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 العل��وم وترجم��ة لت��ألیف العرب��ي المرك��ز یص��درھا الت��ي الدوری��ة النش��رة اآلن أعینن��ا أم�ام 
 .العام ھذا من ینایر شھر خالل بإصداره المركز قام ما عن نتكلم أن لنا ویطیب الصحیة،

 الكت�اب  ھ�ذا  ویس�لط " الدماغی�ة  الس�كتة : " كت�اب  ص�در  الص�حیة  الثقاف�ة  كت�ب  سلس�لة  من
 ، وأنواعھ���ا الدماغی���ة، الس���كتة مفھ���وم بی���ان ث���م لل���دماغ، التش���ریحي التركی���ب عل���ى الض���وء

 مض��اعفاتھا، وبی��ان أش��كالھا، وبی��ان تشخیص��ھا، وط��رق بھ��ا، اإلص��ابة وخط��ورة وأعراض��ھا،
 .وعالجھا ، منھا الوقایة وطرق
 الھضمي الجھاز أمراض أحد" كرون داء: "عنوان تحت السلسلة ھذه من الثاني الكتاب ویأتي

 ت�ؤدي  أن یحتم�ل  الت�ي  واألس�باب  ك�رون  داء ماھیة الكتاب ھذا یناقش حیث المزمنة، االلتھابیة
 ط�رق  الكت�اب  ین�اقش  كم�ا  المحتملة، والمضاعفات المختلفة المرض وأعراض بھ، اإلصابة إلى

 .المرض ذلك من الوقایة وطرق والعالج، المختلفة التشخیص

 الط�ب " عن�وان  تح�ت  ، العربیة الطبیة المناھج سلسلة من ھو صدر الذي الثالث والكتاب
 المس�توى  رف�ع  إل�ى  تھ�دف  التي األساسیة الطب فروع أحد بأنھ إصداره أھمیة وتأتي" الوقائي
 المتقدم�ة  ال�دول  ف�ي  الوق�ائي  الط�ب  ممارس�ات  أن الكت�اب  ویب�ین  ع�ام،  بش�كل  للمجتم�ع  الص�حي 

 .والمجتمعات لألفراد الصحي المستوى رفع على وقدرتھ أھمیتھ على أكدت

 م�ن  یوض�ح  حی�ث  ،"العربي العالم في التعریب وإشكالیة العربیة"  فھو الرابع الكتاب أما
 العربی�ة  بغی�ر  التعل�یم  مخ�اطر  یستش�عر  العرب�ي  وطنن�ا  ف�ي  التعل�یم  لواقع الدارس أن كیف خاللھ
 إشكالیة: لیبین الكتاب ھذا جاء لذلك العربي، الدارس عند الغربة شعور خلق أبرزھا من والتي

 .العربي وطننا في وأھمیتھ التعریب

 الكت��ب أم��ا الطبی��ة، المن��اھج وكت��ب الص��حیة، الثقاف��ة كت��ب بنش��ر المرك��ز یس��تمر وھك��ذا
 .الصحیة للمكتبة إضافة ـ شك بال ـ ستكون التي منھا عدد الطبع فتحت المترجمة

  الموفق واهللا
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 الحدیث الطب في المناظیر أھمیة

 مقال عن ملخص

 باكیر أدیب محمد إبراھیم .د

 وأشعة) باطنة أمراض( داخلیة طبیب

 الطب تعریب مجلة في صدرت                             
 

 ث���ورة إل���ى ومتتالی���ة الحق���ة تحس���ینات م���ن علیھ���ا أدخ���ل وم���ا الطبی���ة المن���اظیر ظھ���ور أدى
 عل����ى ترت����ب وم����ا والعالج����ي، التشخیص����ي الص����عیدین عل����ى وذل����ك الطب����ي، المج����ال ف����ي  حقیقی����ة

 واالستش���فاء والمض���اعفات واألل���م المعان���اة م���ن ھائ���ل مق���دار تخفی���ف م���ن األس���لوب ھ���ذا اس���تخدام
 الت����الي والوق����ت لإلج����راء ال����الزم والوق����ت لإلج����راء المطلوب����ة والتحض����یرات االقتص����ادیة والتكلف����ة
 الع���الج، نوعی���ة ف���ي أیض���ًا والتحس���ن التش���خیص دق���ة ف���ي الكبی���ر التحس���ن إل���ى إض���افة لإلج���راء،

 الت����اریخ ف����ي الش����أن عظ����یم اخت����راع الطبی����ة المن����اظیر إن نق����ول أن الح����ق م����ن یجع����ل ذل����ك ك����ل
 یس��تھان ال كم��ًا وخف��ف الع��الم، عب��ر البش��ر لمالی��ین كبی��رًا أم��ًال وم��نح ھ��ائًال، فرق��ًا أح��دث البش��ري

 ال��زمن م��ن ط��ویًال ردح��ًا ویالتھ��ا ذاق��ت والت��ي البش��ریة عل��ى كتب��ت الت��ي والعل��ل األم��راض م��ن ب��ھ
 ظھ���ر منظ���ار أول ض���وء بص���یص م���ع حلكتھ���ا انجل���ت الت���ي الظن���ون وظلم���ة التكھن���ات عتم���ة ف���ي
 المناظیر؟ قصة بدأت فمتى...  بثمن یقدر ال وجھد مبدع فكر ثمرة كان الوجود إلى

 
 :تاریخیة نظرة

 
 الطبی�ة  الجمعی�ة  أن النمس�ا، إال  ف�ي   )م  1806عام فیلیب بوزیني (ید  على منظار أول ظھر )1

 .علیھ ولم توافق الفضول من نوعًا فیینا اعتبرتھ في
جس�م   ف�ي  منظ�ار  أول بإدخ�ال  )م 1822ع�ام   بومن�ت  لی�ام (األمریك�ي   الج�یش  ف�ي  ج�ّراح  ق�ام  )2

 .اإلنسان
 منظ�ار  إدخالھا إل�ى الجس�م م�ن خ�الل     أمكن للضوء مصادر صغیرة  )دیفید تشارلز (استخدم  )3

 .الرحم
 .والبطن الصدر من كل في استقصاء البطن منظار  )م 1910كریستیان عام ھانز (استخدم  )4
 .والمرارة الكبد أمراض تشخیص في المناظیر  )م1930 عام كالك استخدم (ھاینز )5
طری�ق   ع�ن  )الرحم الحمل خارج حاالت(تشخیص  كبیرة على آمال عقدت )م 1937(عام  في )6

 .المناظیر
 ف�ي  المرض�ى  وض�ع  الغ�ازات م�ع   ب�بعض  ال�بطن  جوف بنفخ )م  1944عام بالمر راؤول(قام  )7

لتش�خیص   واس�تخدم المنظ�ار   ،)الرجلین من مستوى أخفض في : الرأس وضعیة ترندلبورج(
 .النسائیة بعض األمراض وعالج

 والحنج�رة،  واألذن ألطب�اء األن�ف   المن�اظیر  بإنت�اج  )ك�ارل س�تورز  (ب�دأ   )م 1945(ع�ام   ف�ي  )8
 ھوبكنز). (ھارولد عالم البصریات ألعمال إضافة محدثًا بمھاراتھ

 ك�امیرا الیحت�وي عل�ى (   ال�ذي  المع�دة  منظ�ار  بتص�میم  فری�ق یاب�اني   ق�ام  م)  1950ع�ام (  ف�ي  )9
 .المعدةسرطان  من المبكرة المعدیة والمراحل القرحات تشخیص تمكن من حیث ،)المعدیة

المن�اظیر   وتط�ویر  عل�ى تحس�ین   ستورز) مع (كارل ھوبكنز) عملھ بالشراكة (ھارولد واصل )10
ول�ذلك   المش�اھدة،  عالیة للصور جودة إلى الحال وصل والعدسات) إلى أن األلیاف البصریة(

 رمف�ورد م�ن   وس�ام  عل�ى  حص�ل  )، حی�ث م 1984(ع�ام   ف�ي  ھ�وبكنز)  تك�ریم (ھارول�د   ت�م 
 .الطبیة الجمعیة الملكیة
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 : الطبي التنظیر أنواع
 

 .تشخیصیة ألغراض المنظار یستخدم حیث  :التشخیصي التنظیر )1
 راضلألغ�  المنظ�ار  استخدام وباإلمكان لعالجیة،ا خالتالتد إلجراء یستخدم :العالجي التنظیر )2

 .معًا والعالجیة التشخیصیة
 الجھ��از ومنظ�ار  التنفس��ي، الجھ�از  منظ�ار  : مث��ل المختلف�ة  الجس�م  أجھ��زة بحس�ب  التنظی�ر  )3

) والمھب�ل  ال�رحم  تنظیر( األنثوي التناسلي السبیل ومنظار البولیة، المسالك ومنظار الھضمي،
  .المفصل منظار أو البطن، وتنظیر

 الدقیق��ة األمع��اء لتص��ویر التنظی��ر م��ن الن��وع ھ��ذا یس��تخدم : الكبس��ولة باس��تخدام التنظی��ر )4
 أن�ھ  كم�ا  المعی�اري،  الھض�مي  التنظی�ر  طری�ق  ع�ن  إلیھ�ا  الوصول یصعب التي األجزاء وخاصة

 اإلج�راء  ھ�ذا  یع�د  ك�رون،  داء وتش�خیص  الدقیق�ة  لألمع�اء  المخ�اطي  الغش�اء  لتقص�ي  ج�داً  مفید
 الكبس�ولة  تتض�من  حی�ث  لس�ھولتھ  نظرًا األیام، ھذه في واسعًا انتشارًا انتشر وقد نسبیًا، ًاحدیث
 بالتق�اط  لتق�وم  الھض�مي  الس�بیل  عب�ر  تنتق�ل  حج�م ال ص�غیرة  ك�امیرا  عل�ى  المریض یبتلعھا التي
 من قبل المریض. ارتداؤه یمكن بحزام متصل جھاز إلى نقلھا ویتم الصور، آالف

 
 :للتنظیر المریض تحضیر

 
 م�ن  أكث�ر  الع�ادة  ف�ي  اإلج�راء  یس�تغرق  وال المستشفى، في لیًال بقاءه المریض تحضیر یتطلب ال

 اإلج���راء، لھ��ذا  الض���روریة بالتحض��یرات  المتعلق��ة  التعلیم���ات للم��ریض  الطبی��ب  یق���دم. واح��دة  س��اعة 
 أن إال س�اعة،  12 لم�دة  الطع�ام  تن�اول  ع�ن  الم�ریض  یمتن�ع  أن ینبغي التنظیر أنماط من لعدید وبالنسبة

 اس��تخدام یمك��ن األمع��اء تستقص��ي الت��ي لإلج��راءات وبالنس��بة. التنظی��ر لن��وع تبع��ًا یختل��ف األم��ر ھ��ذا
 التنظی�ر  قبل الطبیب یقوم. الھضمي الجھاز وتنظیف إفراغ أجل من لإلجراء السابقة اللیلة في الملینات
 یتناولھ�ا  الت�ي  الحالی�ة  األدویة بكافة طبیبھ المریض یخبر أن وینبغي للمریض، إكلینیكي فحص بإجراء

  .لھا خضع التي السابقة والعالجیة التشخیصیة واإلجراءات الغذائیة المكمالت فیھا بما
 

 األحی�ان  بع�ض  ف�ي  یعط�ى  الم�ریض  أن م�ع  واع والم�ریض  االعتیادی�ة  الحال�ة  ف�ي  التنظیر یجرى
 الم�ریض  یعط�ى  م�ا  وغالب�اً ). الف�م  م�ؤخرة  ف�ي  یطب�ق  مخ�در  بخاخ استخدام الشائع من( موضعي مخدر
 لحمای�ة  للف�م  واق یس�تخدم  فإنھ الفم، عبر الدخول خالل من تتم التي لإلجراءات وبالنسبة ،مسكنًا دواء

 .المنظار أنبوب إقحام عند والشفة األسنان
 

 :التنظیر إجراء أسباب

 اض��طرابات أو بطن��ي أل��م أو مس��تمر، ق��يء الم��ریض ل��دى ك��ان إذا :واالستقص��اء التح��ري )1
 ف��یمكن المث��ال، س��بیل عل��ى ھض��مي ن��زف أو بل��ع، ص��عوبة أو ھض��میة قرح��ات أو تنفس��یة،
 .السبب عن للتحري الھضمي التنظیر استخدام

 خاص�ة ،و تش�خیص ال إلثب�ات  عض�و  م�ن  عین�ة  ألخذ التنظیر استخدام یمكن :التشخیص إثبات )2
 .السرطان تشخیص حاالت في

 أج�ل  م�ن  التنظی�ر  یستخدم مثًال مباشرة، األمراض أحد لعالج المنظار استخدام یمكن : العالج )3
 بع�ض  ف�ي . )اللحمی�ة  الزوائ�د  إح�دى  استئصال أو الحرارة، باستخدام الكي( نازف وعاء تخثیر

 وض�ع  یمك�ن  بحی�ث  الصوت بفائق الفحص:  مثل آخر إجراء مع التنظیر إشراك یمكن األحیان
 وھن��اك. البنكری��اس:  مث��ل تص��ویرھا یص��عب الت��ي األعض��اء م��ن قریب��ًا الص��وت ف��ائق مج��س
 ال�نمط  وھ�ذا  الحزم�ة،  ض�یق  تص�ویراً  تستخدم حساسة بأضواء مزودة الحدیثة المناظیر بعض
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 یمی��ز أن للطبی��ب یس��مح مم��ا خاص��ة، ًاوخض��ر ًازرق�� موجی��ة أط��واًال یس��تخدم التص��ویر م��ن
 .السرطانیة قبل الحاالت بسھولة

 :الجراحة في التنظیر استخدام

 أش�كال  بع�ض  ب�إجراء  س�مح  مم�ا  األخی�رة؛  الس�نوات  ف�ي  التنظی�ر  مج�ال  ف�ي  كبی�ر  تق�دم  حدث لقد
 م�ن  الح�الي  فالوق�ت  ،غ�زواً  أق�ل  الجراحة جعل إلى أدى الذي األمر المعدل، التنظیر طریق عن الجراحة
 ،)الب��وق( ف��الوب أنب��وبي ورب��ط وك��ي الم��رارة استئص��ال:  مث��ل اإلج��راءات م��ن عدی��د اس��تخدام الش��ائع

 .الركبتین أو الھضمي الجھاز من الصغیرة األورام واستئصال

 تتطل��بو. ال��بطن تنظی��ر جراح��ة م��ن كج��زء یس��تخدم مع��دل تنظی��ر ع��ن عب��ارة ال��بطن تنظی��ر إن
 ال�رحم  واستئص�ال  الزائ�دة،  استئصال أجل من استخدامھا ویمكن فقط، صغیرًا شقًا البطن تنظیر جراحة

 أثن��اء ال��دم م��ن قلیل��ة كمی��ة س��وى الم��ریض یفق��د ال التقنی��ة ھ��ذه وباس��تخدام البروس��تاتة، واستئص��ال
 .المعیاریة الجراحیة اإلجراءات مع مقارنة أسرع بشكل عافیتھ یسترد أن ویمكن وبعدھا، الجراحة

 :المنظار جراحة مزایا

 الج�رح  فیھ�ا  یك�ون  الت�ي  التقلیدی�ة  بالجراح�ة  مقارن�ة  الجراحة، عن الناتج األلم من التقلیل )1
 .بكثیر أكبر

 .المستشفى في المكوث مدة تقلیل )2
 .أسرع بشكل الیومیة وأنشطتھ لعملھ بالعودة للمریض السماح )3
 الجراح�ي  خلالت�د  إج�راء  یسھل مما الجسم؛ ألعضاء ومكبرة دقیقة صورة الجّراح إعطاء )4

 .النتائج من ویحسن
 خلالت�د  م�ع  تك�ون  حی�ث  التقلیدی�ة،  اإلج�راءات  ع�ن  الناتج�ة  الكبی�رة  الجلدیة الندبات تجنب )5

 .تالحظ ال األحیان معظم وفي جدًا، صغیرة بالمناظیر
 ق�د  الت�ي  ال�بطن  داخ�ل  وااللتص�اقات  الج�روح  كالتھ�اب  الناتجة، المضاعفات نسبة من الحد )6

 .الحقًا األمعاء انسداد  إلى تؤدي

 :التنظیر إجراء بعد التعافي

 لتح��ري یس��تخدم ال��ذي العل��وي الھض��مي للتنظی��ر بالنس��بة اإلج��راء، نم��ط عل��ى التع��افي یعتم��د
 س�اعة  ح�والي  اإلج�راء  م�ن  االنتھ�اء  بع�د  الوق�ت  ل�بعض  الم�ریض  ُیراق�ب  ، الھضمي السبیل واستقصاء

 قی��ادة أو العم��ل، ع��ن ب��التوقف الم��ریض ینص��ح وع��ادة المس��كن، ال��دواء ت��أثیر یتالش��ى ریثم��ا  ع��ادة
 أثن��اء األل��م ح��دوث م��ن للوقای��ة المس��تخدم لل��دواء المس��كن الت��أثیر بس��بب وذل��ك الی��وم، بقی��ة الس��یارة
 ت�زول  ما سرعان التأثیرات ھذه أن إال البطن،) انتفاخ( وتطبل الحلق في األلم بعض یحدث قد. اإلجراء
  .تلقائیًا

 ال�ذي  الكبی�ر  لل�دور  نظ�راً  الط�ب؛  میدان في مرموقة مكانة المناظیر تبوأت فقد رأینا ما خالل من
 م�ن  بكثی�ر  غ�زواً  أق�ل  وس�یلة  كونھ�ا  حی�ث  من األصعدة جمیع على تقدمھا التي العظیمة والفوائد تؤدیھ

 أو ،الص��حیة س��واء( والمض��اعفات القلیل��ة، االستش��فاء وم��دة الض��ئیلة وكلفتھ��ا المعیاری��ة الجراح��ات
 .التقلیدیة بالجراحة قورنت ما إذا المتنوعة واالستخدامات معدومة، تكون تكاد التي) الجمالیة
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 التوائم ثالثي العصب ألم 

 مقال عن ملخص

 مندو ھشام محمود. د

 العصبیة باألمراض اختصاصي

 الطب تعریب مجلةصدرت في 
 

 العص�ب : والمسمى الخامس،) الدماغي( القحفي العصب توزع منطقة تصیب المزمن األلم من حالة ھو
 ال�رأس  أج�زاء  م�ن  اإلحس�اس  تنق�ل  عص�بیة  ف�روع  ثالث�ة  منھ�ا  تتفرع عصبیة عقدة على الحتوائھ التوائم ثالثي

 الوج�ھ،  ألل�م  شیوعًا األكثر السبب وھو ،"المؤلمة الوجھ عّرة"بـ أیضًا ُیعرف والرقبة، واألسنان والفم والوجھ
 ش�یوعاً  أكث�ر  المرض ویكون بالسنة، شخص ألف 100 كل من شخصًا 12 حوالي یكون اإلصابة حدوث معدل
 .  الرجال لدى منھ النساء لدى

 : المسببات
 یس�بب  مم�ا  دم�وي،  وع�اء  بواس�طة  ال�دماغ  ج�ذع  من مخرجھ عند التوائم ثالثي العصب عقدة انضغاط )1

 .بالعصب المحیط الواقي المیالین) غالف( غمد في محددة أذیة
 اتص�ال  منطق�ة  عن�د  المی�الین  غم�د  زوال س�بب ی م�زمن  م�رض  وھ�و  المتع�دد،  التصلب بمرض اإلصابة )2

 ش��حنات وتوّل��د العص��ب اس��تثارة زی��ادة إل��ى ی��ؤدي مم��ا ال��دماغ، بج��ذع الت��وائم ثالث��ي العص��ب ج��ذر
 .األعراض ُمحدثة متزامنة شاذة كھربائیة

 .الوریدیة الشریانیة التشوھات بسبب أو بورم، التوائم ثالثي العصب انضغاط )3
 بالس��كتة اإلص��ابة بع��د أو الف��م أو األنفی��ة، الجی��وب لجراح��ات الت��الي الت��وائم ثالث��ي العص��ب إص��ابة )4

 .الدماغیة

 :األعراض
 الم��دة قص�یرة  الش��دیدة المفاجئ�ة  اآلالم م��ن نوب�ات  بح��دوث ویتمی�ز  ): النم��وذجي) (  I(  األول ال�نمط  )1

 أو الوج�ھ  من واحدة جھة وعلى نوبة كل في دقیقتین إلى ثوان عدة تستمر الكھربائیة، الصدمة تشبھ
 الت�وائم،  ثالث�ي  العص�ب  ف�روع  م�ن  أكث�ر  أو ف�رع  لت�وزع  مواف�ق  جل�دي  قّط�اع  ف�ي  مح�ّددة  وتكون الفم،

:  مث�ل  مركزی�اً  الس�بب  یك�ون  وعندئ�ذ  مع�ًا،  الوج�ھ  جانب�ا  ُیص�اب  م�ا  ون�ادراً . وال�ذقن  الخد عند وخاصًة
  .المتعدد التصلب

    ال�نمط  م�ن  شدة وأقل وحارق، مستمر ألم بحدوث ویتمیز ) : النموذجي غیر) (  II(  الثاني النمط )2

 )I (. 
 
 ووض�ع  الوج�ھ،  وغس�ل  ال�ذقن،  حالق�ة : مث�ل  النش�اطات  ب�بعض  األل�م  م�ن  الش�دیدة  النوبات تتحرض قد )3

 حس�ي  منب�ھ  بواس�طة  أو للھ�واء،  والتّع�رض  والح�دیث،  والش�رب،  واألك�ل  األس�نان،  وتنظیف المكیاج،
 أثن�اء  ل�یالً  األل�م  نوبات تحدث ما ونادرًا التذوق، أو العالیة الضوضاء أو الالمعة، األضواء: مثل آخر،
  .النوم
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 وق�د  مج�دداً  تع�ود  ث�م  الوق�ت  م�ن  لم�دة  تلقائیًا تتوقف األلم من بھجمات التوائم ثالثي العصب ألم یتمیز )4
 إال الم�دة  ف�ي  وأقص�ر  أق�ل  الراح�ة  فت�رات  وتص�بح  الوقت، مع الھجمات فتسوء مترقیة، اإلصابة تكون

 یتجنب��ون المرض��ى بع��ض یجع��ل مم��ا فعالی��ة، أق��ل األدوی��ة تص��بح كم��ا الراح��ة، فواص��ل تختف��ي أن
 . الشدید األلم من وشیكة ھجمة حدوث من خوفھم بسبب االجتماعیة أو الطبیعیة، الیومیة النشاطات

 :  التشخیص

 .والعالمات واألعراض المرضي التاریخ )1
  .العصبي الجھاز وفحص العام الجسدي الفحص نتائج )2
 وربم�ا  المتع�دد،  بالتص�لب  اإلص�ابة  أو ورم، وج�ود  لنف�ي  لل�دماغ  المغناطیسي بالرنین التصویر )3

 .التوائم ثالثي العصب على ضاغط دموي وعاء وجود الفحص في یظھر
 
 الوعائی�ة  االلتھاب�ات  لنف�ي  الحم�ر،  الكری�ات  ترس�ب  س�رعة  مثل الدمویة، التحالیل بعض إجراء )4

 المناع�ة  ع�وز  فی�روس :  مث�ل  الفیروس�ات  ب�بعض  الخاص�ة  المصلیة للفحوص إضافة الدمویة،
  .الیم داء أو المكتسب، البشري

 قص�یر  عالج�ي  نظام على األلم استجابة) I( النمط من التوائم ثالثي العصب ألم تشخیص ُیدعم )5
 دعم��ھت وص�عوبة،  تعقی�داً  أكث�ر  فھ��و ،)II( ال�نمط  تش�خیص  بینم�ا  للص��رع، مض�اد  ب�دواء  الم�دة 

: مث���ل الحلق���ات ثالثی���ة لالكتئ���اب مض���ادة األدوی���ة م���ن ص���غیرة لجرع���ة الجی���دة االس���تجابة
 .نورتریبیدلین أمیتریبتیلین،

 
 : المعالجة

 :األدویة: أوًال
 فّعال�ة  عموم�اً  وھ�ي  العص�ب،  اس�تثارة  إلیق�اف  األدوی�ة  ھ�ذه  تستعمل: للّصرع المضادة األدویة )1

 أن یج�ب  ،)II( ال�نمط  عالج في فعالیة وأقل ،)I( النمط من التوائم ثالثي العصب ألم عالج في
 ت�زداد  منخفض�ة،  بجرع�ة  األدویة بھذه البدء ویتم ووقائي، مستمر بشكل األدویة ھذه تستخدم
 تق�ل  ال لم�دة  الع�الج  ُیت�ابع  األع�راض  عل�ى  الّس�یطرة  ت�تم  وحالما المریض، لتحمل تبعًا تدریجیًا

 وع�د   الكب�د،  ووظ�ائف  دوري بش�كل  الدم ضغط مراقبة المعالجة أثناء یجبو  أشھر، ستة عن
 جاب�ابنتین، و  كاربام�ازیبین، :  م�ن  ك�الً  األدویة ھذه تتضمنو  والصفیحات، الشامل الدم خالیا

 .الفالبرویك حمض والموتریجین، وقینتوین، وكلونازیبام، وبریجابالین، و
 .ونورتریبتلین أمیتریبیتلمین،:  مثل الحلقات، ثالثیة االكتئاب مضادات األدویة )2
 الح�اد  المتك�رر  األل�م  ع�الج  ف�ي  ع�ادة  مفیدة غیر األدویة ھذه األفیون، بمركبات األلم، مسكنات )3

) II( ال���نمط مرض���ى بع���ض أن م���ع الت���وائم ثالث���ي العص���ب أل���م م���ن )I( ال���نمط ع���ن الن���اجم
 .األفیون بمركبات للمعالجة یستجیبون

 
 : خلیةالتد واإلجراءات الجراحة: ثانیًا

 أش�كال  ول�ھ  األل�م،  إلیق�اف  العص�بیة  األلی�اف  تخری�ب  فی�ھ  ی�تم  إج�راء  ھ�و : العصب جذر جراحة )1
 :مختلفة

 .بالبالون الضغط −
  .بالجلیسرول الحقن −
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 .الرادیویة باألمواج االستئصال −
 .جاما أشعة باستعمال اللمسي بالتوجھ اإلشعاعیة الجراحة −
 العص�ب  ب�ین  رقیق�ة  ش�ریحة  وض�ع  ی�تم  الجراح�ة  ھ�ذه  ف�ي  الدقیق، الدموي الوعاء ضغط إزالة )2

 ھ��ذا استئص��ال فی��تم وری��د، ھ��و الض��اغط ال��دموي الوع��اء ك��ان إذا أم��ا الض��اغط، والش��ریان
 %).85-80( إلى النجاح نسبة وتصل الورید،

 .الدماغ جذع عند العصب دخول منطقة من بالقرب اإلجراء ھذا ویتم: العصب قطع )3
 

 :البدیل والطب التكمیلیة العالجات: ثالثًا
 التم���ارین عل���ى المعالج���ة ھ���ذه وتعتم���د الدوائی���ة، المعالج���ة م���ع ب���التزامن المعالج���ة ھ���ذه ت���تم
 الحی�اة،  نوعی�ة  تحسین في یفید مما العطریة، بالروائح والعالج اإلبداعي، والتخیل والیوجا، الریاضیة،
 الرقب��ي،  الفق��ري للعم��ود الیدوی��ة المعالج��ة وب��اإلبر، ال��وخز :  م��ن ك��ًال األخ��رى الخی��ارات وتتض��من
 ال�ذي ) Botox( البوت�وكس  حقن بعد الشدة متوسط تحسنًا المرضى بعض ویبدي الغذائیة، والمعالجة

 .التوائم ثالثي العصب في الحسیة األلیاف نشاط یمنع
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 تحت الطبع دارإص
  بنك الدم 

 الت��ي العملی��ات م��ن بال��دم التب��رع عملی��ة تعتب��ر
 الن���اس، ص���حة وتحس���ین األرواح إنق���اذ ف���ي تس���ھم
 ع��ام ك��ل ی��تم العالمی��ة الص��حة منظم��ة لتق��اریر ووفق��ًا
 ال���دم وح���دات م���ن وح���دة ملی���ون 108 نح���و جم���ع

 قراب��ة وُتجم��ع الع��الم، أنح��اء جمی��ع ف��ي ب��ھ المتب��رع
 ال�دخل  مرتفعة البلدان في تلك الدم وحدات من 50%
 وق�د . فق�ط  الع�الم  سكان من %20 من أقل يوأت التي
 إل���ى أو وفی���ات وق���وع إل���ى ال���دم ت���وافر ع���دم يی���ؤد

 الص�حة  منظم�ة  تح�ث  ول�ذلك  المرض�ى،  ص�حة  اعتالل
 معنی�ة  وطنیة نظم إقامة على األعضاء الدول العالمیة
 الت��ي الطوعی��ة التب��رع عملی��ات خ��الل م��ن ال��دم بجم��ع

 م��ن ال��ذاتي االكتف��اء تحقی��ق بھ��دف مقاب��ل، دون ت��تم
 .الدم بنوك ھي النظم وتلك ومكوناتھ، الدم

 وحف��ظ وتخ��زین بجم��ع تل��ك ال��دم بن��وك وتق��وم
 االختب���ارات إج���راء بع���د م���ن وذل���ك ومكونات���ھ، ال���دم

 والمض�اعفات  المخ�اطر  م�ن  للحد الالزمة والمعالجات
 ال���دم  بن���وك  ظھ���رت ق���د  كم���ا . ال���دم بنق���ل  المتعلق���ة

 مكونات�ھ  أو ال�دم  وح�دات  س�المة  وتعزی�ز  اآلمن الدم نقل ضمان أجل من العالم حول مؤخرًا اإللكترونیة
 .المنقولة

 بن�وك  م�ا  ویش�رح  ،ال�دم  نقل عملیة علیھا تشتمل التي الجوانب أھم على الضوء الكتاب ھذا یلقي
 األول م�ن  فص�ولھ  ف�ي  ین�اقش  حی�ث  فص�ول،  ثمانی�ة  خ�الل  م�ن  علیھا تقوم التي واألسس وأھمیتھا الدم
 ف�ي  ویتن�اول  اآلم�ن  ال�دم  ونق�ل  بال�دم  التب�رع  وك�ذلك  ،ال�دم  لنقل التاریخیة والنشأة الدم ماھیة الرابع إلى

 وأخی��رًا ،الجذعی��ة الخالی��ا وبن��وك اإللكترون��ي ال��دم وبن��ك ال��دم، ب��دائل الث��امن إل��ى الخ��امس م��ن فص��ولھ
 .الدم نقل مجال في وتطبیقاتھا الجذعیة الخالیا أبحاث تطور

 خ��الل م��ن موض��وعات م��ن إلی��ھ تط��رق م��ا ك��ل بالش��رح اس��توفى ق��د الكت��اب ھ��ذا یك��ون أن نأم��ل
  .العربیة المكتبة إلى ُتضم جدیدة إضافة یكون وأن فصولھ،
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 تحت الطبع صدارإ
 السكتة الدماغیة  

 أھمی�ة  األعض�اء  أكث�ر  م�ن  البش�ري  الدماغ یعد 
 والتكنول���وجي العلم���ي التق���دم م���ع ولك���ن وغموض���ًا،

. أس�راره  م�ن  كثی�ر  كش�ف  عل�ى  قادرین العلماء أصبح
 یحت�وي  ال�دماغ  أن تق�دیر  ت�م  الحدیثة للدراسات ووفقًا
 یس��اوي الع�دد  وھ�ذا  عص�بیة،  خلی�ة  ملی�ار  100 عل�ى 

 ھ�ذه  بعض تقوم التبانة، درب مجرة نجوم عدد تقریبًا
 فق��ط تعم��ل ف��ال المعلوم��ات بتخ��زین العص��بیة الخالی��ا

 وغیرھ�ا  وش�م  وس�مع  رؤیة من المعلومات تلقي على
 األفك�ار  تنظ�یم  عل�ى  أیض�اً  تعم�ل  ب�ل  ببعضھا، وربطھا
 تنظ�یم  عل�ى  أیضًا وتعمل العملیة، اإلجراءات وتنسیق
 القل�ب،  دق�ات  تنظ�یم : مثل الالإرادیة الحیویة العملیات

 وزن م���ن %85 الم���خ ویش��كل . الھض���مو والت��نفس، 
 لجس���م اإلجم��الي  ال��وزن  م���ن %2 وح��والي  ال��دماغ، 

 م����ن حمایت����ھ ف����إن الم���خ  ألھمی����ة ونظ����رًا اإلنس���ان، 
 مح�اط  فھ�و  ق�وي؛  بنظ�ام  مكفول�ة  الخارجیة المؤثرات

 .الجمجمة بعظام

 والعناص�ر  باألكس�جین  الم�خ  خالیا لتغذیة الدم من كافیة بكمیات متواصل إمداد إلى الدماغ یحتاج
 موض�وع  وھ�ي  الدماغی�ة  الس�كتة  وتح�دث  األمث�ل،  الوج�ھ  على وظائفھ أداء من لیتمكن الالزمة المغذیة
 حال��ة الدماغی��ة الس��كتة وتعتب��ر یوقف��ھ، أو اإلم��داد ھ��ذا یعی��ق م��ا ح��دوث عن��د أی��دینا ب��ین ال��ذي الكت��اب
 للوف�اة  الثال�ث  السبب الدماغیة السكتة وتعد. دائمًا یكون قد جسدیًا عجزًا وتسبب للحیاة مھددة مرضیة

  .والسرطان الوعائیة القلبیة األمراض بعد العالم حول

 فص�ول  خ�الل  م�ن  الض�وء  علی�ھ  نس�لط  أن أردن�ا ) الدماغی�ة  السكتة( الموضوع ھذا ألھمیة ونظرًا
 مفھ��وم الث��اني الفص��ل وین��اقش لل��دماغ، التش��ریحي التركی��ب األول الفص��ل یتن��اول حی��ث الكت��اب، ھ��ذا

 بالس��كتة اإلص��ابة خط��ورة عوام��ل الثال��ث الفص��ل ویس��تعرض وأعراض��ھا، وأنواعھ��ا الدماغی��ة الس��كتة
 بعـ�ـض  الخـ�ـامس  الفصـ�ـل  ویب�ین  الدماغی�ة،  الس�كتة  تش�خیص  ط�رق  الراب�ع  الفصل ویتناول الدماغیة،
 الدماغی��ة بالس��كتة اإلص��ابة مض��اعفات الس��ادس الفص��ل ویش��رح الدماغی��ة، للس��كتة الخاص��ة األش��كال
 الث�امن  بفص�لھ  الكت�اب  وُیخت�تم  الدماغیة، السكتة معالجة طرق السابع الفصل ویقدم ،العالجي وتدبیرھا
 .الدماغیة السكتة من الوقایة طرق عن بالحدیث

 ومرش�داً  معین�اً  یك�ون  وأن العربی�ة،  الطبی�ة  المكتب�ة  إص�دارات  إل�ى  إض�افة  الكتاب ھذا یكون نأمل
 .الموضوع بھذا والمھتمین والمتخصصین للمرضى
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 األنفیة الجیوب التھاب 
 مقال عن ملخص

 اهللا  عبد مصطفى نرمین: الصیدالنیة

 الصحیة العلوم وترجمة لتألیف العربي المركز - طبي محرر

 الطب تعریب مجلةصدرت في 
 

 الربی�ع،  فص�ل  ف�ي  خاص�ة  والصدریة األنفیة والحساسیة التنفسي الجھاز أمراض الناس من كثیر یعاني
 ھ��ي األنفی��ة والجی��وب. األنفی��ة الجی��وب والتھ��اب األن��ف حساس��یة مثی��رة الھ��واء ف��ي الَطْل��ع َحبَّ��اُت تنتش��ر حی��ث

 جی�وب  أربع�ة  بواق�ع  الوج�ھ  عظ�ام  ض�من  تق�ع  خاص�ة  فتح�ات  عب�ر  األن�ف  بج�وف  تتص�ل  ب�الھواء  ملیئة فراغات
 الجی�ب  إل�ى  فتنقس�م  ضمنھا، تقع التي للعظام طبقًا الجیوب تلك وتسمى الرأس، جانبي من جانب كل على كبرى
 الجی��وب التھ��اب ح��االت معظ��م وتح��دث. الوت��دي والجی��ب الغرب��الي، والجی��ب الجبھ��ي، والجی��ب العل��وي، الفك��ي
 التھ�اب  یك�ون  المزمن�ة  الح�االت  في ولكن أیام، لعشرة تمتد فترة خالل وتنقضي فیروسیة، عدوى نتیجة األنفیة
 أو فیروس�یة  ع�دوى  مج�رد  كون�ھ  ع�ن  العوام�ل  متع�دد  التھابی�اً  اضطرابًا یكون ألن أقرب األنفیة والجیوب األنف

 .بكتیریة

 :األنفیة للجیوب الفیزیولوجیة الوظیفة
 بغش�اء  وُت�بطن  ،األخ�رى  والجی�وب  األن�ف  من�اطق  جمی�ع  ف�ي  المخ�اط  إف�راز  على األنفیة الجیوب تعمل

 الش��م، حاس��ة ویع��زز الت��نفس، عل��ى ویس��اعد الھ��واء ویرط��ب األنف��ي، المخ��اطي الغش��اء مس��احة یزی��د مخ��اطي
 واألن�ف  والبلع�وم  ب�الحنجرة  یمر الرئتین من الخارج فالھواء الكالم، أثناء الحروف مخارج وضوح في ویساھم

 أثن��اء ل��ذا ورنین��ًا، وض��وحًا للك��الم تجع��ل الت��ي الواض��حة اإلنس��انیة والنغم��ة الالئ��ق ال��رنین فیكتس��ب والجی��وب،
 .الصوت في الخنة وتظھر النطق في الوضوح ویختفي الكالم نغمة تتغیر الحلق انسداد أو الزكام

  :األنفیة الجیوب التھاب أسباب
 بالفطری�ات،  اإلص�ابة  ع�ن  ناتج�اً  أو ،بكتیری�اً  أو فیروس�یًا،  األنفی�ة  الجی�وب  التھاب في السبب یكون قد
 كم�ا  األنفی�ة،  الجی�وب  التھ�اب  ح�االت  لمعظ�م  المسبب ھو الزكام حاالت في للرشح المسبب الفیروس ویعد

 الحتقانھ�ا  نظ�راً  األنفی�ة،  الجی�وب  اللتھ�اب  عرض�ة  األكث�ر  ھ�م  األن�ف  حساسیة یعانون الذین األشخاص أن
 :مثل األنفیة الجیوب احتقان تثیر أخرى عوامل عدة وھناك إصابتھا، على یساعد مما

 .والزكام البرد بنزالت اإلصابة تكرار )1
 .األنف لحساسیة المثیرة والروائح والعوادم الشدید للغبار التعّرض )2
 .والسجائر التبغ لدخان التعّرض )3
 .المناعي الجھاز صورق )4
 .األنف خلف اللحمیات تضخم )5
 .األنفي الحاجز في انحراف وجود )6

 الطبیع��ي الس��یالن فیمن��ع بھ��ا الخاص��ة للتج��اویف الم��بطن الغش��اء ین��تفخ األنفی��ة الجی��وب إص��ابة عن��د
 الج�راثیم  نم�و  إل�ى  وت�ؤدي  الوق�ت  م�ع  اإلف�رازات  ھ�ذه  تتجمع ثم ومن والحلق، األنف إلى الجیوب من لإلفرازت

 .وألمًا تضخمًا یسبب بدوره وھذا والفطریات،
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 :األنفیة الجیوب التھاب أعراض
 ھن��اك أن إال األنفی��ة، الجی��وب والتھ�اب  بالزك��ام اإلص��ابة أع��راض ب�ین  التمیی��ز الن��اس معظ��م یس�تطیع  ال

 اإلص�ابة  یتب�ع  م�ا  وع�ادة  یوم�ًا، ) 28-10( م�ن  األنفی�ة  الجی�وب  التھ�اب  أع�راض  تس�تمر  حیث الفروقات، بعض
 األع�راض  وم�ن  العل�وي،  والف�ك  الجبھ�ة  ف�ي  ألم مع الحرارة، في طفیف وارتفاع صداع ویصاحبھ البرد بنزالت

 : یلي ما األنفیة الجیوب بالتھاب اإلصابة على تدل التي

 ومقدم�ة  ب�األنف  المحیط�ة  والمنطق�ة  العین�ین  ف�وق  المنطقة في مؤلم بضغط وشعور وثقل شدید صداع )1
 .الرأس

 .أسبوع عن تزداد لفترة یستمر الذي األنف انسداد )2
 .طبیعي بشكل التنفس على القدرة عدم )3
 .الحلق من السفلي والجزء األنف في سمیك أصفر مخاط وجود )4
 .الكریھة الفم رائحة )5
 .واألسنان العلوي الفك في ألم )6
 .الشم حاسة تأثر )7
 .األنفیة الحكة )8

 
 :األنفیة الجیوب التھاب تشخیص

 
 الفح�ص  ی�تم  الغال�ب  وف�ي  األنفی�ة،  للجی�وب  تحس�س  أي ھن�اك  یك�ون  ال أن الجس�دي  الفحص خالل یمكن

 للكش�ف  وذل�ك  للجی�وب،  المحوس�ب  المقطع�ي  التص�ویر  وبواس�طة  والجی�وب،  لألن�ف  الس�ینیة  باألشعة بالتصویر
 ووج��ود األنف��ي، الح��اجز اعوج��اج ح��دوث أو ،) لحمی��ة زوائ��د(  الس��الئل ووج��ود العظم��ي، الض��رر م��دى ع��ن

 .ھوائیة فقاعات
 

 :األنفیة الجیوب التھاب مع للتعامل نصائح
 والم�اء  الدافئ�ة  الس�وائل  من كافیة كمیة وشرب الراحة ھو األنفیة الجیوب مرضى بھ ُینصح ما أھم من

 لتخفی�ف  باتباعھ�ا  ینص�ح  الت�ي  اإلرش�ادات  بعض وھناك ،االحتقان وتخفیف وتدفقھ، المخاط سیولة على للحفاظ
 :مثل األنفیة الجیوب التھاب أعراض

 .والبرودة للریاح المباشر التعّرض وعدم معتدلة، حرارة ذي مكان في البقاء )1
 .األنفیة الجیوب موضع في الوجھ على دافئة كمادات وضع )2
 الجی�وب  م�ن  وتص�ریفھا  الش�دیدة  اإلف�رازات  إزال�ة  عل�ى  تساعد التي الملحي المحلول قطرات استخدام )3

  .األنفیة
 الم�اء،  إل�ى  الك�افور  زی�ت  إض�افة  ویمك�ن  االحتقان، وإزالة األنف لترطیب الدافئ الماء بخار استنشاق )4

 .المحتقن األنف وفتح التنفس تنشیط على بخاره یساعد حیث
 .بالغبار المحملة األجواء حالة في األنف على كمام ارتداء )5
 تھ�یج  م�ن  یزی�د  ال�ذي  الك�افیین  عل�ى  المحتوی�ة  المش�روبات  م�ن  والتقلی�ل  الت�دخین،  أم�اكن  عن االبتعاد )6

   .األنفیة الجیوب أغشیة
 .بالكلور تعالج التي السباحة أحواض في طویل لوقت المكوث بعدم ینصح )7

 
 :األنفیة الجیوب التھاب عالج

 
 .ومزمنة حادة إلى تنقسم حیث االلتھابات، شدة على األنفیة الجیوب عالج یعتمد
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 : الحادة االلتھابات
 

 باستنش�اق  وینص�ح  لالحتق�ان،  م�زیالً  الطبی�ب  یص�ف  الح�ادة  األنفی�ة  الجی�وب  بالتھ�اب  اإلص�ابة  حال�ة  ف�ي 
 االحتق�ان،  ش�دة  م�ن  یزی�د  س�وف  وإال أی�ام، ) 5 -4( تتج�اوز  ال مدة االحتقان مزیل ویستخدم الدافئ، الماء بخار
 .یومًا)  14 -10( بین تتراوح لمدة استخدامھ فیتم حیویًا، مضادًا الطبیب یصف ألن الحالة استدعت وإذا

 :المزمنة االلتھابات
 

 بش�كل  ال�دافئ  الم�اء  بخ�ار  الم�ریض  یستنشق أن الطبیب ینصح المزمن األنفیة الجیوب التھاب حالة في
 االلتھ��اب، وتخفی��ف إزال��ة عل��ى تس��اعد الت��ي والمل��ح الم��اء قط��رات الم��ریض یس��تخدم أن یج��ب كم��ا خ��اص،

 عل��ى الدافئ��ة الم��اء كم��ادات وتس��اعد ،) الطبی��ب قب��ل م��ن مح��ددة لم��دة ( لالحتق��ان المزیل��ة القط��رات وتس��تخدم
 .األعراض تخفیف
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 خبر طبي

 
 أدمغتھم على األطفال عربات خطورة تؤكد بریطانیة دراسة

 تف�وق  التل�وث  من كبیرة لنسبة تعرضھم األطفال عربات أن بریطانیة لجامعة حدیثة دراسة أكدت
 ضع�رِّ ُت الت�ي  الس�امة  المع�ادن  م�ن  عالیة مستویات على التلوث ھذا یحتوي حیث الكبار، لھ یتعرض ما

 األطف�ال  عرب�ة  داخ�ل  وھ�م  ،مل�وث  لھ�واء  یتعرض�ون  الُرضع أن الدراسة ووجدت. عدة لمخاطر الرضع
 تل�وث  الت�ي  الس�یارات  لع�وادم  أكث�ر  معرض�ون  فھ�م  ومن ث�م  األرض، إلى أقرب ألنھم اآلباء یدفعھا التي

 .الھواء

 م�ن  أق�ل  مس�افة  على وخاصة األرض سطح من القریب الھواء في أكبر تكون التلوث فمستویات
 الدقیق��ة بالجس��یمات المل��وث الھ��واء م��ن% 60 إل��ى یص��ل لم��ا یتعرض��ون األطف��ال ھ��ؤالء ف��إن المت��ر،
 .بالبالغین مقارنة

 نظ��رًا إن��ھ ،" س��ري"  جامع��ة ف��ي النظی��ف، الھ��واء لبح��وث الع��المي المرك��ز ف��ي الب��احثون وق��ال
 المبك�رة  المرحل�ة  ھ�ذه  ف�ي  ال�دماغ  تط�ور  وعملی�ة  المناعة وأنظمة أنسجتھم بسبب الرضع ضعف لمدى

 أن الب�احثون  وأضاف .بشدة القلق یثیر التلوث من الخطیرة المستویات لھذه تعرضھم فإن حیاتھم، من
 ف�ي  تتس�بب  أن یمك�ن  التي السامة المعادن من عالیة مستویات على یحتوي الطریق جانب على التلوث
 الط��رق تجن�ب  بض�رورة  الدراس�ة  مع�دو  نص�ح  المخ�اطر  ھ��ذه ولتجن�ب ، الُرض�ع  عن�د  ال�دماغ  نم�و  إعاق�ة 

 الدراس�ة  تنظ�ر  ولم .إلیھم الملوث الھواء وصول لتقلیل األطفال عربات على أغطیة ووضع المزدحمة،
 ھ��ذه بع��ض كان��ت إذا وم��ا األطف��ال، عرب��ات ونوعی��ة ج��ودة ف��ي الدولی��ة البیئ��ة مجل��ة ف��ي نش��رت الت��ي

 ) م2019-10-29(جریدة الرأي العام  .التلوث من حمایة توفر أو غیرھا، من أفضل العربات
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 الغامض الصیني الفیروس 

 د.أمنیة حسني شمس الدین إعداد/ 

 محرر طبي

  الصحیة العلوم وترجمة لتألیف العربي المركز  

 

 الغامض؟ الصیني الفیروس ما
 الفیروس��یة  كورون��ا  مجموع��ة  فیروس��ات أح��د  الغ��امض  الص��یني الفی��روس  ذل��ك  یعتب��ر      

)Coronaviruses(، األم�راض  م�ن  طائف�ة  تس�بب  ق�د  فیروس�ات  تش�مل  كبیرة مجموعة وھي 
 التنفس��یة المتالزم��ة مث��ل خطی��رة أخ��رى وأم��راض الش��ائعة الب��رد ن��زالت ب��ین تت��راوح لإلنس��ان،

 بالص�ین،  أیضًا السابقة السنوات في ظھر الذي القاتل سارس بمرض عرفت التي  الشدیدة الحادة
 أیض���ًا تس���بب كم���ا). م2003 - م2002( الع���امین ف���ي المص���ابین م���ن المئ���ات أرواح وحص���د

 یس�تطیع  و الحیوانات لدى األمراض من عددًا الفیروسیة المجموعة ھذه إلى المنتمیة الفیروسات
 عن�ھ  الح�دیث  نتن�اول  ال�ذي  الغ�امض  الفی�روس  ذل�ك  مثل البشر، إلى الحیوانات من االنتقال بعضھا

 .ھنا

 اآلن؟ حتى المرض فیھا انتشر التي الدول ما
: مث�ل  أخ�رى  آس�یویة  دول إل�ى  س�ریعاً  تس�لل  ث�م  بالص�ین  ھ�وبي  إقل�یم  ف�ي  أوًال الم�رض  ظھر  

 ب��ل ونیب��ال وس��نغافورة، وت��ایوان، وفیتن��ام، الجنوبی��ة، وكوری��ا وتایالن��د، والیاب��ان، ك��ونج، ھ��ونج
 .وكندا وأسترالیا األمریكیة المتحدة والوالیات فرنسا، إلى ووصل

 :األعراض
 الص��حة منظم��ة ذكرت��ھ م��ا وف��ق الغ��امض الص��یني الفی��روس بع��دوى اإلص��ابة أع��راض تب��دأ 
 ف�ي  وص�عوبات  بضیق المریض یصاب تقریبًا، أسبوع مرور وبعد. جاف سعال یعقبھا بالحمى، العالمیة

 تجن��ب وراء س��عیًا ال��الزم وال��دعم الع��الج عل��ى والحص��ول بالمستش��فى حج��زه یتطل��ب مم��ا الت��نفس؛
 أن أیض��ًا الممك��ن وم��ن. والوف��اة الكل��وي والفش��ل الح��اد الرئ��وي االلتھ��اب: مث��ل الخطی��رة المض��اعفات

 .شیوعًا أقل بشكل ولكن المعویة األعراض وبعض والرشح، الحلق والتھاب بالصداع المریض یصاب
 :الفیروس انتقال طرق

 أو المص��ابة، للحیوان��ات التع��ّرض طری��ق ع��ن البش��ر إل��ى ینتق��ل الفی��روس أن التق��اریر ت��رجح  
 ث�م  وم�ن  ب�الفیروس،  الملوث�ة  األس�طح  لم�س  طری�ق  ع�ن  أو والس�عال،  العطس خالل من المرضى لرذاذ
 إل�ى  انتق�ل  یك�ون  ق�د  وأن�ھ   المل�وث،  البراز عبر ونادرًا األیدي، غسل قبل العین أو األنف أو الفم، لمس
.  الخف�افیش  أو الحیت�ان، : مث�ل  كورون�ا  فیروسات تحمل التي الثدییات بعض من األول المقام في البشر
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 الدراس��ات إح��دى أش��ارت ق��د لك��ن قطع��ي، بش��كل للفی��روس الحی��واني المص��در إل��ى التوص��ل ی��تم ول��م
 احتمالی�ة  إل�ى ) Journal of Medical Virology( الطبی�ة  الفیروس�ات  عل�م  مجلة في المنشورة

 .العائل ھو الثعبان یكون أن

 :التشخیص طرق
 أنفی�ة  مس�حة  أو الس�فلیة  الھوائی�ة  المس�الك  إف�رازات  من عینات أخذ طریق عن التشخیص یتم

 عل��ى التع��ّرف بھ��دف ،)PCR( الب��ولیمراز سلس��لة تفاع��ل بتقنی��ة وفحص��ھا) الحل��ق مس��حة( بلعومی��ة
 .للعدوى المسبب الفیروس نوع إلى التوصل ثم ومن الفیروسي، النووي الحمض

 الفیروس؟ ضد لقاحات ھناك ھل
 ولك��ن الفی��روس، ب��ذلك اإلص��ابة م��ن تق��ي تطعیم��ات أي حالی��ًا تت��وفر ال فإن��ھ ع��ام بش��كل      

 .فعال لقاح إلى التوصل یتم أن إلى مستمرة الشأن ھذا في العلماء جھود

 : العالج طرق
 الجس�م  وترطی�ب  األع�راض  تخفی�ف  عل�ى  یعمل داعم عالج إال ھو ما حالیًا المتاح العالج إن    
 ی���رى ولك���ن. تلقائی���ًا اإلص���ابة ت���زول م���ا وغالب���ًا الس���ریریة، الم���ریض حال���ة عل���ى ویعتم���د بالس���وائل

 وعق�����ار  ،)Lopinavir( اللوبین�����افیر عق�����ار م�����ن المكون�����ة  الدوائی�����ة التولیف�����ة أن المختص�����ون
 الم�ریض  حال�ة  یجع�ل  مم�ا  اإلص�ابة،  ش�دة  م�ن  التخفی�ف  ف�ي  مفیدة تكون قد) Ritonavir(الریتونافیر

 .السیطرة تحت
 : الوقایة طرق

 .باستمرار والصابون بالماء األیدي غسل )1
 .اإلمكان قدر الموبوءة األماكن إلى السفر أو المرضى، مخالطة تجنب )2
 .مغسولة غیر بأیدي  الفم أو األنف أو العین، لمس تجنب )3
 المحتم��ل  الحیوان��ات  مخالط��ة  وتجن��ب  جی��دًا،  الحیوانی��ة  والمنتج��ات  والب��یض  اللح��وم  طھ��ي )4

 .میتة أو حیة سواء إصابتھا
 أو الع��دوى بھ��ا المنتش��رة األم��اكن ف��ي التواج��د عن��د واألن��ف للف��م غط��اء أو كمام��ةوض��ع  )5

 .المزدحمة
 .التحیة عند والتقبیل العناق عن االبتعاد )6
 ف�ي  المن�دیل  ذل�ك  م�ن  وال�تخلص  العط�س،  أو الس�عال،  عن�د  ورق�ي  بمن�دیل  والف�م  األن�ف  تغطیة )7

 .فورًا  األیدي وغسل القمامة
 .وغیرھا األبواب ومقابض المیاه، دورات: مثل لألسطح المستمر والتطھیر التنظیف )8
 .الفور على الطبي النصح وطلب بالتعب الشعور عند المنزل في البقاء )9
 .العمل ومقر المنزل نظافة ذلك في بما والعامة الشخصیة النظافة على المحافظة )10
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 .یومیًا للغرف الجیدة التھویة على الحرص )11
 الریاض��ة وممارس��ة المت��وازن، الص��حي الغ��ذاء تن��اول: مث��ل الص��حیة الع��ادات عل��ى الحف��اظ )12

 .النوم من كاِف قسط وأخذ باستمرار،
 ال��بالد ف��ي المختص��ة الص��حیة الجھ��ات م��ن الص��ادرة الرس��میة واإلرش��ادات البیان��ات متابع��ة )13

 .بھا وااللتزام
  
 
 

 
 : اآلن حتى...  المستجد ناوكور فیروسأخبار 

 
 إنش�اء  وت�م  الص�حیة،  المس�تویات  جمی�ع  عل�ى  الع�المي  االستنفار من حالة المرض ھذا أحدث لقد

 ع��دد حی��ث م��ن الم��رض إلیھ��ا وص��ل الت��ي المس��تجدات آخ��ر بمتابع��ة الخاص��ة العملی��ات غ��رف م��ن ع��دد
 الوفی��ات ع��دد وك��ذلك الی��وم، س��اعات م��دار عل��ى تلقائی��ًا تح��دیثھا وی��تم الع��الم، مس��توى عل��ى اإلص��ابات

 ت��اریخ حت��ى اإلص��ابات ع��دد وص��ل فق��د اإلحص��ائیات، آخ��ر وبحس��ب الفی��روس بھ��ا انتش��ر الت��ي وال��دول
 ،وف���اة حال���ة) 170( و بالع���دوى، مص���ابة حال���ة )7937( إل���ى )30/1/2020( النش���رة ھ���ذه إص���دار

 المتح�دة  العربی�ة  اإلم�ارات  بدول�ة  حال�ة  ظھ�ور  آخرھ�ا  وك�ان  دول�ة، ) 22( ح�والي  إلى العدوى وانتشرت
 .الصین من قادمة واحدة عائلة ضمن
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  العربیة وإشكالیة التعریب في العالم العربي ) 1 

 فھ�ي  الحض�ارات،  ص�نع  ف�ي  عظیمًا دورًا اللغة تلعب 
 والتفاع�ل  التواص�ل  ی�تم  بھ�ا  التفكی�ر،  ف�ي  اإلنسان وسیلة

 للتعبی��ر أدات��ھ وھ��ي جنس��ھ، أبن��اء م��ن غی��ره وب��ین بین��ھ
 م��ن وجدان��ھ ف��ي وم��ا أفك��ار م��ن خ��اطره ف��ي یج��ول عم��ا

 للتعل���یم وس���یلتھ أنھ���ا إل���ى إض���افًة وانفع���االت، مش���اعر
 وھ���ي والحض���ارة، الفك���ر وع���اء ھ���ي واللغ���ة وال���تعّلم،
 والش�عوب  لألم�م  والثق�افي  العلم�ي  الت�راث  لحفظ الوسیلة

 وتط��ور، تق��دم م��ن األم��ة ل��ھ وص��لت لم��ا مقی��اس وھ��ي
 جی�ل،  إل�ى  جی�ل  م�ن  والمع�ارف  األفك�ار  تنتقل فبواسطتھا
 وان�����دثرت بعض�����ھا ع�����ن األجی�����ال النقطع�����ت ولوالھ�����ا

 للش��عوب تحف��ظ الت��ي الخزان��ة ھ��ي فاللغ��ة الحض��ارات،
 علی����ھ تعب����ر ال����ذي الجس����ر وھ����ي الفك����ري، رص����یدھا

 عب�ر  كثی�رة  لغ�ات  ظھ�رت  ولق�د  األجی�ال،  عبر الحضارات
 ش��عوبھ، ان��دثار م��ع ان��دثر م��ا منھ��ا المختلف��ة، العص��ور

 والنم��و البق��اء م��ن مكنت��ھ دعام��ات یمتل��ك م��ازال ومنھ��ا
 ھ�ي  وأق�دمھا  اللغ�ات  أعظ�م  م�ن  ولعل والعطاء، والحركة

 ال�دعامات  م�ن  العربی�ة  اللغ�ة  امتلك�ت  فلق�د  العربی�ة،  اللغة
 ُتنق�ل  اإلنس�انیة،  قض�ایا  بك�ل  ومتص�الً  واآلث�ار  المعطی�ات  ض�خم  إنساني عالمي فكر لغة جعلھا ما الكبرى

 العربی��ة الحض��ارة ف��ي واالختراع��ات واالكتش��افات المع��ارف م��ن العرب��ي اإلنس��ان أب��دع م��ا بواس��طتھا
  .اإلسالمیة
 األش�خاص  مالی�ین  بھ�ا  یتح�دث  وأقدمھا، األولى الحضاریة اللغات أكثر إحدى من العربیة اللغة تعتبر

 كان�ت  ب�أن  واختص�ھا  العربی�ة  ـ�ـ  وج�ل  عز ــ هللا شرف ولقد. مختلفة مناطق في ویتوزعون العالم، حول
 الح��ق ن��ور إل��ى والض��الل الكف��ر ظلم��ات م��ن الن��اس لُیِخ��رج للع��المین ھ��دى الق��رآن بھ��ا ن��زل الت��ي اللغ��ة

 واألزم�ان،  العص�ور  كل في ومتجددة حیة البقاء لھا ضمنت خاصة قدسیة العربیة للغة جعل مما المبین؛
  عم�ر  فیق�ول  مس�لم،  ك�ل  عل�ى  واجب�اً  أم�راً  بھ�ا  والتح�دث  وتعلمھ�ا  علیھ�ا  والحف�اظ  بھا التمسك أصبح كما
 كبی�رة  ومكان�ة  أھمی�ة  لھ�ا  العربی�ة  فاللغ�ة " دینكم من فإنھا العربیة تعلموا) "عنھ هللا رضي( الخطاب بن
 ینب�ع  دینی�اً  بھ�ا  فارتباطنا ودنیویًا، دینیا بھا نرتبط العربیة فلغتنا األرض، لغات من لغة أیة في تتوافر لم

 إل�ى  حاجتن�ا  م�ن  فینب�ع  دنیوی�ًا،  بھ�ا  ارتباطن�ا  أم�ا  جمیع�ًا،  للن�اس  هللا ارتض�اه  ال�ذي  اإلس�الم  لغ�ة  أنھ�ا  من
 كان�ت  العربی�ة  فاللغ�ة  والمع�ارف،  العل�وم  واكتس�اب  الحض�اري  الت�راث  ونق�ل  والتف�اھم  والتواص�ل  التعبیر
 الرای�ة  بمثاب�ة  وكان�ت  المختلف�ة،  ال�دول  م�ن  عدید بین الثقافات من عدید نقل خاللھ تم الذي الممر بمثابة

 العص�ور  ف�ي  الع�رب  ت�اریخ  داخل�ھ  یحفظ الذي اإلطار وبمثابة الشعوب، من عدید ظلھا تحت یجتمع التي
 وثری�ة  غنی�ة  لغ�ة  فھ�ي  العص�ور  عب�ر  متج�ددة  لغ�ة  العربی�ة  اللغة جعلت عدیدة مقومات وھناك المختلفة،

 نج�د  كل�ھ  ذل�ك  وم�ع  الجدی�دة،  التط�ورات  م�ع  والتح�دیث  والتش�كل  التج�دد  على قادرة أنھا كما بالمفردات،
 ف�ي  األجنبی�ة  باللغ�ات  أبنائن�ا  لتعل�یم  ونلج�أ  بھ�ا  التمس�ك  ونح�ارب  لغتن�ا  نھم�ل  مازلن�ا  األمم سائر دون أننا

  .واألجنبیة العربیة من مھجنة بلغة أبنائنا مع منازلنا في نتحدث وأحیانًا المختلفة التعلیم مؤسسات
 العربی�ة  بغی�ر  التعلیم مخاطر یستشعر العربیة أقطارنا في التعریب وإشكالیة التعلیم لواقع الدارس إن
 اللغ�ة  بط�ابع  وثقافت�ھ  فك�ره  وتطبی�ع  العرب�ي  ال�دارس  عن�د  والضیاع الغربة شعور خلق أبرزھا من والتي

 الجامع�ة  أو المدرس�ة  ف�ي  الطال�ب  یس�تطیع  ال الت�ي  والنفس�یة  الذھنیة وتأثیراتھا الثقافي وبمدھا األجنبیة
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 النفس���یة والدراس���ات التعل���یم نظری���ات تح���ذرنا ال���ذي الوق���ت ف���ي ھ���ذا یقاومھ���ا، أو منھ���ا ی���تخلص أن
 ولق�د  التعل�یم،  م�ن  األول�ى  المراح�ل  ف�ي  خاص�ة  األم، اللغ�ة  بغی�ر  التعل�یم  مخاطر على وتؤكد واالجتماعیة

 أھمی�ة  فی�ھ  تؤك�د  بیان�اً  فأص�درت  الوطنی�ة  اللغ�ات  بغی�ر  التعل�یم  مش�كالت  أیض�اً  الیونس�كو  منظمة اكتشفت
 التعل��یم مج��االت ف��ي البحثی��ة الدراس��ات نت��ائج ذل��ك عل��ى أك��دت كم��ا التعل��یم، ف��ي الوطنی��ة اللغ��ة اس��تخدام

 بس��لبیاتھا الثقاف��ات وتتوغ��ل اللغ��ات فی��ھ تتن��افس عص��رًا یع��یش الع��الم وأن خصوص��ًا والمعرف��ة، واللغ��ة
 اللغ��ات باس��تعمال الملزم��ة للتش��ریعات إص��دارھا خ��الل م��ن لغاتھ��ا لحف��ظ األم��م وتس��عى وإیجابیاتھ��ا،

 العربیـ���ـة الجامع���ات ف���ي أجنبی���ة بلغ���ة وللتعل��یم  وغیرھ���ا، والثقاف���ة والمراس���الت التعل���یم ف���ي الوطنی��ة 
 ف�ي  ال األساس�یة  المھارات یمتلك ال الطب كلیات في وخاصة المتخرج أن أبرزھا لھا، حصر ال مســاوئ

 الج�امعي  األس�تاذ  أو المعل�م  وأن خصوص�اً  ،)التعلم لغة( األجنبیة اللغة في وال ،)األم اللغة( العربیة اللغة
 اختالط��ًا األجنبی��ة بالمص��طلحات المحلی��ة العامی��ة فی��ھ تخ��تلط مھج��ن نح��و وعل��ى بلغت��ین أحیان��ًا ُی��درس
  .عجیبًا

 الت�ي  األجنبی�ة  لغت�ھ  باس�تخدام  ومرض�اه  الطبی�ب  ب�ین  التعامل أن أوضحت المیدانیة الدراسات أن كما
 م��ن كثی��رًا وأن یتلقاھ��ا، م��ن وب��ین الخدم��ة یق��دم م��ن ب��ین والجف��وة الغرب��ة م��ن ج��وًا تف��رض بھ��ا درس

 حی��اتھم إنق��اذ الممك��ن م��ن ك��ان ال��ذین المرض��ى م��ن كثی��ر ض��حیتھ وی��ذھب بی��نھم یق��ع والخل��ط االلتب��اس
 ن�دفع  مادمن�ا  كثی�راً  یس�عدنا  ال اللغ�وي  واقعن�ا  ولع�ل . المجتمع وعلى علیھم المرض أعباء من والتخفیف

 م�ن  یتخ�رج  من كل أن تحدد غریبة أسبقیة في والوظائف الحوافز ونقدم أجنبیة بلغة للتعلیم دفعًا أبناءنا
  .العربیة الجامعات خریجي من غیره على األفضلیة لھ األجنبیة الجامعات

 اإلش��كالیة، ھ�ذه  لح�ل  وتوص�یات  ُتق�دم  واس�عة  وإمكانی�ات  كبی�راً  ج�دالً  الحاض�ر  الوق�ت  ف�ي  نش�ھد  إنن�ا 
 تغلغ��ل أم��ام ومنافس��ة ص��البة أكث��ر وتجعلھ��ا العربی��ة لغتن��ا تص��ون الت��ي اإلج��راءات م��ن المزی��د وتحف��ز

 باللغ�ة  مزدھ�رة  ظل�ت  جمیعھ�ا  والمع�ارف  العل�وم  أن ننس�ى  ال أن علین�ا  ویجب األخرى، اللغات ومزاحمة
 والفیزی�اء  والص�یدلة  والكیمی�اء  الطب علوم العربیة عن األوروبیون فیھا أخذ عدة، قرون طوال العربیة
 تعلموھ��ا الت��ي العل��وم م��ن ذل��ك وغی��ر والمنط��ق والفلس��فة والجغرافی��ا والریاض��یات والھندس��ة والفل��ك

 الس�ائدة  ھ�ي  العربی�ة  العلمی�ة  المص�طلحات  ظل�ت  وق�د  األوروبیة، لغاتھم إلى ینقلونھا أخذوا ثم بالعربیة،
 أنھ��ا العلم��ي بتراثن��ا الج��اھلون ویظ��ن الی��وم، حت��ى باقی��ًا منھ��ا كثی��ر م��ازال ب��ل العل��وم، مختل��ف ف��ي

  .علمي قصور أي یشوبھا ال فذة لغة فھي األوروبیة، اللغات إلى تنتمي أجنبیة مصطلحات
 الغائب�ة،  العربی�ة  لغتن�ا  حمایة نحو بنَّاءة خطوة یقدم وأن المرجوة، الفائدة الكتاب ھذا یحقق أن نأمل

 دور عل��ى والتأكی��د بإقص��ائھا، تن��ادي الت��ي ال��دعوات أم��ام والوق��وف الرس��میة اللغ��ة مفھ��وم وترس��یخ
 یك�ون  وأن. وتعلمھ�ا  العربی�ة  اللغ�ة  ح�ب  عل�ى  والتربی�ة  التحفی�ز  م�ن  روح خلق في التعلیمیة المؤسسات

 .العربیة اللغة إحیاء إلى الدعوة صرح في لبنة الكتاب ھذا
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 داء كرون ) 2
 

 المزمن��ة االلتھابی�ة  األم��راض أح�د  ك��رون داء ُیع�د  
 ح�ول  ملح�وظ  بش�كل  األخی�رة  اآلون�ة  في انتشرت التي

. األمع�اء  وخاص�ة  الھض�میة  القناة تصیب والتي العالم
 بوری��ل األمریك��ي الطبی��ب إل��ى نس��بة ب��ذلك ُس��مي ولق��د

 الحال�ة  تل�ك  وص�ف  الذي (Burrill Crohn) كرون
 ذل����ك راف����قوت. م1932 ع����ام م����رة ألول المرض����یة

 الض�یق  تس�بب  الت�ي  األع�راض  م�ن  مجموع�ة  المرض
 الش�دید،  واإلسھال البطن، ألم: أھمھا للمرضى الشدید

 خ�ارج  األع�راض  بع�ض  وك�ذلك  الوزن، وفقد والتعب،
 والع�ین  المفاصل، التھاب: مثل الھضمي الجھاز نطاق
 ی���ؤثر م���ا وھ���و الحص���ر، ول���یس المث���ال س���بیل عل���ى

 إل�ى  ی�ؤدي  مما للمرضى؛ النفسیة الحالة على بالسلب
 الشخص���یة حی���اتھم الس���يء الش���عور ذل���ك ُیفِس���د أن

  .وحیاتھم حركتھم وُیقید والمھنیة
 عل��ى معروف��ة غی��ر الم��رض ھ��ذا أس��باب زال��ت م��ا
 دور وج��ود تقت��رح نظری��ات ھن��اك لك��ن التحدی��د، وج��ھ
 والت���دخین، الغ���ذائي والنظ���ام المكروب���ات، م���ن لك���ل

 ھ�ذه  وحتى. اإلصابة إحداث في الجینیة واالضطرابات
 ـ�ـ  ك�ان  وإن الم�رض،  حدوث في بمفرده یتسبب منھا أیًا أن یثبت قاطع دلیل إلى التوصل یتم لم اللحظة

 وأیض�اً  بس�ھولة،  الم�رض  ف�ي  ال�تحكم  عل�ى  المبك�ر  التشخیص وُیساعد. جزئي دور منھا لكل ــ شك وال
 الحاج�ة  تب�ُرز  ھن�ا  وم�ن  ،للمرض�ى  طبیعی�ة  حی�اة  وت�وفیر  المحتمل�ة،  المض�اعفات  من الوقایة في یساعد

 اتباعھ��ا ال��الزم والس��بل خطورت��ھ بم��دى المجتم��ع وتوعی��ة الم��رض، ذل��ك ح��ول الص��حي التثقی��ف إل��ى
 .بھ اإلصابة من األصحَّاء وقایة وكذلك المرضى، حیاة لتحسین

 فص�ول،  أربع�ة  خـ�ـالل  مـ�ـن  المــ�ـرض  حـ�ـول  معرفتھ�ا  الواج�ب  الجوان�ب  أھم الكتاب ھذا یستعرض
 األع��راض  الث��اني  الفص��ل  ین��اقش ث��م  وأس��بابھ،  ب��المرض  التعری��ف منھ��ا  األول الفص��ل  یتن��اول  حی��ث

 الراب��ع بفص��لھ الكت��اب وُیخت��تم والع��الج، التش��خیص ط��رق فیش��رح الثال��ث الفص��ل أم��ا والمض��اعفات،
 داء ح�ول  إلی�ھ  تط�رق  م�ا  ك�ل  بالشرح استوفى قد الكتاب ھذا یكون أن نأمل. الوقایة طرق عن بالحدیث
 .الصحیة الثقافة سلسلة إلى ُتضم جدیدة إضافة یكون وأن كرون،
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تنفی�ذ مش�روع المعج�م    اس�تكمال  یقوم المرك�ز العرب�ي لت�ألیف وترجم�ة العل�وم الص�حیة حالی�ًا ب       
وھو أحد المشاریع الضخمة الت�ي تمث�ل أھ�م رك�ائز      باللغة العربیة،المفسر للطب والعلوم الصحیة 

مص�طلح طب�ي    150000ف�ي مج�ال الط�ب، حی�ث یحت�وي عل�ى        إلى اللغ�ة العربی�ة   حركة الترجمة
غة اإلنجلیزیة ومقابلھا المصطلح باللغ�ة العربی�ة م�ع التفس�یر والش�رح لك�ل مص�طلح، ویھ�دف         لبال

لحات الطبیة العربی�ة لتك�ون المرجعی�ة الوحی�دة المعتم�دة      ھذا المشروع إلیجاد أداة موحدة للمصط
وقد أنج�ز المرك�ز وض�ع الش�روح لكاف�ة المص�طلحات ، وج�اري العم�ل          ،على مستوى الوطن العربي

 للق��ارئ الك��ریم بع��ضونح��ن ھن��ا نخت��ار ، ف��ي عملی��ة المراجع��ة النھائی��ة لك��ل ح��رف ونش��ره أوًال ب��أول
 .علیھا ، وذلك لالطالعوتفسیرھا ،المصطلحات
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 عماد سید ثابت أ.  / بقلم  

 المركز العربي لتألیف وترجمة العلوم الصحیة -مدقق َلغوي 

في ھذه الصفحة نلقي الضوء على بعض األخطاء اللغویة الشائعة والدارجة أحیانًا على     

الكلمات، اللسان، وھي كثیرة ومفھومة المضمون بین الناس الذین ألفوا سماع ھذه 

ونعرض ھنا بعضًا من ھذه األخطاء اللغویة وصوابھا في اللغة العربیة، ومن األخطاء 

 :يما یل الدارجة
 

 السبب الصواب الخطأ
 .مفتوحة بتاء فتكتب سالم مؤنث جمع ألنھا - .ثقــــات  - .ثقـــاة -1

 وإنما ، الجماعة واو لیست ھنا الواو ألن -  .ندعو  - .ندعوا -2
 .الفعل الم ھي

 .المستقبل في الفعل لنفي ھي لن ألن - .یحدث لن  - .یحدث لن سوف -3

  إمارات علیھ بدت -4
 .ھنا المالئم وھو العالمة،: األمارة - . أمارات  - . البھجة 

  كالم من استشفَّْیت -5
 . استْشَفْفُت  - .الرئیس 

  ضمائر إلى الفعل إسناد عند التضعیف فك -
 .الرفع

 من ِحیرة في كان -6
 .َأمره

 وھو واالضطراب التحیر ھي: الَحیرة -  .َحیرة  -
 .ھنا المالئم المعنى

 .العصر أذان  - .العصر آذان -7
  اسم فھو" أذان" أما ،"أذن" جمع آذان -

 ".أّذن" الفعل من المصدر

 رأس ذا كان  - .صلعاء رأس ذا كان -8
 .مؤنثًا ولیس مذكر" رأس" ألن -  .أصلع
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  -: نود التذكیر بأن
 ، "E-Book" جمیع مطبوعات المركز من الكتب الطبیة متاحة من خالل نسخ ورقیة ونسخ إلكترونیة  -
 . "CD's" قراص مدمجةأ وعلى   
  . یمكن شراء جمیع مطبوعات المركز ، وذلك عن طریق مراسلة المركز عبر بریده اإللكتروني - 
  . الطب بنصھا الكامل یمكن االطَّالع على مجلة تعریب  -
 . www.Acmls.org یمكن الحصول على كافة بیانات إصدارات المركز من خالل الموقع اإللكتروني - 

  . تكم ومقترحاتكم ، وأیة مالحظات أو تعلیقات تساھم في دعم تعریب التعلیم الطبيایمكن عرض استفسار  -
  . ھذه المشاركة والرد علیھا نقوم بنشر  -
  Acmls.orgAcmls@ تكم ومقترحاتكم على البرید اإللكتروني للمركزاوأخیرًا نستقبل استفسار - 
 . دولة الكویت – 13053الصفاة  5225ص.ب :  

 

 

 آخرون وزراٌء طالب -9
 .وزراُء  - .بتأجیلھ 

  الجموع ألفاظ من الصرف من ممنوع ألنھ -
 .ینون ال ، وھمزة ألف آخره

  قضایا َأحد في  -10
 .الواحدة إلى اإلشارة ألن  - .إحدى - .الحدود 

 المستشفى ھذه -11
 .قریبة

 المستشفى ھذا  -
 .مؤنث ولیس مذكر المستشفى ألن  - .قریب
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	 - لأن الواو هنا ليست واو الجماعة ، وإنما هي لام الفعل.
	في هذه الصفحة نلقي الضوء على بعض الأخطاء اللغوية الشائعة والدارجة أحياناً على اللسان، وهي كثيرة ومفهومة المضمون بين الناس الذين ألفوا سماع هذه الكلمات، ونعرض هنا بعضاً من هذه الأخطاء اللغوية وصوابها في اللغة العربية، ومن الأخطاء الدارجة ما يلي:
	 البهجة .
	 الرئيس.
	 - الحَيرة: هي التحير والاضطراب وهو المعنى الملائم هنا.
	1- ثقـــاة.
	-  ثقــــات.
	- لأنها جمع مؤنث سالم فتكتب بتاء مفتوحة.
	2- ندعوا.
	-  ندعو.
	3- سوف لن يحدث.
	-  لن يحدث.
	- لأن لن هي لنفي الفعل في المستقبل.
	 - لأن "رأس" مذكر وليس مؤنثاً.
	4- بدت عليه إمارات 
	-  أمارات .
	- الأمارة: العلامة، وهو الملائم هنا.
	5- استشفَّيْت من كلام 
	-  استشْفَفْتُ .
	6- كان في حِيرة من أَمره.
	-  حَيرة.
	7- آذان العصر.
	-  أذان العصر.
	-  كان ذا رأس أصلع.
	8- كان ذا رأس صلعاء.
	 بتأجيله.
	9- طالب وزراءٌ آخرون
	 الحدود.
	-  وزراءُ.
	10-  في أَحد قضايا 
	- إحدى.
	-  لأن الإشارة إلى الواحدة.
	11- هذه المستشفى قريبة.
	-  هذا المستشفى قريب.
	-  لأن المستشفى مذكر وليس مؤنث.

