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 د. یعقوب أحمد الـشـــــراح / بقلم
  األمین العام المساعد

 
 

الموحد المعجم تفاسیر وضع في المركز جھود    

 وضع في عادة یكون كما واحدة، بالضرورة لیست األلفاظ وتراكیب ثابتة، حدود لھ لیس المصطلح شرح إن       

 الموحد للمعجم تفاسیر وضع عند المركز وجد لذلك.  الواحد العلمي للمفھوم واحدًا مصطلحًا نجد حیث المصطلح

 المساس دون األطباء، عند الُلغویة والقدرات األداء الختالف نظرًا وآخر، مصدر بین الشرح لغة في كبیرة تباینات

 .للمصطلح العلمي بالمفھوم

 التحریر قطاع وكذلك األطباء، من العدید ِقَبل من عدیدة مرات الشروح صیاغات مراجعة إعادة إلى ذلك أدى ولقد

 الجانب على التركیز بھدف بالعمل، تكلیفھم تم الذین الُلغویین ِقَبل من نھائیة مراجعات عن فضًال المركز، في

 وحسن الكلمات ومناسبة المُخّل، غیر واالختصار والنسق والمحددات والترابط، والسرد التراكیب حیث من الُلغوي

 سھلت منھجیة خطة وضع استدعى الطریق ھذا على السیر إن. وغیرھا األلفاظ في التكرار عن والبعد اختیارھا،

 اإلیضاح ووسائل والصور، واألشكال بالكالم الشروح وضع وأن خصوصًا المتوقعة، العقبات من الكثیر تذلیل

 یتصوره أن یمكن ال مصطلح ألف) 150( من أكثر مفرداتھ عدد یقارب الصحیة والعلوم للطب المفسر للمعجم

 .وتطویر وتصویب تنقیح إلى یحتاج ال ثم سنتین، أو سنة في إنجازه یمكن مشروع أنھ أو ھین عمل بأنھ أحد،

 بالمصطلح یكون البحث أن أي ،)بالعربي التفسیر ثم عربي - إنجلیزي( المعجم یكون أن المركز راعى لقد

 األمریكي النطق یعتمد وأن ،(ZحتىA) من اإلنجلیزیة لألبجدیة وفقًا المصطلحات ترتیب یتم وأن اإلنجلیزي،

 للمصطلحات العربیة باللغة الشروح وضع في اعتمد المشروع أن كما. الطبیة للمصطلحات البریطاني ولیس

 یؤخذ فلم.  وغیرھما) موزبي( و) ستدمان( مثل أجنبیة أخرى مصادر على وكذلك الموحد، على بالمعجم الواردة

 العاملین األطباء وقدرات جھد على اعتمدت شروحات عن فضًال مصادر، عدة من وإنما واحد، مصدر من الشرح

 .المفسر الطبي المعجم في
 األطباء إلمام عن فضًال.  الطبیة والقوامیس المعاجم وإعداد ترجمة مجال في خبرة لھم من اختیار تم كما

 حسب الصحیة والعلوم للطب المفسر المعجم في المشاركون األطباء تنوع وقد). الكمبیوتر( اآللیة بالحاسبات
 االختصاص في التنوع كان وإنما األطباء، من واحدة فئة على العمل یقتصر ولم العربیة، والدول التخصصات

 األطباء اختیار بعد البدایة وفي. المشروع في العمل بدایة منذ إلیھ المركز سعى ھدفًا والجنسیة والخبرة
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 في مراعاتھا یجب التي وبالتعلیمات الطبیة، التخصصات حسب المعجم بمادة مشارك طبیب كل ُزِود المشاركین
 باإلضافة ھذا. الشروح كتابة أو ترجمتھ المراد العمل كامل من إلكترونیة نسخة إرسال تم كما والكتابة، الترجمة

. المسجلة البیانات حفظ وكیفیة العمل، بطریقة تعریفي كتیب مع المعجم، في العمل برنامج من محوسبة نسخة إلى
 األجنبي المصطلح المترجم یضع بحیث محوسبة، بیانات قاعدة على بالكامل) واإلعداد الترجمة( العمل تم لقد

 المقابلة النافذة في یظھر التغییر مفتاح باستخدام ثم لذلك، المُخصصة النافذة في لھ مرادف وضع المراد الرئیسي
 .إدخالھ تم الذي ــ العربي للمقابل" العربي المصطلح" علیھا والمكتوب
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یقوم المركز العربي لتألیف وترجمة العلوم الصحیة حالیًا بتنفیذ مشروع المعجم المفسر للطب والعلوم الصحیة ـ  
ركائز حركة التعریب والترجمة في مجال الطب، حیث باللغة العربیة ،وھو أحد المشاریع الضخمة التي تمثل أھم 

مصطلح طبي بالغة اإلنجلیزیة ومقابلھا المصطلح باللغة العربیة مع التفسیر والشرح لكل  14000یحتوي على 
مصطلح، ویھدف ھذا المشروع إلیجاد أداة موحدة للمصطلحات الطبیة العربیة لتكون المرجعیة الوحیدة المعتمدة 

 .طن العربيعلى مستوى الو

وقد أنجز المركز وضع الشروح لكافة المصطلحات ، وجاري العمل في عملیة المراجعة النھائیة لكل حرف ونشره أوًال  
 . بأول

 .ونحن ھنا نختار بعض المصطلحات وتفسیرھا الًطالع القّراء علیھا



4  

 

 ربیع یوسف شیماء/ دإعداد . 

 الدم ابیضاض  

یعمل الجسم على مدار الساعة على أن یحافظ على جمیع اعضائھ في حالة من التوازن تت�یح ل�ھ القی�ام بمھام�ھ         
على أكم�ل وج�ھ ، فكم�ا یح�اول الجس�م تع�ویض م�ا ینقص�ھ م�ن عناص�ر ، فإن�ھ یعم�ل جاھ�دًا أیض�ًا عل�ى ال�تحكم ف�ي                  

ع�ن تك�اثر كری�ات ال�دم البیض�اء بص�ورة       مجریات األمور ك�ي ال تخ�رج ع�ن الس�یطرة . وابیض�اض ال�دم ھ�و عب�ارة         
خارجة عن السیطرة . ینتج الجھاز اللمفي، ونقي العظم الخالیا المكونة للدم مثل كری�ات ال�دم الحم�راء ، والبیض�اء     
، والص��فیحات الدموی��ة ی��تم إنت��اج ھ��ذه الخالی��ا بطریق��ة محكم��ة ، بحی��ث یك��ون ع��دد الخالی��ا المنتج��ة ال یف��وق ع��دد   

ولكن نتیجة الخلل في عملیة تكاثر كریات الدم البیضاء ف�إن الكری�ات المنتج�ة تك�ون غی�ر س�لیمة ،       الخالیا النافقة ، 
وبالتالي غیر قادرة على القیام بوظیفتھا على الوجھ األمثل . ولقد أطلق علیھ ھذا االسم ، ألن الم�ریض یع�اني فی�ھ    

كاثر كریات الدم البیضاء على حساب ك�ل م�ن   من فقر الدم ، ویبدو المریض باھت اللون ألن نقي العظم یعمل على ت
 الكریات الحمراء ، والصفیحات وتؤدي قلة الصفیحات إلى حدوث نزف متكرر مما یؤدي إلى تفاقم حالة المریض.

 

  المرض تصنیف
 الوتیرة كانت فإذا ، المرض تقدم وتیرة على األطباء فیھا یعتمد األولى الطریقة ، المرض لتصنیف طریقتان ھناك

 الحالة ھذه وفي بوظیفتھا القیام على قادرة غیر وتكون نشأتھا بدایة وفي متطورة غیر الدم خالیا تكون سریعة

 . الحاد الدم ابیضاض المرض على یطلق

 أن دون المریض داخل كامنًا المرض یبقى وقد ، المزمن الدم ابیضاض علیھ فیطلق بطیئة الوتیرة كانت إذا أما

 . المریض على الظھور في األعراض تبدأ أن قبل ، الزمن من لفترة بھ یشعر

 األعضاء أكثر كانت المصابة ھي اللمفیة الخالیا كانت فإذا ، المصابة الخالیا نوع على تعتمد الثانیة الطریقة أما

 نقي ھو إصابة األعضاء أكثر فإن النقویة الخالیا ھي المصابة الخالیا كانت إذا أما ، واللوزتان الطحال ھي إصابة

 . العظم

 : ھي الدم البیضاض الرئیسیة األنواع تصبح التصنیف من النوعین ھذین جمع وعند لذلك وتبعًا

 الحاد النقوي الدم ابیضاض 1- 

 .الحاد اللمفاوي الدم ابیضاض 2-

 . المزمن اللمفاوي الدم ابیضاض -3

 . المزمن النقوي الدم ابیضاض -4
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 والعالمات األعراض
 اإلحساس مع والوھن المستمر اإلرھاق إلى إضافة ، الوزن فقدان مثل شائعة أعراض من المریض یعاني - 1 

 المتكررة العدوى ، الرعشة أو الحمى من أیضًا المریض یعاني.  اللیل أثناء السیما التعرق وفرط العظم في باأللم
 بوظیفتھا القیام على البیضاء الكریات قدرة لعدم وذلك

 

 
 التشخیص

 اإلضافیة الفحوص بعض إلى الطبیب یلجأ وقد.  الشاذة الخالیا فیھ تظھر حیث الدم فحص خالل من التشخیص یتم

 : ومنھا . السلیم التشخیص إلى الوصول على للمساعدة
 . العظم نقي من خزعة 1-
 . الخالیا تكون فحص 2-
 المناعي الظاھري التنمیط 3-

 
 العالج

كبیر في اآلونة األخیرة ، وتسارعت االكتشافات العالجیة بدرجة تبشر بالوصول لقد تقدمت العلوم الطبیة بشكل 
إلى حلول نھائیة لھذا المرض . یختلف عالج مرض ابیضاض الدم عن عالج أنواع السرطان األخرى ، فھو ال 

 .ارهیحتاج إلى تدخل جراحي ، كما أن تحدید نوع العالج یعتمد على سن المریض ، ونوع المرض ودرجة انتش
 :وتشمل طرق العالج ما یلي 

 
 .اإلشعاعیة المعالجة استخدام بعد الخالیا من تبقى ما على للقضاء تستخدم وھي:  الكیمیائیة المعالجة 1-
 .التكاثر على الدم خالیا یحفز الذي اإلنزیم لتثبیط وتستخدم الكیناز مثبطات 2-
 .اإلشعاعیة المعالجة 3-
 . السرطانیة الخالیا من خال سلیم بآخر للمریض العظم نفي استبدال فیھ ویتم:  النفي زرع 4-
 . الجزعیة الخالیا زراعة 5-
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 )2017(یونیو  50العدد  -مجلة تعریب الطب 

  السیجارة اإللكترونیة -موضوع العدد 

تمر األیام كالبرق وتمضي السنون مسرعة،   

فنضیع في زحمة الحیاة، وفجأة یبزغ فجر شھر 

رمضان الكریم، فتھفو األرواح بالشوق لنفحاتھ 

والتطلع لنسماتھ، وبین الترقب والشوق یأتي عددنا 

ھذا في حلة جدیدة متنوعة وثریة بالموضوعات. 

یتصدر ھذا العدد ملف خاص عن الصحة البیئیة، 

عرف على كیفیة الوقایة والمحافظة على الصحة للت

من المیاه الملوثة، وفي موضوع العدد نتحدث عن 

السیجارة اإللكترونیة وضرورة التصدي لھذا 

الخطر، وفي باب الصحة العامة نتعرف على فوائد 

المشي وأھمیتھ على صحة اإلنسان، ثم تنقلنا 

المجلة إلى عالم المختبرات لتطلعنا على الفحوص 

المخبریة لتمییز العدوى، وفي باب اللغة العربیة 

تعرض المجلة لمزایا الشعر في عصر صدر 

اإلسالم، وفي علم األدویة تطلعنا المجلة على 

ظاھرة األدویة المزیفة، بعد ذلك تنقلنا المجلة إلى 

ألسنان فتعرض الحدیث عن موضوع السمنة لدى األطفال وما یترتب علیھا من أخطار. أما في باب طب الفم وا

المجلة لموضوع رائحة الفم الكریھة، ثم تستعرض في باب الطب التكمیلي والبدیل نوعًا فریدًا وقدیمًا من أنواع 

الطب البدیل أال وھو الحجامة، وفي نفس الباب تتناول المجلة بعض األمراض الشائعة وعالجھا باألعشاب 

ریة موضوع السعال، وفي باب الصحة العامة تقدم المجلة والنباتات الطبیة. كما تعرض في باب األمراض الصد

موضوع الصیام والصحة العامة لنتعرف على فوائد الصیام السلوكیة والنفسیة وكذلك فوائده الصحیة، أما في باب 

التوعیة الصحیة فتتحدث المجلة عن مكافحة العدوى في المستشفیات، ثم تطلعنا المجلة بعد ذلك في باب علم 

على عملیة التقییم الكاملة لحالة المریض قبل إخضاعھ للتخدیر وبعده. وفي باب الثقافة الصحیة یتم  التخدیر

مناقشة موضوع الضحك وانعكاساتھ الصحیة على الشخص، ویتم عرض موضوع ھام في باب الطب النفسي أال 
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دلة المنزلیة وأھمیتھا في ضمان وھو االكتئاب لدى األطفال، ثم في باب الطب االجتماعي توضح المجلة فوائد الصی

توفیر وسائل اإلسعافات األولیة التي قد تكون سببًا في الحمایة من مضاعفات كبرى، وفي باب طب الجلد تناقش 

المجلة موضوع التقشیر الكیمیائي ثم الحدیث عن موضوع الحزام الناري، أما في باب علم اللسانیات تتناول 

وھو ضرورة استحداث حروف دولیة بالرسم العربي لدقة المصطلح العلمي  المجلة موضوعًا جدیدًا ومھمًا،

وتوحیده استعماًال ونطقًا. كل تلك الموضوعات تم عرضھا ومناقشتھا في عددنا الحالي، باإلضافة إلى أبواب 

سؤال  المجلة الثابتة وھي الجدید في الطب، األخطاء الشائعة في اللغة العربیة، واستراحة العدد، الصحة ...

وجواب، وباب العلماء العرب الذي یحدثنا عن العالم العربي حنین بن إسحاق، وباب علم المصطلحات، وباب 

المكتبة الطبیة الذي یعرض ألحدث إصدارات المركز العربي، والمصطلحات الواردة في ھذا العدد. وختامًا یسعدنا 

 .جاب قرائنا األعزاء، واهللا ولي التوفیقأن ینال كل ما قدمناه من موضوعات صحیة وبیئیة ولغویة إع
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األنفلونزا   
 أو" ُسم" بالالتینیة یعرف ما أو الفیروس،

 إال یتكاثر ال صغیرًا ممرضًا عامًال یعد" ذیفان"
 جمیع الفیروسات وتصیب آخر، حي كائن داخل
 والحیوانات اإلنسان، من الحیة الكائنات أنواع

 األنواع مالیین وجود من الرغم على. والنباتات
 5000 سوى وصف یتم لم أنھ إال الفیروسات من

 للفیروسات األولي االكتشاف منذ وذلك فقط؛ نوع
 عن الفیروسات اكتشاف تم حیث ، 1898 عام

 بإجراء العلماء أحد قام عندما الصدفة طریق
 أنھ وجد حیث التبغ نبات أوراق على أبحاث
 من الحجم في أصغر دقیقة بكائنات مصاب

 عزل بواسطتھا تمكن بابتكار وقام الجراثیم،
 معروفة مصفاة«  شمبرلند مصفاة. » الفیروس

 على تعمل بالفیروسات اإلصابة إن باسم حالیًا
 یقوم بدوره الذي المناعي الجھاز استثارة
 حیث نتصور مما أذكى یكون األحیان من كثیر في الفیروس ولكن علیھ، والقضاء الفیروس بمحاربة
 األدویة اختراع إلى الحاجة ظھرت لذلك محاربتھ، المناعي للجھاز یمكن وال شكلھ، من ویغیر یتحور،

 اختراع تم علیھ،وكذلك بالقضاء وتقوم للفیروس، الجینیة المادة تستھدف التي للفیروسات المضادة
 نتناول«  األنفلونزا فیروس » وسوف. الفیروس ضد األمد طویلة مناعة إعطاء على تعمل التي اللقاحات

 الفیروسات من البعض یعتبره لذيا وھو أال منا كثیر لدى المعروفة الفیروسات أحد الكتاب ھذا في
 المعالجة إجراءات یتبع لم إذا الفرد بحیاة تودي أن یمكن التي الفتاكة الفیروسات من أنھ إال البسیطة
 عمومًا العامة الصحة على وللحفاظ. بسالم وتمر بسیطة بھ اإلصابة تكون األحیان من كثیر وفي السلیمة،

 وكذلك المالبس، وتطھیر الصحیحة، بالطریقة األیدي غسل من لشخصیةا العنایة إرشادات اتباع یجب
 السعال، أو العطس عند المحارم واستخدام المزدحمة، األماكن تجنب منھا التي العامة السالمة إرشادات

 .إصابتھا في یشتبھ التي الطیور أو الحیوانات مع التعامل جنبت وكذلك
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  أ. عماد سید / 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 

سماع ھذه الكلمات، ونعرض ھنا بعضًا من ھذه األخطاء اللغویة  ومفھومة المضمون بین الناس الذین ألفوا

 -: يما یل وصوابھا في اللغة العربیة، ومن األخطاء الدارجة
 

 السبب الصواب الخطأ

 إذ قائم أنا بینما فعل إذ، وبعدھا تأتي بینما ألن  - أخي جلس حین في قمت  - .أخي جلس بینما قمت  -1
 .أخي جاء

 ما بقدر تعمل ما بقدر -2 
 .لفظ إیجاز مع المعنى على دلت الثانیة الجملة  - تكسب تعمل ما بقدر  - تكسب

 جمع في" أكفاء" رجال -3
 .كفیف جمع" أكفاء"  ألن - "أكفاء"   - "كف"

 الالمعقول من ھذا"  -4
 "والالمقبول

 غیر ومن المقبول غیر من  -
 .تعرف" ال" ألن - المعقول

 كلما تعلمت كلما -5 
 ..لفظ إیجاز معنى على األخیرة الجملة دلت - استفدت تعلمت كلما  - استندت

" عن" استعمال یقتضي" أجاب" الفعل ألن - السؤال عن أجب  - السؤال على أجب -6
 .واإلبانة اإلیضاح إلفادة

 مدة منذ  - فترة منذ ھنا أنا -7 
  

 الحركة، بعد السكون ھي الفترة ألن( مدة منذ - 
 .النبیین بین والمدة

 الیقین ھو االعتقاد ألن  - سیھطل المطر أن أظن  - سیطل المطر أن اعتقد -8

 على لھا داللة وال المعتدل ھو السوي ألن  - معًا وأخي أنا ذھبت  - سویًا وأخي أنا ذھبت   -9
 .المصاحبة

 الناس فیھ یجتمع الذي المكان ھي المثابة ألن  - أخي بمكانة - أخي بمثابة أنت -10
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  -: نود التذكیر بأن
    وعلى أقراص  "E-Book" جمیع مطبوعات المركز من الكتب الطبیة متاحة من خالل نسخ ورقیة ونسخ إلكترونیة -
  . یمكن شراء جمیع مطبوعات المركز ، وذلك عن طریق مراسلة المركز عبر بریده اإللكتروني -
  . یمكن االطَّالع على مجلة تعریب الطب بنصھا الكامل -
  www.Acmls.org یمكن الحصول على كافة بیانات إصدارات المركز من خالل الموقع اإللكتروني- 

  . یمكن عرض استفسارتكم ومقترحاتكم ، وأیة مالحظات أو تعلیقات تساھم في دعم تعریب التعلیم الطبي -
  . نقوم بنشر ھذه المشاركة والرد علیھا -
  Acmls@Acmls.org وأخیرًا نستقبل استفسارتكم ومقترحاتكم على البرید اإللكتروني للمركز- 

  دولة الكویت – 13053الصفاة  5225ص.ب : 
 

 

 تفرق بعد

 الحادث من یعتبر: یقال العبرة، من االعتبار ألن - نافعًا الدواء عدی - نافعًا الدواء عتبری -11
 .العبرة منھ تؤخر أي

 

 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

	- يعد الدواء نافعاً
	11- يعتبر الدواء نافعاً
	- بمكانة أخي
	10- أنت بمثابة أخي
	9-   ذهبت أنا وأخي سوياً
	8- اعتقد أن المطر سيطل
	- لأن الفعل "أجاب" يقتضي استعمال "عن" لإفادة الإيضاح والإبانة.
	6- أجب على السؤال
	4- " هذا من اللامعقول واللامقبول"
	- لأن " أكفاء" جمع كفيف.
	3- رجال "أكفاء" في جمع "كف"
	1-  قمت بينما جلس أخي.
	تصنيف المرض
	هناك طريقتان لتصنيف المرض ، الطريقة الأولى يعتمد فيها الأطباء على وتيرة تقدم المرض ، فإذا كانت الوتيرة سريعة تكون خلايا الدم غير متطورة وفي بداية نشأتها وتكون غير قادرة على القيام بوظيفتها وفي هذه الحالة يطلق على المرض ابيضاض الدم الحاد .
	أما إذا كانت الوتيرة بطيئة فيطلق عليه ابيضاض الدم المزمن ، وقد يبقى المرض كامناً داخل المريض دون أن يشعر به لفترة من الزمن ، قبل أن تبدأ الأعراض في الظهور على المريض .
	أما الطريقة الثانية تعتمد على نوع الخلايا المصابة ، فإذا كانت الخلايا اللمفية هي المصابة كانت أكثر الأعضاء إصابة هي الطحال واللوزتان ، أما إذا كانت الخلايا المصابة هي الخلايا النقوية فإن أكثر الأعضاء إصابة هو نقي العظم .
	وتبعاً لذلك وعند جمع هذين النوعين من التصنيف تصبح الأنواع الرئيسية لابيضاض الدم هي :  -1 ابيضاض الدم النقوي الحاد
	-2 ابيضاض الدم اللمفاوي الحاد.
	3- ابيضاض الدم اللمفاوي المزمن .
	4- ابيضاض الدم النقوي المزمن .
	يتم التشخيص من خلال فحص الدم حيث تظهر فيه الخلايا الشاذة . وقد يلجأ الطبيب إلى بعض الفحوص الإضافية للمساعدة على الوصول إلى التشخيص السليم . ومنها :
	الأنفلونزا
	 2- بقدر ما تعمل بقدر ما تكسب
	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 :-
	 5- كلما تعلمت كلما استندت
	-  لأن بينما تأتي وبعدها إذ، فعل بينما أنا قائم إذ جاء أخي.
	-  قمت في حين جلس أخي
	-  بقدر ما تعمل تكسب
	-  الجملة الثانية دلت على المعنى مع إيجاز لفظ.
	 - منذ مدة (لأن الفترة هي السكون بعد الحركة، والمدة بين النبيين.
	 7- أنا هنا منذ فترة
	-  " أكفاء"
	-  من غير المقبول ومن غير المعقول
	- لأن "لا" تعرف.
	-  كلما تعلمت استفدت
	- دلت الجملة الأخيرة على معنى إيجاز لفظ..
	-  أجب عن السؤال
	-  منذ مدة
	-  أظن أن المطر سيهطل
	-  لأن الاعتقاد هو اليقين
	-  لأن السوي هو المعتدل ولا دلالة لها على المصاحبة.
	-  ذهبت أنا وأخي معاً
	-  لأن المثابة هي المكان الذي يجتمع فيه الناس بعد تفرق
	- لأن الاعتبار من العبرة، يقال: يعتبر من الحادث أي تؤخر منه العبرة.

