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 المتخص�ص،  وغی�ر  المتخص�ص  الق�ارئ  منھ�ا  یس�تفید  أن یمك�ن  عدة بموضوعات حافًال العدد ھذا یأتي    
 :الموضوعات ھذه ومن الصحیة، العلوم وترجمة لتألیف العربي المركز  في إلیھ نصل أن نحاول ما وھذا

 .اإلبھام وتر التھاب )1
 ).والحلول األسباب( النحافة )2
 .الصیام و الصرع )3
 .والكبار األطفال لدى والتواصل اللغة اضطرابات )4

 ع��ن األول المق��ال فیتح��دث.... حیاتن��ا ف��ي خاص��ة أھمی��ة ل��ھ الس��ابقة الموض��وعات م��ن موض��وع ك��ل إن  
 قدرت��ھ، م��ن والح��د اإلبھ��ام ق��وة ف��ي ض��عف م��ن یؤدی��ھ وم��ا ش��دیدة آالم م��ن یس��ببھ وم��ا اإلبھ��ام وت��ر التھ��اب

 المق�ال  وین�اقش . الجراح�ة  إل�ى  تصل حتى لإلبھام التامة الراحة من تتدرج العالج وسائل من عددًا ویستعرض
 زی�ادة  مث�ل  من جسدیة تكون قد أو وراثیة األسباب تلك تكون فقد حدوثھا، أسباب من العدید" النحافة" الثاني

 الغ�ذاء  منھ�ا  النحاف�ة،  لتجن�ب  الحل�ول  م�ن  العدی�د  وذك�ر  المتكرر، والقيء اإلسھال أو لإلنسان، األیضي النشاط
 وأث��ر الص��رع لم��رض الثال��ث المق��ال ویتط��رق الغذائی��ة، الوجب��ات ف��ي الحراری��ة الس��عرات وزی��ادة المت��وازن،

 ش�ھر  خ�الل  الص�رع  م�ریض  یتبعھ�ا  أن یج�ب  الت�ي  النص�ائح  م�ن  ع�دداً  ق�دم  كم�ا  الص�رع،  م�ریض  عل�ى  الصیام
 اللغ�ة  اض�طرابات  بموض�وع  الع�دد  ھ�ذا  ویختتم. الصیام فترة خالل تواجھھ مضاعفات أیة یتجنب حتى رمضان

 عل��ى الق��درة لدی��ھ تك��ون ال االض��طراب م��ن الن��وع ھ��ذا یع��اني م��ن أن وبی��ان والكب��ار األطف��ال ل��دى والتواص��ل
 عل�ى  المص�اب  ق�درة  ع�دم  م�ن  ین�تج  وم�ا  الك�الم،  اض�طراب  أو الس�مع  اض�طرابات  بسبب اآلخرین مع التواصل

 .بوضوح لزمالئھ یقولھ أن یرید ما أو فكرتھ، إیصال

 النش�رة  ھ�ذه  تك�ون  أن و واس�ع،  نط�اق  عل�ى  الص�حیة  المعلوم�ة  نش�ر  ھ�و  النش�رة  ھ�ذه  في ننشده ما إن   
 .الجمیع إلى المعرفة نقل وسائل من وسیلة
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ب تنفیذ مش�روع المعج�م المفس�ر للط�    استكمال یقوم المركز العربي لتألیف وترجمة العلوم الصحیة حالیًا ب 
إل�ى اللغ�ة    الترجم�ة تي تمث�ل أھ�م رك�ائز حرك�ة     وھو أحد المشاریع الضخمة ال ،والعلوم الصحیة باللغة العربیة

غ�ة اإلنجلیزی�ة ومقابلھ�ا المص�طلح     لمص�طلح طب�ي بال   150000في مجال الط�ب، حی�ث یحت�وي عل�ى      العربیة
طلح، ویھ��دف ھ��ذا المش��روع إلیج��اد أداة موح��دة للمص��طلحات  باللغ��ة العربی��ة م��ع التفس��یر والش��رح لك��ل مص�� 

وق��د أنج��ز المرك��ز وض��ع    ،الطبی��ة العربی��ة لتك��ون المرجعی��ة الوحی��دة المعتم��دة عل��ى مس��توى ال��وطن العرب��ي    
ونح�ن ھن�ا   ، الشروح لكافة المصطلحات ، وجاري العمل في عملیة المراجعة النھائیة لكل حرف ونشره أوًال ب�أول 

 .المصطلحات وتفسیرھا الًطالع القّراء علیھانختار بعض 
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 اإلبھام وتر التھاب 
  إسالم حسني عبد المجید .د / إعداد

 المركز العربي لتألیف وترجمة العلوم الصحیة –محرر طبي 
 

 األم��راض وم��ن. واآلالم لاللتھ��اب عرض��ة فھ��و ل��ذا الی��د، أص��ابع ب��ین اس��تخدامًا األكث��ر اإلبھ��ام إص��بع یع��د
 ب�ین  م�ا  الس�یدات  عن�د  خاص�ة  اإلبھ�ام  وت�ر  التھ�اب  ھ�و  اإلبھ�ام  وخاص�ة  األصابع تصیب أن یمكن التي الشائعة

 .عامًا 50-30 عمر
 

  اإلبھام وتر التھاب أسباب

 في التھابات حدوث إلى اإلصبع لھذا المتكرر االستخدام یؤدي: اإلصبع لھذا الكثیر االستخدام) 1
 . اإلبھام بإصبع الخاصة الصغیرة بالعظام تتصل التي الساعد عضالت بنھایة الموجودة األوتار    
 .الجسم عظام جمیع إلصابة عامًا سببًا یعد وھو: التغذیة سوء) 2
 .واالرتطام للكدمات تعرضًا األكثر اإلبھام یعد حیث: الكدمات) 3
 .األعصاب ضعف ،)عمومًا الید أوتار التھاب یسبب( السكري داء مثل،: األمراض بعض) 4
 .وغیرھا الكاراتیھ األثقال، رفع والضغط، القوى ألعاب مثل،: الریاضات أنواع بعض) 5
 .عمومًا الجسم لضعف االلتھابات حدوث یسھل حیث: السن تقدم) 6
 .بكثرة والحاسوب اللوحیة األجھزة استخدام تتطلب التي خاصة : المھن بعض) 7
 

 اإلبھام وتر التھاب أعراض

 .اإلبھام إصبع في باآلالم الشعور) 1
 .حولھ المنطقة تورم) 2
 .اإلصبع تحریك صعوبة) 3
 .حولھ المنطقة في احمرار) 4
 .ومستمر ملحوظ بشكل وتنمیل تخدر) 5
 

 التشخیص
 . اإلبھام لمنطقة اإلكلینیكي الفحص طریق عنیكون التشخیص 

 
 
 
 
 



4  

 

 العالج

 .المستطاع قدر إجھاده أو علیھ الضغط وعدم للمفصل التامة والراحة الید راحة) 1
 .اإلبھام على باردة كمادات عمل) 2
 .الحركة وعدم للتثبیت اإلبھام وإصبع الید حول طبي رباط استخدام) 3
 .وااللتھابات األلم لتخفیف المسكنات تناول) 4
 .كبیرة بصورة االلتھابات كانت إذا الطبیعي العالج الختصاصي اللجوء) 5
 .السابقة للعالجات یستجب لم إذا اإلبھام منطقة في االلتھابات لتقلیل الحقن استخدام) 6
   المحیط، الغشاء من الوتر لتحریر الجراحي للتدخل الطبیب یلجأ ما نادرًا: للجراحة الخضوع) 7

 .إجرائھا من قلیلة ساعات خالل لمنزلھ المریض منھا یعود بسیطة جراحة ولكنھا    
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 ةــافــحــنــال

 ولـــلــحــوال ابــبــاألس

 الشمري مطر وجدان. د / إعداد
  تغذیة واختصاصي عام ممارس

 الكویت دولة
 

 وتع��رف واجتماعی��ة، ص��حیة مش�كالت  لھ��م یس��بب مم�ا  ،النحاف��ة مش��كلة والنس��اء الرج�ال  م��ن كثی��ر یع�اني 
 ع�ن  ویحس�ب  والط�ول،  ال�وزن  ب�ین  العالق�ة  مقی�اس ( 18 عن الجسم كتلة مؤشر انخفاض"  أنھا على النحافة
 مؤش��رًا لنحاف��ةالمس��بب ل ال��وزن فق��دان یك��ون ق��دو). ب��المتر الط��ول مرب��ع/  ب��الكیلوجرام ال��وزن تقس��یم طری��ق

 .  خطیرة صحیة مضاعفات إلى ویؤدي صحیة لمشكلة
 
 النحافة أسباب ھمأ

 .الوزن زیادة في صعوبة تجد الوراثیة الحاالت وأغلب كبیرًا دورًا الوراثة تلعب الوراثة،) 1
 .النوم واضطرابات الطعام أیض وزیادة الشھیة، فقد التدخین یسبب حیث التدخین،) 2
   الشدید واالكتئاب والرھاب والقلق بالتوتر المصابون األشخاص یعاني ما غالبًا: النفسیة الحالة) 3

  .النحافة    
  المعدة بجرثومة اإلصابة أو الدرقیة الغدة نشاط زیادة أو السكري داء مثل األمراض، ببعض اإلصابة) 4

 .الطفیلیات أنواع وبعض) البوابیة المّلویة(    
 

 العصابي الشھیة فقدان
 ح�دث یو الوزن، في ملحوظًا نقصًا یسبب مما الطعام، لتناول شدید رفض عنھ ینتج األكل في اضطراب ھو

 لم�ا  وال�دوبامین  الس�یروتونین  وخاصة  بالدماغ العصبیة النواقل وظائف في اختالل حدوث نتیجة المرض ھذا
 الجس�م  ح�رارة  درج�ة  انخف�اض : منھ�ا  أع�راض  بع�دة  الم�ریض  یصاب. الشھیة تنظیم في بالغة أھمیة من لھما

 نتیج�ة  العظ�ام  ض�عف  ال�دم،  ض�غط  انخف�اض  القل�ب،  ضربات وبطء القدمین، تورم ،)مئویة درجة 35 من أقل(
 العض��الت، حج��م تقل��ص: الم��رض مض��اعفات وم��ن العظ��ام، )تخلخ��ل( بھشاش��ة واإلص��ابة الكالس��یوم نق��ص

 .والبنكریاس اللعابیة الغدد والتھاب تورم المزمن، اإلمساك ،)الطعام تفریغ تأخر( المعدة وظیفة اضطراب

 

  األطفال لدى الشھیة فقدان
          الفیروس��یة بااللتھاب��ات اإلص��ابة أثن��اء یح��دث للش��ھیة مؤق��ت فق��دان وھ��و: الح��اد الش��ھیة فق��دان: أوًال

  .المسبب بزوال طبیعتھا إلى الشھیة تعود ما وعادة اللبنیة، األسنان ظھور مرحلة أثناء أو الجرثومیة أو
 

 أن إل�ى  ویرج�ع  س�نوات، ) 6 -1( س�ن  ب�ین  م�ا  لألطف�ال  یح�دث : الفیزیول�وجي  الش�ھیة  فقدان: ثانیًا
 .العمر من األولى السنة عن یقل السن ھذا في الحراریة السعرات إلى الطفل احتیاج
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 الفیروس�یة  بااللتھاب�ات  لإلص�ابة  مص�احباً  الن�وع  ھ�ذا  یحدث: المزمن العضوي الشھیة فقدان: ثالثًا
  .الدوائیة المعالجة إلى الطفل یحتاج وھنا والكبد، الكلى وأمراض

 
 

 النحافة لتشخیص الالزمة التحالیل أھم

  الب�دء  قب�ل  الكولیس�تیرول  زی�ادة  أو ،الفیتامین�ات  نق�ص  أو ال�دم  بفق�ر  اإلص�ابة  ع�دم  م�ن  التأكد یجب
 للكش�ف ع�ن   الطبی�ة  التحالی�ل  بع�ض  إج�راء  م�ن  والب�د  الوزن، وزیادة لضبط الغذائي بالنظام بالمعالجة

 :التالي
 
 .السكري داء) 1
 .الدرقیة الغدة أو اضطراب اعتالل) 2
  .الدم بفقر اإلصابة) 3
 ).البراز تحلیل طریق عن التشخیص یتم( الطفیلیة بالدیدان اإلصابة) 4
 

 الوزن لزیادة نصائح
 لم�دة  )ص�باحاً ( الحلب�ة  عس�ل  أو ،)الس�وداء  الحب�ة (  البرك�ة  حب�ة  عس�ل  م�ن  ملعق�ة  بأخذ ینصح) 1

 العس�ل  ویعتب�ر . أیض�اً  لألطف�ال  اس�تخدامھ  ویمك�ن  األول األس�بوع  بع�د  إض�افیة  ملعق�ة  تزداد ثم أسبوع،
 الس�كري،  داء لمرض�ى  ب�ھ  ُینص�ح  ال ولك�ن  للش�ھیة،  ق�وي  ف�اتح  النوعین ھذین وخاصة أنواعھ بجمیع

 .الوجبات بین العسل بتناول ینصح كما
 .الوجبة نھایة في والشوربة السلطة واجعل النشویات بتناول وجباتك ابدأ) 2
 ارتف�اع  تع�اني  كن�ت  إذا ینص�ح  الو والبطاط�ا،  ك�ریم  األی�س  مث�ل  الس�عرات  عالیة الوجبات تناول) 3

 .الكولیستیرول
 .)اإلفطار حبوب وخاصة( الوجبات بین المجففة والفواكھ المكسرات تناول) 4
 .والخضراوات السلطة إلى وخاصة وجباتك معظم إلى الزیتون زیت أدخل) 5
 .)الغداء بعد حبات خمس( التمر أكل على حریصًا كن) 6
  .النوم وقبل الوجبات بین والعسل بالفاكھة المحلى الروب تناول) 7
   الشوربات إلى الكریمة إضافة یمكن كما والمعكرونة، األرز إلى الزیتون زیت أو الزبدة أضف) 8
 .المعكرونة إلى المبشور الجبن أو   
   .12Bوفیتامین الفولیك حمض مثل اإلضافیة، الغذائیة المكمالت بعض تناول) 9
 

 ؟ الشھیة لفتح األدویة أو الغذائیة المكمالت أخطر ما
 الحتوائھ�ا  نظ�راً  ج�داً  خطرة وھي ،"كنابي الجنسنج" مثل الصینیة األدویة استخدام حظر یجب) 1
 ظھ��ور مث��ل عدی��دة مض��اعفات إل��ى ی��ؤدي مم��ا والك��ورتیزون،) األن��دروجین( ال��ذكورة ھرم��ون عل��ى

  .الدم ضغط وارتفاع الھرموني والخلل بالجسم، الزائد الشعر



7  

 

 ح��دوث ف��ي تتس��بب األدوی��ة فھ��ذه ال��وزن، لزی��ادة الحساس��یة أدوی��ة اس��تخدام ع��ن البع��د یج��ب) 2
 وف�ور  ال�وزن،  ف�ي  طفیف�ة  بزی�ادة  تس�مح  أنھ�ا  كم�ا  المفرط، والنوم والكسل والخمول بالصداع اإلصابة
 .أخرى مرة الوزن ینخفض  استخدامھا، عن التوقف

 
 الرجال لدى النحافة عالج طرق

 اتبالوج استخدام في اإلفراط ألن ذائي،ـغ امـظـن بأي البدء لـبـق طبیبـال شارةتـباس ًاـمـدائ حـصـنـ) ی1
 الكولیس��تیرول، وارتف��اع القل��ب ألم��راض التع��رض إل��ى ی��ؤدي والحلوی��ات وال��دھون النش��ویات م��ن الدس��مة
 الطبی�ب  استشارة یجب كما العضالت، ونمو صحیة بطریقة الوزن زیادة كیفیة حول الطبیب استشارة فاألفضل
 للنحاف�ة،  المس�ببة  األمراض بعض لعالج األدویة بعض تناول للمریض یمكن حیث النحافة، سبب على للتعرف

 .طبیعتھ إلى وزنھ إعادة لھ یضمن مما
 
 ھ�ذه  كمی�ة  تك�ون  بحی�ث  المحت�وى،  عالی�ة  حراریة سعرات على تحتوي التي األطعمة تناول من ) اإلكثار2

 .الغذائیة المكمالت وبعض الشوكوالتة، مثل الیومیة الجسم حاجة من أكثر السعرات
 
 تن�اول  م�ن  واإلكث�ار  الجس�م،  وزن ول�یس  العض�الت،  ق�وة  زی�ادة  بھ�دف  األجس�ام  كم�ال  ریاضة ) ممارسة3
 .كاللوز والمكسرات اللحوم من علیھ الحصول یمكن حیث خالیاه، لبناء الجسم یحتاجھ الذي البروتین عنصر
 
 تن�اول  م�ن  اإلكث�ار  م�ع  الوجب�ة،  تن�اول  ف�ي  الرغب�ة  زی�ادة  بھ�دف  وجبات ست على مقسمًا الطعام ) تناول4
 العصائر تناول من اإلكثار مع. الجسم وزن من تزید التي الشھیة على الحفاظ في یساھم لكونھ الزنك، عنصر

 س�اعة  نص�ف  بح�والي  األك�ل  م�ن  االنتھ�اء  بعد الفواكھ بتناول واالھتمام والموز، البرتقال عصیر مثل الطازجة
  .الطاقة من المزید الجسم منح بھدف
 
 دقیق�ة  20 بع�د  بالش�بع  اإلحس�اس  إش�ارة  یبعث الدماغ ألن جید، بشكل مضغھ مع بسرعة الطعام ) تناول5

 تن��اول عل��ى تش�جع  رائحتھ��ا ألن التواب�ل،  عل��ى المحتوی�ة  األطعم��ة بتن�اول  ینص��ح كم�ا  الطع��ام، تن�اول  ب��دء م�ن 
 مم�ا  قلیل�ة  تظھ�ر  الطع�ام  كمی�ة  إن حی�ث  الطعام، تناول عند الكبیرة األطباق استخدام على الحرص مع الوجبة،

 .الطعام كامل تناول على یشجع

 
 ةالمفرط النحافة مخاطر

 فض�لى،  جمالی�ة  ص�ورة  وإلكس�ابھم  الرشاقة، على للمحافظة أوزانھم خفض إلى األفراد بعض یلجأ
 ع�دم  یج�ب  للعم�ر،  ومناسبًا الطول مع ومتناسقًا الطبیعي، لمعدلا في الوزن كان إذا الحظر یجب ولكن

 وذل�ك  ،) 1 7.5 ع�ن  تق�ل  ال أن یج�ب  الدھنی�ة  الكتل�ة ( الطبیع�ي  م�ن  أق�ل  لمع�دل  الوزن إنقاص محاولة
 :یلي ما یسبب طویلة لفترات الطبیعي المعدل عن الوزن إنقاص ألن

 
 .الشھریة الدورة انقطاع) 1
 .الدم ضغط وانخفاض القلب ضربات معدل انخفاض) 2
 وجفاف الشعر تساقط یسبب مما ،)البوتاسیوم الزنك، مثل( المعادن ونقص الدم بفقر اإلصابة) 3
 .البشرة    
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 .بالبرودة والشعور الجسم حرارة انخفاض) 4
  .المتكررة والعداوى المتكررة لاللتھابات والتعرض المناعة، نقص) 5
 .العظام )ھشاشة( لتخلخل التعرض) 6
 .واإلغماء والدوار الشدید والتعب الذاكرة وضعف التركیز في صعوبة) 7

 ألن��ك تجاوزھ��ا ع��دم یج��ب حم��راء وخط��وط ح��دود فھن��اك الرش��اقة، ع��ن تبح��ث كن��ت مھم��ا ختام��ًا،
 .خطیرة صحیة لمشكالت صحتك تعّرض
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 والّصیام الصَّرع                            
 َمنُدو ھَشام َمحُمود. د / إعداد                                      

 واألعصاب المخ أمراض اختصاصي
 السعودیة العربیة المملكة

 
 ال�دَّاء  ذاك ھ�و  والعش�رین  الحادي القرن من الثاني العقد نھایة على شارفنا قد ونحن الصرع مرض یعد لم
 أو ب��الجنون ُینع�ت  ص�احبھ  یع�د  ول�م  األزم��ان، س�الف  ف�ي  ك�ان  كم�ا  الخاطئ��ة والمف�اھیم  الخراف�ات  تش�وبھ  ال�ذي 

 مض�بوط  غی�ر  نوب�ات  شكل في خلل عن ینجم عصبي جسدي اضطراب أنھ معروفًا أضحى فقد العقلي، المرض
 مختلف�ة  بأش�كال  الم�ریض  جس�م  عل�ى  فیظھر الدماغ، لنشاط الطبیعي الكھربائي) النظم(اإلیقاع في المدة قصیر

 الش�دید  الجسم واھتزاز التشنج مع األرض على والسقوط الكامل الوعي فقد من المتكررة النوبات من تتراوح
 األط��راف بأح��د الخفیف��ة االھت��زازات نوب��ات إل��ى) المعم��م الكبی��ر الص��رع( األربع��ة األط��راف ف��ي) االخ��تالج(
 م��ن غیرھ��ا أو )الغی��اب ص��رع( األطف��ال ل��دى الش��ائعة االس��تجابة فق��د نوب��ات أو ،)البس��یط الجزئ��ي الص��رع(

 النوب�ات  ھ�ذه  ض�بط  ف�ي  تس�اھم  الت�ي  العالج�ات  م�ن  الكثی�ر  ھن�اك  أص�بح  والدواء الطب علوم وبتطور. األشكال
 م��ن ف��التخلص س��نوات، ع��دة م��رور بع��د للم��رض الكام��ل الش��فاء ث��م وم��ن الطبیعی��ة، للحی��اة الم��ریض وع��ودة
 ش��ھر اقت��راب م��عو، المش��رف الطبی��ب یح��ّددھا مع��اییر عل��ى اعتم��ادًا وذل��ك الح��االت معظ��م ف��ي نھائی��ًا ال��دواء

 ع�ن  وتساؤل حیرة حالة في وھم واألعصاب، المخ عیادات إلى وذووھم المرضى یسارع عام كل من رمضان
 أن��ھ أو النوب��ات ح��دوث تك��رار مع��دل عل��ى س��لبًا الص��یام س��یؤثر وھ��ل الع��الج، تن��اول وكیفی��ة الص��یام إمكانی��ة

 .حدوثھا سیحّرض
 

 رمض�ان،  ش�ھر  خالل الصرع مرضى لدى النوبات تكرار معدل في زیادة وجود عمومًا لوحظ أنھ والحقیقة
 إل�ى  الغال�ب  ف�ي  ُتع�زى  الزی�ادة  ھذه فإن رمضان، قبل نفسھا ھي وجرعاتھ المعطى الدواء أن من الرغم وعلى
 وبالت�الي  أكب�ر  ج�رعتین  ب�ین  الفاص�لة  الزمنی�ة  الم�دة  ج�اعالً  المدة طویل الصیام بسبب الدواء تناول نظام تغیر

 الیومي النظم وتغیر تقّطعھ أو النوم مدة نقص عن فضًال الدواء، وفعالیة الجسم في الدوائیة الحركة تضطرب
 وبالت�الي  ال�دواء  امتص�اص  عل�ى  ت�أثیر  م�ن  ل�ھ  بم�ا  المتن�اول  الطعام نوعیة وكذلك والتعب، العاطفي التوتر مع

 بع�دة  رمض�ان  قب�ل  الع�الج  عل�ى  المنض�بطة  النوب�ات  ذي الص�رع  لم�ریض  یمك�ن  ع�ام  بش�كل و  ال�دم  في تركیزه
 ھن�ا  الذھبّی�ة  والنص�یحة . النوب�ات  لحدوث المحرضة للعوامل تعرضھ عدم حال في آمن بشكل یصوم أن شھور

 ألن رمض�ان،  ب�دء  م�ع  لل�دواء  المف�اجئ  القط�ع  م�ن  الح�ذر  ك�ل  والحذر نھائیًا، إیقافھ وعدم بالدواء االلتزام ھي
 .اهللا قّدر ال للحیاة، مھّددة ربما أو عنیفةو شدیدة تصبح قد التي النوبات لتكرار عالیة خطورة یحمل ذلك

 
 :رمضان شھر خالل الصرع لمرضى نصائح یلي وفیما

 ع�ن  تق�ل  ال بفت�رة  الص�یام  ش�ھر  دخ�ول  قب�ل  للحال�ة  المت�ابع  الطبی�ب  زی�ارة  األفضل من: للدواء بالنسبة) 1
 رمض�ان  قب�ل  انض�باطھا  وم�دى  الم�ریض،  یعانیھ�ا  الت�ي  النوب�ات  ش�كل  الحس�بان  ف�ي  س�یأخذ  ال�ذي  أس�ابیع  عدة

 حتى تدریجیًا الدواء تناول مواعید بتعدیل للقیام الطبیب مع بالتنسیق یمكن وبالتالي الموصوف، الدواء ونوع
 الت�ي  لألدوی�ة  بالنس�بة  وذل�ك  والس�حور،  اإلفط�ار  وجبت�ي  تن�اول  موع�دي  إلى رمضان من األول الیوم في تصل
 یمك�ن  أدوی�ة  ھناك وبالمقابل ،)توبیرامات الصودیوم، فالبروات كربامازیبین، مثل( بالیوم مرتین تناولھا یجب
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 بع��د أو الس�حور  م��ع إم�ا  بتناولھ��ا الطبی�ب  سیوص��ي )الم�وترجین  الفنیت��وین، مث�ل ( ب��الیوم واح�دة  م��رة تناولھ�ا 
 .اإلفطار

 
 ھ�و  الش�دید  ف�الجوع  مباش�رًة،  الفج�ر  قب�ل  م�ا  إل�ى  وتأخیرھ�ا  الس�حور  وجب�ة  تناول ضرورة على التأكید) 2
 غنی�ة  الس�حور  وجب�ة  تك�ون  أن ف�ي  ض�یر  وال. الص�رع  نوب�ة  ح�دوث  احتم�ال  م�ن  یزی�د  مع�روف  خط�ورة  عام�ل 

 .الصرع نوبة تحریض وبالتالي نھارًا، الدم سكر انخفاض لتجنب بالسكریات
 
 وذل�ك  یومی�ًا،  لت�رات ) 3-2.5( م�ن  تت�راوح  اإلفط�ار  بعد المساء فترة خالل الماء من جیدة كمیة شرب) 3
 واالس�تقرار  الت�وازن  خل�ل  إل�ى  ی�ؤدي  ق�د  ال�ذي  األم�ر  الص�یف،  فص�ل  ف�ي  خصوص�اً  نھ�اراً  الجسم جفاف لتجنب

 .الصرع نوبة یحرض قد مما ،)بالدم الصودیوم تركیز ارتفاع( مثل الجسم في الداخلي
 
 االكتف�اء  ب�ل  الطوی�ل،  والس�فر  والج�ري  الریاض�ة  مث�ل  نھ�ارًا،  واإلرھ�اق  الزائ�د  الجس�دي  النش�اط  تجنب) 4

 األعم��ال أو الریاض��ة ممارس��ة تأجی��ل یفض��ل). المدرس��ة أو العم��ل إل��ى ال��ذھاب( المعت��اد الروتین��ي بالنش��اط
 .الصرع نوبة تحریض وبالتالي أیضًا، الدم سكر النخفاض منعًا وذلك اإلفطار، بعد ما فترة إلى المجھدة

 
 بالنسبة یومیًا ساعات) 8-7( عن یقل ال بما النوم من الكافي القسط أخذ عبر النوم جودة على الحفاظ) 5

 یك�ون  أن وض�رورة  اإلمك�ان،  ق�در  الن�وم  تقّطع تجنب محاولة إلى باإلضافة لألطفال، ساعة) 11-9(و للبالغین
 قب�ل  المعت�اد  الی�ومي  ال�نظم  عل�ى  الحف�اظ  وبالت�الي  نھ�ارًا،  ص�غیرة  قیلول�ة  أخ�ذ  إمكانی�ة  م�ع  ل�یالً  األساسي النوم

 أو من�ھ  فالحرم�ان  النوب�ات،  حدوث على تؤثر التي المؤكدة العوامل أكثر أحد ھو النوم أن لوحظ وقد. رمضان
 .النوبات حدوث یحّرضان) الیقظة – النوم( دورة اضطراب

 
 سلبي تأثیر من العوامل ھذه تحملھ لما نظرًا والقلق، الزائدة واالنفعاالت والھیاج النفسي التوتر تجنب) 6
 مث�ل  بالجس�م  ھرمون�ات  لع�دة  الطبیعی�ة  الیومی�ة  المع�دالت  ف�ي  اض�طراب  إلى تؤدي كونھا النوبات، إحداث على

 .والكورتیزول األدرینالین
 
 األجھ��زة م��ن یش��ابھھا وم��ا الفی��دیو وألع��اب الحاس��وب أو التلف��از شاش��ة أم��ام الطوی��ل الجل��وس تجن��ب) 7

 الدماغی��ة، العص��بیة الخالی��ا إث��ارة ت��تم ال ك��ي الع��الي والض��جیج الص��اخبة األم��اكن إل��ى باإلض��افة اإللكترونی��ة،
 .المرضى بعض لدى النوبات تحریض وبالتالي

 
 م�ع  الرك�وب  أو األج�رة  س�یارات  أو الع�ام  النق�ل  بوس�ائل  واس�تبدالھا  اإلمك�ان  ق�در  الس�یارة  قی�ادة  تجن�ب ) 8
 .سیارتھ في جار أو زمیل
 
 زی��ادة وبالت��الي الجس��م، ح��رارة ارتف��اع م��ن تس��ببھ لم��ا نظ��رًا الع��دوى، لتجن��ب الوقائی��ة الط��رق ) اتخ��اذ9

 وق��ت أق�رب  ف��ي المتخص�ص  الطبی��ب مراجع�ة  فیج��ب الع�دوى  ح��دوث ح�ال  وف��ي. الص�رع  نوب��ة ح�دوث  احتم�ال 
 لتجن�ب  المتن�اول  الص�رع  دواء باس�م  إخب�اره  ض�رورة  م�ع  الحم�ى  ومض�ادات  الالزم�ة  المض�ادة  األدویة لوصف
 .دوائیة تداخالت أي حدوث
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 والكبار األطفال لدى والتواصل اللغة اضطرابات 
 األحمد سعد دانة .د / إعداد

 النطق والبلعاختصاصي عالج أمراض 
 دولة الكویت 

 
 التعبیري التواصل منھا التواصل، من مختلفة أنواع ھناك الحیاة، في التطور أساس البشري التواصل یعد
 ویع��رف. الجس��دیة واإلیم��اءات اإلش��ارة بلغ��ة والتواص��ل الكالمی��ة واألص��وات الك��الم آلی��ة ط��رق ع��ن اللغ��وي

 عل��ى س��لبًا ت��ؤثر وكلھ��ا الص��وت أو اللغ��ة قواع��د أو اللف��ظ أو التعبی��ر ف��ي اض��طراب بأن��ھ التواص��ل اض��طراب
 عل��ى الق�درة  ف��ي اض�طراب  فھ��و" والس�مع  للنط��ق األمریكی�ة  الجمعی��ة" وبحس�ب . المجتم��ع م�ع  الطف��ل تواص�ل 
 أو اللغ�ة  أو الس�معي  اإلدراك عملی�ة  في یكون وقد واستیعابھا، واستالمھا شفھیة وغیر شفھیة مفاھیم إرسال
 أو اللغ�ة  أو النط�ق  ف�ي  صعوبات  بأنھ آخر، تعریف فھناك" واللغة للكالم األمریكیة الرابطة" وبحسب النطق،
 ف�ي  التواص�ل  اض�طرابات  انتش�ار  م�دى  تقدیر م1952 عام أعدت لدراسة وتبعًا السمع، أو الطالقة أو الصوت
 م��ن%  6 وأن الك��الم، ف��ي اض��طراب ل��دیھم س��نة) 21-5( عم��ر ب��ین الس��كان م��ن% 5 أن اتض��ح م��ا مجتم��ع
 .التواصل في صعوبات لدیھم العامة مدارسبال األطفال مجموع

 )السمع ضعف( السمعیة االضطرابات:  أوًال
إلى اإلصابة مكان على اعتمادًا السمع ضعف تقسیم یمكن: 

 الوس�طى  األذن أو الخارجی�ة  األذن إل�ى  الص�وت  نق�ل  أعی�ق  إذا اإلص�ابة  تحدث: التوصیلي السمع ضعف) 1
 الش�باب  عن�د  بینم�ا  الوس�طى،  األذن التھاب ھو األطفال عند التوصیلي السمع لضعف الكامن الرئیسي والسبب

 الرئیس�ي  المسبب ھو األذن قناة) الوظیفیة الكفاءة تدھور( انخماص فیعد للكبار بالنسبة أما األذن، تصلب ھو
 .الضعف لھذا

 تح�دث  عن�دما  وخاص�ة  الس�معي،  العص�ب  أو الداخلی�ة  األذن ف�ي  اإلص�ابة  وتك�ون : الحس�ي  الس�مع  ضعف) 2
 .القوقعة داخل) الصوت مستقبالت( السمعیة للشعیرات إصابة

 
التالیة الفئات إلى اإلصابة درجة حسب السمع ضعف تقسیم یمكن: 

 .بل دیسي) 30-20(  حدود في وھو:  البسیط السمع ضعف) 1
  .بل دیسي) 60-40( حدود في وھو:  المتوسط السمع ضعف) 2
 .فوق فما بل دیسي 60 وھو: الشدید السمع ضعف) 3
 

 السمعیة االضطرابات أسباب
 :أھمھا من السمع ضعف إلى تؤدي أسباب عدة ھناك

 األذن تص�یب  الت�ي  الجن�ین  تش�وھات  مث�ل ): طف�رة  أو وراثیة( الوالدة قبل تحدث: خلقیة أسباب) 1
 نتیج�ة  الوس�طى،  األذن أج�زاء  بع�ض  أو منھ�ا  ج�زء  أو الس�معیة  القن�اة  اكتمال عدم ومنھا النمو، أثناء

 .األذن تضر شأنھا من التي األدویة بعض تناولھا أو الحمل أثناء األم تصیب التي األمراض لبعض
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 منھ��ا األم��راض ب��بعض الطف��ل إص��ابة إل��ى وترج��ع الطف��ل، والدة بع��د تح��دث: بیئی��ة أس��باب) 2
 أن یمك��ن الت��ي األدوی��ة بع��ض وك��ذلك الطف��ل، ألذن المباش��رة واإلص��ابات ل��ألذن المس��تمرة االلتھاب��ات

 ).والنیومیسین الستربتومیسین، منھا،( الصمم أو السمعي الضعف إلى تؤدي
 .األبناء إلى الوالدین عبر السمعي الضعف أو الصمم ینتقل أن یمكن: وراثیة أسباب) 3

 
  الكالم اضطرابات: ثانیًا

 :األسباب حسب قسمین إلى الكالم اضطراب تقسیم یمكن
 مم�ا  )وغیرھ�ا  داون ومتالزم�ة  المش�قوق،  الحن�ك ( الخلقیة التشوھات حدوث سببھا خلقیة: عیوب) 1

 .والبلع النطق وعضالت أجزاء في ضعفًا یسبب
 قیعی�� مم��ا األص��وات مخ��ارج تتش��وه عن��دما الكالم��ي الجھ��از ف��ي خل��ل س��ببھا عض��ویة: عی��وب) 2

 .  المتكلم أو للمتحدث الضیق من حالة یسبب أو التواصل
  

 اللغوي التأخر اضطراب
 :نوعین  إلى ینقسم

 بمع�دل  اآلخ�رین  م�ع  التواص�ل  عل�ى  الطف�ل  مق�درة  ع�دم  نتیج�ة  ویح�دث  االس�تیعابي:  اللغوي التأخر) 1
 .والذھني العقلي وتطوره نموه یناسب

 وتط�وره  نم�وه  تناس�ب  الت�ي  االس�تیعابیة  اللغ�ة  لدی�ھ  الطف�ل  ب�أن  ویع�رف  التعبی�ري:  اللغ�وي  الت�أخر ) 2
 .اآلخرین مع التعبیري اللغوي التواصل على القدرة في تأخرًا یعاني ولكنھ الذھني،

 
 النطق اضطرابات

 مخ�ارج  ف�ي  إض�افة  أو حذف أو تشوه أو بإبدال وتتمیز األطفال، بین الشائعة االضطرابات من ھي
 أو بتك�رار  وسالستھ الحدیث طالقة عدم( التأتأة اضطراب وكذلك )ُتره – ُكره( ذلك على ومثال الكالم،
 م�ن  أكث�ر  الكلم�ة  تك�رار  أو الوقف�ات،  بع�ض  إضافة أو إطالتھا، أو الكالمیة األصوات من مقاطع إضافة

 .)مرة
 الصوت اضطرابات

 األمثل�ة  وم�ن  وخش�ونتھ  الص�وت  بحة في التغیر  خالل من وخصائصھ الصوت طبیعة تغییر منھا
 :یلي ما

 م�ن  إخراج�ھ  وآلی�ة  الصوت، خصائص في وتغیر رنین ھو: )الخنة( األنفي الصوت اضطراب) 1
 ).م،ن( حرفي وخاصة الصوت وضوح عدم یسبب مما األنف خالل

 .البلع عسر اضطرابات) 2
 

 ومنھا والكبار المراھقون یعانیھا التي التواصلیة االضطرابات
 اس��تبدال( مث��ال الالزم��ة، أو باللدغ��ة یس��مى م��ا وھ��و الكالمی��ة األص��وات مخ��ارج ف��ي تش��وه) 1

 ).الم إلى الكالم في الراء صوت مخرج
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 .الكالمیة المقاطع أو األصوات وتكرار واللسان الحدیث طالقة عدم وھي التأتأة،) 2
 من�اطق  عل�ى  ت�ؤثر  الت�ي  ال�رأس  ض�ربات  أو الدماغی�ة،  الجلط�ات  عن الناتجة الكالمیة السكتة) 3

 .بالدماغ الكالم
 .الصوت وبحة الحنجرة أمراض) 4
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 عمل واستخدام األضداد  )1
      )دلیل عملي(           

 (سلسلة المناھج الطبیة العربیة )
 189اإلصدار رقم :     

 
 
 

 م���ن متكامل���ة منظوم���ة اإلنس���ان ف���ي المن���اعي الجھ���از یع���د
 وجس���یمات وخالی���ا أعض���اء بھ���ا تق���وم الت���ي الحیوی���ة العملی���ات

 الس�رطانیة  والخالی�ا  والسموم األمراض من الجسم حمایة بغرض
 اإلنس��ان عل��ى المن��اعي الجھ��از یقتص��ر وال الغریب��ة، والجس��یمات
 إنزیم��ًا تمتل��ك البس��یطة الج��راثیم حت��ى ب��ل الفقاری��ة، والحیوان��ات

 اإلنس��ان یمتل��ك ولك��ن الفیروس��یة، اإلص��ابات م��ن یحمیھ��ا مناعی��ًا
 بروتینی��ة م��واد الجس��م یف��رز. وذك��اًء تعقی��دًا أكث��ر دفاعی��ة آلی��ات
 وج��ود ع��ن الناتج��ة المناعی�ة  الجلوبولین��ات وھ��ي األض��داد تس�مى 
 عل�ى  تأثیرھ�ا  ووق�ف  األجس�ام  تل�ك  على وللسیطرة غریبة، أجسام
 ك�ل  یتواج�د  حی�ث  األض�داد،  م�ن  أن�واع  خمسة الجسم یفرز الخالیا
 آلی��ة ولألض��داد.  مح��ددة بوظ��ائف ویق��وم مع��ین مك��ان ف��ي ن��وع

 ف��إن ،الجس��م إل��ى غری��ب جس��م أي دخ��ول فعن��د العم��ل ف��ي خاص��ة
 الجس��م ھ��ذا م��ع لتل��تحم الجس��م وس��وائل ال��دم م��ن تنتق��ل األض��داد
 ت�دمیره  عل�ى  تعم�ل  حیویة تفاعالت نشوء إلى یؤدي مما الغریب،

 .مختلفة بطرق نشاطھ وقف أو
 ع��ن یكش��ف أن یمك��ن المن��اعي الجھ��از عم��ل كیفی��ة فھ��م إن
 م�ن  ال�رغم  وعل�ى  واألم�راض،  االلتھاب�ات  من العدید لعالج مفتاح

 زالوا ما نھمفإ المناعي، الجھاز عن الكثیر اكتشفوا قد العلماء أن
 المكروب��ات  ت��دمر  الت��ي  الھجم��ات  الجس��م  یطل��ق  كی��ف  یدرس��ون
 لق�د . الس�لیمة  األنس�جة  تتجاھ�ل  بینم�ا  واألورام، المصابة والخالیا

 كمص�ل  م�رة  ألول األض�داد  اس�تعمال  ت�م  حی�ث  ال�زمن،  م�ن  ق�رن  م�ن  ألكثر البیولوجي العمل حصان األضداد كانت
. للحی�اة  مھ�ددة  متنوع�ة  أمراض�اً  الھندس�ة  عالیة العالجیة األضداد تكافح والیوم الفیروسیة، لألمراض خام ضدي

 مث�ل  ف�ي  الحیوان�ات  واستخدام حیوانیة، تجارب استخدام یكتنف عملھ وآلیات الضد بنیة على العمل من الكثیر إن
 .والعلماء المجتمع اھتمام موضع أصبح قد االختبارات ھذه
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 أسس التغذیة العالجیة) 2

 (سلسلة الثقافة الصحیة)     
 109اإلصدار رقم :        

 
 
 
 
 م���ن لكثی���ر والع���الج الوقای���ة ف���ي ھ���ام دور للتغذی���ة 

 مت��وازن ص��حي غ��ذائي نظ��ام اتب��اع إن حی��ث األم��راض،
 مث�ل،  التغذی�ة  س�وء  ع�ن  الناتج�ة  األم�راض  من الفرد یقي
 غذائی�ة  خط�ط  وض�ع  أن كم�ا  المناع�ة،  وأم�راض  الدم فقر

 ف��ي كبی��ر دور ل��ھ التغذی��ة اختصاص��ي قب��ل م��ن للم��ریض
 للف��رد الی��ومي الغ��ذاء یحت��وي أن ویج��ب الع��الج، مرحل��ة

، ومتكامل�ة  متوازن�ة  بص�ورة  الغذائیة العناصر جمیع على
 ق�د  العناص�ر  ھ�ذه  م�ن  أي ف�ـي  النقص�ـان  أو الــزیــادة فإن

 وأجھ��زة وأنس��جة خالی��ا وظ��ائف ف��ي اخ��تالل إل��ى ی��ؤدي
 فیك�ون ، للف�رد  المن�اعي  الجھاز في اختالل وأیضًا، الجسم

 .والمزمنة المناعیة لألمراض عرضة أكثر
 مرحل��ة ف��ي الجی��دة بالتغذی��ة االھتم��ام الض��روري م��ن

 ی���ؤدي المرحل���ة ھ���ذه ف���ي التغذی���ة س���وء ألن الطفول���ة،
 نم��ّوه ت��أّخر و المختلف��ة ب��األمراض اإلص��ابة إل��ى بالطف��ل

 باألطعم���ة األطف���ال تغذی���ة ف���إن ل���ذا والعقل���ي، الجس���ماني
 النقاھ�ة،  فت�رات  وف�ي  المرض أثناء وخصوصًا المناسبة،

 الحیوی�ة  زی�ادة  على وتعمل النمو، في التأخر حدوث تمنع
 .المرض فترة من وتقّلل ، والنشاط

 األول الفص��ل یتن��اول فص��ول، ثالث��ة الكت��اب یتض��من
 التخط���یط  وكیفی���ة  العالجی���ة  التغذی���ة  بمفھ���وم  التعری���ف 
 المرض�ى  إطع�ام  ط�رق  وأیض�اً  العالجیة، الغذائیة للوجبات

 الث�اني  الفص�ل  ویوض�ح  مریض، كل حالة مع یتناسب بما
 مث����ل األم����راض، وبع����ض التغذی����ة ط����رق ب����ین العالق����ة

 یج��ب الت��ي واألس��س التوص��یات بع��ض أیض��ًا الفص��ل ویوض��ح ال��دم، ض��غط وارتف��اع، الس��كري وداء، الس��رطان
 وط�رق  العالجی�ة  التغذی�ة  ف�ي  الجدی�د  یتناول الذي الثالث بفصلھ الكتاب ویختتم األمراض، ھذه من للوقایة اتباعھا
 ل��دى للحساس��یة المحدث��ة األطعم��ة لتق��دیم األمث��ل الوق��ت ع��ن نب��ذة ویعط��ي األطعم��ة، ل��بعض الحساس��یة اختب��ار
 .الكتاب ھذا من المرجوة الفائدة القارئ یجد أن نأمل. األطفال
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 محمود مصطفى أحمد سومیةأ.  / بقلم  
 المركز العربي لتألیف وترجمة العلوم الصحیة -مدقق َلغوي 

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

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

 :يما یل طاء اللغویة وصوابھا في اللغة العربیة، ومن األخطاء الدارجةھنا بعضًا من ھذه األخ
 

 السبب الصواب الخطأ

 ).كدرًا – یكدر – كدر(  الفعل ألن - .العیش تكدر .العیش انكدر  -1

 من مجوھرات ابتعت  -2
 فواعل وجمعھا فوعل وزن على) جوھر( ألن -  .الصائغ من جواھر ابتعت  - .الصائغ  

 . مجوھرات ولیست) جواھر( أي  

 منا إسھامًا بجد نعمل نحن -3
 . الوطن رفعة في  

 منا مساھمة بجد نعمل نحن  -
 . الوطن رفعة في  

 منھ والمصدر – یسھم – أسھم(  الفعل ألن -
 ) .مساھمة  

  بضمیر أبدًا تتصل ال) المخاطبة یاء( ألن - . مجتھدة طالبة أنِت  - . مجتھدة طالبة أنتي -4
 . المخاطبة 

 شوؤن في نفسك تقحم ال -5
 .اآلخرین  

  شؤون في نفسك تقحم ال  -
 .اآلخرین 

 النطق، في) الواو( حرف سبقت الھمزة ألن -
 نبرة على كتابتھا یجوز كما قبلھا، كتابتھا فوجب 
 . الرسم في واوین اجتماع لكراھیة) شئون( 

 إلى باألمس ذھبنا -6
  ُسبقت إذا المقصورة األلف على الھمزة تكتب -   .ءالشاطى إلى باألمس ذھبنا - .الشاطىء 

 . بكسر  

  من ءشي االھتمام إن  -7
 . الود من شيء االھتمام إن  - . الود 

  یاء قبلھا كان إذا السطر على الھمزة تكتب  -
 .الیاء بعد فتكتب

 ولكم لي اهللا أدعوا -8
  .بالصالح ولكم لي اهللا أدعو  - . بالصالح 

  لتمییزھا الجماعة واو بعد تزاد) األلف( ألن - 
 )أدعو( في الواو وھنا.  األصلیة الواو عن 
 . األلف إلضافة حاجة وال أصلیة 
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  -: نود التذكیر بأن
  "E-Book" من خالل نسخ ورقیة ونسخ إلكترونیةجمیع مطبوعات المركز من الكتب الطبیة متاحة   -
  . "CD's" قراص مدمجةأ وعلى   
  . یمكن شراء جمیع مطبوعات المركز ، وذلك عن طریق مراسلة المركز عبر بریده اإللكتروني - 
  . یمكن االطَّالع على مجلة تعریب الطب بنصھا الكامل  -
  www.Acmls.org المركز من خالل الموقع اإللكترونيیمكن الحصول على كافة بیانات إصدارات  - 

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

 

 

 .المدیرین المحافظ كرم  - .المدراء المحافظ كرّم  -9

 

 – مدیرون(  تكسیر جمع) مدیر( جمع ألن  -
 . للجمع اإلعرابي الموقع حسب)  مدیرین

 على العصفور وقف  -10
 .للولد األیمن الكتف  

 الكتف على العصفور وقف -
 .  للولد  الیمنى 

 ولیست مؤنثة اإلنسان جسم من) الكتف( ألن  -
 الكتف فتكون الموصوف تتبع والصفة ،امذكًر 
 . الیمنى 

 باألمس الطقس یكون لم -11
 .باردًا 

 باألمس الطقس یكن لم  -
 .باردًا 

 وبالتالي ،المضارع للفعل جازمة) لم( ألن  -
 . العلة حرف أي) الواو( حرف یحذف 

   

 

 
 

http://www.acmls.org/
file://192.168.100.16/new_share/Husam/%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%84%C3%99%C2%86%C3%98%C2%B4%C3%98%C2%B1%C3%98%C2%A9%20%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%AE%C3%99%C2%84%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%B5/Acmls@Acmls.org%20
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