp إليها بالرمز
Kerandel’s sign                                   عالمة كيرانديل

(في داء املثقبيات)

غالبًا  بألم،  مصحوبًا  العميق  احلس  فرط  هي 
متأخر، بعد النفخ على بروز عظمي في اجلسم، 

تتم مشاهدته في داء املثقبّيات اإلفريقي.
keraphyllocele                                                         َوَرٌم َقْرِنّي

)=keratoma(                                       (في حاِفِر احِلصان)

جلدار  الداخلي  السطح  على  يظهر  قرني  ورم 
حافر احلصان.

kerasin                                                                      كيرازين

يكون  الذي  للجلوكوسريبروزيد  قدمي  اسم 

  kerat-
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احلمض الدهني فيه هو حمض اللينوسيريك.
kerat-                                             ن َقرُّ 1. سابقة تدل على التَّ

ة    2. سابقة مبعنى الَقْرِنيَّ

keratalgia                                                           ة َأَلُم الَقْرِنيَّ

الشعور بألم في القرنية.   
 keratan                                                                      كيراتان

(معقد سكري) 

هو عبارة عن جليكوزامينو جليكان )بروتني غير 
القرنية  لألنسجة  األساسي  ن  املكوِّ هو  ذواب(، 
األسنان،  مليناء  العضوي  والهيكل  والبشرة 
وفي  الغضروف  وفي  القرنية،  في  يوجد  كما 
متالزمة  في  متراكم  كمنتج  وأيضًا  اللبية،  النواة 
السكاريد  ثنائي  وحدات  من   يتكون  موركيو. 
املتكرر في رابط معني، كل واحدة منها تتكون من 
املرتبط  املكبرت  جليكوزامني  أسيتيل   -  N بقايا 
إلى واحدة من اجلاالكتوز الذي هو عادة مكبرت. 
حملتوى  تبعًا   Ⅱ ونوع   ،Ⅰ نوع  نوعان:  منه  ويوجد 
صلب:  كيراتان  مثل  واملوضع،  الكربوهيدرات 
يوجد  لني:  كيراتان  والشعر،  األظافر  في  يوجد 

في البشرة )الطبقة العلوية من اجللد(.
keratan sulphate                            سلفات الكيراتان

غير  )بروتني  جليكان  جليكوزامينو  عن  عبارة 
القرنية  لألنسجة  األساسي  ن  املكوِّ هو  ذواب(، 
األسنان،  مليناء  العضوي  والهيكل  والبشرة 
وفي  الغضروف  وفي  القرنية،  في  يوجد  كما 
متالزمة  في  متراكم  كمنتج  وأيضًا  اللبية،  النواة 
السكاريد  ثنائي  وحدات  من   يتكون  موركيو. 
املتكرر في رابط معني، كل واحدة منها تتكون من 
املرتبط  املكبرت  جليكوزامني  أسيتيل   -  N بقايا 
إلى واحدة من اجلاالكتوز الذي هو عادة مكبرت. 
حملتوى  تبعًا   Ⅱ ونوع   ،Ⅰ نوع  نوعان:  منه  ويوجد 
صلب:  كيراتان  مثل  واملوضع،  الكربوهيدرات 
يوجد  لني:  كيراتان  والشعر،  األظافر  في  يوجد 

في البشرة )الطبقة العلوية من اجللد(.
keratosulfate                                          َسْلفاُت الكيراتان

)=keratan sulfate(

غير  )بروتني  جليكان  جليكوزامينو  عن  عبارة 
القرنية  لألنسجة  األساسي  ن  املكوِّ هو  ذواب(، 
األسنان،  مليناء  العضوي  والهيكل  والبشرة 
وفي  الغضروف  وفي  القرنية،  في  يوجد  كما 
متالزمة  في  متراكم  كمنتج  وأيضًا  اللبية،  النواة 
السكاريد  ثنائي  وحدات  من   يتكون  موركيو. 
املتكرر في رابط معني، كل واحدة منها تتكون من 
بقايا N- أسيتيل جليكوزامني املكبرت مرتبط إلى 
مكبرت.  عادة  هو  الذي  اجلاالكتوز  من  واحدة 
تبعًا حملتوى   Ⅱ ونوع   ،Ⅰ نوع  نوعان:  منه  ويوجد 
صلب:  كيراتان  مثل  واملوضع،  الكربوهيدرات 
يوجد  لني:  كيراتان  والشعر،  األظافر  في  يوجد 

في البشرة )الطبقة العلوية من اجللد(.
keratectasia                                                   ة ُد الَقْرِنيَّ دُّ َتَ

هو تبارز قرنية العني الرقيقة التي بها تندب.
keratectomy                                             ة اْقِتطاُع الَقْرِنيَّ

عادة  ذلك  ويتم  القرنية،  من  جزء  استئصال  هو 
)انتباج  األمامية  العنبة  حلاالت  جراحي  كعالج 
من  نسيج  على  يحتوي  القرنية  أو  الصلبة،  في 

الطبقة العنبية(.
keratein                                                                    ِكيراتئني

(بروتني في األنسجة املتصلبة)

من  االختزالي  والشكل  الهضم  سهل  املنتوج 
الكيراتني.

keratic                                                                                   ٌّ1. َقْرِني

2. ِكيراتيِني

1. متعلق بالكيراتني.

2. قرني )له طبيعة ومظهر القرن(.

3. متعلق بالقرنية العينية.

keratin                                                                        كيراتني

نة) (بروتني في األنسجة املتقرِّ

من  أي  على  للداللة  التعبير  هذا  يستخدم 
البروتينات  عائلة  إلى  تنتمي  التي  البروتينات 

keratalgia
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للبشرة  األولية  نات  املكوِّ تشكل  التي  الصلبة 
ويشمل  املتقرنة.  واألنسجة  واألظافر  والشعر 
ذلك الكيراتني اخللوي اخلاص بالنسيج الظهاري 
من  املشتقة  للتركيبات  الصلبة  والكيراتينات 

األدمي الظاهر مثل: الشعر، واألظافر.
keratinase                                                 ]كيراتيناز  ]إنزمي

شطر  يحفز  الهيدروالز،  صنف  من  إنزمي 
اإلصابة  عند  ذلك  يحدث  حيث  الكيراتني، 
ببعض أنواع العدوى الفطرية كالشعروية الدقانية، 

السعفة، أو اإلصابة باجلراثيم املتسلسلة.
keratinization                                                             ن َتَقرُّ

التحول  أو  الزائد،  الكيراتني  مناء  عنها  ينتج  آلية 
إلى الكيراتني.

keratinize                                                               ن 1. َيَتَقرَّ

ن 2. ُيَقرِّ

1. يتحول إلى الكيراتني. 

ن الكيراتني. 2. يكوِّ

keratinized                                                                  ن ُمَتَقرِّ

يتصلب  الذي  النسيج  من  السطحي  اجلزء  أي: 
ن الكيراتني. بتكوُّ

keratinized epithelium                    َنة ِظهاَرٌة ُمَتَقرِّ
تصلبت  التي  اجللد  خلاليا  اخلارجية  الطبقة  هي 

ن الكيراتني. بتكوُّ
keratinocyte                                            ة ٌة ِكيراتيِنيَّ َخِليَّ

هي اخللية البشروية التي تقوم بتخليق الكيراتني، 
وتشّكل حوالي 95 % من اخلاليا البشروية، كما 
تشّكل مع اخلاليا امليالنينية النظام الثنائي اخللوي 
يطلق  فإنه  املتالحقة  مراحلها  وخالل  للبشرة. 
عليها اسم اخلاليا القاعدية، أو اخلاليا الشائكة، 
أو اخلاليا احملببة، كما يطلق عليها خلية ما لبيجي 

وذلك بحسب موقعها.
keratinoid                                              ة َأْقراٌص ِكيراتيِنيَّ

(الَتذوُب في امَلِعَدة)

شكل من أشكال األقراص املغلفة بالكيراتني التي 
في  بسهولة  تذوب  أنها  إال  املعدة،  في  التذوب 

األمعاء، وتستخدم في صناعة الدواء. 
keratinophilic                                           أليف الكيراتني

الكيراتني  أنه يستخدم  ألفة للكيراتني مبعنى  يظهر 
كركيزة. وينطبق ذلك على الفطريات. 

keratinosome                                       ُجَسيٌم كيراتيِنّي

داخل  تشكيلها  يتم  التي  الكروية  احلبيبات  أحد 
على  للجلد  العليا  واحلبيبية  الشوكية  الطبقات 
إلى  تهاجر  حيث  جوجلي،  جهاز  من  مقربة 
الهيولى، تتحد مع الغشاء البالزمي لتقوم بتفريغ 
محتواها إلى احليز داخل اخللوي، وتتضمن هذه 
احملتويات، الشحميات الفسفورية ثنائية القطب، 

والبروتينات السكرية، والفسفات احلمضية.
keratinous                                                            كيراتيِنّي

حتتوي على الكيراتني، أو ذات طبيعة كيراتينية.
keratinous layer                                    َطَبَقٌة كيراتينيَّة

لتحمي  الكيراتينية  اخلاليا  تغطيها  ظهارية  طبقة 
األنسجة الدفينة.

keratitic                                                                                     ٌَّقْرِني

)=corneal(

أي أنه يتعلق بالقرنية العينية.
keratitis                                                         ة اْلِتهاُب الَقْرِنيَّ

نتيجة  يظهر  قد  العني،  قرنية  يصيب  التهاب 
إلصابة، أو عدوى. 

acne rosacea                                                   ِة اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ
keratitis                                                          يُّ الَوْرِدّي الُعدِّ
هو التهاب القرنية الشديد نتيجة الكتناف القرنية 
ح  َتَقرُّ إلى  أحيانًا  يؤدي  الوردّي،  العّد  داء  في 

القرنية.
actinic keratitis ْفِعّي  ِة السَّ اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ
فوق  األشعة  تأثير  من  الناجت  القرنية  التهاب  هو 

البنفسجية.
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aerosol keratitis  بوبات ِة بالضَّ اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ
املباشر  التعرض  يعقب  الذي  القرنية  التهاب  هو 

إلى رذاذ كيميائي من علب ضبوبية.
alphabet keratitis             ِة األلَفبائِّي اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ

(=striate                                           ِة )= اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ
keratitis)                                                    )ط امُلَخطَّ
متوازية  بخطوط  يتميز  الذي  القرنية  التهاب  هو 

ومتقاطعة على الظهارة القرنية.
   anaphylactic                                            ِة اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ

keratitis                                                  الَتَأِقّي 
إحدى  في  اخلاللي  القرنية  التهاب  حدوث  هو 
ضدي  تفاعل  حدوث  عن  الناجت  العينني، 

قرنية  داخل  بروتني  حقن  كنتيجة  ُمستضدي، 
العني بعد حدوث حتسيس ناجت عن حقن بروتني 

داخل قرنية العني األخرى.
annular keratitis                  ِة احَلَلِقّي اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ

(=marginal                                   ِة )= اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ
keratitis)                                                     )الهاِمِشّي
هو عبارة عن التهاب القرنية النقاطّي الذي تكون 

فيه احلطاطات مرتبة حول حافة القرنية.
artificial silk                                             ِة اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ

keratitis                                      باحَلريِر االْصِطَناِعّي
التهاب القرنية الذي يحدث بني العاملني في مجال 
صناعة احلرير الصناعي، ويتميز باإلحساس بتغيم 

في الرؤية وهاالت حول األضواء.

Keratinocyte                                            ٌة ِكيراتينِيَّة َخِليَّ

 Dead cells filled
with keratin

خاليا ميتة مليئة 
بالكيراتني

 Lamellar
granules

حبيبات صفاحية
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 Stratum
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aspergillus                                              ِة اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ
keratitis                                                   اِشيَّات شَّ بالرَّ
بواسطة  العدوى  من  الناجت  القرنية  التهاب 

الرشاشيات )جنس من الفطريات الناقصة(.
band keratitis                     ريِطّي ِة الشَّ اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ

غشاء   ن  بتكوُّ يتميز  القرنية  التهاب  من  نوع 
مستعرض يشبه الشريط على القرنية.

band-shaped                                           ِة اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ
keratitis                                                        ريِطّي الشَّ
غشاء   ن  بتكوُّ يتميز  القرنية  التهاب  من  نوع 

مستعرض يشبه الشريط على القرنية.
catarrhal ulcerative                            ِة اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ

keratitis                                               ْزلِيُّ الَقْرِحّي النَّ
ثانوي  شكل  وهو  القرنية،  في  خفيف  التهاب 

يحدث تاليًا اللتهاب امللتحمة.
chronic superficial                                التهاب القرنية

keratitis                                            السطحي املزمن
ن  ارتشاح خلوي ثنائي اجلانب، مصحوب بتكوُّ
لألوعية الدموية داخل قرنية العني في الكالب، 
للقرنية  الوحشية  الزاوية  عند  عادة  ذلك  ويبدأ 
العني  قرنية  فإن  وهكذا  املنتصف،  نحو  ويترقى 
الغنم  رعاة  بني  حلدوثه  ونظرًا  مصطبغة،  تصبح 
فإنه  األخرى،  السالالت  من  وقليل  األملان 

ن جيني لهذا االلتهاب. يحتمل وجود ُمكوِّ
deep keratitis                        ِة الَعميق اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ

(=interstitial                                 ِة )= اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ
keratitis)                                                    )اخِلاَللِّي
القرنية املزمن مع ترسبات  التهاب  هو عبارة عن 
مع  ضبابية  تصبح  التي  القرنية  مادة  في  عميقة 
يحدث  املصنفر،  أو  املغّشى  كالزجاج  مظهر 
عادة في األطفال حتت عمر 15 عامًا مصحوبًا مع 

الزهري اخللقي.
deep pustular                                         التهاب القرنية

keratitis                                                البثري العميق
(=keratitis 

Pustuliformis profunda)

ببقع  يتميز  املؤلم  القرنية  التهاب  عن  عبارة  هو 
وغمير  القرنية،  داخل  صفراء  التموضع  عميقة 
قيحي )في غرفة العني األمامية( والتهاب القزحية 

القيحي.
dendriform                                              ِة اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ

keratitis                                             نِّي التََّغصُّ
في  ويتسبب  الهربسي،  القرنية  التهاب  هو 

حدوث تقرحات متفرعة في قرنية العني.
dendritic                                                   ِة اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ

keratitis                                                                  نِّي التََّغصُّ
في  ويتسبب  الهربسي،  القرنية  التهاب  هو 

حدوث تقرحات متفرعة في قرنية العني.
desiccation                                                  ِة اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ

keratitis                                                              اجلاّف
األرنبية،  العني  يرافق  الذي  القرنية  التهاب  هو 

ويكون نتيجة لتعرض مقلة العني للهواء.
Dimmer ̓s keratitis                 ِة لِدمير اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ

(=nummular                               اْلتِهاُب الَقْرنِيَّة =(
keratitis)                                                           )ّي مِّ النُّ
ببطء  يتطور  الذي  القرنية  التهاب  نوع حميد من 
ويتميز برواسب قرنوية تشكل باحات دائرية مع 
ذات  بهالة  محاطة  دقيق  بشكل  محددة  حواف 

طابع أقل كثافة.
disciform                                                  ِة اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ

keratitis                                           ْكل ُقْرِصيُّ الشَّ
عتامة  بتكوين  املصحوب  القرنية  التهاب  هو 
دائرية، أو بيضاوية، أو قرصية الشكل في قرنية 

العني.
epithelial diffuse                                ِة اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ

keratitis                                           هاِريُّ امُلْنَتِشر الظِّ
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الريبوفالفني  َعَوز  من  الناجت  القرنية  التهاب  هو 
بالتهاب  مصحوبًا  عادة  ويكون   ،)B2 )فيتامني 
العنبية، كما يتميز بوجود رقطات ظهارية دقيقة 

سنجابية اللون.
epithelial punctate                              ِة اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ

keratitis                                             ط هاِريُّ امُلَنقَّ الظَّ
التهاب  مع  غالبًا  املصاحب  القرنية  التهاب  هو 
بتآكالت  ويتميز  الوبائي،  وامللتحمة  القرنية 

ظهارية صغيرة مستديرة وعديدة.
exfoliative                                                ِة اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ

keratitis                                                             ِرّي التََّقشُّ
هو التهاب القرنية الذي قد يحدث مع االلتهاب 
التحسس  فرط  فعل  كرد  التقشري  اجللدي 
تعرية  بوجود  ويتميز  )الزرنيخ(،  لألرسنيك 

زائدة لظهارة القرنية.
exposure                                                   ِاْلتِهاُب الَقْرنِيَّة 

keratitis                                                       ِضّي الَتَعرُّ
)عدم  األرنبية  العني  يصاحب  التهاب  هو   .1

متكن الشخص من إغالق عينيه متامًا(، يحدث 
نتيجة لتعرض املقلة إلى الهواء. 

سطح  تعرض  نتيجة  القرنية  يصيب  التهاب   .2

وقد  اخلارجية.  البيئة  إلى  طويلة  لفترات  العني 
يؤدي هذا االلتهاب إلى التقرح، التهاب القرنية 

املكروبي وفقدان الرؤية الدائم نتيجة للتندب.
fascicular                                             ِة  اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ

keratitis                                                           احُلَزِمّي
شريط  ن  بتكوُّ املصحوب  القرنية  التهاب  هو 

)حزمة( من األوعية الدموية.
furrow keratitis                                   ِة اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ

اأُلْخدوِدّي
(=dendriform                     ِة )= اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ
keratitis)                                                   )نِّي التََّغصُّ
ح  هو التهاب القرنية الهربسي الذي ينتج عنه تقرُّ

ع في القرنية. متفرِّ
herpetic                                                     ِة اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ

keratitis                                                        الِهربسّي
بتقرح  عادة  املصحوب  القرنية  التهاب   .1

نتيجة  التغصني(،  القرنية  )التهاب  متغصن 
العدوى بفيروس الهربس البسيط.

بواسطة  العدوى  من  الناجت  القرنية  التهاب   .2

الهربس النطاقي العيني.
hypopyon                                             ِة ذو اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ

keratitis                                               الَغميِر الَقيِحّي
بارتشاح  املصحوب  القيحي  القرنية  التهاب  هو 
في  القيح  )تراكم  قيحي  غمير  تكوين  مع  قيحي 

غرفة العني األمامية(.
infectious bovine                                   التهاب القرنية

keratitis                               البقري العدوائي
وامللتحمة  القرنية  التهاب  حدوث  عن  عبارة  هو 
العدوائي في املاشية، وعادة ما تسببه املوراكسيلة 
أو   ،1 البقرية  الهربسية  الفيروسية  أو  البقرية، 

جنس املفطورة.
infectious                                                   ِة اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ

keratitis                                                       الَعْدوائِّي
يكون  وقد  العني،  بقرنية  التهاب  حدوث  هو 
التنظيف  عدم  أو  املالئمة،  غير  للرعاية  نتيجة 

Hypopyon                                          ِة ذو اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ
keratitis                                               الَغميِر الَقيِحّي
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الصحيح للعدسات الالصقة، أو إصابة بالقرنية.
interstitial                                               ِة اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ

keratitis                                                       اخِلاَللِّي
ترسبات  مع  املزمن  القرنية  التهاب  عن  عبارة 
مع  ضبابية  تصبح  التي  القرنية  مادة  في  عميقة 
يحدث  املصنفر،  أو  املغّشى  كالزجاج  مظهر 
عادة في األطفال حتت عمر 15 عامًا مصحوبًا مع 

الزهري اخللقي.
              interstitial keratitis        التهاب القرنية اخلاللي

                 nonsyphilitic                                             الالزهري
مبرض  املرتبط  غير  اخلاللي،  القرنية  التهاب  هو 

الزهري اخللقي. 
keratitis                                                      ِة اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ

arborescens                                                نِّي التََّغصُّ
(=dendriform  keratitis)

هو التهاب القرنية الفيروسي الذي ينتج عنه تقرح 
تفرعي في القرنية.

keratitis                                                    ِة اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ
 bandelette                                                      ريِطّي الشَّ
في  القرنية  على  مستعرض  شريط  أو  فلم  ن  تكوُّ

حالة التهاب القرنية.
keratitis bullosa  اِعّي ِة الُفقَّ اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ

ن فقاعات  هو حالة من االلتهاب يحدث فيه تكوُّ
كبيرة، أو مجموعة من الفقاعات الصغيرة على 

القرنية.
keratitis                                                     ِة اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ

disciformis                                       ْكل ُقْرِصيُّ الشَّ
عتامة  بتكوين  املصحوب  القرنية  التهاب  هو 
مستديرة، أو بيضاوية شبيهة بالقرص على قرنية 

العني.
keratitis                                                 ِة  اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ

filamentosa                                                       اخَليِطّي

خيوط  بتكوين  املصحوب  القرنية  التهاب  هو 
سطح  على  باملخاط  شبيهة  مادة  من  مفتولة 
القرنية  اعتالل  أيضًا  عليه  ويطلق  القرنية، 

اخليطي.
keratitis                                        ِة اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ

nummularis                                                     ّي مِّ النُّ
هو التهاب قرنية حميد وبطيء، يتميز بحدوث 
نة مناطق دائرية ذات حواف  ترسيبات قرنية مكوِّ
كثافة،  أقل  بهالة  محاطة  دقيق  بشكل  محددة 
كمرادف  لدمير  القرنية  التهاب  تعبير  ويستخدم 

اللتهاب القرنية النمي.
keratitis                                                     ِة اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ

petrificans                                                         ر امُلَتَحجِّ
التهاب القرنية املصحوب بتغيرات ِكلسية.

keratitis                                                     ِة اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ
profunda                                                             الَعميق
(=interstitial                      ِة )= اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ
keratitis)                                                      )اخِلاَللِّي
قرنية مزمن مع ترسبات عميقة في مادة  التهاب 
الزجاج  مظهر  مع  ضبابية  تصبح  التي  القرنية 
ى. يحدث عادة في األطفال حتت سن 15  املغشَّ

سنة مصحوبًا مع الزهري اخللقي.
keratitis punctata                 ُط ِة امُلَنقَّ اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ

للداللة  املاضي  في  يستخدم  كان  قدمي  تعبير 
)رسابات  وفبرينية  خلوية  رواسب  تكوين  على 
وينتج  للقرنية،  اخللفي  السطح  على  كيراتينية( 
عادة من حدوث إصابة أو التهاب القزحية واجلسم 
الهدبي متخذًا شكاًل يشبه قطرات الندى الدقيقة. 

keratitis punctata                               ِة اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ
leprosa                                                   ُط اجُلذاِمّي قَّ امُلنَّ
دقيقة  بيضاء  بقع  من  ن  املكوَّ القرنية  التهاب  هو 
ومتناثرة، ويكون هذا االلتهاب مصاحبًا حلاالت 
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اجُلذام.
  keratitis punctata,             ,التهاب القرنية املنقط

profunda                                                                  العميق
يعتبر أحد األنواع النادرة اللتهاب القرنية، ويكون 
مصاحبًا حلاالت التهاب القزحية الزهري الوراثي 
أو املكتسب، ويتصف بوجود عتامات سنجابية 
املخصوصة  املادة  داخل  املعالم  حادة  اللون 
إلى كونها صغيرة احلجم حيث  إضافة  للقرنية، 

التتجاوز حجم رأس الدبوس.
keratitis punctata                  ُط ِة امُلَنقَّ اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ

subepithelialis                                    هاَرة َت الظِّ َتْ
ن  بتكوُّ املصحوبة  القرنية  التهاب  أشكال  أحد 
بومان  غشاء  أسفل  اللون  سنجابية  مناطق 
سالمة  مع  للقرنية(،  األمامية  احملددة  )الصفيحة 

الظهارة السطحية للقرنية.
keratitis                                                     ِة اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ

pustuliformis profunda           الَبْثِريُّ الَعميق
بقع  بوجود  ويتميز  املؤلم،  القرنية  التهاب  هو 
الغمير  إلى  إضافة  القرنية،  داخل  صفراء  عميقة 

القيحي مع التهاب القزحية القيحي. 
keratitis ramificata                            ِة اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ

superficialis                                    ْطِحّي ُع السَّ امُلَتَفرِّ
املصاحب  السطحي  القرنية  التهاب  حدوث 
بصورة  ينتشر  الذي  الدمعية  الغدد  اللتهاب 
ملحوظة في فصل الصيف واملناطق احلارة الرطبة.

keratitis sicca                          ِة اجلاّف اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ
حالة تتميز بتَّبيُّغ امللتحمة، وعوز دمعّي، وثخانة 
في الظهارة القرنية، مع حكة وحرقة في العني، 

وغالبًا نقص في حدة اإلبصار.
lagophthalmic                                 ِة اْلتِهاُب َقْرنِيَّ

keratitis                                        الَعنِي اأَلْرَنبِيَّة
هو التهاب القرنية الناجم عن تعرض مقلة العني 
للهواء لفترات طويلة نتيجة عدم متكن الشخص 

من غلق عينه بإحكام )العني األرنبية(.
lattice keratitis                 َبيِكّي ِة الشُّ اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ

هو حثل القرنية الوراثي ثنائي اجلانب، املصحوب 
ن آفات خيطية متشابكة. بتكوُّ

marginal                                                    ِة اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ
keratitis                                                             الهاِمِشّي
فيه  تكون  الذي  النفاطي  القرنية  التهاب  هو 
ويطلق  القرنية.  حافة  حول  مرتبة  احلطاطات 

عليه أيضًا التهاب القرنية احللقي.
metaherpetic                                           ِة اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ

keratitis                                              الِي للِهربس التَّ
املتكررة  العدوى  من  الناجت  القرنية  التهاب  هو 
بالفيروسة الهربسية )احللئية( الذي يصيب قرنية 
في  ضحلة  تقرحات  بحدوث  ويتميز  العني، 
اإلحساس(،  فاقدة  )املخدرة،  املبنجة  القرنية 
ويكون مصحوبًا بارتشاح متني والتهاب مستدمي 

في القزحية واجلسم الهدبي والزرق الثانوي.
mycotic                                                    ِة اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ

keratitis                                                         الُفطاِرّي
اإلصابة  نتيجة  العني  بقرنية  التهاب  حدوث 

بعدوى ناجمة عن الفطريات.
necrogranulomatous                     ِة  اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ

keratitis                            النَّْخِريُّ الَوَرِميُّ احُلَبيبِّي
الناجم من  القرنية  التهاب  مصطلح قدمي يصف 

ورم حبيبي مع وجود نخر مركزي.
neuroparalytic                                      ِة اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ

keratitis                                           َلِليُّ الَعَصبِّي الشَّ
هو التهاب القرنية املصحوب بجفاف وتشقق في 
العصب  في  إصابة  حدوث  نتيجة  القرنية  ظهارة 
مما  التوائم(،  ثالثي  )العصب  الثالثي  الوجهي 
يتسبب في عدم قدرة الشخص على غلق العينني 

keratitis
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متامًا، ويسمى أيضًا: التهاب القرنية التغذوي.
neuropathic                                           ِاْلتِهاُب الَقْرنِيَّة

keratitis                                       باالْعتاَِلِل الَعَصبِّي
هو التهاب القرنية الناجت عن اعتالل عصبي.

neurotrophic                                            ِة اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ
keratitis                                         ْغَذِويُّ الَعَصبِّي التَّ
قرنية  حساسية  بانخفاض  يتميز  تنكسي  داء 
العني، مع حتطم الظهارة واختالل شفاء القرنية.

parenchymatous                                  ِة اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ
keratitis                                                               املَْتنِّي
(=interstitial                                ِة )= اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ
keratitis)                                                      )اخِلاللِّي
التهاب القرنية املزمن مع ترسبات عميقة في مادة 
كالزجاج  مظهر  مع  ضبابية  تصبح  التي  القرنية 
األطفال  في  عادة  يحدث  املصنفر،  أو  املغّشى 
حتت عمر 15 عامًا مصحوبًا مع الزهري اخللقي.

peripheral                                                التهاب القرنية
ulcerative keratitis             التقرحي احمليطي
يصيب  الذي  االلتهاب  أنواع  من  نادر  منط 
املجاورة  واألجزاء  القرنية  من  احُلوفي  اجلزء 
خلوي  ارتشاح  بحدوث  ويتميز  القزحية،  من 
في  تتسبب  قد  وتقرحات  وعائية،  تبدالت  مع 
اإلصابة بالعمى: وقد حتدث هذه احلالة كواحدة 
من املضاعفات التي تنتج من االلتهاب املفصلي 
الروماتويدي أو عدوى جرثومية، ومع ذلك قد 

يكون في بعض األحيان مجهول السبب.
phlyctenular                                           ِة اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ

keratitis                                                          فاِطّي النُّ
ن  شكل من التهاب القرنية وامللتحمة يتميز بتكوُّ
اللمفاوية  األنسجة  من  صغيرة  حمر  عقيدات 

)نفيطة( بالقرب من حوف القرنية والصلبة.

punctate                                                   ِة اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ
keratitis                                                               ط امُلَنقَّ
ترسبات  تكوين  على  للداللة  قدمي  مصطلح 
خلوية وفبرينية )رسابات كيراتينية( على السطح 
التهاب  أو  إصابة  بعد  حتدث  للقرنية،  اخللفي 
يشبه  مظهرًا  وتعطي  الهدبي  واجلسم  القزحية 

قطرات رقيقة من الندى.
purulent                                                      ِة اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ

keratitis                                                          الَقيِحّي
قرحة  بوجود  يتميز  القرنية،  في  وخيم  التهاب 
كبيرة مصحوبة بقيح داخل غرفة العني األمامية، 

وتفتت قيحي للقرنية.
reaper ̓s                                              ِة في اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ

keratitis                                                     اِدْين احَلصَّ
عن  الناجم  القيحي  القرنية  التهاب  من  حالة 
إصابة القرنية بجرح بواسطة جسم غريب مثل: 

قشرة القمح، أو شدف أي حبوب أخرى.
reticular                                                    ِة اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ

keratitis                                                         َبِكّي الشَّ
املصحوب  العائلي  القرنية  تنكس  عن  عبارة  هو 

ن مناطق شبكية الشكل. بتكوُّ
ribbon-like                                            ِة اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ

keratitis                                                        ريِطّي الشَّ
مستعرض  )شريط(  فلم  ن  بتكوُّ يتميز  اْلتِهاُب 

على القرنية.
rosacea                                                     ِة اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ

keratitis                                             يُّ الَوْرِدّي الُعدِّ
هو التهاب القرنية الوخيم نتيجة تأثرها باإلصابة 
بعض  في  ذلك  يتسبب  وقد  الوردي،  بالعد 

األحيان في حدوث تقرحات. 
sclerosing                                                  ِاْلتِهاُب الَقْرنِيَّة

keratitis
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keratitis                                                         امُلَصلِّب
هو التهاب القرنية املصحوب بالتهاب الصلبة، مما 
يؤدي إلى فرط التنسج، ويتميز بعتامات في سدى 

القرنية.
scrofulous                                                 ِة اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ

keratitis                                                      ُّاخلنازيري
(=tuberculous                              ِة )= التهاُب القرنِيَّ
keratitis)                                                         )ّي لِّ السُّ
عقيدات  ن  تكوُّ مع  القرنية  ملتحمة  التهاب  هو 
من  بالقرب  اللمفاني  النسيج  من  صغيرة  حمر 

احلوف القرني الصلبي )الصلبوي(.
secondary                                                 ِة اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ

keratitis                                                          اَنِوّي الثَّ
آخر  مرض  وجود  عن  الناجت  القرنية  التهاب  هو 

في منطقة أخرى من العني.
senile guttate                                        ِة اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ

keratitis                                    َقِطّي يخوِخيُّ النُّ الشَّ
الشيخوخة،  في  احلادث  الَقْرنِيَِّة  اْلتِهاُب  هو 
ويتميز بكونه يشبه النقط ومن املمكن أن تتجمع 
تلك النقاط مكونة حلقة بيضاء تشبه القوس عند 

احلافة القرنوية، وحول محيط القزحية.

serpiginous                                                ِة اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ
keratitis                                                          اِعّي السَّ
(=ulcus serpens                     ُة اِعيَّ )= الَقْرَحُة السَّ
corneae)                                                   )في الَقْرنِيَّة
تكون  ما  وغالبًا  القرنية،  في  قرحة  عن  عبارة 
تتميز  القرنية  على  زاحفة  مركزية  قيحية  قرحة 
بكونها نتيجة اإلصابة  بجرثومة املكورة الرئوية.

striate keratitis                  ط ِة امُلَخطَّ اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ
خطوط  بتكوين  يتميز  الذي  القرنية  التهاب  هو 
متوازية ومتقاطعة على ظهارة القرنية. كما يطلق 

عليه التهاب القرنية األلفبائي.
superficial punctate                          التهاب القرنية

keratitis                                           املنقط السطحي
القرنية  اللتهاب  املصاحب  القرنية  التهاب  هو 
تآكالت  بوجود  ويتميَّز  الوبائي،  وامللتحمة 
ظهارية دائرية صغيرة متعددة، وتظهر فيه اآلفات 

على هيئة نقاط.
suppurative                                           ِة اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ

keratitis                                                         الَقيِحّي
أو  تقيح،  بوجود  يتميز  الذي  القرنية  التهاب  هو 

يكون مصحوبًا به.
syphilitic                                                   ِة اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ

keratitis                                                            ْهِرّي الزُّ
)اإلفرجني( 

عميقة  ترسبات  مع  املزمن  القرنية  التهاب  هو 
مظهر  مع  ضبابية  تصبح  التي  القرنية  مادة  في 
في  عادة  يحدث  املصنفر،  أو  املغّشى  كالزجاج 
األطفال حتت عمر 15 عامًا مصحوبًا مع الزهري 

اخللقي.
trachomatous                                           ِة اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ

keratitis                                                    التراخومي
(=pannus                                                        َبُل )= السَّ
trachomatous=)                                 )التراخومي

Senile guttate                               ِة اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ
keratitis                            َقِطّي يخوِخيُّ النُّ الشَّ

keratitis
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عبارة عن تكون سبل )غشاء التهابي ليفي وعائي 
للتراخوما،  ثانويًا  يحدث  القرنية(  في  سطحي 
املتفرعة  الدقيقة  الصغيرة  األوعية  تظهر  حيث 
أسفل  إلى  وتنخفض  العلوي  احلوف  عند  دائمًا 

حتت الظهارة إلى داخل القرنية.
traumatic                                               ِة اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ

keratitis                                                       ْضِحّي الرَّ
جرح  حدوث  عن  الناجم  القرنية  التهاب  هو 
بقرنية العني، وقد يكون ناجتًا عن إصابة رضحية 

بالعني.
trophic                                                      ِة اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ

keratitis                                                        ْغَذِوّي التَّ
وتشقق  باجلفاف  يتميز  الذي  القرنية  التهاب  هو 
ثالثي  العصب  إلصابة  كنتيجة  القرنية  للظهارة 
والكامل  السليم  االنغالق  مينع  الذي  التوائم 

جلفون العني.
tuberculous                                             ِة اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ

keratitis                                                            ّي لِّ السُّ
ن عقيدات ُحمر  القرنية مع تكوُّ التهاب ملتحمة 
بالقرب من احلوف  اللمفاني  النسيج  صغيرة من 

القرني الصلبي )الصلبوي(.
ulcerative                                                       التهاب القرنية

keratitis                                                        التقرحي
في  بتقرحات  املصحوب  القرنية  التهاب  هو 
غزو  نتيجة  عادة  ويحدث  القرنية،  ظهارة 

مكروبي للقرنية.
vascular                                                   ِة اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ

keratitis                                                         الِوعائِّي
هو التهاب القرنية املصحوب بتكوين أوعية دموية 

حتت امللتحمة والطبقات اخلارجية للقرنية.
vernal keratitis                    بيِعّي ِة الرَّ اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ

تفاعل  بسبب  يحدث  القرنية  التهاب  من  شكل 
أرجي )حساسية(، يحدث غالبًا في الربيع، لكن 

أحيانًا يكون حولّيًا، ويتميز بوجود رهاب الضوء.
vesicular                                                    ِة اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ

keratitis                                                      احُلَويِصِلّي
هو التهاب القرنية املصحوب بتكوين حويصالت 

صغيرة على السطح.
xerotic keratitis                   ِة اجُلفاِفّي اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ

وهي  القرنية،  بجفاف  مصحوب  التهاب  هو 
حالة تسبق ظهور ما يعرف بتلني القرنية.

zonular                                                       ِة اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ
keratitis                                                           َُّطْيِقي النُّ
(=ribbon-like                      ِة )= اْعتاِلُل الَقْرنِيَّ
keratitis)                                                  )ريِطّي الشَّ
ن فلم )شريط(  هو اْلتِهاُب القرنية املصحوب بتكوُّ

مستعرض على القرنية.
kerato-                                               ة 1. سابقة مبعنى الَقْرِنيَّ

ن    2. سابقة مبعنى َنِسْيٌج ُمَتَقرِّ

keratoacanthoma                                 ن َوَرٌم َشائِكيٌّ ُمَتَقرِّ

يتشابه  موضعيًا،  رب  مخَّ حميد  ظهاري  ورم 
من  اخلاليا  حرشفية  السرطانة  مع  كبير  بشكل 
أن  ويعتقد  والهيستولوجية،  اإلكلينيكية  الناحية 
الشمس ميثل سببًا وراء اإلصابة  التعرض ألشعة 

بهذا الورم.
eruptive                                                  ورم شائكي متقرن 

keratoacanthoma                                           طفحي
يظهر  املتقرن،  الشائكي  الورم  أشكال  من  شكل 
ن من أعداد  على هيئة طفح حطاطي متعمم مكوَّ
لون  ذات  بالقبة  شبيهة  احلطاطات  من  هائلة 
راحة  غالبًا  تصيب  ال  أنها  كما  اجللد،  لون  مياثل 
عادة  الورم  هذا  ويصيب  القدم،  وأخمص  اليد 
البالغني متوسطي العمر ذوي البشرة فاحتة اللون.

giant                                                   ورم شائكي متقرن
 keratoacanthoma                                        عمالق
عبارة عن ورم شائكي منفرد وحيد، يزيد قطره 

keratoacanthoma
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عن سنتيمترين.
multiple                                             ٌن َوَرٌم َشائِكيٌّ ُمَتَقرِّ

keratoacanthoma                                         د ُمَتَعدِّ
يتطابق  املتقرن  الشائكي  الورم  أشكال  من  شكل 
مع  والهيستولوجية  اإلكلينيكية  الناحية  من 
يختلف  ولكنه  املنفرد،  املتقرن  الشائكي  الورم 
عنه في كونه يصيب املراهقني وصغار السن من 
غير  اجللد  مناطق  يصيب  قد  أنه  كما  البالغني، 

املعرضة ألشعة الشمس.
solitary                                             ورم شائكي متقرن 

keratoacanthoma                                        منفرد
حماموية  ثابتة  حطاطة  شكل  على  يظهر  ورم 
شبيهة  عقيدة  لتكون  بسرعة  حجمها  في  تزداد 
)سرة(  مسررة  وتكون  اجللد  بلون  تتلون  بالقبة 
عند منتصفها، ثم تؤوب ببطء تاركة بؤرة صغيرة 
من التندب، ويحدث هذا الورم بشكل أساسي 
الشمس،  ألشعة  املعرضة  اجلسم  مناطق  في 

خاصة الوجه والرقبة وظهر اليدين.
keratoangioma                                         ن َوَرٌم ِوعاِئيٌّ ُمَتَقرِّ

)=angiokeratoma(                           (َتْقراٌن ِوعاِئّي =)

هو توسع الشعيرات املنعزل، ولونه قرنفلي إلى 
تغيرات ظهارية  له  قابلية ألن يحدث  أحمر، ذو 
غالبًا  سببه  التقران.  وفرط  الشواك  تشمل  ثانوية 
احلاالت.  من  العديد  في  دفني  وعائي  شذوذ 

يسمى أيضًا:  ثؤلول التوسع الوعائي.
keratocele                                                       ة ِقيَلُة الَقْرِنيَّ

فتق في الطبقة العميقة للقرنية التي تعرف بغشاء 
ديسميه )الصفيحة احملددة اخللفية للقرنية(.

keratocentesis                                             ة َبْزُل الَقْرِنيَّ

عملية جراحية للعني يتم من خاللها بزل اخللط 
املائي.

keratoconjunctivitis                                 ِة اْلِتهاُب الَقْرِنيَّ

وامُلْلَتِحَمة 

القرنية  من  كاًل  تصيب  االلتهاب  من  حالة 

الوبائي،  منها:  أنواع  عدة  يوجد  وامللتحمة، 
بسبب  هو  ما  ومنها  غالبًا،  فيروسي  وسببه 
حال  في  كما  البنفسجية  فوق  لألشعة  التعرض 
واألغنام  املاشية  يصيب  ما  ومنها  املعادن،  ام  حلِّ

واألبقار واملاعز.
actinic                                                            ِة اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ

keratoconjunctivitis                                وامُلْلَتِحَمِة
ْفِعّي السَّ

التهاب يصيب القرنية وامللتحمة يرتبط بالتعرض 
فوق  وخاصة  الشمس،  أشعة  أو  للضوء 
تأثيرات  عنها  ينتج  التي  الطيف  من  البنفسجية 

كيميائية مضرة.
adenoviral                               ِة وامُلْلَتِحَمِة اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ

keratoconjunctivitis                            بالَفْيُروَسِة
انِيَّة الُغدَّ

إلى حد  معٍد  وامللتحمة،  القرنية  التهاب يصيب 
كبير، وينجم عن اإلصابة بالفيروسة الغدانية.

epidemic                                                       ِة اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ
keratoconjunctivitis                          وامُلْلَتِحَمِة

الَوبائِّي
هو مرض بالغ العدوائية، يتصف بوجود نضحة 
ظهارية  حتت  قرنية  عتامات  ظهور  مع  عينية 
تورم في  القرنية، مع  مستديرة مصاحبة اللتهاب 
العقد اللمفية الناحية، كما أنه من املمكن أن تكون 
وقد  الصداع.  وبخاصة  مجموعية  أعراض  هناك 
الثامن  النمط  ذات  الغدانية  الفيروسة  عزل  أمكن 

من املرضى املصابني بهذا النوع من االلتهاب.
epizootic                                                               ِة اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ

keratoconjunctivitis                   وامُلْلَتِحَمِة
واِفّي السُّ

لدى  الوبائي  وامللتحمة  القرنية  التهاب  هو 
احليوانات والذي يصيب عدة حيوانات في نفس 

الوقت، وهو مرض واسع االنتشار.
flash                                                                  ِة اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ

keratoangioma
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keratoconjunctivitis                           وامُلْلَتِحَمِة
الَوْمِضّي

التعرض  عن  الناجت  وامللتحمة  القرنية  التهاب 
أو أحد مصادر األشعة فوق  اللحام  لضوء قوس 

البنفسجية.
infectious                                                    ِة اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ

keratoconjunctivitis                                وامُلْلَتِحَمِة
الَعْدوائِّي

يصيب  وامللتحمة،  القرنية  التهاب  أنواع  أحد 
املاشية، واألغنام أو املاعز، ويتميز بتشنج اجلفن 
أو  القرنية  عتامة  األحيان  بعض  في  يظهر  وقد 

امللتحمة.
keratoconjunctivitis                       ِة اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ

sicca                                                                  وامُلْلَتِحَمِة

اجلاف
بتبيغ  يتصف  الذي  وامللتحمة  القرنية  التهاب 
امللتحمة والعوز الدمعي  وتثخن ظهارة القرنية، 
العني، مصحوبًا  في  الشعور بحكة وحرقان  مع 
اإلبصار.  حدة  في  بقصور  األحيان  غالبية  في 
القرنية  في  االلتهاب  من  النوع  هذا  على  ويطلق 

وامللتحمة تعبير العني اجلافة.
phlyctenular                                            ِة اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ

keratoconjunctivitis                             وامُلْلَتِحَمِة
النفاطي

ن نفيطة أو آفة صغيرة، رمادية  التهاب يتميز بتكوُّ
حدوثه  يرتبط  وقد  القرنية،  حوف  على  محددة 
جلراثيم  واحلساسية  والسل،  التغذية،  سوء  مع 

العنقودية.

Keratoangioma                                         ن َوَرٌم ِوعائِيٌّ ُمَتَقرِّ
(=angiokeratoma)                           )َتْقراٌن ِوعائِّي =(

أ

ج

ب

د

keratoconjunctivitis



- 110 - - 111 -

shipyard                                                   ِة اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ
keratoconjunctivitis                    وامُلْلَتِحَمِة في

ُفن                                      َأْحواِض السُّ
 (=epidemic                                   ِة )= اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ
keratoconjunctivitis)       )وامُلْلَتِحَمِة الَوبائِّي
مرض معدي بدرجة عالية يتميز بنضح )ارتشاح( 
حتت  مدورة  قرنية  عتامات  بالعني،  خفيف 
وغالبًا  القرنية،  التهاب  مع  مصحوبة  ظهارية 
أعراض  وأيضًا  الناحي.  اللمفية  للعقد  تورم 

مجموعية، خاصة الصداع.
vernal                                           ِة وامُلْلَتِحَمِة اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ
 keratoconjunctivitis                                بيِعّي الرَّ
التهاب يحدث بسبب تفاعل أرجي )حساسية(، 
أحيانًا  لكنه  الربيع،  موسم  في  غالبًا  يحدث 
عادة  ضخمة،  حليمات  بوجود  يتميز  حولّي، 
مخاطية  وخيوط  العلوية،  اجلفنية  امللتحمة  في 
ة  وحكَّ للملتحمة،  السفلي  القبو  في  لزجة 
الذكور  غالبًا  يصيبان  اللَذين  الضوء  ورهاب 

صغار العمر.
viral                                            ِة وامُلْلَتِحَمِة اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ

keratoconjunctivitis                          الَفيروِسّي
حد  إلى  املعدي  وامللتحمة  القرنية  التهاب  هو 
وعتامات  العني  من  قليل  بنضح  يتميز  كبير. 
قرنية مستديرة حتت الظهارة مصحوبة مع التهاب 
امللتحمة والقرنية. كثيرًا ما يوجد تورم في الغدد 
أعراض  أيضًا  يوجد  وقد  الناحيَّة،  اللمفاوية 

مجموعية خاصة الصداع.
keratoconus                                             ة ْخُرُط الَقْرِنيَّ َتَ

قرنية  في  اجلانب  ثنائي  غالبًا  التهابي،  غير  تبارز 
أسفل  إلى  القرنية  قمة  إزاحة  تتم  بحيث  العني، 
بصفة  احلالة  هذه  وحتدث  األنفي.  االجتاه  في 
خاصة في اإلناث عند سن البلوغ. كما أنها تعتبر 
قد  وراثية  عوامل  ثمة  ولكن  السبب،  مجهولة 

املرض. كما يطلق  تلعب دورًا في حدوث هذا 
عليها قرنية مخروطية.

keratocyst                                                        ة كيَسٌة َقْرِنيَّ

الظهارة  من  بطبقة  مبطنة  املنشأ  سنية  كيسة 
احلرشفية املتقرنة، وتكون عادة مصحوبة بوجود 

كيسة بدئية.
keratocyte                                                       ة ٌة َقْرِنيَّ َخِليَّ

إحدى خاليا النسيج الضام املسطحة املوجودة بني 
ن للقرنية.  ُصفاحات النسيج الليفي املكوِّ

keratoderma                                                    ُن اجِلْلد َتَقرُّ

1. جلد متقرن، أو غطاء متقرن.

2. تضخم في الطبقة املتقرنة من اجللد. 

diffuse                                                   اَحِة ُن ِجْلِد الرَّ َتَقرُّ
palmoplantar                            واألْخَمِص امُلْنَتِشر
keratoderma

اضطراب سائد متعلق بالكروموسومات اجلسدية، 
ومحددة  متفلسة  متالصقة  مناطق  بوجود  يتميز 
على  اجلانب  وثنائية  متناظرة  وعادة  جيد،  بشكل 
في  تؤثر  وقد  القدمني،  وأخمص  اليدين  راحة 
وتظهر  والقدمني،  اليدين  جللد  املجاورة  املناطق 
قد  أنها  إال  العمر،  من  مبكرة  مراحل  خالل  عادة 

تظهر خالل فترات متأخرة من احلياة أيضًا.
endocrine                                                       ُن اجِلْلِد َتَقرُّ

keratoderma                                             اِوّي مَّ الصَّ
املتقرنة  الطبقة  )تضخم  للجلد  تقرن  حدوث 
نتيجة حلدوث اضطرابات في اجلهاز  من اجللد( 

الصماوي.
gonorrheal                                                   ُِن اجِلْلد َتَقرُّ

keratoderma                                             َياَلنِّي السَّ
)التهاب  رايتير  لداء  اجللدية  األعراض  أحد 
اإلحليل بغير املكورات البنية(، غالبًا ما يكتنف 

keratoconus
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القدمني،  وأصابع  وأخمص  اليدين،  راحة 
وحشفة القضيب، ويتميز بوجود بقعة حماموية 
غطاًء  لتكون  قيحية،  تصبح  ثم  تتحوصل، 
متييز  الصعوبة  من  يكون  وقد  سميكًا،  تقرانيًا 
هذه اآلفات عن تلك اخلاصة بالصدفية البثرية. 

ويسمى أيضًا تقران سيالني.
keratoderma                                               ُن اجِلْلِد َتَقرُّ
  blennorrhagicum                                      َياَلنِّي السَّ
)التهاب  رايتير  لداء  اجللدية  األعراض  أحد 
البنية(، غالبًا ما يكتنف  املكورات  بغير  اإلحليل 
القدمني وحشفة  اليدين وأخمص وأصابع  راحة 
حماموية  بقعة  بوجود  ويتميز  القضيب، 
غطاًء  ون  لتكِّ قيحية،  تصبح  ثم  تتحوصل 
متييز  الصعوبة  من  يكون  وقد  سميكًا،  تقرانيًا 
البثرية.  هذه اآلفات عن تلك اخلاصة بالصدفية 

ويسمى أيضًا، تقران سيالني.
keratoderma                                              ُن اجِلْلِد َتَقرُّ

climactericum                                           اإلِياِسّي
جلد  بتقران  اإلصابة  أشكال  من  مكتسب  شكل 
عند  السيدات  في  ويحدث  واألخمص،  الراحة 
الشكل  هذا  يكون  وقد  اإلياس،  سن  بلوغهن 
اجللدية  )الرقع(  اللطخات  بتشقق  مصحوبًا 

الثخينة )السميكة(.
keratoderma                                       اَحِة ُن ِجْلِد الرَّ َتَقرُّ

palmare et plantare                            واأَلْخَمص
(=symmetric                           ُن اجِلْلِد )= َتَقرُّ
keratoderma)                                           )امُلَتناِظر
الغالب  في  املوروثة  االضطرابات  من  مجموعة 
املوضعي  للكيراتني  املفرط  بالتشكيل  تتميز  التي 
أو املنتشر على الراحة واألخمص، وقد يصاحبه 
التي قد  ناجتة عن تشقق اجللد  آفات مؤملة  أحيانًا 
حتدث متفردة أو قد تصاحب أو تكون جزءًا من 

اضطراب جسدي آخر.
palmoplantar                               تقرن اجللد الراحي

keratoderma                                           األخمصي
مجموعة من االضطرابات ذات الطابع الوراثي، 
املنتشر  أو  املوضعي،  الزائد  بالتكوين  تتميز 
للكيراتني على راحة اليدين وأخمص القدمني، 
وقد تكون مصحوبة بآفات جلدية مؤملة ناجتة عن 
قد  أنها  أو  منعزلة  تكون  قد  والتي  اجللد  تشقق 
جزءًا  تكون  أو  آخر  اضطراب  حدوث  تصاحب 

من اضطراب.
punctate keratoderma            ط ُن اجِلْلِد امُلَنقَّ َتَقرُّ

كروموسومية  جسدية  وراثة  ذات  جلدية  آفة 
سائدة ، عبارة عن حطاطات متقرنة تتركز فوق 
أخمص القدم وراحة اليد واألصابع، مع حدوث 

انسداد مركزي لتلك احلطاطات. 
 keratodermatocele                                   ة ِقيَلُة الَقْرِنيَّ

)=keratocele(

التي  للقرنية  الداخلية  الطبقة  انفتاق  أو  فتق  هو 
احملددة  )الصفيحة  أو  ديسميه  غشاء  تسمى 

اخللفية للقرنية(.
keratodermatosis                           ِنّي َمَرٌض ِجْلِديٌّ َتَقرُّ

ن  هو أي مرض جلدي يكون مصحوبًا بزيادة تكوُّ
الكيراتني. 

keratodermia                                                   ُن اجللد َتَقرُّ

)=keratoderma(

1. جلد متقرن، أو غطاء متقرن.

2. تضخم في الطبقة املتقرنة من اجللد.

keratodermia                                              ُن اجِلْلِد َتَقرُّ
blennorrhagica                                       َياَلنِّي السَّ
ما  وغالبًا  رايتير،  لداء  اجللدية  األعراض  أحد 
القدمني  وأصابع  وأخمص  اليدين  راحة  يكتنف 
حمامية  بقعة  بوجود  ويتميز  القضيب،  وحشفة 
ن غطاًء تقرانيًا  تتحوصل، ثم تصبح قيحية لتكوِّ

keratodermia
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سميكًا، وقد يكون من الصعوبة متييز هذه اآلفات 
عن تلك اخلاصة بالصدفية البثرية ويسمى أيضًا، 

تقران سيالني.
keratodermia                                اَحِة ُن ِجْلِد الرَّ  َتَقرُّ

palmaris et plantaris                         واأَلْخَمص
بالتكوين املفرط  اضطراب ذو طابع وراثي يتميز 
اليدين  راحة  على  املنتشر  أو  املوضعي  للكيراتني 
آفات  أحيانًا  يصاحبه  وقد  القدمني،  وأخمض 
مؤملة ناجتة عن تشقق اجللد والتي حتدث منفردة 

أو تكون جزءًا من اضطراب جسدي آخر.
keratodermia                             ُن ِجْلِد اأَلْخَمِص َتَقرُّ

plantaris sulcata                                              م امُلَتلِّ
في  تنتشر  اجللد،  في  سطحية  جرثومية  عدوى 
خاص  بشكل  وتؤثر  العالم،  من  متفرقة  مناطق 
بتحميل  اخلاصة  )املناطق  القدمني  أخمص  على 
مستديرة  وهدات  بتكوين  وتتصف  الوزن(، 
يصبح  قد  األعراض،  عدمية  منعزلة  ضحلة 

ن شقوقًا. بعضها متماديًا )مندمجًا( ليكوِّ
keratoectasia                                               ة ُبروُز الَقْرِنيَّ

د للقرنية. هو انتفاخ أو نتوء موحَّ
keratogenesis                                   َنة ُن امَلوادِّ امُلَتَقرِّ َتَكوُّ

هو عملية تكوين أو إنتاج مادة متقرنة.
keratogenetic                     َنة ِن امَلوادِّ امُلَتَقرِّ متعلق بَتكوُّ

متعلق بتكوين أو إنتاج مادة متقرنة.
keratogenous                                         َنة ُمَولُِّد امَلوادِّ امُلَتَقرِّ

هو كل ما يتعلق بتوليد، أو ما يؤدي إلى منو مادة 
متقرنة.

keratoglobus                                                 ة َضخاَمُة الَقْرِنيَّ

)=megalocornea(

في  يحدث  عادة  اجلانب  ثنائي  منائي  شذوذ 
عند  طبيعي  غير  حجمها  يصبح  حيث  القرنية 
 18 من  أكبر  قطر  إلى  أحيانًا  يصل  وقد  الوالدة 
متنٍح  كمرض  تورث  قد  البالغني.  في  متر  ملي 

مرتبط بالكروموسوم X، أو كُخلَّة كروموسومية 
جسدية سائدة. 

keratohelcosis                                           ة ُح الَقْرِنيَّ َتَقرُّ

ن قرحة على قرنية العني. تشكيل أو تطور يكوِّ
keratohemia                                                  ة ي الَقْرِنيَّ َتَدمِّ

وجود رواسب دموية في القرنية. 
keratohyalin                                                 كيراتوهيالني

احلبيبية  الطبقة  حبيبات  في  موجودة  مادة   .1
وكيميائيتها  املادة  هذه  منشأ  ويعتبر  للبشرة، 
بعملية  مرتبطة  تكون  قد  غير واضحني، ولكنها 

التقرن. 
ال  هاسَّ جسيمات  حبيبات  في  توجد  مادة   .2

اخلاصة بغدة التوتة.
3. إحدى مكونات طبقة اجللد احملببة.

 keratohyalin                                                       ُحَبيباٌت
granules                                                كيراتوهيالينية
متثل  منتظم،  غير  شكل  ذات  حبيبات  هي 
امُلوَترة  الليفات  الكيراتوهيالني على  رواسب من 

في الطبقة احلبيبية البشروية.
keratohyaline                                               1. َقْرِنيُّ ُزجاِجّي

2. كيراتوهيالني

3. كيراتوهياليني

1.أي،  يحمل الصفات القرنية والزجاجية معًا.
طبقة  مكونات  إحدى  وهو  كيراتوهيالني،   .2

اجللد احملببة.
3. أي، متعلق بالكيراتوهيالني )كيراتوهياليني(، أو 
احلبيبات الكيراتوهيالينية أو الطبقة الكيراتوهيالينية.

keratohyaline                                         ُة َبَقُة الَقْرنِيَّ الطَّ
layer                                                                    الهيالينيَّة
(=granular layer               ُة َبَقُة احُلَبْيبِيَّ )= الطَّ
 of epidermis)                                                  )للَبَشرة
طبقة من خاليا رقيقة مسطحة إلى حد ما حتتوي 
الطبقة  بني  تقع  كيراتوهيالينية،  حبيبات  على 

keratoectasia
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الصافية البشروية، والطبقة  الشائكة البشروية.
keratoid                                                             ْكل َقْرِنيُّ الشَّ

يشبه القرن أو النسيج القرني.
keratoiditis                                                       ة اْلِتهاُب الَقْرِنيَّ

)=keratitis(

نتيجة  يظهر  قد  العني،  قرنية  يصيب  التهاب 
إلصابة أو عدوى.

keratoiridocyclitis                                      ِة اْلِتهاُب الَقْرِنيَّ

ِة و اجِلْسِم الَهَدِبي  والُقَزِحيَّ

والقزحية  القرنية  مناطق  التهاب يصيب  حدوث 
واجلسم الهدبّي من العني. 

keratoiridoscope                   ة ِة والُقَزِحيَّ ِمْنظاُر الَقْرِنيَّ

يستخدم  الذي  املركب  املجهر  أشكال  شكل من 
في فحص أجزاء العني )القرنية والقزحية(.

keratoiritis                               ة ِة والُقَزِحيَّ اْلِتهاُب الَقْرِنيَّ

في  والقزحية  القرنية  من  لكل  التهاب  حدوث 
العني، وقد يكون نتيجة إلصابة أو لتهيج.

hypopyon                                                   ِة اْلتِهاُب الَقْرنِيَّ
keratoiritis                                ِة ذو الَغميِر والُقَزِحيَّ

الَقيِحّي 
ارتشاح  مع  مصحوب  القيحّي  القرنية  التهاب 

قيحي وغمير قيحي )في غرفة العني األمامية(.
keratoleptynsis                     ِة ِبامُلْلَتِحَمة َتْرقيُع الَقْرِنيَّ

القرنية  من  األمامي  اجلزء  إزالة  عن  عبارة  هو 
وتغطية املنطقة املتعرية بواسطة ملتحمة املقلة.

keratoleukoma                                        ة ُغفاَءُة الَقْرِنيَّ

هي عبارة عن عتامة بيضاء للقرنية.
keratolysis                                  ة َبَقِة الَقْرِنيَّ اْنِحاَلُل الطَّ

للبشرة  القرنية  الطبقة  تقشر  أو  وذوبان  تلني 
)اجللد(.

keratolysis                                                   َبَقِة اْنِحاَلُل الطَّ
neonatorum                                   ِة الَوليِدّي الَقْرنِيَّ
أيضًا  وهو  الولدان،  عند  القرنية  الطبقة  انحالل 

الطبقة  انفصال  نتيجة  للجلد  تقشر  عن  عبارة 
املتقرنة منه التي حتدث في كل اجلسم ما عدا جلد 
مرضًا  يكون  ما  وعادة  اليد،  وراحة  األخمص 

وراثيًا كروموسوميًا جسديًا متنحيًا.
keratolysis                                ِة َبَقِة الَقْرنِيَّ اْنِحاَلُل الطَّ
  plantare sulcatum                      م لأَلْخَمِص امُلَتلَّ
اجللد  تصيب  منتشرة  سطحية  جرثومية  عدوى 
التي  األجزاء  عادة  تكتنف  العالم،  مستوى  على 
القدمني.  أخمص  مثل:  اجلسم  وزن  تتحمل 
ن وهدات مستديرة منفصلة ضحلة،  وتتميز بتكوُّ
متماديًا  يصبح  بعضها  أعراض.  بدون  غالبًا 
معروف  غير  السببي  والعامل  شقوقًا.  ن  ويكوِّ

غالبًا.
pitted keratolysis                               َبَقِة اْنِحاَلُل الطَّ

د ِة امُلَوهَّ الَقْرنِيَّ
في  تنتشر  اجللد،  في  سطحية  جرثومية  عدوى 
خاص  بشكل  وتؤثر  العالم،  من  متفرقة  مناطق 
بتحميل  اخلاصة  )املناطق  القدمني  أخمص  على 
مستديرة  وهدات  بتكوين  وتتصف  الوزن(، 
يصبح  قد  األعراض،  عدمية  منعزلة  ضحلة 

ن شقوقًا.  بعضها متماديًا ليكوِّ
keratolytic                                        ة َبَقِة الَقْرِنيَّ حالُّ الطَّ

يتصف  أو  القرنية،  الطبقة  بانحالل  متعلق   .1

بانحالل الطبقة القرنية، أو حال للطبقة القرنية. 
2. عامل يشجع على انحالل الطبقة القرنية.

keratoma                                           ]1. َتْقران ]ج: تقرانات

2. َوَرٌم َقْرِنّي                          

]pl.keratomata[                                                                  (في اخُليول)

املوضعي  التنسج  فرط  حدوث  أي  دشبذ،   .1

للطبقة القرنية البشروية نتيجة لضغط أو احتكاك.
2. ورم قرني فوق السطح الداخلي جلدار حافر 

احلصان.

keratoma
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keratoma auriculare                                َتْقراٌن ُأُذنِّي
(=nodular                                             اْلتِهاُب ِجْلِد =(
chondrodermatitis                وُغْضُروِف اأُلُذِن
of the ear)                                                )الُعَقْيِدّي
ن عقيدة  تقران يحدث في األذن، عبارة عن تكوُّ
مؤملة ملتهبة، قد تشمل الغضروف وجلد صيوان 

األذن، تكتنف في العادة قمة صيوان األذن.
keratoma diffusum                            َتْقراٌن ُمْنَتِشر

كروموسومية  جسدية  وراثة  ذات  مرضية  حالة 
سائدة تتكون من حطاطات متفرقة، تتركز فوق 
أخمص القدم وراحة اليد واألصابع، مع حدوث 

انسداد مركزي لتلك احلطاطات. 
keratoma                                                      ٌَّتْقراٌن ِوراثِي

hereditarium mutilans                             َجاِدع
األخمصي،  الراحي  اجللد  تقرن  أشكال  أحد 
كونه  جانب  إلى  وحثليًا  مترقيًا  بكونه  ويتميز 
كما  اجلسدية،  بالكروموسومات  مرتبطًا  وراثيًا 
أنه يبدأ خالل مرحلة الطفولة، ويتصف بحدوث 
والقدمني،  اليدين  ظهر  على  جنمي  تقران  فرط 
إضافة إلى تقران خطي على املرفقني والركبتني، 
تندب،  حدوث  األحيان  بعض  في  ويصاحبه 

والثعلبة والصمم.
keratoma palmare                              اَحِة َتْقراُن الرَّ

et plantare                                              و اأَلْخَمص
البشروية  القرنية  الطبقة  تنسج  وفرط  سماكة 

اخلاصة براحة اليدين وأخمص القدمني.
keratoma                                              َتْقراُن اأَلْخَمِص

plantare sulcatum                                         امُلَتلِّم
(=pitted keratolysis)

تنتشر  اجللد،  تصيب  سطحية  جرثومية  عدوى 
بشكل  وتؤثر  العالم،  من  متفرقة  مناطق  في 
اخلاصة  )املناطق  القدمني  أخمص  على  خاص 

وهدات  بتكوين  وتتصف  الوزن(،  بتحميل 
قد  األعراض،  عدمية  منعزلة  ضحلة  مستديرة 
ن شقوقًا. يصبح بعضها متماديًا )مندمجًا( ليكوِّ

 keratoma senile                            َتْقراٌن َشيخوِخّي
(=actinic keratosis)             )َتْقراٌن َسْفِعّي =(
املاضي  في  يستخدم  الــذي  القدمي  التعبير  كان 
ثؤلولي  منو  هو  السفعي،  التقران  على  للداللة 
أو تقراني حاد احلفاف أحمر اللون، أو قد يكون 
ذا لون مياثل لون اجللد، مسطح أو مرتفع، و قد 
يتطور إلى تكون قرن جلدي، كما أنه قد يتسبب 
ويصيب  اخلاليا،  حرشفية  بسرطانة  اإلصابة  في 
السن   أوكبار  العمر،  متوسطي  األشخاص  عادة 
إضافة  اللون،  فاحتة  البشرة  أصحاب  وبخاصة 

إلى أنه قد ينجم عن التعرض املفرط للشمس.
keratomalacia                               ة ُ الَقْرِنيَّ َتَلنيُّ

تكون   )A( فيتامني  لعوز  مصاحبة  مرضية  حالة 
جفافية  بقع  بظهور  وتبدأ  اجلانب،  ثنائية  عادة 
القرنية  تصبح  حيث  امللتحمة،  على  بيتو(  )بقع 
اجلفافي(،  القرنية  )التهاب  حساسة  وغير  جافة 
مايشبه  يتكون  فإنه  احلالة،  ترقي  استمرار  ومع 
القرنية  القرنية ويزداد حتى تصبح  الضباب فوق 

بأكملها لينة، ويحدث نخر مميع للقرنية. 
keratomata                                      ]1. َتْقرانات ]ف: َتْقَران

ة  2. َأْوَراٌم َقْرِنيَّ

]sing.keratoma[

للطبقات  املوضعي  التنسج  فرط  حدوث   .1

القرنية البشروية.
السطح  فوق  تظهر  تقُرنية  طبيعة  ذات  أورام   .2

الداخلي جلدار حافر احلصان.
keratome                                                       ة ِمْبَضُع الَقْرِنيَّ

قرنية  شق  أو  لبضع  تستخدم  السكني  تشبه  أداة 
العني.

keratomalacia
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keratometer                                  ة ِس الَقْرِنيَّ ِمْقياُس َتَقوُّ

جهاز يستخدم لقياس منحنيات القرنية، ويطلق 
عليه أيضًا: مقياس العني )مقياس القرنية(.

keratometric                    ة ِس الَقْرِنيَّ متعلق بِقياِس َتَقوُّ

أو  القرنية  انحناء  أو  تقوس  بقياس  متعلق 
طريق  عن  عليها  احلصول  يتم  التي  بالقياسات 

استخدام مقياس تقوس القرنية.
keratometry                                               ة ِقياُس الَقْرِنيَّ

طريق  عن  للقرنية  األمامي  االنحناء  قياس  هو 
استخدام مقياس تقوس القرنية، كما يطلق عليه 

أيضًا: قياس العني.
keratomileusis                         ة ِب الَقْرِنيَّ دُّ َتْصِحْيُح َتَ

تزال  بحيث  للقرنية،  رأب  عملية  عن  عبارة  هو 
ثم  باملريض،  اخلاصة  القرنية  من  شرحة  فيها 
املطلوب،  االنحناء  حسب  تشكيلها  إعادة  تتم 
باستخدام مخرطة خاصة معدة خصيصًا  وذلك 
لهذا الغرض وذلك بعد جتميدها، ثم تتم إعادة 

بهدف  القرنية  من  املتبقي  اجلزء  إلى  خياطتها 
تصحيح خطأ بصري )قصر النظر(.

keratomycosis                                            ة ُفطاُر الَقْرِنيَّ

ويطلق  العني،  قرنية  تصيب  فطرية  عدوى   .1

عليها أيضًا التهاب القرنية الفطاري.
من  القرنية  الطبقة  تصيب  فطرية  عدوى   .2

البشرة )اجللد(.
keratomycosis linguae                  سانِّي الُفطاُر اللِّ

(=black tongue)                   )ساُن اأَلْسَود  )= اللِّ
اخليطية  احلليمات  فيها  تكون  فطرية  عدوى 
إصابتها  نتيجة  بنية  أو  اللون،  سوداء  املتضخمة 

بفطر املبغثرة املنسونية.
keratonosis                                                          َتْقراُن الَبَشَرة

هو أية علَّة غير طبيعية ال التهابية، تصيب الطبقة 
القرنية من البشرة عادة جتعلها متضخمة.

keratonosus                                         ة ُس الَقْرِنيَّ 1. َتَنكُّ

ة 2. اْعِتاَلُل الَقْرِنيَّ

قد  مرض  أي  على  للداللة  التعبير  هذا  يستخدم 
يصيب قرنية العني.

keratonyxis                                                      ة َبْزُل الَقْرِنيَّ

)=aqueous paracentesis(

)الكاتاراكت(  الساّد  إزالة  عملية  عن  عبارة  هو 
العني  قرنية  خالل  من  إبرة  وخز  طريق  عن 

وسحب الكتلة الظليلة املوجودة بعدسة العني.
keratopathy                                              ة اْعِتاَلُل الَقْرِنيَّ

مرض غير التهابي يحدث في قرنية العني.
band                                                               ِة اْعتاَِلُل الَقْرنِيَّ

keratopathy                                                ريِطّي الشَّ
يظهر  بحيث  العني  قرنية  تصيب  تنكسية  حالة 
بالنسبة  محوري  بشكل  اللون  سنجابي  شريط 
)الصفيحة  بومان  غشاء  عند  القرنية  حوف  إلى 
املكشوف  اجلزء  باجتاه  للقرنية(،  األمامية  احملددة 

ِس الَقْرنِيَّة           Keratometerمن القرنية جتاه الفتحة اجلفنية. ِمْقياُس َتَقوُّ

keratopathy
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band-shaped                                             ِة اْعتاَِلُل الَقْرنِيَّ
keratopathy                                                 ريِطّي الشَّ
يظهر  بحيث  العني  قرنية  تصيب  تنكسية  حالة 
بالنسبة  محوري  بشكل  اللون  سنجابي  شريط 
)الصفيحة  بومان  غشاء  عند  القرنية  حوف  إلى 
املكشوف  اجلزء  باجتاه  للقرنية(،  األمامية  احملددة 

من القرنية جتاه الفتحة اجلفنية.
bullous                                                          ِة  اْعتاَِلُل الَقْرنِيَّ

keratopathy                                                اِعّي الُفقَّ
تنكس القرنية الذي يتميز بظهور فقاعات ظهارية 
معاودة التي ما تلبث أن تتمزق متسببة في تعرض 
أملًا  محدثة  العينية  القرنوية  األعصاب  )كشف( 
بالغًا، وحتدث هذه احلالة التنكسية في األمراض 
واجلسم  القزحية  التهاب  الزرق،  التالية: 

الهدبي، حثل فوكس )حثل ظهارة القرنية(.
climatic                                                       ِة اْعتاَِلُل الَقْرنِيَّ
  keratopathy                                                 امُلناِخّي
نتيجة  اجلانب،  ثنائي  متماثل  قرني  تنكس 
التعرض لدرجات احلرارة القصوى )السخونة أو 
البرد الشديد(، ويطلق عليه أيضًا اعتالل القرنية 
بحسب لبرادور )منطقة في أمريكا على الساحل 

األطلنطي(.
exposure                                                     ِة اْعتاَِلُل الَقْرنِيَّ

keratopathy                                             ِضّي َعرُّ التَّ
التهاب يصيب القرنية نتيجة تعرض سطح العني 
يؤدي  وقد  اخلارجية.  البيئة  إلى  طويلة  لفترات 
القرنية  والتهاب  التقرح،  إلى  االلتهاب  هذا 
امليكروبي، وفقدان الرؤية الدائم نتيجة للتندب. 

filamentary                                               ِة اْعتاَِلُل الَقْرنِيَّ
keratopathy                                                   اخَليِطّي
خيوط  ن  بتكوُّ املصحوب  القرنية  اعتالل  هو 

على  باملخاط  شبيهة  مادة  من  )ملتوية(  مفتولة 
سطح القرنية.

lipid                                                               ِة اْعتاَِلُل الَقْرنِيَّ
keratopathy                                               ْحِمّي الشَّ
مناطق  إحدى  في  دهنية  ترسبات  تشكل  هو 
األوعية  ن  تكوُّ سابقًا  بها  حدث  التي  القرنية 

الدموية.
striate                                                        ِة اْعتاَِلُل الَقْرنِيَّ

keratopathy                                               ط امُلَخطَّ
في  تتسبب  قرنوية  سدوية  وذمة  عن  عبارة 
احلالة  هذه  وتعتبر  اخلطوط،  من  شبكة  تكوين 
الساد  جراحة  إجراء  بعد  احلدوث  شائعة  املؤقتة 

)الكاتاراكت(.
vesicular                                                   ِة اْعتاَِلُل الَقْرنِيَّ

keratopathy                                          احُلَويِصِلّي
هو عبارة عن وذمة ظهارية قرنوية تتميز بتكوين 

فجوات.
keratophakia                                        ُح ِة امُلَصحِّ َرأُب الَقْرِنيَّ

ب  َحدُّ للتَّ

تتم  القرنية،  هو شكل من أشكال رأب )ترقيع( 
فيه إعادة تشكيل شرحة من القرنية التي مت التبرع 
بها للوصول إلى االنحناء املستهدف للقرنية، ثم 
املريض  قرنية  طبقات  بني  غرزها  ذلك  بعد  يتم 

بهدف تغيير وتصحيح انحناءتها.
keratoplasia                                                               ن َتَقرُّ

نة. ل أو جتدد الطبقة املتقرَّ مصطلح يدل على تشكُّ
keratoplasty                                                   ة َرأُْب الَقْرِنيَّ

أو  للقرنية،  )ترميمية(  جتميلية  جراحة  به  يقصد 
يتم  القرنية، وهي عبارة عن إجراء زرعّي  ترقيع 
أو  الطبيعية  غير  القرنية  أنسجة  استبدال  مبوجبه 
املصابة مبرض بقرنية سليمة مت التبرع بها من قبل 
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شخص آخر.
autogenous                                                  ِة َرْأُب الَقْرنِيَّ

keratoplasty                                                      اتِّي الذَّ
(=autokeratoplasty)

هو عملية تطعيم قرنوي )أنسجة قرنية( إلى العني 
املتضررة بحيث يتم أخذ هذه األنسجة من العني 

األخرى للمريض ذاته.
lamellar                                                          ِة َرْأُب الَقْرنِيَّ

keratoplasty                                                َفاِحي الصُّ
عملية زرع أو غرس للنصف األمامي من القرنية 

مع بقاء الغرفة األمامية للعني ساملة.
optic keratoplasty                ِة الَبَصِرّي َرْأُب الَقْرنِيَّ

زرع مادة قرنوية لتحل محل نسيج ندبي يتداخل 
مع اإلبصار الطبيعي.

penetrating                                                ِة َرْأُب الَقْرنِيَّ
keratoplasty                                                       اِفذ النَّ

زرع لقطعة من القرنية كاملة الثخانة.
refractive                                                      ِة َرْأُب الَقْرنِيَّ

keratoplasty                                            ّاالْنِكساِري
إما  القرنية  من  قطعة  فيه  تنتزع  الذي  القرنية  زرع 
من املريض أو من أحد املتبرعني، ليعاد تشكيلها 
حسب االنحناء املطلوب، ثم يتم غرزها إما بني 
املصحح  القرنية  )رأب  املريض  قرنية  طبقات 
)تصحيح  املريض  قرنية  أوعلى  للتحدب(، 
القرنية( بهدف تغيير انحناءتها وتصحيح  حتدب 

األخطاء البصرية.
tectonic                                                          ِة َرْأُب الَقْرنِيَّ

keratoplasty                                                ْرقيِعّي التَّ
زرع مادة القرنية، وذلك بغرض استبدال أنسجة 

قرنوية مفقودة.
keratoprosthesis                         ِة الَبديِلّي َرأُْب الَقْرِنيَّ

القرنية  استبدال  فيه  يتم  جراحي  إجراء  هو 
اصطناعية،  بقرنية  مبرض  املصابة  أو  املتضررة 
وذلك الستعادة الرؤية السليمة، أو لتوفير الراحة 

للعني في حالة اعتالل القرنية املؤلم.
keratoprotein                                               بروتنيٌ  َقْرِنّي

بروتني األنسجة القرنية في اجلسم مثل: الشعر، 
واألظافر، والبشرة.

keratorhexis                                                ة ُق الَقْرِنيَّ زُّ َتَ

حدوث متزق )تهتك( بقرنية العني نتيجة لعوامل 
عدة مثل: قرحة ثاقبة أو رضح.

keratorrhexis                                                 ة ُق الَقْرِنيَّ زُّ َتَ

حدوث متزق )تهتك( بقرنية العني نتيجة لعوامل 
عدة مثل: قرحة ثاقبة أو رضح.

keratoscleritis                           ْلَبة ِة والصُّ اْلِتهاُب الَقْرِنيَّ

والصلبة  القرنية  مناطق  يصيب  التهاب  حدوث 
املجاورة في العني.  

keratoscope                                                 ة ِمْنظاُر الَقْرِنيَّ

األلوان  متناوبة  متراكزة  دوائر  من  تتكون  جهيزة 
مابني األبيض واألسود، ويتم استخدامها بغرض 
فحص انحناء القرنية، ويطلق عليه اسم: قرص 

بالسيدو.  
keratoscopy                                               ة َتْنظيُر الَقْرِنيَّ

هو  حتديدًا  أكثر  وبشكل  القرنية،  فحص  إجراء 
األمامي  السطح  من  الضوء  انعكاسات  دراسة 

للقرنية.  
keratosis                                                                               َتْقران

1. يستخدم هذا التعبير للداللة على أي منو قرني 

أو قرنوي مثل: الثؤلول أو الثفن، ويعتبر التقران 
السفعي والتقران املثي أكثر أمناط التقران شيوعًا.

2. مصطلح عام آلفة ظهارية تتميز بزيادة تكّون 

الكيراتني.
actinic keratosis                                      َتْقراٌن َسْفِعّي
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أحمر  احلفاف  حاد  تقراني  أو  ثؤلولي  منو  هو 
اجللد،  لون  مياثل  لون  ذا  يكون  قد  أو  اللون، 
قرن  تكّون  إلى  يتطور  وقد  مرتفع،  أو  مسطح 
جلدي، كما أنه قد يتطور مسببًا اإلصابة بسرطانة 
األشخاص  عادة  ويصيب  اخلاليا،  حرشفية 
متوسطي العمر أو كبار السن، وبخاصة أصحاب 
عن  ينجم  قد  أنه  إلى  إضافة  اللون،  فاحتة  البشرة 

التعرض املفرط للشمس.
arsenic keratosis                               َتْقراٌن َزْرنيخّي

التسمم  أعراض  من  جلدي  عرض  أو  تظاهرة 
من  عادة  ذلك  ويحدث  املزمن،  الزرنيخي 
التعرض  أو  طبية  ألغراض  استخدامه  خالل 
التعرض   بعد  يحدث  وقد  بصورأخرى،  له 
بتكون  ويتصف  عديدة،  بسنوات  للزرنيخ 
حطاطات منفصلة مفرطة التقرن، وتتركز هذه 
اليدين  راحة  على  أساسي  بشكل  احلطاطات 
آفات  مع  يرتبط  وأحيانًا  القدمني،  وأخمص 
على  تظهر  اخلباثة  محتملة  أو  خبيثة،  بشروية 

مناطق اجللد األخرى.
arsenical keratosis                          َتْقراٌن َزْرنيخّي

التسمم  أعراض  من  جلدي  عرض  أو  تظاهرة 
من  عادة  ذلك  ويحدث  املزمن،  الزرنيخي 
التعرض  أو  طبية  ألغراض  استخدامه  خالل 
التعرض   بعد  يحدث  وقد  بصورأخرى،  له 
بتكون  ويتصف  عديدة،  بسنوات  للزرنيخ 
وتتركز هذه  التقرن،  حطاطات منفصلة مفرطة 
اليدين  راحة  على  أساسي  بشكل  احلطاطات 
آفات  مع  يرتبط  وأحيانًا  القدمني،  وأخمص 
على  تظهر  اخلباثة  محتملة  أو  خبيثة،  بشروية 

مناطق اجللد األخرى.
aural keratosis                                            َتْقراٌن ُأُذنِّي

(cholesteatoma=)       )َوَرٌم كولِيستيُرولّي =(

بظهارة  مبطن  حميد  ورم  أو  كيسية  شبه  كتلة 
ومملؤة  متقرنة  تكون  ما  عادة  طباقية،  حرشفية 
يظهر هذا  الكوليستيرول،  متقشرة حتوي  بزوائد 
ومناطق  الوسطى  األذن  في  الغالب  في  التقران 
تشفى  التي  االلتهاب  أو  للرضوح  تاليًا  اخلشاء 
الظهارة  تتكون  بحيث  صحيحة  غير  بطريقة 
أنه ليس شائعًا  املتداخلة، ومنها نوع خلقي غير 

وينتج من مشتمالت مضغية.
follicularis                                                    ٌَّتْقراٌن ُجَريبِي

acneform keratosis                        ْكل يُّ الشَّ ُعدِّ
(=keratosis follicularis

acneformis)

بالكروموسومات  مرتبط  سائد  وراثي  اضطراب 
يتميز  بالتقرن،  متعلق  الترقي  بطيء  اجلسدية 
تتجمع  التي  مثية  أو  قرنفلية،  حطاطات  بظهور 
مكونة لويحات التي تتقشر وتنعدي لتتحول إلى 

آفة جلدية.
gonorrheal keratosis                     َتْقراٌن َسَيالنِّي 

ما  غالبًا  رايتير،  لداء  اجللدية  األعراض  أحد 
القدمني  وأصابع  اليدين  أخمص  راحة  يكتنف 
وحشفة القضيب، ويتميز بوجود بقع حماموية،  
ن غطاًء  ثم تتحوصل وتصبح قيحية وتتطور لتكوِّ
متييز  الصعوبة  من  يكون  وقد  سميكًا،  تقرانيًا 
البثرية،  بالصدفية  تلك اخلاصة  اآلفات من  هذه 

ويسمى أيضًا تقرن اجللد السيالني.
keratosis                                                   َتْقراٌن َسَياَلنِّي

blennorrhagica

ما  غالبًا  رايتير،  لداء  اجللدية  األعراض  أحد 
القدمني  وأصابع  اليدين  أخمص  راحة  يكتنف 
القضيب، ويتميز بوجود بقع حماموية   وحشفة 
ن غطاًء  ثم تتحوصل وتصبح قيحية وتتطور لتكوِّ
متييز  الصعوبة  من  يكون  وقد  سميكًا،  تقرانيًا 
البثرية،  بالصدفية  تلك اخلاصة  اآلفات من  هذه 
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ويسمى أيضًا تقرن اجللد السيالني.
keratosis follicularis                            َتْقراٌن ُجَريبِّي

بالكروموسومات  مرتبط  سائد  وراثي  اضطراب 
يتميز  بالتقرن،  متعلق  الترقي  بطيء  اجلسدية 
)نتيجة  توسفية  أو  قرنفلية  بظهورحطاطات 
اسمرار لون اجللد بتأثير أشعة الشمس( أو أنها قد 
باملريض وتتكون هذه  بلون اجللد اخلاص  تتلون 
إفراز  )زيادة  املثية  املناطق  فوق  عادة  احلطاطات 
لويحات،  ن  لتكوِّ وتلتحم  اجلسم  من  الزهم( 
ومع مرور الوقت تصبح اآلفات أكثر قتامة، وقد 
ورم  أو  ثؤلولي  الرائحة  كريه  منوًا  لتشكل  تندمج 

حبيبي، ويسمى أيضًا داء داربيه.
keratosis                                                     ٌَّتْقراٌن ُجَريبِي

follicularis  acneformis               ْكل يُّ الشَّ ُعدِّ
بالكروموسومات  مرتبط  سائد  وراثي  اضطراب 
يتميز  بالتقرن،  متعلق  الترقي  بطيء  اجلسدية 
)نتيجة  توسفية  أو  قرنفلية  بظهورحطاطات 
أو  الشمس(،  أشعة  بتأثير  اجللد  لون  اسمرار 
باملريض،  اخلاص  اجللد  بلون  تتلون  قد  أنها 
املثية  املناطق  فوق  عادة  احلطاطات  هذه  وتتكون 
ن  لتكوِّ وتلتحم  اجلسم  من  الزهم(  إفراز  )زيادة 
اآلفات  تصبح  الوقت  مرور  ومع  لويحات، 
الرائحة  كريه  منوًا  لتشكل  تندمج  وقد  قتامة  أكثر 
ثؤلولي أو ورم حبيبي، ويسمى أيضًا داء داربيه. 

keratosis                               )َتْقراٌن ُجَريبِيٌّ ُمْعٍد )ُمْعِدي
follicularis contagiosa

يشبه  االنتشار،  واسع  متناظر  جلدي  طفح 
فوق  أساسي  بشكل  ويظهر  اجللدي،  التقران 
املنطقة اخللفية من العنق، وعلى الكتفني، وعلى 
الباسطة ألطراف املريض الذي غالبًا ما  األسطح 
يكون طفاًل، وينظر إلى هذا املرض باعتباره أحد 
العد  أيضًا:  عليه  يطلق  كما  املعدية.  األمراض 

الوبائي.

keratosis labialis                                 َتْقراٌن َشَفِوّي
مخاطية  على  قرنية  ببقع  تتميز  مرضية  حالة 

الشفتني.
keratosis linguae                                     َتْقراٌن لِسانِّي

(=leukoplakia)                                       )َطَلوان =(
1. هو عبارة عن لطخات )بقع( بيضاء سميكة 

تقران  لفرط  نتيجة  الفم  مخاطية  على  تظهر 
حميدة  حالة  كونها  من  الرغم  وعلى  الظهارة، 
بشرانية.  سرطانة  لتطور  تؤهب  قد  أنها  إال 
واملسببات غير معروفة، وتعاطي التبغ قد يلعب 

دورًا بظهوره.
2. ظهور لطخات بيضاء غير قابلة للكشط على 

الغشاء املخاطي للسان. 
keratosis obturans                                  َتْقراٌن ُمِسّد

انسداد الصماخ السمعي الظاهر بواسطة كتلة من 
الظهارة املتوسفة والصمالخ.

keratosis                                                     اَحِة َتْقراُن الرَّ
palmaris et plantaris                        واأَلْخَمص
بالتكوين املفرط  اضطراب ذو طابع وراثي يتميز 
للكيراتني املوضعي، أو املنتشر على راحة اليدين 
آفات  أحيانًا  يصاحبه  وقد  القدمني،  وأخمض 
مؤملة ناجتة عن تشقق اجللد التي حتدث منفردة أو 

تكون جزءًا من اضطراب آخر.
keratosis pharyngea                          َتْقراُن الُبْلعوم

من  البيضاء  املتقرنة  الكتل  من  هائلة  أعداد  بروز 
داخل  اللمفية  اجلريبات  فوهات  ومن  اللوزتني 

جدار البلعوم.
keratosis pilaris               ْعِريَّة َتْقراُن اجُلَريباِت الشَّ

الشعرية،  اجلريبات  في  محصور  تقران  فرط 
لألفخاذ  الباسطة  األسطح  على  ويظهرعادة 
آخر  مكان  أي  يصيب  قد  ولكنه  واألعضاد، 
تعود  قد  والتي  متناثرة  جريبية  حطاطات  مكونًا 

للظهور مرة أخرى بعد إزالتها.
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keratosis punctata                                  ط َتْقراٌن ُمَنقَّ
متوضعة  اجللدية  اآلفات  فيه  تكون  تقران  فرط 
وأخمص  اليدين  راحة  على  متعددة  نقاط  في 
القدمني، وتنتقل هذه احلالة املرضية كخلَّة وراثية 

سائدة مرتبطة بالكروموسومات اجلسدية.
keratosis seborrheica                           َتْقراٌن َمثِّّي

ورم حميد شائع غير مغير )غير غزوي(، مكون 
بهذا  اإلصابة  وحتدث  قاعدية،  شبه  خاليا  من 
الورم عادة في األعمار املتوسطة )بني األشخاص 
عدة  يصيب  قد  أنه  كما  العمر(،  منتصف  في 
هيئة  على  ويظهر  واحد،  وقت  في  أشخاص 
درجات  تظهر  قد  التفتت  سهلة  لينة  لويحات 
الوجه  على  بالغالب  تتركز  متفاوتة،  تصبغ 
واجلذع واألطراف، ويسمى أيضًا: ثؤلول مثي.

keratosis senilis                              َتْقراٌن َشيخوِخّي
(=actinic keratosis)              )َتْقراٌن َسْفِعّي =(
تعبير قدمي كان يستخدم في املاضي للداللة على 

التقران السفعي.

keratosis                                                َتْقراُن اجُلَريباِت
suprafollicularis                                          ْعِريَّة الشَّ
(=keratosis pilaris)

الشعرية،  اجلريبات  في  محصور  تقران  فرط 
لألفخاذ  الباسطة  األسطح  على  ويظهرعادة 
آخر  مكان  أي  يصيب  قد  ولكنه  واألعضاد، 
تعود  قد  التي  متناثرة  جريبية  حطاطات  مكونًا 

للظهور مرة أخرى بعد إزالتها.
keratosis                                                      ٌَّتْقراٌن ِخْلِقي

universalis congenita                                   شاِمٌل
(=ichthyosis                                              ُسماٌك =( 
congenita)                                                     )ِخْلِقّي
اضطراب خلقي )يظهر عند الوالدة( يتميز بوجود 
اجللد  سطح  على  القشور  من  مفرطة  كميات 

نتيجة لشذوذ في تقرن الطبقة املتقرنة اجللدية.
roentgen keratosis                             َتْقراٌن ُشعاِعّي

تقرانية محتملة اخلباثة، حتدث في  آفات جلدية 
موضع أو مقر اإلصابة بالتهاب اجللد اإلشعاعي 

املزمن الوخيم.
seborrheic keratosis                                  َتْقراٌن َمثِّّي

الشعرية،  اجلريبات  في  محصور  تقران  فرط 
لألفخاذ  الباسطة  األسطح  على  ويظهرعادة 
آخر  مكان  أي  يصيب  قد  ولكنه  واألعضاد، 
تعود  قد  والتي  متناثرة  جريبية  حطاطات  مكونًا 

للظهور مرة أخرى بعد إزالتها.
 senile keratosis                             َّتْقراٌن َشيخوِخي

(actinic keratosis=)              )َتْقراٌن َسْفِعّي =(
تعبير قدمي كان يستخدم في املاضي للداللة على 

التقران السفعي.
solar keratosis                                        َتْقراٌن َشْمِسّي

(=actinic                                                          َتْقَراٌن =(
keratosis)                                                      ) َسْفِعيٌّ

Keratosis                                                ٌَّتْقراٌن ِخْلِقي
universalis congenita                          شاِمٌل
(=ichthyosis                                            ُسماٌك =(
congenita)                                                     )ِخْلِقّي

keratosis
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اللون  أحمر  احلفاف  حاد  تقراني  أو  ثؤلولي  منو 
مسطح  اجللد،  لــون  مياثل  لــون  ذا  يكون  قد  أو 
جلدي،  قرن  ن  تكوُّ إلى  يتطور  قد  و  مرتفع،  أو 
كما أنه قد يتسبب في اإلصابة بسرطانة حرشفية 
متوسطي  األشــخــاص  ــادة  ع ويصيب  اخلــاليــا، 
البشرة  أصحاب  وبخاصة  السن،  أوكبار  العمر 
عن  ينجم  قــد  أنــه  إلــى  باإلضافة  الــلــون،  فاحتة 

التعرض املفرط للشمس.
stucco keratosis                                     ّي َتْقراٌن ِجصِّ

الذكور  بني  أساسي  بشكل  احلالة  هذه  تظهر 
وتتميز  األربعني،  أعمارهم  جاوزت  الذين 
جلدية  آفات  وجود  جانب  إلى  اجللد  بجفاف 
إلى  متيل  وسطحية،  متعددة  مسطحة  تقرانية 
الفاحت، وتوجد بشكل  البني  أو  اللون السنجابي 
والكاحلني  والقدم  اليدين  ظهر  على  أساسي 
األطباء  بعض  قبل  من  إليها  وينظر  والساعدين، 

على كونها متفاوتًا لتقران مثّي.

tar keratosis                                           َتْقراٌن َقِطَرانِّي
أحد أنواع التقران، وينتج من التعرض للقطران، 
في  متبوعة  تكون  قد  تقرانية  بؤر  اجللد  في  وتظهر 
متقرنة،  شائكية  أورام  ن  بتكوُّ األحيان  بعض 
أوسرطانة حرشفية أو قاعدية اخلاليا داخل البشرة.

x-ray keratosis                                    َتْقراٌن ُشعاِعّي
(=roentgen keratosis)

تقرانية محتملة اخلباثة، حتدث في  آفات جلدية 
موضع أو مقر اإلصابة بالتهاب اجللد اإلشعاعي 

املزمن الوخيم.
 keratosulfate                                         َسْلفاُت الكيراتان

)=keratan sulfate(

في  يوجد  جليكان  جليكوزامينو  عن  عبارة  هو 
اللبية،  النواة  وفي  الغضروف  وفي  القرنية، 
موركيو.  متالزمة  في  متراكم  كمنتج  وأيضًا 
في  املتكرر  السكاريد  ثنائي  وحدات  من   يتكون 

Seborrheic keratosis                                  َتْقراٌن َمثِّّي

keratotic
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رابط معني، كل واحدة منها تتكون من ثماالت 
إلى  مرتبط  املكبرت  جلوكوزامني  أسيتيل   -N

مكبرت.  عادة  هو  الذي  اجلاالكتوز  من  واحدة 
بحسب   Ⅱ ونوع   Ⅰ نوع  نوعان:  منه  ويوجد 

محتوى الكربوهيدرات واملوضع املصاب.
keratotic                                                                     َتْقراِنّي

يساعد  أو  بالتقران،  يتصف  بالتقران،  متعلق 
على التقران )زيادة منو الطبقة القرنية(.

 keratotome                                                  ة ِمْبَضُع الَقْرِنيَّ

)=keratome(

هي ألة تشبه السكني تستخدم لبضع أو شق قرنية 

العني.
keratotomy                                                    ة َبْضُع الَقْرِنيَّ

إجراء شق جراحي  تنطوي على  عملية جراحية 
للقرنية.

delimiting keratotomy        د دِّ ِة احمُلَ َبْضُع الَقْرنِيَّ
حالة  في  القرنية  بضع  فيها  يتم  جراحية  عملية 
ظهور القرحة الساعية في القرنية وذلك بواسطة 
القرحة، بحيث  املتقدمة من  قطع متاسي للحافة 

يتقابل مع نقطة مقابلة في اجلانب اآلخر.
radial                                                                ِة َبْضُع الَقْرنِيَّ

keratotomy                                                ِعّي التََّشعُّ
من  بسلسلة  القيام  خاللها  يتم  جراحية  عملية 

Occipital bone
العظم القذالي

Kerckring ossicle
عظيمات كيركرينج

Kerckring ossicle                         عظيمات كيركرينج

keratotome
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الشقوق اجلراحية في القرنية من احلافة اخلارجية 
عمل  ويتم  متشعع،  شكل  في  املنتصف،  باجتاه 
تصحيح  ثم  ومن  القرنية  تسطيح  بهدف  ذلك 

احَلَسر )قصر النظر(.
keratotorus                               ة اْحِديَداُب الَقْرِنيَّ

تبارز القرنية يشبه شكل القبو.
Kerckring ossicle                         عظيمات كيركرينج

القاعدي،  القذالي  اجلنيني  م  التعظُّ مركز  هو 
يوجد أحيانًا في احلافة اخللفية للثقبة العظمى عند 
حيث  اجلنني،  حياة  من   16 الـ  األسبوع  حوالي 
يتحد مع األجزاء الصدفية األخرى قبل الوالدة.

kerectasis                                                        ة ُبروُز الَقْرِنيَّ

انتفاخ أو بروز منتظم )موحد( للقرنية.
 kerectomy                                ِة اجُلْزِئّي اْسِتْئصاُل الَقْرِنيَّ

)=keratectomy(

إجراؤه  عادة  يتم  القرنية  من  جزء  استئصال  هو 
كعالج جراحي حلاالت العنبة األمامية.

kergaradec ̓s sign                          عالمة كيرجاراديك

(النفخة الرحمية)

شرايني  ضمن  الدم  سريان  بواسطة  ينتج  صوت 
الرحم للمرأة احلامل.

Kerilia                                                                           الَغُضوب

ة) امَّ ِة السَّ اِت الَبْحِريَّ (َنوٌع ِمَن احَليَّ

ويعيش  السامة،  البحر  أجناس حيات  جنس من 
الغضوب في املناطق الساحلية من احمليط الهندي.

kerion                                                                               ُشْهَدة

نضحي  مستنقعي  الشكل  عقدي  متحدد  تورم 
مغطى ببثرات، يحدث مصاحبًا لعدوى السعفة 

وبخاصة سعفة اللحية وسعفة الرأس.
Celsus kerion                                    ُشْهَدُة سلزوس

فروة  في  التهابية  فطرية  عدوى  عن  ناجت  تورم 
الرأس واللحية.

kerion celsi                                              ُشْهَدٌة ِسْلِزيَّة
حتدث  االلتهاب،  شديدة  جلدية  فطرية  عدوى 
أو  الرأس  فروة  الرقبة،  رئيسي على ظهر  بشكل 
أسابيع،  غضون  في  بنفسها  احلالة  تبرأ  اللحية، 
يكون  قد  املصابة  املنطقة  في  الشعر  فقدان  لكن 

دائمًا.
keritherapy                                 ْمع اماِت الشَّ ٌة بَحمَّ ُمعاجَلَ

عالج احلروق واألسطح املتعرية بواسطة أمبرين، أو 
شمع مماثل، أو مستحضرات  البرافني. 

 Kerkring                                                                            كيركرينج

أملاني  تشريح(  )طبيب  ح  ُمشرِّ هو  ]كيركرينج 
1640م،  سنة  ولد  هولندا،  في  يعمل  املولد، 

وتوفي عام 1693م[.
Kerley’s lines                                             خطوط كيرلي

سنتيمتر   2.5-1 من  طولها  أفقية  خيطية  كثافات 
مرتبة  تكون  للصدر.  الشعاعية  الصورة  على 
احلواجز  اتساع  متثل  بأنها  وُيعتَقد  متدرج  بشكل 
)في  وذمة  عن  الناجتة  مثل  الفصيصات،  بني 
تضيُّق الصمام املترالي في القلب( أو تليف )في 
السحار السيليكيسي(. عندما تكون في وضعية 
تسمى  فإنها  الرئتني  قاعدة  عند  خاصة  محيطية 
وضعية  في  تكون  وعندما   ،B كيرلي  خطوط 

.A مركزية تسمى خطوط كيرلي
Kerlone                                                                        كيرلون

بيتا  هيدروكلوريد  ملستحضر  التجاري  االسم 
البيتا  كسوزول، وهو من محصرات مستقبالت 
بيتا  مستقبالت  عند  تعمل  التي  االنتقاء  قلبية 
الدم  لضغط  خافض  كدواء  يستعمل  األدرينية. 
للعني  كمستحضرات  أيضًا  للذبحة،  ومضاد 
مفتوح  الزرق  وفي  العني  ضغط  فرط  لعالج 

الزاوية.
kerma                                                                                        كيرما

ة) (َوْحَدُة الطاَقِة امُلْنَطِلَقِة في املادَّ

Kermes
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حتملها  التي  املنتقلة  احلركية  الطاقة  كمية   .1
جزيئات في وحدة الكتلة من وسط مشعع.

من  لعدد  االبتدائية  احلركة  طاقة  مجموع   .2
إشعاع  بفعل  مادة  في  املتولدة  املؤينة  اجلسيمات 

مؤين غير ذي شحنة مقسومة على كتلة املادة.
 Kermes                                                                ُدوَدُة الِقْرِمز

)=alkermes(

الكارمني   صباغ  منها  يستخرج  قشرية  حشرة 
الطبيعي قرمزي اللون.

Kern                                                                                              كيرن

)=Ke(

من  الفرعية  لألنواع  مميزة  مستضدية  واسمة 
البشري  املناعي  للجلوبولني  اخلفيفة  السلسلة 

)ملبدا(.
kernel                                                                                      َعَجَمة

الذي  اجلوز  أو  البذور  من  اللني  الداخلي  اجلزء 
ميكن أكله.

kernicterus                                                       َيَرقاٌن َنَوِوّي

حالة مصحوبة بارتفاع مستويات البيليروبني في 
الدم، ويترتب على ذلك ظهور أعراض عصبية 
احلالة  هذه  وتظهر  األحيان،  معظم  في  وخيمة 
ما  حدوث  نتيجة  الرضع  األطفال  في  املرضية 
ويتصف  الوليد.  عند  الوخيم  باليرقان  يسمى 
النوى  يشمل:  عميق  باصفرار  النووي  اليرقان 
والنواة  والبطامة،  الشاحبة،  والكرة  القاعدية، 
السنجابية  واملادة  املخيخية،  والنوى  الذنبية، 
للمخ، وغالبًا ما يكون مصحوبًا بتغيرات مدمرة 
دماغي  اعتالل  أيضًا  يسمى  االنتشار،  واسعة 

بالبيليروبني.
Kernig ̓s sign                                                  عالمة كيرجن

وفيها  السحايا،  التهاب  على  دالة  عالمة  هي 
الساق  بسط  وبالكامل  بسهولة  املريض  يستطيع 
الظهر،  االستلقاء على  عندما يكون في وضعية 

لكن ليس عندما يكون في وضع اجللوس أو عند 
االضطجاع مع ثني الفخذ على البطن.

Kernohan’s notch                                    ثلمة كيرنوهان

تلم في السويقة الدماغية، يحدث بسبب انزياح 
بعض  في  املخيخية  اخليمة  مقابل  الدماغ  جذع 

احلاالت من االنفتاق خالل اخليمة.
   kernschwund                                                              ِبَلى َنَوِوّي

keroid                                            ة َبَقِة الَقْرِنيَّ 1. َشبيُه الطَّ

2. َشبيُه الَقْرن

kerosene                                                                          كيروسني

 )=kerasin(                                                                (مادة بترولية)

النفط،  من  تقطيره  يتم  اللون  عدمي  طيَّار  سائل 
وفي  للمحركات  وكوقود  ككاشف  يستعمل 
مهيجًا  كونه  إلى  باإلضافة  احلشرات،  مبيدات  

للجلد وسامًا باالستنشاق.
kerosine                                                                  كيروسني

(مادة بترولية) 

النفط،  من  تقطيره  يتم  اللون  عدمي  طيَّار  سائل 
وفي  للمحركات  وكوقود  ككاشف  يستعمل 
مهيجًا  كونه  إلى  باإلضافة  احلشرات،  مبيدات 

للجلد وسامًا باالستنشاق.
kerosis                                                                                     ُشماع

يكون   عندما  حتدث  للجسم،  طبيعية  حالة 
اجلسم معتمدًا في غذائه على الدهون، فهو أمر 
غذائي  نظام  اتباع  أثناء  أو  الصيام،  أثناء  طبيعي 

صارم منخفض الكربوهيدرات.
 kerotherapy                                 ْمع اماِت الشَّ ٌة بَحمَّ ُمعاجَلَ

)=keritherapy(

عالج احلروق واألسطح املتعرية بواسطة أمبرين، 
أو شمع مماثل أو مستحضرات  البرافني.

 Kerr’s sign                                                                  عالمة كير

(في أمراض النخاع)

Kern
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Kernicterus
اليرقان النووي

 Bilirubin moves from blood
stream into brain tissue

ينتقل البيليروبني من مجرى الدم إلى 
أنسجة الدماغ

Jaundice
اليرقان

 Yellowing of
eyes

اصفرار العينني

 Yellowing of
skin

اصفرار اجللد

Excess bilirubin in blood

زيادة البيليروبني في الدم

املستوى  حتت  اجللد  منسوج  تغير  أو  تعديل 
اجلسدي في آفات النخاع )احلبل النخاعي(.

 Kerril                                                                                      الَغضوب

ة)  امَّ ِة السَّ اِت الَبْحِريَّ (َنوٌع ِمَن احَليَّ

في  يعيش  السامة  البحرية  احليَّات  من  جنس 
املناطق الساحلية للمحيط الهندي.

Kerteszia                                                                           كيرتيزيا

جنيس من أجناس بعوضة األنوفيلة، ويعتبر أحد 
أنواعها ناقاًل للمالريا في البرازيل. 

Keshan disease                                            مرض كيشان

املميت،  االحتقاني  القلب  عضلة  اعتالل  هو 
املقدار  زهيدة  العناصر  عوز  بسبب  يحدث 
األطفال  أوليًا  يصيب  الغذاء.  في  األساسية 
املناطق  في  ويحدث  اإلجناب  سن  في  والنساء 

مثل  الزهيدة،  العناصر  منخفضة  التربة  ذات 
املوجودة بأجزاء من الصني ونيوزيالندا.

 Kesling appliance                                طبيقة كيسلنج

طبيقة خاصة بتقومي األسنان تستخدم في املعاجلة 
حيث توضع بني عظمّي الفك العلوي والسفلي 

ملعاجلة صريف )صرير( األسنان .
Kesling’s spring                                            رفاص كيسلنج

ويستخدم  األسنان،  بني  املباعدة  رفاص  هو 
أثناء  الشريط  لتسهيل وضع  للفصل بني األسنان 

تركيب طبيقة تقومي األسنان.
Kestenbaum’s sign                            عالمة كيستينباوم

(في ضمور القرص البصري)

نقص في عدد الشرينات التي تعبر حافة القرص 
البصري، تستخدم كعالمة على ضمور القرص 

البصري.

ketal

Kernicterus                                   َيَرقاٌن َنَوِوّي
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Ketaject                                                                كيتاجيكت

هيدروكلوريد  ملستحضر  التجاري  االسم 
الكيتامني  هيدروكلوريد  ويعد  الكيتامني، 
بودرة  شكل  على  املفعول  سريع  عامًا  مخدرًا 
العضل  داخل  باحلقن  إعطاؤه  يتم  بيضاء  بلورية 

أو الوريد. 
ketal                                                                                          كيتال

(مشتق من الكيتون والكحول) 

عبارة عن أسيتال مشتق من توليفة الكيتون واثنني 
من أنواع الكحول.  

Ketalar                                                                          كيتاالر

هيدروكلوريد  مستحضرات  ألحد  جتاري  اسم 
الكيتامني، وهو مخدر سريع املفعول على هيئة 
داخل  باحلقن  إعطاؤه  يتم  بيضاء،  بلورية  بودرة 

العضل أو الوريد. 
ketamine                                                                             كيتامني

ْأِثير) (َبْنٌج عامٌّ َسريُع التَّ

هيئة  على  يوجد  املفعول،  سريع  عام  بنج 
طريق  عن  إعطاؤه  يتم  أبيض،  بلوري  مسحوق 

احلقن في الوريد أو العضل.  
Ketaset                                                                    كيتاسيت

هيدروكلوريد  ملستحضر  التجاري  االسم  هو 
الكيتامني،  وهيدروكلوريد الكيتامني هو مخدر 
بلورية  بودرة  شكل  على  املفعول  سريع  عام 
أو  العضل  داخل  باحلقن  إعطاؤه  يتم  بيضاء 

الوريد. 
ketazocine                                    (ن كيتازوسني (َدواٌء ُمَسكِّ

يستعمل  بنزومورفان،  مشتقات  من  يعتبر 
املستقبل  تنشيط هذا  املفعول.  أفيوني  كمستقبل 
الشعور  وزيادة  باأللم  اإلحساس  تقليل  يسبب 
أعراضًا  يسبب  بأن  أيضًا  ميكنه  لكن  بالنعاس، 
واالنزعاج، وذهان  بالقلق  الشعور  مثل:  نفسية 
كبريائي، وهالوس. يسبب أيضًا زيادة في إنتاج 

ني. البول ألنه يثبط حترر هرمون الفازوبريسِّ

ketazolam                                                             كيتازوالم

ٌئ َخفيف) (َدواٌء ُمَهدِّ

أحد مشتقات البنزوديازيبني )دواء مهدىء ومضاد 
معاجلة  في  للقلق  كمزيل  ويستخدم  لالكتئاب(، 
األمد  قصير  التفريج  وفي  القلق،  اضطرابات 

ألعراض القلق، ويتم إعطاؤه عن طريق الفم.
ketene                                                                            كيتني

غاز سام جدًا، عدمي اللون، وذو رائحة نفاذة، 
له مشتقات عديدة سامة. يستخدم في الصناعة 

كمادة مؤستلة.
kethoxal                                                                كيثوْكسال

(عاِمٌل ُمضادٌّ للَفيُروسات)

مركب عضوي له خصائص مضادة للفيروسات، 
حيث إنه يسبب تعدياًل في اجلوانني، وبالتالي مينع 

تكاثر الفيروس.
ketimine                                                                   كيتيمني

الكيتون  ُأكسجني  استبدال  فيه  يتم  مركب 
مبجموعة اإلميينو )سابقة تدل على وجود الزمرة 

 .)NH

ketipramine                                                       كيتيبرامني

(َدواٌء ُمضادٌّ لالْكِتئاب)

مت  احللقات  ثالثي  لالكتئاب  مضاد  مستحضر 
فحصه في جتارب إكلينيكية لعالج االكتئاب في 
يختلف عن  تسويقه.  يتم  لم  لكن  الستينيات، 
بواسطة  الكيميائي فقط  الهيكل  اإلمييبرامني في 
األزيبني  حلقة  إلى  كيتونية  مجموعة  إضافة 
الفعالية  في  مساوي  تقريبًا  هو   .(Azepine)

ملضادات االكتئاب األخرى باملقارنة.
 keto-                                                        سابقة كيميائية مبعنى

ة  وجود زمرة كيتوِنيَّ

كربونيل  مجموعة  وجود  على  تدل  سابقة 
فيه  تكون  الكيميائية،  البنية  في  كيتونية(  )زمرة 
الرابطتان الكربونيتان الباقيتان ملتصقتني باألجزاء 

Ketalar



- 126 - - 127 -

الهيدروكربونية.
 keto-                                                   كيتوتتراهيدروفينانثرين

tetrahydrophenanthrene

ٌة ُمَسْرِطنة) (مادَّ

هيدروكربون  عن  عبارة  ويكون  الفينانثرين،  هو 
الفحم  قطران  في  يوجد  احللقات  ثالثي  أروماتي 
وكتصاوغّي مع األنثراسني )Anthracene) )مادة 
في  يستعمل  القطران(.  من  ُتسَتخَلص  صباغية 
تصنيع األصباغ، وفي الصيدلة، ويعد مستحضرًا 

سامًا ومسرطنًا.
keto acid                                                      َحْمٌض كيتوِنّي

مجموعة  على  يحتوي  كربوكسيلي  حمض 
 - األلفا  حمض  مثل  كيتونية(،  )زمرة  كربونيل 

كيتوجلوتاريك.  
keto acid                                     إنزمي نازعة الكربوكسيل

decarboxylase                            من احلمض الكيتوني

حتفز  التي  اإلنزميية  املركبات  أو  املعقدات  من  أي 
األحماض  من  التأكسدي  الكربوكسيل  نزع 

الكيتونية - ألفا.
ketoacid-lyase                      اُز احَلْمِض الكيتوِنّي َليَّ

]إنزمي[

بإزالة  ثنائية  روابط  تكوين  على  يعمل  إنزمي 
مجموعات من احلمض الكيتوني.

ketoacidemia                                            ُوَجوُد احُلُموِض

م  ة ِبالدَّ الكيتوِنيَّ

استقالب  في  شذوذ  عن  ينجم  وراثي  اضطراب 
الكيتونية  األحماض  وزيادة  األمينية  األحماض 

في الدم.
ketoacidosis                                             ُحماٌض كيتوِنّي

الكيتونية  األجسام  بتراكم  مصحوب  حماض 
)فرط كيتون اجلسم( في أنسجة وسوائل اجلسم، 
وحماض  السكري  احلماض  في  احلال  هو  كما 

املخمصة )املجاعة(.
diabetic                                                   ٌُّحماٌض كيتونِي

ketoacidosis                                                      ِرّي ُسكَّ
بواسطة  يحدث  االستقالبي  احلماض  من  نوع 
جتمع األجسام الكيتونية الناجتة عن داء السكري 

غير املضبوط )املنضبط(.
ketoaciduria                                 ِبيَلُة احَلْمِض الكيتوِنّي

وجود األحماض الكيتونية في البول.
branched-chain                     ِّبِيَلُة احَلْمِض الكيتونِي
  ketoaciduria                                  ُع الِسْلِسَلة ُمَتَفرِّ
(=maple syrup                       داُء َبوِل َشراِب =(
urine disease)                                          )الَقيَقب
عن  الناجم  البول  في  الكيتوني  احلمض  وجود 
حمضيني  اعتالل  فهو  القيقب،  شراب  بول  داء 
عيب  عن  ناجت  متنحي  جسدي  كروموسومي 
األميني  احلمض  تقويض  في  الثانية  اخلطوة  في 
لألحماض  الكربوكسيل  ونزع  السلسلة،  متفرع 
األحماض  على  يؤثر  مما  املقابلة،  ألفاكيتونية 
ويجعلها  وأحماضها  السلسلة  متفرعة  األمينية 
تتراكم في الدم والبول مسببة  احلماض الكيتوني، 
ويتظاهر بنوبات غيبوبة، وتخلف عقلي، ورائحة 

شراب القيقب في البول وعلى اجلسم.
ketoacyl                                                                   أسيل كيتوني

هو اجلذر األسيلي حلمض كيتوني.
keto-aldehyde                                              َأْلَدهيٌد كيتوِنّي

و   CO الكيتو  زمرة  على  يحتوي  ألدهيد   .1

.CHO

كربونيل  مجموعة  على  يحتوي  ألدهيد   .2
كيتوني.

ketoaminoacidemia                            ُوجوُد احَلْمَضمنِي

م الكيتوِنيِّ ِبالدَّ

(= داُء َبول َشراِب الَقيقب)

عن  الناجم  البول  في  الكيتوني  احلمض  وجود 
حمضيني  اعتالل  فهو  القيقب،  شراب  بول  داء 
عيب  عن  ناجت  متنحي  جسدي  كروموسومي 
األميني  احلمض  تقويض  في  الثانية  اخلطوة  في 

ketoconazole
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لألحماض  الكربوكسيل  ونزع  السلسلة،  متفرع 
األحماض  على  يؤثر  مما  املقابلة،  ألفاكيتونية 
ويجعلها  وأحماضها  السلسلة  متفرعة  األمينية 
تتراكم في الدم والبول مسببة  احلماض الكيتوني، 
ويتظاهر بنوبات غيبوبة، وتخلف عقلي، ورائحة 

شراب القيقب في البول وعلى اجلسم.
ketoconazole                                                       كيتوكونازول

ات) (َدواٌء ًمضادٌّ للُفْطِريَّ

كمضاد  يستخدم  اإلمييدازول،  مشتقات  أحد 
عن  إعطاؤه  يتم  الطيف،  واسع  للفطريات 
العدوى  أنواع  من  العديد  لعالج  الفم  طريق 
كما  واجللدية،  )اجلهازية(  املجموعية  الفطرية 
في  املريض  جلد  على  موضعيًا  استخدامه  يتم 
القيام  حاليًا  ويجري  بالسعفة،  العدوى  حاالت 
في  فعاليته  من  للتحقق  األبحاث  من  بالعديد 

عالج سرطانة البروستاتة.
ketogenesis                                                  َتْوِلْيُد الكيتون

ينتج عنها أجسام كيتونية  عملية كيميائية حيوية 
عن طريق تدرك األحماض الدهنية واألحماض 

األمينية املولدة للكيتون.
ketogenetic                                                   ُمَولُِّد الكيُتون

1. تكوين األجسام الكيتونية. 

2. قادر ألن يتحول إلى أجسام كيتونية.

ketogenic                                                       ُمَولُِّد الكيُتون

1. تكوين األجسام الكيتونية. 

2. قادر ألن يتحول إلى أجسام كيتونية.

ketoglutarate                                           الكيتوجلوتارات

كيتوجلوتاريك- حمض  من  أنيوني  شكل  هو 
ن أثناء العمليات االستقالبية. ألفا، املتكوِّ

ketoglutarate                                               ناِزَعُة هيدروجني

 dehydrogenase                        اأَللفا-كيتوجلوتارات

إنزمي من صنف املؤكسدة املختزلة، يعمل على 

حتفيز نزع الكربوكسيل وأكسدة الكيتوجلوتارات 
.A ألفا لتحويله إلى سكسينيل التميم -

ketoheptose                                                    كيتوهيبتوز

كيتوز يحتوي على سبع ذرات من الكربون.
ketohexokinase                                      كيتوهيكسوكيناز

]إنزمي[ 

فسفتة  يحفز  الذي  الناقلة  مجموعة  من  إنزمي 
الفركتوز املعتمدة على ثالثي فسفات األدينوزين 
أولية  كخطوة  فسفات   -1 الفركتوز  لتكوين 
في  اإلنزمي  هذا  يوجد  الفركتوز.  استعمال  في 
الكبد واألمعاء وقشرة الكلى. عوز )نقص( هذا 
متنحية،  جسدية  كروموسومية  ُخلَّة  هو  اإلنزمي 

يسبب بيلة فركتوزية أساسية.
ketohexose                                                    كيتوهيكسوز

الكربون  أي كيتوز يحتوي على ست ذرات من 
مثل سكر الفركتوز.

ketohydroxyestrin              كيتوهيدروكسي إيسترين

)=estrone(                                                   (إيسترون =)

اإلستراديول،  أكسدة  عن  الناجت  اإلسترون  هو 
بشكل  املعزولة  اإلستروجينات  من  األول  وهو 
نقي، ويوجد في بول املرأة احلامل وبول الرجل، 
احلامل،  الفرس  أنثى  وبول  اإلنسان،  وبالزما 
واملشيمة  البشري  املبيض  جريبات  وسائل 
يتم  كذلك  النخيل،  نواة  وزيت  املرأة،  عند 
اإليستراديول  من  أقوى  هو  صناعيًا.  إنتاجه 
اإليستراديول.  إلى  استقالبيًا  للتحويل  وقابل 
معظم  يكون  لكن  املبيض،  بواسطة  إفرازه  يتم 
احمليطي  االستقالب  من  مشتقًا  اجلائل  اإليسترون 

لإليستراديول. 
 ketoisovalerate                                         ناِزعُة هيدرجني

 dehydrogenase                                الكيتو إيزو فاليرات

]إنزمي[

ketogenesis
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إنزمي من مجموعة املؤكسدة املختزلة الذي يقوم 
للسلسلة  واألكسدة  الكربوكسيل  نزع  بتحفيز 
اللوسني،  األمينية:  األحماض  من  املتفرعة 
املنتوجات  وحتويل  والفالني،  وإيزولوسني، 
نازعة  من  الليبويك  حمض  جزء  إلى  املتكونة 
هيدروجني الثنائي هيدروليباميد عن طريق متيم 

العامل بيروفسفات الثيامني.
ketol                                                                              كيتول

)=ketonic alcohol(                 (كحول كيتوني =)

وأخرى  كيتونية،  مجموعة  من  ن  مكوِّ مركب 
كحولية.  

ketol-isomerase                                ِإيزوميراز الكيتول

]إنزمي[

اخلاصة  املنهجية  التسمية  في  يستخدم  مصطلح 
املصاوغة  اإلنزميات  من  الفرعية  املجموعة  بتلك 
األلدوز  بني  املتبادلة  التحويل  عملية  حتفز  التي 

والكيتوز.
ketolysis                                                     اْنِحاَلُل الكيُتون

حدوث تشطر لألجسام الكيتونية.
ketolytic                                                          حالٌّ للكيُتون

متعلق أو يشجع تشطر األجسام الكيتونية.
ketone                                                                                       كيتون

أي من املركبات العضوية احملتوية على مجموعة 
بذرتي  فيها  الكربون  ذرة  ترتبط  التي  َكْربونيل 

كربون أخرتني.
dimethyl                                                          ُثنائِيُّ ميثيل

ketone                                                                   الكيتون
سائل عدمي اللون قابل لالشتعال طيار له رائحة 
كمذيب  واسع  بشكل  يستعمل  لطيفة،  إيثيرية 
إنتاجها  يتم  التي  الكيتونية  األجسام  أحد  وهو 
يستعمل  الصيدلة  في  الكيتوني.  احلماض  في 
ر.  كمذيب، وبتركيزات أعلى من 80 % كمطهِّ
 %  99 األقل  على  يحتوي  األساسي  املستحضر 

أسيتون يتم حسابه على قاعدة المائية.
ketone bodies                                            أجسام كيتونية

 - بيتا  وحمض  األسيتيك  حمض  من  مركبات 
في  وتتكون  واألسيتون،  بوتريك  هيدروكسي 
تناول  خالل  والبول  الدم  في  تفرز  ثم  الكبد، 

الدهون بكثرة، وفي حاالت داء السكري.
ketonemia                                         م ُوجوُد الكيتوِن ِبالدَّ

يحدث  كما  الدم،  في  الكيتونية  األجسام  زيادة 
وداء  الشديد(  )اجلوع  املخمصة  حاالت  في 
)زيادة(  فرط  أيضًا:  عليه  يطلق  كما  السكري. 

كيتون الدم. 
ketonic                                                                      كيتوِنّي

متعلق بالكيتون، أو يتم إنتاجه من الكيتون.
ketonization                                                  ٌل كيتونّي وُّ َتَ

(انقالب املركب الكيميائي إلى كيتون) 

ينتج عنها أجسام كيتونية  عملية كيميائية حيوية 
عن طريق تدرك األحماض الدهنية واألحماض 

األمينية املولدة للكيتون.  
ketonuria                                                        ة ِبيَلٌة كيتوِنيَّ

وجود األجسام الكيتونية في البول، كما يحدث 
في حاالت داء السكري. ويطلق عليها أيضًا: بيلة 

)بول( أسيتونية وفرط كيتون البول. 
ketonurine                                                         َبوٌل كيتوِنّي

البول كما يحدث في  وجود أجسام كيتونية في 
داء السكري.

ketoplasia                                  ة ُن اأَلْجساِم الكيتوِنيَّ َتَكوُّ

ينتج عنها أجسام كيتونية  عملية كيميائية حيوية 
عن طريق تدرك األحماض الدهنية واألحماض 

األمينية املولدة للكيتون.
ketoplastic                                           ُز َتْكويِن اأَلْجساِم ُمَحفِّ

ة الكيتوِنيَّ

1. يعمل على تكوين أجسام كيتونية.

2. عامل قادر بأن يتحول إلى أجسام كيتونية.

β-ketoreductase 
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ketopregnene                                             كيتوبريجنني

لها  السيترويدية  للهرمونات  طبيعية  مستقلبات 
نفس النشاط البيولوجي في األنسجة البشرية.

ketoprofen                                                        كيتوبروفني

(َدواٌء ُمضادٌّ ِلالْلِتهاب) 

أحد مشتقات حمض البروبيونيك، وهو دواء ال 
طريق  عن  يعطى  لاللتهاب،  مضاد  ستيرويدي 

الفم، أو خالل املستقيم.
 β-ketoreductase             ُمْخَتِزَلُة البيتا-كيتو أسيل

]إنزمي[

يحفز  الذي  املختزلة  املؤكسدة  فئة  من  إنزمي 
األكسدة عند الكربونة C-3( 3) من L هيدروكسي 
 A لتكوين كيتوأسيل التميم A أسيل إنزمي التميم
ويعتبر  إلكترونية.  كمستقبلة   NAD+ باستخدام 
هذا التفاعل أحد اخلطوات في أكسدة األحماض 

الدهنية.
ketose                                                                             كيتوز

أحاديات  من  فرعيتني  مجموعتني  من  واحد 
على  حتتوي  التي  الفئة  تلك  وميثل  السكاريد، 
مجموعة كربونيل )مجموعة كيتو( ال مطرفية. 
املعروفة،  الطبيعية  الكيتوزات  جميع  وفي 
ذرة  عند  يكون  الكربونيل  مجموعة  مكان  فإن 
الصنف  تقسيم هذا  إعادة  الثانية. وتتم  الكربون 
في  الكربون  ذرات  عدد  علىأساس  أخرى  مرة 

السكر.
ketoside                                                                   كيتوزيد

هو جليكوزيد مكون من كيتوز مثل، الفركتوزيد.
ketosis                                                  َفْرُط كيتوِن اجِلْسِم

في  الكيتونية  األجسام  تركيز  في  شاذة  زيادة 
حدوث  عند  وذلك  وسوائله  اجلسم  أنسجة 
في  الدهنية  لألحماض  مكتمل  غير  استقالب 
من  الناجتة  املضاعفات  كإحدى  ويظهر  اجلسم، 

إدمان  أو  )املجاعة(  املخمصة  أو  السكري،  داء 
تناول الكحوليات. 

ketosteroid                                                  كيتوستيرويد

على  كيتونية  مجموعات  بوجود  يتميز  سترويد 
أيضًا  عليه  مايطلق  وهو  وظيفية،  كربون  ذرات 

ُأوكسي ستيرويد.
 ketosuria                                                                 ِبيَلٌة كيتوزية

)=ketonuria(

وجود الكيتوز في البول.
ketotetrose                                                         كيتوتتروز

كيتوز يحتوي على أربع ذرات من الكربون.
ketotic                                      متعلق بَفْرِط كيتون اجِلْسِم

1. متعلق أو متصف بفرط كيتون اجلسم.
2. متسبب في فرط كيتون اجلسم.

ketotriose                                                           كيتوتريوز

الكربون،  من  ذرات  ثالث  على  يحتوي  كيتوز 
مثل ثنائي هيدروكسي أسيتون.

ketourine                                                              َبوٌل كيتوِنّي

يحدث  كما  البول  في  الكيتونية  األجسام  وجود 
في داء السكري.

ketoxime                                                              كيتوكسيم

هو مشتق األوكسيم من الكيتون.
kettle                                                                                             ِقْدٌر

لغلي  عادة  يستخدم  غطاء،  مع  معدني  وعاء 
السوائل أو الطهي.

Kety-Schmidt method              طريقة كيتي-شميت

الدم  تروية  انسياب  لقياس  تستخدم  طريقة  هي 
عبر نسيج الدماغ.

keV                                                                    كيلو إلكترون فولط

)=kev(

وحدة قياس تعادل ألف فولط إلكتروني.
key                                                                             1. رئيسي

2 . ِمْفتاح  

1. أداة لفتح قفل أو محبس، أوجهيزة شبيهة في 

ketose



- 130 - - 131 -

شكلها، أو وظيفتها ملثل هذه األداة.
2. أية وسيلة للتوصل إلى معلومة نوعية محددة.
3. أداة لفتح وغلق قفل، أو دارة كهربائية، وتشمل 

أيضًا فتح إغالق أي جهاز آلي )ميكانيكي(.
4. في طب األسنان: أداة قدمية كانت تستخدم 
مفتاح  تشبه  بذلك ألنها  األسنان، سميت  خللع 

الباب.
coding key                                                 ِمْفتاُح التَّْرميز

يوضح معنى الرموز املستخدمة لتمثيل مجموعة 
البيانات على مخطط معني، تتكون مفاتيح  من 
املخطط  على  املوجودة  للرموز  أمثلة  من  الترميز 

مزودة بتسميات حتتوي على نص توضيحي.
key board                                                َلْوَحُة املََفاتِْيِح

)مفاتيح(  أزرار  من  تتكون  أساسية  لوحة   .1
تستعمل  احلاسوب  أو  الكتابة،  آلة  على  توجد 

إلدخال البيانات.
مثل:  موسيقية  آلة  على  املفاتيح  من  صف   .2

البيانو. 
key clinical                            االْكتِشافاُت اإلكلينيكية

findings                                                           ئيِسيَّة الرَّ
والظاهرة  املوجودة،  الرئيسية  املالحظات  هي 
مراقبتها  أثناء  املكتشفة  املرضية  احلالة  على 
ومعاجلتها التي تساعد على التشخيص املرضي.

key of attachment                          ِمْفتاُح االْرتِكاز
تصنيع  عند  تستخدم  اإلحكام  آلية  مباشرة  مثبتة 
البدلة السنية اجلزئية الثابتة أو البدلة السنية اجلزئية 
النزوعة )املتحركة( وتشتمل على مستقبل معدني 
له شكل معني )وحدة أنثوية( وجزء ينطبق داخله 
مزالج  أيضًا  ويسمى  ذكورية(.  )وحدة  بإحكام 

الوصلة.
key plan                                                                 ٌة ٌة َرئِْيِسيَّ ُخطَّ

نقاط  ببساطة  تعطي  أو مختصرة  خطة تخطيطية 
الرئيسية. قد تكون مفتاحًا خلطط أكثر  االهتمام 

تفصياًل.
key word                                                َكِلَمٌة ِمْفَتاِحيَّة

كمفتاح  تعمل  رئيسية  كلمات  أو  كلمة  هي   .1
شابه  ما  أو  جملة  أخرى؛  كلمة  ملعنى  بالنسبة 

ذلك.
على  للعثور  مرجعية  كنقطة  تستخدم  كلمة   .2

كلمات أو معلومات أخرى.
tooth key                                                      ّن ِمْفتاُح السِّ

أداة قدمية كانت تستخدم خللع األسنان، سميت 
بذلك ألنها تشبه مفتاح الباب.

torquing key                                  ]ّي ]أسنان ِمْفتاُح اللَّ
1. أداة تستخدم في تقومي األسنان وذلك بهدف 
في  األسالك  من  مستطيلي  قوس  دمج  تسهيل 

سنَّادات األسنان من اجلانب.
إلتواء  إنقاص  أو  لزيادة،  تستخدم  أداة   .2

يشتبك  حتى  مؤقتًا،  التقوميي  اجلانبي  السلك 
في احلاصرات املستقبلة.

keynote                                                      ئيِسّي 1. اخِلطاُب الرَّ

ُة ُة الرِئْيِسيَّ 2. اخلاصَّ

واء في املداواة املثلية) (ِللدَّ

التي  املثلية  املعاجلة  في  للدواء  الرئيسية  اخلاصية 
َعَرض  معاجلة  في  استعماله  دواعي  إلى  تشير 

مثيل للمرض.
Key-Retzius sheath                      غمد كاي-ريتزيوس

العصب  في  الضام  النسيج  من  الداخلية  الطبقة 
بكل  حتيط  خاللية  طبقة  تشكل  التي  احمليطي 
غمد  أيضًا  وتسمى  الغمد،  خارج  األلياف  من 

العصبي والغمد النسيجي الضام لهنلي.
keyway                                                            مرتكز متوازي

الشق الذي يتشابك معه القسم الذكري للمرتكز 
الدقيق.

kg                                                                        مختصر كيلو جرام

)=Kilogram(

حسب  الفيزيائية  للكتلة  أساسية  قياس  وحدة 
النظام الدولي للوحدات، تساوي ألف جرام.

khat                                                                                                قات

khellin
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شرق  في  تنبت  التي  املزهرة  النباتات  أحد  هو 
أهم مكوناته   العربية، ومن  إفريقيا وشبه اجلزيرة 
كمنبه  يعمل  الذي  كاثينون  القلواني  املركب 
حالة  في  يتسبب  أن  املمكن  من  فإنه  ولذلك 
خفيفة أو متوسطة من اإلدمان، مما أدى إلى منعه 

في أغلب دول العالم.
khellin                                                                                       ِخلِّني

ٌع ِلألوِعَية) (دواٌء ُمَوسِّ

ب تخليقي بلوري يتم استخالصه من اخللة  مركَّ
)جنس نبات من فصيلة اخليميات( يستعمل في 
ع األوعية التاجية  الطب كمضاد للتقلص، موسِّ

ع قصبّي. في حالة الذبحة الصدرية وموسِّ
Khorana                                                                      خورانا

ولد  أمريكي  كيميائي  خورانا.  جوبيند  هار  هو 
في  نوبل  بجائزة  فاز  1922م،  عام  الهند  في 

مع  مشاركة  1968م  عام  والفيزيولوجيا  الطب 
وارين  ومارشال  هوللي  ويليام  روبرت  زميليه 
نيرنبيرج وذلك الكتشافهم الطريقة التي حتدد من 
خاللها اإلنزميات وظيفة خلية ما داخل بيئة وراثية 

معينة. 
kHz                                                          مختصر كلمة كيلوهرتز

الثانية  في  دورة   1000 يعادل  تردد  مقياس 
الواحدة، وهي وحدة قياس مستوى السمع عند 

الشخص لترددات صوت متنوعة.
kibisitome                                     ِمْبَضُع ِمْحَفَظِة الَعَدَسة

)=cystitome(

أداة لفتح أو شق محفظة عدسة العني.
kidd blood group                         الزمرة الدموية كيد

املستضدين  من  باألساس  تتكون  دموية  زمرة 
األليلية.  اجلينات  بواسطة  وتتحدد   Jka ،Jkb

Kidney                                            ُكْلَية؛ ُكْلَوة
(=ren TA)              ]ث:ُكْلَيتان؛ ج:ِكَلى[
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لدى  شيوعًا  أكثر  هي  منها  العاطلة  اجلينات 
األشخاص من الساللة اآلسيوية.

kidney                                                                    ُكْلَيٌة ؛ ُكْلَوة

)=ren TA(                                                         ]ث:ُكْلَيتان؛ ج:ِكَلى[

أي من العضوين املتموضعني في الناحية القطنية 
أعضاء  من  هام  عضو  هي  الكلية  الظهر.  من 
ببذرة  الشكل  حيث  من  شبيه  اإلنسان  جسم 
الفاصوليا لونها بني مائل للحمرة، فهي املسؤولة 
من  النهائية  املنتوجات  وإخراج  الدم  ترشيح  عن 
شكل  على  اجلسم  في  االستقالب  عمليات 
والصوديوم،  الهيدروجني،  تركيز  تنظم  بول. 
في  أخرى  وأيونات  والفسفات،  والبوتاسيوم، 
 11 حوالي  هي  كلية  كل  اخللية.  خارج  السائل 
سنتيمتر في الطول و 5-7.5 سنتيمتر في العرض 
من  عددها  الكلية  أهرامات  الثخانة.  في  و2.5 
(10-15)، يتكون منت الكلية من حوالي مليون 

النبيبات الكلوية، وهي املسؤولة عن وظيفة  من 
الكلية اإلخراجية.

abdominal kidney                                      ُكْلَيٌة َبْطنِيَّة
بحيث  احلرقفي  العرف  فوق  تقع  منتبذة  كلية 

يكون النقير مجاورًا للفقرة القطنية الثانية.
aglomerular kidney           ُكْلَيٌة َعِدمْيَُة الُكَبْيَبات

التي مت فيها انحالل  الكلية  مصطلح يطلق على 
في  )كما  أبدًا  تتكون  لم  أو  الكبيبات،  واختفاء 

بعض األسماك(.
amyloid kidney                                      ُكْلَيٌة َنَشوانِيَّة

وهي  الكلوي،  النشواني  الداء  في  تظهر  حالة 
في  الكلى،  في  نشوانية  ترسبات  عن  عبارة 
رئيسي  بشكل  اللييفات  تكون  األول  النمط 
الثانوي  النمط  وفي   ،AL النشواني  نوع  من 
األمناط  AA. تصاحب  النشواني  نوع  تكون من 
الثانوية اضطرابات التهابية مثل: التهاب املفصل 
وأمراض  السفلي،  والشلل  الروماتويدي، 

وأمراض  واجلذام،  السل  مثل  مزمنة  عدوائية 
أيضًا  يسمى  املتعدد.  النقيي  الورم  مثل  ورمية 

كالء نشواني. 
Armanni                                                         كلية أرماني

-Ebstein kidney                                    إيبشتاين-
وهي  إيبشتاين،   - أرماني  بآفات  مصابة  كلية 
الكلوية  النبيبات  في  الظهارية  اخلاليا  توعي 
الناجت عن ترسب اجلليكوجني، ويشاهد  الدانية 

في حاالت داء السكري غير املعالج.
arteriosclerotic                                        َبُة  ُكْلَيٌة ُمَتَصلِّ

kidney                                                         رايني الشَّ
في  تصلبية  تغيرات  بحدوث  تتصف  كلية 

الشرايني والشرينات الكبيرة داخل الكلية.
artificial kidney                                 ُكْلَيٌة اْصِطَناِعيَّة

خارج  جهيزة  على  للداللة  يستخدم  شائع  اسم 
اإلخراج  فضالت  إلزالة  تشغيلها  يتم  اجلسم 
اجلسم  منها  يتخلص  التي  والعناصر  الدم،  من 
هذه  من  التخلص  ويتم  البول،  طريق  عن  عادة 
خارج  الدوران  في  الدم  يسحب  عندما  العناصر 

اجلسم.
atrophic kidney                                        ُكْلَيٌة ضاِمَرة

كلية يتناقص حجمها نتيجة وجود دوران دموي 
غير كاف و/أو فقد الكليونات.

blue kidney                                                 ُكْلَيٌة َزْرقاء
احتقان كلوي ال فاعل.

branny kidney                                          ُكْلَيٌة ُنخالِيَّة
cake kidney                                                 ة ُكْلَيٌة ُمْلَتزَّ

عضو صلب )مصمت( ذو فصوص غير منتظمة 
عجيب الشكل، ويقع عادة داخل احلوض باجتاه 
من  اثنني  اندماج  نتيجة  ويتكون  املنتصف،  خط 

البدأة الكلوية.
 cicatricial kidney                                       َبة ُكْلَيٌة ُمَندَّ

كلية ذابلة متندبة غير منتظمة الشكل، تنتج عن 

kidney
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اإلصابة بالتهاب احلويضة والكلية القيحي.
clump kidney                                             ة ُكْلَيٌة ُمْلَتزَّ

عضو صلب )مصمت( ذو فصوص غير منتظمة 
عجيب الشكل، ويقع عادة داخل احلوض باجتاه 
من  اثنني  اندماج  نتيجة  ويتكون  املنتصف،  خط 

البدأة الكلوية.
confluent kidney                                    ُكْلَيٌة ُمَتَماِديَّة

)fused kidney)                           )ُكْلَيٌة ُمْلَتِحَمة =(
البدأة  التحام  حدوث  من  ناجت  شاذ  مفرد  عضو 

الكلوية.
congested kidney                                   ُكْلَيٌة ُمْحَتِقَنة

كلية حمراء كبيرة محتقنة ومتوذمة، تنشأ نتيجة 
حلدوث التهاب، أو علَّة في الدوران الوريدي، 

أو انسداد املجاري البولية.
contracted kidney                              ُكْلَيٌة ُمْنَكِمَشة

متندبة  الكلية  تكون هذه  وقد  كلية ضامرة،   .1

وحبيبية الشكل.
شاذ  ليفي  نسيج  على  حتتوي  متندبة،  كلية   .2

في  انكماشها  إلى  يؤدي  مما  إقفاري،  مع ضمور 
احلجم، يحدث هذا في تصلب الكلية الشريني 

والتهاب كبيبات الكلى املزمن.
crush kidney                                           ُكْلَيٌة َهْرِسيَّة

وهي  السفلي،  الكليون  كالء  في  حتدث  حالة 
الكليون السفلي،  نبيبي حاد في  عبارة عن نخر 
بعد  خاصة  خطيرة  إصابات  حدوث  بعد  تظهر 

اإلصابة الهرسية بالعضالت.
cyanotic kidney                                        ُكْلَيٌة ُزراِقيَّة

احتقان كلوي ال فاعل.
cystic kidney                                             ُكْلَيٌة كيِسيَّة

كلية محتوية على كيسة واحدة أو أكثر.
definite kidney                                             ة ُكْلَوٌة نِهائِيَّ

(=metanephros)                       )الَِية )= الُكْلَوُة التَّ
منشم الكلية الدائمة الذي يتطور في وقت الحق، 

ويكون باجتاه الذنب إلى الكلوة املتوسطة.
disk kidney                                               ُكْلَيٌة ُقْرِصيَّة

قطبي  احتاد  من  ينتج  القرص  شكل  يشبه  عضو 
ُبدأة الكلية املقابلة.

doughnut kidney                                   ُكْلَيٌة َكْعِكيَّة
للكلية  القطب  ثنائي  احتاد  من  ناجت  شاذ  عضو 
الكلية،  هذه  في  الدم  دوران  بدء  قبل  البدائية 

بحيث تكون الكليتان في مستوى واحد.
 dystopic kidney                                          ُكْلَيٌة ُمْنَتبَِذة

(=ectopic kidney)

انزياح الكلية اخللقي عن مكانها الطبيعي.
dystrophic kidney                                     ُكْلَيٌة َحَثِليَّة

تغذية  من  يظهر  اضطراب  أي  من  تنتج  حالة 
خاطئة، أو تغذية معيبة، مما يؤدي إلى ضمورها.

ectopic kidney                                            ُكْلَيٌة ُمْنَتبَِذة
انزياح الكلية اخللقي عن مكانها الطبيعي.

embryonic kidney                                   ُكْلَيٌة َجنينِيَّة
كلية ذات منشأ جنيني )توجد في اجلنني( متر أثناء 
يتميز  منها  كل  متعاقبة،  مراحل  بعدة  تطورها 
مبزيد من التطور للكلى، وهذه املراحل هي سليفة 

الكلوة، والكلوة املتوسطة، والكلوة التالية.
fatty kidney                                                   ُكْلَيٌة ُدْهنِيَّة

كلية مصابة بتنكس دهني.
fibrotic kidney                                            ُكْلَيٌة ُمَتَليَِّفة

شاذ  ليفي  نسيج  على  حتتوي  متندبة،  كلية  هي 
انكماشها في  إلى  يؤدي  مما  إقفاري،  مع ضمور 
احلجم، يحدث هذا في تصلب الكلية الشريني 

والتهاب كبيبات الكلى املزمن.
flea-bitten kidney                                     ُكْلَيٌة َحَبِريَّة

كلية ذات َحَبَرات صغيرة متناثرة بشكل عشوائي 
على السطح، ويتم اكتشاف هذه احلالة عادة في 

التهاب الشغاف اجلرثومي.
floating kidney                                           ُكْلَيٌة سائبة

kidney
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حولها،  الدهن  لقلة  نظرًا  احلركة  مفرطة  كلية 
املسؤول عن تثبيتها.

Formadʼs kidney                                     ُكْلَيٌة فورماد
َهة( ٌة ُمَشوَّ )ُكْلَيٌة َضخاِميَّ

في  احلالة  هذه  وتشاهد  ومشوهة،  كبيرة  كلية 
بعض األحيان في إدمان املسكرات املزمن.

fused kidney                                            ُكْلَيٌة ُمْلَتِحَمة
البدأة  التحام  حدوث  من  ناجت  شاذ  مفرد  عضو 

الكلوية )املنشم(. 
Goldblattʼs kidney                        ُكْلَيٌة جولدبالت

)كلية مغلقة الدورة
الدموية فتولد ارتفاع ضغط الدم(

في  خارجي  انسداد  إحداث  فيها  يتم  كلية 
)ملقاط  خاص  ملقاط  باستخدام  الدم  جريان 
جولدبالت(، متسببًا في فرط ضغط الدم كلوي 

املنشأ.
gouty kidney                                              ُكْلَيٌة نِْقِرِسيَّة

(=urate                                  ٌّاِْعتاِلٌل ُكْلِوي =(
nephropathy)                                              )يوراتي
الكلى  أمراض  أية مجموعة من  حالة حتدث في 
يوريك  حمض  فرط  يعانون  مرضى  في  احلادثة 

الدم.
granular kidney                                       ُكْلَيٌة ُحَبيبِيَّة

حد  إلى  املوحدة  البؤر  فيها  التي  الكلية  هي 
واخلاصة  ومتساٍو  منتشر  بشكل  واملتوضعة  ما 
تندب  )وأحيانًا  للقشرة  اخلاللي  النسيج  بتندب 
من  طفيفة  درجة  من  بها  يرتبط  وما  الكبيبات(، 
تؤدي  متوسعة،  نبيبات  من  مجموعات  انتفاخ 
وميكن  بدقة،  بروزات  ذي  سطح  تطور  إلى 
الشربيني  الكلية  الكلية في تصلب  مشاهدة هذه 

أو التهاب كبيبات الكلى املزمن.
head kidney                                             َسليَفُة الُكْلَوة 

(=pronephros)

في  املتطورة  ردمياتها  أو  أثارية  إفراغية  بنية  هي 
قبل  أسابيع،  أربعة  عمر  عند  )اجلنني(  املضغة 
إال  الوظيفة،  عدمية  أنها  ومع  املتوسطة.  الكلية 
قبل  من  الحق  وقت  في  قناتها  استخدام  يتم  أنه 

الكلوة املتوسطة.
hind kidney                                             الَِية الُكْلَوُة التَّ

(=metanephros)

في  يتطور  الذي  الدائمة  الكلية  منشم  هي 
الكلوة  إلى  الذنب  باجتاه  ويكون  الحق،  وقت 

املتوسطة.
horseshoe kidney                                 ُكْلَيٌة َحْذِويَّة

نهاية  عند  معًا  الكليتان  فيه  ترتبط  كلوي  شذوذ 
األقطاب  اندماج  نتيجة  نسيجي  بشريط  واحدة 

املتقابلة للُبدأة الكلوية.
hypermobile kidney               ُكْلَيٌة ُمْفِرَطُة احَلَرَكة

(=floating  kidney)                     )ُكْلَيٌة سائبة =(
كلية تتحرك بحرية تامة.

infarcted kidney                                  ُكْلَيٌة ُمْحَتِشَية
(=renal infarct)

الدموي  اإلمداد  انقطاع  نتيجة  حتدث  حالة 
لوظيفة  الكامل  الفقد  إلى  يؤدي  مما  للكلية، 
الكلى اإلخراجية والبد أن يفرق بينه وبني حتصي 

الكلية.
intrathoracic kidney              ْدر ُكْلَيٌة داِخَل الصَّ

عدمي  يكون  ما  غالبًا  للغاية،  نادر  خلقي  شذوذ 
التصوير  أثناء  صدفًة  اكتشافه  ويتم  األعراض، 

الشعاعي الصدري وتكون الكلية غير عاملة.
kidney abscess                               خراج كلوي

(=renal abscess )

عن  ناجت  كلوي  موضعي  متني  قيحي  خراج 
عدوى جرثومية.
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kidney amyloidosis          اُء النََّشوانِيُّ الكْلِوّي الدَّ
(=renal amyloidosis )

عبارة  وهي  النشواني،  بالداء  الكلية  إصابة  حالة 
عن رواسب نشوانية في الكلى، في النمط األول 
النشواني  نوع  من  رئيسي  بشكل  اللييفات  تكون 
AL، وفي النمط الثانوي تكون من نوع النشواني 

AA. تصاحب األمناط الثانوية اضطرابات التهابية 

والشلل  الروماتويدي،  املفصل  التهاب  مثل 
السل  مثل  مزمنة  عدوائية  وأمراض  السفلي، 
النقيي  الورم  مثل:  ورمية  وأمراض  واجلذام، 

املتعدد. يسمى أيضًا كالء نشواني.
kidney dialysis                                             ِدياٌل كْلِوّي

في  الدم  من  اإلخراجية  العناصر  إزالة  عملية 
اختالف  على  اعتمادًا  الكلوي  الفشل  حالة 
معدل انتشار هذه العناصر خالل غشاء شبه نافذ 
)جهاز املديال الدموي( تعتمد هذه العملية على 
والترشيح  االنتشار  هما:  فيزيائيتني  خاصيتني 

املستدق.
kidney dialysis unit              ياِل الُكْلِوّي َوْحَدُة الدِّ

جناح أو جزء منه مخصص ملرضى الديال الذين 
يعانون أمراضًا كلوية متقدمة.

kidney dish                                                         وعاء كلوي
القطن  قطع  الستقبال  الشكل  هاللي  وعاء 
خالل  الذقن  حتت  ويوضع  امللوثة.  واألدوات 

غسل الفم.
kidney failure                                          َفَشٌل كلوّي

عدم قدرة الكلى على احلفاظ على إلكتروليتات 
من  ظروف  ظل  في  طبيعية  مبستويات  البالزما 
أيضًا  قدرتها  عدم  وكذلك  العادي،  التحميل 
على إخراج نواجت التمثيل الغذائي. أهم أعراضه 
انقطاع  أو  البول  وقلة  الدموي،  التبول  احلادة 
البول، مع فرط بوتاسيوم الدم واليورميية والوذمة 

للديال  نحتاج  املزمنة  احلاالت  وفي  الرئوية. 
الدموي، أو زرع الكلى.

kidney infarct                                      احتشاء كلوي
الدموي  اإلمداد  انقطاع  نتيجة  حتدث  حالة 
الكلية  أنسجة  موت  إلى  يؤدي  مما  للكلية، 

وفقدها لوظيفتها.
 kidney stone                                             حصاة كلوية

غير  حتجر  نتيجة  الكلية،  في  موجودة  حصاة 
طبيعي لبعض األمالح املعدنية في اجلسم.

 kidney worm                                     دودة الكلية
(Dioctophyma renale)               )املنتبجة الكلوية (
أكبر  من  وهي  احلمراء،  الفصائل  من  دودة 
الديدان املمسودة املعروفة، طول الذكر 35 سنتي 
أساسًا  وتصيب  متر،  سنتي   1.03 واألنثى  متر 
األخرى،  واحليوانات  واألبقار  واخليول  الكالب 
واألماكن  اإلنسان،  تصيب  ما  نادرًا  ولكنها 
الكلية أو جتويف  املعتادة لتواجدها، في حوض 
الكلية  لنسيج  التدمير  شديدة  وهي  الصفاق، 

وميكن أن تسبب الوفاة.
lardaceous kidney              ُكلية مثل شحم اخلنزير

(=amyloid kidney)                   )ُكلية نشوانية=(
حالة تظهر في الداء النشواني الكلوي، وهي عبارة 
النمط األول  عن رواسب نشوانية في الكلى، في 
النشواني  النوع  رئيسي من  اللييفات بشكل  تكون 
AL، وفي النمط الثانوي تكون من النوع النشواني 

اضطرابات  الثانوية  األمناط  تصاحب   .AA

الروماتويدي،  املفصل  التهاب  مثل:  التهابية 
مثل:  مزمنة  عدوائية  وأمراض  السفلي،  والشلل 
النقيي  الورم  مثل  ورمية  وأمراض  واجلذام،  السل 

املتعدد. يسمى أيضًا كالء نشواني.
large red kidney                            كلية كبيرٌة حمراء

(congested kidney)

هذه  تنتج  وقد  متوذمة،  محتقنة  كلية  هي 
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الدم  لدوران  إعاقة  أو  التهاب  حدوث  من  احلالة 
الوريدي أو انسداد بولي. كما يطلق عليها اسم: 

الكلية احملتقنة.
large white kidney                     ُكْلَيٌة َبيضاُء َكبيَرة

(=fatty kidney)                           )ُكْلَيٌة ُدْهنِيَّة =(
كلية مصابة بتنكس دهني.

lumbar kidney                                            ُكْلَيٌة َقَطنِيَّة
كلية منتبذة تقع في مقابلة طنف العجز، وذلك 
لألوعية  بالنسبة  أماميًا  احلرقفية،  احلفرة  داخل 

الدموية احلرقفية.
lump kidney                                                ة ُكْلَيٌة ُمْلَتزَّ

غير  فصوص  ذو  )مصمت(  صلب  عضو  هي 
داخل  عادة  ويقع  الشكل،  عجيب  منتظمة 
نتيجة  ويتكون  املنتصف،  خط  باجتاه  احلوض 

اندماج اثنني من البدأة الكلوية.
medullary sponge kidney            ُكْلَيٌة أِْسَفْنِجيَّة

(=sponge kidney)

بوجود  تشريحيًا  وتتصف  نادرة،  خلقية  حالة 
النبيبات  في  كيسية  عديدة  صغيرة  اتساعات 
الكلوية،  األهرامات  من  اللبي  للجزء  اجلامعة 
مكسبة هذا العضو شكاًل أسفنجيًا. كما أن هذه 
قد  أنه  إال  عادة،  األعراض  عدمية  تكون  احلالة 
ن للَحصيات داخل الكيسات،  يكون هناك تكوُّ
أو  كلوي  ومغص  دموية،  بيلة  إلى  باإلضافة 

عدوى كلوية راجعة.
middle kidney                                  َطة الُكْلَوُة امُلَتَوسِّ

(=mesonephros)

هي ثاني األعضاء اإلفراغية الثالثة التي تنمو في 
التي تتطور فيما بعد إلى الكلية  الفقاريات  جنني 
الوظيفية )العاملة( في األسماك والبرمائيات في 
حني أنها تتطور إلى الكلوة التالية في الثدييات. 

وتسمى أيضًا جسم وولف.
monopyramidal kidney      ُة الَفّص ُكْلَيٌة ُأحاِديَّ

mortar kidney                               ُكْلَيٌة ِماَلِطيَّة
(=putty  kidney)                             ُكْلَيٌة َشبِْيَهٌة =(

باملَْعجون(    
منحبسة  )متجبنة(  جبنية  مادة  على  حتتوي  كلية 
داء  في  السلية  التحببات  بسبب  احلالب  بتضيق 

السل  الكلوي .
movable kidney                                  َكة ُكْلَيٌة ُمَتَحرِّ

كلية  أيضًا:  وتسمى  تامة،  بحرية  تتحرك  كلية 
سائبة.

multicystic kidney           َدُة الكيسات ُكْلَيٌة ُمَتَعدِّ
الكيسات،  متعدد  الكلى  داء  في  حتدث  حالة 
كل  في  بكيسات  ميتاز  وراثيًا،  منقول  داء  وهو 
اإلصابة  أو  الوفاة،  إلى  غالبًا  ويؤدي  الكلية، 
مع  الكلوية  احلالة  وتدهور  الدم  ضغط  بارتفاع 

مرض كلوي في املراحل النهائية.
multilobar kidney          َدُة الُفصوص  ُكْلَيٌة ُمَتَعدِّ
mural kidney                                           ُكْلَيٌة ِجداِريَّة

كلية تقع داخل جيب الصفاق في جدار البطن.
myelin kidney                                          ُكْلَيٌة َميالينِيَّة

بامليالني متسببة في حدوث بقع،  كلية مرتشحة 
أو أتالم بيضاء دقيقة فوق سطح الكلية.

myeloma kidney                          ْقِوّي ُكْلَيُة الَوَرِم النِّ
النقيي  الورم  حاالت  في  حتدث  كلوية  تبدالت 
املتعدد، نتيجة ترشيح كميات كبيرة من بروتني 
بنس جونس، وتشمل هذه احلالة الضمور النبيبي 
املصحوب بتكوين إسطوانات داخل التجويف، 
ن خاليا عمالقة متعددة النوى  باإلضافة إلى تكوُّ
النبيبي،  اخلاللي  والنسيج  النبيبية  اجلدران  في 

وتتسب في الفشل الكلوي.
palpable kidney                                 ُكْلَيٌة َمْجسوَسة

وميكن  باليد،  اجلس  أثناء  حسيًا  مدركة  كلية 
مالحظتها في حال تدلي الكلية.

pelvic kidney                                           ُكْلَيٌة َحوِضيَّة
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العجز وأسفل االنشعاب  كلية منتبذة تقع مقابل 
األورطي.

polycystic kidney              َدُة الكيسات ُكْلَيٌة ُمَتَعدِّ
الكيسات،  متعدد  الكلى  داء  في  حتدث  حالة 
كل  في  بكيسات  ميتاز  وراثيًا،  منقول  داء  وهو 
اإلصابة  أو  الوفاة،  إلى  غالبًا  ويؤدي  الكلية، 
مع  الكلوية  احلالة  وتدهور  الدم  ضغط  بارتفاع 

مرض كلوي في املراحل النهائية. 
polypyramidal                                            َدِة ُكْلَيٌة ُمَتَعدِّ

kidney                                                        الُفصوص
 primordial kidney                               َسليَفُة الُكْلَوة

(=pronephros)

املتطورة في املضغة  أو ردمياتها  أثارية  إفراغية  بنية 
ظهور  قبل  أسابيع،  أربعة  عمر  عند  )اجلنني( 
إال  الوظيفة،  عدمية  أنها  ومع  املتوسطة.  الكلوة 
قبل  من  الحق  وقت  في  قناتها  استخدام  يتم  أنه 

الكلوة املتوسطة التي تقع ذنبيًا بالنسبة لها.
putty kidney                              ُكْلَيٌة َشبِْيهٌة باملَْعجون

(fatty kidney=)                            )ُكْلَيٌة ُدْهنِيَّة =(
نتيجة  محتبسة  ُجبنية  مادة  على  حتتوي  كلية 
تضُيق احلالب بسبب وجود حبيبات سلية وذلك 

في حاالت التدرن الكلوي.
 Rokitanskyʼs kidney               ُكْلَيٌة روكيتانسكي

(=amyloid  kidney)                )ُكْلَيٌة َنَشوانِيَّة =(
حالة تظهر في الداء النشواني الكلوي، وهي عبارة 
عن ترسبات نشوانية في الكلى، في النمط األول 
النشواني  نوع  من  رئيسي  بشكل  اللييفات  تكون 
AL، وفي النمط الثانوي تكون من نوع النشواني 

اضطرابات  الثانوية  األمناط  وتصاحب   .AA

الروماتويدي،  املفصل  التهاب  مثل  التهابية 
مثل:  مزمنة  عدوائية  وأمراض  السفلي،  والشلل 

السل واجلذام، وأمراض ورمية مثل: الورم النقيي 
املتعدد. يسمى أيضًا كالء نشواني. 

Rose-Bradford                           ُكْلَيُة روز - برادفورد
kidney

(=fibrotic  kidney)                     )ُكْلَيٌة ُمَتَليَِّفة =(
املنشأ،  التهابي  املتليفة  الكلية  أشكال  من  شكل 

ويصيب عادة صغار السن.
sacciform kidney                      ْكل ُة الشَّ ُكْلَيٌة كيِسيَّ

(=nephrectasia)                         )ُع الُكْلَية )= َتَوسُّ
داًء  تكون  أن  ممكن  ومتوسعة،  متمددة  كلية 

وراثيًا.
 sclerotic kidney                                     َبة ُكْلَيٌة ُمَتَصلِّ

(=nephrosclerosis)              )ُب الُكْلَيِة )= َتَصلُّ
متدد تصلبي للكلية، ينتج عادة من مرض وعائي 

كلوي.
sigmoid kidney                                        ُكْلَيٌة سينِيَّة

القطب  يندمج  بحيث  ومندمجة،  مشوهة  كلية 
السفلي  القطب  مع  الكليتني  إلحدى  العلوي 

للكلية األخرى.
single kidney                                              ُكْلَيٌة ُمْفَرَدة

في  فقط  واحدة  كلية  وجود  على  يدل  مصطلح 
جسم الشخص، وقد يكون نتيجة لعيب خلقي 
بعد  جراحيًا  يكون  قد  أو  اجلنني،  تكوين  أثناء 

عملية استئصال إلحدى الكليتني.
sponge kidney                                       ُكْلَيٌة إِْسَفْنِجيَّة

بوجود  تشريحيًا  وتتصف  نادرة،  خلقية  حالة 
النبيبات  في  كيسية  عديدة  صغيرة  اتساعات 
الكلوية،  األهرامات  من  اللبي  للجزء  اجلامعة 
مكسبة هذا العضو شكاًل إسفنجيًا. كما أن هذه 
قد  أنه  إال  عادة،  األعراض  عدمية  تكون  احلالة 
الكيسات،  داخل  للَحصيات  تّكون  يصاحبها 
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أو  كلوي  ومغص  دموية،  بيلة  إلى  باإلضافة 
عدوى كلوية راجعة.

supernumerary kidney                      ُكْلَيٌة َعاَلِويَّة
كلوية  مأرمة  انشطار  نتيجة  تتكون  إضافية  كلية 
املنشأ، أو من مأرمة كلوة تالية مستقلة، وتدخل 
إلى هذه املأرمة )مجموعة اخلاليا البدائية للكائن 
بشكل  إما  متضاعفة،  حالبية  سويقات  احلي( 
داخل  مستقلة  كلى  مكونة  كامل  أو  جزئي 
انفصال  أن  إال  منفصلة.  تشريحية  محفظة 

العضو املكرر )الزائد( قد اليكتمل.

 tandem kidney                                         ُكْلَيٌة َتراُدِفيَّة
(=sigmoid  kidney)                     )ُكْلَيٌة سينِيَّة =(
القطب  يندمج  بحيث  ومندمجة،  مشوهة  كلية 
السفلي  القطب  مع  الكليتني  إلحدى  العلوي 

للكلية األخرى.
thoracic kidney                                    ُكْلَيٌة َصْدِريَّة

كلية منتبذة تبرز فوق احلجاب احلاجز، إما بشكل 
جزئي أو كامل وذلك باجتاه املنصف اخللفي.

unilateral kidney                     ُكْلَيٌة َوحيَدُة اجلانِب
الكلية  تخلق  عدم  أو  اخللقي  الكلية  غياب  حالة 
وهي حالة تفشل فيها كلية واحدة أو كلتا الكليتني 

Middle Kidney                                  َطة الُكْلَوُة امُلَتَوسِّ
       (=mesonephros)  

Mesonephric duct 
قناة الكلوة املتوسطة

 Metanephric mass of 
mesoderm

كتلة الكلوة التالية لألدمي 
املتوسط

Ureteric budالبرعم احلالبي
Renal pelvis
حوض الكلية

Major calix
الكأس الكبير

 Straight collecting
tubules

النبيبات اجلامعة املستقيمة

 Metanephric mass of 
mesoderm

كتلة الكلوة التالية لألدمي 
املتوسط

Mesenchymal cell cluster
جتمع اخلاليا 

املتوسطية

Renal pelvis
حوض الكلية

Minor calix
الكأس الصغير

Mesonephric duct 
قناة الكلوة املتوسطة

 Metanephric mass of 
mesoderm

كتلة الكلوة التالية 
لألدمي املتوسط

Primordium of metanephros 
(permanent kidney)

Cloaca

الكلوة املستدمية

Developing liver

بقايا سليفة الكلوة

Ureter

Nephrogenic cord

Remnant of pronephros)ب(

الكبد النامي

Mesonephros 
(Middle kidney)

الكلوة املتوسطة

 Arched collecting
tubules

النبيبات اجلامعة املقوسة

 Metanephric diverticulum 
or ureteric bud

رجت الكلوة التالية أو 
البرعم احلالبي

احلبل كلوي املنشأ

)ج(

)د(

)هـ(

  kidney-shaped

املذرق

احلالب

Fetusاجلنني

)أ(
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في  يتسبب  وال  األجنة،  في  والتطور  النمو  في 
مشكالت صحية كبيرة لوجود كلية سليم، وقد 

يكون مصحوبًا بعيوب خلقية أخرى.
wandering kidney                              َلة ُكْلَيٌة ُمَتَجوِّ

كلية تتحرك بحرية تامة.
waxy kidney                                             ُكْلَيٌة َشْمِعيَّة

حالة تظهر في الداء النشواني الكلوي، وهي عبارة 
عن رواسب نشوانية في الكلى، في النمط األول 
النشواني  نوع  من  رئيسي  بشكل  اللييفات  تكون 
AL، وفي النمط الثانوي تكون من نوع النشواني 
AA. تصاحب األمناط الثانوية اضطرابات التهابية 
والشلل  الروماتويدي،  املفصل  التهاب  مثل: 
السل  مثل:  مزمنة  عدوائية  وأمراض  السفلي، 
النقيي  الورم  مثل:  ورمية  وأمراض  واجلذام، 

املتعدد. يسمى أيضًا كالء نشواني.
kidney-shaped                                               ْكل ُكْلِويُّ الشَّ

مميز  بيضاوي  شكل  لها  والكلية  الكلية،  يشبه 
حوالي  الكلية  تبلغ  الداخل،  إلى  تنحني  حيث 
في  سنتيمتر   7.5  -  5 و  الطول  في  سنتيمتر   11

العرض و 2.5 في الثخانة.
kidney-shaped                                        ُة َحْشَوٌة ُكْلِويَّ

restoration                                                     ْكل الشَّ
اجلزء  محل  لتحل  تستعمل  طبقة  أو  بديلة  مادة 
أو  سن  أو  مفقود،  سني  نسيج  مثل:  املفقود 
أسنان مفقودة. وتشبه في شكلها شكل الكلية.

Kiel classification                                    تصنيف كيل

استخدام   مت  الالهودجكينية،  للمفومة  تصنيف 
هذا التصنيف أواًل في أوروبا على أساس املعايير 
أيضًا  ويسمى  الهستولوجية.  املورفولوجية 
هو  األخير  التصنيفي  والنظام  لينيرت  تصنيف 

التصنيف األمريكي األوروبي املعدل للمفومة.
Kiellandʼs)Kjellandʼs( forceps       ملقط كيالند

(ملقط توليد)

منحنى  له  ليس  الوالدة  في  يستخدم  ملقط 
ومفصل  واضح  رأسي  منحنى  وله  حوضّي 
يسمح بحركة انزالقية ألحد النصلني على اآلخر 
جانبي  مع  بالتالؤم  معًا  للنصلني  يسمح  وبهذا 
بقطره  اجلنني  رأس  يكون  عندما  اجلنني  رأس 

الطويل في القطر املستعرض للحوض.
Kienböck disease                                      داء كينبوك

يصيب  ببطء،  مترقي  غضروفي  عظمي  داء  هو 
على  يؤثر  ورمبا  الرصغي،  الهاللي  العظم 
العظم  تلني  عليه  يطلق  األخرى،  الرسغ  عظام 

الهاللي.
Kienböck-                                                            نقاط كينبوك

Adamson points                                                  آدمسون -

نقاط أو خطوط ُتعلَّم على فروة الرأس لتشير إلى 
السينية من أجل  املعاجلة باألشعة  لتطبيق  املناطق 

إنتاج نتف مؤقت لعالج سعفة الرأس. 
Kiernanʼs spaces                                       أحياز كيرنان

(القناة البولية)

أحياز مثلثية مرتبطة بني فصيصات الكبد بواسطة 
فروع  على  حتتوي  مغلفة،  جليسون  محفظة 
الكبدي  بالوريد  خاصة  كبيرة  الفصيصات  يني 

والشريان الكبدي والقناة الكبدية. 
Kiesselbachʼs area                                 باحة كيسيلباخ

(في حاجز األنف)

فوق  األنفي  احلاجز  من  األمامي  اجلزء  في  باحة 
غنية  وهي  العلوي،  الفك  عظمي  بني  الفاصل 
شائعًا  موقعًا  وتعتبر  بوفرة،  الدموية  باألوعية 

ى داء ليتل. لنزف )رعاف( األنف، تسمَّ
 kiestein                                                          ُطهاَوُة َبوِل احلاِمل

)=kyestein(

أحيانًا  مشاهدتها  تتم  )غشاء(  طبقة  ن  تكوُّ هو 
على سطح البول للمرأة احلامل. 

Kikuchiʼs disease                                       داء كيكوشي

Kiel
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هو اعتالل الغدد اللمفية احلميد احملدد ذاتيًا، في 
العنق مع سيادة في اإلناث، ويعتقد أنها جزء من 

الذئبة احلمامية املجموعية.
Kikuchiʼs                                                التهاب العقد اللمفية

lymphadenitis                                       بحسب كيكوتشي

متالزمة حميدة تبرأ ذاتيًا من تضخم العقد اللمفية 
يتميز  اإلناث.  في  سيادة  مع  الرقبة  في  عادة 
بوجود آفات لطخية ناخرة مجاورة للقشرة وتكاُثر 
الوحيدات  وخاليا  الواضحة  املميزة  للُمنِسجات 
وأرومات مناعية )أرومات ملفاوية( محاطة بحطام 
الذئبة  من  شكاًل  يعتبره  البعض  النواة.  ق  ممزِّ

احلماموية املجموعية بالزماوية الشكل.
kil                                                                                         قيل

(طنٌي ِمَن الَبْحِر اأَلْسَود) 

البحر  من  مستخرج  صابوني  دبق  أبيض  غضار 
استخدامه  يجري  فإنه  تعقيمه  وعند  األسود، 
األمراض  عالج  في  املراهم  ألغلب  كقاعدة 

اجللدية. 
killeen                                                                        اجني َكرَّ

)=chondrus,                                               َنوٌع ِمَن الُعْشِب)

carrageen(                                                (ف الَبْحِريِّ امُلَجفَّ

مادة  منه  تستخرج  احلمراء  الطحالب  من  جنس 
في  استحالبي  كعامل  تستخدم  كربوهيدراتية 

املنتجات الغذائية.
Killianʼs dehiscence                                       تفزر كيليان

باحة مثلثية في جدار البلعوم بني العضلة املضيقة 
متثل  إنها  البلعومية،  احللقية  والعضلة  السفلية 
املرجح  املكان  كونها  محتملة  ضعف  نقطة 
بلعومي مريئي. ويسمى  حلدوث رجت )جراب( 

أيضًا مثلث كيليان.  
Killianʼs line                                                     خط كيليان

خط بارز وواضح على َطَنف عظم العجز.
Killian-Freer operation             عملية كيليان-فيرير

األنفي  للحاجز  املخاطية  نحت  أو  قطع  عملية 
)احلاجز  وامليكعة  احلاجزي،  الغضروف  تشمل 

األنفي(، والصفيحة املعامدة للعظم الغربالي.
killifish                                                                 الكيليفيش

Killianʼs dehiscence                                       تفزر كيليان

Thyropharyngeus
درقي بلعومي )عضلة(

Cricopharyngeus
حلقي بلعومي )عضلة(

 Killian-Jamieson’s
area

باحة كيليان - جيمسن

 Longitudinal muscle
of oesophagus

العضالت الطوالنية 
املريئية

Killian’s 
dehiscence

تفرز كيليان

 Laimer’s
dehiscence
تفرز ليمر

kilo-
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في  يعيش  القوعاء  جنس  من  األسماك  من  نوع 
املياه قليلة امللوحة ومياه األنهار.

killing                                                                                            َقْتل

فعل يقتل فيه شخص، أو كائن حي.
mercy killing                                             َقْتُل املَْرَحَمة

1. موت سهل وبدون ألم. 

2. إنهاء متعمد حلياة شخص يعاني مرضًا مؤملًا 

ال ُيرجى منه الشفاء.
kiln                                                                                               (فرن) َقِمنْي

هو أي نوع من األفران املتنوعة يستخدم من أجل 
خاصة  ما،  شيء  جتفيف  أو  حرق،  أو  خبز، 
احلجر  وتكليس  الفخار،  صناعة  في  املستخدمة 

اجليري.
kilo-                                                )310( سابقة مبعنى كيُلو

اخلاصة  الوحدات  تسمية  في  تستخدم  سابقة 
من  مرة  ألف  تساوي  كمية  عن  لتعبر  بالقياس 

الوحدة التالية لهذه السابقة.
kilobase                                                             كيُلو قاِعَدة

متوالية  طول  عن  التعبير  في  تستخدم  وحدة 
احلمض النووي، وعلى سبيل املثال فإن: 7 كيلو 

قاعدة = طول 7000 نوكليوتيد.
kilocalorie                                                         كيُلو كاُلوري

االستقالب،  دراسات  في  تستخدم  وحدة 
 1 حرارة  درجة  لرفع  الالزمة  احلرارة  كمية  فهي 
كيلوجرام من املاء 1 درجة سيليزية، وحتديدًا من 
14.5 درجة سيليزية إلى 15.5 درجة سيليزية عند 

ضغط 1 غالف جوي.
kilocurie                                                               كيلوكوري

ويساوي  اإلشعاعي،  النشاط  قياس  وحدة 
التي  املشعة  املادة  1000كوري، وهويعادل كمية 

/1013 x 3.7 يكون عدد االنحالالت النووية فيها
ثانية. 

kilocycle per second                    اِنَية كيُلو َدوَرة ِبالثَّ

ألف دورة في الثانية.
kilodalton                                                          كيُلو داْلُتون

وحدة قياس الكتلة، وتساوي 1000 دالتون. 
kilogram                                                                كيُلوجرام

النظام  حسب  الكتلة  لقياس  األساسية  الوحدة 
ديسيمتر   1 أو  جرام   1000 وتساوي  الدولي، 
أنها  أساس  تعريفها على  ويتم  املاء،  مكعب من 
كيلوجرامي  دولي  بدئي  لنمط  املعادلة  الكتلة 

وتساوي 2.204623 باوند أفواردوبوي.
kilogram-meter                                        كيُلوجرام-ِمْتر

الذي  العمل  وتساوي  الطاقة،  أو  العمل  وحدة 
عندما  واحد  كيلوجرام  مقدارها  قوة  به  تقوم 
تتحرك من نقطة تطبيقها خالل مسافة متر واحد 

في اجتاه القوة.
kilojoule                                                               كيُلو جول

هي كمية الطاقة الكيميائية املختزنة، أو املوجودة 
ضمن الطعام والشراب وتساوي 1000 جول.

kilohertz                                                                كيُلوِهْرتز 
الثانية،  في  دورة   1000 يعادل  تردد  مقياس 
السمع عند الشخص  وهو وحدة قياس مستوى 

لترددات صوت متنوعة.
kilohm                                                                        كيُلو أوم

1000 أوم  وحدة قياس املقاومة الكهربية تساوي 
)الوحدة الدولية للمقاومة الكهربية(.

Kiloh-Nevin Syndrome                متالزمة كيلو-نيفني

(اعتالل العضل العيني)

املصابني  املرضى  في  يظهر  عيني  عضلي  اعتالل 
الظاهر  العني  وشلل  اجلفن(  )تدلي  باإلطراق 

املترقي.
kilokatal                                                               كيُلو كاتال

وحدة قياس النشاط التحفيزي في النظام الدولي 
للوحدات، وتساوي 1000 كاتال.

kiloliter                                                                     كيُلو ِلتر

kilobase
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وحدة قياس احلجم ويعادل 1000 لتر.
kilometer                                                                كيُلو ِمتر

املتري،  النظام  حسب  اخلطي  القياس  وحدة 
أو  قدمًا،   3280.83 أو  متر،   1000 وتساوي 

حوالي خمسة أثمان امليل.
kilonewton                                                       كيُلو ِنيوتن

وحدة قياس القوة وتساوي 1000 نيوتن، النيوتن 
هو الوحدة الدولية لقياس القوة.

kilounit                                                                 كيُلو َوْحَدة

كمية مساوية أللف وحدة ُمقاسة.
kilovolt                                                                          كيُلو ُفوْلط

القوة  أو  الكهربائي،  الضغط  قياس  وحدة   .1
احملركة الكهربية، وتساوي 1000 فولط.

2. فرق اجلهد الذي يساوي 1000 فولط، يحدد 
الناجتة بواسطة أنبوب  الكيلوفولط نوعية األشعة 

األشعة، وبالتالي جودة صورة األشعة النهائية.
kilowatt                                                                    كيُلو واط

 1000 وتساوي  الكهربية  الطاقة  قياس  وحدة 
واط.

kilowatt- hour                                 كيُلو واط - ساَعة
الطاقة وتعادل كيلو واط واحد من  وحدة قياس 

الطاقة املستهلكة ملدة ساعة واحدة من الزمن.
Kimberley horse                                                داء كيمبرلي

disease                                                                    اخليلي

احتقان ونزيف الكبد والطحال مع هزال وضعف 
وذهول، تتم مشاهدته في احليوانات التي تتغذى 
لها  يحدث  النطش،  جنس  من  نباتات  على 

تسمم قلواني، ويسمى البيروليدين.
Kimmelstiel-                                               متالزمة كميلشتيل

Wilson syndrome                                             ويلسون-

الكبيبة  شعيرات  بني  التصلبي  الكلوي  االعتالل 
في داء السكري.

Kimputu                                                              اِجَعة ى الرَّ احُلمَّ

)=relapsing fever(

عادة  امللتوية  بجرثومة  مجموعية  حادة  عدوى 

هو مرض يبرأ ذاتيًا وينتشر على مستوى العالم. 
يعتبر  الذي  اجلسم  قمل  عضة  طريق  عن  ينتقل 
الدغ  القراد  طريق  عن  أو  الثوي،  هو  اإلنسان 
أو  القوارض  هو  الثوي  يكون  حيث  الطير، 
متفاوتة  بفترات  املرض  يتميز  أخرى.  حيوانات 
الدم،  في  امللتويات  جراثيم  ووجود  ى  احلمَّ من 
أسماًء  املرض  يحمل  أيام.  عدة  يستمر  كالهما 
حمى  منها  محلية  وأسماًء  متنوعة  توصيفية 
الناكسة واحلمى احلليزنات )حمى عضة اجلرذ(.

 Kimuraʼs disease                                                 داء كيمورا

)angiolymphoid                                 فرط التنسج)

hyperplasia(                                                        (الوعائي اللمفي

لفرط  مرادفًا  البعض  يعتبره  اجللد  مرض يصيب 
اليوزينيات،  كثرة  مع  اللمفي  الوعائي  التنسج 
في  اختالفات  وجود  أساس  على  تتفارق  لكن 
في  مبدئيًا  حتدث  الوعائية،  اخلاليا  تكاثر  طبيعة 
العقد  تضخم  مع  أحيانًا  تترافق  والعنق،  الرأس 
اللمفية، اآلفات الضخمة منها يطلق عليها ورم 

حبيبي مقيح كاذب.
kimura                                                          طعم غضروفي

cartilage graft                                        بحسب كيمورا

في  يستعمل  مشطور  ضلعي  غضروفي  طعم 
التدبير العالجي لتضيق الرغامى.

kin-                                                      سابقة مبعنى احَلَرَكة

kinanesthesia                                 ُبْطاَلِن ِحسِّ احَلَرَكة

تعني فقدان أو غياب اإلحساس العميق باحلركة، 
أو حس حركة أعضاء اجلسم املختلفة، أو إدراك 
اجتاه أو مدى التحرك، مما يسبب اإلصابة بالرنح.

kinase                                                                ]كيناز ]إنزمي

1. تعبير يستخدم في حاالت التسمية الكيميائية 

لإلنزميات ناقلة الفسفات وناقلة ثنائي الفسفات، 
حتفز  التي  الناقلة  اإلنزميات  صنف  من  وهي 
الطاقة من مركب  انتقال مجموعة فسفات عالية 
أوثالثي  األدينوزين  فسفات  ثالثي  مثل:  مانح 

kinase
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متقبل )كحول،  إلى مركب  اجلوانوزين  فسفات 
مجموعة  أو  نتروجينية،  مجموعة  كربوكسيل، 

فسفات أخرى(.
لبعض  املبتذلة  األسماء  في  تستخدم  الحقة   .2

طليعة  أو  نشط  غير  شكل  حتول  التي  اإلنزميات 
اإلنزمي إلى إنزمي منشط.

creatine kinase      ]كيناُز الكرياتنِي ]إنزمي
اإلنزميات  صنف  من  باملغنيزيوم  منشط   إنزمي 
عن  الكرياتني  فسفتة  ز  يحفِّ الذي  الناقلة 
لتكوين  األدينوزين  فسفات  ثالثي  طريق 
الفسفوكرياتني. يعمل هذا التفاعل بكفاءة على 
تخزين طاقة ثالثي فسفات األدينوزين على هيئة 
فسفات الكرياتني في العضالت ونسيج الدماغ، 
ثالثي  من  العضالت  تركيز  ثبات  على  ويحافظ 
له  التمارين.  بدء  خالل  األدينوزين  فسفات 
يتألفان  مكونان  له  منها  كل  إنزميية  نظائر  ثالثة 
من وحدتني  M )عضلية( وB )دماغية(، يوجد 
والعضالت  القلب  وعضلة  الدماغ  في  اإلنزمي 

الهيكلية.
pyruvate kinase    ]كيناُز البيروفات ]إنزمي

الذي  الناقلة  اإلنزميات  صنف  من  إنزمي  هو 
من  الطاقة  عالي  الفسفات  مركب  حتويل  ز  يحفِّ
فسفوإينول بيروفات إلى ثنائي فسفات األدينوزين 
والبيروفات،  األدينوزين  فسفات  ثالثي  ليعطي 
هو أحد تفاعلني لتوليد ثالثي فسفات األدينوزين  
له  اإلنزمي  هذا  مايرهوف.   - إمبدن  مسار  في 
في  اإلنزمي  هذا  نشاط  عوز  إنزميية.  نظائر  ثالثة 
كروموسومية  ُخلَّة  هو  احلمراء  الدم  كريات 

جسدية متنحية ينتج عنه فقر دم انحاللي.
kindling                                                                      مادة ملتهبة؛

مادة سريعة االستثارة

ناجتة  الدماغ  فيزيولوجيا  في  تغيرات  حدوث 
من تنبيه كهربي متكرر دوين العتبة، وقد تكون 

النتيجة النهائية في صورة تغيرات محدثة للصرع 
تكون  ولكنها  تأثيرًا،  أقل  سلوكية  تغيرات  أو 
الزواحف  أدمغة  في  ذلك  لوحظ  وقد  مزمنة. 
في  حدوثها  ولكن  والثدييات،  والبرمائيات 

اآلدميني أمر مثير للجدل.
 kine-                                                    سابقة مبعنى احَلَرَكة

)=cine-(   

إلى  السكون  حالة  من  االنتقال  على  تدل  سابقة 
حالة احلركة.

kinematics                                                     ِعْلُم احَلَركات

مع  يتعامل  الذي  امليكانيكا  علم  من  الطور   .1

احلركات املمكنة للجسم املادي.
بصرف  باحلركة  يعني  الديناميكا  من  فرع   .2

احلركة  دراسة  الكتلة.  اعتبارات  عن  النظر 
والقوى الالزمة إلنتاجها.

kinemia                                                                         م َحَرَكُة الدَّ

)=cardiac output(                             (تاُج الَقْلِبّي  (= النِّ

طريق  عن  املضخ  الدم  من  الفعال  احلجم  هو 
قدره  زمن  في  الدوراني  اجلهاز  خالل  القلب 
حركة  على  تؤثر  عوامل  وهناك  واحدة،  دقيقة 
الدم مثل: إشارات اجلهاز العصبي والهرمونات 

وسرعة القلب وحجم الدم.
kinemic                                              تاِج الَقْلِبّي متعلق بالنِّ

الدم  من  الفعال  )احلجم  القلبي  بالنتاج  متعلق 
الدوراني  اجلهاز  خالل  القلب  طريق  عن  املضخ 

في زمن قدره دقيقة واحدة(. 
kineplastics                         َبْتٌر ضاِمٌن للَحَرَكة ؛ َبْتٌر َرأِْبّي

تشكيل  فيه  يتم  الذي  البتر  وهو  تصحيحي،  بتر 
ميكن  بطريقة  املبتور  الطرف  من  القاصية  النهاية 

استعمالها ألغراض حركية.
kineplasty                          َبْتٌر ضاِمٌن للَحَرَكة ؛ َبْتٌر َرأِْبّي

تشكيل  فيه  يتم  الذي  البتر  وهو  تصحيحي،  بتر 
املبتور(  الطرف  من  القاصية  )النهاية  اجَلَدَعة 

kindling
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بطريقة ميكن استعمالها ألغراض حركية. 
kinesalgia                                                             َأَلٌم َحَرِكّي

األلم الذي يحدث نتيجة بذل مجهود عضلي.
kinescope                               ِة احَلَرِكّي ِمْنظاُر االْنِكساِريَّ

يقوم  التي  العني  انكسار  قياس  في  تستخدم  أداة 
من  ثابت  جسم  مبالحظة  خاللها  من  املريض 

خالل فتحة في قرص متحرك.
kinesi-                                                سابقة مبعنى احَلَرَكة

kinesi-esthesiometer                 ِمْقياُس ِحسِّ احَلَرَكة

هي أداة تستخدم لفحص حاسة إدراك احلركة.
kinesia                                                                    اْعِتاَلٌل َحَرِكّي

هو أي اضطراب يحدث بسبب حركة غير مألوفة 
اجلهاز  في  اختالل  بسبب  عليها  د  متعوَّ غير  أو 

احلركي.  
paradoxical                                              ٌّاْعتاَِلٌل َحَرِكي

kinesia                                                            ُمَتناِقض
بداء  املصابني  املرضى  في  تالحظ  ظاهرة 
أداء  على  املريض  بقدرة  وتتيمز  باركنسون، 
حركة ما بسهولة، بينما كان في السابق غير قادر 

على أدائها.
kinesialgia                                                           َأَلٌم َحَرِكّي

ألم  أو  عضلي،  مجهود  بذل  نتيجة  يحدث  ألم 
يرتبط باحلركة.

kinesiatrics                                               ة ٌة َحَرِكيَّ ُمعاجَلَ

التمارين  أو  باحلركة  املرض  عالج  عن  عبارة 
الرياضية.  

kinesic                                                                                    َحَرِكّي

هو التواصل عن طريق حركة اجلسم.
kinesics                                           َمْبَحُث َحَركاِت اجِلْسم

دراسة حركات اجلسم كجزء من عملية التواصل.
kinesigenic                                                     َولُّد َحَرِكيُّ التَّ

بسبب  يتولَّد  أو  يحدث  الذي  األمر  أو  الشيء 
احلركة.

kinesimeter                                 1. ِمْقياُس احِلسِّ اجِلْلِدّي

2. ِمْقياُس احِلّس احَلَرِكّي 

اجلسم  سطح  الستكشاف  تستخدم  أداة   .1

الختبار احلساسية اجللدية.
ي للحركات. 2. هي أداة تستخدم للقياس الكمِّ

kinesin                                                                    كينيزين

بروتني هيولي كبير احلجم قابل للذوبان ، يرتبط 
بإحكام مع األنيبيبات، ويقوم بنقل احلويصالت 
هذه  خالل  من  القاصي  االجتاه  في  واجلسيمات 
حلمهة   من  مستمدة  طاقة  مستخدمًا  األنيبيبات 

ثالثي فسفات األدينوزين.
kinesio-                                             سابقة مبعنى احَلَرَكة

kinesiodic                                         ِع احَلَرِكّي َدفُّ ناِقُل التَّ

ناقلة  مادة  مثل  احلركة،  بنقل  يقوم  ما  هو 
للحركة. تنطبق بشكل خاص على النخاع ألنه 
االنعكاسية  احلركية  التدفعات  نقل  على  قادر 
يتأثر  أن  بدون  اإلرادية  احلركية  والتدفعات  منها 
عليه  املطبَّقة  احلركية  التدفعات  بهذه  نفسه  هو 
عبرها  متر  التي  باملسارات  ومتعلق  مباشرة، 

التدفعات )النبضات( احلركية.
kinesiology                                                    ِعْلُم احَلَرَكة

حركة  بخصوص  معروف  هو  ما  مجموع   .1
العصبي  والتحكم  احلركي  واجلهاز  اإلنسان 

احلركي.
2. دراسة مبادئ امليكانيكا والتشريح فيما يتعلق 

بحركة اإلنسان.
kinesiometer                              1. ِمْقياُس احِلسِّ اجِلْلِدّي

)=kinesimeter,                          2. ِمْقياُس احِلسِّ احَلَرِكّي

 kinesthesiometer(

اجلسم  سطح  الستكشاف  تستخدم  أداة   .1

الختبار احلساسية اجللدية.
ي للحركات. 2. أداة تستخدم للقياس الكمِّ

kinesioneurosis                          ُعصاٌب َحَرِكّي

kinesodic
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اضطراب عصبي وظيفي يتميز بحدوث اضطرابات 
رات. حركية مثل: التشنجات، أو العَّ

kinesiotherapy                                      ٌة ِباحَلَرَكة ُمعاجَلَ

)=kinesitherapy( 

التمارين  أو  باحلركة،  املرض  عالج  عن  عبارة 
الرياضية املعتمدة على حركة اجلسم.

kinesis                                                           ك رُّ َحَرَكة ؛ َتَ

أو  احلركة،  وتعني  التحرك،  فعل  أي،   .1

التنشيط )التفعيل( وبصفة خاصة عند االستجابة 
ملنبه محدد يؤثر على اجلذر العصبي امللتصق به.

وتعتمد  التنبيه  بواسطة  احملدث  التحرك   .2

املنبه وليس اجتاه هذا  االستجابة على مدى شدة 
املنبه.

kinesitherapy                                          ٌة ِباحَلَرَكة ُمعاجَلَ

التمارين  أو  احلركة  بواسطة  ما  مرض  معاجلة 
الرياضية.

kineso-                                              سابقة مبعنى احَلَرَكة

kinesodic                                          ِع احَلَرِكّي َدفُّ ناِقُل التَّ

ناقلة  مادة  مثل  احلركة،  بنقل  يقوم  ما  هو 
للحركة. تنطبق بشكل خاص على النخاع ألنه 
االنعكاسية  احلركية  التدفعات  نقل  على  قادر 
يتأثر  أن  بدون  اإلرادية  احلركية  والتدفعات  منها 
عليه  املطبَّقة  احلركية  التدفعات  بهذه  نفسه  هو 
عبرها  متر  التي  باملسارات  ومتعلق  مباشرة، 

التدفعات )النبضات( احلركية.
kinesophobia                                              ُرهاُب احَلَرَكة

خوف أو كره غير طبيعي وغير منطقي للحركة،  
وعادة ما يصاحب هذا الرهاب احلاالت املرضية 
التي الزمت الفراش مدة طويلة وهو عامل يعيق 

التأهيل ويطيل فترة العجز واأللم.
kinesotherapy                                       ٌة ِباحَلَرَكة ُمعاجَلَ

معاجلة املرض باحلركة، أو التمارين الرياضية.
kinesthesia                                     ُة ِإْدراِك احَلَرَكة َحاسَّ

Kinemia                                                                         م َحَرَكُة الدَّ
(=cardiac output)                             )النِّتاُج الَقْلبِّي =( 

End-systolic volume

حجم نهاية االنقباض
End-diastolic volume

حجم نهاية االنبساط

Stroke volume
حجم الضربة

Hormones
هرمونات

 Autonomic
innervation

التعصيب الودي

Heart rate
سرعة القلب

Kinemia
(cardiac out put)

حركة الدم

kinesophobia
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والوزن،  احلركة،  وإدراك  الوعي  عن  عبارة 
الذي  املختلفة  اجلسم  أجزاء  وموضع  والتوتر، 
املستقبالت  من  املدخول  على  معتمداً  يكون 

املفصلية والعضلية وخاليا الشعر.
kinesthesiometer            ِة ِإْدراِك احَلَرَكة ِمْقياُس حاسَّ

جهيزة تستخدم لتحديد درجة اإلحساس العضلي.
 kinesthesis                                      ُة ِإْدراِك احَلَرَكة حاسَّ

)=kinesthesia( 

وموضع  والتوتر،  والوزن  احلركة  إدراك  هو   .1

أجزاء اجلسم املختلفة الذي يعتمد على املدخول 
وخاليا  والعضالت  املفاصل  مستقبالت  من 

الشعر.
2. اإلحساس باحلركة، وتعني اإلدراك للحركة 

مستقبالت  على  بناًء  اجلسم  أو  الرأس  بواسطة 
املفاصل والعضالت وخاليا الشعر.

kinesthetic                                                        يٌّ َحَرِكّي 1. ِحسِّ

يٌّ َعَضِلي  2. ِحسِّ

متعلق بحاسة إدراك احلركة أو احلاسة العضلية.
kinetia                                                                            داُء احَلَرَكة

)=motion sickness(

مرض يصيب البعض أثناء السفر أو أثناء استخدام 
إحدى وسائل املواصالت، ويتميز بالغثيان والدوار 
والصداع، إال أن احلاالت اخلفيفة قد تقتصر على 

صداع وإزعاجات عامة.  
kinetic                                                 1. سابقة مبعنى احَلَرَكة

2. حركي 

مصطلح يشير إلى احلركة أو توليد احلركة.
kineticist                                          ات  ِاْخِتصاِصيُّ احَلَرِكيَّ

شخص متخصص في علم احلركيات واحلرائك.
kinetics                                                                   احَلراِئك

ذلك الفرع من فروع الديناميكا املتعلق بالتقلبات 
التبّدل  معدل  أو  احلركة،  عن  الناجتة  والتغيرات 

احلمراء،  الدم  مثل كريات  نوعي  بعامل  اخلاص 
وكريات  احلمراء،  الدم  كريات  حرائك  ويسمى 
الدم البيضاء، ويسمى حرائك الكريات البيضاء، 
أو احلديد، ويسمى حرائك احلديد، ويتم التعبير 
وحدة  لكل  كمية  وحدات  صورة  في  عادة  عنها 

زمنية.
chemical kinetics                       احَلرائُِك الِكيْميائِيَّة

الكيميائية  التفاعالت  وآليات  معدالت  دراسة 
تبعًا للتغيرات احلادثة في التفاعالت.

urea kinetics                                         حرائك اليوريا
)إفراغها(   وإطراحها  اجلسم  في  اليوريا  حركة 
من خالل الكليتني أو خالل جهاز الديال، أو ما 

يطلق عليه تصفية اليوريا.
kinetid                                                                           كينيتيد

باحليوانات  خاصة  متكررة  قاعدية  بنيوية  وحدة 
قاعدي  جسيم  من  وتتكون  الهدبية،  األوالية 
أخرى  متنوعة  عضيات  إلى  باإلضافة  أكثر،  أو 

مصاحبة.
kinetin                                         (وٍّ َنباِتّي َكينيتني (عاِمُل ُنُ

لتنبيه  ويستخدم  الفعالية،  عالي  نباتي  منو  عامل 
منو املستعمرات اجلرثومية.

kinetism                                                          ُقْدَرُة احَلَرَكة

القدرة على بدء اإلتيان بفعل عضلي.
kineto-                                   سابقة مبعنى احَلَرَكة

kinetocardiogram                         ُط َحَرَكِة الَقْلب ُمَخطَّ

طريق  عن  عليه  احلصول  يتم  مخططي  تسجيل 
استخدام مخطاط حركة القلب.

kinetocardiograph                    ِمْخطاُط َحَرَكِة الَقْلب

البطيئة  االهتزازات  لتسجيل  يستخدم  جهاز 
للجدار األمامي للصدر في ناحية القلب، وتلك 
االهتزازات متثل احلركة الكاملة للقلب عند نقطة 

معينة على الصدر.
kinetocardiography                   َتْخطيُط َحَرَكِة الَقْلب

kinetodesmata
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املخططي  التسجيل  خاللها  من  يتم  التي  التقنية 
في  األمامي   الصدر  جلدار  البسيطة  لالهتزازات 
احلركة   االهتزازات  هذه  ومتثل  القلب،  منطقة 
الناجتة عن نبضان القلب املطلق عند نقطة ما فوق 

الصدر.
kinetochore                                                ُز احَلَرِكّي احَليِّ

بنية بروتينية مجاورة للقسيم املركزي، وتلتصق 
بها األلياف املغزلية.

kinetocyte                                                     ة ٌة َحَرِكيَّ ُكَريَّ

kinetodesma                                          ريُط احَلَرِكّي الشَّ

وتنشأ  املخططة،  الدقيقة  اللييفات  حزم  أحد 
القاعدي  اجلسم  قاعدة  من  بالقرب  منها  كل 
الشريط  هذا  وميتد  األوالي(  في  السوط  )منشأ 
احلركي إلى األمام موازيًا وإلى األسفل من سطح 
جسم بعض احليوانات األوالية الهدبية، ويعمل 
الشريط احلركي على ربط األجسام القاعدية في 

صفوف طوالنية.
kinetodesmata                                             شرائط حركية

لييفات دقيقة مخططة كل  واحدة من حزمة من 
واحدة منها تنشأ قريبة إلى قاعدة اجلسم القاعدي 
ألوالّي  السطح  حتت  إلى  موازية  أماميًا  وتسير 
اتصال  تخدم  احلركية  الشرائط  معينة.  بة  مهدَّ

األجسام القاعدية في صفوف طولية.
kinetodesmos                                        الشريط احلركي

لييفات دقيقة مخططة كل  واحدة من حزمة من 
واحدة منها تنشأ قريبة إلى قاعدة اجلسم القاعدي 
ألوالّي  السطح  حتت  إلى  موازية  أماميًا  وتسير 
اتصال  تخدم  احلركية  الشرائط  معينة.  بة  مهدَّ

األجسام القاعدية في صفوف طولية.
kinetofragment                                    ة الِقْطَعُة احَلَرِكيَّ

تكون  اجلسدية،  الكينيتيدات  من  مجموعة 
مغطاة بشكل جزئي وفي بعض األحيان بواسطة 
في  احلركية  القطعة  هذه  وتوجد  األهداب، 
بعض  في  الفموية  الناحية  أو  اخللية  جسد  ناحية 

احليوانات األوالية الهدبية.   
Kinetofragmentophorea             احليوانات األوالية

ذات القطعة احلركية 

الهدبية  األوالية  احليوانات  أصناف  من  صنف 
حركية  قطعة  بوجود  وتتميز  الهوادب(،  )شعبة 
احليوان   الفموية من جسم  الناحية  وحيدة داخل 
بأهداب،  محملة  األنواع  هذه  وتكون  األولي، 
ولكنها ال حتتوي على عضيات هدبية مركبة، إال 

أنها حتتوي على جهاز بلعوم خلوي ومثغر.
kinetogenic                                    ك ُمَولُِّد احَلَرَكة ؛ ُمَحرِّ

أي، يسبب أو يولِّد حركة.
kinetographic                                               متعلق بَتْخطيِط

َحَركاِت اأَلْعضاء 

عملية التسجيل املخططي للحركات.
kinetography                        َتْخطيُط َحَركاِت اأَلْعضاء

عبارة عن تقنية تسجيل حركة عضو ما في اجلسم 
على مخطط عند نقطة معينة في اجلسم لدراسة 

نشاط معني.
kinetonucleus                                              َمْنَشُأ احَلَرَكة

)=kinetoplast(

أو  كبير،  عود  شكل  ذات  هيولية  عضيَّات  هي 
منزوع  النووي  الريبي  باحلمض  غنية  ُأسطواني 
وتقع  مستقل  بشكل  تتكاثر  )الدنا(،  األكسجني 
على ارتباط وثيق مع اجلسم القاعدي )التي تبدو 
بأنها ملتحمة معه( وتوجد ضمن املتقدرة املطولة 
لألوالّي من رتبة ذوات منشأ احلركة )السوائط(.

kinetoplasm                                          ة الَهيوَلى احَلَرِكيَّ

اجلزء األكثر تقلصًا داخل هيولى اخللية.
kinetoplast                                                    َمْنَشُأ احَلَرَكة

أو  كبير،  عود  شكل  ذات  هيولية  عضيَّات  هي 
منزوع  النووي  الريبي  باحلمض  غنية  إسطواني 
وتقع  مستقل  بشكل  تتكاثر  )الدنا(،  األكسجني 
على ارتباط وثيق مع اجلسم القاعدي )التي تبدو 

kinetodesmos
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بأنها ملتحمة معه( وتوجد ضمن املتقدرة املطولة 
لألوالّي من رتبة ذوات منشأ احلركة )السوائط(.

kinetoplastid                        متعلق بذوات منشأ احلركة

منشأ  ذوات  رتبة  من  األوالّي  باحليوانات  متعلق 
احلركة )وهي رتبة من السوائط(.

Kinetoplastida                                         َذواُت َمْنَشأ احَلَرَكة

واِئط) (ُرْتَبٌة ِمَن السَّ

حرة  حية  كائنات  منها  األنواع  من  العديد  يعتبر 
طفيليات  منها  الكثير  أن  من  الرغم  على  املعيشة، 
والالفقاريات  النباتات  على  معيشتها  في  تعتمد 
أو  سوطًا  احلركة  منشأ  ذوات  ومتلك  والفقاريات. 
سوطني ينشآن من انخساف في جسم اخللية، وعادة 
واملتموضع  الواضح  احلركة  منشأ  على  حتتوي  ما 

بالقرب من األجسام القاعدية الوسطية.
kinetoscope                                               ُر احَلَركات ُمَصوِّ

فوتوغرافية  صور  بتكوين  للقيام  مصمم  جهاز 
متسلسلة تصور حركات اجلسم.

kinetoscopy                                                  َتْصويُر احَلَركات

)=kinetography(

تصوير فوتوغرافي متسلسل بحيث يقوم بعرض 
القسمات  أو  األطراف  حركات  في  التغير 
اضطرابات  تشخيص  في  ويستخدم  )املالمح(، 

املشية وفي دراسة األداء العضلي.
kinetoses                                      ُة امَلْنَشْأ اْعِتاَلاَلٌت َحَرِكيَّ

أي اضطراب ناجت من حركة غير مألوفة.
kinetosis                                             اْعِتاَلٌل َحَرِكيُّ امَلْنَشْأ

)=motion sickness(

أي اضطراب يحدث بسبب حركة غير مألوفة أو 
د عليها مثل: داء احلركة. غير متعوَّ

kinetosome                                           اجُلَسيُم القاِعِدّي

)=basal body(

هو أحد األجسام اإلسطوانية الهيولية الذي يشبه 
وهو  )املريكز(،  منه  ينشأ  الذي  املريكز  بنيته  في 

السوطية  لألوالّي  التحتي  السطح  على  يتموضع 
األجسام  تتصل  احملورّي.  اخليط  منه  وينشأ 
بواسطة  طوالنية  صفوف  في  ببعضها  القاعدية 
احلركية،  الشرائط  ى  تسمَّ اللييفات  من  حزم 

ويسمى أيضًا احلبيبة القاعدية، ومنشأ السوط.
kinetotherapy                                          ة ٌة َحَرِكيَّ ُمعاجَلَ

التمارين  أو  باحلركة  املرض  عالج  عن  عبارة 
الرياضية. 

kinety                                                 وحدة احلركة للحيوانات

األوالي املهدبة 

تتكون من األهداب واجلسيمات  وحدة طوالنية 
التركيبية  البنية  في  القاعدية  والشرائط  القاعدية 
املهدبة ويطلق عليها  األوالي  للحيوانات  الهدبية 

أيضًا: اجلهاز احلركي لألوالي املهدبة.
King cobra                                    ل الناشر السلطاني الصِّ

توجد  احلجم  كبيرة  كوبرا  وهي  الكوبرا،  ملك 
طولها  يصل  أن  وميكن  الفلبني،  إلى  الهند  من 
حتى 3.6 متر، وهي من أكبر احليات وأضخمها 

وأكثرها ُسمية.  
King syndrome                                           متالزمة كنج

ُيظِهر  الذي  اخلبيث  احلرارة  فرط  من  شكل  هو 
جسمانية  شذوذات  خصائص  أيضًا  املرضى  فيه 
وجنفًا  مميزة،  وجوهًا  قصيرة،  قامة  تشمل 
احلمامة(،  )صدر  جؤجؤّيًا  وصدرًا  حدابّيًا، 
واختفاء اخلصية، وتطورًا حركيًا متأخرًا، واعتالاًل 

عضليًا مترقيًا، وعيوبًا بنيوية قلبية وعائية.
King unit                                        (للفسفاتاز) وحدة كينج

جرامًا  ملي  ر  حُترِّ التي  الفسفتاز  من  الكمية  هي 
واحدًا من الفينول من مركب فنيل الفسفات ثنائي 
قياس  ميكن  محددة.  ظروف  حتت  الصوديوم 
والفسفتاز  قلوية  ظروف  حتت  القلوية  الفسفتاز 

احلمضية حتت ظروف حمضية.

Kingella
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kingdom                                 (في َتْصنيِف اأَلْحياء) َلَكة َمْ

يستخدم هذا التعبير بصورة تقليدية للداللة على 
أي من الفئات الثالث التي يتم تصنيف الكائنات 
وتشمل  احليوانية  اململكة  وهي:  إليها  الطبيعية 
وتشمل  النباتية  واململكة  احليوانات،  جميع 
املعدنية وتشمل جميع  اململكة  النباتات،  جميع 
األوالنيات  ومملكة  احلية،  غير  واملواد  األجسام 
الكائنات ذات اخللية  مت إضافتها وتشمل جميع 

الواحدة.
Kingella                                                                            الكيْنغيَلة

ات)  (ِجْنُس َجراثيٍم ِمَن الَنيِسِريَّ

اجلرام ، وهي جراثيم  اجلراثيم سلبية  جنس من 
اختيارية،  الهوائية  تكون  قد  أنها  إال  هوائية، 
عائلة  إلى  العيدان  شبيهة  اجلراثيم  هذه  وتنتمي 
البلعوم  النيسيريات، وتعيش بصورة طبيعية في 
الكائنات ممراضة  وتعتبر هذه  الفموي لإلنسان. 

كامنة بالنسبة لإلنسان. 
Kingella denitrificans                    اِزَعُة الكيْنغيَلُة النَّ

للنِّْترات 
أنواع غير ممرضة من النيسيريات، يتم عزلها من 
يتم   التي  النماذج  ومن  العلوي  التنفسي  السبيل 

عزلها أيضًا من املسلك التناسلي.
Kingella indologenes                        َدُة الكيْنغيَلُة امُلَولِّ

لإِلْندول 
نوع معزول من عداوى العني والتهاب الشغاف.

Kingella kingae                                  الكيْنغيَلُة الكيْنِغيَّة
النيسيريات مت عزله من عينات عداوى  نوع من 
املزارع  ومن  واحللق،  واملفاصل  والعظام  الدم 

اجلرثومية لألغشية املخاطية الطبيعية.
Kingsleyʼs splint                                   َجبيَرُة كينجسلي

(لكسور الفك)

من  تتكون  الفك،  كسور  في  تستعمل   .1

صفيحة قاعدية تتالءم إلى القوس السنِّي العلوي 
الفم  عبر  ميتدان  متينني  معدنيني  ذراعني  مع 
وينحنيني إلى اخللف على امتداد جانبي اخلدين 

ليزودان تثبيت قلنسوة الرأس.
على  جتهز  املقسى  املطاط  من  فموية  2.جبيرة 

وضعه  إلى  إرجاعه  بعد  املكسور  للفك  منوذج 
الصحيح، وفي طرفي اجلبيرة أسالك متتد خارج 

فم املريض تثبّت في ضمادة رأسية.
kinic acid                                                    حمض الكينيك

العديد  الكينا وفي  ب يوجد في حلاء شجرة  مركَّ
من النباتات.  

kinin                                                                                      كاينني

يستخدم هذا التعبير للداللة على أي من عديدات 
الببتيد مستقيمة السلسلة، والفعالة في األوعية،  

Kingsleyʼs

Kingsley’s splint

Kingsleyʼs splint                   َجبيَرُة كينجسلي
                  )لكسور الفك(
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مولدات  انشطار  طريق  عن  تكوينها  يتم  التي 
يتم  الذي  والكاليدين  البراديكينني  مثل  الكاينني 
حتفيزه بواسطة الكاليكريني، وتتسبب هذه املواد 
على  أيضًا  وتعمل  األوعية،  معظم  توسع  في 
تغيير النفوذية الوعائية  وتقلص العضلة امللساء.

venom kinin                                               عاف كاينني الزُّ
على  يحتوي  احلشرات  زعاف  في  يوجد  ببتيد 
من  مجموعة  من  واحد  وهو   )Kinin( الكينني 
في  الة  فعَّ الببتيدات  عديدة  من  مستقيمة  سلسلة 
 )BradyKinin( البراديكينني  مثل  األوعية، 
ملعظم  توسعًا  تسبب   ،)Kallidin( وكاليدين 
وتغير  الرئوية  األوعية  في  تضيق  لكن  األوعية، 

أيضًا من النفوذية الوعائية . 
wasp kinin                                            ْنبور  كاينني الزُّ

الزنبور يحتوي على  ببتيد يستخلص من حشرة 
من  مجموعة  من  أي  وهو   )Kinin( الكينني 
في  الة  فعَّ الببتيدات  عديدة  من  مستقيمة  سلسلة 
 )BradyKinin( البراديكينني  مثل  األوعية، 
ملعظم  توسعًا  تسبب   ،)Kallidin( وكاليدين 
األوعية، لكن تضيق في األوعية الرئوية ، وتغير 

أيضًا من النفوذية الوعائية .
kininase                                                       ]كاينيناز ]إنزمي

اجلائل  الكاينني  نشاط  تخريب  على  يعمل  إنزمي 
داخل اجلسم البشري.

kininogen                                                      ُمَولُِّد الكاينني

أي من اثنني من اجللوبولينات ألفا )α2( البالزمية، 
منها  ويوجد  الكاينني،  طليعات  عن  عبارة  وهي 
اجلزيئي،  الوزن  عالي  الكاينني  مولد  نوعان: 

ومولد الكاينني منخفض الوزن اجلزيئي.
kink                                                                                   َلْوَية

الثني  أو  اللف  أو  التجعيد،  أو  اللوي،  فعل   .1

بواسطة شد جزء  رقيقة، يحدث  مادة  في طول 
عروّي. 

أو  الرقبة  في  يحدث  كما  مؤلم  عضلي  شد   .2

الظهر.
غرابة  أو  التوازن  لعدم  مميزة  نفسية  خاصية   .3

األطوار.
4. فكرة غير اعتيادية أو عجيبة.

ileal kink                                                      فائِِفّي َلْوَيُة اللَّ
اللفائفي )جزء من املعى  لوي أو ثني حادث في 

الدقيق(.
kinky                                                                  (ُمْلَتِوي) ُمْلَتٍو

ملفوف بإحكام أو ملوي أو متجعد. 
 kinky hair disease                   داء الشعر املتلوي

النحاس، مؤديًا  امتصاص  هو شذوذ وراثي في 
الفروة  بشعر  واملميز  النحاس  بتسمم  يسمى  ملا 
أعراض  ظهور  إلى  باإلضافة  الهش.  املتلوي 
مع  شريانية  وتغيرات  شديد  دماغي  تنكس  مثل 
أيضًا  ويسمى  الرضاعة.  سن  في  الوفاة  حدوث 

.)Menkes’ disesae( متالزمة مينكيس
Kinnier- Wilson disease                     داء كينييه ويلسن

(التنكس الكبدي العدسي)

متنحية  كُخلَّة  موروث   ، مترقِّ  نادر  مرض 
مع  النحاس،  استقالب  في  عيب  بسبب  وينتج 
والكلى،  والدماغ،  الكبد،  في  النحاس  تراكم 
تسمم  إلى  مؤديًا  األخرى.  واألنسجة  والقرنية، 
وتغيرات  الكبد  بتليف  يتميز  الذي  النحاس 
القاعدية.  العقد  خاصة  الدماغ  في  تنكسية 
الطفولة،  مرحلة  خالل  الكبد  أعراض  وتتجلى 
مرحلة  خالل  فتتجلى  العصبية  األعراض  أما 
البلوغ، وهناك عالمة مميزة في العني تسمى حلقة 

كايزر- فاليشر وتظهر في القرنية.
kino                                                           (راِتْنج صيِنّي) كيُنو

تنتمي  أشجار  من  تستخرج  مجففة  عصارة  هو 
إلى الفصيلة البقولية في جنوب آسيا ومن أشجار 

متنوعة أخرى، وتستعمل كمادة قابضة.

kinomere



- 152 - - 153 -

kino-                                                    سابقة مبعنى احَلَرَكة

kinocentrum                                                ُجَسيٌم َمْرَكِزّي

)=centrosome(

مع  املركزية  الكرة  عن  عبارة  هو  اخللية،  مركز 
من  وبالقرب  اخللية،  داخل  االثنني  املريكزين 

النواة. 
kinocilia                                                     َكة رِّ اأَلْهداُب احمُلَ

]sing.kinocilium[                                ]ك رِّ ]ف:الَهَدُب احمُلَ

خيوط ِجْبلية متحركة على السطح احلر خللية ما.
kinocilium                                                            ك رِّ الَهَدُب احمُلَ

]pl.kinocilia[                                     ]َكُة رِّ ]ج: اأَلْهداُب احمُلَ

خيط ِجْبلي متحرك على السطح احلر خللية ما.
kinohapt                                                           ِمْكراُر اللَّْمس

مقياس حس اللمس الذي يستخدم في إحداث 
تنبيهات ملسية متعددة عند فترات زمانية أو مكانية 

محددة.
kinology                                                          ِعْلُم احَلَركات

)=kinesiology(

اجلهاز  بخصوص  معروف  هو  ما  مجموع   .1
احلركي لإلنسان.                                                                                                                                           
عبرها  متر  التي  العصبية  باملسارات  متعلق   .2

الدفعات )النبضات( احلركية.
kinomere                                                                   ُقَسيٌم َمْرَكِزّي

)=centromere(

اجلزء املتضيِّق في الكروموسوم الذي تندمج عنده 
الكروماتيدات، وعن طريقه يلتصق الكروموسوم 
إلى املغزل خالل انقسام اخللية. بناًء على موقعه 
القسيم  ط  موسَّ إلى  ينقسم  املركزي  القسيم  فإن 
القسيم  موسط  وحتت  )مركزي(،  املركزي 
القسيم  طرفي  املركز(،  عن  )بعيدًا  املركزي 
النمط  النهايات(.  إحدى  عند  )يكون  املركزي 

األخير ال يحدث في الكروموسوم البشري.
kinomometer                              ِمْقياُس َحَركاِت اأَلصاِبع

تستخدم  أداة   وهو  الزوايا،  مبقياس  يعرف   .1
لقياس الزوايا، وتستعمل إكلينيكيًا لقياس زوايا 

حركة املفصل. 
2. لوح خشبي تكون فيه إحدى النهايات مائلة 

ألي ارتفاع، يستعمل في فحص املرض التيهّي.
kinorhyncha                                           كاُت اخَلْطم ُمَتَحرِّ

ة) (ِصْنٌف ِمَن احَلَيواناِت الَبْحِريَّ

من  أقل(  أو  واحد  متر  )ملي  صغيرة  شعبة 
في  واسع  بشكل  تنتشر  البحرية  الالفقاريات 
من  كجزء  األعماق  جميع  عند  الرمل  أو  الطني 

كائنات القاع ، تسمى كذلك تنِّني الطني.
kinosphere                                                                       ْجماء النَّ

)=aster(                                                   1. بنية تشاهد في اخللية)

أثناء الطور األول في التفتل

2. جنمة)

1. بنيان ُيشاهد في خلية خالل الطور األول من 

االنقسام الفتيلي، يتكون من جهاز من األنيبيبات 
املرتبة في أشعة جنمية حول اجلسيم املركزي. 

املركزي  اجلسم  حول  الشكل  جنمي  عضي   .2

وهي  والفتيلي  االنتصافي  االنقسامني  أثناء 
)غير  املسدودة  املغزلية  النبيبات  من  مجموعة 
األطراف( تشع من مرتكزات اخلاليا  منفذة عند 
احليوانات.  وجميع  الدنيا  النباتات  من  املنقسمة 
لها  أن  يبدو  ال  لكن  غامضة،  تزال  ال  وظيفتها 

عالقة بتشكيل املغزل.
3. جنس زهر من املركبات األسطرية.

kinotoxin                                                         َعب ذيفاُن التَّ

 kinovin                                                                        ِكينوفني

)=quinovin(

مركب جلوكوزيدي مشتق من حلاء شجرة الكينا 
وحلاء نباتات أخرى.

kinship                                                 َقراَبة ؛ ُقْرَبي ؛ َنَسب

مجموعة من األفراد الذين ينحدرون من سالالت 
السالالت  لهذه  األول  اجلد  ولكن  متباينة، 

مشترك.

kinomometer
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 kiotome                                                               ِمْبَضُع اللَّهاة

أداة جراحية تستخدم لقطع وإزالة اللهاة. 
kiotomy                                                                  َبْتُر اللَّهاة

استئصال اللهاة جراحيًا كليًا أو جزئيًا.
Kirchnerʼs diverticulum                               رجت كيرشنر

(=رجت النفير)

احلجم،  ومتفاوت  متحدد،  كيس  أو  جيبة 
الغشاء  انفتاق  أو ينجم عن  يوجد بشكل طبيعي 
العضلية  الغاللة  في  عيب  عبر  املبطن  املخاطي 
لعضو أنبوب النفير )أنبوب يصل البلعوم األنفي 

باألذن الوسطى(.  
Kirkʼs amputation                            بتر بحسب كيرك

فوق  متامًا  عمله  يتم  الوتر  برأب  الركبة  فوق  بتر 
رباعية  العضلة  وتر  خياطة  مع  الفخذية  اللقمة 
الفخذ  عظم  نهاية  فوق  الفخذية  الرؤوس 

املنقسم.

Kirklandʼs disease                                   داء كيركالند

تترافق بتضخم في  هو عدوى حادة في احللق، 
البلعوم  التهاب  أيضًا  وتسمى  اللمفية.  العقد 

والعقد اللمفية احلاد.
Kirschner wire                                              سلك كيرشنر

(في الكسور العظمية)

للتثبيت  يستخدم  الفوالذ  من  قوي  سلك   .1

جر  على  وللحصول  املكسورة  للعظام  الهيكلي 
األنسجة  عبر  تثبيته  يتم  الكسور.  في  هيكلي 

الرخوة والعظم.
يستخدم  الصلب  الفوالذ  من  قوي  سلك   .2
داخل  التثبيت  بواسطة  العظام  كسور  لتثبيت 

النقي. 
Kirstein’s method                                 طريقة كيرشتني

فحص عياني مباشر لداخل احلنجرة يتم إجراؤه 
مبنظار جتويفي أو مبنظار احلنجرة  ويسمى أيضًا: 

تنظير احلنجرة املباشر.

Kinomere                                          ُقَسيٌم َمْرَكِزّي
     (=centromere)

Nucleus
النواة

Chromosome
الكروموسوم

Chromatid Chromatidالكروماتيد

Telomere
قسيم طرفي

Kinomere 
(centromere)

القسيم املركزي

Telomere
قسيم طرفي

Kitasatoʼs
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Kisch’s reflex                                                       منعكس كيش

(= منعكس كيرر) 

حراري  أو  ملسي  تنبيه  نتيجة  العينني  انغالق  هو 
الظاهر  السمعي  الصماخ  من  العميق  للجزء 

والطبل.
kit                                                                   ]َعتيَدة ]ج: َعتاِئد

من  مجموعة  على  يحتوي  صندوق  أو  حقيبة 
األدوات الالزمة لغرض محدد غالبًا الفحص.

instrument kit                                                َعتيَدُة اأَلَدوات
عتيدة  داخل  بها  االحتفاظ  يتم  أدوات  مجموعة 

ليتم استعمالها ألغراض متعددة ومتماثلة.
kitasamycin                               ]كيتازاِميسني ]مضاد حيوي

امُلتسلسلة  من  ُينتج  ماكروليدي  حيوي  مضاد 
)جنس من اجلراثيم الشبيهة بالفطريات(، فعال 
ضد معظم اجلراثيم إيجابية اجلرام وبعض اجلراثيم 
امليكروبات  بعض  ضد  وكذلك  اجلرام،  سلبية 

املمرضة، ويسمى أيضًا لوكوميسني. 
Kitasatoʼs filter                                     َحُة كيتازاتو ُمَرشِّ

من  ياباني،  جراثيم  اختصاصي  هو  كيتازاتو 
للكزاز،  املسببة  اجلرثومة  عزل  إجنازاته  ضمن 
ضد  ولقاح  الكزاز،  ضد  للحماية  لقاح  وتطوير 
الدبلّي  الطاعون  جرثومة  وعزل  اخلبيثة  اجلمرة 
1894م. وقد صمم مرشحة كيتازاتو لعزل  سنة 

الكائنات احلية الصغيرة.
kiting                                                              َتْزويُر الَوْصَفة

لتغيير  القانونية  السليمة وغير  املمارسة غير  أي، 
الدواء ُوصف  املزيد من  بأن  وصفة طبية، لتشير 
الوصفة  تزوير  الطبيب.  به  ى  ووصَّ كتبه  مما  أكثر 
احلصول  يريد  ألنه  املريض  طرف  من  يكون  قد 
على كميات من الدواء أكثر مما وصفه الطبيب، 
أو من طرف الصيدلي لزيادة التعويض من طرف 

ثالث مثل شركة التأمني.
kitol                                                                                ِكيتول 

فيتامني  وتنتج  احلوت  زيت  من  مستخلصة  مادة 
)A( عند تسخينها.

kj                                                                    مختصر نفضة الركبة

)=knee Jerk(

الفخذية  الرؤوس  رباعية  العضلة  تقلص  هو 
وبسط الساق عند النقر على الرباط الرضفي.

kJ                                                                        مختصر الكيلوجول

)= Kilojoule(

كمية الطاقة الكيميائية املختزنة واملوجودة ضمن 
الطعام والشراب ويساوي 1000 جول.

Kjeldahlʼs method                                       َطريَقُة ِكيلدال

(طريقة تستعمل لتعيني

كمية النتروجني في مركب عضوي)

حتليلها  ليتم  املادة  تسخني  من  تتألف  طريقة 
وبالتالي  القوي،  السلفوريك  حمض  مع 
يتم  الذي  األمونيا  إلى  النتروجني  حتويل  يتم 
تتم  ثم  خاص،  تقطير  جهاز  باستخدام  تقطيره 
النتروجني  نسبة  إلى  للوصول  األمونيا  معايرة 

بالعينة. 
Kjelland                                                                         كيالند

ولد  نرويجّي  وتوليد  نساء  أمراض  ]اختصاصي 
عام 1871م وتوفي في سنة 1941م[. 

kkat                                                                    مختصر كيلوكاتال

)=kilokatal(                                     وحدة قياس اإلنزميات في)

النظام الدولي للوحدات)

خاصة  التحفيزي  النشاط  قياس  وحدة  هي 
وتعادل  للوحدات  الدولي  النظام  في  لإلنزميات 

1000 كاتال.

kl.                                                                                      رمز كيلو لتر

)=kiloliter(

وحدة قياس احلجم وتعادل 1000 لتر. 
Klapp’s creeping                                     املعاجلة بالزحف

kiting
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treatment                                                                     بحسب كالب

(ملعاجلة اجلنف)

على  يزحف  املريض  جنعل  خالله  من  مترين 
األرض بحيث يتم ثني العمود الفقري مما يجعله 

أكثر مرونة.
Klatskin’s tumor                                                      ورم كالتسكني

(سرطانة األقنية الصفراوية

النقيرية) 

ورم ينشأ من األقنية الصفراوية داخل الكبد.
Klebsʼ disease                                                       داء كليبس 

(التهاب كبيبات الكلى)

العرى  اللتهاب  املصاحب  الكلى  التهاب  هو 
سببه  يكون  وقد  الكلى،  كبيبات  في  الشعيرية 
العقديات  لعدوى  ثانويًا  أو  مناعيًا،  أو  عدوائيًا 

السبحية احلاّلة للدم. 
 Klebs-Löffler bacillus                 عصية كليبس-لوفلر

(الوتدية اخلناقة)

هي العامل املمرض النوعي للخناق الذي يسبب 
بناًء  الكائنات  هذه  تقسم  جلدية.  عداوى  أيضًا 
على خصائص مزارعها إلى ثالثة أمناط بيولوجية 
إن  ووخيم.  متوسط،   ، هنيِّ أو  بسيط  هي: 
تقسيم هذه الكائنات ليس له عالقة مبدى قدرتها 
تنتج  سالالتها  ومعظم  املرض،  إحداث  على 

ذيفانًا خارجيًا.
Klebsiella                              (نوع من اجلراثيم) الكِلْبسيلَّة

جنس من اجلراثيم من عائلة األمعائيات، يتكون 
سالبة  متحركة  غير  الشكل  عيدانية  جراثيم  من 
هذه  وتوجد  اختياري،  بشكل  هوائية  ال  اجلرام 
تتميز  أنها  كما  منفردة،  بصورة  عادة  اجلراثيم 
الطبيعة وتعيش عادة  بكونها واسعة االنتشار في 
شائعًا  سببًا  وتعتبر  البشري.  املعوي  السبيل  في 
لعدوى املسالك الرئوية، والبولية باملستشفيات، 

وعدوى اجلروح.
Klebsiella aerogenes                    ُة املِْرياَحة الكِلْبسيلَّ

نوع من اجلراثيم ُعزل من البراز ومياه املجاري والتربة 
بااللتهاب  يتسبب  أن  وميكنه  احلليب،  ومنتجات 
الرئوي املستشفوي عند املرضى الواهنني. ويدعى 
واجلرثومية  املرياحة،  باألمعائية  أيضًا  النوع  هذا 

املرياحة، والرياحية املرياحة.
Klebsiella                                                         ُة الكِلْبسيلَّ

friedlanderi                                         الفريدالنَدِريَّة
نوع من األنواع اجلرثومية ذات احملفظة )املغلفة(، 
السبيل  وفي  واحلبوب،  واملاء  التربة  في  توجد 
أنها  إلى  باإلضافة  واحليوانات،  للبشر  املعوي 
البولية والرئوية. وتعتبر  تصاحب عدوى السبل 
الرئوي  لاللتهاب  املمرض  السببي  العامل 
الرئوية  الكلبسيلة  أيضًا  تسمى  احلاد.  اجلرثومي 

وُعصية فريدالند.
Klebsiella                                                            الكلبسيلة

oxytoca                                                 األوكسيتوسية
نوع من الكلبسيلة شبيه بالكلبسيلة الرئوية، فيما 
السبيل  في  تعيش  اإلندول،  إيجابية  كونها  عدا 
مناذج  من  عزلها  يتم  كما  للثدييات،  املعوي 
سببًا  كونها  إلى  باإلضافة  هذا  بشرية،  إكلينيكية 

في حدوث عداوى في السبيل البولي البشري.
Klebsiella                                                          ُة الكِلْبسيلَّ

ozaenae                                                            اخَلَشِميَّة
نوع من أنواع الكلبسيلة، توجد في حاالت ننت 

Klebsiella pneumoniae             َئِويَّة ُة الرِّ  الكِلْبسيلَّ

Klebsiella
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األنف واألمراض التنفسية املزمنة األخرى.
Klebsiella                                               الكلبسيلة أليفة

planticola                                                          النبات
من  لكل  إيجابي  الكلبسيلة،  أنواع  من  نوع 
في  أساسي  بشكل  ويوجد  واألورنيثني،  اإلندول 
مستفردات  إلى  إضافة  ومائية،  نباتية  مستفردات 

التربة.
Klebsiella                                                           ُة  الكِلْبسيلَّ

pneumoniae                                                  َئِويَّة الرِّ
نوع ممحفظ من الكلبسيلة، يوجد في التربة واملاء 
واحليوان،  لإلنسان  املعوي  والسبيل  واحلبوب 
البولية  السبل  في  عدوى  حدوث  ويصاحب 
بااللتهاب  اإلصابة  في  سببًا  ويعتبر  والتنفسية، 
اسم  عليها  يطلق  كما  احلاد.  اجلرثومي  الرئوي 

الكلبسيلة الفريدالندرية وعصية فريدالند.
Klebsiella                                           الكلبسيلة اخلشمية

pneumoniae ozaenae                                الرئوية
ننت  حاالت  في  يوجد  الكلبسيلة  أنواع  من  نوع 

األنف واألمراض التنفسية املزمنة األخرى.
Klebsiella pneumoniae               الكلبسيلة الرئوية

rhinoscleromatis                          التصلبية األنفية
حاالت  في  يوجد  الكلبسيلة،  أنواع  من  نوع 
الصلب  األنفي  بالورم  املصابني  األشخاص 
ومخالطيهم. ويطلق عليه أيضًا: عصية فريش. 

Klebsiella                                       ُة بِيَّ ُة التََّصلُّ الكِلْبسيلَّ
rhinoscleromatis                                           اأَلْنِفيَّة
حاالت  في  يوجد  الكلبسيلة،  أنواع  من  نوع 
الصلب  األنفي  بالورم  املصابني  األشخاص 
ومخالطيهم. ويطلق عليه أيضًا: عصية فريش.

Klebsiella terrigena                 الكلبسيلة تيريجينا
)املخمرة شبيهة الرئوية(  

بالكلبسيلة  شبيه  الكلبسيلة  أنواع  من  نوع 
الرئوية، فيما عدا أنه يعمل على تخمير اجللوكوز 

عند درجة حرارة تتراوح بني (5 - 10) درجات 
سيليزية، ويتم عزله من عينات املاء والتربة.

Klebsielleae                                                     الكلبسيالت

تعبير يستخدم في بعض أنظمة التصنيف للداللة 
وهي  اجلرام،  سلبية  اجلراثيم  من  صنف  على 
عائلة  إلى  تنتمي  اختيارية،  الهوائية  جراثيم 
األمعائيات وتضم أجناس الكلبسيلة، واألمعائية 

واجلراثيم، البكتينية، والسراتية.
kleeblattschädel                   ُجْمُجَمٌة َكَوَرَقِة الَبْرسيم

عظمي  التحام  هناك  يكون  حيث  خلقي  شذوذ 
وتكلس باكر في عديد من الدروز القحفية أو فيها 
جميعًا. تظهر في األشعة كخطوط شبيهة بورق 
البرسيم، وقد تترافق بتشوهات في اجلمجمة أو 
استسقائها في بدايات التكلس واإلطراق ونقص 

ن القسم السفلي من الوجه. تكوُّ
  Klein-Waardenburg                               -متالزمة كلني

syndrome                                                      واردينبرج

يتميز  اضطراب كروموسومي جسدي سائد   .1

بجسر أنفي عريض نتيجة النزياح املوق )الزاوية 
والنقاط  العينني  في  الوحشي  للعني(  الداخلية 
تشمل  كروموسومية  واضطرابات   ،)Puncta(
ذؤابة )شعر مقدمة الرأس( بيضاء، وتغاير تلون 
وأحيانًا  وَوَضحًا،  بيضاء،  ورموشًا  القزحيتني، 

صممًا قوقعيًا.
2. اضطراب كروموسومي جسدي سائد يتميز 

وقصر  وجهية،  وتشوهات  الرأس،  بتسنيم 
األصابع مع ارتفاق األصابع، وغيرها.

Kleine-Levin syndrome               متالزمة كلني-ليفن

(نوم طويل مع اضطرابات

عصابية وجنسية) 

اضطراب يتميز بحصول فترات متكررة من النوم 
تستمر  الطعام  من  زائدة  كميات  وأكل  الطويل 
النوبات.  أثناء  الذاكرة  فقد  مع  أسابيع  لعدة 

Klebsielleae
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klismaphilia

حتدث عادة في األوالد املراهقني.
Kleistʼs sign                                                      عالمة كاليست

(في أذيات املهاد) 

وِمهاديَّة،  جبهية  آفات  على  مؤشرة  عالمة 
فعندما ترفع أصابع املريض برفق بواسطة أصابع 
مع  ستتشابك  املريض  أصابع  فإن  الفاحص، 

أصابع الفاحص.
Klemmʼs sign                                                         عالمة كليم

(في التهاب الزائدة)

حالة  في  األشعة  صورة  في  غالبًا  تظهر  عالمة 
)انتفاخ  تطبُّل  إلى  مشيرًة  املزمن  الزائدة  التهاب 

البطن( في الربع األمين السفلي.  
klempereyʼs disease                                    داء كليمبيرر

)Bantiʼs disease(                                                        (داء بانتي)

لفرط  ثانويًا  يحدث  الذي  الطحال  تضخم  هو 
الدم، وقلة  البابي، مع االستسقاء وفقر  الضغط 
والنزف  البيض،  الكريات  وقلة  الصفيحات، 

النوائبي من السبيل املعدي املعوي.
klepto-                                              ِرَقة سابقة مبعنى السَّ

kleptolagnia                                                   ِرَقة َشَبُق السَّ

اإلرضاء اجلنسي الذي ينتج عن طريق السرقة أو 
االبتزاز.

kleptomania                                                       ِرَقة َهَوُس السَّ

سرقة  نحو  الضبط  متعذر  جنوني  اندفاع  أو  نزوة 
اخلاصة  تلك  مثل  الضرورية،  غير  األشياء 
املالية،  القيمة  عدمية  أو  الشخصي،  باالستعمال 
يليه عادة  بينما  بتوتر،  الفعل مسبوقًا  ويكون هذا 
من  ناجتًا  يكون  وال  واالرتياح  بالسعادة  شعور 
في  الرغبة  أو  الهلوسة،  أو  الوهام،  أو  الغضب، 

االنتقام.
kleptomaniac                                           ِرَقة َمْهووُس السَّ

حالة  وهي  السرقة.   هوس  عليه  يظهر  شخص 
شعورية بدافع غير قابل للسيطرة على الشخص 

اخلاصة  تلك  مثل  ضرورية  غير  أشياء  لسرقة 
القيمة  عدمية  أشياء  أو  الشخصي  باالستعمال 
املادية. هذا العمل يكون مسبوقًا بالتوتر ومتبوعًا 
دافع  بسبب  يحدث  وال  واالنفراج،  بالسرور 

غضب، أو انتقام، أو هلوسة، أو وهام.
kleptophobia                                            ِرَقة 1. ُرهاُب السَّ

2. ُرهاُب اللُّصوص 

اخلوف املرضي من السرقة، أو بأن يصبح لصًا.
Klieg eye                                                                         عني كليج

(عني مشاهدة السينما)

حالة تتميز بالتهاب امللتحمة، ووذمة في اجلفون، 
إلى  للتعرض  نتيجة  الضوء  ورهاب  والدمعان، 
إضاءة شديدة )أضواء كليج( وتسمى أيضًا  عني 

.)Cinema eye( مشاهدة السينما
Klinefelterʼs                                                                     متالزمة

syndrome                                                              كالينفيلتر

(فقد النطاف، واعتالالت صماوية) 

بخصيتني  تتميز  الذكور  في  حتدث  متالزمة 
الناقلة  للنبيبات  زجاجي  وتنكس  صغيرتني 
متفاوتة  ودرجات  النطاف،  وفقدان  للمني، 
الغدد  إفراز هرمون موجهة  وزيادة  اإلذكار،  من 
طوال  يكونوا  ألن  املرضى  ومييل  التناسلية؛ 
يعانون  أغلبهم  طويلني،  ساقني  ذوي  القامة، 

ي الرجل. تثدِّ
Klippel-Feil                                                      -متالزمة كليبل

syndrome                                                                             فايل

(عنق قصير مجنح) 

عدد  لنقص  نتيجة  الرقبة  بقصر  تتميز  حالة 
نصفية  فقرات  التحام  أو  العنقية،  الفقرات 
خط  ويكون  واحدة،  عظمية  كتلة  إلى  متعددة 

الشعر منخفضًا وحركة الرقبة محدودة.
Klippel-Trenaunay                                       -متالزمة كليبل

syndrome                                                                  ترينونيه
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klismaphilia

Klinefelterʼs syndrome                متالزمة كالينفيلتر
        )فقد النطاف, واعتالالت صماوية(

Frontal baldness 
absent

منو الثدي )30 % من احلاالت(

 Poor beared
growth

تخلخل العظام

Breast development 
(in 30% of cases)

Osteoporosis

Small testes

Female-type pubic 
hair pattern

Tendency to lose 
chest hairs

Mildly impaired IQ 

Slightly feminized 
physique

Tall stature

منط توزيع أنثوي لشعر صغر اخلصيتني
العانة

فقد شعر الصدر

ضعف حاصل الذكاء 
بشكل متوسط

بنية اجلسم شبيهة 
باألنثى

قامة طويلة

غياب الصلع 
اجلبهي

 نقص منو شعر 
اللحية
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(وحمة ضخمة في أحد األطراف)

وتتميز  واحدًا،  طرفًا  عادة  تصيب  نادرة  حالة 
بتضخم العظم واألنسجة الرخوة ذات العالقة، 
خمرية  ووحمة  كبيرة،  جلدية  وعائية  وأورام 

اللون مستدمية ودوالي اجللد.
Klippel-Trenaunay-                                     -متالزمة كليبل

Weber syndrome                               ترينونيه-ويبر

(وحمة ضخمة في أحد األطراف) 

تتميز  واحدًا،  طرفًا  عادة  تصيب  نادرة  حالة 
العالقة  ذات  الرخوة  واألنسجة  العظم  بتضخم 
، وأورام وعائية جلدية كبيرة ، ووحمة خمرية 

اللون مستدمية ودوالي اجللد.
Klippel-Weil sign                             عالمة كليبيل- فايل

(في مرض السبيل الهرمي) 

ُتبسط  عندما  اإلبهام  وتقريب  ثني  حدوث  هي 
أصابع املريض املنثنية بسرعة بواسطة الفاحص، 

وهي عالمة تشير إلى مرض السبيل الهرمي.
kliseometer                                                اِوَيِة ِمْقياُس الزَّ

ة يساِئيَّ ِة السِّ احَلوِضيَّ

)=cliseometer(                                     (ِمْقياُس امَليل =)

والعمود  احلوض  محور  بني  الزاوية  لقياس  أداة 
الفقري.

klismaphilia               ة َرِجيَّ َهَوُس احُلَقِن الشَّ

خطل  وهو  الشرجية،  احلقن  باستعمال  الهوس 
)شذوذ( جنسي تعتمد فيه االستثارة اجلنسية على 

استخدام احلقن الشرجية. 
Kloeckera                                                                            الُكَليِكَرة

(ِجْنٌس ِمَن اخَلماِئر)

من  العديد  في  املوجودة  اخلمائر  من  جنس 
املنتوجات امُلختمرة.

Kloeckera                                                       الُكَليِكَرُة امُلَتقابَِلُة
apiculatus                                                                 َرى الذُّ
كبير  بشكل  دراسته  متت  اخلمائر  من  جنس 
في  ويستخدم  التخمير،  بعلم  املتعلقة  ملقتضياته 

التخمر التلقائي للعصائر.

Kloehnʼs headgear                        حزام الرأس لكلوهن

جهاز  خارج الفم بهيئة القوس الوجهية يحدث 
قوة نشطة ثنائية اجلانب على أسنان الرحى اخللفية 

العلوية مع قوة استجابية تنتقل خلف الرقبة.
Klonopin                                                                   كلونوبني

يستعمل  التجاري ملستحضر كلونازيبام.  االسم 
متالزمة  عالج  في  لالختالج  مضاد  كدواء 
الوانيَّة                      النوبات  وعالج  لينوكس-جاستات، 
ويتم  العضلية،  والرمعية   )Atonic seizures(

إعطاؤه عن طريق الفم.
Klossiella                                                               كلوسيلال

األوالي  احليوانات  أجناس  من  جنس  عن  عبارة 
الكلوية  اخلاليا  على  متطفلة  تعيش  األكريات، 
وتتميز  غينيا،  وخنازير  الفئران  مثل  للثدييات، 
بوجود بيضة متكيسة ذات أبواغ عديدة ينتج كل 

منها العديد من احليوانات البوغية. 
Klumpkeʼs palsy                                         شلل كلومبكه

العضدية  العصبية  الضفيرة  في  هو حدوث شلل 
خالل  خاصة  والدية،  إصابة  عن  ناجم  السفلية 

  Klippel-Feil syndrom        متالزمة كليبل-فايل
      )عنق قصير مجنح(    

Klüver



- 160 - - 161 -

الوالدات املقعدية مما يؤدي إلى شلل في عضالت 
اليد. 

Klumpke’s paralysis                                        شلل كلومبكه

(شلل ضموري في عضالت اليد والذراع)

هو حدوث شلل في الضفيرة العصبية العضدية 
خالل  خاصة  والدية،  إصابة  عن  ناجم  السفلية 

الوالدات املقعدية.
Klumpke-Dejerine                     شلل كلومبكه-دوجرين

  paralysis                                              شلل ضموري في عضالت)

اليد والذراع) 

العصبية  الضفيرة  في  شلل  حدوث  عن  عبارة 
والدية،  إصابة  عن  ناجم  السفلية  العضدية 
أيضًا  ويسمى  املقعدية.  الوالدات  خالل  خاصة 

شلل كلومبكه ومتالزمة كلومبكه - دوجرين.
 Klüver-Bucy                                      متالزمة كلوفر-  بوسي

syndrome                                  استئصال اجلزء احلوفي)

 لدى القرد جتريبيًا)

في  مشاهدتها  تتم  غريبة  سلوكية  اضطرابات 
ثنائي  الصدغي  الفص  استئصال  عقب  القرود 
الهامة،  البنى احلوفية  يدمر  الذي  اجلانب جتريبيًا 
بعد  اإلنسان  في  املتالزمة  هذه  عن  التقرير  مت 
الرضح،  ناجتة عن  حدوث إصابات كبيرة عادة 
الصدغيني  للفصني  التحتي  السطح  وتصيب 
األشياء  لفحص  مبيل  املتالزمة  تتميز  األماميني. 
ونقص  الفكري  التشارد  فرط  الفم،  طريق  عن 

التثبيط اجلنسي.
Kluyvera                                                                      كلوفيرا

(نوع من اجلراثيم)

جنس من اجلراثيم سالبة اجلرام عيدانية الشكل، 
عائلة  إلى  وتنتمي  اختياريًا،  الهوائية  وهي 
في  انتهازية  ممراضات  متثل  وهي  األمعائيات، 
بعض األحيان حيث تتسبب في حدوث عدوى 

تنفسية وبولية. 
KM                                                      رمز لثابتة ميخائيليس

 )Michaelis Constant( ميخائيليس  لثابتة  رمز 
Substrate con- الركيزة تركيز  متثل  ثابتة   وهي 
التفاعل  سرعة  عندها  تكون  التي   centration

التحفيزي اإلنزميي متزايدة مبقدار النصف.
 Km allotype                                          Km نط خيفي 

(نط أليلي)

أمناط أليلية للسلسلة اخلفيفة البشرية K، قد مت 
Km-( وهي  منهما  واصمات  ثالث  اكتشاف 

اكتشافها.  مت  قد   )2( ،Km-)1( ،Km-)3

إن )2(-Km حتدث دائمًا مع )Km-)1، ومن 
 Km-)1(( ثم فإن األمناط املصلية احملتملة هي

. Km-)3(و ،،Km-)1،2

Km antigen                                                    Km مستضد

مستضدات خيفية توجد على السالسل اخلفيفة 
كابا اخلاصة باجللوبولني املناعي كواصمات.

km                                                                                              (الكيلو متر) كم - رمز

)=Kilometer(

النظام املتري وتعادل  وحدة قياس خطيَّة حسب 
1000 متر أو ما يعادل 3280.83 قدم، أو حوالي 

خمسة أثمان من امليل.
Knappʼs forceps                                              ملقط ناب

)trachoma foreceps(                                 (ملقط التراخوما)

أثناء  األجفان  لتثبيت  دائري  مقطع  ذات  مالقط 
وخاصة  عليها،  اجلراحية  العمليات  إجراء 

التراخوما.
Knappʼs streaks                                                    أتالم كناب

(في الشبكية)

تشاهد  الدموية  األوعية  تشبه  خطوط  عن  عبارة 
في شبكية العني بعد حدوث النزف.

Knappʼs operation                                              عملية ناب

(للكاتاراكت)

احملفظة  في  محيطية  فتحة  إنشاء  فيها  يتم  عملية 

Kluyvera
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خلف قزحية العني وذلك دون قطع القزحية.
Knappʼs striae                               (أتالم كتاب) سطور كناب

)knapp’s streak(                              (في الشبكية النازفة) 

شبكية  في  تشاهد  الدموية  األوعية  تشبه  خطوط 
العني بعد حدوث النزف.

kneading                                                                        َعْجن

(من طرق التدليك)

والضغط  العضالت،  تدليك  فيه  يتم  تدليك 
عليها بقوة. 

knee                                                                                    ُرْكَبة

1. الركبة، هي مفصل يربط الفخذ مع الساق، 

باإلضافة إلى أنه يسمح باحلركة بني عظم الفخذ 
والظنبوب ومحمّي من قبل الرضفة.

بني  متفصل  خالل  من  لالنحناء  قابل  بنيان   .2

جزئني على هيئة ركبة.
أو  األمامية  القائمة  رسغ  احلوافر:  ذوات  في   .3

مفصل الركبة )في رباعيات القوائم( في القائمة 
اخللفية للحيوان.

back knee                                                     ُرْكَبٌة َطْرقاء
(=genu recurvatum)

ركبة مفرطة البسط أو التمديد.
beat knee                                               ْكَبُة املَْضروَبة الرُّ

َضَفة( )اْلتِهاُب الَهَلِل َفوَق الرَّ
النسيج  )التهاب  الهلل  بالتهاب  مصابة  ركبة 
الضام الرخو اخلاللي( حتت اجللد فوق الرضفة.

big knee                                                  ْخَمة ْكَبُة الضَّ الرُّ
)=َوَرُم الُرْكَبة في اخُليوِل

ْكَبة في اأَلْنعام( واْلتِهاُب ِجراِب الرُّ
اجلراب.  بالتهاب  مصابة  ركبة  املاشية:  في   .1
2. في اخليول: ورم في األجزاء العظمية ملفصل 

الركبة.
3. في املاعز: التهاب املفاصل والدماغ العنزي.

Brodieʼs knee                                          ُرْكَبُة برودي 

Knee                                        الُرْكَبة

Quadriceps

الرباط

Patella

الظنبوب

Ligament

Tibia

Meniscus

Femur
(Thigh Bone)

Ligament

الهاللة

عظم 
الفخذ

رباط

العضلة رباعية 
الرؤوس

الرضفة

Hamstring
العضلة املأبضية

knee
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)= االْلتِهاُب امُلْزِمُن
ْكَبة(  لَِزلِْيِل الرُّ

بحيث  املزمن  الزليل  بااللتهاب  مصابة  ركبة 
اتساقًا رخوًا  الركبة  املصابة من  األجزاء  تكتسب 

ولبيًا )طريًا(.
capped knee                            ْكل ُة الشَّ ُرْكَبٌة َقَلْنُسِويَّ

ليِليِّ ُع اجِلراِب الزَّ )َتَوسُّ
ْكبِيِّ في اخليول( الرُّ

بها  الزليلي  اجلراب  لتمدد  نتيجة  متورمة  ركبة 
وحتدث غالبًا في اخليول أو املواشي.

football knee                                       ُرْكَبُة ُكَرِة الَقَدم
ركبة وارمة مسترخية، ممضة إلى حد ما، وتظهر 

هذه احلالة في العبي كرة القدم.
hooped knee                                                ْكَبة َعَرُن الرُّ

)في اخليول(  
housemaidʼs knee                              ُرْكَبُة اخلاِدمات

السائل  تراكم  مع  الرضفة  أمام  اجلراب  التهاب 
األشخاص  في  شائعة  بصورة  ويظهر  بداخلها، 

كثيري احلركة، وخاصة حركة ثني الركبة.
in knee                                                         ُرْكَبٌة َروحاء

(=genu valgum)

بشكل  معًا  الركبتان  تتقارب  أن  به  يحدث  تشوه 
غير طبيعي، ومن ثم تزيد املسافة بني الكاحلني.

jumperʼs knee                                              ركبة املتقفز
حالة يعاني فيها املريض األلم واملضض )اإليالم( 
الرضفة، ويكون ذلك  السفلي من  القطب  فوق 
الرسن-جوهانسن،  داء  في  يحدث  ملا  مماثاًل 
بالتصوير  متعلقة  تغيرات  هناك  تكون  ال  أنه  إال 
نظرًا  املتقفز  ركبة  عليها  ويطلق  الشعاعي، 

حلدوثها في الرياضيني بصورة شائعة. 
 knee brace                                                    سناد الركبة

هو عبارة عن جبيرة رقيقة متينة، من اخلشب أو 
املعدن، أو اجلبس معدة لتثبيت الركبة املصابة.

knee cap                                                              ضفة الرَّ

(patella)

يبلغ  الشكل،  مثلثي  )صغير(  سمساني  عظم 
األمامي  باجلزء  يقع  سنتيمتر،   5 حوالي  قطره 
من الركبة عند وتر مغرز العضلة رباعية الرؤوس 

الفخذية الباسطة.
knee disarticulation                   حّز مفصل الركبة

 بتر الطرف السفلي من خالل مفصل الركبة.
knee jerk                                                      ْكَبة َنْفَضُة الرُّ

(=patellar reflex)        ) َضِفيُّ )= امُلْنَعِكُس الرَّ
وبسط  الفخذية  الرؤوس  رباعية  العضلة  تقلص 

الساق عند النقر على الرباط الرضفي.
knee jerk reflex                       منعكس نفضة الركبة

(patellar reflex)                          )منعكس الرضفة(
الفخذية  الرؤوس  رباعية  العضلة  تقلص  هو 

وبسط الساق عند النقر على الرباط الرضفي.
knee joint                                                  ْكَبة َمْفِصُل الرُّ

(=articulatio genus)
ب، موقعه بني السطح املتمفصل  هو مفصل مركَّ
للفخذ  والرضفي  اللقمي  والسطحني  للرضفة 

والسطح املتمفصل العلوي للظنبوب.
knee of aquaeductus              ُرْكَبُة َمساِل فالوب

fallopii
(=geniculum                                  ُرَكيَبُة َقناِة الَعَصِب(
canalis facialis)                                          )الَوْجِهّي
الوحشية  النهاية  عند  الوجهي  العصب  من  جزء 
تدور  حيث  الباطن،  السمعي  الصماخ  من 
شكل  )على  بحدة  وأسفل  للخلف  األلياف 
تسمى  الركبية  العقدة  توجد  وحيث  ركبة(، 
أيضًا: بالركبة الظاهرية للعصب الوجهي وركبة 

العصب الوجهي.
knee of internal                                     َفَظِة ُرْكَبُة احمِلْ

capsule                                                               الَغائَِرة
(=genu capsulae internae)

طرفي  باندماج  نة  املكوَّ )احلادة(  الكليلة  الزاوية 

knee
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وأمام  الذنبية  النواة  خلف  وتقع  الباطنة،  احملفظة 
املهاد وتقع إنسيًا للنواة العدسية.

knee pain syndrome                 متالزمة ألم الركبة
وكثيرًا  الركبة،  من  األمامي  اجلزء  في  ألم 
اليدويني  والعمال  املراهقني  في  يحدث  ما 
األحيان  بعض  في  سببه  ويرجع  والرياضيني، 
حتت  الغضروف  تلني  أو  التخشن  اإلنهاك،  إلى 

الرضفة.
knee presentation                               مجيء ُركبّي

بحيث  الوالدة،  خالل  للجنني  مقعدي  مجيء 
أثناء  أواًل  الظاهر  املجيء  اجلزء  هي  الركبة  تكون 

والدة اجلنني.
knock knee                                                 ُرْكَبٌة َروحاء

(=genu valgum)

تشوه يحدث فيه أن تتقارب الركبتان معًا بشذوذ 
وتزيد املسافة بني الكاحلني.

locked knee                                                   اء ُرْكَبٌة َلكَّ
عدم القدرة على بسط الساق بشكل كامل نتيجة 

حدوث متزق في الغضروف الهاللي اإلنسي.
out knee                                                      ُرْكَبٌة َفْحجاء

(=genu varum)

بشذوذ  الركبتان  تنفصل  وفيه  بالركبة،  تشوه 
للداخل،  مقوسني  السفليان  الطرفان  ويصبح 
أو  الساق،  أو  الفخذ،  في  التشوه  يكون  ورمبا 

كالهما.
pendular                                                       ْكَبِة َنْفَضُة الرُّ

knee jerk                                                          اِسيَّة النَّوَّ
األمراض  وتشخيص  لتقييم  إجراؤه  يتم  اختبار 
رباعية  العضلة  تقلص  فيه  ويحدث  املخيخية 
على  النقر  عند  الساق  وبسط  الفخذية  الرؤوس 

الرباط الرضفي.
popped knee                                             ركبة متفرقعة

احلصان  لركبة  الزليلية  األغشية  في  التهاب 
وعرج،  وألم  انتفاخ  مع  الرسغي(  )املفصل 

ويسمى كذلك التهاب الرسغ.
rugby knee                                                 غبي ُرْكَبُة الرَّ

حالة حتدث في داء التنكس العظمي الغضروفي 
داء  أيضًا  ويسمى  الظنبوب،  عظمة  ألحدوبة 

أوزغود - شالتر.
septic knee                                                     ة ُرْكَبٌة إنتانِيَّ

مفصل ركبة متقيح ناجت عن عدوى بكتيرية.
snapping knee                                            ُرْكَبٌة َفْرَقِعيَّة

)املفصل  احلصان  لركبة  الزليلية  األغشية  التهاب 
ويسمى  وعرج،  وألم  انتفاخ  مع  الرصغي( 

كذلك التهاب الرصغ.
sprung knee                                               ُرْكَبٌة راِفَصة

)في اخُلُيول( 
حدوث  نتيجة  احلصان  ركبة  في  أمامي  انحناء 

قصر في أوتار العضالت املثنية. 
trick knee                                                       اء ُرْكَبٌة َلكَّ

عرضة  يكون  الذي  الركبة  ملفصل  شائع  تعبير 
حلدوث وضع االحتباس )القفل( نتيجة  انشطار 

طولي في الهاللة اإلنسية ملفصل الركبة.
knee - chest position                        وضعية النجيبة

الصدر  مع  ركبتيه  على  املريض  وضعية   .1

كذلك  ويسمى  الكشف.  طاولة  على  مستقرًا 
وضعية ركبية صدرية.

الركبتني  على  املريض  فيها  يستند  وضعية   .2
واحد،  جانب  إلى  الرأس  إمالة  مع  والصدر 
واملرفقان  الكشف  سرير  على  ممدودة  األذرع 
وزن  جزئيًا  يحمالن  بحيث  ومستندان  مثنيان 

املريض.
knee - elbow position             وضعية اجلثو املْرَفِقّي

وضعية املريض مستندًا ومستريحًا على الركبتني 

Knemidokoptes
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واملرفقني مع الصدر.
knee-gall                                  ُسِغّي ُع الِغْمِد الرُّ َتَوسُّ

(في اخُلُيول) 

امُلثني  الثاقب  للوتر  الزليلي  الغمد  متدد  هو 
للحصان عند مفصل عرقوب احلصان. ويسمى 

أيضًا توسع مفصل الساق.
 knee cap                                                                               َضَفة الرَّ

)=patella(

5 سنتيمتر  عظم سمسماني مثلثي  قطره حوالي 
كائن عند األمام من الركبة في وتر معزز العضلة 

رباعية الرؤوس الفخذية الباسطة.
kneepan                                                                     َضَفة الرَّ

عظم سمسماني مثلثي الشكل يبلغ  قطره حوالي 
وتر  في  الركبة  من  األمام  عند  كائن  سنتيمتر   5
مغرز العضلة رباعية الرؤوس الفخذية الباسطة.

kneippism                                                                    ة َنيِبيَّ

ة باملاِء الباِرد)  (َنوٌع ِمَن امُلعاجَلَ

هو نظام من املعاجلة املائية يكتنف تطبيق احلمامات 
ام بارد واملشي حافي  املائية الباردة ويشمل أخذ حمَّ

القدمني في نداوة الصباح ... إلخ.
Knemidokoptes                                                        احَلْمناَنة

(ِجْنٌس ِمَن الُعّث)

على  يعمل  الطفيلي،  العث  أجناس  من  جنس 
نقل العدوى إلى جلد وجريبات ريش الطيور.

Knemidokoptes                                                   احَلْمناَنُة
gallinae                                                         جاِجيَّة الدَّ
مزيل  سوس  وهو  العث،  أجناس  من  جنس 

لريش الطيور، يصيب الدجاج بصفة خاصة.
Knemidokoptes mutans     َلة احَلْمناَنُة امُلَبدِّ

العث،  أجناس  من  جنس  هي  املبدلة  احلمنانة 
بالساق  يعرف  مبرض  الطيور  إصابة  إلى  يؤدي 
داخل  تعيش  التي  الطيور  وخاصة  املتفلسة، 

األقفاص.

Femur
الفخذ

Knee cap                                                              ضفة الرَّ
                                                   (patella)  

Patella 
(Kneecap)

الرضفة

Medial meniscus
الهاللة اإلنسية

Posterior cruciate 
ligament

الرباط الصليبي 
اخللفي

Tibia
Fibulaالظنبوب

الشظية

Lateral 
meniscus

الهاللة 
الوحشية

Anterior cruciate 
ligament

الرباط الصليبي 
األمامي

Medial collateral 
ligament

Lateral 
collateral 
ligament

الرباط 
اجلانبي 
الوحشي

الرباط اجلانبي 
اإلنسي

Knie’s
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Knie’s sign                                                          عالمة كني

(في فرط نشاط الدرقية)

حدقة  في  متساٍو  غير  توسع  عن  عبارة  هي 
العني  اعتالل  عالمات  إحدى  وتعتبر  العينني، 
نشاط  لفرط  مصاحبًا  يحدث  جلريفز،  املنسوب 

الغدة الدرقية.
knife                                                                                  ني ِسكِّ

أداة قاطعة متعددة األشكال واألحجام.
amputating knife                                     نُي الَبْتر ِسكِّ

سكني تستعمل بصورة أساسية لقطع العضالت 
الكبيرة خالل إجراء عمليات البتر الكبير.

Beerʼs knife                                                     ي بِير ِسكِّ
اد(   )ِمْبَضٌع لَقْطِع السَّ

هي سكني مثلثية ذات نقطة حادة وحافة واحدة 
اد  حادة، كانت تستخدم سابقًا في عمليات السَّ

)الكاتاراكت(.
Blair knife                                                                    نُي بلير ِسكِّ

)ِمْبَضُع َتْطعيِم اجِلْلد(
سكني مزودة بنصل طويل حاد تستخدم في قطع 

الطعوم )الرقع( اجللدية.
Buck knife                                    نٌي َشبِْيَهٌة باحَلْرَبة ِسكِّ

)ِمْبَضٌع لِلَقْطِع َبنَي اأَلْسنان(
يستعمل  احلربة  بشكل  مشرط  عن  عبارة  هي 
عملية  إجراء  خالل  األسنان  بني  النسيج  لقطع 

قطع اللثة اجلزئي. 
button knife                                                يَّة نٌي ِزرِّ ِسكِّ

)ِمْبَضٌع لَِقْطِع الُغْضروف(
سكني صغير يستعمل لقطع الغضروف.

cataract knife                                          اّد نُي السَّ ِسكِّ
عمليات  أثناء  القرنية  قطع  في  تستخدم  سكني 

الساد )الكاتاراكت(.
cautery knife                                            نُي الَكّي ِسكِّ

سكني مزودة ببطارية كهربية، تعمل على انسداد 
باألنسجة، فال تتعرض  املرتبطة  الدموية  األوعية 

للنزف أثناء قطعها.
electric knife                                             ة نٌي َكْهَربِيَّ ِسكِّ

إبرة  أو  بالسكني  شبيه  )قطب(  كهربائي  مسرى 
فوالذية تعمل على قطع األنسجة عن طريق حّل 
الكهربي(  )املسرى  القطب  تنشيط  األنسجة عند 

أو اإلبرة باستخدام تيار كهربي عالي التردد.
electronic knife                                نٌي إِلِِكْترونِيَّة ِسكِّ

شبيه  )قطب(  كهربائي  مسرى  عن  عبارة 
قطع  على  تعمل  فوالذية  إبرة  أو  بالسكني، 
تنشيط  عند  حّله،  أو  إذابتها  طريق  عن  األنسجة 
باستخدام  اإلبرة  أو  الكهربي(،  القطب )املسرى 

تيار كهربي عالي التردد.
endothermic knife                             نٌي َحراِريَّة ِسكِّ

تتراوح  احلرارة.  بواسطة  األنسجة  تقطع  سكني 
سيليزية  درجة   400 إلى   50 من  السكني  حرارة 

حسب طبيعة القطع املطلوب.
gamma knife                                              سكني جاما

القحف  داخل  آفات  تكوين  في  يستخدم  جهاز 
أشعة  من  بدقة  موجهة  متقاطعة  حزم  باستخدام 
جاما، ويستخدم في جراحة التوضيع التجسيمي 

اإلشعاعي.
gingivectomy knife                       َثة نُي َقْطِع اللِّ ِسكِّ

باللثة عند  سكني تستخدم إلجراء قطع جراحي 
لثوية  حافة  تخلق  وهكذا  ارتباطها،  مستوى 
جديدة. ويصبح من املمكن إزالة اجليبات اللثوية 
ل  للتدخُّ مسار  تأمني  أو  السن  دواعم  جيبات  أو 
ضرورية  إتاحة  والكتساب  الشامل  اجلراحي 

إلزالة قلح اجليبة السنية.
gold-foil knife       َهب نُي ِرقاَقِة الذَّ ِسكِّ

)تشذيب(  شطب  في  تستخدم  جراحية  سكني 
مادة احلشو زائدة الشراشر والطفافة.

Goldman-Fox                                      نُي جولدمان ِسكِّ
knife                                                                      فوكس

َثة(  )لَِقْطِع َنسيِج اللِّ

knife
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أي من مجموعة من السكاكني التي مت تصميمها 
وتضبيط  اللثة  أنسجة  بضع  في  تستخدم  بحيث 

احلوافي أثناء جراحة دواعم السن.
Graefeʼs knife                                         نُي غريفه ِسكِّ

اد(  )ِمْبَضٌع الْستِْئصاِل السَّ
اخلطي  االستئصال  في  تستخدم  رفيعة  سكني 

للساد )الكاتاراكت( من داخل العني.
gum knife                                                    َثة ني اللِّ ِسكِّ

أداة لها طرف كالسكني تستخدم في طب األسنان 
لتوسيع اللثة الستخراج ضرس مدفون وخالفه.

hernia knife                                             نُي الَفْتق ِسكِّ
تستخدم  قصيرة  قاطعة  حافة  ذو  نحيلة  سكني 

لفصل النسيج الضيِّق عند فتحة كيس الفتق.
 Humbyʼs  knife                                           نُي َهْمبي ِسكِّ

)ِمْبَضُع ُطْعِم اجِلْلد(
سكني مزود بكرة. يستخدم في قطع طعم )رقع(

بني  املسافة  تغيير  وميكن  الثخانة،  متفاوتة  اجللد 
نصل السكني والبكرة باستخدام جهيزة تعايرية.

Josephʼs knife                                      سكني جوزيف
سكني مزدوجة النصل تستخدم في جراحة رأب 

األنف التصحيحي.
kirkland knife                                نْيُ كيركالند ِسكِّ

َثة( )لَِقْطِع اللِّ
1. سكني دواعم السن التي تتكون من نصل رقيق 

مسطح يتصل مبقبض السكني عن طريق ساق له 
زاوية، وتكون حافتها اخلارجية إهليلجية،  بينما 
الداخلية مستقيمة، وتستخدم في  تكون حافتها 

عمليات قطع اللثة األولية.
اجلراحية  األدوات  من  وهو  جراحي  مشرط   .2

)مثل مشرط رقم 15 ومشرط رقم 16( يستخدم 
أساسًا في عمليات قطع اللثة اجلراحية.

knife blade                                               ني كِّ َنْصُل السِّ
هو اجلزء املسطح من السكني الذي له عادة حافة 

قاطعة حادة.

knife edge                                                 ني كِّ حاَفُة السِّ
مادة  أو  الفوالذ،  من  مصنوع  حاد  )حافة(  وتد 

صلبة أخرى.
knife needle                                     إبرة سكينية

سكني رفيعة ُمسننة كاإلبرة، تستخدم في تشريط 
الساد وغيرها من عمليات العيون.

Listonʼs knife                         )سكني ليستون )للبتر
البتر  تستخدم حلاالت   سكني ذات نصل طويل 

اجلراحي.
loop knife                                           نٌي ذاُت ُعْرَوة ِسكِّ

هي أي سكني يوجد لها عروة )ثقب( .
meniscectomy                                نْي اْستِْئصاِل ِسكِّ
knife                                                                   الِهاَلَلة
اجلراحي  االستئصال  عملية  في  تستخدم  سكني 
السكني  بواسطة  الركبة  مفصل  داخــل  للهاللة 

اخلاص بذلك.
Merrifieldʼs knife                           نْي ميريفيلد  ِسكِّ

َثة(  )لَِقْطِع اللِّ
ضيق  طويل  بنصل  املزودة  السن  دواعم  سكني 
في  السكني  هذه  وتستخدم  الشكل،  مثلثي 

عمليات قطع اللثة.
modelling knife                                  نُي النَّْحت ِسكِّ

1. سكني تستعمل خصيصًا في فن النحت من 

التشكيليني،  الفنانني  مثل؛  املتخصصني  قبل 
وغيرهم.

عملية  في  الشمع  نحت  في  تستخدم  سكني   .2

التشميع للتيجان واجلسور، والتركيبات الصناعية 
املتحركة السنية وخالفه.

plaster knife                                           نُي اجِلْبس ِسكِّ
لقطع  كهربائيًا  يدور  قرص  شكل  على  تكون 
األسنان  طبيب  ذلك  في  يتحكم  حيث  اجلبس 

الذي يباشر القطع .
Ramsbotham’s sickle                  نُي رامزبوثام ِسكِّ

Knife-
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knife                                                                     ة املِْنَجِليَّ
سكني لقطع رأس اجلنني داخل الرحم.

spear-shaped                                              نٌي َشبِْيَهٌة ِسكِّ
knife                                                                        باحَلْرَبة
لقطع  يستعمل  احلربة  بشكل  مشرط  عن  عبارة 
النسيج بني األسنان خالل إجراء عملية قطع اللثة 

اجلزئي.
wax knife                                                    ْمع نُي الشَّ  ِسكِّ

من  مستدق  منبسط  نصل  ذات  معدنية  أداة 
اآلخر  الطرف  من  أجوف  ونصل  طرف، 
يفصلهما مقبض خشبي أو بالستيكي، تستعمل 
أثناء  وتشكيله  املذاب  الشمع  ونقل  لتذويب 

تصنيع البدالت السنية. 
 Knife-grinderʼs disease                           داء السنانني

تغبر  أو سحار اجلراشني وهو  هو داء اجلّراشني، 
الرئة في عاملي مطاحن احلبوب.

Knight brace                                                 سناد الفارس

تكون  املقعد،  ظهر  سنادات  أنواع  أقدم  أحد 
العمودية  وقضبانه  والسفلى  العليا  أشرطته 

مصنوعة من األلومينيوم.
Knight disease                                               داُء الفارس

عدوى في املنطقة احمليطة بالشرج والتالية خلدش 
نظرًا  تاريخية  التسمية  وهذه  اجللد،  في  صغير 

حلدوث هذا املرض عند الفرسان.
knismogenic                                                          ُمَدْغِدغ

تسبب  باليد  )حركات  بالدغدغة  شعورًا  يعطي 
الضحك(.

knismolagnia                                        ْغَدَغة ٌذ ِبالدَّ َتَلذُّ

تهيج أو استثارة جنسية ناجمة عن الدغدغة.
knit                                                     َيْلَتِئم ؛ َيْنَدِمل ؛ َيْنَجِبر

العملية الفيزيولوجية التي يتم من خاللها إصالح 
نسيج متضرر مثل، إصالح عظم مكسور مثاًل، 

أو التئام جرح.
knitting                                                                          اْلِتئام

العظام  بالتحام  تتعلق  التي  الفيزيولوجية  العملية 
املكسورة.

knob                                                                                      َكَنب

كتلة أو ناشزة منتفحة )بصلية الشكل(.
aortic knob                                                َكَنٌب َأورطّي

شريان  قوس  بواسطة  املتكونة  احلافة  أو  احلدبة 
الصدري  باألورطى  اتصاله  عند  األورطى 
النازل، وُيرى ذلك عادة في الصور الشعاعية في 
اإلسقاطات اخللفية األمامية. كما يسمى أيضًا: 

ُبرجمة األورطى.
basal knob                                                َكَنٌب قاِعِدّي

بروز وتورم أو انتفاخ بارز للغاية عند قاعدة منقار 
الطائر، ويكون بصلّي الشكل.

olfactory knob                                           ّي َنُب َشمِّ َكَ
هو عبارة عن حويصلة شمية تتميز بكونها توسعًا 
القاصية للخلية  النهاية  الشكل يظهر عند  بصلي 

الشمية التي تبرز عندها اجلريبات الشمية.
surfersʼ knobs                         افني رَّ  َأْكناُب السَّ

عبارة عن ورم حبيبي متقرح مليف، مفرط التنسج 
الناتئ  فوق  يحدث  سنتيمتر،   3  -  1 من  حجمه 
املتكرر،  للرضح  كنتيجة  والساق  للقدم  العظمي 

ويسمى أيضًا داء ماليبو وعقيدات السرافني.
synaptic knobs                                     ة  َأْكناٌب اْنتِهائِيَّ

(end feet)                                                 )َأْقداٌم اْنتِهائِيَّة (
نهايات احملور  الزر في  1. عبارة عن توسع مثل 

العصبية  اخلاليا  مع  يتشابك  حيث  العصبي، 
األخرى.

مبحوار  الزر  يشبه  انتهائي  تضخم  عن  عبارة   .2

مع  املشبك  من  القريبة  نهايته  عند  العصبون 
االنتهائي  الزر  أيضًا:  ويسمى  آخر  عصبون 

والكنب املشبكي، وحبات انتهائية.
terminal knobs                                    ة َأْكناٌب اْنتِهائِيَّ

knot



- 168 - - 169 -

(end feet)                                                       )ة )َأْقداٌم اْنتِهائِيُّ
العصبي  احملور  نهايات  في  الزر  مثل  توسع   .1

حيث يتشابك مع اخلاليا العصبية األخرى.
العصبون  مبحوار  الزر  يشبه  انتهائي  تضخم   .2

آخر  عصبون  مع  املشبك  من  القريبة  نهايته  عند 
ويسمى أيضًا: الزر االنتهائي والكنب املشبكي، 

وحبات انتهائية
knock                                                                                  1. َيْطُرق

2. َطْرَقة 

أي، صوت يشبه صوت االرتطام بسطح ثابت.
pericardial knock                               َطْرَقٌة تأموِريَّة

صوت  يشبه  باكر  انبساطي  صوت  عن  عبارة 
للصوت  سابقًا  يكون  ولكنه  البطيني،  اخلبب 
في  املفاجىء  التباطؤ  من  وينتج  الثالث،  القلبي 
التهاب  حاالت  في  وذلك  البطيني،  االمتالء 

التأمور املضيِّق.
knock- knee                                                     ُرْكَبٌة َروحاء

)=genu valgum(

معًا بشكل غير  قريبتني  الركبتان  فيه  تكون  تشوه 

طبيعي مع زيادة املسافة بني الكاحلني.
Knoopʼs hardness                     مقياس نوب للصالبة

نظام لقياس مدى صالبة املادة مبقاومتها الختراق 
أداة من املاس بحيث تترك ثلمًا أو فجوة، وتقاس 

صالبة أو قساوة املادة مبدى عمق الثلم.
knot                                                                                   ُعْقَدة

1.  املشابكة أو جتديل )تكوين ضفائر( في  أجزاء 

أو  الغرز  أو  اخليوط  من  أكثر  أو  واحد  نهايات  أو 
شرائط القماش حتى يكون من الصعوبة الفصل 

بني بعضها بعضًا.
2. في التشريح: التورم أو الناشزة شبيهة الكنب، 

.)Node( مثل العقدة
clove-hitch knot                                        ُعْقَدُة الَوَتد

التي  املجاورة  العرى  من  اثنني  من  نة  مكوَّ عقدة 
تكون  بحيث  ما،  جسم  حول  باحلبل  َتلف 
الشد  في  وتستخدم  متقابلة،  احلبل  نهايات 

)اجلّر( على جزء معني بهدف رد اخللع.
double knot                                              ُعْقَدٌة ُمْزَدِوَجة

Synaptic knobs                                     َأْكناٌب اْنتِهائِيَّة
(end feet)                                           )َأْقداٌم اْنتِهائِيَّة (

Synaptic knob

الغشاء بعد املشبكي

Presynaptic membrane

Postsynaptic membrane

Synaptic vesicle

Synaptic cleft

Protein receptor

حويصلة مشبكية

الفلح املشبكي

مستقبالت البروتني

كنب انتهائي 

الغشاء قبل املشبكي

Mitochondrion
املتقدرات
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(=friction  knot)
حول  ملفوفة  احلبل  نهايات  فيها  تكون  عقدة 

بعضها البعض مرتني.
enamel knot                                                ُعْقَدُة امليناء

الظهارية  اخلاليا  من  كثيفة  صغيرة  مجموعة   .1

في داخل الشبكة النجمية لألسنان خالل تطورها 
اخلاص  امليناء  تكوين  بدء  قبل  تختفي  والتي 

باألسنان. 
عضو  قاعدة  عند  ظهاري  خلوي  جتمع   .2

إلى شبكة جنمية، ويسمى  بعد  يتميز  لم  امليناء، 
أيضًا عقدة مينائية.

false knot                                                      ُعْقَدٌة كاِذَبة
وجود  نتيجة  السري  احلبل  في  موضعي  انتفاخ 

أوعية دموية ناشزة. 
friction knot                                           ة ُعْقَدٌة اْحتِكاِكيَّ

 (=double  knot)

هي عقدة تلتوي فيها نهايات احلبل حول بعضها 
البعض مرتني.

granny knot                                     ُعْقَدٌة َسْهَلُة الَفّك
احلرة  النهايات  فيها  تكون  مزدوجة،  عقدة 
في  وليست  متماثلة  غير  الثانية  )احللقة(  للعروة 
يجعل  مما  األولى.  احللقة  نهايات  مستوى  نفس 

العقدة غير متماسكة أو غير محكمة.
Hensenʼs knot                               ُعْقَدُة هنسن

(=primitive  knot)                      )ُعْقَدٌة َبْدئِيَّة =(
للتلم  القحفية  النهاية  عند  اخلاليا  من  كتلة   .1

البدائي تتعلق بتشكل اجلنني.                                                                                             
2. ثخانة شبيهة بالعقدة في النهاية األمامية للتلم 

البدائي عند نقطة منشأ الرأس اجلنيني.
  net knot                                                     ُعْقَدٌة َشَبِكيَّة 

(karyosome)                                 )ُجَسيٌم َنَوِوّي =(
من  منتظم  غير  مكثف  س  تكدُّ أو  كتل  من  أي 

الكروماتني املبعثر في شبكة كروماتني اخللية.

primitive knot                                            ُعْقَدٌة َبْدئِيَّة
للتلم  القحفية  النهاية  عند  اخلاليا  من  كتلة   .1

بتكوين  البدئية  العقدة  هذه  وترتبط  البدائي، 
اجلنني، ويطلق عليها أيضًا: العقدة البدائية.

2. ثخانة شبيهة بالعقدة في النهاية األمامية للتلم 

البدائي عند نقطة منشأ الرأس اجلنيني. 
protochordal knot                                ة ُعْقَدٌة بَِدائِيَّ

(=primitive knot)

للتلم  القحفية  النهاية  عند  اخلاليا  من  كتلة   .1

ن اجلنني. البدائي، تتعلق بتنظيم تكوُّ
2. ثخانة شبيهة بالعقدة في النهاية األمامية للتلم 

البدائي عند نقطة منشأ الرأس اجلنيني.
reef knot                                                    ة ُعْقَدٌة ِشراِعيَّ

(=square  knot)                           )ُعْقَدٌة ُمَربََّعة =(
عقدة مزدوجة تكون فيها النهايات احلرة للعقدة 
)العروة( الثانية في نفس مستوى نهايات العقدة 

األولى.
sailorʼs knot                                ُعْقَدٌة ِشراِعيَّة

(=square  knot)                           )ُعْقَدٌة ُمَربََّعة =(
للعقدة  احلرة  النهايات  فيها  تقع  مزدوجة  عقدة 

الثانية في نفس مستوى نهايات العقدة األولى.
square knot                                                ُعْقَدٌة ُمَربََّعة

للعقدة  احلرة  النهايات  فيها  تقع  مزدوجة  عقدة 
)العروة( الثانية في نفس مستوى نهايات العقدة 

األولى.
stay knot                                                       ُعْقَدٌة ثابَِتة

عقدة )عروة( مكونة من ربطتني أو أكثر، وتكون 
عقدة  من  األول  النصف  إلى  معقودة  منها  كل 
مربعة، بحيث يتم االستحواذ على نهايات أحد 
طرفي العقدة في إحدى اليدين، بينما تستأثر اليد 
األخرى بنهايات اجلانب اآلخر من العقدة، ويتم 

ربطهما كما لو أنهما ميثالن خيطًا واحدًا.

knotted
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surfersʼ knots                        افني رَّ ُعَقيداُت السَّ
ونادرًا  ومتليفة،  التنسج،  مفرطة  ُحبيبية  أورام 
حتدث  سنتيمتر،   3 إلى   1 من   قطرها  متقرحة، 
في  والساق  للقدم  العظمية  البروزات  فوق 
السرافني كنتيجة لرضح متكرر من جثو الركبتني 

على املزجلة  )لوح ركوب األمواج( .
surgeonsʼ knot                                       اح ُعْقَدُة اجَلرَّ

عقدة )عروة( يتم خاللها مترير اخليط مرتني عبر 
العروة األولى، وذلك بهدف منع حدوث انزالق 

لهذه العقدة.
surgical knot                                           ة ُعْقَدٌة ِجراِحيَّ

مرتني  اخليط  مترير  خاللها  يتم  )عروة(  عقدة 
األولى ، وذلك بهدف منع حدوث  العروة  عبر 

انزالق لهذه العقدة.
syncytial knots                                       ُعَقٌد َمْخَلِويَّة

ناشزة من نوى األرومة الغاذية املخلوية )كتلة من 
على  العقد  هذه  وتوجد  النوى(،  عديدة  اجلبلة 

طول الزغابات املشيمائية. 
true knot                                                   ُعْقَدٌة َحقيِقيَّة

عقدة بسيطة تنشأ في احلبل السري الذي أصبح 
ذا عرى )إحداث عروة فيه( وذلك أثناء احلمل.

umbilical cord knot                             َرر ُعْقَدُة السَّ
عقدة ميكن أن توجد في أماكن مختلفة على طول 

احلبل السري وبدرجات متفاوتة من التضيق.
knotted                                                            َأْعَقد؛ َمْعقود

1. شيء مربوط أو معقود بواسطة فعل اللف.

وهي  د،  املعقَّ الشعر  في  ذلك  مالحظة  تتم   .2

بأنه  ُيظن  للشعر  بتعقيد واضح  تتميز  نادرة  حالة 
يسبب متانة أو قسوة األنسجة احمليطة.

knuckle                                                      ]ُبْرُجَمة ]ج:َبراِجم

السالمية،  املفاصل  من  ألي  الظهراني  املنظر 
وبصفة خاصة املفاصل السنعية السالمية لألصابع 

بعض  في  التعبير  هذا  يستخدم  كما  املثنية. 
مظهر  ذي  تشريحي  بنيان  على  للداللة  احلاالت 
مشابه مثل: العروة املعوية املنحبسة داخل الفتق.

aortic knuckle                                 ُبْرُجَمُة األورطى
احلدبة أو الكنب املتكون بواسطة قوس األورطى 
ويرى  النازل،  الصدري  باألورطى  اتصاله  عند 
اإلسقاطات  في  الشعاعية  الصور  في  عادة  ذلك 

اخللفية األمامية.
knuckling                                                                           َتَبْرُجم

اخلاصة  القوائم  مفصل  في  اندفاعية  حركة 
حدوث  نتيجة  أعلى،  وإلى  األمام  إلى  باحلصان 

قصر في األربطة اخللفية. 
knurl                                                                              ُعَكيَدة

1. بروز صغير، قمعول )نتوء شاذ( أو كنب.

مقبض  في  حدبة  أو  بروز  أو  صغير  نتوء   .2

ويجعل  لها  جيدًا  إمساكًا  ن  يؤمِّ بحيث  األداة، 
قبضتها ثابتة عند االستعمال.

Kobelt’s tubes                                               أنابيب كوبيلت

في  املتوسطة  الكلوة  من  املتبقية  النبيبات  هي 
  .(Paroophoron) البويق

Kobletʼs tubules                                            نبيبات كوبيلت

(في املباض وفي البربخ) 

املباض  في  اخلارجية  النبيبات  من  السلسلة   .1

)عضو إثاري ملحق باملبيض(.
في  اخلارجية  النبيبات  من  املماثلة  السلسلة   .2  

الُبربيخ اخلاص بالذكور.
Kober’s test                                                                اختبار كوبر

(لكشف اإلستروجني) 

إنه  حيث  الكيفي،  للتحليل  مناسب  اختبار 
حمض  من  مزيج  مع  اإلستروجني  معاجلة  عند 
ثم  سلفونيك،  الفينول  وحمض  السلفوريك 
تخفيفه باملاء يتكون لون قرنفلي )وردّي( واضح 

وهذا يستخدم للكشف عن اإلستروجني.

knuckle
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 Koch                                                                                                 كوخ

واختصاصي  أملاني  طبيب  هو  كوخ  ]روبرت 
عام  بني  الفترة  في  عاش  اجلراثيم،  علم  في 
الطب  في  نوبل  بجائزة  فاز  1910م[،   -  1843
نتيجة  وذلك  1905م  عام  في  والفيزيولوجيا 

اكتشافاته في مجال مرض السل )التدرن(.
 Kock ileostomy                       فغر اللفائفي بحسب

)Kock procedure(                                     (إجراء كوخ) كوخ

هو أكثر األنواع شيوعًا لفغر اللفائفي اإلحصاري 
عادة  اللفائفي،  في  لفتحة  جراحي  تخليق  وهو 
البطنّي.  لفائفية على اجلدار  إنشاء فغرة  بواسطة 
استبداله  مت  حيث  نادرًا  اإلجراء  هذا  أصبح  وقد 
املستودع  أنواع  أكثر  أبسط  تفاغرية  بإجراءات 
 -  500) من  سعة  مع  شيوعًا  احلصور  اللفائفي 
1000) ملي لتر وصمام مصنوع بواسطة انغالف 

اللفائفي االنتهائي.
Koch pouch                                                      جيبة كوخ

 هو فغر اللفائفي احلصور مع مستودع تبدأ سعته 
مصنوع  وصمام  لتر  ملي   (1000  -  500) من 

بواسطة عروة اللفائفي املزدوجة.
Kochʼs bacillus                                                       ُة كوخ ُعَصيَّ

جرثومي  نوع  وهي  املتفطرة،  جنس  من  عصية 
يتسبب في اإلصابة بالسل.

Kochʼs node                                                     عقدة كوخ

)nodus                                                                       العقدة األذينية)

atrioventricularis(                                                        (البطينية

قلبية  عضلية  وألياف  خاليا  من  صغيرة  باحة 
من  القلبية  الدفعات  تستقبل  التي  متخصصة 
البطينني  إلى  ومتررها  األذينية  اجليبية  العقدة 
محدثة بذلك تأخيرًا في توصيل الدفعات. هي 
رف  كائنة في األذين األمين بني الصمام ثالثي الشُّ

وفْوهة اجليب التاجي.   
Kochʼs phenomenon                (في السل) ظاهرة كوخ

)reaction(                                         (تفاعل كوخ) 

هي ظاهرة توضح تطور القدرة على توطني ُعصية 

السل، وهو املبدأ الكامن وراء اختبارات فحص 
التوبركولني(،  )اختبار  السل  مكروب  عصيات 
موضعي  التهابي  فعل  رد  عن  عبارة  والظاهرة 
اجللد  داخل  السلية  امليكروبات  حقن  عن  ناجم 
بعدوى  السابق  في  املنعدي  غينيًا  خنزير  في 
الباحة احملقونة  بإصابة اجللد فوق  السل، ويتميز 
بالنخر  التي تلتئم سريعًا مع تنامي قرحة سطحية 

تلتئم سريعًا.
Koch-Weeks bacillus                     عصية كوخ - ويكس

)Hacho philus aegyptius(              ( املستدمية املصرية )

النزلية  املستدمية  ضروب  من  حيوي  ضرب  هي 
في  العدوائي  امللتحمة  التهاب  ُتسبب  التي 
تصنيفها  مت  احلار،  املناخ  في  خاصة  اإلنسان 

سابقًا كنوع منفصل.
Kocherʼs forceps                                         ِمْلَقُط ُكوخر

ملقط قوي مع نقاط حادة عند ذروته وتشرشرات 
لإلمساك  بالكامل  طوله  امتداد  على  مستعرضة 
باألنسجة خالل العملية، أو للضغط على النسيج 

النازف.
Kocher                                                                            كوخر

عاش  سويسري،  جراح  كوخر،  تيودور  ]إميل 
فاز  1917م[،   -  1841 عام  بني  الفترة  خالل 
بجائزة نوبل في الطب عام 1909م نتيجة أعماله 
الدرقية  الغدة  وباثولوجيا  فيزيولوجيا  مجال  في 
في  الدرقية  الغدة  استئصال  عملية  والكتشافه 

عالج مرض الدراق.
Kocher-Debre-                                         -متالزمة كوخر

Semelaigne syndrome                  ديبري-سيميالن

فدامة )نقص التطور بسبب درقي( كروموسومية 
مع  مصحوبة  الدرقية  بانعدام  متنحية  جسدية 
وضخامة  التوتري(  العضل  )تشنج  العضل  تأثر 

عضلية كاذبة.
kocherization                                     ُمناَوَرُة كوخر؛ َكوَخَرة

Koerber
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(عملية قلب اإلثناعشري

لكشف أمبولة قناة الصفراء)

األجزاء  لكشف  عشري  لإلثنا  جراحي  حتريك 
وخلف  البنكرياس،  داخل  عشري  اإلثنا  داخل 

اإلثنا عشري لقناة الصفراء.
Kochia                                                                           كوخيا

السرمقية،  الفصيلة  من  األعشاب  من  جنس 
ويعتبر السرو الصيفي أحد أنواعه، وهو شجيرة 
وآسيا،  أوروبا  من  متفرقة  مناطق  في  تنمو 
تناول  وعند  حمراء،  أوراق  بوجود  وتتميز 
في  يتسبب  ذلك  فإن  األوراق،  لهذه  املاشية 
إصابتها بالدمعان وفقد الشهية والضرر الكبدي 

والتحسيس الضوئي. 
Koeberle’s forceps                                 ملقط كوبيرل

)hemostatic Forceps(                             (ملقط ُمْرقىء)

هو ملقط للسيطرة على النزف بحيث يعمل على 
إيقافه أو التحكم به.

Koebner’s phenomenon                           ظاهرة كوبنر

(تفاعل جلدي في بعض اجلالدات)

تتم مشاهدتها في جالدات  هي استجابة جلدية 
معينة مثل الصدفية، واحلزاز املسطح، والتهاب 
الظاهرة  هذه  تتميز  اإلكزميّي.  العدوائي  اجللد 
هذه  املكتنف،  غير  اجللد  على  آفات  بظهور 
اآلفات هي منوذجية للمرض اجللدي عند مكان 
حيث  النقاط  عند  أو  الندبات،  وعلى  الرضح، 
قطع من املالبس )مثل احلزام( تنتج ضغطًا أعلى 

اجلسم. وتسمى أيضًا أثر تشاكلي.
     Koerber-Salus-                                         -متالزمة كوربر

Elschnig syndrome                            سالس- إيلشنيغ

 اختالل في احلملقة العمودية، ورأرأة انكماشية 
 ،)Convergence nystagmus( تقاربية  ورأرأة 
ؤ  وتشنجات تقاربية. حتدث املتالزمة بسبب تنشُّ
إلى  مجاورة  وعائية  آفة  أو  التهاب  أو  ورمي، 
سلفيوس. ملسال  بالقناة  احمليطة  السنجابية  املادة 

وتعرف أيضًا مبتالزمة سيلفيوس.
Kogenate                                                               كوجينات

املضاد  للعامل  دوائي  ملستحضر  جتاري  اسم 
تكنولوجيا  باستخدام  إنتاجه  ويتم  للناعور، 

)تقنية( التأشب.
Kogojʼs pustule                                                     بثرة كوجي

البشروي  التسفنج  من  القرنية  حتت  بؤرية  باحة 
نة بخاليا بشروية متوذمة وحتتوي على  خاليا  مبطَّ
عالمة  هي  اخلاليا،  بني  األحياز  في  العدالت 
في  أيضًا  وتوجد  النشطة،  للصدفية  رئيسية 
املثّي  اجللد  التهاب  مثل:  أخرى  جلدية  أمراض 

وداء رايتير.
koha                                                                    ]كوها ]َدواٌء ياباِنّي

Köhler                                                                                            كولر

]جورج كوهلر اختصاصي مناعيات، أملاني ولد 
عام 1940م[، حائز على جائزة نوبل باالشتراك 

Kohlrauschʼs folds                      طيات كولراوش
)ثنيات املستقيم املستعرضة(

Kohlrausch’s 
folds

(Transverse 
folds)

Kogenate
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مع )نيلس جيرن، وسيزار ميلشتاين( إلنتاجهم 
األضداد أحادية النسيلة. 

Köhler’s bone disease                        داء كولر العظمي

)tarsal osteochondrosis(                         التنكس العظمي)

الغضروفي في الكاحل)

في  الغضروفي  العظمي  التنكس  داء  هو   .1

يطلق  األطفال،  عند  الكاحلي  الزورقي  العظم 
عليه أيضًا االلتهاب الزورقي الرسغي، أو التهاب 

املشاش اليفعي أو التعظم الزورقي املتأخر.
2. وهو داء العظم املشطي الثاني مع ثخانة في   
اجلدل وتغيرات في الرأس املفصلّية؛ يتميز بألم 
في املفصل املشطي السالمي الثاني عند املشي أو 

الوقوف.
Kohlerʼs Second disease                  داء كولر الثاني

هو داء العظم املشطي الثاني مع ثخانة في اجلدل 
في  بألم  يتميز  املفصلّية.  الرأس  في  وتغيرات 

أو  املشي  عند  الثاني  السالمي  املشطي  املفصل 
الوقوف.

Kohler-Pellegrini-                                                  -داء كولر

Stieda disease                                   بيليغريني- ستيد

(داء بيليغريني)

تشكيل  بوجود  ويتميز  الركبة،  وتر  تعظم  هو 
من  النصف  خط  على  هاللي  نصف  عظمي 
الرباط اجلانبي للركبة، ويرجع سببه إلى حدوث 

رض أو جرح سابق لنفس املكان.
Kohlrauschʼs folds                                   طيات كولراوش

(ثنيات املستقيم املستعرضة)

ثالثة  املستـقيـم،  في  دائمـة  عرضيـة  طيَّات 
على  وواحدة  اليسار،  على  )اثنتان  العادة  في 
اليمني(، تكتنف مخاطية الغاللة والنسيجة حتت 
املخاطية، والطبقة الدائرية من الغاللة العضلية، 

وتسمى أيضًا صمامات هيوستون.
 Kohnstamm’s phenomenon           ظاهرة كونستام

koilorrhachic

Koilonychia                                                  ُر اأَلْظَفار َتَقعُّ

(Spoon nails ... the opposite of clubbing)
الظفر امللعقي ... عكس التعجر
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)aftermovenent(                                                  (احلركة التلوية) 

مديد  تقلص  عن  ناجت  للذراع  إرادي  ال  رفع 
للعضلة الدالية والعضالت فوق الشوكية يحدث 
غالبًا بالضغط الشديد للطرف العلوي جتاه سطح 
عمودي صلب ثابت عن طريق إحداث نوع من 

اخلدر للعضالت.
koil-                                                            ر 1. سابقة مبعنى ُمَقعَّ

2. سابقة مبعنى َفاِرغ 

koilo-                                                        ر 1. سابقة مبعنى ُمَقعَّ

2. سابقة مبعنى َفاِرغ 

koilocyte                                                                   خلية مقعرة

خلية مقعرة أو مجوفة، مثل كريات الدم احلمراء 
الطبيعية، أو واحدة من اخلاليا الظهارية التغلظية 
في  ُترى  التي  الصافي  الهيولى  ذات  الفجوية 

حاالت تقعر اخلاليا.
koilocytosis                                                          ُر اخَلاَليا َتَقعُّ

هيولى  مع  الطبيعي  غير  اخلاليا  ر  تقعُّ وجود 
نووي.  ظ  وتغلُّ بالنواة  محيطة  هاالت  أو  صافي 
الورم  فيروس  عداوى  في  غالبًا  مشاهدته  تتم 
احلليمي البشري للطبقات الظهارية لعنق الرحم 

أو الباحات الشرجية أو التناسلية اخلارجية.
koilocytotic                                    ،متعلق بتقعر اخلاليا

شبيه بتقعر اخلاليا 

koilonychia                                                  ُر اأَلْظَفار َتَقعُّ

عبارة عن حدوث حثل لألظفار، بحيث تكون 
حوافها  تكون  بينما  ومقعرة،  رقيقة  األظفار 
مرتفعة، ويطلق على ذلك تعبير الظفر امللعقي، 

يحدث في حالة فقر الدم بعوز احلديد.
koilorrhachic                                              يساء ُر السِّ َتَقعُّ

القطني  االنحناء  فيها  يكون  حالة  عن  عبارة  هو 
للعمود الفقري مقعرًا إلى األمام.

koilosternia                                                      ُر الَقّص َتَقعُّ

)=funnel chest(                                      (َصْدٌر ِقْمِعّي =)

الشكل  قمعّي  انخفاض  فيه  يوجد  صدر  هو   .1

في منتصف من اجلدار الصدري األمامي مع اجلزء 
العميق في القص، يسمى أيضًا صدر قمعي.

انزياح  عن  ينجم  الصدر  أسفل  في  جتويف   .2

خلفي للغضروف اخلنجري.
koilosternum                                                          ُر الَقّص َتَقعُّ

)=pectus excavatum(               (َصْدٌر ِقْمِعّي =)

الشكل  انخفاض قمعّي  فيه  يوجد  1. هو صدر 

مع  األمامي  الصدري  اجلدار  من  املنتصف  في 
اجلزء العميق في القص.

انزياح  عن  ينجم  الصدر  أسفل  في  جتويف   .2

خلفي للغضروف اخلنجري.
koino-                                                    سابقة مبعنى اجَلَماَعة

مجموعة  مع  عالقة  على  للداللة  دمجية  صيغة 
ذات خصائص مميزة.

koinonia                                                                    َعَمٌل َجماِعّي

ضمن  املساهمة  أو  جماعي،  عمل  في  املشاركة 
تعني  يونانية  كلمة  وهي  جماعي  عمل  أي 

التواصل عن طريق املشاركة الودية. 
koinotropy                                                      ْبع اْجِتماِعيُّ الطَّ

عن  منعزاًل  وليس  اجلماعة  إلى  مييل  شخص 
الناس.

kojic acid                                                   َحْمُض الُكوجيك

إنتاجها  يتم  مادة  وهي  بيرون،  عن  عبارة  هو 
امليكروبات،  العديد من  السكريات بواسطة  من 
الفطريات  من  )جنس  الرشاشيات  وبخاصة 
مضادة  بصفات  املادة  هذه  وتتميز  الناقصة(، 

للجراثيم والفطريات. 
koktigen                                                               ِلقاٌح َمْغِلّي

لقاح مستضد معدل مبعاجلة حرارية.
kola nut                                                                َجوُز الكوال

املناطق  في  تنمو  التي  الكوال  شجرة  ثمرة  هي 

koilosternia
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الثمرة  بداخل  يوجد  إفريقيا.  في  املطيرة  املدارية 
الذي  الكافيني  على  الثمرة  حتتوي  كثيرة،  بذور 

يستعمل أحيانًا إلضافة نكهة للمشروبات. 
Kola tree                                                             َشَجَرُة الكوال

شجرة حتمل جوز كبير بني اللون يتميز باحتوائه 
على الكافيني، وتنمو في املناطق املدارية املطيرة 

في إفريقيا. 
Kolantyl                                                                    كوالنتيل

الهضم  عسر  حاالت  في  كمعالج  يستخدم 
احلمضي، وحرقة املعدة وغيرها، ويحتوي على 

مادة األلومينا واملنانيزا )مغنيزيوم(.
Kollikerʼs column                       عمود كوليكر

مصطلح قدمي لم يعد يستخدم للتعبير عن حزمة 
الليف العضلي.

Kollikerʼs dental crest                نِّ لُكوليكر ُعْرُف السِّ

وهو  العلوي  الفك  في  السنخية  احلافة  من  جزء 
مكان نشأة وبزوغ القواطع العلوية.

Kollmannʼs dilator                             موسع كوملان

ع إحليلي معدني متمدد.  موسِّ
Kolmerʼs test                                 (للزهري) اختبار كوملر

باثولوجيا  أمريكي  اختصاصي  كوملر،  ]جون 
تعدياًل  ميثل  اختبار  هو  1962م[.   -  1886

الختبار فاسرمان، وأي من تعديالته الالحقة مت 
اكتشافه سنة 1922م. هذه االختبارات تستعمل 
ُمشِعر،  كتفاعل  ف  التَّندُّ من  بداًل  مة  املتمِّ تثبيت 
املؤكدة  املعيارية  االختبارات  ما هي  يومًا  وكانت 

للزهري إال أن استعمالها اآلن قليل.
Kolmogorove-                                     -اختبار كوملوغوروف

Smirnove test                                                       سميرنوف

(لتحديد جودة املالءمة للمعطيات اإلحصائية)

دالة  إلى  ما  عينة  تالؤم  اختبار إحصائي حلسن    
الفرق  حجم  على  بناًء  معينة،  نظرية  توزيع 
للعينة  التراكمي  التوزيع  وظائف  بني  األقصى 

العينات  توزيع  واستعمال  النظرية  والتوزيعات 
بالضبط لتحديد مستوى  الدقيق لهذا االختالف 
األهمية. يستخدم هذا االختبار أيضًا لتحديد ما 
املجموعة  نفس  من  العينتني  سحب  مت  كان  إذا 
بني  األقصى  الفرق  قياس  أو  فحص  خالل  من 

وظائف التوزيع  التراكمي للعينتني.
kolp                                                                 سابقة مبعنى امَلْهِبِل

)=kolpo-(

kolypeptic                                                      ُط الَهْضم ُمَثبِّ

هو تعطيل أو تقييد هضم الطعام )حتويله جلزيئات 
بسيطة قابلة لالمتصاص(.  

kolyphrenia                                                     ُط الِفْكر َتَثبُّ

kolyseptic                                                         ن َعفُّ ماِنُع التَّ

مادة تبطل اإلنتان أو التعفن.
kolytic                                                                             ِقْمِعّي

يتعلق أو يتميز بفعل مثبط.  
Konakion                                                                 كوناكيون

 ،)K االسم التجاري ملستحضر فيتوناديون )فيتامني
يعطى كمادة عالجية في حالة نقص فيتامني K عن 
طريق الفم أو لعالج نزف معني أو مشكالت تخثر 

الدم. ويؤخذ عن طريق احلقن أيضًا. 
Kondoleonʼs operation                  عملية كوندوليون

وأنواع  الفيل  لداء  السابق  في  الشائع  العالج 
إزالة  طريق  عن  يتم  اللمفية،  الوذمة  من  أخرى 
شرائط من النسيج حتت اجللد. مت تعديلها الحقًا 

لتصبح عملية هومان.
Königʼs rods                                                  عيدان كونيغ

(قضبان حديدية مختلفة

األطوال تولد عند ضربها

أنغاما صوتية مختلفة )

سلسلة من أعمدة فوالذية كل منها يعطي صوتًا 
من نغمة معينة عند طرقها.

Königʼs syndrome                                       متالزمة كونيغ

(تناوب اسهال مع امساك)

koomis
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إسهال  حالة  مع  تتناوب  اإلمساك  من  حالة 
مصحوبة بألم في البطن وتطبل البطن، وأصوات 

قرقعية في احلفرة احلرقفية اليمنى.
 konimeter                                               اِت الُغبار ِمْقياُس َذرَّ

)=konometer(

الغبار  جسيمات  عدد  تقدير  في  يستخدم  جهاز 
في الهواء.

koniocortex                                                       ة َببَّ    الِقْشَرُة احمُلَ
(للمنطقة احلسية في قشرة املخ)  

القشرة اخلاصة مبناطق الدماغ احلسية التي حتتوي 
احلبيبية  اخلاليا  من  العديد  على  أساسي  بشكل 

.VI ،Ⅱ  البارزة في الطبقتني
koniology                                                                     ِعْلُم الُغبار

)=coniology(

على  وتأثيراته  ومؤثراته  للغبار  العلمية  الدراسة 
حياة النبات واحليوان.

koniosis                                                                        ُسحار

مثل  الغبار  استنشاق  عن   ناجتة  مرضية  حالة 
السحار القطني أو تغبر الرئة.

konometer                                            اِت الُغبار ِمْقياُس َذرَّ

جهاز لعد جزيئات الغبار في الهواء.
Konsyl                                                                          كونسيل

من  )جنس  ونا  القطُّ بزر  لزغابات  جتاري  اسم 
عالج  في  يستعمل  مستحضر  وهو  النباتات(، 

اإلمساك البسيط أو عدم انتظام حركة األمعاء.
koomis                                                                                        ُقْمز

(َشراٌب ُيْسَتْحَضُر ِبَتْخميِر اللََّب)

حليب ُمخَتِمر من أنثى اخليل أو اجلمل، يستعمل 
كشراب بواسطة السكان قاطني مناطق من غرب 

ووسط آسيا.
kopf-tetanus                                                       ُكزاٌز َرأِْسّي

يحدث  قد  الذي  املعدي  الكزاز  من  نادر  شكل 

فترة  وبعد  بجروح،  الوجه  أو  الرأس  إصابة  بعد 
حيث  يومني(،  إلى  )يوم  من  قصيرة  حضانة 
)شلل  خزلية  والوجه  املقلة  عضالت  تصبح 
متكررة،  كزازية  لتشنجات  وتخضع  جزئي(، 

وميكن أيضًا أن تتأثر عضالت احللق واللسان.
kophemia                                                             ة ُحْبَسٌة َسْمِعيَّ

)=word deafness(                           (َصَمُم الَكِلمات =)

فيها  يسمع  التي  التلقي  حبسات  من  واحدة 
معنى  يدرك  أن  دون  األصوات  املصاب 
الكلمات، وحتدث نتيجة ملرض في السبل حتت 
في  الرئيسي  السمع  مركز  إلى  املؤدية  القشرية 

الدماغ، أو ملرض في املركز نفسه.
kopiopia                                                                          َتَعُب الَعني

)=copiopia(

أو  العمل  في  اإلفراط  من  الناجم  العني  إجهاد 
االستعمال غير املناسب للعيون )القراءة في ضوء 

خافت(.
Koplikʼs spots                                             ُبَقُع ُكوْبليك

(في احَلْصَبة)

أطفال  اختصاصي  كوبليك،  هنري  إلى  ]نسبة 
أمريكي عاش ما بني 1858 - 1927م[. 

ذات  الشكل  منتظمة  غير  صغيرة  بقع   .1

الشدقية  املخاطية  على  توجد  المع  أحمر  لون 
مركز  في  مزرقة  بيضاء  دقيقة  نقط  مع  واللسانية 
من  البادرّي  الدور  في  مشاهدتها  تتم  منها.  كل 

احلصبة.
بحدود  محاطة  صغيرة  مزرقة  بيضاء  بقع   .2

الشدقي  املخاطي  الغشاء  على  تظهر  حمراء 
واللساني في املراحل املبكرة لإلصابة باحلصبة، 
املرض  بداية  من  الثالث  أو  الثاني  اليوم  في  عادة 
قبل حدوث الطفح اجللدي العام، تستخدم في 

التشخيص املبكر للحصبة. 
kopr-                                                     سابقة مبعنى البراز

kopf
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kopratin                                                                  ُكوبراتني

koprosterin                                    ُكوبروستانول

)=coprostanol(

عبارة عن ستيرول مشبع يوجد في البراز يتكون 
للكوليستيرول  اجلرثومي  االختزال  طريق  عن 
كوبروسترول،  أيضًا:  ويسمى  األمعاء.  في 

وكوبروستيرين.
 Kordofan gum                                                     صمغ كردفان

)gum arabic(                                           (الصمغ العربي=)

يستخرج  العربي  الصمغ  من  اجلودة  عالي  نوع 
من أشجار تتواجد في منطقة كردفان بالسودان، 
اجلذوع  من  املجففة  اإلفرازات  من  ويتكون 
على  توجد  السنغال،  أكاسيا  لنبات  والفروع 
هيئة أجسام شبه كروية، أو رقائق، أو مسحوق 
أو حبيبات، أو رذاذ مجفف سنطي، وُيعد على 
املستحضرات  مجال  في  يستخدم  شراب  هيئة 
للجلد  ومطري  معلق  كعامل  الصيدالنية 

وملطف.
Korffʼs fibers                                                   ألياف كورف

ألياف ما قبل كوالجينية في اللب السني، متر بني 
إلى  وتتحول  املتشكل  العاج  في  العاج  أرومات 
ألياف كوالجينية وتندمج ضمن النسيج العاجي 

الصلب.  
Kornberg                                                                         كورنبرج

ومتخصص  أمريكي  طبيب  هو  كورنبرج  آرثر 
على  حاز  1918م  مواليد  احليوية  الكيمياء  في 
الطب  في  نوبل مشاركة مع سيفرو كواال  جائزة 
اآللية  الكتشاف  1959م،  سنة  والفيزيولوجيا 
النووي  الريبي  البيولوجي للحمض  التخليق  في 
الريبي  واحلمض  )الدنا(  األكسجني  منزوع 

)الرنا(.
koro                                                                                   ُكورو

(ُرهاُب َغؤوِر الَقضيب) 

معينة،  بثقافات  مرتبطة  وهامية  حادة  متالزمة 
يعتقد  حيث  آسيا،  وشرق  جنوب  في  وتنتشر 
فرج  أو  )القضيب(  الذكري  العضو  أن  املريض 
إلى  تختفي  أو  تنكمشان  الثدي  وحلمتي  املرأة، 
يتسبب في  بأن هذا قد  البطن، واالعتقاد  داخل 

حدوث الوفاة.
koronion                                                                   الُكَليَلي

اِتِئ امِلْنقاِرّي)  (ُذْرَوُة النَّ

هو ذروة )قمة( الناتئ اإلكليالني للفك السفلي.
koroscopy                                                ة َبِكيَّ َتْنظيُر الشَّ

)=retinoscopy(

طريقة تشخيصية تستخدم الستقصاء وتشخيص 
من  وذلك  للعني  اإلنكسارية  األخطاء  وتقييم 
ومراقبة  العني،  في  ضوئية  أشعة  إسقاط  خالل 
الشبكية،  سطح  على  املضاءة  الباحة  حركة 

وانكسار األشعة املنبثقة من قبل العني.
Korotkoffʼs method                          ،طريقة كوروتكوف

(في قياس ضغط الدم)

ضغط  لتحديد  املستخدمة  التسمعية  الطريقة 
الدم. 

Korokkoffʼs sounds                           أصوات كوروتكوف

(في قياس ضغط الدم)   

التسمعي  التحديد  خالل  سماعها  يتم  أصوات 
لضغط الدم، تنتج عن التمدد املفاجىء للشريان 
ة  الذي كانت جدرانه مرتخية من قبل بسبب الكفَّ
الداني  باالجتاه  املوضوعة  املضغوطة  الهوائية 
األصوات  هي  آخر،  مبعنى  للشريان،  بالنسبة 
التي ُتسمع فوق الشريان عندما ينخفض الضغط 
االنقباضي  الشرياني  الضغط  دون  ما  إلى  فوقه 

واحملّدد عن طريق التسمع.
Korokkoffʼs test                                      اختبار كوروتكوف

Koshevnikoff’s
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(لألنورزوم الشرياني)  

إذا  األنورزوم  ففي  الرادف،  للدوران  اختبار  هو 
بقي ضغط الدم في الدوران احمليطي مرتفعًا بينما 
فإن  مضغوطًا،  األنورزوم  مكان  فوق  الشريان 

الدوران احمليطي يكون جيدًا.
Korsakoffʼs syndrome               متالزمة كورساكوف

(تخريف ونسيان لدى الكحوليني) 

)الالحق  التقدمي  الذاكرة  فقد  متالزمة  هي 
)السابق  الرجوعي  الذاكرة  وفقد  لإلصابة(، 
لإلصابة( مع خرف مصحوب بالتهاب األعصاب 
وصفه  مت  الذي  الكحولي  غير  أو  الكحولي 
بواسطة كورساكوف بأنه “اعتالل الدماغ النفسي 
حالياً  يستعمل  كورساكوف(”  )ُذهان  مي  السُّ

مرادفاً مع مصطلح “متالزمة فقد الذاكرة”.
Körte-Ballance                                                  -عملية كورت

operation                                                              باالنس

عملية جراحية يتم فيها إنشاء تفاغر بني العصب 
عالج  أجل  من  اللسان  حتت  والعصب  الوجهي 

شلل الوجه.
Korunyiʼs auscultation                    تسمع كوروني

)=Korunyiʼs percussion(

السبابة  بأصبع  بالطرق  يحدث  عي  تسمُّ قرع  هو 
على  متعامد  بشكل  اآلخر  السبابة  مفصل  على 

اجلزء املتسمع عليه.
kosam                                                                                    الَقوصام

ٌة لإِلْسهال) (َشَجٌر ُأستراليٌّ ُبزوُرُه ُمضادَّ

تستعمل  اخلضرة  دائمة  صغيرة  شجيرات  هي 
بذورها أحيانًا محليًا لعالج اإلسهال، والزحار، 

ونزيف الرحم.
Koshevnikoff’s disease              داء كوتشيفنيكوف

Kossel

Korokkoffʼs sounds                           أصوات كوروتكوف
            )في قياس ضغط الدم(

Systolic

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Phase 4

Phase 5

1st Diastolic

2nd Diastolic

A sharp "thud"

A blowing or swishing 
sound

A softer thud than phase 1

Silence

A softer blowing sound that 
disappears

Iانقباضي

الطور 1

الطور 2

الطور 5

الطور 4

الطور 3

الصوت االنبساطي األول

صوت عالي ناعم, ثم يختفي

السكون

الصوت االنبساطي الثاني

"صوت مكتوم" ناعم

"صوت مكتوم" حاد

صوت عالي

V

IV

III

II
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)Koschewnikow’s,              (الصرع اجلزئي املستمر)

Kozhevnikov’s epilepsy( 

نوبات  مع  املستمرة  الصرعيَّة  احلالة  من  شكل 
مستمرة  رمعية  بحركات  وميتاز  بؤرية،  حركية 

جلزء معني من اجلسم. 
Kossel                                                                            كوسيل

فيزيولوجيا  اختصاصي  كوسيل،  ]آلبريخت 
 1853 عام  بني  الفترة  خالل  عاش  أملاني، 
أو  الطب  في  نوبل  بجائزة  فاز  1927م[،   -
وذلك  1910م،  عام  في  الطبية  الفيزيولوجيا 
الكيمياء اخللوية من خالل  ملساهماته في مجال 
فيها  مبا  املختلفة  البروتينات  دراسة  في  أعماله 

املواد النووية.
Kossel’s test                                                 اختبار كوسيل 

(لكشف الهيبوزانتني) 

فحصه  املراد  السائل  معاجلة  فيه  تتم  اختبار 
بالزنك وحمض الهيدروكلوريك وهيدروكسيد 
الصوديوم الزائد، إذا كان الهايبوزانتني موجودًا 
)ياقوتّي  داكن  أحمر  لونًا  ينتج  فإنه  السائل  في 

اللون(.
Kostmann’s                                                    قلة العدالت

neutropenia                                             بحسب كوستمان

)syndrome(                                                        (متالزمة كوستمان)

يتميز  متنح  جسدّي  كروموسومي  اضطراب 
ببدء مبكر لعداوى قيحية ناكسة باجللد والرئتني 
الوحيدات  الدم، وكثرة  العدالت في  مع غياب 
املطلقة وكثرة اليوزينيات، وتسبب املوت املبكر، 
قلة  املميتة،  الطفلية  احملببات  ندرة  أيضًا  يسمى 
العدالت اخللقية وندرة احملببات الوراثية الطفلية.

koumiss                                                                                       ُقْمز

(َشراٌب ُيْسَتْحَضُر ِبَتْخميِر اللََّب)

حليب ُمخَتِمر من أنثى اخليل أو اجلمل، يستعمل 
غرب  من  معينني  أشخاص  بواسطة  كشراب 

ووسط آسيا.
kefir koumiss                                             ُقْمٌز َكفيِرّي

البقر  حليب  من  إنتاجه  يتم  الطعم  الذع  شراب 
والغنم واملاعز عبر تخميره بحبيبات الكفير التي 

حتتوي على بعض اخلمائر وجراثيم )امللبنة(.
Kovalevskyʼs canal                               قناة كوفالفسكي

(القناة العصبية املعوية) 

لألنبوب  اخللفي  القسم  من  املضغة  في  ممر 
أيضًا  ويسمى  االبتدائية،  املعى  نحو  العصبي 
مسمِّ  وقناة  االبتدائية  املعوية  والقناة  براون  قناة 

األورمية.
Koyter’s muscle                                                 عضلة كويتر

(العضلة املغضنة للحاجب)

اختصاصي  وهو  كولتر  فولشيراي  إلى  ]نسبة 
تشريح هولندي 1534 - 1600م[. هي العضلة 
النهاية  من  تنشأ  للحاجب،  املجعدة  أو  املغصنة 
املغرز في جلد  اإلنسية للقوس احلاجبي، يكون 
احلاجب، وتكمن وظيفتها بسحب احلاجب إلى 

األسفل والناحية اإلنسية. 
KP                                    مختصر لكلمة: رسابات كيراتينية

1. ترسبات خلوية وفبرينية )رسابات كيراتينية( 

تتكون على السطح اخللفي للقرنية. يحدث بعد 
إصابة عادة، أو التهاب القزحية واجلسم الهدبي 
النَّدى.  من  رقيقة  كقطرات  شكاًل  ويعطي 

وتسمى أيضًا التهاب القرنية املنقط. 
2. رسابات خلوية التهابية تظهر على بطانة قرنية 

العني.
K-Phos                                                                      ك -فوس

اسم جتاري ملستحضر فسفات البوتاسيوم أحادي 
التحضيرات  في  كدرائة  يستخدم  القاعدة، 

الدوائية .  
Kr                                                                                   رمز  الكِرْبتون

)=Krypton(                                                      (Kr كير ؛)

اجلو،  في  يوجد  خامل  غازي  كيميائي  عنصر 
العدد الذري له 36 ، والوزن الذري من 83.80.

Krabbe’s disease                                                    ه داء كرابِّ

Krameria
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(اعتالل بيضاء الدماغ العائلي) 

لعوز  نتيجة  احلالَّة  اجلسيمات  في  االختزان  داء 
الرضاع  سن  في  يبدأ  اجلاالكتوزيل.  سيراميداز 
متبوعًا  وانفعال وغضب وصمل  تهيج  ويصحبه 
رباعي،  وشلل  توترية،  وتشنجات  بنوبات، 
وعمى، وصمم، وعسر البلع، مع تدهور عقلي 
هناك  يكون  الباثولوجية  الناحية  ومن  مترٍق. 
زوال للميالني الدماغي سريعًا ومترقيًا مع وجود 
البيضاء.  املادة  في  الشكل  كروية  كبيرة  أجسام 
اجلاالكتوزيل،  سيراميداز  شحام  أيضًا  ويسمى 
البيضاء  املادة  حثل  أو  الشكل،  كروية  اخللية  أو 

بحسب كرابه.
Kraepelin                                                                 كريبيلني

ولد  أملاني،  نفسي  طبيب  هو  كريبيلني  ]إمييل 
الطب  بأب  1926م[، عرف  وتوفي  1856م  عام 
الهوسي  الذهان  ميَّز  لقد  الوصفّي.  النفسي 
كما  )الفصام(،  املبتسر  اخلرف  عن  االكتئابي 
مثل:  للفصام  األساسية  الفرعية  األمناط  وصف 

اجلامودي، والفَندي، والزورّي.
Krait                                                                           الِقْرطاط 

ٌة ِمَن الَعرابيد)  ٌة سامَّ (َحيَّ

جنس من أجناس الغضوب )حية من العرابيد(، 
في  وتوجد  جدًا،  سامة  حربشية  أفاعي  وهي 
شرق،  جنوب  حتى  الهند  من  متفرقة  مناطق 

وشرق آسيا.
Krameria                                                              ة الكراميِريَّ

ات)  (ِجْنُس ُشَجيراٍت وَأْعشاٍب ِمَن الَقْرِنيَّ

جنس من الشجيرات واألعشاب من القرنيات، 
)الرطانية  أنواعه  لبعض  اجلافة  اجلذور  كانت 
في  تستخدم  البرازيلية(  الرطانية  البيروفية، 

املاضي كمادة قابضة.
Kraskeʼs operation                                عملية كراسكه 

 عملية جراحية يتم فيها إزالة العصعص، وجزء 
من العُجز للوصول إلى سرطانة املستقيم.

Kratom                                                                                    َقْرطوم

(ُمَضيَغٌة ُتْسَتْعَمُل في تايالند)

شجرة  أوراق  من  حتضيره  يتم  عشبي  مركب 
)نفساني  مهدئ  أو  كمنبه  يستخدم  القرطوم، 

املفعول( اعتمادًا على الكمية املستهلكة.
kratometer                                            ريِن الَبَصر ِجهاُز َتْ

مترين  في  تستخدم  للضوء  كاسرة  منشورية  أداة 
)اختبار( البصر، وذلك عند تقومي احلول.

krauomania                                                       ة ٌة َنْظِميَّ َعرَّ

kraurosis                                                                         َلَطع

أجزاء  أحد  تصيب  والذبول  اجلفاف  من  حالة 
اجلسم، ويطلق بخاصة على فرج املرأة .

kraurosis penis                                      َلَطُع الَقضيب
حشفة  تصيب  والضمور  اجلفاف  من  حالة 

القضيب في الرجال.
kraurosis vulvae                                         َلَطُع الَفْرج

املرأة  مرض جلدي ضموري مزمن يصيب فرج 
مع  مسطحة  بيضاء  جاسية  بحطاطات  يتميز 
هاالت حماموية وسدادات تقرانية جريبية سوداء 

مما يؤدي إلى حالة من اجلفاف.
Krauseʼs bulbs                       ة ُجَسيماُت كراوزه الَبَصِليَّ

الصغيرة  املمحفظة  العصبية  النهايات  من  نوع 
املخاطية،  واألغشية  اجللد،  في  توجد  التي 
بأنها  وُيظنُّ  متفاوتة،  مستويات  عند  وامللتحمة 
كونها  للبرودة  حرارية  كمستقبالت  تعمل 
مستقبالت سريعة التكيف. وتسمى أيضًا بصلة 

كراوزه، أو البصلة االنتهائية. 
Krauseʼs corpuscles                            ُجَسيماُت كراوزه

Kraskeʼs
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)Corpuscula bulboidea                              جسيمات بصلية)

TA(                                                                                (الشكل

الصغيرة  املمحفظة  العصبية  النهايات  من  نوع 
املخاطية،  واألغشية  اجللد،  في  توجد  التي 
وُيظنُّ  متفاوتة،  مستويات  عند  وامللتحمة، 
كونها  للبرودة  حرارية  كمستقبالت  تعمل  بأنها 
بصلة  أيضًا  تسمى  التكيف.  سريعة  مستقبالت 

كراوزه، أو البصلة االنتهائية.
Krauseʼs glands                                             غدد كراوزه

 )accessory Lacrimal               (الغدد الدمعية اإلضافية)

gland(

حتت  الضام  بالنسيج  عميقة  إضافية  دمعية  غدد 
أيضًا  تسمى  العلوي،  بالقبو  وغالبًا  امللتحمة، 

الغدد املخاطية للملتحمة.
Krauseʼs ligament                                       رباط كراوزه

 شريط ليفي يتكون من خالل تثخن احلد األمامي 
العجاني  الرباط  أيضًا  يسمى  العجاني،  للغشاء 

املستعرض.
 Krauseʼs line                                         (Z شريط) خط كراوزه

)Z band(                                                                           (في العضالت)

كخط  الطولي  املقطع  على  يرى  رفيع  غشاء 
املسافة  وتفيد   ،)I( الشريط  وسط  في  داكن 
القسيمات  حتديد  في  متتالني   )Z( شريطي  بني 
أيضًا  ويسمى  املخططة.  بالعضالت  العضلية 
قرص أميتشي، وخط أو طبقة دوبي، والقرص 

الوسيط، والشريط الطرفي والقرص الرفيع.
Krauseʼs membrane                                  غشاء كراوزه

 )Z band( (Z الشريط =)

كخط  الطولي  املقطع  على  يرى  رفيع  غشاء 

 Krauseʼs line                                         )Z خط كراوزه )شريط
(Z band)                                                                        )في العضالت(

Sarcomere القسيم العضلي

Z line
Z شريط

Z line
Z شريط

A band
A شريط

I band
I شريط

I band
I شريط

H zone
H منطقة

Thin filamentsاخليط الرفيع

Thick filaments اخليط الثخني

krebiozen
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املسافة  وتفيد   ،)I( الشريط  وسط  في  داكن 
القسيمات  حتديد  في  متتالني   )Z( شريطي  بني 
أيضًا  ويسمى  املخططة.  بالعضالت  العضلية 
قرص أميتشي، وخط أو طبقة دوبي، والقرص 

الوسيط، والشريط الطرفي والقرص الرفيع.
Krauseʼs operation                                  عملية كراوزه

تاريخية،  مرجعية  ذات  جراحية  عملية  هي   .1

يتم فيها استئصال خارج اجلافية لعقدة جاسر في 
حالة ألم العصب ثالثي التوائم.

العصبية  الوجه  آالم  لتخفيف  جراحية  عملية   .2

استحدثها   وقد  اجلاسرية،  العقد  عن طريق فصل 
العاملان هارتلي وكراوزه، وسميت بعملية هارتلي 

كراوزه.
Krauseʼs valve                                صمام كراوزه

(في القناة الدمعية)

عبارة عن طية من الغشاء املخاطي توجد في بعض 
األنفية  والقناة  الدمع  كيس  موصل  عند  األحيان 

الدمعية. ويسمى أيضًا صمام بيرو. 
kre )o(                                     سابقة مبعنى اللحم

 ]=Cre)O([ 
kreatin                                                                          كرياتني

حمض  َمْثَيلة  طريق  عن  يتكون  أميني  حمض 
أنسجة  في  ويحدث  آسيتيك،  اجلوانيدينو 
ويعتبر  العضالت.  في  وخاصة  الفقاريات، 
الهامة  التخزين  صيغ  أحد  املفسفر  الكرياتني 
مصدر  وهو  اجلسم،  في  الطاقة  عالي  للفسفات 

رئيسي للطاقة الالزمة لتقلص العضالت.
krebiozen                                                          كريبيوزين

من  شكاًل  واألدوية  األغذية  إدارة  تعتبرها  مادة 
دم  من  املادة  هذه  عزل  ويتم  الكرياتني،  أشكال 
ويزعم  البقرية،  بالشعية  حقنها  يتم  التي  اجلياد 
أنها  إال  السرطان،  أثر فعال في عالج  بأنها ذات 
محظورة التداول داخل نطاق الواليات املتحدة.

Krebs                                                                            كريبس

حيوية  كيمياء  اختصاصي  جيرهارد  إدوين   .1  
نوبل  جائزة  على  حاز  1918م،  مواليد  أمريكي 
الطب  في  فيشر  هنري  إدموند  مع  باالشتراك 
والفيزيولوجيا سنة 1922م لعملهم على اكتشاف 

دور كيناز البروتني في استقالب اخللية.
أملانيا،  مواليد  بريطاني  أدولف  هانز  سير   .2

اختصاصي كيمياء بيولوجية (1900 - 1981م)، 
حاز على جائزة نوبل مع فريتز ألبرت ليمان في 
الطب والفيزيولوجيا سنة 1953م الكتشاف دورة 

حمض السيتريك.
Krebs cycle                                                        َدوَرُة كريبس

هي عبارة عن دورة احلمض ثالثي الكربوكسيل 
جزيئات  ألكسدة  النهائي  األصلي  املسار  وهي 
الكربون،  أكسيد  ثنائي  إلى  )الطاقة(  الوقود 
إلى  )الطاقة(  الوقود  جزيئات  معظم  وتدخل 
الدورة على شكل إنزمي أسيتيل التميم A، وهي 
التخليق  تفاعالت  إلمتام  الالزمة  الوسائط  تنتج 
وينتج  املتقدرات  في  الدورة  حتدث  احليوي. 
تزويد  األدينوزين من خالل  ثالثي فسفات  عنها 
وتسمى  باإللكترونات.  اإللكترون  نقل  سلسلة 

أيضًا: دورة حمض الستريك.
kreotoxicon                                                        ُسمُّ اللَّْحم

تتسبب في ظهور  السام،  اللحم  في  توجد  مادة 
أعراض التسمم عند تناوله. 

kreotoxin                                                              ُسمُّ اللَّْحم

أو  جراثيم  بواسطة  إنتاجه  يتم  قاعدي  سم  أي   
فطريات متواجدة في اللحوم.

kreotoxism                                                ُم باللَّْحم َسمُّ التَّ

التسمم الناجم عن تناول حلم ُملَّوث باجلراثيم، 
واألمعاء  املعدة  التهاب  من  وخيمة  حالة  وهي 
بالعصوية  اللحوم  تلوث  عن  ناجتة  احلادة، 

Krebs
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الشمعية واملطثية احلاطمة، واإلشريكية القولونية 
الذهبية،  والعنقودية  والسلمونيلة  الغازية، 

واليرسينية امللهبة للمعى والقولون. 
kresofuchsin                                                      كريزوفوكسني

لِوْين) (َمْسحوٌق ِللتَّ

ن  مسحوق أزرق- رمادي اللون، يستخدم كملوِّ
أحمر  املائي  محلوله  ويكون  األنسجة،  علم  في 
أزرق  الكحولي  محلوله  يكون  بينما  اللون، 

اللون. 
 kresol                                                                                   كريزول

)=cresol(

سائل يتم احلصول عليه من قطران الفحم ويحتوي 
على ما ال يزيد عن 5 % فينول. يتراوح لونه من 
عدمي اللون إلى األصفر أو البني أو الوردي، كما 
أنه سام لإلنسان والعديد من احليوانات األخرى؛ 
تصاوغية.  أشكال  ثالثة  من  ال  أكَّ مزيج  وهو 
استعماله  الفينول.  من  قوة  أكثر  ر  مطهِّ أنه  كما 
والصحون  األدوات،  تعقيم  في  الرئيسي: 
غير  األخرى  واألغراض  واألوعية  )األطباق( 
احلية. يسمى أيضًا حمض الكريسيليك أو ثالثي 

الكريزول.
Kretschmannʼs space                           حيز كريتشمان

  (في غشاء الطبل)
دب فوق الطبل  الرَّ عبارة عن باحة منخفضة في 

حتت حيِّز بروساك في األذن الوسطى.
Kretzʼs granules                                    حبيبات كيريتز

تليف  حاالت  في  الكبد  في  توجد  حبيبات 
الكبد. 

Kreysigʼs sign                                            عالمة كريزيج

حتدث  األضالع  بني  لألحياز  انخفاض  هي 
في  تتواجد  القلبي،  االنقباض  مع  بالتوازي 

التهاب التأمور امللتصق.

Krimerʼs operation                                     عملية كرمير

بواسطة  احلنكي  الشق  لسد  جراحية  عملية 
عند  ُتثبت  عريضة  مخاطية  سمحاقية  شريحة 

اخلط األوسط.  
krimpsiekte                                  ْفلق التسمم بنبات الطَّ

نتيجة  إفريقيا  جنوب  في  املاشية  يصيب  مرض 
فَلق  الطَّ جلنس  التابعة  النباتات  من  ألي  تناولها 
أعراض  الطفلق، وتشمل  التي حتتوي على سم 
أن  ميكن  تشنجات  وحدوث  البطن  آالم  اإلصابة 

تكون قاتلة.
kringle                                                                          كرجنل

أحماض أمينية مكونة من متتالية مرتبطة بثنائي أو 
تنطوي بشكل  بالسيستئني  السلفيد، غنية  ثالثي 

مميز، وتتواجد في مولد البالزمني. 
krinin                                                                               كرينني

 )=crinin(

مادة منشطة إلفراز الغدد.
Krishaberʼs disease                                       داء كريشابر

(ُعصاب كريشابر)

متالزمة تتميز بتسرع القلب، واألرق، أو الدوار، 
مع فرط احلس وشعور بفراغ الرأس )احلماقة(.

Krisowski                                          كريزوفاسكي

]ماكس كريزوفاسكي، طبيب أملاني، توفي في 
القرن التاسع عشر[.

Krisovakiʼs sign                                عالمة كريزوفاسكي

(في الزهري اخللقي) 

خطوط ندبية تشع من الفم في الزهري اخللقي.
Krogh                                                                                 كرو

اختــصـاصـي  ستـنــبــرج،  أوجـســت  ]تشــاك 
 1874( بني  ما  عاش  دامناركي،  الفيزيولوجيا، 
- 1949م([ حاز على جائزة نوبل في الطب أو 
تنظيم  آلية  الكتشافه  1920م  عام  الفيزيولوجيا 

احلركية الشعيرية. 

Krukenbergʼs
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Kromayerʼs lamp                                        مصباح كروماير

(لتوليد األشعة فوق البنفسجية) 

مع  الضغط  عالي  زئبقي  قوسّي  مصباح  هو 
عالج  في  يستعمل  ع.  التَّشعُّ من  صغير  حقل 
السطحية  املناطق  في  اجللدية  االضطرابات 

الصغيرة من اجللد.
kromskop                                                 ة ْصويِر اللَّوِنيَّ آَلُة التَّ

للعينات  ملونة  صور  اللتقاط  يستخدم  جهاز 
املرضية.

Kroneckerʼs center                                          مركز كرونيكر

)=cardioinhibitory                                    مركز مثبط=)

center(                                                                      (للقلب

تأثير  له  الذي  الوعائية  احلركية  مركز  في  جزء 
مثبط على القلب من خالل العصب احلائر.

Kroneckerʼs puncture                               وخز كرونيكر

(وخز مركز تثبيط القلب في الدماغ جتريبيًا)

املثبط  العصب  التجريبي: وخز مركز  الطب  في 
اخلاص بالقلب عن طريق إبرة رفيعة طويلة.

Krönleinʼs hernia                                         فتق كرونالين

)=inguinoproperitoneal                   فتق أربي أمام)

hernia(                                                                                         (الصفاق

خروج األحشاء الذي يكون جزء منه إربيًا واجلزء 
اآلخر أمام الصفاق.

 Krukenbergʼs spindle                       مغزل كروكينبرغ

(في الوجه اخللفي للقرنية ) 

لونها  الشكل،  مغزلية  عمودية  عتامة  عن  عبارة 
للقرنية  اخللفي  السطح  على  تتشكل  محمر  بني 
أثناء  املطروحة  املصطبغة  القزحية  خاليا  بواسطة 
االحتكاك بني طبقة الصباغ اخللفي للقزحية وبني 

األلياف النطيقية.
Krukenbergʼs tumor                               ورم كروكينبيرغ

(ورم في املبيض انتقالي من املعدة)

من  نقيلية  عادة  املبيض  سرطانة  من  خاص  نوع 
سرطان السبيل املعدي املعوي )الهضمي( خاصة 
التنكس  من  بباحات  الورم  هذا  يتميز  املعدة. 

املخاطاني ووجود خاليا تشبه اخلامت.

 Krukenbergʼs veins                       أوردة كروكينبيرغ

( األوردة املركزية للكبد)

تنزح  الكبدية،  الفصوص  منتصف  في  أوردة 
أيضًا األوردة  الكبدي. تسمى  الوريد  إلى داخل 

املركزية للفصوص الكبدية.
krymotherapy                   ة يَّ ٌة َقرِّ ٌة بالَبْرِد؛ ُمعاجَلَ ُمَعاجَلَ

)=cryotherapy(

االستعمال العالجي للبرودة.
 kryoscopy                                             َماد ِقَياُس َدَرَجِة االجْنِ

)=cryoscopy(

هو فحص السوائل بناًء على املبدأ بأن درجة جتمد 
احملاليل تتفاوت بحسب كمية وطبيعة املذاب.

krypto-                                              سابقة مبعنى اخَلَفاء

krypton                                                                             الكربتون

اَلُثون) اِدُس والثَّ (الُعْنُصُر السَّ

الغالف  في  يوجد  خامل  غازي  كيميائي  عنصر 
اجلوي، عدده الذري 36 ووزنه الذري 83.80، 

. Kr ويرمز له بالرمز
krypton laser                                  ليزُر الْكِريْبُتون

األحمر  الطيف  فوتونات  من  ليزر  يتكون 
العني  إجراءات  في  يستخدم  متر(،  نانو   647(
للشبكية  الضوئي  التخثير  في  خاصة  العالجية، 

حال وجود نزف باجلسم الزجاجي.
Ksp                                                         رمز لثابتة ناجت الذوبان

هي ثابتة توازن مشتقة للتوازن احلاصل بني مركب 
قليل الذوبانية، وبني احمللول املشبع بهذا املركب. 
ولضآلة الكمية الذائبة من املركب، يعتبر تركيزه 
ثابتًا وتعادل هذه الثابتة Ksp حاصل ضرب ثابتة 
التوازن K في التركيز األصلي للمركب، وبذلك 
تركيزات  تسبب  األيوني.  الناجت  تعادل  فهي 

األيونات العالية حدوث الترسيب. 

Krukenbergʼs
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Kt/V                                تعبير دال على كفاءة الديال

جتزيئيًا  اليوريا  تصفية  أو  الكفاءة  على  دال  تعبير 
عند إجراء جلسة ديال دموي واحدة، حيث تعبر 
)k( عن معدل تصفية اليوريا، بينما تعبر)t( عن 
الوقت الذي تستغرقه جلسة الديال الدموي، أما 
من  االنتهاء  بعد  اليوريا  توزيع  حلجم  فترمز   )V(

الديال الدموي.
KUB                                                            ،مختصر: كلية، حالب

ومثانة بولية      

 ،(Ureter) احلالب ،(Bladder) هو مختصر املثانة
.(Kidney) الكلية

kubisagari                                                      ُدواٌر َشَلِليٌّ ياباِنّي

الدهليزّي.   العصبون  اللتهاب  الياباني  االسم 
يتكون  الذي  الدهليزية  الوظيفة  اضطراب  وهو 
من نوبة مفردة من الدوار الشديد، عادة مصحوبًا 
سمعية.  أعراض  بدون  ولكن  وقيء،  بغثيان 
يصيب بشكل رئيسي البالغني الصغار، وممن هم 
في منتصف العمر ويتحسن عادة املريض خالل 

أيام قليلة.
Kubisgari                                                   ُدواٌر َشَلِليٌّ ياباِنّي

الدهليزّي.   العصبون  اللتهاب  الياباني  االسم 
يتكون  الذي  الدهليزية  الوظيفة  اضطراب  وهو 
من نوبة مفردة من الدوار الشديد، عادة مصحوبًا 
سمعية.  أعراض  بدون  ولكن  وقيء،  بغثيان 
يصيب بشكل رئيسي البالغني الصغار، وممن هم 
في منتصف العمر ويتحسن عادة املريض خالل 

أيام قليلة.
 Kufsʼ disease                                                       داء كوف

)=1 . juvenile                                         1. (الشحام السفنجولي

sphingolipidosis                                                           اليفعي

2 . amaurotic idiocy(                         (2. البالهة الكمنية

السيرويدي  الليبوفوسيني  للداء  الناضج  النمط 
قبل  عادة  ويبدأ  البالغني،  يصيب  الذي  العصبي 

مترق،  عصبي  بتنكس  ويتميز  سنة،   40 عمر 
العصبي  اجلهاز  في  لليبوفوسني  مفرط  واختزان 
يختلف  وهو  احلياة.  بقصر  توقع  مع  املركزي، 
السيرويدي  الليبوفوسيني  الداء  أمناط  بقية  عن 

العصبي، في أنه ال يسبب العمى.
  Kugelberg-                                                       -داء كوغيلبيرغ

Walander disease                                           فيالندر

)=hereditary juvenile                       الضمور العضلي)

muscular atrophy(                            (اليفعي الوراثي

شكل يفعي وراثي من الضمور العضلي، ينتقل 
عادة بشكل ِخلَّة كروموسومية جسدية متنحية، 
وهو ينجم عن آفات في القرن األمامي للنخاع. 
من  الثاني  أو  األول  العقد  في  ببدئه  ويتجلى 
السنتني و17 سنة،  أساسيًا بني  العمر، والسيما 
العضالت  في  وضعف  ضمور  يحدث  حيث 
احلوضي،  واحلزام  السفلية  لألطراف  الدانية 
ونفضان  القاصية  العضالت  باكتناف  متبوعًا 

عضلي.
Kuhlmannʼs test                                                اختبار كوملان

(لتقدير القدرة العقلية

عند الرضع)

ع  ضَّ هو تعديل الختبار بينيت لالستعمال في الرُّ
لتقدير الكفاءة العقلية والسعة الذهنية. 

 Kuhneʼs muscular                          ظاهرة كونيه

 phenomenon                                                            العضلية

يسبب  حي  عضلي  ليف  عبر  مستمر  تيار  مترير 
القطب  نحو  املوجب  القطب  من  يتحرك  جًا  متوُّ

السالب.
Kuhntʼs teminal                                 الصفائح االنتهائية

plates                                                                                 بحسب كونيه

(الصفائح احلركية االنتهائية)

الصفائح االنتهائية احلركية لألعصاب في املغازل 
العضلية.

Külzʼs
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Kuhntʼs operation                      عملية كونت

عملية جراحية لعالج مرض اجليب اجلبهي بإزالة 
اجلدار األمامي وكحت الغشاء املخاطي.

Kuhnt-Junius disease              داء كونت-يونيوس

)=disciform macular                        التنكس البقعي =)

degeneration(                                        (القرصي الشكل

في  يحدث  البقعي  التنكس  من  شكل  هو 
األشخاص فوق 40 سنة من العمر والذي يشمل 
فيه التَّصلُّب كاًل من البقعة والشبكية، ويحدث 
نتيجة نزيف بني غشاء بزوخ والظهارة الصبغية.

kukuruku                                              ُدواٌر َشَلِليٌّ نيجيري

Kulchitskyʼs cells                     خاليا كولشيتسكي

)argentaffin cells(                                          (ضة (خاليا ُمَتفضِّ

(في خبايا ليبركون في األمعاء) 

ة كائنة بني اخلاليا التي تبطن  1. خاليا أليفة الفضَّ

غدد ليبروكون في األمعاء.                                                                                                      
تصطبغ  التي  الكروم  أليفة  معوية  خاليا   .2

في  وتوجد  الفضة،  وأمالح  الكروم  مع  بسهولة 

األجزاء القاعدية لغدد اجلهاز الهضمي.
Külzʼs cast                                                        أسطوانة كولتس

(أسطوانة الغيبوبة)

وهي  بالغيبوبة(،  املصابني  بول  فحص  )في 
شديدة  حبيبات  على  حتتوي  بولية  أسطوانة 
السبات  حدوث  إلى  تشير  أنها  قيل  االنكسار، 
ر إلى  السكري )الغيبوبة( يتم تبخير البول املختمِّ
السلفوريك  حمض  إليه  يضاف  شرابّي،  اتساق 
القوي بحجم متساٍو، ثم يتم تقطير املزيج.  إذا 
كان حمض هيدروكسي البوتيريك موجودًا فإن 
ويتبلور.  يتكون،  ألفا كروتينيك سوف  حمض 
نة  ُميمِّ خصائص  ر،  التخمُّ بعد  البول،  أظهر  إذا 
يكون  البوتيريك  هيدروكسي  بيتا  حمض  فإن 

موجودًا.
Külzʼs cylinder                                              أسطوانة كولتس

(أسطوانة الغيبوبة السكرية)

هي  بالغيبوبة(،  املصابني  بول  فحص  )في   
شديدة  حبيبات  على  حتتوي  بولية  أسطوانة 

Külzʼs

Kuhnt-Junius disease                      داء كونت-يونيوس

 (=disciform macular                        التنكس البقعي =(
degeneration)                                  )القرصي الشكل

)أ( )ب(
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السبات  حدوث  إلى  تشير  أنها  قيل  االنكسار، 
السكري )الغيبوبة(.  

Külzʼs test                                                         اختبار كولتس

(لكشف حمض بيتا هيدروكسي بوتيريك) 

شرابّي،  اتساق  إلى  ر  املختمِّ البول  تبخير  يتم 
بحجم  القوي  السلفوريك  حمض  إليه  يضاف 
حمض  كان  إذا  املزيج.   تقطير  يتم  ثم  متساٍو، 
حمض  فإن  موجودًا،  البوتيريك  هيدروكسي 
أظهر  إذا  ويتبلور.  يتكون  سوف  كروتينيك  ألفا 
نة فإن حمض  ر، خصائص ُميمِّ البول، بعد التخمُّ

بيتا هيدروكسي البوتيريك يكون موجودًا.
kumiss                                                                                        ُقْمز

(َشراٌب ِمْن َتْخميِر اللََّب) 

حليب ُمخَتِمر من أنثى اخليل أو اجلمل، يستعمل 
غرب  من  معينني  أشخاص  بواسطة  كشراب 

ووسط آسيا.
kumyss                                                                                        ُقْمز

(َشراٌب ِمْن َتْخميِر اللََّب)

حليب ُمخَتِمر من أنثى اخليل أو اجلمل، يستعمل 
غرب  من  معينني  أشخاص  بواسطة  كشراب 

ووسط آسيا.
Kümmellʼs disease                               داء كوميل

)compression fracture                               كسر الفقرة)

of vertebra(                                                       (االنضغاطي

دًا  معقَّ يظهر  حيث  للفقرة،  انضغاطي  كسر  هو 
أعراضيًا خالل أسابيع قليلة بعد اإلصابة الفقرية، 

Kupfferʼs cells                                َخاَليا ُكْبفر

Hepatocytes
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الفقري(،  السيساء )العمود  ألم في  ويتكون من 
وألم عصبي بني األضالع، واضطرابات حركية 
تكون  الفقري  العمود  في  وحدابة  الساقني،  في 

مؤملة بالضغط ويخف بسهولة بالبسط. 
 Kummell’s spondylitis             التهاب الفقار لكوميل

(كسر الفقار االنضغاطي) 

د  معقَّ يظهر  حيث  للفقرة،  انضغاطي  كسر  هو 
اإلصابة  بعد  قليلة  أسابيع  خالل  أعراضي 
)العمود  السيساء  في  ألم  من  ويتكون  الفقرية، 
الفقري(، ألم عصبي بني األضالع، اضطرابات 
حركية في الساقني، وحدابة في العمود الفقري 

تكون مؤملة بالضغط ويخف بسهولة بالبسط.
 Kummell-Verneuil                                              -داء كوميل

disease                                                                    فيرنوي

)compression fracture                                         كسر الفقرة)

of vertebra(                                                       (االنضغاطي

دًا  معقَّ يظهر  حيث  للفقرة،  انضغاطي  كسر  هو 
أعراضيًا خالل أسابيع قليلة بعد اإلصابة الفقرية، 
ويتكون من ألم في السيساء )العمود الفقري(، 
وألم عصبي بني األضالع، واضطرابات حركية 
الفقري تكون  العمود  الساقني، وحدابة في  في 

مؤملة بالضغط ويخف بسهولة بالبسط.
Kunkelʼs syndrome                            متالزمة كونكيل

(التهاب الكبد ذئبي الشكل)  

مبظاهر  املترافق  النشط  املزمن  الكبد  التهاب  هو 
املناعة الذاتية.

Kuntscher nail                                 مسمار كونتشر

(لتثبيت الكسور) 

مسمار معدني ُأسطواني يستخدم للتثبيت داخل 
النقي للكسور العظمية.

Kupfferʼs cells                               َخاَليا ُكْبفر

نواة  مع  الشكل  هرمية  أو  جنمية  كبيرة  خاليا 
هذه  بارزة.  صغيرة  ونويَّات  كبيرة  بيضاوية 

اجليبانية  اجلدران  تبطن  الكثيفة  البلعمية  اخلاليا 
ل جزءًا من اجلهاز الشبكي البطاني. للكبد وتشكِّ

kupramite                                                                       كوبراميت

ة)  (ِكماَمٌة غاِزيَّ

كمام غازي ممتز ألدخنة األمونيا.
Kurloffʼs bodies                                       أجسام كيرلوف

(في الوحيدات في دم القبعة) 

الكريات  في  مشاهدتها  تتم  أجسام  هي 
غينيًا  خنازير  لدى  النواة  وحيدة  الكبيرة  البيضاء 
والقوارض القريبة منها واملالحظة بواسطة املجهر 
من  تنتج  بأن  احملتمل  من  أنه  تشير  اإللكتروني، 
ن  مكوِّ وتركيز  احتجاز  من  أو  اخللية  داخل  إفراز 

جزيئي مصلّي.
Kurthia                                                                                   كورثيا

جنس من أجناس اجلراثيم وتدية الشكل، يتكون 
عيدانية  منتظمة  اجلرام،  موجبة  جراثيم  من 
مستديرة  نهايات  ذات  متفرعة  غير  الشكل 
شكل  على  مجموعات  في  اجلراثيم  هذه  وتقع 
سالسل، كما أنها تكون متعددة األشكال. وقد 
وذلك  البشري  البراز  من  اجلراثيم  هذه  عزل  مت 
اللحوم  ومن  الغذائي،  التسمم  من  حاالت  في 
أمعاء  اللحوم، وتوجد في محتويات  ومنتجات 
الدجاج، وفي السماد العضوي، واملياه الراكدة 

واحلليب.
kurtosis                                                   التجانف، تفلطح

للداللة  اإلحصائي  التعبير  هذا  يستخدم 
بتوزع  اخلاص  التسطح  أو  الذروة  مدى  على 
الطبيعي  بالتوزيع  باملقارنة  وذلك  االحتمالية، 

لنفس التفاوت.
kuru                                                                                 الكورو

(َمَرٌض َعَصِبيٌّ ُميت) 

شكل معدي من أشكال داء بريون، يتميز بوجود 
بني  أساسي  بشكل  ويظهر  طويلة،  حضانة  فترة 
واملناطق  اجلديدة  غينيا  ملناطق  األصليني  السكان 

kupramite



- 188 - - 189 -

أكل  بطقوس  يرتبط  أنه  ويعتقد  لها،  املجاورة 
بني  تنتشر  مثله( ]طقوس  احلي حلي  )أكل  املثيل 

السكان األوائل لهذه املناطق[.
Küssʼs experiment                       جتربة كوس

أو  األفيون  من  محلول  حقن  عن  عبارة  هي 
املريض  على  يظهر  لم  وإذا  املثانة،  في  البالَّدونا 
عدم  يثبت  بالتالي  التسمم،  من  أعراض  أي 

نفاذية ظهارة املثانة لهذه املواد.
 Kussmaul-Kien                                         -تنفس كوسماول

respiration                                                                   كني

تتم  والسريع  العميق  التنفس  من  شكل  هو 
مشاهدته بشكل خاص في احلماض االستقالبي 
شًا  تعطُّ أو  الهواء  عوز  أيضًا  يسمى  )األيضي(، 

للهواء.
 Kussmaul-Landry                                       -شلل كوسماول

paralysis                                                                          الندري

)acute Febrile                                                      التهاب األعصاب)

polyneuritis(                                                           (احلموي احلاد

مترق ذو سببيَّة غير  شلل عصبي حركي صاعد 
عدوى  حدوث  بعد  مباشرة  يحدث  معروفة، 
معوية أو تنفسية. لقد مت افتراض آلية مناعية ذاتية 
بعد حدوث عدوى فيروسية غالبًا تبدأ بحدوث 
للساقني،  رخو  بشلل  متبوعًا  للقدمني  مذل 
مع  والوجه  واجلذع،  الذراعني،  إلى  صاعدًا  
العضالت  )شلل  بصلّي  وشلل  خفيفة،  ى  حمَّ
املنعكسات  ضعف  أو  وغياب  البصلية(، 
النخاعي  السائل  بروتني  في  وزيادة  الوترية، 
أيضًا:  يسمى  اخلاليا.  في  مقابلة  زيادة  بدون 

التهاب األعصاب احلاد مجهول السبب. 
Kussmaulʼs disease                                    داء كوسماول

)periarteritis                                          التهاب محيط)

nodosa(                                                        (الشريان العقد

هو شكل من االلتهاب الوعائي الناخر اجلهازي، 

في  واملتوسطة  الصغيرة  الشرايني  يكتنف  الذي 
احتشاء  عن  تنتج  وأعراض  عالمات  مع  احلجم 

ب خاليا العضو املصاب. وتندُّ
Kussmaul’s respiration                    ُس كوسماول َتَنفُّ

تتم  والسريع  العميق  التنفس  من  شكل  هو 
مشاهدته بشكل خاص في احلماض االستقالبي 
ش  )األيضي(، يسمى أيضًا عوز الهواء، أو تعطُّ

للهواء.
Küstnerʼs law                                 قانون كوستنر

فإن  اليسرى  اجلهة  على  املبيض  ورم  ظهر  إذا 
التواء عنيقته يحدث أعراضًا ناحية اجلهة اليمنى 

والعكس بالعكس.
Küstnerʼs sign                                               عالمة كوستنر

(في أورام املبيض)

أماميًا  الناصف  اخلط  على  يظهر  كيسي  ورم 
اجللدانية  الكيسات  حاالت  في  للرحم  بالنسبة 

املبيضية.
Kutrol                                                                       كوترول

وهو  اليوروجاسترون  ملستحضر  جتاري  اسم 
هرمون مثبط إلفراز املعدة.

kuttarosome                                                 ُجَسيٌم َنْخَروِبّي

(في نبابيت الشبكية)

kV                                                                        مختصر كيلوفولط

1. هي وحدة قياس الضغط الكهربائي أو القوة 

كة الكهربية، وتساوي 1000 فولط. احملرِّ
2. فرق اجلهد الذي يساوي 1000 فولط، يحدد 

الكيلو فولط نوعية األشعة الناجتة بواسطة أنبوب 
األشعة، وبالتالي جودة صورة األشعة النهائية.

Kveim test                                                                  اختبار كفامي

(للساركويد) 

هو اختبار داخل األدمة للكشف عن الساركويد، 
يتم إجراؤه عن طريق حقن مستضد كفامي )الذي 
مصابني  مرضى  طحال  من  عليه  احلصول  مت 

kW-hr
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 ،3( بعد  اجللد  خزعات  وفحص  بالساركويد( 
هذا  منوذجية،  عقيدات  ظهرت  إذا  أسابيع.   )6

يدل على أن االختبار إيجابي.
kVp                                                      ذروة الكيلوفولطات

هو أقصى عدد من الكيلوفولطات املستعملة في 
إنتاج الصور الشعاعية.

Kw                                     رمز لثابتة الناجت األيوني للماء

 kW                                                       مختصر كيلووات

 1000 وتساوي  الكهربية،  الطاقة  قياس  وحدة 

واط.
kwashiorkor                                                          كواشيوركور

اقة)  (سوُء َتْغِذَيِة البروتني والطَّ

والطاقة،  بالبروتني  التغذية  سوء  أشكال  أحد 
أثناء  أو  غالبـًا،  املشردين  األطفـال  يصـيـب 
املجاعات، وينتج من َعَوز بروتيني وخيم، وقد 
قد  أنه  إال  كافيًا  احلرارية  السعرات  تناول  يكون 
ُمْعوزًا في بعض احلاالت، ويتصف هذا  يكون 
اجللد  صبغة  في  وتبدالت  النمو  بتأخر  املرض 

kyano -

Kwashiorkor                                                          كواشيوركور
اقة(         )سوُء َتْغِذَيِة البروتني والطَّ
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جلد رقيق

Cell-mediated immunity
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Lab tests
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االختبارات املعملية

Transferrin and total 
iron-binding capacity

األلبومني

املناعة املتوسطة 
باخللية
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وتضخم  وذمة  حدوث  إلى  باإلضافة  والشعر، 
في  باثولوجية  وتغيرات  مناعي  وعوز  البطن، 

الكبد.
marasmic                                                    كواشيوركور 

kwashiorkor                                                    َسَغِلّي
حالة من حاالت سوء التغذية، تتصف بحدوث 
حدوث  مع  معًا،  والسعرات  البروتني  في  َعَوز 
اجللد  حتت  الدهن  وفقد   ، وخيم  نسيجي  هزال 

وعادة التجفاف.
kwaski                                                اْرِتعاُش سوِء الَتْغِذَية

(في اأَلْطفال) 

تتم مشاهدتها في األطفال ممن لديهم سوء  حالة 
تغذية شديد، بحيث يعانون نفضات وارتعاشات 
غذاء  إدخال  من  أسبوعني  أو  أسبوع  بعد  نظمية 

أفضل، تختفي احلالة خالل أسابيع قليلة.
kW-hr                                                  كيلووات-ساعة

التي  الطاقة  تساوي  طاقة،  عن  للتعبير  وحدة 
تبذلها قدرة واط واحد في ساعة.

kyano-                                                  سابقة مبعنى اأَلْزَرق

kyanophane                                       ِصباُغ امَلخاريِط اأَلْزَرق

Kyasanur Forest disease             داء غابة كياسانور

احلرارة  درجة  بارتفاع  تتميز  شديدة  نزفية  ى  حمَّ
وأعراض نزفية وطفح، حتدث في والية مايسور 
رة وتنتقل إلى  في الهند، وتسببها الفيروسة امُلَصفَّ
اإلنسان من مستودعات العدوى مثل، فأر احلقل 

والقرود عن طريق القراد )قرادات القرشومة(.
Kyasanur Forest                                       فيروس داء غابة

disease virus                                                            كياسانور

(في الهند)

يتم  رة،  امُلَصفِّ الفيروسات  لعائلة  تابع  فيروس 
عزله من القرود في الهند، وهو قادر على إصابة 

اإلنسان بداء غابة كياسانور. ينتشر الفيروس عن 
طريق القرود والطيور ذات العدوى اخلفيفة.

 kyestein                                                       ُطهاَوُة َبوِل احَلواِمل

)=kiestein(
أحيانًا  مشاهدتها  تتم  )غشاء(  طبقة  ن  تكوُّ هو 

على سطح البول للمرأة احلامل.
kyllosis                                             ُه الَقَدم َتَشوُّ

أشكال  من  آخر  شكل  أي  أو  القدم،  حنف  هو 
تشوه القدم. 

kymatism                                         ٌج َعَضِلّي وُّ َتَ

)=myoKymia(

تلقائية  تكززية  بتقلصات  تتميز  حميدة  حالة 
من  مجموعات  أو  احلركية  للوحدات  قصيرة 
مجموعات  تكون  ما  عادة  العضلية،  األلياف 
تسمى  بالتناوب.  تتقلص  ألياف  من  متجاورة 
أيضًا: تقلص عضلي موجي وَرمع عضلي لييفي 

متعدد.
kymbocephaly                                            أْس َزوَرِقيُّ الرَّ

بصورة  وضيق،  طويل  الرأس  فيها  يكون  حالة 
همّي مع  رز السَّ غير طبيعية نتيجة الغلق الباكر للدَّ
مصحوباً  رز،  الدَّ خط  في  التعظيم  كثيفة  مراكز 
البصرية  للحليمات  وضمور  بالتهاب  عادة 
العظام  التحام  أيضًا:  يسمى  عقليًا.  وتخلفًا 

السهمي وتزورق الرأس.
kymocyclograph                                   ِمْخطاُط احَلَرَكة

)=kymograph(

أو  التغيرات  لتسجيل  تستخدم  جهيزة   .1

التموجات الشريانية.
2. أداة قدمية )عفا عنها الزمن( لتسجيل التحوير 

أو احلركات املوجية، خاصة لتسجيل التفاوتات 
في ضغط الدم.

kymogram                                                 ج َموُّ ُط التَّ ُمَخطَّ

بواسطة  يتم عمله  أو تسجيل مخططي    مرتسم 
مخطاط التموج.

kynureninase
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kymograph                                                ج َموُّ ِمْخطاُط التَّ

التباينات  تسجيل  في  تستخدم  أداة   .1

)التفاوتات( أو التموجات الشريانية أو غيرها.                                                                                                       
أو  التحوير  لتسجيل  الزمن  عنها  عفا  أداة   .2

التفاوتات  لتسجيل  خاصة  املوجية،  احلركات 
في ضغط الدم. 

kymography                                            ج َموُّ َتْخطيُط التَّ

ج. يعني استعمال مخطاط التَّموُّ
roentgen                                                  ِج َتْخطيُط التََّموُّ

kymography                                   عاِعّي الشُّ
عاعّي. جي الشُّ هو التصوير التَّموُّ

kymotrichous                                                 ْعر ُد الشَّ ُمَجعَّ

أي، وجود شعر متموج أو مجعد.
kynex                                                                         كاينكس

اسم جتاري ملستحضر سلفاميثوكسي البيريدازين 
وهو مركب يستعمل كعامل مضاد للجراثيم في 

عالج عداوى السبيل البولي وعداوى أخرى.
kynocephalus                                              أْس َزوَرِقيُّ الرَّ

1. جنني بشري له رأس يشبه رأس الكلب.

وضيقًا،  طوياًل  الرأس  فيها  يكون  حالة   .2

رز  للدَّ الباكر  الغلق  نتيجة  طبيعية  غير  بصورة 
رز،  همّي مع مراكز كثيفة التعظيم في خط الدَّ السَّ
للحليمات  وضمور  بالتهاب  عادة  مصحوبًا 
التحام  أيضًا:  يسمى  عقليًا.  وتخلفًا  البصرية 

العظام السهمي وتزورق الرأس.
kynurenic acid                                حمض الكينورينيك

من  يتكون  احللقة،  ثنائي  عضوي  مركب 
الكينيورين عن طريق تفاعل نقل األمني واحللقنة 
كخطوة من اخلطوات التي حتدث أثناء أحد مسالك 
احلمض  هذا  إطراح  ويتم  التريبتوفان،  تقويض 
االضطرابات  من  العديد  في  البول  في  األميني 

اخلاصة بتقويض التريبتوفان. 
kynurenin                                                             كينورينني

من  مرة  ألول  عزله  مت  أروماتي  أميني  حمض 
في  متوسط  كمركب  تكوينه  يتم  الكالب.  بول 

استقالب التريبتوفان.
kynureninase                                                  كينورينيناز

إنزمي من مجموعة الهيدروالز، يعمل على حتفيز 
حمض  إلى  كينيورينني  الهيدروكسي  انشطار 
من  كخطوة  واألالنني  أنثرانيليك  الهيدروكسي 
التريبتوفان،  أيض  أثناء  حتدث  التي  اخلطوات 

ويعتبر الكينورينني ركيزة في إمتام هذا التفاعل.
kynurenine                                                        كينورينني

هو حمض أميني أروماتي مت عزله ألول مرة من 
في  متوسط  كمركب  تكوينه  يتم  الكالب.  بول 

استقالب التريبتوفان.
kynurenine                                                        الكينورينني

formamidase                                                فورماميداز

فورميل  يحفز شطر  الهيدروالز  إنزمي من صنف 
وهي  وكينورينني،  فورمات  إلى  الكينورينني 
يعمل  وكذلك  التريبتوفان،  تقويض  في  خطوة 
الفورميلية  األروماتية  األمينات  على  اإلنزمي 

ويسمى أيضًا: األريل فورما ميداز أو السلفاتاز.
kynurenine 3-                               3- هيدروكسيالز

hydroxylase                                               الكينوربنني

املختزلة،  املؤكسدة  اإلنزميات  صنف  من  إنزمي 
بإدخال  اخلاص  التفاعل  حتفيز  على  تعمل  التي 
مجموعة الهيدروكسيل على الكينورينني كخطوة 
اإلنزمي  وهذا  التريبتوفان.  تقويض  خطوات  من 
هو بروتني فالفيني، يحتوي على ثنائي نوكليوتيد 
التفاعل  هذا  يحتاج  كما  واألدينني،  الفالفني 
واألدينني  النيكوتني  نوكليوتيد  ثنائي  لفسفات 

 .)NADPH( املختزل
kynurenine 3-                                                    3- أكسيجيناز

kynurenine
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monooxygenase                     كينورينني األحادية

املختزلة،  املؤكسدة  اإلنزميات  صنف  من  إنزمي 
بإدخال  اخلاص  التفاعل  حتفيز  على  تعمل  التي 
الكينورينني  على  الهيدروكسيل  مجموعة 
 . التريبتوفان  تقويض  خطوات  من  كخطوة 
على  يحتوي  فالفيني،  بروتني  هو  اإلنزمي  وهذا 
ثنائي نوكليوتيد الفالفني واألدينني، كما يحتاج 
هذا التفاعل لفسفات ثنائي نوكليوتيد النيكوتني 

.)NADPH( واألدينني املختزل
Kyoto Fever                                                     حمى كيوتو

وتعتبر  اليابان،  في  القش  حمى  أنواع   من  نوع 
يستجيب  حيث  حتسسي،  )تفاعل(  فعل  رد 
حدوث  مع  الطلع  غبار  جلزيئات  املناعي  اجلهاز 

من  عددًا  يسبب  مما  اجلسم،  أنسجة  في  التهاب 
األعراض، أهمها احلمى والعطاس واحلكة.

kyphorachitis                                              ُحداٌب َرَخِدّي

الفقري،  والعمود  الصدر  يكتنف  رخدي  تشوه 
مما يؤدي إلى تطور حدبة أمامية خلفية. 

kyphos                                                                        احَلَدَبة

البروز احملدب للعمود الفقري في حاالت اإلصابة 
باحلداب.

kyphoscoliosis                                          َجَنٌف ُحداِبّي

الفقري، كما هو  انحناء خلفي وجانبي للعمود 
احلال في التهاب العظم والغضروف الفقري )داء 

شويرمان(، ويسمى أيضًا حداب يفعي.
kyphoscoliotic heart               قلب اجلنف احلدابي

للفقرات  خلقي  أمامي  انحناء  يصاحبه  قلب 

Kyphosis                                 احلداب

Healthy

kyphosis

Kyphosis احلداب السليم
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ملحوظ مع كون العمود الفقري منزاحًا وبانحناء 
جانبي، غالبًا بسبب اجلنف احلدابي الرخدي.

kyphosis                                                                           احُلداب

السيساء  انحناء  في  شاذة   بطريقة  زائد  حتدب   .1

الصدري )الفقرات الصدرية من العمود الفقري(، 
وذلك عند النظر إليها من منظر جانبي.

2.  ثني أو تقوس العمود الفقري للخلف.

angular kyphosis                                   ُحداٌب زاِوّي
للخلف  الصدري  الفقري  العمود  حتدب  زيادة 
من  قلياًل  عددًا  تكتنف  أن  ميكن  حادة  بزاوية 
الفقرات مما مينع أو يعرقل انحناء العمود الفقري 

الطبيعي.
juvenile kyphosis                                   ُحداٌب َيَفِعّي

(=Scheuermannʼs                                 ُحداُب =(
kyphosis)                                                )شويرمان
الفقرات  نخر عظمي غضروفي يصيب مشاشات 
املتجاورة عند اليافعني وخاصة الفقرات الصدرية.

juvenilis kyphosis                               ٌُّحداٌب َظْهِري
 dorsalis                                                                 َيَفِعّي
(=osteochondrosis          ِس )= ُحداُب التََّنكُّ
kyphosis)                       )الَعْظِميِّ الُغْضروِفّي
في  م  التَّعظُّ مراكز  أو  بالنمو  مرتبط  مرض   .1

األطفال، يبدأ كتنكس أو نخر متبوعًا بالتجدد أو 
إعادة التكلس.

 2. هو نخر عظمي غضروفي يصيب مشاشات 
الفقرات املتجاورة عند اليافعني وخاصة الفقرات 

الصدرية.
post-traumatic                                             ُحداٌب تاٍل

kyphosis                                                         ْضح للرَّ
حالة ناجمة عن إصابات خطيرة أو شديدة، مثل 
السقوط من على ارتفاع أو حادث سيارة، فمثاًل 
إن جنم عن مثل هذه احلوادث كسور أو خلع في 

الفقرات فقد يتطور إلى تشوه حدبي )انحناء غير 
طبيعي للعمود الفقري(، خاصة إذا لم يتم عالج 

اإلصابة على وجه السرعة.
senile kyphosis                               ُحداٌب َشيخوِخّي

والرقبية  الصدرية  القطنية،  الفقرات  انحناء 
للخلف نتيجة تنكس مرتبط بالشيخوخة حادث 

باألقراص بني الفقرات.
thoracic kyphosis                           ُحداٌب َصْدِرّي

العمود  من  الصدري  للجزء  أمامي  مقعر  انحناء 
الفقري.

kyphotic                                                               ُحداِبّي

أي، مصاب باحلداب أو متعلق باحلداب.
 kyphotic angle                                        زاوية حدابية 

خطني  تقاطع  من  املتشكلة  العلوية  الزاوية 
مماسة  الشعاعية  الصدر  صورة  على  مرسومني 
الثانية  الفقرتني  بني  للحيزين  األمامية  للحواف 
درجة  على  يدل  مشعر  وهي  عشر.  واحلادية 

التشوه في احلاالت املصابة باحلداب الصدري.
kyphotic pelvis                                   حوض حدابي

1. حوض يتميز بزيادة القطر املتقارن عند احلافة، 

املخرج  عند  املستعرض  القطر  انخفاض  مع 
بسبب قرب الشوكات اإلسكية واألحاديب.

للعمود  حدابي  بتشوه  مرتبط  مشوه  حوض   .2

الفقري.
kyrin                                                                              كيرين

للهضم  املقاومة  البروتينات  فئة  من  واحدة 
أمينية  أحماض  إنتاج  إلى  واملؤدية  التريبسيني، 

عند العالج بواسطة احلمض.
 Kyrleʼs disease                                                        داء كيرل

 (فرط التقرن اجلريبي) 

اضطراب مزمن نادر من التقرن يتميز بطفح عام 
مخروطية  السدادات  تقرن  فرط  مع  حطاطي 

Kyphotic pelvis                            حوض حدابي

kyphotic
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Appendix - Abbreviations
ملحق - املختصرات

K
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K 

absolute zero                                           الصفر املطلق
calix                                                                              كأس
electrostatic                                           السعة الكهربية

capacity                                                           الساكنة
 Kell blood                             »نظام الزمر الدموية »كيل

system                                         ،حسب اسم أول مريض[
وذلك في عام 1946م[              

 kelvin                                 كلـ�ين )وحدة درجة احلرارة
في النظام الدولي للوحدات(

 kidney                                                           كلوة، كلية
 phylloquinone                                               فيلوكينون
potassium                                                          بوتاسيوم
 (L. kalium)                                   ])كاليوم )بالالتينية[

 thousand                                                 (1000=) ألف
 time                                              ،وقت، موعد، زمن

عصر، توقيت  
K 

 empirical factor                                   عامل جتريبي
 equilibrium constant                               ثابتة الوزن

Ka 

     acid dissociation                                      ثابتة التفارق
 constant                                                           احلمضي

Kb 

base dissociation                                      ثابتة التفارق
 constant                                                        القاعدي

Kd 

 dissociation constant                           ثابتة التفارق
Keq 

 equilibrium constant                            ثابتة التوازن

KM 

Michaelis constant                     »ثابتة »ميخائيليس
]ليونور ميخائيليس، وهو عالم
الكيمياء احليوية أمريكي اجلنسية
من أصل أملاني (1876-1949م)[

Km 

 Michaelis constant                    »ثابتة »ميخائيليس
Ksp 

 solubility product                                         ثابتة ناجت
 constant                                                           الذوبان

KW 

the ion product                                     الناجت األيوني
of water                                                                للماء

k 

kilo -                                                  (310=) ]كيلو ]سابقة
k 

 Boltzmann’s constant                 »ثابتة »بولتزمان
glass electrode                                       ثابتة اإللكترود
 constant                                                        الزجاجي

 rate constant                                              ثابتة السرعة
K and k blood                                       الزمر الدموية
  groups                                                                 kوK

k 

  one of the two types of     أحد نوعي السلسلتني
 immunoglobulin            اخلفيفتني للجلوبولني
 light chains                                                    املناعي

KA 

 ketoacidosis                                        حماض كيتوني
King-Armstrong                         - وحدات( كينج(

(units)                                             أرمستروجن

abbreviations

Abbreviations املخت�رصات
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KAF 

conglutinogen activating           ط العامل املنشِّ
 factor (factor I)          )I للمستلزب )العامل

KAFO 

knee - ankle -                                          - مقومة الركبة
foot orthosis                                 الكاحل - القدم

kat 

 katal                                     كاتال )وحدة قياس اإلنزميات
في النظام الدولي للوحدات(

KAU 

King-Armstrong                     - وحدات كينج
 units                                                              أرمستروجن

KB 

ketone bodies                                         أجسام كيتونية
Kb 

 kilobase (1000 base                               كيلو قاعدة
 pairs)                             )1000 زوج قاعدي =(  

kbp 

kilo base pair(s)                            زوج كيلو قاعدي
KBr 

 potassium bromide                   بروميد البوتاسيوم
KC 

 cathodal (kathodal)           )غلق مهبطي )كاثودي
closing 

Kupffer cells                                         »خاليا »كويفر
]كارل �ـلهلم فون كويفر

(1829-1902م)؛ عالم تشريح أملاني[

kc 

 kilocycle                    )كيلو دورة )= ألف دورة بالثانية
kcal 

kilocalorie                  )كيلو كالوري )= 310 كالوري

KCC 

 cathodal (kathodal)-                         تقلص الغلق
 closing contraction        )املهبطي )الكاثودي

K cell 

 killer cell                                                         خلية قاتلة
KCG 

 kinetocardiogram                مخطط حركة القلب
kCi 

  kilocurie                               ،كيلو كوري )= 310 كوري
وحدة النشاط اإلشعاعي(

KCI 

 potassium chloride                    كلوريد البوتاسيوم
kcps 

kilocycles per                                           )كيلو )= ألف
second                                                           دورة بالثانية

KCS 

keratoconjunctivitis                         التهاب القرنية
 sicca                                                   وامللتحمة اجلاف

KCT 

cathodal (kathodal)                               تكزز الغلق
 closure tetanus                       )املهبطي )الكاثودي

KD 

cathodal (kathodal)                             األمد املهبطي
duration                                                      )الكاثودي(

KDC 

 independent kidney              مركز مستقل لعالج
 disease treatment                        أمراض الكلى
center

KDT 

kathodal (cathodal)                 تكزز األمد املهبطي
duration tetanus 

abbreviations



- 198 - - 199 -

Ke 

an antigenic marker                  واسمة مستضدية
distinguishing                       مميزة لألنواع الفرعية
human                                      من السلسلة اخلفيفة

 immunoglobulin λ             للجلوبولني املناعي
light chain subtypes           »البشري »المبدا

K-el

 phyllochromenol                                فيلوكرومينول
keV 

kilo electron volt                      كيلو إلكترون �ولط
)= 310 إلكترون �ولط( 

kev 

kilo electron volt                      كيلو إلكترون �ولط
KFAB 

 kidney-fixing antibody            ضد تثبيت الكلوة
KFD 

Kyasanur Forest                                       مرض غابة
disease                                                            كياسنور

]في الهند، حيث وصف
املرض ألول مرة عام 1957م[ 

KFS 

Klippel-Feil syndrome     متالزمة كليبل - فيل
]قصر والدي )خلقي( في الرقبة[

kg 

kilogram                                 )كيلو جرام )= 310 جرام
αKG 

 α- ketoglutarate               ألفا - كيتوجلوتارات
kg-cal 

 kilogram-calorie              كيلو جرام - كالوري
)وحدة حرارية(

KGS 

ketogenic steroid            ن للكيتون ستيرويد مكوِّ

KHN 

Knoop hardness                                    »رقم »نوب
 number                                                          للصالبة

kHz 

 kilohertz                                      )كيلوهرتز )=310 هرتز
KI 

 karyopyknotic index             منسب تغليظ النواة
 potassium iodide                            يوديد البوتاسيوم

KIA 

  Kliger iron agar                     »أجار حديد »كليجر
KIU 

kallikrein-inhibiting                             وحدة تثبيط
 unit                                                                  الكاليكرين

KJ 

 kilojoule                                    )كيلو جول )=310 جول
Kj

knee jerk                                                      نفضة الركبة
KK 

  knee kick                                                      رفسة الركبة
kk

 knee kick                                                       رفسة الركبة
kl 

kiloliter                                                )كيلو لتر )=310 لتر
Kleb 

Klebsiella                               الكلبسيلة )بكتيريا عضوية
غازية، تصيب اجلهاز التنفسي( 

KLH 

 keyhole-limpet                          الهيموسيانني اللزيق
hemocyanin                                             )اللصيق(

KLS 

kidney, liver, spleen               كلوة، كبد، طحال

abbreviations
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KM 

 kanamycin                          )كاناميسني )مضاد حيوي
K m 

 Michaelis constant                     »ثابتة »ميخائيليس
km 

kilometer                                           )كيلو متر )=310 متر
KMnO 

potassium                                                        برمنجنات
permanganate                              البوتاسيوم

KMV 

killed measles virus             لقاح فيروس احلصبة
 vaccine                                                               املقتول

KN 

  knee                                                                               ركبة
Kn 

 know                                                 يعلم، يعرف، مييز
 knowledge                                     معرفة، علم، دراية

KO 

 knocked out (rendered                                 ُيصرع
 unconscious)                                 )يترك مغمى عليه(

KOC 

cathodal (kathodal)              تقلص الفتح املهبطي
opening contraction                          )الكاثودي(

KOH 

potassium                                                    هيدروكسيد
  hydroxide                                      البوتاسيوم

KP 

keratitic precipitates                      رسابات قرنوية
 keratitis punctata                 التهاب القرنية املنقط

KPA 

prourokinase (kidney             طليعة اليوروكيناز
plasminogen                               منشط مولد بالزمني(
activator(                                                                   )الكلوة

kPa 

kilopascal                     كيلو باسكال )= 310 باسكال؛
وحدة قياس الضغط في النظام الدولي(  

KPTT 

 kaolin partial                             زمن الثرومبوبالستني
thromboplastin time            اجلزئي الكاوليني

kQW-hr 

 kilowatt-hour                                كيلو وات - ساعة
Kr 

krypton                                        الكريبتون )عنصر غازي
عدمي اللون، الرقم الذري 36(    

KRB 

 Krebs-Ringer                                  دارئة بيكربونات
 bicarbonate buffer             »كريبس - رينجر«

KRP 

Kolmerʼs test with                     اختبار »كوملر« مع
 Reiter protein                         »بروتني »رايتر

Krebs-Ringer               »فسفات »كريبس - رينجر
phosphate 

KS 

ketosteroid                                                 كيتوستيرويد
Klinefelter's syndrome      »متالزمة »كالينفلتر
Kveim-Siltzbach                             - اختبار( »فامي(
 (test)                                                »سيلتزباخ

KSC 

cathodal (kathodal)                            تقلص الغلق
closing contraction                                   املهبطي

KSS 

Kearns - Sayre                            - متالزمة »كيرنز
syndrome                                                        »ساير

abbreviations
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KST 

cathodal (kathodal)               تكزز الغلق املهبطي
closing tetanus                                        )الكاثودي(

KU 

 Karmen units                                    وحدات كارمن
)لقياس نشاط إنزمي ناقلة

أمني األسبارتات(
KUB 

kidney, ureter,                                   ،كلوة، حالب
and bladder                                                     ومثانة

KUS 

kidney, ureter                                     ،كلوة، حالب
 and spleen                                                          وطحال

KV 

killed vaccine                                           لقاح مقتول
kV 

 kilovolt                                   )كيلو�ولط )= 310 �ولط
kVa

kilovolt-ampere                           كيلو�ولط - أمبير
KVO 

 keep vein open                          اترك الوريد مفتوحًا

kVp 

 kilovolts peak                            ذروة الكيلو�ولطات
KW 

Keith-Wagener                               - اختبار( »كيث(
 (test)                                                                        »واجنر

    Kimmelstiel- Wilson      - متالزمة( كيميلشتيل(
 (syndrome)                                                          ويلسون

kW 

 kilowatt                                                             كيلو وات
KWB 

Keith, Wagener,                 ،اختبار( كيث، واجنر(
Barker                                                                  باركر

kW-hr 

kilowatt-hour                                كيلو وات - ساعة
kx 

 crystallography                       )وحدة مبحث )علم
unit                                                                 البّلوريات

abbreviations
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Introduction

We are honoured by the God who preserves the Arabic language by preservation 
of the Holy Koran, when Almighty God said: (Verily We, it is We who have sent 
down the Dhikr, and surely, We guard it) - [Al-Hagger﴾9﴿]. This language also 
included the meanings of words and Hadith and Shari’a. However, we are still 
neglecting our language and adhere to fight, and resort to the education of our 
children in foreign language education institutions, and sometimes we talk with our 
children in our homes in another language or language hybrid of Arab and foreign 
countries.

It is surprising to find some limited capacity and potential in their interest 
and knowledge of various studies, including medical sciences and health, many 
of the countries of the world put laws to deal with the language and not replace 
other languages in messaging, education, translation, copyright and other, on the 
basis of national pride in their own languages, and on the basis that the language 
related to national identity and existence and thinking. But we are witnessing in 
the Arab world, the present situation reflects problems of forcing our children in 
educational institutions, especially the various faculties of medicine, to learn in 
foreign languages. 

Having a glance on this reality in teaching and studying in non-mother 
tongue languages make you feel the risks that the students face, especially a sense 
of alienation and normalization of ideas and culture with the nature of foreign 
language, and by providing cultural, intellectual and psychological effects which 
can not be avoided by the students at school or university . At the same time, we are 
fully aware that educational theories, psychological and social studies stress the risk 
of non-Arabic education, especially in the early stages of education.

UNESCO also discovered the problems of education in non-mother tongue 
languages, issuing a statement reaffirming the importance of using the national 
language in education to the maximum possible extent. Where are we from these 
international recommendations and the results of research studies in the areas of 
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education, language, thought and knowledge, especially as the world is an era of 
competing languages, cultures and role negatives and positives, seeking to preserve 
the United languages through the issuance of legislation binding uses of national 
languages in education and messaging, culture and others.

The reality of language is not very pleased as long as our children learn a 
foreign language, and offer incentives and jobs in the precedence set to open both 
graduated from foreign universities have preference over other Arab university 
graduates. It is therefore not surprising that our children learn in foreign language 
in more than 90% of medical schools that teach in non-Arabic language. Also the 
university faculties such as science administration etc. teach in non-mother tongue 
language.

Foreign language education in Arab medical colleges has innumerable 
disadvantages, most notably to graduate from the Arabic Faculty of Medicine, does 
not have basic skills in Arabic language or foreign language, specially considering 
the teacher teaches sometimes bilingual and a hybrid. Often heard about lectures 
have been taught in the lecture halls of Arab prestigious universities in a hybrid 
language with mixed local vernacular terms and foreign terms in an astonishing 
way.

Opponents of the Arabization of Health Sciences, with regret, focusing on 
the fight against Arabization of medical terminology as foreign terminology can 
not be translated, or the creation of modern Arab medical terminology as what 
was played by scientists Arabs and Muslims in the Arab civilization. They do not 
have an argument against Arabization, only invoked the terminology of foreign 
institutions that deal with thousands of keywords. But they deliberately ignored out 
of the Arab-term problem that stems from our negligence of terminology, and it has 
nothing to do with the rich Arabic language and terminology to absorb all of the 
explanations and principles.

This is evidenced by the Arab doctors who put, since the sixties, a glossary of 
medical uniform, evolved over time to a folder containing thousands of standardized 
medical terminology from all disciplines and in Arabic. Indeed, that is common 
under medical dictionary and glossary is still a reliable source in Arab Center for 
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Authorship and Translation of Health Sciences in Kuwait (ACMLS) and the use of 
all its terms, the Center has developed its explanations in Arabic from the letter (A) 
to letter (K), which is in our hands now and in the first edition. Having the letter 
(J, K) of Illustrated Dictionary for Medical and Health Sciences is a pioneering 
step on the path of continuing work in the completion of the rest of the letters, and 
pending the completion of the entire dictionary before we complete a major medical 
explanations for more than 150000 medical terms printed and electronically stored.

There is no doubt that the medical terms are part of the language, even though 
they constitute a particular language, and they may differ in forms and patterns 
of variations and complexities of the general acceptance of the unification of all 
terms. This phenomenon has many reasons including bias of jurisdiction, different 
cultural, social, philosophical and logical backgrounds and others, but the linguistic 
dimension of the term is the most influential factor, and therefore, the term rely on 
it more than on other dimensions. This dimension of language helped to overcome 
the many obstacles faced by the Center, in their ongoing quest for the completion 
of the draft of Illustrated Dictionary for Medical and Health Science which is a 
medical encyclopaedia and reference includes explanations of medical terminology 
and supported forms, photos and aids necessary to understand and follow-up.

We hope that this work will stimulate further steps of the work and achievements 
that develop and maintain the Arabic language, and make it more solid and robust 
competitor in the competition with other languages, especially the widening impact 
of intellectual, linguistic and cultural world. The importance of language stems 
from the fact that the entity extended culture and civilization, always need care and 
feeding and contributions depends not only on individuals but also governments, 
institutions and relevant bodies over the Arab nation. Work with dictionaries 
needed to organize and coordinate and support the human and material so that it 
is not the current fragmentation of a large number of those who have worked in 
the development of terminology in various fields of knowledge, but in terms often 
duplicates, and some are scientifically accepted because they are not based on the 
methodology and the principles of unification of terminology, or on the scientific 
basis of which should underlie.



We hope at the Arab Center for Authorship and Translation of Health Sciences 
in that the interpreter Dictionary of Medicine and Health Sciences (letter J, K) 
a specific and beneficial to every medical student, physician, researcher, writer, 
translator and publisher and anyone interested in medical science and health. Many 
of distinguishing Arab doctors have contributed with their observations on the 
terminology standard. They develop explanations based on multiple sources. The 
adjustments have been made in many explanations, it was not an easy work, the 
pathway was not paved, and the center provided all the necessary tools required to 
complete the work as required. Moreover, the cooperation of doctors and acceptance 
of work and enthusiasm of its important factors that helped to bring action plan and 
Crafts Center in the completion of (J, K) of the medical dictionary.

There is no doubt that any scientific work is not without obstacles, but the 
experience of working in the Center and for many years in the field of translation 
and copyright and building specialized dictionaries, and the cooperation of doctors 
with the center, and its relation with research institutions, language and translation 
in the Arab world, all of which helped to overcome these obstacles. This dictionary 
which contains more than 4000 terms is commendable, it must pursue medical 
development, and keep up with changes and follow-up to find everything in every 
period of time.

In conclusion I would like to thank all of the doctors who have worked years 
to develop explanations of medical terminology, using different sources and 
consultations as well as bodies and institutions interested in Arabization, culture and 
science, also thanks go to all the staff for their continuing status in the completion of 
the letter (J, K) of the Illustrated Dictionary of Medicine and Health Science, God 
bless them all.

- VI -





Contents

Introduction ...............................................................................................

Illustrated Dictionary for Medical & Health Science (Letter J) .............

Abbreviations (Letter J) ...........................................................................

Illustrated Dictionary for Medical & Health Science (Letter K) ............

Abbreviations (Letter K) ..........................................................................

References ..................................................................................................

Ш

1

67

71

197

203

- I -





The Arab Center for Authorship and Translation of Health Science 
(ACMLS) is an Arab regional organization established in 1980 and 
derived from the Council of Arab Ministers of Public Health, the Arab 
League and its permanent headquarters is in Kuwait.

ACMLS has the following objectives:
- Provision of scientific & practical methods for teaching the 

medical sciences in the Arab World.
- Exchange of knowledge, sciences, information and researches 

between Arab and other cultures in all medical health fields.
- Promotion & encouragement of authorship and translation in 

Arabic language in the fields of health sciences.
- The issuing of periodicals, medical literature and the main tools 

for building the Arabic medical information infrastructure.
- Surveying, collecting, organizing of Arabic medical literature to 

build a current bibliographic data base.
- Translation of medical researches into Arabic Language.
- Building of Arabic medical curricula to serve medical and science 

Institutions and Colleges.

ACMLS consists of a board of trustees supervising ACMLS 
general secretariate and its four main departments. ACMLS is 
concerned with preparing integrated plans for Arab authorship & 
translation in medical fields, such as directories, encyclopeadias, 
dictionaries, essential surveys, aimed at building the Arab medical 
information infrastructure.

ACMLS is responsible for disseminating the main information 
services for the Arab medical literature.
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