
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) 
 .

ً
ونيا  أو إلكير

ً
 هذه النسخة غير قابلة للتوزي    ع أو النشر ورقيا

بية والثقافة والعلوم   جميع الحقوق محفوظة للمنظمة العربية للير
 ومكتب تنسيق التعريب بالرباط

 



 تمهيد
 

ي إطار خطة التعريب 
 
ي يعدها مكتب تنسيق التعريب، ف

وعات المعجمية الت  تندرج المشر

بية والثقافة  حات والعلومالشاملة، وتبعا لخطط ترسمها المنظمة العربية للت  ، انطالقا من مقت 

ي تتطلع لالستفادة من النتاج 
وأولويات يفرضها واقع اللغة العربية ومتطلبات الدول العربية الت 

 لمي المعارص. الع

ي الخطوات التالية: 
 
ي إعداد المشاري    ع المعجمية ف

 
 وتتمثل منهجية المكتب ف

1)  . ي مجال معي  
 
 اختيار موضوع المعجم بناء عىل توصيات من جهات مختلفة أو لسد النقص ف

ي مجال المعجم. ويضع  (2
 
ة واالختصاص ف تعاقد المكتب مع فريق من األساتذة من ذوي الختر

وع، مع التأكيد  فريق العملالمكتب تحت ترصف  ورية إلنجاز المشر المراجع والمصادر الرص 

 ّ ي اث العربر ورة الرجوع إىل الت  ، إن ُوجد، ورص 
ً
 أساسيا

ً
ّ مصطلحا عىل اعتبار المصطلح المْجَمعي

 لالستفادة منه واستثماره ما أمكن. 

اء المكتب والقيام بعملية تقويم أولية والتأكد  (3 وع من قبل ختر من استيفائه مراجعة المشر

ي العقد. 
 
وط الواردة ف  الشر

وع بعد أخذ الفريق المعد بمالحظات المكتب عىل جهة مختصة لمراجعته  (4 عرض المشر

 وتقويمه وإبداء المالحظات عليه. 

5)  . ّ وع األصىلي
 إرسال مالحظات الجهة المراجعة لفريق اإلعداد لألخذ بها إلغناء المشر

اء المكتب (6 وع المعجم من قبل ختر ، للتأكد من إدخال تعديالت ومالحظات مراجعة مشر

وع.   التقويم عىل المشر

7)  ، ّ ي ي الوطن العربر
 
وع المعجم بعد إنجازه عىل اللجان الوطنية والجهات المختصة ف توزي    ع مشر

 لعرضه عىل مؤتمر للتعريب. 
ً
 ألجل المراجعة وإبداء الرأي، تمهيدا

وع عىل مؤتمر للتعريب لدراسته وإقراره، مرفوقا ب   (8 راس َيْحتوي عىل المالحظات عرض المشر
ُ
ك

وع.  ي تجّمعت لدى المكتب من قبل اللجان الوطنية، والمجامع اللغوية العربية حول المشر
 الت 
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ي 
ي فريق عمل علمي من جامعت 

وع معجم الطب الباطت   مشر
ّ
ي هذا اإلطار، أعد

 
وف

ي واألمراض المع الدمام
دية / جامعة ودمشق برئاسة: أ.د. مروان جتر الوزة، أستاذ الطب الباطت 

 الدمام، وعضوية كل من: 

ي وأمراض الكىل / جامعة الدمام،
 أ.د. فهد عبد العزيز المهناء، أستاذ الطب الباطت 

ي وأمراض المفاصل / جامعة دمشق. 
 أ.د. حسان سلمان اليقة، أستاذ الطب الباطت 

قد الحديث
ّ
جمة /  أ.د. عىلي عبد العزيز الشبعان، أستاذ مناهج الن

 جامعة الدمام. وتقنيات الت ّ

كلية الطب   -وراجعه وقّومه وأبدى مالحظات عليه فريق عمل برئاسة د. أمال المدحي  

 . ي
ي الطب الباطت 

 
 والصيدلة بالرباط، وعضوية د. رشيدة رزوق، طبيبة اختصاصية ف

وتنفيذا لقرارات وتوصيات مؤتمرات التعريب، يّش مكتب تنسيق التعريب بالرباط، التابع 

، بعد اإلعداد والتقويم للمنظمة العر  وع المعجمي بية والثقافة والعلوم، أن يعرض هذا المشر بية للت 

ي إطار المؤتمر الثالث عشر للتعريب 
 
والمراجعة، عىل علماء األمة ومتخصصيها المجتمعي   ف

ي أواسط سنة 
 
صويبات 2018المزمع عقده ف

ّ
دقيقات والت

ّ
، لدراسته وإبداء المالحظات والت

 . العربيةيتمكن المكتب من طبعه وعرضه للتداول بمختلف الدول المطلوبة، حت  

 

 مكتب تنسيق التعريب
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 منهجية وضع المصطلحات

 

نظم مكتب تنسيق التعريب عدة اجتماعات وندوات، من أهمها: ندوة الرباط )سنة  

ي هذه اللقاءات المبادئ 1993(، وندوة عّمان )سنة 1981
 
(. وقد وضع المشاركون ف

ي اختيار المصطلحات العلمية ووضعها. وترتكز هذه المبادئ عىل جملة من 
 
األساسية ف

 :لعنارص، أهمهاا

 االطراد والشيوع.  .1

داول .2
ّ
 .ُيْش الت

 .المالءمة .3

 .إمكان التوليد .4

 

 المبادئ األساسية لعملية التعريب: 

 

ورة وجود مناسبة أو مشاركة أو مشابهة بي   مدلول المصطلح اللغوي ومدلوله  .1 رص 

ي المصطلح أن يستوعب كلَّ معناه العلمي 
 
ط ف ، وال يشت   .االصطالحي

ي الحقل الواح .2
 
 .وضع مصطلح واحد للمفهوم العلمي الواحد ذي المضمون الواحد ف

ي الحقل الواحد، وتفضيُل اللفظ  .3
 
تجنب تعدد الدالالت للمصطلح الواحد ف

ك  .المختصِّ عىل اللفظ المشت 

عمل منه، أو ما استقر منه من  .4
ُ
، وخاصة ما است ي اث العربر استقراء وإحياء الت 

صالحة لالستعمال الحديث، وما ورد فيه من ألفاظ مصطلحات علمية عربية، 

بة  .معرَّ

ي  .5
ي اختيار المصطلحات العلمية، مما يقتض 

 
 :مسايرة المنهج الدوىلي ف

مراعاة التقريب بي   المصطلحات العربية والعالمية، لتسهيل المقابلة بينهما للمشتغلي   -أ

 .بالعلم والدارسي   

ي الدوىلي لتصنيف ال-ب
 .مصطلحات، حسب حقولها وفروعهااعتماد التصنيف العشر

 .تقسيم المفاهيم واستكمالها وتجديدها وتعريفه ا وترتيبها، حسب كل حقل-ج

اك المتخصص ي   والمستهلك ي   ف ي وض ع المصطلحات-د
 .اشت 
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مواصلة البحوث والدراسات لتيست  االتصال، بدوام، بي   واضعي المصطلحات -ه 

 .ومستعمليها

  استخدام الوسائل اللغوية .6
ً
ي توليد المصطلحات العلمية الجديدة باألفضلية، طبقا

 
ف

اث، فالتوليد )لما فيه من مجاز، واشتقاق، وتعريب، ونحت(.  : الت  تيب التاىلي  للت 

 .تفضيل الكلمات العربية الفصيحة المتواترة عىل الكلمات المعربة .7

 بي    .8
ً
كة ط أن تكون مشت  ب الكلمات العامية، إال عند االقتضاء، بشر

ُّ
َجن
َ
 لهجات ت

، مثال  .عربي ة عديدة، وأن ُيشار إىل عاميتها، بأن توضع بي   قوسي  

ب النافر والمحظور من األلفاظ .9
ُّ
َجن
َ
 .تفضيل الصيغة الجزلة الواضحة، وت

ي ال تسمح به .10
ي تسمح باالشتقاق عىل الكلمة الت 

 .تفضيل الكلمة الت 

نسبة، واإلضافة، تفضيل الكلمة المفردة، ألنها تساعد عىل تسهيل االشتقاق، وال .11

 .والتثنية، والجمع

تفضيل الكلمة الدقيقة عىل الكلمة العامة أو المبهمة، ومراعاة اتفاق المصطلح  .12

اللة اللفظية 
َّ
، دون التقي د بالد ي ي مع المدلول العلمي للمصطلح األجنتر العربر

ي   .للمصطلح األجنتر

 ال .13
ُ
ل اللفظة

ّ
فض

ُ
ادف، ت ادفات أو القريبة من الت  ي حالة المت 

 
ي يوحي جذرها ف

ت 

 بالمفهوم األصىلي بصفة أوضح

ل الكلمة الشائعة عىل الكلمة النادرة أو الغريبة، إال إذا التبس معت  المصطلح  .14
َّ
ض
َ
ف
ُ
ت

 .العلمي بالمعت  الشائع المتداول لتلك الكلمة

اللة العلمية  .15
َّ
 الد

ُ
ي تحديد

ي مدلولها، ينبع 
 
ادفة أو متقاربة ف عند وجود ألفاظ مت 

احد منها، وانتقاء اللفظ العلمي الذي يقابلها. وَيْحُسن عند انتقاء الدقيقة لكل و 

ي القريبة أو 
جمع كل األلفاظ ذات المعاب 

ُ
مصطلحات من هذا النوع، أن ت

 كلها مجموعة واحدة
َ
َعالج

ُ
 .المتشابهة، وت

الالت علمية خاصة  .16
َ
فق المختصون عىل استعماله من مصطلحات ود

ّ
مراعاة ما ات

بة كان  بهم، ُمعرَّ
ً
جمة  .ت أو مت 

التعريب، عند الحاجة، وخاصة المصطلحات ذات الصيغة العالمية، كاأللفاظ  .17

، أو أسماء العلماء المستعملة مصطلحات، أو  ي
ي أو الالتيت 

ذات األصل اليوناب 

 .العنارص والمركبات الكيميائية

ي  .18
 :عند تعريب األلفاظ األجنبية، ُيراىع ما يأب 

ي رسم-أ
 
ه ف

ُ
طق

ُ
ي اللغات  ترجيح ما َسُهل ن

 
األلفاظ المعربة، عند اختالف نطقها ف

 .األجنبية
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ي شكله، حت  ُيصبح موافقا للصيغة العربية ومستساغا-ب
 
 .التغيت  ف

اعتبار المصطلح المعرب عربيا، يخضع لقواعد اللغة، ويجوز فيه االشتقاق -ج 

والنحت، وتستخدم فيه أدوات البدء واإللحاق، مع موافقته للصيغة 

 .العربية

 األجنبية، واستعمالها باعتماد -د
ُ
ها اللغات

ْ
ت
َ
ف ي َحرَّ

تصويب الكلمات العربية الت 

 .أصلها الفصيح

ضبط المصطلحات عامة، والمعرب منها خاصة، بالشكل، حرصا عىل صحة -ه 

 نطقه، ودقة أدائه. 
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ثالث عشر مؤمتر التعريب ال Aمشروع معجم مصطلحات الطب الباطين

1 A blood group

Groupe sanguin A

.A الزمرة الدموية اليت حتمل فيها الكريات احلمر املستضد

ABO ُةوِيمةُ الدرمالز

2 AB blood group

Groupe sanguin AB

.Bو A الزمرة الدموية اليت حتمل فيها الكريات احلمر املستضدين

AB ُةوِيمةُ الدرمالز

3 Abasia

Abasie

عدم القدرة على املشي.

تعذُّر املَشي

4 Abduction 

Abduction

فعل التبعيد أو حالة الوجود مبعداً.

تبعيد

5 Abscess

Abcès

جتمع موضع للقيح يف األنسجة أو األعضاء.

خراج، خراجة

6 Absorption

Absorption

قبط املواد إىل داخل النسج أو من خالهلا؛ مثال ذلك األمعاء واألنابيب
الكلوية.

امتصاص

7 Acanthamebiasis

Acanthamébiase

عدوى بأميبات من جنس الشوكَميبة، قد تؤدي إىل مخج نسيجي أو
جلدي متنخر، أو إىل التهاب سحايا ودماغ.

داُء الشوكَميبات

8 Acanthocytosis

Acanthocytose

حالة تكون معظم الكريات احلمراء فيها شائكة، تكثر مع فَقْد البروتني
الشحمي بِيتا من الدم.

وجود الكُريات الشائكَة في الدم

9 Acanthosis 
nigricans
Acanthose noire

طفح جلدي أسود ثؤلويل مع فرط تصبغ اجللد، يترافق مع بعض
اخلباثات والبدانة وبعض األمراض الغدية.

شواك أسود

10 Acaricide

Acaricide

1- عامل خيرب احللم أو السوس. 2- صفة: خمرب للحلم أو
السوس.

مبيد السوس، مبيد احلَلَم

11 Accommodation 

Accommodation

1- فعلٌ أو حالة التالؤم. 2- اإلحكام األوتوماتيكي للبعد البؤرِي
لعدسة العني دف إتاحة التبئري (التركيز)  الشبكي على الصور

واألشياء من مسافات خمتلفة. 3- اإلقامة أو اإليواء.

تكَيف، مطابقَة

12 Achalasia,  
cardiospasm
Achalasie, cardiospasme

فشل ارختاء املَصرة املريئية املعدية.

تعذُّر االرتخاء، تشنج الفُؤاد

13 Ache

Névrome acoustique

أمل كليل غري حمدد جيداً غري شديد عادة.

وجع

14 Achilles bursa

bourse d'Achille

اجلراب الزليلي بني الوتر العقيب (وتر آخيل) والسطح اخللفي من عظم
العقب.

جِراب العرقُوب

15 Achlorhydria 
(gastric anacidity)

Achlorhydrie, Anachlorhydrie

غياب محض اهليدروكلوريك من معظم املفرزات املعدية احملفَّزة.

ةوضمح امدعة (انالهيدروكلوري
املَعدة)

16 Acholia

Acholie

نقص أو انعدام إفراز الصفراء.

انعدام الصفْراء

17 Acholuria

Acholurie

نقص أو انعدام وجود صباغ الصفراء يف البول.

بِيلَةٌ الصفْراوِية

18 Achondroplasia 

Achondroplasie

اضطراب وراثي خلْقي يف تكون الغضروف يؤدي إىل منط من القزامة.

ودانة

19 Achylia

Achylie

غياب عصارة املعدة أو مفرزات هضمية أخرى.

فَقْد العصارة
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ثالث عشر مؤمتر التعريب ال Aمشروع معجم مصطلحات الطب الباطين

20 Acidemia

Acidémie

حالة يزداد فيها تركيز أيون اهليدروجني يف الدم، وينخفض باهاء الدم.

احمضاض الدم

21 Acidosis

Acidose

حالة غري طبيعية من نقص القلوية يف الدم واألنسجة تتظاهر بتنفس
مضطرب وصداع وغثيان وقيء واضطرابات بصرية، وتنجم عادة عن

اإلنتاج املفرط للحمض أو نفاذ البيكربونات.

حماض

22 Aciduria

Acidurie

وجود احلمض يف البول، وخصوصاً بكميات غري طبيعية.

بِيلَةُ احلَمض

23 Acne

Acné

مرض التهايب يف الغدد الزهمية وجريبات الشعر يف اجللد، تتسم
بوجود طفح بثري خصوصاً على الوجه.

عد، حب الشباب

24 Acousma 

Acousmie

إدراك مسعي ومهي ألصوات غريبة غري منطوقة.

هلْوسةٌ سمعية

25 Acoustic Neuroma

Névrome acoustique

.(يالقَوقَع ليزِيهب الدصالع) يعمب السصورم محيد ينشأ على الع

يعمبِ السصالع مرو

26 Acquired Active 
Immunity
Immunité active acquise

مناعة تكتسب بتطوير أضداد استجابةً لوجود مستضد كما هو احلال
بعد التلقيح أو التعرض ملرض مخجي.

مناعةٌ مكْتسبة فاعلة

27 Acquired 
Immunity
Immunité acquise

مناعة ملرض حمدد غري فطرية، بل اكتسبت خالل احلياة.

مناعةٌ مكْتسبة

28 Acquired 
immunodeficiency 
syndrome (AIDS)
Syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA)

اضطراب مناعي شديد يسببه فريوس عوز املناعة البشرية القهقري
الذي يؤدي إىل عيب يف االستجابة املناعية املتواسطة باخلاليا. يتظاهر
باستعداد متزايد ألمخاج انتهازية وأنواع نادرة حمددة من السرطانات،
وخصوصاً ساركومةُ كابوزي. ينتقل الفريوس يف املقام األول بالتعرض

لسوائل اجلسم امللوثة السيما الدم واملين.

متالزِمةُ العوزِ املَناعي املُكْتسب
(اإليدز)

29 Acquired Passive 
Immunity
Immunité passive acquise

مناعة تكتسب بنقل األضداد من فرد آخر أو حيوان كما هو احلال يف
النقل باحلقن أو االنتقال املشيمي إىل اجلنني.

مناعةٌ مكْتسبة منفعلة

30 Acral

Affectant les extrémités

متعلق باألجزاء القاصية من اجلسم

يفطَر

31 Acroagnosis

Acragnosie

اضطراب التعرف احلسي على الطرف أو غيابه

عمه األطراف

32 Acrocinesis

Acrocinésie

زيادة حركة األطراف.

فَرط احلَركَة

33 Acrocyanosis

Acrocyanose

خلل جريان الدم يف األطراف وتلوا باألزرق.

زراق النهايات

34 Acromegalogiganti
sm
Gigantisme acromégalique

عملقة وضخامة ايات بسبب فرط إفراز هرمون النمو الّذي يبدأ قبل
البلوغ، ويستمر إىل النضج.

عملَقَة، ضخامة النهايات

35 Acromegaly

Acromégalique

ضخامة النهايات: ضخامة غري طبيعية يف األطراف نامجة عن فرط
إفراز هرمون النمو بعد النضج.

ضخامةُ النهايات
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ثالث عشر مؤمتر التعريب ال Aمشروع معجم مصطلحات الطب الباطين

36 Acropachy

Acropachie

تشكل عظم مسحاقي جديد، يتجلى بتعجر األصابع بالدرجة األوىل.

ثخن النهايات

37 Acrotism

Acrotisme

ضعف النبض الشرياين أو غيابه.

فقْد النبض

38 Actinomycosis

Actinomycose

مرض التهايب يصيب املاشية واخلنازير واإلنسان أحياناً، تسببه
مكروبات من جنس الشعية، ويتظاهر بأورام كتلية       يف الفم

والعنق والصدر والبطن.

داُء الشعيات

39 Acuity

Acuité

مدى شدة أو وضوح اإلدراك أو الرؤية.

حدة

40 Acute

Aigu, aiguë

ذو أعراض شديدة وسري قصري.

ادح

41 Addison’s Disease 
(primary 
hypoadrenocortici
sm)
Maladie d'Addison (insuffisance surrénale 
primaire)

اضطراب غدي ناجم عن قصور وظيفة قشر الغدة الكظرية، يتظاهر
بتصبغ شبيه بالربونز يف اجللد واألغشية املخاطية وفقر دم وضعف

واخنفاض ضغط الدم.

داُء أَديسون (قُصور الكُظْر األويل)

42 Addison-Biermer 
disease
Maladie d'Addison-Biermer

.B12 فقر الدم الوبيل الناتج عن نقص امتصاص فيتامني

داء أديسون-بِريمر

43 Adduction 

Adduction

فعل التقريب أو حالة الوجود مقرباً.

تقْريب

44 Adenohypophysis

Antéhypophyse

الفص األمامي من الغدة النخامية.

النخامية الغدية

45 Adenoidectomy

Adénoïdectomie

االستئصال اجلراحي للغدانيات.

استئْصالُ الغدانِيات، قَطْع الغدانِيات

46 Adenoiditis

Adénoïdite

.يفاَألن لْعوماين يف البالتهاب النسيج الغد

الْتهاب الغدانِيات

47 Adenoids

Adénoïdes

جريبات ونسيج ملفاين منتشر يف سقف البلعوم األنفي ويف جداره
.اخللفي

غُدانِيات

48 Adenoma

Adénome

تنشؤ ورمي سليم ظهاري ذو شكل غدي حمدود جيداً.

يم غُدرو

49 Adenomatosis

Adénomatose

منو ورمي غدي متعدد.

يرام غُدو

50 Adhesion 
dyspepsia
Adhérence dyspepsie

األمل وعسر اهلضم واألعراض املتعلقة بااللتصاقات احمليطة باملعدة.

عسر اهلَضم الناتج عن االلتصاق

51 Adhesive 
capsulitis
Capsulite adhésive

حتدد حركة املفصل نتيجة ثخانة التهابية يف حمفظته.

الْتهاب املحفَظَة الالصق

52 Adiemorrhysis

Arrêt circulatoire du sang

انقطاع جريان الدم يف األوعية الدموية الدقيقة.

رييعم الشالد رانوقُّف دوت

53 Adipogenesis 

Adipogenèse, adipogénie

عملية تكون الشحم.

تكَونُ الشحم

54 Adipoid (lipoid)

Adipoïde (lipoïdique)

شبيه الشحم.

مانِيحش

55 Adipokinesis

Adipokinèse

عملية نقل الشحم.

تحرِيك الشحم
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56 Adipolysis 
(lipolysis)
Adipolyse (lipolyse)

عملية حتلّل الشحم.

تحلُّلُ الشحم

57 Adiponecrosis

Adiponecrosis

موت النسيج الشحمي.

يمحش رخن

58 Adipopexia 
(Adipopexis) 
Adipopexie

ختزين الشحم.

تثْبيت الشحم

59 Adipose

Adipeux

الدهن املوجود يف خاليا النسيج الشحمي، أو مبعىن دهين.

شحم، شحمي

60 Adiposis

Adipose, adiposité

فرط تراكم الدهن يف اجلسم.

سمنة، بدانة، شحامة

61 Adiposuria 
(lipuria)
Adiposurie (lipurie)

وجود الشحم يف البول.

بِيلَةٌ شحمية

62 Adnexa 

Annexes

لواحق أو بىن إضافية لعضو ما، كلواحق الرحم اليت تضم البوقني
واألربطة الداعمة واملبيضني.

ملْحقات

63 Adolescence 

Adolescence

مرحلة من التطور اجلسمي والنفسي منذ بدء البلوغ حتى النمو الكامل
والنضج.

املُراهقَة (اليفاعة)

64 Adoptive 
immunotherapy
Immunotherapie adoptée

النقل السليب للمناعة من املانح حبقن املتلقّي بلمفاويات حمسسة أو
أضداد مصلية أو غاماغلوبولني مثالً.

معاجلة مناعية مقْتبسة

65 Adrenal 
(suprarenal 
gland) 
Surrénale, Glande surrénale

جسم مسطّح يوجد فوق الكلية، يتألّف من قشر ولب؛ وينتج األول
اهلرمونات الستريوئيدية، واآلخر األبِينيفرِين والنورأَبِينِفْرين.

الكُظْر (الغدةُ الكُظْرِية)

66 Adrenal crisis

Crise surrénale

األعراض املرافقة للبدء احلاد لداء أديسون أو لتفاقمه: قهم، قُياء، أمل
بطين، مخول، ختليط، ضعف شديد، اخنفاض ضغط الدم، ويف حال

عدم املعاجلة تتطور احلالة إىل الصدمة فاملوت.

نوبةٌ كُظْرِية

67 Adrenal virilism

Virilisme surrénal

تطوير أو امتالك اإلناث أو الذكور غري البالغني لصفات جنسية ثانوية
ذكرية بسبب االنتاج غري املالئم ألندروجني قشري كُظري.

جالٌ كُظْرِيرتسا

68 Adrenaline 
(epinephrine)
Adrénaline (épinéphrine)

كاتيكوالَمني مفرز من لب الكظر استجابةً للكرب، ينبه نشاط
األعصاب املستقلة.

أدرينالني (أبينفرين)

69 Adrenalitis

Adrénalite

التهاب غُدة الكظر.

الْتهاب الكُظْر

70 Adrenocorticotropi
n (corticotrophin)
Corticotrophine

هرمون يفرزه الفص األمامي من الغدة النخامية، ينبه إفراز الكورتيزون
واهلرمونات األخرى من قشر الكُظر.

موجهةُ قشرِ الكُظْر (املُنميةُ القشرية)

71 Adrenogenital 
syndrome
Syndrome génito-surrénal

متالزمة ناجتة عن فرط تنسج قشر الكظر أو ورم خبيث فيه تتميز
مبظاهر جنسية مغايرة لألصل.

 

متالَزِمة كُظْرِية تناسلية
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72 Adrenoleukodystr
ophy
Adrénoleucodystrophie

مرض مرتبط بالصبغي X يصيب الصبيان يتميز بقصور قشر الكظر
وفرط تصبغ جلدي وتنكس امليالني يف املادة الدماغية البيضاء تدرجيياً.

حثَل الكُظْر وبيضاِء الدماغ

73 Adson's test

Test d'Adson

اختبار لكشف متالزمة خمرج الصدر، جيلس فيه املريض ويدير رأسه
إىل جهة االختبار مع أخذ شهيق عميق، ويعد االختبار إجيابياً إذا

ضعف النبض الكعربي يف اجلهة نفسها أو غاب.

اختبار أدسون

74 Adsorption

Adsorption

صفة مميزة ملادة صلبة أو سائل جبذب غاز أو سائل أو ذائبة أو معلّق
إىل سطحه واالحتفاظ به

امتزاز

75 Adynamia

Adynamie

نقص أو فقدان القوى الطبيعية أو احليوية.

وهن

76 Aerendocardia

Aérendocardie

وجود اهلواء غري املنحل يف القلب.

اهتواء القلب

77 Affection 

Affection

شعور احلنانة أو التعاطف مع اآلخرين. أو إصابة: حالة جسمية أو
مرض.

عاطفَة (وجدان)، إصابة

78 Afferent

Afférent

ناقلٌ حنو املركز.

وارِد

79 Afferent loop 
syndrome
Syndrome de l'anse afférent

انسداد مزمن لإلثناعشري والصائم أعلى مفاغَرة معدية صائمية
وتوسعهما.

متالزِمة العروة الوارِدة

80 Afferent nerve 

Nerf afférent

عصب حسي ينقل التدفّعات من املستقبالت إىل اجلهاز العصيب
املركزي.

عصب وارِد

81 African 
trypanosomiasis 
(morbus 
dormitivus)
Trypanosomiase Africaine (Morbus dormitivus)

أي من منَطَي مرض مخجي مستوطن (داُء املثْقَبِيات الغامبية أو داُء
املثْقَبِيات الروديسية)، قاتل غالباً، تسببه املثْقَبِيةُ الربوسيةُ الغامبِية أو
املثْقَبِيةُ الربوسية الروديسية، ويصيب البشر واحليوانات يف إفريقيا

املدارية.

داُء املثْقَبِيات اَألفْريقي (مرض النوم)

82 Aftertaste

Arrière-goût

إحساس شخصي بطعم معين بعد زوال املادة املسببة لذلك الطّعم.

لْوِيذاق تم

83 Agalactia 
(agalactosis) 
Agalactie

غياب إفراز اللّنب أو نقصه بعد الوالدة.

انقطاع اللَّبن

84 Agastria

Agastrie

عدم وجود معدة.

انعدام املَعدة

85 Agenesis

Agénésie

تطور ناقص أو غياب عضو (أو جزء من اجلسم).

عدم التخلُّق

86 Agglutination 

Agglutination

1- فعل أو عملية التراص. 2- تالزن (أو تكدس) الكريات احلمر أو
اجلراثيم استجابة لضد حمدد عادة. 3- كتلة متالزنة (متكدسة) من

املواد املتكونة بالتراص. 4- التئام سطوح اجلرح خالل الشفاء.

راصت

87 Agitophasia

Agitophasie

التكلم سريعاً على حنو غري طبيعي مع عدم القدرة على إخراج كلمات
صحيحة.

يلوركَلُّم هت

88 Aglutition

Aphagie

عدم القدرة على ابتالع اللقمة.

تعذُّر البلْع

89 Agnosia

Agnosie

العجز عن إدراك املنبهات احلسية كاألصوات والصور.

عمه
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90 Agonadism

Agonadisme

حالة تغيب فيها الغدد اجلنسية.

انعدام الغدد التناسلية

91 Agraphia

Agraphie

فقدانُ القدرة على الكتابة.

تعذُّر الكتابة (الالكتابِية)

92 Agraphia 
amnemonica 
(jargon agraphia)
Agraphie amnémonique

فقدان القدرة على الكتابة بسبب فقدان الذاكرة.

تعذُّر الكتابة بفَقْد الذَّاكرة (تعذُّر
(طانِية الرابتالك

93 Air arthrography 
(arthropneumogra
phy, 
pneumoarthrograp
hy)
Pneumo-arthrographie

التصوِير الشعاعي لمفْصلٍ ما بعد أن يحقَن فيه اهلواُء أو غاز ما
.نِيبايت طسكَو

لِ الغازِياملَفْص ويرصت

94 Airborne

Aérogène (Aéroporté)

معلّق يف اهلواء، أو منقول به، أو منتشر بوساطته.

منقُولٌ بِاهلَواء

95 Airway

Conduit aérien

جمرى اهلواء (أثناء التنفس).

يوائلَك هسم

96 Akathisia

Akathisie

عدم القدرة على البقاء يف وضعية اجللوس.

تعذُّر اجلُلُوس

97 Akinesia 

Akinésie (acinésie)

ضعف الوظيفة احلركية الطبيعية أو فقداا.

تعذُّر احلَركَة

98 Akinesthesia

Akinesthésie

عدم القدرة على اإلحساس باحلركة أو املوضع أو حس العضالت.

تعذُّر إدراك احلَركَة

99 Albicans

Blanc

أبيض اللون.

أَبيض

100 Albiduria

Albidurie

طرح بول شاحب أو أبيض ناقص الكثافة النوعية.

بيلة بيضاء

101 Albino

Albinotique

فرد مصاب باملهق.

أَمهق

102 Albinoidism

Albinisme

قصور يف تصبغ الشعر واجللد والعينني، ولكن ليس إىل الدرجة
املُشاهدة يف املهق.

شبيه املهق

103 Albinoism 
(albinism)
Albinisme

غياب خلقي للصباغ من اجللد والشعر والعينني ناجم عن عيب تام يف
طالئع امليالنني.

مهق

104 Albumin 

Albumine

صنف من الربوتينات البسيطة الذوابة يف املاء اليت ميكن ختثريها باحلرارة
وترسيبها باحلموض القوية، وتوجد يف آح البيض ومصل الدم واحلليب

والكثري من العصائر واألنسجة النباتية واحليوانية.

أَلْبومني

105 Albuminemia

Hyperalbuminémie

وجود مستويات مرتفعة من األلبومني يف بالزما الدم.

فَرط أَلْبومني الدم

106 Albuminuria

Albuminurie

وجود األلبومني يف البول.

بِيلَةٌ أَلْبومينِية

107 Alcaptonuria, 
alkaptonuria
Alcaptonurie

طرح حمض اهلوموجنتيزيك (آلكابتون) يف البول نتيجة فقد إنزميي
خلقي، فيتحول لون البول إىل الغامق عند تركه بعض الوقت أو عند

قلونته.

بِيلَةٌ آلكابتونِية

108 Alcoholism

Alcoolisme

استخدام الكحول املزمن واإلدمان على شربه، وعدم القدرة على
االستغناء عنه، ويؤثر ذلك سلبياً على احلالة الصحية والعقلية

واإلجتماعية.

كُحولية
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109 Aldosterone

Aldostérone

أحد اهلرمونات املُفرزة من قشرة الكظر، ويؤثر على توازن الكهارل
يف اجلسم.

أَلْدوستريون

110 Aldosteronism, 
hyperaldosteronis
m
Aldostéronisme

فرط إفراز األلدوستريون من قشر الكظر.

أَلْدوستريونِية

111 Alexia 

Alexie

فقدان القدرة على القراءة.

تعذُّر القراَءة

112 Algodystrophy

Algodystrophie

متالزمة تتظاهر بأمل ناحي يف أحد األطراف عادة، مع تبدالت وذمية
جلدية وتبدالت اغتذائية أخرى يف أنسجة املنطقة املصابة.

حثَل مؤلم

113 Algophobia

Algophobie

خوف مفرط من األمل، أو فرط اإلحساس به.

رهاب اَأللَم

114 Algospasm

Algospasme

تشنج عضلي ناتج عن األمل.

تشنج مؤلم

115 Alimentary tract

Tube digestif

جمرى أنبويب بني الفم إىل الشرج وظيفته هضم الطعام وامتصاصه
وطرح الفضالت.

يمبيل اهلَضالس

116 Alimentation

Alimentation

تقدمي الغذاء أو الطعام.

تغذية

117 Alkalosis 

Alcalose

حالة مرضية نامجة عن تراكم األساس (املواد القاعدية أو القلوية) يف
اجلسم أو فقدان احلمض منه.

قُالء

118 Allele 

Allèle

واحدٌ  أو اثنان أو أكثر من األشكال البديلة جلني يف مواضع متناسبة
على صبغينيِ متماثلني حتدد خواصاً بديلة يف الوراثة.

أَليل

119 Allergen 

Allergène

مادةٌ قادرةٌ على إحداث أرجية.

مستأرِج

120 Allergin

Allergine

الضد املسؤول عن التأَق.

آرِجة

121 Allergosis

Allergose (maladie allergique)

.جِيض أَررم أي

(جِيأَر ضرم) اجأُر

122 Allergy

Allergie

حالة مفْرِطة التحسس تكتسب من خالل التعرض ملستأرج حمدد.

أَرجِية

123 Allograft, 
homograft 
Allogreffe

طعم بني أفراد النوع نفسه.

(يثْلم مطُع) يفيخ مطُع

124 Alopecia 

Alopécie

مرض يتساقط فيه الشعر.

ثعلَبة (حاصة)

125 Alopecia areata

Alopécie en aires

فقدان بقعي للشعر حيدث يف اللحية أو الفروة.

ثَعلَبة بقَعية

126 Alopecia totalis

Alopécie totale

فقدان تام لشعر فروة الرأس.

ثَعلَبةٌ كاملة

127 Alopecia 
universalis
Alopécie universelle

فقدان تام للشعر من اجلسم كلّه.

ثَعلَبةٌ شاملة
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128 Alport syndrome

Syndrome d'Alport

متالزمة وراثية من التهاب كلية مترق ببطء إىل الفشل الكلوي، مع
فقد مسع حسي عصيب وإصابات عينية مثل القرنية املخروطية واعتالل

اللطخة.

متالَزِمة آلبورت

129 Altitude alkalosis 

Alcalose d'altitude

حالة مرضية نامجة عن تزايد قلوية الدم واألنسجة عند الوجود يف
املناطق املرتفعة.

قُالُء املُرتفَعات

130 Alveolus 

Alvéole (pl.alvéoles)

وهدة مثل سنخ سن، أو جوف صغري مثل السنخ الرئوي.

سنخ

131 Alzheimer's 
dementia
Démence d'Alzheimer

داء تنكسي يف الدماغ يترافق مع تطور أنسجة غري طبيعية، ووجود
رواسب بروتني يف القشر املخي، ويتسم حبدوث ختليط، وتوهان،
وضعف ذاكرة، واضطرابات كالم، وتناقص مضطرد يف السعة

الذِّهنِية.

خرف آلزهامير

132 Amaurosis

Amaurose

عمى دون تغريات تصيب العني، ناتج عن إصابة دماغية على األغلب.
 

كُمنة

133 Ambageusia

Ambagueusie

فقد حس التذوق من جانيب اللّسان.

فَقْد حاسة الذَّوقِ املُزدوِج

134 Amblygeustia

Affaiblissement du goût

نقص حس التذوق.

ضعف حاسة الذَّوقِ

135 Amblyopia 

Amblyopie

نقص الرؤية، والسيما عندما حيدث يف عني واحدة دون وجود مرض
أو عيب ظاهر بالفحص.

غَمش

136 Ambulant edema

Œdème ambulant

وذمة تظهر خالل املشي أو تدلّي الساقني لألسفل.

وذمة التجول

137 Amenorrhea 

Aménorrhée

غياب احليض أو توقفه غري الطبيعي.

ضهى (انقطاع احلَيض)

138 Amentia

Déficience mentale

عدم تطور القدرة العقلية.

هبل

139 Amnesia 

Amnésie

اختالل مرضي يف الذاكرة.

فَقْد الذَّاكرة (نساوة)

140 Amoebiasis 

Amibiase

مخج تسببه األميبات املمرضة، وخصوصاً املُتحولَةُ احلالَّةُ للنسج.

داُء اَألميبات

141 Amphoric

Amphorique

صوت يسمع بالقرع أو اإلصغاء يشبه الضجة الناجتة عن النفخ عرب فم
زجاجة.

يرج

142 Amphoric rale

Râle amphorique

صوت يسمع بالسماعة حلركة السوائل يف الرئة املتصلة بقصبة.

خرخرةٌ جرية

143 Ampulla 

Ampoule

توسع يف بنية أنبوبية.

أَمبولَة

144 Amyloid protein

Protéine amyloïde

بروتينات خمتلفة كيميائياً متجانسة جمهرياً، تبدي انكساراً مزدوجاً
أخضر للضوء باهر اإللكتروين بعد التلوين بأمحر الكونغو.

الربوتني النشوانِي

145 Amyloidosis

Amyloïdose

مرض ينتج عن ترسب النشوانية يف أجهزة اجلسم أو أعضائه.

الداء النشوانِي
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146 Amyostasia

Amyostasie

صعوبة الوقوف نتيجة رعاش عضلي أو عدم التناسقِ العضلي.

يلضش ععرت

147 Amyotrophic 
Lateral Sclerosis
Sclérose latérale amyotrophique

مرض السبل احلركية، يصيب العمودين الوحشيني والقرنني األماميني
من النخاع، ويسبب ضموراً عضلياً مترقياً، واشتداداً يف املنعكسات،

ونفضاناً لُييفياً، وهيوجية تشنجية يف العضالت.

مورِيالض اجلانِبِي لُّبصالت

148 Amyxorrhea

Amyxorrhée

غياب اإلفراز الطبيعي للمخاط (املَعدي مثالً).

انعدام إفْرازِ املُخاط

149 Anabolism

Anabolisme

مرحلة من االستقالب (اَأليض) تتخلّق فيها املواد البسيطة فتصبح
مواداً معقّدة يف األنسجة احلية.

ابتناء

150 Anal fissure

Fissure anale

فَلْع ضيق أو شق طويل يف الغشاء املخاطي للشرج.

جِيرش قش

151 Anal fistula

Fistule anale

اتصال غري طبيعي بني السطح املغطّى بنسيج ظهاري يف القناة الشرجية
واجللد حول الشرج.

جِيرش ناسور

152 Analgesia

Analgésie

زوال اإلحساس باألمل، أو تفْريج األمل دون فقد الوعي.

تسكني (بطالن األمل)

153 Anamnesis

Anamnèse

فعل التذكّر، ويستعمل للداللة على شرح حالة املريض.

ادكار - تاريخ املَريض

154 Anancastic

Anancastique

إحساس املرء بأنه جمرب على التفكري بأمر خالف إرادته.

رِيقَه يواسسو

155 Anaphase

Anaphase

مرحلة من االنقسام الفتيلي أو االنتصاف تتحرك فيها الصبغيات من
.وِيول النغزة حنو النهايتني املتقابلتني يف امليوائتة االسفيحالص

(سامِ اخلُلَوِيقيف االن) ودعالص طَور

156 Anaphylactin 
(anaphylaxin)
Toxogénine (sensibilisine)

ضد يتكون بعد التعرض األول ملستضد، ويتفاعل معه عند التعرض
ثانيةً.

يأَقت دض

157 Anaphylactoid

Anaphylactoïde

شبيه التأق.

أقانِيت

158 Anaphylaxis 

Anaphylaxie

تفاعلٌ أَرجِي غري عادي وشديد عند كائن حي لربوتني غريب أو مواد
أخرى.

تأَق

159 Anaplasia 
(dedifferentiation)
Anaplasie (Dédifférenciation)

ارتداد اخلاليا إىل شكل غري ناضج أو أقلّ متايزاً كما حيدث يف معظم
األورام اخلبيثة.

كَشم (فَقْد التمايزِ)

160 Anarchism

Anorchidie, Anorchia

غياب خلقي خلصية واحدة أو للخصيتني معاً.

انعدام اخلُصية

161 Anarthria

Anarthrie

فقدان القدرة على الوصل بني الكلمات احملفوظة نتيجة أذية دماغية.

تعذُّر النطْقِ

162 Anasarca

Anasarque

ارتشاح معمم بسائل الوذمة داخل النسيج الضام حتت اجللد.

قاء عامستاس

163 Anastomosis

Anastomose

1- تفاعر: اتصال بني وعائني بأقنية جانبية.    2- مفاغرة: فتحة
حمدثة بطريقة جراحية أو رضحية أو مرضية بني عضوين أو حيزين

منفصلني يف احلال الطبيعية.

تفاغُر أو مفاغرة

164 Ancylostomiasis 
(uncinariasis)
Ankylostomiase (Uncinariose)

مرض يسببه احتشار (عدوىِ الطُّفَيليات) بالدودة الشصية األنكلستوما
.ة، يتظاهر بأمل معدي معوي وإسهال وفقر دم مترقرِيشاالثْنا ع

داُء األنكلستومات (داُء املَلْقُوات)
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165 Androgen

Androgène

هرمون ستريوئيدي يتحكّم بتطور الصفات الذكرية واحملافظة عليها.

أندروجني

166 Androgenization

Androgénisation

حالة الزيادة املفرطة يف إنتاج األندروجينات لدى األنثى.

ندرجة

167 Andropathy

Andropathie

أي مرض يقتصر على إصابة الذكور.

مرض مقْتصر على الذُّكُورِ

168 Androphobia

Androphobie

رعب غري طبيعي من الرجال، مقت جلنس الذكر.

رهاب الذُّكور

169 Anemia

Anémie

عوز مرضي للمكون احلامل لألكسجني يف الدم يقاس حبساب تراكيز
اهليموغلوبني (خضاب الدم)، وحجم كريات الدم احلمراء، وتعداد

الكريات احلمر.

فَقْر الدم

170 Anemia deficiency

Anémie par déficit en fer

فقر الدم الناجم عن نقص املخزون من احلديد يف اجلسم دون املقادير
الطبيعية.

فقر الدم بعوز احلَديد

171 Anemia splenetica

Anémie splénogène

فقر الدم الناجم عن فرط خترب الكريات احلمر يف الطحال.

فَقْر الدمِ الطِّحالي املَنشأ

172 Anesthesia

Anesthesia, narcose

فقدان احلس بعد أذية عصب أو مستقبِل عصيب عادة.       أو  فقدان
املقدرة على الشعور باألمل بسبب تطبيق دواء  أو تدخل طيب آخر.

خدر (بطْالنُ احلس)، ختدير (تبنيج)

173 Aneuploidy 

Hétéroploïdie

حالة وجود عدد صبغي ال يساوي ضعف العدد الفرداين.

اختاللُ الصيغة الصبغية

174 Aneurysm 

Anévrisme (anévrysme)

جيب يتكون بسبب حدوث  توسع يف جدار الشريان أو الوريد أو
القلب.

أُم الدم

175 Aneurysmal bruit

Bruit anévrysmal

صوت نافخ يسمع فوق أم الدم.

لَغطُ أُم الدم

176 Aneurysmal thrill

Frémissement artériel

شعور يد الفاحص باهتزاز ارتعاشي فوق أم الدم.

مالد أُم ريره

177 Angiectasia 
(angiectasis)
Angiectasie

توسع األوعية الدموية أو اللمفاوية.

يع وِعائسوت

178 Angina

Angine

أمل تشنجي خانق. أو ذحبة صدرية.

ذَبحة

179 Angina Pectoris

Angine de poitrine, angor

حالة تتصف بوجود أمل تشنجي خانق أو غصصي يف الصدر ناجم عن
إقفار (نقص تروية) عضل القلب.

ذَبحةٌ صدرِية

180 Angiocholitis

Angiocholite

التهاب املسالك الصفراوية.

الْتهاب القُنيات الصفْراوِية

181 Angioedema

Angio-œdème

وذمة خماطية أو حتت اجللد ذات بدء مفاجئ، راجعة، حتدث كتفاعل
أرجي لألطعمة أو األدوية عادة.

وذَمة وِعائية

182 Angiogenesis 

Angiogenèse, angiogénie

تكون أوعية دموية جديدة.

تولُّد اَألوعية

183 Angiogram 
(Angiograph)
Angiogramme

صورة باألشعة السينية لوعاء دموي أو أكثر تنجز بتصوير األوعية،
وتستخدم لتشخيص حاالت مرضية.

صورةٌ وِعائية

184 Angiography 

Angiographie

فحص لألوعية الدموية باستخدام األشعة السينية بعد حقن مادة تباينية
(ظليلة لألشعة).

تصوير اَألوعية
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185 Angiolymphitis 
(lymphangitis)
Lymphangite

إصابة األوعية اللمفاوية بااللتهاب.

الْتهاب اَألوعية اللِّمفية

186 Angioma 

Angiome (angiose)

ورم جتنح خالياه إىل تكوين أوعية دموية (ورم وِعائي دموي) أو
.(يفمل يم وِعائرو) أوعية ملفاوية

ورم وِعائي (وِعاؤوم)

187 Angioplasty

Angioplastie

إجراء  وعائي حمافظ يهدف إىل إزالة مناطق تضيق الوعاء الدموي، أو
إجراء جراحي الستبنائه (إعادة بنائه).

رأْب الوِعاء

188 Angiostrongyliasis

Angiostrongylose

مخج بالديدان املَمسودة (الديدان املُدورة) من جنس اُألسطُوانِية.

داُء اُألسطُوانِيات

189 Angular cheilosis 
(perleche)
chéilosis angulaire (perlèche)

اضطراب يتظاهر بتشقّق وتقشر زاوييت الفم، ينجم عن عوز
.(B2 فيتامني) نيوفْالَفالريب

تشقُّق الشفَة الزاوِي (صماغ)

190 Anhidrosis 

Anhidrose (anidrose)

فقدان قدرة الغدد العرقية على التعرق.

انقطاع التعرق (الالعرقية)

191 Anhydration 
(dehydration)
Anhydrobiose (déshydratation)     

نقص ماء اجلسم أو احلرمان من املاء.

تجفاف

192 Anhydremia

Anhydrémie

نقص املاِء يف الدم.

نقْص ماِء الدم

193 Anisakiasis

Anisakiase

مخج اجلدار املعوي بريقات دودةٌ ممسودة (دودةٌ مدورة) هي
املُتشاخسةُ البحرِية، يتظاهر بأعراض مشاة لتلك املشاهدة يف القرحة

اإلنتانية أو الورم.

داُء املُتشاخسات

194 Anisochromasia 
(anisochromia)
Anisochromasie (anisochromie)

تباين يف لون الكريات احلمر بسبب تباين حمتواها من اهليموغلوبني.

تفاوت التلون

195 Anisocoria

Anisocorie

وجود حدقتني غري متماثلتني، أو غري متناظرتني.

تفاوت احلَدقَتني

196 Anisocytosis

Anisocytose

تباين هام يف حجم الكريات احلمر.

تفاوت الكُريات

197 Ankylosing 
spondylitis
Spondylarthrite ankylosante

التهاب مفاصل العمود الفقري ميكن أن يترقى إىل قسط عظمي بني
حواف الفقرات وبني حواف املفصل العجزي احلرقفي.

الْتهاب الفَقارِ املُقَسط

198 Ankylosis 

Ankylose

ثبات املفصل وتصلّدة نتيجة مرض أو إصابة أو إجراء جراحي.

قَسط

199 Anophthalmia

Anophtalmie

شذُوذٌ نمائي  يتسم بفقدان العينني (نادر)، أو بوجود عينني أَثارِيتني.

انعدام املُقْلَة

200 Anopsia (anopia)

Anopsie (Anopie)

فقدان الرؤية، والسيما الناجم عن غياب العني أو وجود عيب بنيوي
فيها.

عمى

201 Anorexia

Anorexie

نقص الشهِية للطعام أو فقداا.

قَهم (فقد الشهية)

202 Anorexia nervosa

Anorexie mentale (oligophagie 
psychonévrotique)

اضطراب نفسي عصيب يصيب اإلناث غالباً، ويبدأ عند سن البلوغ.
يتظاهر برفض الطعام املديد، ويؤدي إىل اهلزال، وانقطاع احلَيض،

واضطراب انفعالي فيما يتعلق بصورة اجلسم، وخوف غري طبيعي من
السمنة.

(صابِيالع ةهِيالش فَقْد) صابِيع مقَه
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203 Anorexigenic

Anorexigène

عامل يفقد الشهية.

مقْهِم (مفْقد الشهِية).

204 Anosmia

Anosmie

فقدان حاسة الشم أو اختالهلا.

مالش شام، فَقْدخ

205 Anovarism 
(anovaria)
Anovarie

غياب املبيضني.

انعدام املَبيضني

206 Anovulation

Anovulation

توقف اإلباضة املؤقت أو الدائم.

غياب اِإلباضة

207 Anoxemia 

Anoxémie

اخنفاض حمتوى الدم من األكسجني دونَ املستوى الطبيعي.

نقْص أُكِْسجنيِ الدم

208 Anoxemia test

Test d'anoxémie

اختبار يتنفس املريض فيه مزجياً غازياً يتألف من األكسجني بنسبة
%10 ومن النتروجني بنسبة 90%، فإذا حدث أمل خناقي صدري
أو شذوذ يف ختطيط القلب كان االختبار إجيابياً يدل على قصور

الشرايني التاجية.

اختبار نقْصِ تأَكْسجِ الدم

209 Anoxia

Anoxie

عدم وجود األكسجني كلياً.

عوز األكسجني

210 Antalgic gait

Démarche antalgique

مشية ناجتة عن أمل أثناء محل ثقل اجلسم، يقصر خالله طور حتميل
الطرف املصاب أثناء املشي.

مشية متفادية لَأللَم

211 Ante cibum (a.c)

Avant le repas

قبل تناول وجبات الطعام.

قَبلَ الطَّعام

212 Anterograde 
(antegrade)
Antérograde

يتحرك أو ميتد حنو األمام.

يمقَدت

213 Anthelmintic

Anthelminthique

دواء يقتل أو يطرد الديدان املعوية.

طارِد الديدان

214 Anthracosis 
(miner's lung)
Anthracose

تراكم الكربون يف الرئتني بسبب استنشاق الدخان أو غبار الفحم.

سحار فَحمي (رِئَةُ املُعدنني)

215 Anthrax 
(Malignant 
carbuncle)
Anthrax malin

مرض مخجي يصيب اترات، قاتل غالباً، ينجم عن  جرثوم العصوِية
اجلَمرِية، وينتقل إىل البشر بالتماس مع الصوف أو املشتقات احليوانية
امللوثة األخرى، أو باستنشاق األبواغ املنقولة باهلواء، يتميز بآفات

جلدية تقَرحية، وبسبب إصابات تنفسية وهضمية شديدة.

اجلَمرةُ اخلَبيثَة (اجلَمرة)

216 Antianxiety 

Anxiolytique

عامل مينع القلق أو خيفّف منه.

مضاد القَلَق

217 Antiarrhythmic

Antiarythmique

عامل مينع اضطراب النظم القليب، أو خيفّفه.

مضاد اضطراب النظم

218 Antibiotic

Antibiotique

مادة أو مركب يقتل اجلراثيم أو يثبط منوها.

مضاد حيوِي، صادة

219 Antibody

Anticorps

بروتني بشكل Y (أو غلوبولني مناعي) على سطح اخلاليا اللمفاوية
البائية يفرز يف الدم أو اللمف استجابة ملنبه مستضدي كجرثوم أو

فريوس أو طفيلي، وهو يستعدل املستضد من خالل ارتباطه به نوعياً.

دض

220 Anticoagulant

Anticoagulant

مادة متنع ختثّر الدم.

مانِع التخثُّر (مضاد التخثُّر)

221 Anticonvulsant

Anticonvulsivant

عامل مينع االختالجات، أو يفَرجها.

مضاد االختالج
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222 Antidepressant

Antidépresseur

عامل يستخدم لعالج االكتئاب السريري، أو الوقاية منه.

مضاد االكْتئاب

223 Antidiabetic

Antidiabétique

عاملٌ خافض لسكر الدم يستعمل يف معاجلة السكري.

كَّرِيالس ضادم

224 Antidiarrheal

Antidiarrhéique

عاملٌ يستعمل إليقاف اإلسهال.

مضاد اِإلسهال

225 Antidiuresis 

Antidiurèse

عامل يكبت إدرار البول.

مضاد إدرارِ البول

226 Antidote

Antidote

عامل يستعمل لتعديل السموم أو معاكسة عملها.

درياق

227 Antidromic

Antidromique

انتشار التنبيه على طول جهاز النقل العصيب على حنو معاكس النتشار
النقل الطبيعي.

معاكس للمسرية

228 Antiemetic

Antiémétique

مينع القيء أو يوقفه.

مضاد القَيء

229 Antiepileptic

Antiépileptique

دواء يستخدم ملعاجلة الصرع أو الوقاية منه.

مضاد الصرع

230 Antigen 

Antigène

أي مادة قادرة على حتريض تكوين أضداد.

دضتسم

231 Antihypertensive

Antihypertenseur

اسم: دواء أو معاجلة ختفّض ارتفاع ضغط الدم.          صفة:
خافض لضغط الدم املرتفع.

خافض ضغط الدم

232 Anti-inflammatory

Anti-inflammatoire

دواء أو عامل يكبت االلتهاب أو يعاكسه.

مضاد االلتهاب

233 Antimicrobial, 
antimicrobic
Antimicrobien, antimicrobique

اسم: دواء أو عامل يقتل املكروبات أو يكبت منوها       صفة: قاتل
للمكروبات، أو كابت لتكاثرها أو منوها.

مضاد املكروبات

234 Antineutrophil 
cytoplasmic 
antibodies (ANCA)
Anticorps antineutrophiles cytoplasmatiques

أضداد تتفاعل مع مستضدات داخل هيوىل العدالت تترافق مع بعض
التهابات األوعية، وهلا نوعان؛ نوع يتفاعل مع بروتيناز-3 يكثر يف
داء فيغينر، واآلخر يتفاعل مع مايلوبريوكسيداز، ويكثر يف متالَزِمة

شريغ-ستراوس والتهاب األوعية اهري وأحد أنواع التهاب كبيبات
الكلى.

أضداد هيوىل العدالت

235 Antinuclear 
antibodies (ANA)
Anticorps antinucléaires

أضداد ذات ألفة ملستضدات نووية منها الدنا تكثر يف بعض األمراض
املناعية مثل الذئبة احلمامية اموعية والتهاب املفاصل الروماتويدي

وغريمها.

أَضداد النوى

236 Antiperistalsis

Antipéristaltisme

متعج (حركة األمعاء) يف اجتاه معكوس.

التمعج املُعاكس

237 Aplastic anemia

Anémie aplastique

شكل من فقر الدم تكون فيه قدرة النقي على توليد الكريات احلمر
معيبة، وذلك بسبب مرض يصيب النقي، أو نتيجة التعرض لعوامل

مسية كاإلشعاع واملواد الكيميائية واألدوية.

جِيسنمِ الالتالد فَقْر

238 Apnea 

Apnée

توقّف التنفس املؤقّت.

انقطاع النفَس

239 Apocrine

Apocrine

نوع من اإلفراز الغدي ينسلخ فيه اجلزء القمي للخاليا املفرزة وينطلق
مع املفرزات.

مفْترزة
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240 Aponeurosis

Aponévrose

توسع وتري أبيض، مسطّح أو يشبه الشريط، يقوم يف املقام األول
بوصل العضلة باألجزاء اليت حتركها.

سفاق

241 Appendectomy

Appendicectomie, prosphysectomie

استئصال الزائدة الدودية باجلراحة.

استئْصالُ الزائدة

242 Appendicitis

Appendicite

التهاب الزائدة الدودية.

الْتهاب الزائدة

243 appendix

Appendice

جزء تكميلي أو إضايف من عضو أو بنية من اجلسم، أو الزائدة
الدودية.

زائدة

244 Appendix 
vermicularis 
(Appendix 
vermiformis)
Appendice vermiculaire (Appendix vermiformis)

رتج يشبه الدودة يف األعور.

الزائدةُ الدودية

245 Apraxia 

Apraxie

عدم املقدرة على أداء حركات ذات قصد.

تعذُّر اَألداء  (الالأَدائية)

246 Aquaphobia

Aquaphobie

اخلوف املرضي من املاء، وهو من أعراض اإلصابة بالسعار.

رهاب املاء

247 Archenteron

Archentéron

جوف املُعيدة لدى جنني.

يى البِدائعامل

248 Arcus Senilis

Arc sénile

حلقة ظليلة، بيضاء، ضاربة إىل الرمادي، حتيط بالقرنية، وحتدث يف
كلتا العينني لدى الكهول املسنني.

قَوس شيخية

249 Argyll Robertson 
pupil
Pupille d'Argyll Robertson

شلَل منعكَس القُزحية جتاه الضوء مع تقبض احلدقة وعدم انتظامها،
وبقاء التقبض عند الرؤية القريبة، وتترافق احلالة مع السفلس العصيب

غالباً.

حدقَة أَرغايل روبرتسون

250 Arrhenoblastoma, 
androblastoma 
(Sertoli cell 
tumor)
Arrhénoblastome

ورم خالَيا سريتويل؛ ورم خصوي يشبه نسيجياً اخلصية اجلنينية،
وحيتوي على خاليا قد تفرز األستروجني.           أو تنشوء يف

املبيض يسبب زوال األنوثة والتذكري أحيانا.

ورم مذَكِّر (مذْكَاروم)

251 Arrhythmia

Arythmie

أي احنراف عن النظم الطبيعي للقلب.

اضطراب النظْم

252 Arteriogenesis

Artériogénèse

تكون الشرايني.

تخلُّق الشرايني

253 Arteriogram

Artériogramme

صورة شعاعية للشرايني تجرى بعد حقن مادة ظليلة لألشعة.

صورةٌ شريانِية

254 Arteriography

Artériographie

تصوير وعائي للشرايني باستخدام مادة ظليلة.

تصوير الشرايِين

255 Arteriola

Arteriole

فرع شرياين دقيق، والسيما الفرع األقرب إىل الشعريات.

شرين

256 Arteriolith

Artériolithe

خثرة أو ترسب متكلّس يف جدار شريان.

حصاةُ الشريان

257 Arteriolonecrosis

Nécrose artériolaire

خنر يف الطبقة املتوسطة للشرينات واسم لفرط التوتر الشرياين اخلبيث.

نخر الشرينات

21



ثالث عشر مؤمتر التعريب ال Aمشروع معجم مصطلحات الطب الباطين

258 Arterionecrosis

Artérionécrose

إصابة الشرايني بالنخر.

نخر الشرايني

259 Arteriopathy

Artériopathie

أي مرضٍ يف الشرايني.

اعتاللُ الشرايِين

260 Arterioplasty

Artérioplastie

إصالح جراحي لشريان.

رأْب الشريان

261 Arteriorrhaphy

Artériorraphie

خياطة الشريان.

رفْو الشريان

262 Arteriorrhexis

Artériorrhexis

إصابة الشريان بالتمزق.

تمزق الشريان

263 Arteriosclerosis

Artériosclérose

قساوة الشرايني، وله أشكال عديدة منها التصلب العصيدي وتصلب
الشرايني ملونكبريغ وتصلب الشرينات.

تصلُّب الشرايني

264 Arteriospasm

Artériospasme

تقلّص شرياين ال إرادي.

تشنج الشريان

265 Arteriostenosis

Artériosténose

ضيق القطر الداخلي لشريان، إما مؤقّت بسبب التشنج الوعائي، أو
دائم بسبب تصلب الشرايني.

تضيق الشريان

266 Arteriovenous

Artérioveineux

يتعلّق بشريان ووريد.

يريدو يانِيرش

267 Arthralgia 
(arthrodynia)
Arthralgie

شكوى املريض من أمل يف املفاصل.

يلفْصم أَلَم

268 Arthritis

Arthrite

إصابة املفصل بااللتهاب.

الْتهاب املَفْصل

269 Arthrocele

Arthrocèle

.مروفتق الغشاء الزليلي من خالل حمفظة املفصل. أو إصابة املفصل بالت

تورم املَفْصل

270 Arthrocentesis

Arthrocentèse

البزل اجلراحي جلوف املفصل من أجل رشف السائل.

بزلُ املَفْصل

271 Arthrodesis

Arthrodèse

إجراء جراحي لتخفيف األمل، وإعادة االستقرار اهليكلي، وحتسني
اتساق املصابني بالتهاب مفاصل متقدم.

إِيثَاق املَفْصلِ

272 Arthrodysplasia

Dysplasie articulaire

التطور غري الطبيعي للمفصل.

خلَلْ تنسجِ املَفصل

273 Arthroempyesis 
(arthropyosis)
Suppuration articulaire (Arthropyose)

تكون القيح يف جوف املفصل.

تقَيح املَفْصل

274 Arthroereisis 
(arthrorisis)
Arthrorise

حتديد جراحي حلركة مفصل يتحرك على حنو غري طبيعي بسبب
الشلل.

تقْييد املَفْصل

275 Arthrography

Arthrographie

فحص شعاعي باألشعة السينية ملفصل بعد حقن مادة تباينية ظليلة
لألشعة.

تصوير املَفْصل

276 Arthrogryposis

Myodystrophie

استمرار انثناء مفصل، أو تقفّعه.

اعوِجاج املَفْصل

277 Arthrolithiasis

Arthrolithiase

مصطلح نادر االستخدام للنقرس املفصلي.

تحصي املَفْصل
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278 Arthrolysis

Arthrolyse

الفك اجلراحي اللتصاقات مفصل مقسوط.

افتكاك املَفْصل

279 Arthroneuralgia

Névralgie articulaire

أمل يظهر يف املفصل أو حوله.

يلفْصم أَلَم

280 Arthropathology

Arthropathologie

دراسة التبدالت البنيوية والوظيفية اليت تصيب املفاصل يف املرض.

باثولوجيا املَفاصل

281 Arthropathy 

Arthropathie

أي مرض مفصلي.

يلفْصاللٌ متاع

282 Arthrophyma

Œdème articulaire

تضخم أو تورم يصيب املَفْصل.

تورم املَفْصل

283 Arthrophyte

Arthrophyte

تنم غري طبيعي يف جوف املفصل.

نابِتةٌ مفْصلية

284 Arthroplasty

Arthroplastie

اجلراحة الرأبية ملفصل.

رأْب املَفْصل

285 Arthrosclerosis

Arthrosclérose (raideur articulaire)

إصابة املفصل باليبوسة أو التصلّب.

تصلُّب املَفْصل

286 Arthroscopy 
(arthroendoscopy)
Arthroscopie (Endoscopie articulaire)

إدخال منظار ليفي دقيق داخل حيز مفصلي يسمح برؤية البىن
الداخلية مباشرة، ويف بعض احلاالت ميكن إصالح املفصل جراحياً

باستخدام منظار املفصل.

تنظري املَفْصل

287 Arthrosis

Arthrose (arthrite)

وجود متفصل بني العظام. أو مرض تنكسي يصيب أياً من املفاصل.

فُصال

288 Arthrostomy

Arthrostomie

إحداث فتحة مؤقتة يف جوف مفصل ما.

فَغر املَفْصل

289 Arthrosynovitis 
(synovitis)
Synovite

التهاب الغشاء الزليل للمفصل.

الْتهاب الزليلِ

290 Arthrotome

Arthrotome

مشرط كبري حاد يستخدم يف قطع البىن الغضروفية وغريها من البىن
املفصلية املتينة.

مبضع املَفْصل

291 Arthrotomy

Arthrotomie

شق جراحي يف مفصل.

بضع املَفْصل

292 Arthroxesis

Arthroxesis

استئصال األنسجة املريضة من مفصل بوساطة ملْعقَة حادة أو أداة
ساحجة أخرى.

كَشطُ املَفْصل

293 Articulation

Articulation

مكان االتصال التشرحيي املتحرك عادة بني عظمني أو أكثر.

تمفْصل

294 Artifical ankylosis

Ankylose artificielle

تثبيت املفصل بإحراء جراحي.

يناعطصطٌ اقَس

295 Artificial 
Menopause
Ménopause artificielle

توقّف احليض بأسباب غري طبيعية كاالستئصال اجلراحي للمبيضني، أو
جبعلهما غري وظيفيني نتيجة املعاجلة الشعاعية أو الكيميائية.

ياعنطصا إِياس

296 Asbestos 
(amianthus, 
amiantus)
Asbeste (amiante)

أي من شكلني معدنيني ليفيني لسليكات املغنيزيوم املشوبة، مقاومني
كيميائياً، غري قابلَني لالحتراق، يستخدمان يف مقاومة النار، والعزل

الكهربائي، ومواد البناء، واملرشحات الكيميائية.

أَسبست، أَميانت
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297 Asbestosis 
(amianthosis)
Asbestose (amiantose)

تغبر الرئَة الناجم عن االستنشاق املديد جلسيمات األسبست.

داُء اَألسبست، داء األميانت

298 Ascariasis

Ascaridiase (ascaridiose)

،اخلَراطينِي فَرى الصشائعة تسم (ةدوسمم) ةرودةٌ ممخج تسببه دود
واجر الريقات بعد ابتالع البيوض إىل الرئتني أوالً عن طريق الكبد مث

إىل األمعاء.

داُء الصفَر

299 Ascites

Ascite

جتمع غري طبيعي لسائل يف جوف البطن.

استسقَاء، حبن

300 Asialism

Asialie

غياب اللعاب.

فَقْد اللُّعاب

301 Asitia

Asitie

الغثيان رد رؤية الطعام أو التفكري به.

بغض الطَّعام

302 Aspergillosis

Aspergillose

مخج تسببه فطور من جنس الرشاشية، غالباً ما يصيب األذن، بيد أنه
قد يسبب أفات التهابية ورمية حبيبية يف أي عضو.

داُء الرشاشيات

303 Aspermia,  
Aspermatism
Aspermie, Aspermatisme

عدم القدرة على إنتاج املين أو دفقه.

املَنِي دامعان

304 Asphyxia

Asphyxie

حالة مرضية تنجم عن نقص األكسجني يف اهلواء املستنشق، وتؤدي
إىل نقْص التأَكْسج وفَرط ثُنائي أُكسيد الكَربون يف الدم.

اختناق

305 Aspiration

Aspiration

إزالة مادة من جوف من اجلسم أو العضو أو مكان آخر بوساطة
الشفط.

شفْط (رشف)

306 Aspiration biopsy

Biopsie par aspiration

أخذ خزعة من مكان من اجلسم بوساطة الشفط باإلبرة.

خزعة شفْطية

307 Aspiration 
pneumonia
Pneumonie par aspiration

التهاب رئوي ناتج عن استنشاق مادة أجنبية مثل الطعام إىل
القصبات.

يفْطش هاب رِئَوِيالْت

308 Assay

Essai

حتديد كمية مقوم مزيج حمدد أو فاعلية دواء.

مقايسة

309 Assimilation

Assimilation

تضمني املواد املهضومة من الطعام يف نسج الكائن احلي.

تمثُّل، ابتناء

310 Astasia

Astasie

عدم القدرة على الوقوف بسبب عدم التناسق العضلي.

تعذُّر الوقوف

311 Asterixis

Astérixis

حركات ال إرادية نفضية، السيما يف اليدين، تربز عند بسط الذراعني
وعطف الرسغني ظهرياً وفرش األصابع. تشاهد احلالة يف العديد يف

اعتالالت الدماغ االستقالبية والسمية.

االرتعاش اخلافق

312 Asthenia

Asthénie

شعور املرء بنقص قدرته على أداء أعماله.

وهن

313 Asthma

Asthme

علّة تنفسية، تسبب القصبات املتضيقة واملفرزات القصبية اللزجة فيها
.يابِيتفَس انوزيزاً وضيق ن

ربو

314 Astigmatism 
(astigmia) 
Astigmatisme

عيب بصري يكون فيه احنناء واحد أو أكثر من السطوح الكاسرة
للعني (القرنية عادة) غري متساوٍ، فيحول دون تبئري أشعة الضوء

بوضوح على نقطة واحدة من الشبكية مما يسبب تغيم رؤية.

الالبؤرِية
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315 Astrocytoma

Astrocytome

ورم خبيث يف النسيج العصيب يتألّف من خاليا جنمية.

يمجن مرو

316 Asystole, asystolia

Asystolie, asthénie cardiovasculaire

غياب ضربات القلب، أو توقّفه.

توقّف االنقباض

317 Atactilia

Atactilie

عدم اإلحساس مبلمس األشياء.

فقْد اللمس

318 Ataxia (ataxy) 

Ataxie

فقدان قدرة تناسق احلركات العضلية اإلرادية.

رنح (فَقْد االنتظَام)

319 Atelectasis

Atélectasie

اخنماص تام أو جزئي لرئة البالغ،  أو  متدد الرئتني غري التام عند
الوالدة.

انخماص

320 Atheroma

Athérome

ترسب أو تراكم تنكّسي للوحيات حتتوي على شحوم يف بطانة
الشرايني يؤدي إىل تضيقها أو انسدادها.

عصيدة

321 Atherosclerosis

Athérosclérose

التصلب العصيدي هو أشيع أشكال تصلب الشرايني، يبدأ بظهور
البالعم احململة بالكوليستريول يف بطانة الشريان واستجابة اخلاليا
العضلية امللساء بالتكاثر، وتتشكل لوحية من هذه اخلاليا والكريات

البيضاء والترسيب الشحمي.

يصيدلُّب عصت

322 Athetosis

Athétose

تتابع حركات الإرادية ملتوية بطيئة لألصابع واليدين وأحياناً القدمني
نتيجة آفة خارج هرمية.

كَنع

323 Atony ( atonia)

Atonie

نقص يف التوتر العضلي (أو التوترية العضلية).

ونى (ونى عضلي)

324 Atopen

Atopène

مستأرج يسبب تفاعل تأتيب.

مؤتب

325 Atopognosia, 
atopognosis

Atopognosie

عدم االنتباه احلسي وفقد القدرة على حتديد املوضع بدقة نتيجة آفة
الفص اجلبهي املقابل.

همساس (عوضيعِ اِإلحت ذُّرعت
التوضيع)

326 Atopy

Atopie

استعداد وراثي لتطوير تفاعل فَرطُ التحسسِ العاجِل (النمط I) ضد
مستضدات بيئية عامة، وأشيع تظاهراته الْتهاب اَألنف اَألرجِي، ولكن

قد يتظاهر بربو قصيب أو الْتهاب جِلْد تأَتبِي أو أَرجِية غذائية.

تأَتب

327 Atoxic

Atoxique

.سام رن غَيعامل أو مكو

سام رغَي

328 Atresia

Atrésie

انغالق خلقي أو غياب لفوهة جسم طبيعية، أو لُمعة عضو أنبويب.

رتق

329 Atretogastria

Atrétogastrie

غياب خلقي لفُتحة املعدة.

رتق املَعدة

330 Atretostomia

Atrétostomie

غياب خلقي لفتحة الفم.

رتق الفَم

331 Atrial fibrillation, 
auricular 
fibrillation
Fibrillation auriculaire

رجفان تستبدل فيه التقلّصات النظمية الطبيعية ألذيني القلب بنفضان
سريع غري منتظم يف اجلدار العضلي، قد يؤدي إىل غياب النبض املنتظم

أو اخنفاض الدوران.

فانٌ أُذَينِيجر

25



ثالث عشر مؤمتر التعريب ال Aمشروع معجم مصطلحات الطب الباطين

332 Atrial flutter, 
auricular flutter
Flutter auriculaire

تقلّصات أذينية منتظمة سريعة حتدث عادة مبعدل       400-250
يف الدقيقة، وغالباً ما تسبب موجات سن املنشار يف خمطط كهربية

القلب.

رفْرفَةٌ أُذَينِية

333 Atriomegaly

Atriomégalie

توسع أو ضخامة غري طبيعية ألذين.

ضخامةُ اُألذَين

334 Atrioseptoplasty

Atrioseptoplastie

إصالح رأيب للحاجز بني األذينني.

احلاجِزِ اُألذَينِي أْبر

335 Atrioventricular 
bundle (His 
bundle, bundle of 
His)

  Faisceau atrioventriculaire (faisceau de His)

حزمة من األلياف العضلية القلبية احملورة تبدأ يف العقْدة اُألذَينِية البطَينِية
جبذْعِ احلُزمة اُألذَينِية البطَينِية، ومتر من احللقة الليفية األذينية البطينية
اليمىن إىل اجلزء الغشائي من احلاجز بني البطينني حيث ينقسم اجلذع

إىل فرعني؛ أمين وأيسر. تنقل التدفّع الكهربائي إىل البطينني.

احلُزمةُ اُألذَينِيةُ البطَينِية (حزِمةُ هيس)

336 Atrioventricular 
node
Noeud auriculoventriculaire

كتلة صغرية من ألياف عضلية قلبية متخصصة، تتوضع قرب فوهة
اجلَيب التاجِي، وتنقل التدفع الكهربائي الطبيعي من األذينني إىل

البطينني.

العقْدةُ اُألذَينِيةُ البطَينِية

337 Atrium

Atrium

حجريةٌ، ويف التشريح حجريةٌ تيسر مدخالً لعضو أو بنية أخرى.

أُذَين

338 Atrium cordis

Atrium cordis

احلجرية العلوية اليمىن أو اليسرى من القلب اليت تتلقى الدم من
األوردة الرئوية (األذين األيسر)، أو الورِيدينِ اَألجوفَني (األذين

األمين)، وحتوله إىل البطني يف اجلهة ذاا.

أُذَين القَلْب

339 Atrophia, atrophy

Atrophie

هزال األنسجة  أو األعضاء أو كامل اجلسم نتيجة العديد من
األسباب.

ضمور

340 Attack rate 

Taux des attaques

معدلُ وقُوع تراكمي مستخدم يف جمموعات بعينها تراقَب ملدة حمدودة
حتت ظروف خاصة كحدوث وباء مثالً.

معدلُ اهلَجمات

341 Attenuated 
vaccine
Vaccin atténué

لقاح حيضر من فريوسات أو مكروبات حية تحضن يف شروط ضائرة
تؤدي إىل نقص فوعتها، لكنها حتتفظ بقدرا على إحداث مناعة

واقية.

لقاح موهن

342 Audiogram

Audiogramme

خمطّط الختالفات حدة السمع.

مخطَّطُ السمع

343 Audiometer 

Audiomètre

مقْياس السمع: أداة تستخدم لقياس حساسية السمع.

مقْياس السمع

344 Aura

Aura

إحساس شخصي أو ظاهرة حركية تتقدم بدء حالة عصبية، وتدلّ
على وشك حدوثها، والسيما النوبة الصرعية أو نوبة الشقيقة.

أَورة

345 Auscultation

Auscultation

فعل اإلصغاء إىل األصوات اليت تصدر عن األعضاء الداخلية كالقلب
والرئتني للمساعدة يف تشخيص اضطرابات حمددة.

تسمع

346 Australian Antigen

antigène de surface du virus de l'hépatite B

.B يطْحالس هابِ الكَبِدالت دضتسم

يرالتاُألس دضتاملُس

347 Autemesia

autémésie

حتريض القيء، أو قيء جمهول السبب.

استقاَءة أو قَيء غامض املَنشأ
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348 Autism 

Autisme

اضطراب تطوري يشاهد لدى األطفال قبل الثالثة من العمر عادة،
ويتظاهر باعتالالت حسية وسلوكية وتواصلية تتضمن عدم القدرة

على التفاعل مع اآلخرين بأسلوب مقبول اجتماعياً.

ذَاتوِية (توحد)

349 Autoantigen

Auto-antigène

مكون نسيجي أو خلوي سوي يكون هدفاً لالستجابات اهلرمونية أو
املناعية كما حيدث يف أمراض املناعة الذاتية.

يذات دضتسم

350 Autocrine

Autocrine

التنبه الذايت بوساطة إفراز اخللية لعامل معني وتأثرها به ألا حتمل
مستقبالت خاصة به.

هبنةُ التيذَات

351 Autograft

Autogreffe

نسيج أو عضو ينقل من جزء إىل آخر يف اجلسم نفسه.

يذات مطُع

352 Autoimmune 
reaction
Réaction auto-immune

جواب مناعي للجسم موجه ضد أنسجته أو أمناط من خالياه ذاته.

يذات يناعلٌ مفاعت

353 Autoimmunity 

Auto-immunité

حالة تتسم بوجود استجابة مناعية خلطية أو متواسطة باخلاليا ضد
مقومات أنسجة اجلسم ذاته (مستضدات ذاتية)، وقد تحدث مرضاً

مناعياً ذاتياً.

مناعةٌ ذَاتية

354 Autonomic 
nervous system
Système nerveux autonome

جزء من اجلهاز العصيب ينظّم الفعل الالإرادي كما يف األمعاء
والعضالت امللس والقلب والغدد، ويقسم إىل قسمني منفصلني
هازفيزولوجياً وتشرحيياً ومتناهضان (متعاكسا الفعل)؛ ومها اجل

العصبِي الودي واجلهاز العصيب نظري الودي.

اجلَهاز العصبِي املُستقلّ

355 Autopsy

Autopsie

فحص أعضاء اجلسم امليت لتحديد سبب الوفاة أو دراسة التغريات
املرضية املوجودة فيه.

فَتح اجلُثَّة

356 Autosome

Autosome

صبغي غري الصبغي اجلنسي، يوجد يف احلالة الطبيعية مزدوجاً يف
اخلاليا اجلسمية ومفرداً يف األعراس.

يدسج يغبص

357 Auxocardia

Auxocardie

ازدياد حجم القلب نتيجة ضخامة عضلته أو توسعه.

كرب حجم القلب

358 Avalvular

Avalvulaire

عدمي الصمات، أو غري مؤثّر فيها.

عدمي الصمامات

359 Avidity

Avidité

قوة ارتباط الضد باملستضد.

رغابة

360 Azoospermia, 
azoospermatism
Azoospermie

غياب النطاف من السائل املنوي.

فَقْد النطاف

361 Azotemia, uremia

Azotémie, urémie

فرط اليوريا أو األجسام النتروجينية األخرى يف الدم نتيجة الفشل
الكلوي.

آزوتيمية

362 Azotorrhea

Azotorrhée

فرط النتروجني يف الرباز.

فَرطُ نِتروجنيِ البِراز

363 Azoturia

Azoturie

فرط اليوريا أو املركبات النتروجينية األخرى يف البول.

بِيلَةٌ نِتروجينِية

1267 Antiperistaltic

Antipéristaltique

عامل مضاد للتمعج أو يسبب  متَعجاً معاكساً.

مضاد التمعج

1268 Antiphospholipid 
antibodies
Anticorps antiphospholipides

أضداد إلسترات عديدة السكاريد مفسفرة ألمحاض دهنية، منها
أضداد الكارديوليبني وأضداد التخثر الذئبية، وتترافق مع أمراض مناعية

عديدة، وتسبب فرط خثُورية الدم.

أضداد الشحميات الفُسفورية
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1269 Antipneumococcal
, 
antipneumococcic
Antipneumococcique

عامل يقتل املكورات الرئوية، أو يوقف منوها.

مضاد املُكَورات الرئَوِية

1270 Antipsychotic

Neuroleptique

فعال يف عالج االضطرابات الذُّهانية.

مضاد الذُّهان

1271 Antipyretic, 
antifebrile
Antipyrétique

اسم: دواء أو عامل خيفّف احلمى أو مينع حدوثها        صفة: ختفيف
احلمى أو منع حدوثها.

مضاد احلُمى، طارِد احلُمى

1272 Antisepsis

Antisepsie

ختريب األحياء الدقيقة املمرضة بوسيلة مطهرة ملنع العدوى (اخلمج)،
أو أي إجراء يقلّل إىل درجة يعتد ا النبيت اجلرثومي للجلد أو

األغشية املخاطية.

تطْهري

1273 Antiserum

Antisérum

مصل حيتوي على أضداد.

يدلٌ ضصم

1274 Antisocial

Antisocial (dyssocial)

1- السلوك الذي ينتهك حقوق اآلخرين، أو أعراف اتمع، أو
القانون.  2- اخلالل الشخصية النوعية اليت تشاهد يف اضطراب

الشخصية املعادي للمجتمع.

معاد للمجتمع (معتلٌّ اجتماعياً)

1275 Antispasmodic

Antispasmodique, spasmolytique

اسم: عامل مضاد للتشنج.                                صفة: مانع
للتشنجات أو خمفّف هلا.

مضاد التشنج

1276 Antispastic

Antispastique

مضاد تشنج ذو صلة بالعضالت اهليكلية.

يلضجِ العنشالت ضادم

1277 Antithyroid 

Antithyroïdien

عامل يعاكس وظيفة الغدة الدرقية، وال سيما الدواء الذي حيد من
تكوين اهلرمونات الدرقية.

مضاد الدرقية

1278 Antitoxic

Antitoxique

عامل مستعدل لفعل سم أو ذيفان، أو صفة ملا يتعلق بضد الذيفان أو
حيتوي عليه.

يياقرت ،مالس ضادم

1279 Antitoxin

Aantitoxine (anatoxine)

ضد يتكون استجابة لذيفان بيولوجي نوعي، ويكون قادراً على
استعداله. أو مصل حيتوي على أضداد ذيفان يستخدم لعالج األمراض

النامجة عن ذيفانات بيولوجية أو الوقاية منها كذيفانات الكزاز
واخلُناق (الدفترييا).

ضد الذِّيفَان

1280 Antituberculous,  
antituberculotic
Antituberculeux,

عامل فعال ضد التدرن عالجياً.

مضاد السل،  مضاد التدرن

1281 Antiuratic

Antiuratique

دواء او عامل يقي من ترسب اليورات.

مضاد ترسبِ اليورات

1282 Antiviral, 
antivirotic
Antiviral, antivirotique

اسم: عامل خيرب الفريوسات أو يكبت استنساخها.        صفة:
خمرب للمكروبات، أو كابت الستنساخها.

مضاد الفريوسات

1283 Anuclear 

Anucléé

ال ميلك نوى.

عدمي النواة

1284 Anuria (anuresis)

Anurie (anurésie, rétention urinaire)

انقطاع البول أو خلل إفراغه.

انقطاع البول، زرام

1285 Anxiety 

Anxiété, angoisse

1- حالة االرتباك أو التوجس كحاالت الشك فيما يتعلق باملستقبل.
2- حالة التوجس الشديد والتردد واخلوف النامجة عن توقّع أحداث
أو حاالت مهددة إىل الدرجة اليت غالباً ما تتعطّل فيها الوظيفة النفسية

واجلسمية الطبيعية.

قَلَق
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1286 Anxiety disorder

Trouble de l'angoisse

أي من إضطرابات نفسية عديدة تتسم بقلق مفرط، وتضم اضطراب
اهللع، واضطراب الكَربِ التايل للرضح، واضطراب القلق املعمم.

اضطراب القَلَق

1287 Aorta

Aorte

اجلذع الرئيس الذي يتفرع منه اجلهاز الشرياين اموعي.

اَألبهر

1288 Aortogram

Aortogramme

صورة شعاعية لألر تجرى بعد حقن مادة ظليلة لألشعة.

صورة اَألر

1289 Apathy

Apathie

نقص الشعور أو االنفعال.

خمولٌ

1290 Apex of lung,  
apex pulmonis
Apex pulmonaire

اجلزء األعلى من الرئة.

قمةُ الرئَة

1291 Aphagia

Aphagie

عدم القدرة على البلع أو رفضه.

رفْض األكل أو امتناع الطَّعام

1292 Aphakia

Aphakie

فقدان عدسة عني حيدث خلقياً، أو نتيجةً إلصابة أو جراحة.

انعدام العدسة

1293 Aphasia 

Aphasie

نقص جزئي أو كلّي يف املقدرة على تلفّظ األفكار أو استيعاب اللغة
املنطوقة أو املكتوبة بسبب وجود إصابة أو أذية أو مرض يف الدماغ.

حبسة

1294 Apheresis

Aphérèse

عملية أو سلسلة عمليات يسحب فيها  الدم من مريض ما، مث يفصل
أحد مكوناته ( مثل البالزما أو الكريات البيض أو الصفيحات أو

الكريات احلمراء) مث يعاد بقية الدم إىل ذات املريض، ويمكن أن يعطى
القسم املفصول إىل مرضى حمتاجني إليه.

 
 
 

فصادة

1295 Aphtha

Aphte

قرحات صغرية مؤملة على الغشاء املخاطي للفم، غالباً ما تغطّى بنتحة
بيضاء رمادية.

قُالع

1296 Aplasia

Aplasie

نقص تطور عضو أو نسيج.

عدم التنسجِ، التنسج
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364 B blood group

Groupe sanguin B

.B الزمرة الدموية اليت حتمل فيها الكريات احلمر املستضد

B ُةوِيمةُ الدرمالز

365 Babesiosis 
(babesiasis)
Babésiose

مرض بشري باألوايل يصيب الكريات احلمر، وينجم عن اخلمج
بأصناف البابِِسية اليت تنتقل بوساطة القراد، ويتظاهر حبمى وتوعك

وفقر دم احناليل.

داُء البابِِسيات (داُء الكُمثْرِيات)

366 Bacteri(o)cide

Bactéricide

مادة (دواء على األرجح) قاتلة للجراثيم.

مبيد اجلَراثيم

367 Bactericholia

Bactéricholie

وجود اجلراثيم يف الصفراء.

تجرثُم الصفْراء

368 Bacterid

Bactéride

بثرات جلدية عقيمة متكررة أو مستمرة على الراحتني واألمخصني
يعتقد أا ناجتة عن استجابة أرجية لعدوى جرثومية يف مكان بعيد، أو

أنها انتشار لعدوى جرثومية جلدية موضعة.

طَفْحة جرثومية

369 Bacteriemia 
(bacteremia) 
Bactériémie

وجود اجلراثيم يف الدم.

تجرثُم الدم

370 Bacteriogenic 
(bacteriogenous)
Bactériogène

تسببه اجلراثيم.

جرثومي املَنشأ

371 Bacteriophage

Bactériophage

فريوس قادر على إمخاج اخلاليا اجلرثومية وحلّها.

عاثية

372 Bacteriosis

Bactériose

أي مرض جرثومي.

يثومرداٌء ج

373 Bacteriostasis

Bactériostase

إيقاف منو اجلراثيم أو إبطاؤه.

كَبح اجلَراثيم

374 Bacteriuria 

Bactériurie

وجود اجلراثيم يف البول.

بِيلَةٌ جرثومية

375 Baker's cyst

Kyste de Baker

تسرب السائل الزليلي من الركبة وجتمعه يف كيسة يف احليز املَأبضي،
والسيما عند إنتاج كمية زائدة منه مرضياً.

كيسةُ بيكر

376 Balanitis

Balanite

التهاب يف حشفَة القَضيب.

الْتهاب احلَشفَة

377 Balanoplasty

Balanoplastie

جراحة رأبية حلشفة القضيب.

رأْب احلَشفَة

378 Balanorrhagia

Balanorragie

التهاب احلشفة مع جنيجٍ حر للقيح.

نجيج احلَشفَة (ثَر احلَشفَة)

379 Balantidiasis

Balantidiase

مرض معوي تسببه أصناف القربِية (جنس من األوايل ذوات السياط)،
ويتظاهر بإسهال وزحار وتقرح أحياناً.

داُء القربِيات

380 Ballism(us)

Ballisme

حركات ال إرادية سريعة تصيب عضالت األطراف الدانية على شكل
نفضات، وتنتج عن آفة النواة حتت املهاد املقابلة (اإلصابة شقية عادة

وتدعى الزفن الشقّي).

زفْن

381 Balneotherapy

Balnéothérapie

املعاجلة بغطس جزء من اجلسم أو كلّه يف املياه املعدنية.

املُعالَجة باالستحمام

382 Bamboo spine

Tige de bambou

مظهر شعاعي للعمود الفقري يف التهاب الفقار املقسط يشبه عود
اخليزران.

السيساء اخلَيزرانِية
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383 Barré sign

Signe de Barré

عند عطف املريض املصاب بفاجل شقي املستلقي على ظهره لركبتيه
ورفعهما بط الرجل املصابة لتعود إىل وضعية البسط يف اجلهة املوافقة

لآلفة.

علَامةُ باريه

384 Barrett's 
esophagus
Endobrachyoesophage

قرحة هضمية مزمنة يف أسفل املري، تنجم عن وجود ظهارة أسطُوانِية
اخلَالَيا تشبه خماطية الفؤاد املعدية، تزيد من خطر سرطان املريء.

مريء باريت

385 Bartonellosis

Bartonellose

مرض مخجي جرثومي تسببه البرتونيلَةُ العصوِية، وينتقل بلدغ ذبابة
الرمل يف غرب أمريكا اجلنوبية.

داُء البرتونيالت

386 Basal Cell 
Carcinoma
Carcinome basocellulaire

ورم خبيث يف طبقة اخلاليا القاعدية للبشرة، نادراً ما ينتقل، لكنه
يتسم بقدرته على الغزو املوضعي والتخريب.

سرطانةُ اخلَالَيا القاعدية

387 Basal layer of 
epidermis
Couche basale de l'épiderme

هي الطبقة األعمق من البشرة، ومنها تنشأ مجيع اخلاليا البشروية.

الطَّبقَةُ القاعديةُ للبشرة

388 Basis pulmonis 

Basis pulmonis

اجلزء السفلي من الرئة.

قاعدةُ الرئَة

389 Basophil 

Basophile

كرية دم بيضاء ذات حبيبات تتلون بسهولة بامللونات األسسة.

قَعدة (أَسسة)

390 Basophilia 

Basophilie

تزايد غري الطبيعي للخاليا القعدة يف الدم.

كَثْرةُ القَعدات (كَثْرةُ اَألسسات)

391 Bath pruritus

Prurit du bain

حكة ناجتة عن عدم إزالة الصابون كفاية عن اجلسم أو عن اإلفراط يف
جتفيف اجللد بعد االستحمام.

حكَّة احلَمام

392 Bejel  (endemic 
syphilis)
Bejel (syphilis endémique)

ةة ال ميكن تفريقيها شكلياً عن اللَّولَبِيمخج التهايب مزمن تسببه لَولَبِي
الشاحبة، ال ينتقل بالطريق اجلنسي، وتتسم مرحلته املبكرة بلطخات
خماطية وحطاطات رطبة يف اإلبطني وثنيات اجللد، يليها مرحلة خافية،

ويف النهاية اختالطات متأخرة مبا فيها الصمغات.

البجل (السفلس املستوطن)

393 Bence Jones 
proteins
Protéine de Bence Jones

سالسل خفيفة من الغلوبولينات املناعية وحيدة النسيلة توجد يف بول
املصابني بالورم النقيي املتعدد.

بروتني بِنس جونس

394 Benign

Bénin (bénigne)

غري خبيث، غري ناكس، قابل للشفاء.

ميدح

395 Beriberi, beri beri

Béribéri

متالزمة عوز تغذوي تسود يف شرق أسيا ومشاهلا، ناجتة عن عوز
الثيامني يف الغذاء، تتظاهر بالتهاب أعصاب عديد حسي بالدرجة

األوىل، وقد حتدث وذمات نتيجة فشل القلب.

بِري بِري

396 Bicuspid

Bicuspide

ذو نقطتني أو شرفتني.

ثنائي الشرف

397 Bigeminy 

Bigéminie

اقتران نبضات القلب مثىن مثىن.

توأَميةُ النبض

398 Bile 

Bile

سائل مر، قلوي، أصفر ضارب إىل البين أو أصفر خمضر، يفرزه الكبد،
ويخزن يف املرارة، ويفرغ يف االثناعشري، ويساعد على استحالب

الدهون وهضمها وامتصاصها.

الصفْراء

399 Biliation

Sécrétion biliaire

انتاج الصفراء وإفراغها.

إِفْراز الصفْراء
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400 Biligenesis 
(cholepoiesis)
Biligenèse (cholépoïèse)   

انتاج الصفراء يف الكبد.

تكَونُ الصفْراء

401 Bilirubin

Bilirubine

صباغ الصفراء األمحر املشتق من تدرك اخلضاب أثناء التخرب الطبيعي
أو غري الطبيعي للكريات احلمر.

بِيلريوبني

402 Bilirubinemia

Bilirubinémie

ارتفاع مستوى البيلريوبني يف الدم.

فَرطُ بِيلريوبنيِ الدم

403 Bilirubinuria

Bilirubinurie

وجود البيلريوبني يف البول.

بِيلَةٌ بِيلريوبينِية

404 Biopsy

Biopsie

أخذ عينة نسيجية من اجلسم احلي وفحصها لغايات تشخيصية.

خزعة (خذْعةـ، خزعة)

405 Bipolar

Bipolaire

يتعلّق باضطراب مزاجي كبري يتظاهر بنوبات من اهلوس واالكتئاب.

ذو قُطْبين (ثُنائي القُطْب)

406 Bipolar disorder

Trouble bipolaire

أي من اضطرابات مزاجية عديدة تتسم عادة بتناوب دورات من
االكتئاب واهلوس أو بنوب من االكتئاب تتناوب مع إثارة خفيفة غري

ذُهانية.

اضطراب ثُنائي القُطْب

407 Bisferious (pulse)

Dicrote

نبض ذو ضربتني.

مشطور

408 Bland diet

Diète non irritante

محية نظامية مع حذف األطعمة اليت يج املسلك اهلضمي ميكانيكياً أو
كيميائياً.

نِظام غذائي لَطيف

409 Bland embolism

Embole aseptique

انصمام مبادة غري إنتانية.

يائودر عمام غَيصان

410 Blast

Baste (cellule blastique)

مرحلة غري ناضجة يف التطور اخللوي قبل ظهور املميزات النهائية
للخلية.

أَرومة

411 Blastomycosis

Blastomycose

مرض مزمن ورمي حبييب ومقيح يسببه فطر ثنائي الشكل يسمى
البرعميةُ املُلْهِبةُ للجِلْد، ينشأ كخمج تنفسي، وينتشر عادة إىل الرئتني

والعظام واجللد.

يمعرب فُطار

412 Bleeding time

Temps de saignement

ة نزف وخزة نظامية مضبوطة يف شحمة األذن أو الساعد، ويعدمد
قياساً غري ثابت نسبياً لوظيفة الشعريات الدموية والصفيحات.

زمن النزف

413 Blepharoconjuncti
vitis
Blépharoconjonctivite

الْتهاب يصيب جفن العني وملتحمتها.

الْتهاب اجلَفْنِ واملُلْتحمة

414 Blepharoplegia

Blépharoptose

إصابة جفن العني بالشلل.

شلَلُ اجلَفْن

415 Blepharoptosis

Blépharoplégie

انسدال اجلفن العلوي للعني.

إِطْراق

416 Blink reflex 
(response)
Réflexe de clignotement à la menace

استجابة العضلَات الدويرِية العينِية بعد تنبيه ميكانيكي أو كهربائي
للمنطقة اجللدية القرنية اليت تغذّى بالفرع العيين من العصب ثالثي

التوائم.

منعكَس الطَّرف (منعكَس القرنية)

417 Blister

Ampoule

بنية ذات جدار رقيق مليئة بالسائل حتت البشرة اجللدية أو داخلها.

نفْطَة

418 Blood corpuscles

Globules sanguins

كريات الدم البيض واحلمر.

كُريات الدم
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419 Blood Group 
(blood type)
Groupe sanguin (type sanguin)

أي من أصناف الدم البشري املميزة مناعياً واحملددة وراثياً استناداً إىل
د سريرياً بتفاعالت تراصحدنة، وتوجود أو غياب مستضدات  معي

مميزة.

زمرةٌ دموِية (فَصيلَةُ الدمِ)

420 Blood Pressure

Pression sanguine

القوة اليت يطبقها الدم على جدران الوعاء، يعبر عنها بكسر
(80/120 مم زئبقي مثالً).

وِيمطُ الدغالض

421 Blood serum

Sérum sanguin

سائل صاف يفصل من الدم لدى السماح بتخثّره كامالً؛ أي أنه
بالزما الدم اليت أُزيل منها مولد الفربين خالل التخثّر.

مصلُ الدم

422 Blue toe syndrome

Syndrome de l'orteil bleu

إصابة نسيجية مترقية أو غَنغرينة ناجتة عن انصمام خثاري دقيق مع
استمرار جس نبض شرايني القدم.

متالَزِمة إصبعِ القَدمِ الزرقاء

423 B-lymphocytes (B 
cells)
Lymphocytes B

منط من اللمفاويات يتطور من اخلاليا اجلذعية يف األنسجة املكونة
للدم، وعندما تواجه منط مستضد نوعي تتحول إىل خاليا منتجة

لألضداد تسمى اخلاليا البالزمية.

اللِّمفاوِيات البائية (اخلاليا البائية)

424 Bolus 

Bol

1- كتلة مدورة. 2- جرعة دواء وحيدة، كبرية نسبياً، تطبق فموياً
لغايات عالجية. 3- كتلة مركّزة من مادة صيدالنية تطبق وريدياً

لغايات تشخيصية أو عالجية. 4- كتلة لينة من طعام ممضوغ داخل
الفم أو القناة اهلضمية.

بلْعة

425 Bone marrow

Moelle osseuse

نسيج رخو دهين وعائي ميأل أجواف العظم، وحيتوي على سدى من
ألياف شبكية وخاليا.

نِقْي

426 Bone marrow 
transplantation
Transfusion de moelle osseuse

طريقة تستخدم لتعزيز أو ترميم استجابة الشخص املناعية، أو لإلمداد
خباليا الدم، أو الستبدال النقي املريض أو املخرب بنقي ذي وظيفة
طبيعية، وتتضمن الطريقة أخذ النقي من متربعٍ وزرعه يف مريض.

نقْلُ النقي

427 Borborygmus

Borborygme (gargouillement)

أصوات الضوضاء النامجة عن دفعان الغاز يف األمعاء.

قَرقَرة

428 Botulism

Botulisme

تسمم غذائي شديد، قاتل أحياناً، يسببه تناول ذيفان مكروب املطَثِّية
الوشيقية مع األطعمة املعلّبة أو احملفوظة على حنو خاطيء، ويتظاهر

بغثيان وقيء ورؤية مضطربة وشلل.

قِّيجس ممست

429 Bouchard's nodes

Nodosité de Bouchard

منو عظمي قاس، أو كيسي طري جيالتيين، على املفاصل الدانية بني
السالميات يف أحد أشكال الفصال العظمي.

عقَد بوشار

430 Boutonneuse 
fever 
Fièvre boutonneuse

مرض منقول بالقراد، يشاهد يف حوض البحر األبيض املتوسط
وجنوب أفريقيا، وتسببه الريكتِسيةُ الكُونورِية، ويتظاهر حبمى،

وصداع، وأمل عضلي ومفصلي.

احلُمى البرعمية

431 Boutonnière 
deformity
Déformation de la boutonnière

تشوه أصابع اليد يف بعض األمراض الروماتيزمية مع فرط بسط املفصل
القاصي بني السالميات وعطف املفصل الداين بني السالميات.

تشوه العروة (يف اإلصبع)

432 Bowel (Intestines)

Intestins

بنية تشبه األنبوب متتد من الفم على الشرج.

أَمعاء

433 Bowel movement

Selle

خروج الرباز من فوهة الشرج.

حركَة اَألمعاء ( تغوط)
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434 Bowman's 
capsule (capsula 
glomeruli)
Capsule de Bowman (capsule glomérulaire)

بنية مزدوجة اجلدار، تشبه الكأس، حتيط بالكبيبة يف كلّ نفرون.

محفَظَةُ بومان (محفَظَةُ  الكُبيبة)

435 Brachialgia

Brachialgie

أمل الذراع.

يدضأَلَم ع

436 Brachybasia

Brachybasie

املشي خبطى قصرية متثاقلة يف أمراض السبيل اهلرمي.

املَشي خبطُوات قَصيرة

437 Brachytherapy

Brachythérapie

معاجلة إشعاعية يوضع فيها مصدر اإلشعاع على سطح اجلسم أو
داخله.

معالَجةٌ كَثَبِية

438 Bradyarrthmia

Bradyarythmie

أي اضطراب يف نظم القلب تكون فيه سرعة القلب أقلّ من 60
ضربة/ الدقيقة.

يطْئظْمِ البالن رابطاض

439 Bradyarthria

Bradyarthrie (bradylalie)

بطء الكالم على حنو غري طبيعي.

ثقَلُ النطْق

440 Bradycardia

Bradycardie

بطء سرعة دقات القلب، يستدل عليه بسرعة نبض أقل من 60
نبضة/ الدقيقة.

بطُء القَلْب

441 Bradykinesia

Bradycinésie

تباطؤ غري طبيعي يف احلركة.

بطُْء احلَركَة

442 Brain death

Mort du cerveau

ضرر دماغي غري عكوس وفقدان وظيفة الدماغ يدلّ عليهما توقّف
التنفس واملنعكسات احلياتية األخرى، وعدم االستجابة للمنبهات،

وغياب النشاط العضلي، وتسطّح مخطَّط كَهربِية الدماغ مدة حمددة.

يماغد وتم

443 Brain death 
syndrome
Coma dépassé

متالزمة مرضية تتظاهر بعالمات فقدان وظائف الدماغ.

يماغالد ةُ املَوتالَزِمتم

444 Brainstem

Le tronc cérébral

جزء من الدماغ يشبه اجلذع، يصل نصفي الكرة املخية باحلبل
الشوكي، ويتألّف من جسر فارول والبصلة (النخاع املُستطيل)
والدماغ املتوسط، ويعدها البعض مشتملة على الدماغ البيين.

جِذْع الدماغ

445 Brassy cough

Toux cuivrée

سعال صاخب عوائي يترافق مع وذمة حتت املزمار.

يحاسعال نس

446 Brittle bones, 
Osteogenesis 
imperfecta
Os fragiles

مرض تكون فيه العظام سهلة التكسر بعد رضوح بسيطة.

عظام هشة

447 Brittle diabetes

Diabète instable

سكري صعب الضبط يتصف بتموج تركيز غلوكوز الدم.

السكَّرِي القَصف

448 Bronchiectasia 
(bronchiectasis) 
Bronchiectasie

توسع مزمن يف القصبات يتظاهر بنفس ننت وسعال انتيايب وقشع
خمموج (مزيج من املخاط والقيح).

توسع القَصبات

449 Bronchiole

Bronchiole

فرع من القصبة دقيق، رقيق اجلدار.

قُصيبة (شعيبة)

450 Bronchiolitis

Bronchiolite

التهاب الغشاء املبطّن للقُصيبات فريوسي املنشا غالباً.

الْتهاب القُصيبات

451 Bronchitis 

Bronchite

التهاب الغشاء املخاطي املبطّن للقصبات.

الْتهاب القَصبات (الْتهاب الشعبِ
اهلَوائية)
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452 Bronchoalveolar 
lavage
Lavage broncho-alvéolaire

غسل القصبات واألسناخ بالتنظري القصيب مثالً مبحلول ملحي ف
معرفة أمناط اخلاليا يف األسناخ.

خينالس ل القَصيبسالغ

453 Bronchocavernous

Bronchocaverneux

متعلق باتصال القصبة أو أحد فروعها الرئيسة  بكهف رئوي.

يفكَه بِيقَص

454 Bronchocele 
(bronchiocele)
Bronchocèle

توسع موضع يف قصبة.

قيلَةٌ قَصبِية

455 Bronchoconstrictio
n
Bronchoconstriction

تضيق الطرق القصبية اهلوائية.

بِيقَص قيضت

456 Bronchoconstricto
r
Bronchoconstricteur

1- اسم: عامل يسبب تضيق القصبات. 2- صفة: مضيق ملعات
الطرق القصبية اهلوائية.

بِيقَص قيضم

457 Bronchodilation 
(bronchodilatation
)
Bronchodilatation

اتساع الطرق اهلوائية القصبية يسمح بزيادة جريان اهلواء من الرئتني
وإليهما.

توسع القَصبات

458 Bronchodilator

Bronchodilatateur

1- موسع ملعات الطرق القصبية اهلوائية. 2- عامل يسبب توسع
القصبات.

بِيقَص عسوم

459 Bronchoedema

Oedéme des bronches

تورم خماطية القصبات نتيجة تراكم السوائل فيها.

وذْمة القَصبات

460 Bronchogenic 

Bronchogénique

من منشأ قصيب، أو ينبعث من القصبات.

قَصبِي املَنشأ

461 Bronchogram

Bronchogramme

الفيلم الناتج عن تصوير القصبات الظليل.

صورةُ القَصبات الظَّليلَة

462 Bronchography

Bronchographie

تصوير شعاعي للشجرة القصبية بعد بعد تستيل (إدخال قَطرةً قَطْرة)
وسط ظليل يف القصبات.

تصوير القَصبات الظَّليل

463 Broncholith (lung 
calculus) 
Broncholithe (calcul du poumon)

حصاة قاسية يف قصبة أو أنبوب قصيب.

حصاةٌ قَصبِية (حصاةُ الرئَة)

464 Broncholithiasis

Broncholithiase

وجود احلصيات القصبية يف ملعة الشجرة القصبية الرغامية.

تحصي الرئَة

465 Bronchomalacia

Bronchomalacie

نقص اجلدار الغضرويف للرغامى أو لقصبة قد يؤدي إىل اخنماص أو
.ِسدم فَاخن

تلَين القَصبات

466 Bronchopathy

Bronchopathie

أي مرض يف القصبات.

بِيالَلٌ قَصتاع

467 Bronchophony

Bronchophonie

زيادة وضوح الصوت املسموع فوق القصبة احملاطة بنسيج رئوي
متصلّد وشدته.

بِيط قَصلَغ

468 Bronchoplasty

Bronchoplastie

الرأب اجلراحي لعيب يف القصبة.

رأْب القَصبات

469 Bronchoplegia

Bronchoplégie

شلل عضالت جدران األنابيب القصبية.

شلَلُ عضالَت القَصبات
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470 Bronchopneumoni
a 
Bronchopneumonie

التهاب حاد يف جدر األنابيب القصبية الصغرية مع وجود مناطق تصلّد
غري منتظمة نامجة عن انتشار االلتهاب إىل احلويصالت احمليطة

بالقُصيبات واألقنية احلويصلية يف الرئتني.

رِئَوِي بِيقَص هابالْت

471 Bronchorrhagia 
(bronchostaxis)
Bronchorragie (Bronchostaxis)

نزف من القصبات.

بِيقَص فزن

472 Bronchorrhea

Bronchorrhée

إفراز خماطي مفرط من األغشية املخاطية القصبية.

بِيقَص ثَر

473 Bronchoscopy 

Bronchoscopie

فحص القصبات بوساطة منظار القصبات.

تنظري القَصبات

474 Bronchosinusitis

Bronchosinusite

ترافق عدوى اجليوب جانب األنفية والطرق التنفسية السفلية.

الْتهاب القَصبات واجلُيوب

475 Bronchospasm 
(bronchiospasm)
Bronchospasme

تقلّص العضالت امللساء يف جدران القصبات والقصيبات يسبب تضيق
اللمعة.

بِيقَص جنشت

476 Bronchostenosis 
(bronchiostenosis)
Bronchosténose

تضيق مزمن يف قصبة.

بِيقَص قيضت

477 Bronchostomy

Bronchostomie

اإلحداث اجلراحي لفتحة يف قصبة.

فَغر القَصبات

478 Bronchus 

Bronchus

أحد املمرات الكربى اليت حتمل اهلواء إىل  الرئتني  (القصبة الرئيسية
اليمىن أو اليسرى)، وإىل داخل الرئة (القصبات الفصية والقطعية).

القَصبة (الشعبةُ اهلَوائية)

479 Brown-Séquard 
syndrome
Syndrome de Brown-Séquard

متالزمة حتدث يف آفات النخاع وحيدة اجلانب، تتألف من فقد
استقْبال احلس العميق وضعف يف جهة اإلصابة، مع فقد حس األمل

واحلرارة يف اجلهة املقابلة.

متالزمة براون سيكوار

480 Brucellosis 

Brucellose

مرض مخجي جرثومي تسببه أي من أصناف عديدة من الربوسيلة،
يتظاهر حبمى وتعرق ووهن وصداع، وينتقل إىل اإلنسان بالتماس
املباشر مع احليوانات املصابة أو بتناول اجلنب أو احلليب أو اللحم

املخموج.

داُء الربوسيالت

481 Bruise

Contusion

إصابة تسبب تورماً دموياً أو تسرباً منتشراً للدم دون متزق اجللد.

كَدمة

482 Bruit

Bruit

نفخة أو صوت حفيف مسموع غري متوقّع فوق شريان أو قناة
وعائية.

لَغط

483 Bucca (mala)

Bucca (mala)

اجلزء اللحمي لكلّ من جانيب الوجه، أو الغشاء املخاطي اللحمي الذي
يغطي جانباً واحداً من جوف الفم.

شدق

484 Buccoglossophary
ngitis
Buccoglossopharyngite

التهاب يشمل الشدقني واللسان والبلعوم.

يلْعومب سانِيل يقدهاب شالْت

485 Budd-Chiari 
syndrome 
(Chiari's disease)
Syndrome de Budd-Chiari (maladie de Chiari)

خثار األوردة الكبدية مع ضخامة كبد شديدة، وتوسع األوردة
اجلانبية، وحنب معند، وارتفاع ضغط شديد يف وريد الباب.

متالَزِمة باد-خياري

486 Bulbourethral 
gland
Glande bulbo-urétrale

أي من غدتني عنقوديتني لدى الذكر تتوضعان حتت املوثة
(الربوستاتة)، وتطرحان مكوناً للسائل املنوي يف اإلحليل.

الغدةُ البصليةُ اِإلحليلية
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487 Bulimia nervosa

Boulimie névrotique

فرط تناول طعام نويب يتبعه سلوك يهدف إىل إبطال مدخول احلريرات
من الطعام املتناول، وتكون التصرفات يف أغلب األحيان إفراغية
كالقيء ذايت التحريض أو سوء استخدام امللينات، ولكن يف بعض

األحيان يلجأ إىل طرق أخرى كالتمارين املفرطة أو الصيام.

صابِيع هامن

488 Bulla (Blister) 

Bulle (vésicule)

آفة حمددة مرتفعة يف اجللد حتتوي سائالً، يتجاوز قطرها 5 ملم عادة.

فُقَّاعة (نفْطة)

489 Bullet bubo

Bubon en balle

تورم قاس غري مؤمل لعقدة يف املغنب، ترافق القَرح.

يقدرل خبد

490 Bullous 
emphysema
Emphysème bulleux

نفاخ يتوسع فيه احليز اهلوائي يف الرئة املرئي على الصورة الشعاعية إىل
أكثر من سنتيمتر واحد، وتضغط احلويصالت املمتلئة باهلواء على

النسيج الرئوي مما يؤثر على وظيفة الرئة.

يفَاخ فُقَّاعن

491 Bundle branch

Bloc de branche

فرع من حزمة هيس.

حزيمة

492 Bunion

Oignon

تورم أو تشوه يف اجلانب الداخلي من رأس املشط األول مترافق بتكون
جراب، يؤدي إىل انزياح وحشي أو روحي يف إِبهام القَدم.

وكْعة

493 Burkitt's 
lymphoma
Lymphome de Burkitt

ملفومة خبيثة المتمايِزة، حتدث عادة لدى األطفال يف وسط أفريقيا،
وتتظاهر بوجود آفة كبرية حالّة للعظم يف الفك السفلي، أو بكتلة يف

الناحية خلْف الصفاق، وتترافق بفريوس إيبشتاين-بار.

لمفومةُ بريكت

494 Bursa 

Bursa

جيب ليفي مبطَّن بغشاء زليل، وحيتوي على كمية قليلة من السائل
الزليلي. توجد األجربة بني الوتر والعظم، وبني اجللد والعظم

والعضالت، وتعمل على تسهيل حركة السائل.

جراب

495 Butterfly 
eruption, 
butterfly rash
Éruption en papillon

اندفاعات جلدية محامية وسفية تظهر على اخلدين وجذر األنف
فتعطي منظراً يشبه الفراشة، كثرية املصادفة يف الذئبة احلمامية

اموعية.

طَفَح بشكْلِ الفَراشة

496 Bystander lysis

Lyse de l'observateur

احنالل اخلاليا القريبة من مكان تفعيل املتممة بوساطة عناصر التفاعل
املناعي.

احنالل املُتفرج
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497 C1 esterase

Estérase de C1

إنزمي يتواسط تفعيل املكون األول للمتممة يف السبيل الكالسيكي،
يفضي إىل انطالق شالل املتممة.

C1 رازتإِس

498 Cachexia

Cachexie

نقص وزن وهزال مرافقني ملرض مزمن أو اضطراب عاطفي.

دنف

499 Cachexia 
hypophysiopriva
Cachexie hypophyséoprive

حالة تلي استئصال النخامى وقصور النخامى الشامل، تتميز بنقص
حرارة اجلسم ونقص سكر الدم وفقد توازن الكهارل، وتنتهي

بالسبات واملوت إن مل تعاجل.

دنف احلرمان النخامي

500 Cacogeusia

Cacogueusie

طعم سيئ ناتج إما عن سوء مذاق املادة أو صرع التلْفيف الشصي أو
وهام.

استكْراه املَذاق

501 Cacosmia

Cacosmia

شم رائحة كريهة من مادة معينة أو نتيجة صرع التلْفيف الشصي أو
وهام.

استكْراه الرائحة

502 Cadaver

Cadavre

جسد امليت.

جثَّة

503 Calcinosis

Calcinose

ترسب أمالح الكالسيوم يف أنسجة عديدة.

كُالس

504 Calcitonin

Calcitonine

هرمون ببتيدي يفرز من الغدة الدرقية لدى اإلنسان، ويعمل على
ختفيض مستويات الكالسيوم والفوسفات يف البالزما.

ونِنيكالِْسيت

505 Calculogenesis 
(lithogenesis)
Lithogenèse (lithogénie)

العملية اليت تتكون احلصى فيها.

تكَونُ احلَصى

506 Calculosis 
(lithiasis)
Calculose (lithiase)

حالة وجود حصاة أو حصى، أو تكوا.

صحت

507 Calculus 

Calcul

1- حتص مكون من األمالح املعدنية عادة، حييط مبادة عضوية،
ويشاهد على اخلصوص يف  األقنية واألعضاء اوف. 2- (قَلح):

حتص على األسنان.

حصاة

508 Caliectasis 
(calicectasis)
Calicectasie

توسع يف الكؤوس ينجم عن انسداد أو عدوى عادة.

توسع الكَأْس

509 Caliectomy 
(calicectomy)
Calicectomie

االستئصال اجلراحي لكأس من كؤوس الكلية.

استئْصالُ الكَأْس

510 Calix (calyx)

Calice

قسم يشبه الكأس يف حويضة الكلية حول واحد أو أكثر من احلليمات
الكلوية.

كَأس

511 Caloric intake

Apport calorique

عدد الكالوري الكلي يف خمصصات طعام يوم واحد.

مدخول الكالوري

512 Calorie, calory

Calorie

وحدة لقياس احملتوى من الطاقة أو احلرارة، وهي كمية احلرارة الالزمة
لرفع درجة حرارة غرام من املاء من 14.5 إىل 15.5 مئوية.

كالوري - (سعرة)

513 Candidiasis  
(candidosis, 
moniliasis)
Candidose (Moniliase)

مخج فطري تسببه أصناف املُبيضة (خصوصاً املُبيضةُ البيضاء) اليت ميكن
أن تكتنف أجزاء خمتلفة من اجلسم كاجللد واألغشية املخاطية.

داُء املُبيضات

514 Canker (cancrum)

Chancre

تقرح، وال سيما يف الفم أو الشفتني.

قارِحة
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515 Cannabis 
(Hashish)
Cannabis (haschisch)

النهايات املزهرة افّفة للنباتات القنبية اليت حتتوي على عناصر مشمقة
(الكانابينوالت رباعيات اهليدرو) تصنف مع حمدثات اهللوسة، وتدخن

أو تمضغ للحصول على تأثريها االنسمامي.

احلَشيش (القنب اهلندي)

516 Capillar(i)oscopy

Capillaroscopie

تكبري حجم الشعريات الدموية يف قاعدة الظفر لكشف بعض األمراض
مثل تصلُّب اجللْد باكراً.

الفَحص املجهرِي للشعيرات،
ريِيعهار شجتاس

517 Capillarectasia

Capillarectasie

توسع الشعريات الدموية.

توسع الشعريات

518 Capillariasis

Capillariose

مرض طفيلي ناجم عن اخلمج باملمسودات من جنس  الشعارِية،
وخصوصاً الشعارِيةُ الفليِبينِية.

داُء الشعارِيات

519 Capillary fragility 
test, capillary 
resistance test
Test de fragilité capillaire

حتري نقص الصفيحات أو عوز الفيتامني C، وجيرى برسم دائرة
بقطر 2.5 سم أعلى أنسي الساعد، وتعد احلربات اليت تتشكل ضمن

الدائرة، وتدل زيادة احلربات عن 20 دليالً مرضياً.

اختبار هشاشة الشعيرات

520 Capsule

Capsule

1- بنية مغلقة كاحلاوية الذوابة اليت حتتوي جرعة دواء (كبسولة).
2- بنية غضروفية أو دهنية أو غشائية حتيط ببنية أخرى أو عضو أو

جزء (حمفظة).

كبسولة أو محفَظَة

521 Capsulectomy

Capsulectomie

االستئصال اجلراحي حملفظة، السيما حمفظة مفصل أو حمفظة العدسة يف
العني.

استئْصالُ املحفَظَة

522 Capsulitis

Capsulite

التهاب يصيب حمفظة عضو أو جزء من اجلسم كالتهاب حمفظة الكبد
أو حمفظة املفصل او حمفظة عدسة العني.

الْتهاب املحفَظَة

523 Carcinogen

Carcinogène

أي مادة أو عامل ميكن أن يسبب السرطان.

مسرطن

524 Carcinoid 
syndrome
Syndrome carcinoïde

متالزمة ناجتة عن حترر السريوتونني من الورم السرطاوي يف اجلهاز
اهلضمي غالباً، تتألف من التورد وأورام وعائية جلدية وإسهال وتشنج
قصيب وغريها، وتترافق مع إفراز كميات كبرية من 5-هيدروكسي

إندول محض األسيتيك.

املُتالَزِمة السرطاوِية

525 Carcinoma in situ

Carcer in situ

ورم موضع ال يغزو البىن ااورة.

سرطانة البِدة

526 Carcinomatosis

Carcinomatose

انتشار واسع للسرطانة يف أنسجة وأعضاء خمتلفة من اجلسم.

داٌء سرطانِي منتشر، سراط

527 Carcinomatous 
neuromyopathy

Neuromyopathie carcinomateuse

إصابة العضالت واألعصاب احمليطية يف سياق سرطانة، والسيما
رئوية.

اعتالَل اَألعصابِ والعضالت
طانِيرالس

528 Cardiac accident

Accident cardiaque

حادثة قلبية مفاجئة ناجتة غالباً عن انسداد وعائي إكليلي.

حادثَة قَلْبِية

529 Cardiac 
alternation
Alternance cardiaque

أي ظاهرة قلبية حتدث كلّ ثاين ضربة قلبية (نبض متناوب مثالً).

ب قَلْبِيناوت

530 Cardiac arrest

Arrêt cardiaque

توقف كامل لنشاط القلب، كهربائياً أو ميكانيكياً أو كليهما.

توقُّف القَلْب
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531 Cardiac asthma

Asthme cardiaque

هجمة ربوية تالية الحتقان الرئة ووذمتها نتيجة فشل البطني األيسر.

ربو قَلْبِي املَنشأ

532 Cardiac ballet

Ballet cardiaque

دفعات قصرية من خلل نظم القلب يتألف من متواليات وحيدة الشكل
خلوارج انقباض متعددة األشكال متكررة.

باليه القلْب

533 Cardiac 
competence
Compétence cardiaque

قدرة البطينني على ضخ الدم الوارد إىل األذينتني دون أن يرتفع الضغط
األذيين عن احلد الطبيعي.

أهلية القَلْب

534 Cardiac 
contractility
Contractilité cardiaque

مقياس إلجناز مضخة القلب ميثّل درجة قصر ألياف القلب بعد تنبيهها
بصرف النظر عن احلمولة التلوية أو طليعة التحميل.

قَلوصية القَلْب

535 Cardiac 
decompression
Décompression cardiaque

شق التأمور أو شفط السائل من احليز التأموري لتخفيف الضغط
الناتج عن وجود دم أو سائل آخر داخل كيس التأمور.

تخفيف الضغط عن القلب

536 Cardiac depressor 
reflex
Réflexe du dépresseur cardiaque

نقص ضغط الدم التايل للتوسع احمليطي وتثبيط القلب بعد حتريض
ايات العصب املخمد للقلب يف قوس األر وقاعدة القلب.

منعكَس مخمد للقَلْب

537 Cardiac dropsy

Hydropisie cardiaque

وذمة ناجتة عن تدني وظيفة القلب.

خزب قَلْبِي املَنشأ (وذَمة قَلْبِية املَنشأ)

538 Cardiac glands

Glandes cardiaques

غدة أنبوبية توجد يف منطقة فؤاد املعدة، وتفرز املخاط بالدرجة
األوىل.

الغدد الفُؤادية (يف املعدة)

539 Cardiac impulse

Choc cardiaque

حركة جدار الصدر الناجتة عن تقلص العضلة القلبية.

دفْعة القَلْب

540 Cardiac index

Indice cardiaque

كمية الدم املقذوف من القلب يف وحدة الزمن مقسومة على مساحة
سطح اجلسم، ويعطى املنسب باللترات يف الدقيقة لكل متر مربع من

سطح اجلسم.

ب قَلْبِيسنم

541 Cardiac output

Débit cardiaque

كمية الدم املقذوف من القلب يف وحدة الزمن (لترات بالدقيقة).

تاج القَلْبِيالن

542 Cardiac Sphincter 
(cardioesophageal
 sphincter)
Valvule cardio-oesophagienne

حلقة من األلياف العضلية امللساء عند االتصال بني املري واملعدة.

مصرةُ الفُؤاد (املَصرةُ الفُؤاديةُ املَرِيئية)

543 Cardiac 
tamponade
Tamponnade cardiaque

انضغاط القلب بكمية مفرطة من السوائل يف الكيس التأموري.

(حاس قَلْيبدنا) كاك قَلْبِيد

544 Cardiocele

Cardiocèle

فتق القلب أو بروزه من فتحة يف احلجاب أو من خالل جرح.

تاق قَلْبِيفان

545 Cardiogenic shock

Choc cardiogénique

صدمة ناجتة عن نقص النتاج القليب بسبب مرض قلب خطري (احتشاء
عضل القلب غالباً).

صدمة قَلْبِية املَنشأ

546 Cardiogram

Cardiogramme

خمطط جيرى بوساطة جهاز (يدعى خمطاط القلب) يوصل مبسارٍ
متعددة على سطح اجللد.

مخطَّط القَلْب

547 Cardiolipin

Cardiolipide

من الشحميات الفسفورية اليت تستخلص من قلب البقر ويستخدم مع
الليِستني والكوليستريول كمستضد يف االختبارات الدموية التشخيصية

للسفلس.

كارديوليني

548 Cardiomegaly

Cardiomégalie

ضخامة غري طبيعية يف القلب نامجة إما عن تضخم أو توسع.

تضخم القَلْب
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549 Cardiometry

Cardiométrie

قياس أبعاد القلب أو قوة عمله.

قياس قُوة القَلْب (أو أبعاده)

550 Cardiomyopathy

Cardiomyopathie

أي مرض يصيب عضل القلب، وال سيما الناجم عن سبب غامض أو
جمهول.

اعتالَل عضلَة القَلْب

551 Cardiopath

Cardiopathe

مريض مصاب مبرض قليب.

عليلُ القَلْب

552 Cardiopathy 
cardiopathia)
Cardiopathie

أي مرض يصيب القلب.

اعتالَلُ القَلْب

553 Cardiopericarditis

Cardiopéricardite

التهاب يصيب القلب والتأمور كليهما.

الْتهاب القَلْبِ و التأْمور

554 Cardioplegia

Cardioplégie

1- توقّف القلب كذاك الناجم عن ضربة أو رضح مباشر.  2-
إيقاف انتقائي للنشاط القليب كذاك احملدث يف جراحة القلب باستخدام

املركبات الكيميائية أو الربودة.

شلَلُ القَلْبِ

555 Cardiotachometer

Cardiotachymètre

جهاز يستعمل لعد ضربات القلب.

مقْياس سرعة القَلْب

556 Cardiothoracic 
ratio
Rapport cardiothoracique

النسبة بني القطر األفقي للقلب والقطر الداخلي للقفص الصدري
املقيسان على صورة الصدر.

النسبة القَلْبِيةُ الصدرِية

557 Cardiovalvular

Cardiovalvulaire

متعلّق بصمامات القلب.

يمامص قَلْبِي

558 Cardiovalvulitis 

Cardiovalvulite

التهاب يصيب أياً من صمامات القلب.

الْتهاب القَلْبِ والصمامات

559 Cardiovalvulotomy
 
(cardiovalvotomy)
Cardiovalvulotomie, valvulotomie

إصالح جراحي لعيب صمامي بقطع أو استئصال جزء من صمام
القلب.

بضع صمامِ القَلْب

560 Cardiovascular

Cardiovasculaire

متعلّق بالقلب واألوعية الدموية.

يوِعائ قَلْبِي

561 Carotid sinus

Sinus carotidien

توسع يف الشريان السباتي اَألصلي عند تفرعه إىل السباتيني الظاهر
والباطن، حيتوي على مستقبالت ضغط تسبب عند تنبيهها بطء قلب

وتوسع وعائي واخنفاض ضغط الدم.

يباتاجلَيبِ الس

562 Carotid sinus 
massage
Massage du sinus carotidien

وسيلة تشخيصية تستخدم الستقصاء حاالت الغشي والسقوط غري
املفسرة  وتسرع القَلْبِ، وميكنها إبطاء سرعة القلب يف نوب الفلتر

والرجفان األذيين وبعض تسرعات القلب.

يباتاجلَيبِ الس ليكدت

563 Carpal tunnel 
syndrome 
Syndrome du canal carpien

متالزمة انفخاخ عصيب ينضغط فيها العصب الناصف يف الرسغ بني
الرباط الرسغي املستعترض وعظام الرسغ.

يغسفَقِ الرة النالَزِمتم

564 Carrier

Porteur

إنسان أو حيوان حيمل عامالً معدياً دون وجود دليل سريري على
املرض، ويعد مصدراً حمتمالً أو مستودعاً لعدوى اآلخرين، وقد يكون

حامل العدوى سليماً أو ناقهاً.

حاملٌ

565 Caseation

Caséification

شكل من النخر يشبه اجلنب، وحيتوي مزجياً من الربوتني والدهن،
يشاهد يف آفات التدرن.

نبجت

566 Cast

Platre

طبيقةٌ مقولبةٌ يف جراحة العظام، قد تكون مكونة من ألياف زجاجية
أو جبس، تستخدم لتثبيت مواضع الكسور بقصد االلتئام.

جبرية (مرادف: قالب)
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567 Casts

Cylindres

أجسام ليفية صغرية مكونة من مواد تتجمع يف األنابيب الكلوية،
وتطرح مع البول.

أُسطُوانات

568 Catalepsy

Catalepsie

صالبة مشعية لألطراف اليت تأخذ وضعيات متنوعة فترة من الزمن
وفقد االستجابة للمنبهات وصمات وانعدام الفعالية، وترافق احلالة

بعض أنواع الذُّهان.

اجلُمدة

569 Catamnesis

Catamnèse

قصة املريض بعد اية املرض بغاية متابعته.

متابعة بعد اِإلخراج

570 Cataplexis 

Cataplexie

ضعف عضلي مفاجئ مع اخنفاض توترية يثار مبنبه انفعايل كالغضب
أو اخلوف، وغالباً ما يترافق بالتغفيق (نوم عميق قصري األمد).

(يعالفنى انو) ةدمج

571 Cataract 
(cataracta)
Cataracte

عتامة يف العدسة البلورية للعني أو يف حمفظتها، تسبب اختالل رؤية أو
عمى.

(ساد) كاتاراكت

572 Catarrh

Catarrhe

التهاب الغشاء املخاطي  مع زيادة جريان املخاط أو النضحات،
وخصوصاً يف األنف أو احللق.

نزلَة

573 Cat-bite fever

Fièvre par morsure des chats

مرض مخجي بشري ينتقل بعض القطة، وتسببه الباستورِيلَّةُ القَتالَة،
يتظاهر بتكون خراج يف ناحية التلقيح.

داُء عض القطَّط

574 Catecholamine 

Catécholamine

أي من جمموعة أمينات مشتقة من الكاتيكول هلا آثار فيزيولوجية هامة
كنواقل عصبية وهرمونات، وتضم اإلييب نفرين والنورإييب نفرين

والدوبامني.

كاتيكوالَمني

575 Catheterization

Cathétérisme, sondage

إدخال قثْطار أو استخدامه.

قَثْطَرة

576 Cat-secratch 
disease
Maladie des griffes de chat

الْتهاب عقَد لِّمفية ناحي، حتت حاد، محيد لدى البشر، تسببه برتونيلَةُ
هنسايل، ويترافق عادة خبدش أو عض قطة، أو خبدش سطح ملوث

بقطة.

داُء خدشِ القطَّط

577 Cauda Equina 
(horse tail)
Queue de cheval

حزمة من اجلذور العصبية النخاعية متر من اجلزء األسفل للحيز حتت
العنكبويت داخل القناة الفقرية حتت الفقرة القطنية األوىل.

ذَنب الفَرس

578 Causalgia

Causalgie

أمل حارق ينجم عن إصابة عصب حميطي.

حراق

579 Cecectomy 
(typhlectomy)
Typhlectomie

االستئصال اجلراحي لكامل األعور أو جلزء منه.

استئْصالُ اَألعور

580 Cecitis

Typhlite

الْتهاب  اَألعور.

الْتهاب اَألعور

581 Cecopexy 
(cecofixation)
Caecopexie

التثبيت اجلراحي لَألعور.

تثْبيت اَألعور

582 Cecoptosis

caecoptose

انزياح األعور نزوالً.

تدلِّي األعور

583 Cecorrhaphy 
(typhlorrhaphy) 
Caecorraphie

خياطة األعور أو إصالحه.

رفْو اَألعور

584 Cecostomy

Caecostomie

إجراء فتحة جراحية اصطناعية يف األعور.

فَغر اَألعور
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585 Cecotomy 
(typhlotomy)
Caecotomie

الشق اجلراحي لألعور.

بضع األعور (شق اَألعور)

586 Celiac (coeliac)

Coeliaque

متعلق بالبطن.

طْنِيب

587 Celiac disease, 
celiac sprue
Maladie coeliaque

مرض يتصف باحلساسية للغلوتني وااللتهاب املزمن ملخاطية األمعاء
الدقيقة العليا وضمورها، ويتجلى املرض بإسهال وسوء امتصاص

وإسهال دهين وغريها.

طْنِياء البالد

588 Celiocentesis

Ponction abdominale

إزالة سائل من البطن بالبزل.

بزلُ البطْن

589 Celioma

Coeliome (tumeur abdominale)

ورم يتوضع يف داخل البطن.

طْنِيب مرو

590 Celiomyositis

Inflammation des muscles abdominaux

إصابة عضالت البطْن بااللتهاب.

الْتهاب عضالت البطْن

591 Celiopathy

Maladie abdominale

أي مرض بطين.

طْنِياللٌ بتاع

592 Celiorrhaphy 
(laparorrhaphy) 
Laparorrhaphie

خياطة جدار البطن.

رفْو البطْن

593 Celioscopy 
(Laparoscopy)
Coelioscopie (Ventroscopie)

فحص جوف البطن بوساطة منظار البطن.

تنظري البطْنِ

594 Cellular Immunity

Immunité cellulaire

مناعة تنجم عن استجابة مناعية متواسطة باخلاليا.

مناعةٌ خلَوِية

595 Cellular spill

Chute cellulaire

انتشار اخلاليا بوساطة الدم واللمف مما يساهم يف انتقال األنسجة إىل
أي مكان من اجلسم (النقائل مثالً).

 

لَويض خفَي

596 Cellulitis

Cellulite

التهاب النسيج اخللوي، وال سيما االلتهاب القيحي يف النسيج الرخو
حتت جلد.

الْتهاب اهلَلَل

597 Centesis

Ponction

عملية خرم عضو أو جوف يف اجلسم بإبرة جموفة لسحب سائل ما
خارجاً.

بزل

598 Central apnea

Apnée centrale

انقطاع نفس ناتج عن انضغاط نخاعي مما يكبت احلركات التنفسية.

كزيفَس املَرالن طاعقان

599 Central 
bradycardia
Bradycardie centrale

بطء قلب ناتج عن مرض اجلهاز العصيب املركزي، مع ارتفاع الضغط
داخل القحف عادة.

بطْء القَلْبِ املَركَزِي املَنشأ

600 Centrokinesia

Centrocinésie

.حركة ناجتة عن تنبيه مركزي

حركَة مركَزِية التنبيه

601 Cephalocentesis

Céphalocentèse

إدخال إبرة إىل الدماغ لرشف أو نزح خراج أو سائل.

بزل الرأْس

602 Cerebellopontine 

Pontocérébelleux

يتعلّق باملخيخ وجسر فارول.

رِيجِس ييخخم

603 Cerebellopontine 
angle syndrome
Syndrome de l'angle pontocérébelleux

متالزمة غالباً ما تنجم عن وجود آفة يف املنطقة بني املخيخ واجلسر
ميكن أن تصيب عدة أعصاب قحفية، وقد تتظاهر بفقد السمع أو

الطنني أو الدوار أو الرنح.

متالَزِمةُ الزاوِية املُخيخية اجلسرِية
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604 Cerebellum 

Cerebellum

بنية من الدماغ ثالثية الفصوص، تتوضع إىل اخللف من اجلسر
والبصلة، وإىل األسفل من الفصني القذاليني لنصفي الكرتني املخيتني،
وهي مسؤولة عن انتظام احلركة العضلية اإلرادية املعقّدة وتناسقها،

واحملافظة على الوضعة والتوازن.

املُخيخ

605 Cerebral cortex

Cortex cérébral

الطبقة امللفّفة من املادة الرمادية املغطّية لنصفي الكرة املخية اليت تتحكّم
بالتفكري والذاكرة واحلس واحلركات اإلرادية.

قشرةُ املُخ

606 Cerebral death

Mort cérébrale

متالزمة سريرية تتصف بفقد دائم لوظائف الدماغ وجذعه، ويتجلى
بغياب االستجابة للمنبهات اخلارجية وفقد املنعكسات الرأسية وتوقف

التنفس، ويدعم بقاُء مخطَّط كَهربِية الدماغ متساوي التكهرب 30
دقيقة التشخيص بغياب اخنفاض احلرارة والتسمم بكابتات اجلهاز

العصيب املركزي.

املَوت الدماغي

607 Cerebral edema

Œdème cérébral

تورم الدماغ نتيجة زيادة حجم احليز خارج الوعائي نتيجة فبط املاء
إىل اللِّبد العصبِي واملادة البيضاء.

وذَمة دماغية

608 Cerebral vomiting

Vomissement cérébral

قيء ناتج عن مرض داخل القحف، والسيما ارتفاع الضغط داخل
القحف.

قَيء مخي املَنشأ

609 Cerebrospinal 
fluid (CSF)

Liquide céphalorachidien

سائل تفرزه الضفائر املَشيموِية لبطينات الدماغ بالدرجة األوىل وميأل
البطينات واألجواف تحت العنكَبوتية يف الدماغ واحلبل الشوكي.

يماغل الدائالس) يخاعل النائالس
(يخاعالن

610 Cerebrum 

Cerveau

بنية كبرية مدورة من الدماغ تشغل معظم اجلوف القحفي، وتقسم إىل
نصفي كرة خمية يتصالن يف األسفل من خالل اجلسم الثفين. يتحكّم
باحلس واحلركة والوظائف العقلية العليا كالتفكري والتعليل واالنفعال

والذاكرة، ويكاملها.

املُخ

611 Ceruminoma

Céruminome

كارسينوما غدية يف الصماخ السمعي الظَّاهر.

ورم الغدة الصمالَخية

612 Cervical rib 
syndrome
Syndrome de la côte cervicale

متالزمة تتصف بانضغاط الشريان حتت الترقوة بضلع رقبية، أو تدلّ
على متالزمة عصبية ينضغط فيها اجلذع السفلي الداين من الضفرية

العضدية برباط ميتد من ضلع رقبية ردمية إىل الضلع األول.

متالَزِمة الضلْعِ الرقَبِية

613 Chagas disease 

maladie de Chagas

شكل من داء املثقبيات تسببه املثْقَبِيةُ الكروزية، وينتقل بأنواع حمددة
من بق احلشاشني (الفسفس). يسبب يف شكله احلاد تورم يف اجللد يف
ناحية الدخول مع تضخم العقد اللمفية الناحية، ويؤدي شكله املزمن

إىل حاالت خمتلفة أشيعها اعتالل العضلة القلبية.

داُء شاغاس

614 Chagoma

Chagome

ورم حبييب صغري يف اجللد ناتج عن تكاثر املثْقَبِية الكروزية.

يم شاغاسرو

615 Chalasia

Chalasie

تثبيط وإرخاء تقلّص ثابت قبل ذلك لعضلة أو جمموعة عضالَت
متآزرة كاملصرة الفؤادية.

ارتخاء

616 Challenge diet, 
provocative diet
Diète provocante

نظام غذائي يضم واحدة أو أكثر من املواد الطعامية املتهمة بإحداث
تفاعل حتسس لتأكيد أو نفي ذلك.

نِظام غذائي محرش

617 Chancre

Chancre

اآلفة األولية يف السفلس، تظهر على موقع العدوى اجللدية أو املخاطية
بلون حممر، وتكون قاسية غري مؤملة.

قَرح

618 Chancre redux

Chancre redux

قرح ثان يظهر لدى مريض مصاب بالسفلس، ورمبا يعود ذلك إىل
تفاعل أرجي دون وجود ملويات نوعية.

قَرح راجِع
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619 Chancroid (soft 
chancre)
Chancrelle (chancre mou)

مرض منقُولٌ جِنِسيا تسببه املُستدميةُ الدوكْرِية، ويتظاهر بقرحة أولية
مؤملة يف ناحية التلقيح، تتوضع على األعضاء التناسلية الظاهرة عادة،

وتترافق مع الْتهاب عقَد لِّمفية ناحي.

قُريح ( قَرح لَين)

620 Chaotic heart

Cœur chaotique

عدم انتظام ضربات القلب متاماً.

قَلْب مشوش

621 Cheilocarcinoma

Cancer de la lèvre

ورم خبيث ينشأ من النسيج الظهاري للشفة.

سرطانةُ الشفَة

622 Cheilophagia

Chélophagie (mordillement des lèvres)

عض الشفتني.

قَضم الشفَة

623 Cheiloplasty

Cheiloplastie

إصالح جراحي لعيب الشفة.

رأْب الشفَة

624 Cheilosis

Chéilosis

تشقّق وتقشر جاف يف سطح حوايف الشفتني، ويف زاوييت الفم.

تشقّق الشفَة

625 Cheiralgia 
paresthetica
Chiralgie paresthésique

اعتالل عصيب انضغاطي للفرع السطحي من العصب الكعربي يتجلى
بأمل ومذل على مسري العصب.

ياملَذَل دأَلَم الي

626 cheirognostic

Chirognostique

متعلق بالقدرة على متييز جهة التنبيه، ميىن أو يسرى.

متعلق بإِدراك جِهة املُنبه

627 chelation

Chélation

تشكيل معقدات من إيون معدين مع جزيئات أخرى، وتستخدم هذه
العملية من أجل التخلص من بعض اإليونات وطرحها خارج اجلسم.

خلْب

628 Chemocautery 
(chemical cautery)
Cautère chimique

كي يجرى بتطبيق مادة كيميائية.

كيميائي كي

629 Chemoprophylaxis

Chimioprophylaxie

.ييائيمك الجِيل عاموقاية من املرض بوساطة ع

وِقايةٌ كيميائية

630 Chemotherapy

Chemotherapie

معاجلة األمراض مبواد أو أدوية كيميائية، والسيما من أجل األمراض
التنشؤية.

معالَجة كيميائية

631 Chest lead

Dérivation unipolaire précordiale

االجتاهات على خمطط كهربية القلب اليت توضع املساري فيها أمام
القلب أو قربه.

رِيدجاه صات

632 Chiasma

Chiasma

تصالب أي حزمتني ليفيتني أو عصبيتني أو غري ذلك.

تصالُبة

633 Chiasma 
syndrome
Syndrome chiasmatique

فقد ساحة بصرية صدغي مزدوِج مع ضمور العصب البصري ناتج
عن آفة يف التصالبة البصرية أو حوهلا.

متالَزِمةُ التصالُبة

634 Chickenpox 
(varicella)
Varicelle

روسبه الفَيحاد، يصيب األطفال يف املقام األول، يسب مرض معد
النطَاقي احلُماقي، ويتظاهر بطفوح جلدية ومحى خفيفة ودعث.

حماق

635 Chilblain

Engelure

محامى حاكة وحارقة، تظهر على ظهر أصابع اليد والقدم واألنف
واألذنني على وجه اخلصوص، وتنتج عن تضيق األوعية عند التعرض

للربد الرطب الشديد، وقد تتقرح أو تترافق مع نفاطات.

شرث

636 Chilblain lupus

Lupus de l'engelure

تظاهرة جلدية تشاهد يف الذئبة احلمامية اموعية ويف الساركويد.

ذئْبة التثْليجِ

637 Chlamydiosis

Chlamydiose

أي مرض تسببه املتدثرات، وهي جراثيم داخل خلوية جمربة، تتكاثر
داخل فجوات يف خاليا تدعى املُشتمالت.

داُء املُتدثِّرات
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638 Chlorhydria 
(hyperchlorhydria)
Chlorhydrie

وجود كمية زائدة من  حمض الكلورهيدريك يف املعدة.

فَرطُ حمض الكلورهيدريك

639 Cholagogic

Cholagogue

عامل ينبه انسياب الصفراء يف االثناعشري.

مدر الصفْراء

640 Cholangiectasis

Cholangiectasie

حدوث اتساع يف اَألقْنِية الصفْراوِية.

توسع اَألقْنِية الصفْراوِية

641 Cholangiogram

Cholangiogramme

صورة شعاعية للطرق الصفراوية يحصل عليها بتصوير األقنية
الصفراوية.

صورةُ اَألقْنِية الصفْراوِية

642 Cholangiography

Cholangiographie

فحص شعاعي للطرق الصفراوية يلي تطبيق أو حقن حملول تبايين
ظليل لألشعة فموياً أو وريدياً أو بطريق اجللد.

تصوير اَألقْنِية الصفْراوِية

643 Cholangitis, 
cholangeitis
Angiocholite

إصابة األقنية الصفراوية بالتهاب.

الْتهاب اَألقْنِية الصفْراوِية

644 Cholanopoiesis

Cholépoïèse

ختليق الصفراء ومقترناا واألمالح الصفراوية الطبيعية يف الكبد.

تكَون الصفْراء

645 Cholecalciferol 

Cholécalciférol

أكثر ما يستخدم للداللة على الفيتامني D  احليواين املصدر  املوجود
يف جلد احليوانات اليت تتعرض للشمس (أو ملحقاته)، ويف الزبدة ومح

البيض والزيوت النباتية وغريها.

كُوليكالْسيفريول

646 Cholechromopoies
is
Choléchromopoïèse

ختليق الكبد لألصبغة الصفراوية.

تكَون اَألصبِغة الصفْراوِية

647 Cholecyst 
(gallbladder) 
Vésicule biliaire

كيس عضلي صغري، يشبه اإلجاصة، يتوضع حتت فص الكبد األمين،
وتخزن فيه الصفراء اليت يفرزها الكبد حىت احتياج اجلسم إليها

للهضم.

املَرارة

648 Cholecystalgia

Cholécystalgie

مغص مرارِي أو أمل ناجم عن التهاب املرارة.

رارِيم أَلَم

649 Cholecystectasia

Cholécystectasie

حدوث توسع يف املَرارة.

توسع املَرارة

650 Cholecystectomy

Cholécystectomie

االستئصال اجلراحي للمرارة.

استئْصالُ املَرارة

651 Cholecystenterost
omy 
Cholécysto-entérostomie

إحداث تفاغر (فتحة اتصال) جراحي بني املرارة واملعى.

مفاغَرةٌ مرارِيةٌ معوِية

652 Cholecystitis

Cholécystite

إصابة املرارة بااللتهاب.

الْتهاب املَرارة

653 Cholecystocolonos
tomy 
Cholécystocolostomie

إحداث تفاغر (فتحة اتصال) جراحي بني املرارة والقولون.

مفاغَرةٌ مرارِيةٌ قَولونية

654 Cholecystoduoden
ostomy
Cholécystoduodénostomie

إحداث تفاغر (فتحة اتصال) جراحي بني املرارة واالثناعشري.

مفاغَرةٌ مرارِيةٌ اَثْناعشرِية

655 Cholecystogastros
tomy 
cholécysto-gastrostomie

إحداث تفاغر (فتحة اتصال) جراحي بني املرارة واملعدة.

مفاغَرةٌ مرارِيةٌ معدية

656 Cholecystogram

Cholécystogramme

رسم شعاعي للمرارة يحصل عليه بتصوير املرارة.

صورةُ املَرارة
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657 Cholecystography

Cholécystographie

إظهار املرارة بصور الشعة السينية بعد تطبيق مادة ظَليلة لَألشعة.

تصوير املَرارة

658 Cholecystoileosto
my
Cholécysto-iléostomie

إحداث تفاغر (فتحة اتصال) جراحي بني املرارة واللفائفي.

مفاغَرةٌ مرارِيةٌ لَفائفية

659 Cholecystojejunos
tomy
Cholécystojéjunostomie

إحداث تفاغر (فتحة اتصال) جراحي بني املرارة والصائم.

مفاغَرةٌ مرارِيةٌ صائمية

660 Cholecystokinin, 
pancreozymin
Cholécystokinine

هرمون ينتج من األمعاء الدقيقة يف املقام األول استجابة لوجود
احلموض الدمسة واحلموض األمينية، ويسبب تقلّص املرارة وحترير

الصفراء وإفراز اإلنزميات البنكرياسية اهلضمية.

كُوليِسيستوكينني، بانكريوزِميني

661 Cholecystonephro
stomy
Cholécystonéphrostomie

إحداث تفاغر (فتحة اتصال) جراحي بني املرارة وحويضةُ الكُلْية.

مفاغَرةٌ مرارِيةٌ كُلْوِية

662 Chorea 

Chorée

أي من اضطرابات عديدة يف اجلهاز العصيب يتظاهر بعدم تناسق،
وحركات نفضية ال إرادية السيما يف الذراعني  والساقني والوجه.

رقَص

663 Chorioepithelioma
 
(choriocarcinoma)
 
Chorio-épithéliome

ورم خبيث يف األرومات الغاذية املخلوية أو اَألرومات الغاذية اخلَلَوِية،
غالباً ما حيدث يف الرحم.

ورم ظهاري مشيمائي، سرطانةٌ
مشيمائية

664 Choriomeningitis

Chorioméningite

التهاب سحايا دماغي مترافق مع ارتشاح خلوي يف السحايا، مع
ارتشاح ملفاوي غالباً يف الضفائر املشيموية، وال سيما يف البطينني

الثالث والرابع.

الْتهاب السحايا واملَشيميات

665 Christmas disease

Maladie de Christmas (hémophilie B)

اضطراب يف ختثر الدم ينتج عن عوز وراثي لعامل التخثر التاسع.

(B اعورالن) داُء كريسماس

666 Chromosomal 
aberration 
Aberration chromosomique

شذوذ يف العدد الصبغي أو البنية الصبغية.

زيغٌ صبغي

667 Chronic

Chronique

يستمر مدة طويلة من الزمن.

مزمن

668 Churg-Strauss 
syndrome
Syndrome de Churg-Strauss

ربو ومحى وكَثْرة اليوزينِيات وتظاهرات التهاب األوعية الصغرية، مع
أورام حبيبية وعائية وخارج وعائية.

متالَزِمة شريغ-ستراوس

669 Chvostek sign

Signe de Chvostek

هيوجِية الوجه مع تشنج وحيد اجلانب للعضلة الدويرِيةُ العينِية أو
العضلة الفموية عند التحريض بنقرة خفيفة على العصب الوجهي أمام

الفتحة السمعية اخلارجية مباشرة.

عالَمة شفوستك

670 Chylidrosis

Chylhydrose

تعرق سائل حلييب يشبه الكيلوس.

يق كَيلوسرعت

671 Chylopneumothor
ax
Chylopneumothorax

وجود الكيلوس احلر واهلواء يف احليز اجلنيب.

يلُوسرِ الكَيدواح الصرتاس

672 Chylopoiesis

Chylopoïèse

تشكل الكيلوس يف األمعاء.

تكَون الكَيلوس

673 Chylosis

Chylification

تشكيل الكيلوس من الطعام يف املعى وهضمه وامتصاصه وامتزاجه
بالدم ونقله إىل األنسجة.

التكَيلُس
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674 Cilium 

Cilium

بروز جمهري يشبه الشعرة ميتد من سطح خلية أو كائنٍ حي وحيد
اخللية، قادر على القيام حبركة نظمية، ويعمل مع البىن األخرى املماثلة

على حتريك اخللية أو الوسط احمليط.

هدب

675 Circhoral

Horaire

حيدث كلّ ساعة تقريباً.

يساع

676 Circumcision

Circoncision

االستئصال اجلراحي لقلفة القضيب أو البظر.

ختان

677 Cirrhosis 

Cirrhose

مرض كبدي مزمن يتسم بفقدان البنية الفصيصية اهرية الطبيعية،
وحلول نسيج ليفي حملّ النسيج الطبيعي وخسارة اخلاليا الكبدية

الوظيفية.

تشمع

678 Cisternal puncture

Ponction sous-occipitale

.يلصالب ييخريج املُخهإىل الص يالقَذال يقإدخال إبرة عرب الغشاء لفَه

بزل الصهريج

679 Clap (klap) 

Chaude-pisse

اسم يطلق على العدوى بالنيسرية البنية.

سيالَن

680 Classic migraine

Migraine classique

صداع شقي مسبوق بعتمات وامضة.

الشقيقَة الكالسيكية

681 Claudication

Claudication

توقف عن املشي أو عرج أثناءه.

عرج

682 Claustrophobia

Claustrophobie

خوف غري رشيد من األماكن املغلقة.

رهاب اَألماكنِ املُغلَقَة

683 Cleft 

Fente

انشطار أو شق بني جزئني، وخصوصاً ذاك الذي حيدث خالل التطور
اجلنيين.

فَلْح

684 Cleft jaw

Mâchoire bifide

.لْوِيالع ف والربوز الفَكِّياصالن يففلح بني الربوز اَألن

الفَك فَلْح

685 Climacteric 

Climatérique

متعلق بفترة التغريات الصماوية واجلسدية والنفسية العابرة اليت حتدث
مع االنتقال إىل فترة اإلياس.

يإِياس

686 Climax

Acmé

.ذروة مرض أو أمر ما، ذروة العمل اجلنسي

أَوج، هزةُ اجلماع (إِرجاز)

687 Clonic convulsion

Convulsion clonique

اختالج تكون فيه التقلصات متقطعة، فتتقلّص العضالت وترختي.

يعمالَج رتاخ

688 Clonicotonic

Clonicotonique

تقلّصات رمعية وتوترية يف الوقت نفسه، لوصف أحد أشكال تشنج
العضالت.

رِيتوت يعمر

689 Clonorchiasis 

Clonorchiase

مخج يف القنوات الصفراوية القاصية تسببه املثقوبات من جنس متفَرع
اخلُصية الصينِي بسبب تناول السمك املصاب بالطفيليات نيئاً أو مدخناً

أو غري مطبوخ جيداً.

داُء متفَرعات اخلُصية

690 Closed fracture 

Fracture fermée

كسر عظمي يبقى اجللد فيه ساملاً يف موضع الكسر.

كَسر مغلَق

691 Closed Renal 
Biopsy
Biopsie rénale fermée

خزعة الكلية املغلقة: خزعة كلوية بطريق اجللد باستخدام إبرة خاصة.

خزعة الكلية املغلقة

692 Clostridia

Clostridie

جنس من اجلراثيم الال هوائية، املتحركة (غالباً)، املشكّلة لألبواغ،
حتتوي نبابِيت إجيابية الغرام داخلها، ومعظم أنواعها حالٌّة للسكَّر

وختمرية وتنتج العديد من األمحاض والغازات، وتسبب أمخاج عديدة.

املطَثِّيات
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693 Clostridium 
botulinum
Clostridium botulinum

نوع جرثومي يوجد يف الطبيعة على نطاق واسع، ويعد من األسباب
الشائعة لتسمم الطعام (التسمم السجقِّي) الناتج عن األطعمة احملفوظة

مثل اللحوم والفواكه واخلضار اليت مل تعقم جيداً قبل حفظها.

املطَثِّية الوشيقية

694 Clostridium 
difficile
Clostridium difficile

نوع من اجلراثيم اليت توجد يف براز اإلنسان واحليوانات، وتعد سبباً
شائعاً اللتهاب القولون واإلسهال إثر استخدام املضادات احليوية، وقد

تسبب التهاب القولون الغشائي الكاذب.

املطَثِّية العسرية

695 Clostridium 
perfringens
Clostridium perfringens

جراثيم ال هوائية تسبب الغنغرينة الغازية لدى البشر، وتعد من
أسباب التسممات الغذائية والتهابات األمعاء.

املطَثِّية احلاطمة

696 Clot retraction 
time
Temps de rétraction du caillot

الزمن الالزم جللطة الدم الطازج حىت تنفصل عن جدار األنبوب
وتعطي املزيد من املصل، ويصل هذا الزمن إىل 18-20 ساعة، لكنه

يتأخر، وقد ال حيدث، عند اإلصابة بفرفرية قلّة الصفيحات.

زمن انكماشِ اجلُلْطَة

697 Cluster headache

Céphalée en casque

حالة رمبا تنجم عن فَرط التحسس للهيستامني، وتتظاهر بنوبات
صداع متكررة شديدة حجاجِية صدغية وحيدة اجلانب، تترافق مع

رهاب ضوء يف اجلانب نفسه مع دمعان واحتقان أنفي.

يقودنداع عص

698 Coagulability 

Coagulabilité

قابلية تكون اجللطات أو تكوينها.

خثورِية

699 Coagulation 

Coagulation

عملية تكون اجلُلطة.

ريثخثُّر أو تخت

700 Coagulation time

Temps de coagulation

الزمن املطلوب لتخثّر الدم الوريدي يف أنبوب اختبار.

زمن التخثُّر

701 Coagulopathy

Coagulopathie

أي اضطراب يف ختثّر الدم.

ثْرِيالَلٌ ختاع

702 Coagulum 

Coagulum

كتلة طرية، غري صلبة، غري ذوابة، تتكون عندما يتهلّم (يصبح هالماً)
الدم أو اللمف.

خثْرةٌ

703 Coarctation

Coarctation

تضيق أو انضغاط أو تقلّص يف جدران وعاء دموي كاألر مثالً.

تضيق

704 Coarctation of 
aorta
Coarctation de l'aorte

تضيق خلقي لألر، بعد الشريان حتت الترقوة مباشرة عادة، يسبب
فرط ضغط الدم يف الطرفني العلويني، وزيادة احلمل على البطني

األيسر، ونقص جريان الدم إىل الطرفني السفليني واألحشاء البطنية.

تضيق اَألبهر

705 Coccidioidomycosi
s 
Coccidioïdomycose

مرض مخجي تنفسي يصيب احليوانات والبشر، ينجم عن استنشاق
فطر الكُروانِية اللَّدودة، ويتظاهر حبمى وأعراض تنفسية خمتلفة.

وانِيكُر فُطار

706 Coccydynia

coccygodynie

أمل يف منطقة العصعص.

أَلَم العصعص

707 Cochleitis, 
cochlitis 
Cochléite

إصابة القَوقَعة بااللتهاب.

الْتهاب القَوقَعة

708 Codman triangle

Triangle de Codman

عالمة شعاعية تظهر على السطح بني الورم العظمي النامي والعظم
الطبيعي، مما جيعل السمحاق يعطي منظر مثلث غري كامل.

مثَلَّث كودمان

709 Cogwheel rigidity

Phénomène du la roue dentée

صالبة يف الطرف تظهر يف داء باركنسون عند تطبيق قوة ثابتة لعطفه،
إذ تستجيب العضالت على حنو مشابه للدوالب املسنن.

صملُ الدوالَبِ املُسنن
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710 Colectasia 

Colectasie

تضخم أو اتساع يف القَولُون.

تمدد القَولون

711 Colectomy

Colectomie

استئصال كامل القولون أو جزء منه.

استئْصالُ القَولون

712 Colic (colica)

Colique

أمل بطين شديد غالباً ما ينجم عن تشنج أو انسداد أو متدد أي من
األحشاء اوفة. أو قولوين: يتعلق بالقولون.

مغص

713 Colitis (colonitis)

Colite

إصابة القولون بااللتهاب.

الْتهاب القَولون

714 Colitis ulcerativa 
(ulcerative colitis)
Colite ulcérative

تقرح معاود مزمن يف خماطية وحتت خماطية القولون.

يحقَرالقَولون الت هابالْت

715 Collagen 

Collagène

الربوتني الرئيس الداعم يف اجللد واألوتار والعظام والغضاريف والنسيج
الضام.

كُوالَجني

716 Collagenous colitis

Colite collagéneuse

التهاب قولون حيدث غالباً لدى النساء يف أوسط العمر ويتصف
بإسهال مائي مستمر وترسب شريط كوالجيين حتت الغشاء القاعدي

للظهارة القولونية.

التهاب قولون كولّاجيين

717 Collapse

Affaissé, collapsus

إعياء شديد ناتج عن صدمة نقص حجم؛ أو اكتئاب شديد؛ أو مخص
جدران بنية معينة أو عضو معني؛ أو فشل جهاز فيزيولوجي.

هبوط، وهط (دوراينّ)

718 Collateral

Collatéral, Collatérale

1- ثانوِي أو إضافي، ليس مباشراً أو عاجالً.               2- فرع
صغري جانيب من وعاء دموي أو عصب مثالً.

جانِبِي، رادف

719 Collecting tubule 

Tube collecteur

أي من النبيبات املستقيمة املختلفة للكلية، توجد يف اللب والشعاع
اللُبي للقشر.

النبيب اجلَامع

720 Colles' fracture

Fracture de Colles

كسر عظمي يف النهاية السفلى للكعربة ترتاح فيه الشدفة السفلى
ظهرانياً.

كَسر كوليس

721 Colliquation 
(liquefaction 
necrosis)
Colliquation (nécrose de liquéfaction)

جنيج مفرط للسوائل؛ أو تسييل النسيج يف سياق النخر.

(يعيمت رخن) ياعمان

722 Colloid goiter

Goitre colloïde

شكل من الدراق تزداد فيه حمتويات اجلريبات كثرياً مما يسبب ضمور
الظهارة نتيجة االنضغاط، وبالتايل تسيطر املادة اجليالتينية يف الورم.

وانِيراق غَرد

723 Colocentesis 
(Colopuncture)
Colocentèse (Ponction colique)

خرم القولون مببزلة أو مبضع لتفريج التمدد.

بزلُ القَولون

724 Cololysis

Cololyse

إجراء جلعل القولون حراً من االلتصاقات احمليطة به.

تحرير القَولون

725 Colon 

Colon

قسم من اَألمعاُء الغليظَة ميتد من األعور إىل املستقيم.

القَولون

726 Colonopathy 
(syn.: Colopathy)
Colopathie

أي مرض يف القولون.

اعتالَلُ القَولون

727 Colonorrhagia

Colorragie

حدوث نزف من القولون.

نزف القَولون
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728 Colonorrhea 
(colorrhea)
Colorrhée

إسهال يعتقد أن ينجم عن حالة تؤثّر يف القولون أو تقتصر عليه يف
املقام األول.

ثَر القَولون

729 Colonoscopy

Coloscopie

فحص تنظريي لباطن القولون.

تنظري القَولون

730 Colopexy 
(Colopexia)
Colopexie

التثبيت اجلراحي للقولون.

تثْبيت القَولون

731 Coloproctectomy

Coloproctectomie

االستئصال اجلراحي للقولون واملستقيم.

استئْصالُ القَولون واملُستقيم

732 Coloproctitis

Coloproctite

إصابة القولون واملستقيم بااللتهاب معاً.

الْتهاب القَولون واملُستقيم

733 Coloproctostomy 
(Colorectostomy)
Coloproctostomie (Colorectostomie)

إحداث فتحة اصطناعية بني القولون واملستقيم.

مفاغَرةُ القَولون بِاملُستقيم

734 Coloptosis

Coloptose

انزياح القولون نزوالً.

تدلِّي القَولون

735 Colostomy

Colostomie (anus artificiel)

إحداث فتحة اصطناعية للقولون على سطح اجلسم.

فَغر القَولون

736 Coma 
(comatoseness) 
Coma

حالة من فقد الوعي الذي غالباً ما يكون عميقاً ومديداً، وينجم عادة
عن إصابة أو مرض أو تسمم، وفيها يفقد املصاب احلس، أو ال

يستجيب للمنبهات اخلارجية واالحتياجات الداخلية.

سبات (غَيبوبة)

737 Commensalism 

Commensalisme (symbiose)

عالقة تعايش حيصل من خالهلا أحد الكائنني احليني على الفائدة، وال
يصاب اآلخر بأذى.

تطاعم

738 Comminuted 
fracture
Fracture comminutive

كسر يتفتت العظم فيه إىل قطع عديدة.

كَسر مفَتت

739 Common bile duct 
(ductus 
choledochus)
Canal cholédoque (cholédoque)

قناة تتكون باجتماع القنوات الكبدية والقناة الكيسية املرارية، تنفتح
يف االثناعشري.

القَناةُ املُشتركَةُ للصفْراء (قَناةُ
الصفْراء)

740 Communicability

Transmissibilité

القدرة على االنتقال من خمموج إىل ثوي (مضيف) مستعد لإلصابة.

سراية

741 communicability 
period
Période de Transmissibilité

دور السراية: املدة اليت يكون خالهلا املريض خامج لآلخرين.

دور الِسراية

742 Communicable 
disease 
Maladie transmissible

مرض ينتقل بالتماس املباشر مع فرد خمموج، أو على حنو غري مباشر
بوساطة ناقل.

مرض سار

743 Communicable 
diseases control
Lutte contre les maladies transmissibles

جمموعة من برامج وآليات الترصد ملنع سراية األمراض من شخص إىل
آخر أو من احليوانات اىل البشر.

مكافَحةُ اَألمراضِ السارِية

744 Comorbidity

Comorbidité

تصاحب عمليات مرضية غري متعلقة ببعضها، وغالباً ما يستعمل التعبري
يف الوبائيات للداللة على الوجود املشترك ملرضني أو أكثر.

املراضة املشتركة

745 Compartment 
syndrome
Syndrome de la loge

حالة يزداد فيها الضغط يف حيز تشرحيي حمدود مما يؤثر على الدوران
ويهدد وظيفة البىن املوجودة فيه وعيوشيتها.

متالزمة احليز

746 Compensated 
acidosis
Acidose compensée

محاض تبقى فيه سوائل اجلسم سوية الباهاء، ويتحقق التعويض بآليات
تنفسية أو كلوية.

حماض معاوض
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747 Compensated 
alkalosis
Alcalose compensée

قالء يتبدل فيه مستوى البيكربونات مع بقاء باهاء سوائل اجلسم
طبيعياً تقريباً، وجيري التعويض بآليات كلوية تزيد إنتاج األمحاض
االستقالبية، وتتدخل آليات تنفسية مع نقص التهوية لتعويض القالء

االستقاليب نادراً.

قُالء معاوض

748 Compensating 
(compensatory) 
emphysema
Emphysème compensateur

زيادة السعة اهلوائية جلزء من الرئة عند تصلد جزء آخر أو انكماشه أو
عدم قدرته على أداء وظيفته التنفسية، إذ تتوسع األسناخ دون خترب

جدراا، وبالتايل ال حيدث نفاخ رئة حقيقي.

نفَاخ معاوِض

749 Compensatory 
pause
Repos compensateur

التوقّف التايل النقباضة خارِجة، وذلك عندما يكون التوقف طويالً
كفاية إلعاضة انطالق االنقباضة اخلارجة باكراً، فتعادل فترة الدورة
القصرية اليت انتهت باالنقباضة اخلارجة مع التوقف التايل دورتني

نظاميتني.

توقُّفَة معاوِضة

750 Compensatory 
polycythemia
Polyglobulie compensatrice

كثرة الكريات احلمراء الناجتة عن عوز األكسجني، مثلما حيدث يف
األدواء القلبية اخللقية أو النفاخ الرئوي أو سكن املناطق العالية فترة

طويلة.

كَثْرة احلُمرِ املُعاوِضة

751 Competence

Compétence

1- مقدرة عضو أو جزء على أداء أي وظيفة مطلوبة منه على حنو
واف. 2- حالة التأهيل على حنو كاف ألداء فعل حمدد، ولبلوغ ذلك

جيب على املرء أن ميتلك ما يلزم من املعرفة واملهارات والتدريب
واملهنية.

كفاءة، أَهلية

752 Complete blood 
count
Numération globulaire complète

اموع الكلّي لتعداد الكريات احلمر وتعداد الكريات البيض وتقدير
مشعرات الكريات احلمر واخلضاب واهليموغلوبني والعد التفريقي.

عد دموِي شامل

753 Composite graft

Greffe composée

طعم مكون من منطني نسيجيني على األقل، مثل اجللد والغضروف، أو
اجللد والنسيج الدهين حتت اجللد.

طُعم مركّب

754 Compound 
aneurysm
Anévrisme composé

تكون بعض أغلفة الشريان املصاب بأم الدم متمزقة وأخرى غري
متمزقة.

أُم الدمِ املُركَّبة

755 Comprehension 
(apperception) 
Compréhension (apperception)

إدراك واعٍ ألمرٍ ما مع إحاطة شاملة.

(رِيوعش اكرر، إِدصبتم راكإِد) مفَه

756 compression 
cyanosis
cyanose de compression

زراق مع وذمة ونزوف حبرية على الرأس والعنق وأعلى الصدر ناجتة
عن منعكس وريدي بسبب انضغاط الصدر أو البطن بشدة.

زراق انضغاطي

757 compression 
neuropathy
neuropathie compressive

آفة عصبية بؤرية ناجتة عن ضغط مستمر على جزء من عصب.

ياطغضان بِيصاعتالل ع

758 Compulsion 

Compulsion

إحلاح استحواذي ألداء فعل غري رشيد أو عدمي الفائدة كما يبدو.

قَهر

759 Computed 
tomography
Tomographie computérisée

طريقة لتفَرسِ اجلسم بالتصوير الشعاعي ميكن بوساطتها تصوير مقاطع
طبقية رقيقة أو ضيقة ألغراض تشخيصية.

تصوير مقْطَعي محوسب

760 Conduit

Conduit

قناة لتمرير السوائل.

مجرى

761 Congenital

Congénitial

1- موجود أو مؤرخ منذ الوالدة. 2- مكتسب أثناء التطور داخل
الرحم، وليس بالوراثة.

يخلْق

52



ثالث عشر مؤمتر التعريب ال Cمشروع معجم مصطلحات الطب الباطين

762 Congenital 
adrenal 
hyperplasia
Hyperplasie surrénalienne congénitale

جمموعة أمراض ذات وراثة جسدية متنحية تترافق مع عوز أحد
اإلنزميات اليت تشارك يف التخليق البيولوجي للكورتيزول مما يسبب

ارتفاع مستويات ACTH وفرط تصنيع طالئع الكورتيزول السابقة
لإلحصار وتراكمها، ويزداد إنتاج األندروجينات مسبباً الترجيل.

يلْقج الكُظْرِ اخلسنطُ تفَر

763 Congestion 

Congestion

جتمع مفرط للدم أو لسائل آخر يف جزء من اجلسم.

احتقان

764 Conjugal cancer

Cancer à deux

سرطان يصيب كال الزوجني (القرينني).

سرطان املُتصاحبين

765 Conjugated 
bilirubin
Bilirubine conjugée

جزء البيلريوبني املرتبط حبمض الغلوكورونيك يف اخللية الكبدية
لتشكيل البيلريوبني ثنائي الغلوكورونات، ويدعى البيلريوبني املباشر

ألنه يتفاعل مباشرة مع كاشف إيرليش ديازو.

بِيلريوبني مقْترِن

766 Connective-tissue 
diseases
Maladies du tissu conjonctif

جمموعة أمراض معممة تصيب النسيج الضام، وال سيما منها تلك اليت
ال تورث بصفة مندلية، ومنها التهاب املفاصل الروماتويدي وما يدعى

أمراض الكوالجني مثل الذئبة احلمامية اموعية وصالبة اجللد.

امسيجِ الضالن راضأَم

767 Conn's syndrome

Syndrome de Conn

مرض يصيب قشر الكظر، ويترافق مع فرط إفراز األلدوستريون،
ويتظاهر بصداع وبوال وتعب وفرط ضغط الدم ونضوب البوتاسيوم

وغريها، كذلك تنقص فيه فعالية الرينني يف البالزما.

متالَزِمةُ كون (فرط األلدستريونية
البدئية)

768 Consolidation

Consolidation

تصلّب املادة حىت تصبح بقوام قاس، وتطلق التسمية على حدوث
جساوة التهابية يف الرئة املهواة على حنو طبيعي، وذلك نتيجة وجود

نتحة خلوية يف األسناخ الرئوية.

تصلُّد

769 Consolidation 
chemotherapy
Chimiothérapie de consolidation

دورات عالجية متكررة خالل الفترة التالية للهدأة مباشرة.

تشديد املُعاجلة الكيميائية

770 Consonating rale

Râle consonnant

تنتج اخلراخر الرنانة ضمن القصبات وتسمع عرب النسيج الرئوي
املتصلّد.

خرخرة رنانة

771 Constipation

Constipation

تفريغ صعب أو غري كامل أو غري منتظم لربازٍ جاف قاسٍ من األمعاء.

إِمساك

772 Constitutional 
hirsutism
Hirsutisme constitutionel

درجة بسيطة إىل معتدلة من كثرة الشعر لدى شخص غري مصاب
باضطراب غدي.

كَثْرة الشعرِ البِنيوِية

773 Constitutional 
symptom
Symptôme constitutionnel

عرض يشري إىل تأثري جمموعي ألحد األمراض؛ مثل نقص الوزن.

وِييض بِنرع

774 Constrictive 
pericarditis
Péricardite constrictive

تسمك وتندب غشاء التأمور تال لاللتهاب، فينتج عنه تضيق
احلجرات القلبية، وهو حاد أو حتت حاد أو مزمن.

الْتهاب التأْمورِ املُضيق

775 Consumption 
coagulopathy
Coagulopathie comestible

مرض يتصف بنقص هام لتركيز الصفيحات يف الدم مع استرتاف
عوامل التخثّر يف الدم احمليطي، ويدعى أيضاً التخثُّر املُنتثر داخلَ

اَألوعية.

يالَكهتاس ثْرِيالَل ختاع

776 Contact 

Fréquentation

فعل التماس أو االلتقاء. أو الشخص املتعرض حديثاً ملرض مخجي عن
طريق الترافق اللصيق مع فرد خمموج عادة.

مخالَطَةٌ، مخالط

777 Contagiosity

Contagiosité

قابلية االنتقال من فرد إىل آخر.

إِعدائية
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778 Contamination 

Contamination (souillure)

1- فعل أو عملية جعل شيء ما مؤذ أو غري مالئم.       2- وجود
مادة غريبة (خصوصاً مادة مخجية) جتعل محضراً أو مادة أخرى ملوثة

أو مؤذية.

تلَوث

779 Continuous 
murmur
Souffle continu

نفخة مستمرة دون انقطاع حتدث خالل كامل فترة االنقباض
واالنبساط.

نفْخةٌ مستمرة

780 Continuous 
positive airway 
pressure (CPAP)
Ventilation en pression positive continue

إحدى طرق املعاجلة التنفسية اليت يحافظ فيها على ضغط املسالك
اهلوائية أعلى من الضغط اجلوي خالل كامل الدورة التنفسية بزيادة

الضغط يف دارة التهوية.

ط إجيايبنفسية بضغوية املَسالك الت
تمرمس

781 Contrast

Contraste

الفارق يف الكثافة البصرية يف صورة شعاعية.

تباين

782 Contrast medium 
(contrast agent)
Milieu de contraste (substance de contraste)

مادة كالباريوم أو اهلواء تستخدم يف التصوير الشعاعي لزيادة التباين يف
الصورة.

نِيطٌ تبايسو

783 Convalescence

Convalescence

الفترة بني اية املرض واستعادة املريض لكامل عافيته.

نقاهة

784 Conversion 

Conversion

آلية دفاع غري واعية يحول فيها القلق الناشئ عن صراع داخل النفس،
ويعبر عنه بأعراض جسدية.

تحويل

785 Convulsion 

Convulsion

تقلّص أو سلسلة تقلصات يف العضالت اإلرادية تكون غري طبيعية
وعنيفة وغري إرادية.

اختالَج

786 Convulsive 
epilepsy
Épilepsie convulsive

صرع يتظاهر بنوبات صرعية ذات نشاط حركي رمعي أو نوبات
توترِية-رمعية.

الَجِيتع اخرص

787 Coproantibodies

Copro-anticorps

أضداد توجد يف املعى الدقيق والرباز، وتنتجها البالزميات املوجودة يف
خماطية املعى، وهي من منط IgA على األغلب.

أضداد بِرازية

788 Coproporphyrin

Coproporphyrine

أحد منطني من البرفريين، يوجد يف الرباز نتيجة تفكك البيلريوبني،
وتزداد بعض مركبات هذا النمط يف بعض أنواع البرفريِية.

كُوبروبرفريين

789 Cor pulmonale 

Cœur pulmonaire

حالة قلبية خطرية يتضخم فيها البطني األمين ويصاب بالفشل نتيجة
وجود مرض رئوي.

قَلْب رِئَوِي

790 Coronary arteritis

Artérite coronaire

إصابة الشرايني التاجية بااللتهاب.

الْتهاب الشرايِينِ التاجِية

791 Coronary artery 
bypass graft
Greffe de la déviation de l'artère coronaire

إجراء جراحي تستبدل فيه األجزاء املتأذية من الشرايني التاجية بطعوم
وريدية جديدة لزيادة معدل جريان الدم القليب.

اجِيالت يانرالش ةجازم مطُع

792 Coronary artery 
disease (CAD)
La maladie des artères coronaires

تضيق ملعة أحد الشرايني التاجية أو أكثر نتيجة تصلب عصيدي عادة.

داء الشريان التاجي

793 Coronary care 
unit (CCU)
Unité de soins coronaires

جمموعة أسرة ضمن مستشفى لرعاية املرضى املصابني باحتشاء عضل
القلب أو الذين يوجد شك بإصابتهم به.

وحدة العناية التاجِية

794 Coronary 
perfusion pressure
Pression de perfusion coronaire

مستوى الضغط الذي جيري فيه الدم ضمن الدوران التاجي، والسيما
خالل االنبساط.

ضغط التروِية التاجية
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795 Coronary sinus 
rhythm
Rythme du sinus coronaire

نظم أذيين منتبِذ يفترض أنه ينشأ من ناظمة على فوهة اجليب التاجي،
ويظهر على مخطَّط كَهربِية القَلْب على شكل انقالب موجات P يف

االجتاهات السفلية مع تطاول الفترة P-R أو بقائها طبيعية.

اجِياجلَيب الت ظْمن

796 Coronary steal

Vol coronaire

سرقة ناجتة عن نشوء الشريان التاجي الشاذ من الشريان الرئوي.

السرِقَةُ التاجية

797 Corpulence 
(corpulency)
Corpulence

حالة تتصف بزيادة وزن شديدة.

انفضاج (بدانة مفْرِطَة)

798 Corpuscle 

Globule

1- خلية جسمية غري مرتبطة كاخللية الدموية أو اللمفاوية. 2- أي
كتلة صغرية أو جسم صغري.

كُرية، جسيم

799 Cortex 

Cortex (écorce)

الطبقة اخلارجية لعضو.

قشرة

800 Corticosteroid

Corticostéroïde

مركّب ستريويدي ينتجه قشر الكظر، أو مركّب قشراين حيتوي
ستريويداً.

كورتيكوستريويد

801 Corticosterone

Corticostérone

كورتيكوستريويد حيرض ترسيب الغليكوجني يف الكبد واالحتفاظ
بالصوديوم وإفراغ البوتاسيوم.

كُورتيكُوستريون

802 Cortisol

Cortisol

هرمون قشري كظري فعال يف استقالب الكَربوهيدرات والربوتينات.

كُورتيزول

803 Cortisone

Cortisone

منتوج كورتيكوستريويدي كظري غري نشيط بيولوجياً إن  مل ينقلب
إىل كورتيزول، وهو أول عالج قشرانِي سكَّرِي يستخدم يف املعاجلة.

كُورتيزون

804 Costa

Côte

واحد من جمموعة عظام طويلة مقوسة، يوجد منها 12  زوجاً لدى
اإلنسان، ومتتد من العمود الفقري حنو القص أو إليه.

ضلْع

805 Coupled beats

Rythme bigéminé

ضربات (مبتسرة عادة) تتكرر بفاصلة ثابتة من الضربة السابقة
(الطبيعية عادة).

ضربة مزدوِجة

806 Coupling

Accouplement

التقارن بني الضربة اجليبية الطبيعية للقلب مع خارجة االنقباض
البطينية، أو وقوع حادثة معينة مع تفاعل ثان سابق هلا.

تقارن

807 Courvoisier law 
(sign)
Loi (signe) de Courvoisier

ضخامة غري مؤملة للمرارة مع الريقان تنتج عن سرطانة رأس البنكرياس
على األرجح، وال يتوقع أن تلي حصاة القناة اجلامعة ألن املرارة تكون

متندبة نتيجة االلتهاب وال تتوسع.

قانون (عالمة) كورفوازييه

808 COX-2 inhibitor

Inhibiteur de COX-2

صنف من األدوية املضادة لاللتهاب ال الستريويدية اليت تثبط عمل
سيكلوأكسيجيناز-2 فتخفف االلتهاب واألمل.

مثبط سيكلوأوكسيجيناز-2

809 Coxa valga

Coxa valga

تبدل يف الزاوية اليت يصنعها حمور عنق الفخذ مع حمور جسم الفخذ
لتصبح أكثر من 135ْ ، وبذلك يغدو عنق الفخذ أكثر على عالقة

خطية مستقيمة مع جسم الفخذ.

ورِك روحاء

810 Coxa vara 

Coxa vara

تبدل يف الزاوية اليت يصنعها حمور عنق الفخذ مع حمور جسم الفخذ
لتصبح أقل من 135ْ ، وبذلك يغدو عنق الفخذ أفقياً أكثر.

ورِك فَحجاء

811 Coxiella burnetii

Coxiella burnetii

جرثوم يسبب محى Q لدى البشر، ويصنف من الريكتسيات املقاومة
اليت تنتشر بالرذاذ وبوساطة نواقل حية أيضاً، وتسبب التهاب الرئة

والتهاب الشغاف املزمن.

الكُوكِْسيلَّة البورنيتية

55



ثالث عشر مؤمتر التعريب ال Cمشروع معجم مصطلحات الطب الباطين

812 Coxitis

Coxite

التهاب يصيب مفصل الورك.

الْتهاب الورِك

813 Crackling rale

Râle crépitant

أصوات ناعمة جداً تنتج عن وجود السائل يف ااري التنفسية الدقيقة
يف التهاب الرئة أو فشل القلب االحتقاين.

خرخرة كَركَرِية

814 Cramp

Crampe

تشنج عضلي مؤمل ناتج عن تقلّص تكززي مديد، أو عن االستخدام
املهين املديد.

معص

815 C-reactive protein 
(CRP)
Protéine C-réactive

بيتا غلوبولني يوجد يف مصل املصابني ببعض األمراض االلتهابية
والتنكسية والورمية، وهو يرسب عديد السكاريد C املوجود يف أمناط

املكورات الرئوية كلّها.

C-لفاعالربوتني املُت

816 Creatinine

Créatinine

بال ماء الكرياتني، املنتج النهائي الستقالب الفوسفوكرياتني، تستخدم
مقايسات مستوى إفراغه البويل كمشعرات تشخيصية لوظيفة الكلية

وكتلة العضالت.

كرياتينني

817 Creatinine 
clearance test
Test de clearance à la créatinine

قياس الوظيفة الكلوية تبعاً ملعدل تصفية الكرياتينني املتناول يف
الكبيبات الكلوية.

اختبار تصفية الكرياتينني

818 Crepitation 

Crépitation, craquement

1- صوت صلصلة أو طقطقة (كركرة) كذاك الذي يسمع عند
احتكاك الشعر بني األصابع قريباً من األذن. 2- الشعور اليت يشعر به
لدى وضع اليد فوق موضع كسر عندما تتحرك اييت العظم، أو فوق
النسيج مصاب بالغنغرينة الغازية. 3- الضجة النامجة عن احتكاك

السطوح العظمية أو السطوح الغضروفية غري املنتظمة ببعضها البعض
كما حيدث يف التهاب املفاصل.

فَرقَعة

819 CREST syndrome

Syndrome de CREST

ترخيمة ألوائل الكلمات التالية باللغة الالتينية: كُالس وظاهرة رينو
واضطراب حركة املريء وتصلب  األصابع وتوسع الشعريات.

متالزمة كريست

820 Cretinism 

Crétinisme

حالة خلقية يسببها عوز اهلرمون الدرقي يف مرحلة ما قبل الوالدة،
تتظاهر يف الطفولة بقامة قزمية وختلّف عقلي وحثل العظام واخنفاض

االستقالب األساسي.

فَدامة

821 Cricotomy

Cricotomie

قطع الغضروف احللقي دف توسيع ارى اهلوائي حتت املزمار.

يلْقع احلضب

822 Crocodile tears 
syndrome
Syndrome des larmes de crocodile

جريان الدموع بعد تناول الطعام أو توقعه، من عني واحدة عادة،
وذلك نتيجة خترب األلياف العصبية املسؤولة عن تغذية غدة لعابية

وعودة منوها على حنو زائغ يف غدة دمعية.

متالزمة دموع التماسيح

823 Crohn’s  Disease 

Maladie de Crohn

مرض التهايب يف السبيل اهلضمي، يبدو أنه ذو أسباب وراثية وبيئية،
يقتصر على اللفائفي النهائي عادة، لكنه قد ميتد إىل القطع األخرى من
املعى، يتظاهر بتشكّل العقيدات، وتزايد النسيج الليفي، واألمل البطين،

والتقرحات البقعية العميقة.

داُء كرون

824 Croup

Croup

انسداد جزئي حاد يف السبيل التنفسي العلوي، يشاهد عادة لدى
األطفال الصغار، وينجم عن عدوى جرثومية أو فريوسية، أو حتسس،
أو جسم أجنيب، أو ورم، وتشمل التظاهرات املميزة سعال نباحي

وبحة وصرير.

وقانخ

825 Crown

Couronne

1- ذروة اجلزء األعلى من بنية جسمية، وخصوصاً الرأس. 2- جزء
من السن يغطى بامليناء، ويربز فوق خطّ اللثة.   3- بديل اصطناعي

عن تاج السن الطبيعي.

تاج
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826 Crust 

Croûte

طبقة خارجية سطحية من مادة جامدة تكونت جبفاف إفراز أو نضحة
جسمية.

جلْبة

827 Cryocautery

Cryofibrinogène

كي يجرى بتطبيق نيتروجني سائل شديد الربودة.

كي بردي

828 Cryoglobulinemia

cryoglobulinémie

وجود كميات زائدة من الغلوبولينات الربدية يف الدم، وهي بروتينات
شاذة كبرية الوزن اجلزيئي نسبياً تترسب بتربيد املصل أو احمللول.

وجود الغلُوبولينات البردية يف الدم

829 Cryotherapy

Cryothérapie

االستخدام املوضع أو العام لدرجات احلرارة املنخفضة يف املعاجلة
الطبية.

معالَجةٌ بالبرد

830 Cryptococcosis 
(Busse-Buschke 
disease)
Cryptococcose (maladie de Busse-Buschke)

مخج فطري جهازي تسببه املُستخفيةُ املورِمة اليت ميكن أن تصيب
اجللد أو الرئتني أو أعضاء اجلسم األخرى، بيد أا غالباً ما تصيب

السحايا.

داُء املُستخفيات (داُء بوسه-بوشكه)

831 Cryptorchidectom
y
Cryptorchidectomie

االستئصال اجلراحي للخصية غري النازلة.

استئْصالُ اخلُصية اخلَفية

832 Cryptorchism 

Cryptorchidie

فشل نزول إحدى اخلصيتني أو كلتيهما إىل داخل الصفن.

اختفاُء اخلُصية

833 Cryptosporidiosis

Cryptosporidiose

مخج باألوايل من جنس خفية اَألبواغ، يسبب لدى املصاب املُؤهل
مناعياً نادراً متالزمة إسهالية محدودة ذاتياً، يف حني يؤدي لدى

منقوص املَناعة إىل متالزمة شديدة من اإلسهال املديد، ونقص الوزن،
واحلمى، واألمل البطين، وقد ينتشر أحياناً إىل الرغامى والشجرة

القصبية.

داُء خفيات اَألبواغ

834 Cubital tunnel 
syndrome
Syndrome du canal cubital

األعراض اليت تترافق مع انضغاط العصب الزندي يف النفق املرفقي،
وتضم املذَل يف اإلصبعني الرابع واخلامس وضعف بعض العضالت

الداخلية يف اليد.

يفَقرفَقِ املة النالَزِمتم

835 Cushing's 
syndrome 
Syndrome de Cushing

حالة نامجة عن زيادة إفراز الكورتيزول من قشر الكظر. تتظاهر
بالبدانة وضعف العضالت.

متالَزِمةُ كوشنغ

836 Cyanosis

Cyanose

تبدل لون اجللد واألغشية املخاطية حنو الزرقة بسبب نقص حمتوى الدم
من األكسجني.

زراق

837 Cyclothymia 

Cyclothymie

اضطراب مزاجي خفيف يتظاهر بنوب متبادلة من الشماق (يج
عاطفي مع نشاط جسمي) واالكتئاب.

دورويةُ املزاج

838 Cystalgia

Cystalgie

أمل يف املثانة.

وجع املَثانة

839 Cysticercosis.

Cysticercose

مخج طفيلي ينجم عن وجود يرقات الشريطية الوحيدة غري الناضجة
(الكيسات املُذَنبة) اليت تطورت خارج السبيل املعوي.

داُء الكيسات املُذَنبة

840 Cystistaxis

Suintement de sang de la membrane muqueuse 
de la vessie

نز الدم من الظهارة املبطّنة للمثانة.

ثانِيم وِيمد زن

841 Cystitis

Cystite

إصابة املثانة بااللتهاب.

الْتهاب املَثانة

842 Cystocele 

Cystocèle

حدوث انفتاق يف املثانة.

قيلَةٌ مثانِية
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843 Cystocolostomy

Cystocolostomie

إجياد اتصال بني املثانة والقولون.

مفاغَرةٌ مثانِيةٌ قَولونية

844 Cystogram

Cystogramme

صورة باألشعة السينية تجرى بتصوير املَثانة.

صورةُ املَثانة

845 Cystolithotomy

Cystolithotomie

اإلزالة اجلراحية حلصاة من املثانة.

استخراج حصاة املَثانة

846 Cystoscopy

Cystoscopie

فحص املثانة من الداخل مبنظار املثانة.

تنظري املَثانة

847 Cystostomy

Cystostomie

إجراء فتحة يف املثانة بالبضع اجلراحي.

فَغر املَثانة

848 Cytokine

Cytokine

أي من بروتينات عديدة غري ضدية كاللمفوكينات تتحرر من مجلة
خاليا لدى متاسها مع مستضد نوعي، وتفعل كوسائط بني اخلاليا

كما هو احلال يف إحداث استجابة مناعية.

سيتوكني

849 Cytolysin

Cytolysine

مادة أو ضد يؤدي إىل ذوبان اخلاليا.

حالَّةُ اخلَالَيا

850 Cytolysis 

Cytolyse

ذوبان أو خترب اخلاليا.

لَوِيالَلٌ خحان

851 Cytometry

Cytométrie

عد كريات الدم باستخدام عداد الكُريات.

عد الكُريات

852 Cytonecrosis

Nécrose cellulaire

موت إفرادي للخاليا.

لَوِيخ رخن

853 Cytopathogenesis 

Cytopathogenèse

إحداث تبدالت مرضية يف اخلاليا.

إِمراض اخلَاليا

854 Cytopathology 

Cytopathologie

دراسة التبدالت اليت تحدثها األمراض يف اخلاليا.

الباثُولُوجيا اخلَلَوِية

855 Cytostasis 

Cytostase

1- بطء حركة كريات الدم وجتمعها يف الشعريات كما حيدث يف
منطقة االلتهاب. 2- توقّف النمو اخللوي أو التضاعف.

لَوِيخ كودر

856 Cytotaxis 

Cytotaxie

حترك اخلاليا باجتاه خاليا أخرى أو بعيداً عنها استجابةً لتنبيه.

لَوِيخ جِذابان

857 Cytotoxic 
Hypersensitivity

Celllule cytotoxique T

تفاعالت فرط حتسس خترب اخلاليا ألن توليفة الضد- املستضد تنشط
مواداً سامة.

فَرطُ التحسسِ السام للخاليا (فرط
حتسس من النمط الثاين)

1297 Cholecystopathy

Cholécystopathie

أي مرضٍ يف املرارة.

رارِيالَلٌ متاع

1298 Cholecystoptosis

Cholécystoptose

انزياح املرارة نزوالً.

تدلِّي املَرارة

1299 Cholecystorrhaphy

Cholécystorraphie

خياطة املرارة أو إصالحها.

رفْو املَرارة

1300 Cholecystosis

Cholécystose

أي مرض غري التهايب يف املرارة.

رارِيداٌء م

1301 Choledochal

Cholédoque

متعلق بالقَناة املُشتركَة للصفْراء.

متعلّق بقَناة الصفْراء
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1302 Choledochectomy

Cholédocectomie

استئصال جزء من القَناة املُشتركَة للصفْراء.

قَطْع قَناة الصفْراء

1303 Choledochitis

Cholédocite

التهاب القناة الصفراوية املشتركة.

الْتهاب قَناة الصفْراء

1304 Choledochocele

Cholédochocèle

توسع خلقي كيسي يف القَناة املُشتركَة للصفْراء.

قيلَةُ قَناة الصفْراء

1305 Choledochoentero
stomy
Cholédocho-entérostomie

إحداث تفاغر (فتحة اتصال) جراحي بني القَناة املُشتركَة للصفْراء
واملعى.

مفاغَرةُ قَناة الصفْراِء بِاملعى

1306 Choledochogram

Cholédochogramme

صورةٌ شعاعية للقَناة املُشتركَة للصفْراء.

صورةُ قَناة الصفْراء

1307 Choledocholith

Choledocholithe

حصاة القَناة املُشتركَة للصفْراء.

حصاةُ قَناة الصفْراء

1308 Choledocholithiasi
s
Cholédocholithiase

وجود احلصيات يف القَناة املُشتركَة للصفْراء.

تحصي قَناة الصفْراء

1309 Choledocholithoto
my
Cholédocholithotomie

شق جراحي يف القَناة املُشتركَة للصفْراء إلزالة حصاة صفراوية.

الشق عن حصاة قَناة الصفْراء

1310 Choledocholithotri
psy
Cholédocholithotripsie

حتطيم حصاة صفراوية يف القَناة املُشتركَة للصفْراء.

تفْتيت حصاة قَناة الصفْراء

1311 Choledochoplasty

Cholédochoplastie

إصالح رأيب للقَناة املُشتركَة للصفْراء بعد إصابة.

رأْب قَناة الصفْراء

1312 Choledochorrahph
y
Cholédochorraphie

خياطة أو إصالح القَناة املُشتركَة للصفْراء.

رفْو قَناة الصفْراء

1313 Choledochoscope

Cholédochoscope

أداة تستخدم يف االستقْصاء اجلراحي دف املعاينة املباشرة لداخل
القَناة املُشتركَة للصفْراء.

منظار قَناة الصفْراء

1314 Choledochostomy

Cholédochostomie

إحداث فتحة باجلراحة يف القَناة املُشتركَة للصفْراء، ونزحها بوساطة
قثطار.

فَغر قَناة الصفْراء

1315 Choledochotomy 

Cholédochotomie

الشق اجلراحي للقَناة املُشتركَة للصفْراء.

بضع قَناة الصفْراء

1316 Choledochus, 
common bile duct
Cholédoque, canal cholédoque

قناة حتمل الصفراء من الكبد واملرارة إىل االثناعشري.

قَناة الصفْراء، القَناة املُشتركَة للصفْراء

1317 Cholelith, 
gallstone
Cholélithe

تكون صلب يف املرارة مركّب من الكولسترول واألمالح الصفراوية.

حصاةٌ صفْراوِية

1318 Cholelithiasis

Cholélithiase

تكون حصيات صفراوية.

فْراوِيص صحت

1319 Cholelithotripsy

Cholélithotripsie

حتطيم احلَصيات الصفْراوِية.

تفْتيت احلَصيات الصفْراوِية

1320 Cholemesis

Cholémèse

قيء حيتوي املادة الصفراوية.

فْراوِيقَيء ص

1321 Cholemia, 
Cholehemia
Cholémie

وجود أمالح صفراوية يف الدم اجلائل.

وجود الصفْراِء في الدم
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1322 Cholepathia

Cholépathie

مرض يف الطرق الصفراوية أو عدم انتظام تقلّصات الطرق الصفراوية.

فْراوِيالَلٌ صتاع

1323 Cholepathia 
spastica
Cholépathie spastique

تقلّص تشنجي يف الطرق الصفراوية.

جِينشت فْراوِيالَلٌ صتاع

1324 Choleperitonitis 

Cholépéritoine

وجود الصفراء يف الصفاق نتيجة متزق يف الطرق الصفراوية.

فْراوِيفاقِ الصالص هابالْت

1325 Cholera 

Choléra

مرض مخجي وبائي حاد تسببه الضمةُ الكُولريية، ويتظاهر بإسهال
مائي غزير، وفقدان شديد للسوائل والكهارل، وإِعياء.

كُولريا

1326 Choleresis

Cholérèse

إفراز الصفراء من الكبد وخروجها منه إىل املرارة.

إِفْراز الصفْراء

1327 Choleretic

Cholérétique

عامل أو مادة  تنبه الكبد إلفراز املزيد من الصفراء.

مفْرِز الصفْراء

1328 Cholestasis 

Cholestase

توقّف أو احنباس جريان الصفراء.

فْراوِيص كودر

1329 Cholesteatoma

Cholestéatome

كتلة تشبه الورم مكونة من الظهارة احلرشفية املتقرنة والكولسترول،
تشاهد يف األذن الوسطى والناحية اخلُشائية.

يولترييسكُول مرو

1330 Cholesteremia 
(cholesterinemia)
Hypercholestérolémie

وجود كميات زائدة من الكوليستريول يف الدم.

فَرط كوليستريول الدم

1331 Cholesterol

Cholestérol

مادة بلورية بيضاء، توجد يف األنسجة احليوانية ويف أطعمة خمتلفة،
وتخلَّق يف احلالة الطبيعية يف الكبد، وهي ضرورية كمقومٍ لألغشية

اخللوية وطليعة للهرمونات الستريوئيدية.

كوليِستريول

1332 Cholesterol 
embolism
Embole cholestérolique

انصمام احلطام الشحمي الناتج عن ترسبات عصيدية متقرحة، من
شريان كبري عادة، إىل فروع شريانية أصغر، وغالباً ما يكون صغري،

ونادراً ما يسبب احتشاء.

صمة كُوليستريولية

1333 Cholesterol 
granuloma
Granulome à cholestérol

ورم حبييب مع شقوق بارزة من الكوليستريول حماطة خباليا عمالقة،
يوجد يف التهاب األذن الوسطى املزمن والتهاب اجليوب.

يتريوليسالكول يبِيم احلُبرالو

1334 Cholesterolemia

Cholestérolémie

وجود مستويات مرتفعة من الكولسترول يف بالزما الدم.

فَرطُ كوليستريول الدم

1335 Cholestyramine 
resin
Résine de cholestyramine

راتني مبادل لألنيونات يستخدم لربط الكوليستريول الغذائي ومنع
امتصاصه، ويستعمل ملعاجلة فرط كوليستريول الدم، كذلك يربط

عقاقري محضية عديدة يف السبيل اهلضمي مانعاً امتصاصها.

راتني كُوليستريامينِي

1336 Cholinergic 
blockade
Blocage cholinergique

تثبيط دوائي للنقل العصيب يف املشبك العقدي املستقلي أو للخاليا بعد
العقدية الالودية أو يف الوصل العضلي العصيب.

صار كولينِيح

1337 Cholinesterase 
inhibitor
Inhibiteur de cholinestérase

مادة (دوائية غالباً) تثبط اإلنزمي املسؤول عن استرداد األسيتيل كولني
يف املشبك الكوليين مما يطيل أمد تأثريه على مستقبلته، ويفيد ذلك يف

معاجلة الوهن العضلي الوبيل وغريه.

مثَبطُ الكولينسترياز

1338 Choluria 

Cholurie

وجود أمالح صفراوية خمتلفة أو صفراء يف البول.

بِيلَةٌ صفْراوِية
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1339 Chondromalacia

Chondromalacie

تآكل مترق يف الغضروف، يشيع يف مفصل الركبة.

تلَين الغضروف

1340 Cytotoxic T cell 
(CD8)
Lymphocyte T cytotoxique (CD8)

خلية تائية حتمل املستقبل CD 8 الذي يتعرف إىل املستضدات
املوجودة على سطوح اخلاليا املصابة بعدوى فريوسية فترتبط ا

وتقتلها.

(CD8) الياةٌ للخةٌ سامية تائفاوِيمل
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858 Degustation

Dégustation

حاسة التذوق، أو تذوق مادة معينة.

التذَوق

859 Déjà vu

Déja vu

توهم تذكر أماكن ومشاهد رغم رؤيتها ألول مرة.

سبقَت رؤيته

860 Dejerine's sign

Signe de Dejerine

تفاقم أعراض ييج اجلذر العصيب بالعطاس أو السعال أو جهد التربز.

عالَمةُ دجيريين

861 Delayed  
Hypersensitivity
Allergie retardée

منط تفاعل حيدث  عندما يتآثر مستضد مع ملفاويات نوعية املستضد
يؤدي إىل حترر مواد التهابية ومسية جتذب الكريات البيض األخرى،

وتفضي إىل أذية النسيج.

فَرطُ التحسس اآلجِل

862 Deletion

Délétion

فقدان واحد أو أكثر من النكليوتيدات من صبغي.

خبن

863 Delirium

Délire

تغير حالة الوعي، ويتألف من التخليط والشرودية والتوهان واضطراب
التفكري والذاكرة، وعيوب اإلدراك (االخنداع واهلَلْوسة)، وفرط نشاط

بارز، ويج، وفرط نشاط اجلهاز العصيب املستقلّ.

هذَيان

864 Delirium tremens 

Delirium tremens

اضطراب نفسي يتظاهر بالتخليط والكالم املضطرب واهلالوس،
ويشاهد لدى مدمين الكحول، وخصوصاً لدى التوقف عن معاقرته.

يعاشتذَيانٌ اره

865 Delusion

Illusion

اعتقاد خاطئ ذايت التحساس مع اإلصرار على االحتفاظ به على الرغم
من وجود برهان أو بينات جلية ال لبس فيها على العكس.

وهام (ضالَل)

866 Dementia

Démence

حالة مترقية عادة تتظاهر بتفاقم نقائص معرفية متعددة كاختالل
الذاكرة واحلُبسة والعجز عن التخطيط.

خرف

867 Demineralization

Déminéralisation

نقص احملتوى املعدين يف أنسجة اجلسم، والسيما يف العظم.

زوال التمعدن

868 Demyelinating 
disease
Maladie démyélinisante

جمموعة أمراض جمهولة السبب تتميز بنقص واسع للميالني من اجلهاز
العصيب املركزي، ومن األمثلة عليها التصلّب املتعدد.

داء مزيل للميالني

869 Dendritic Cell

Cellules dentritique

كرية بيضاء رفيعة النوعية توجد يف اجللد والغشاء املخاطي والنسج
اللمفانية تستهلّ االستجابة املناعية األولية بتفعيل اللمفاويات وإفراز

السيتوكينات.

خلية تغصنِية

870 Dengue fever 

Dengue

مخج بالفَريوس املُصفِّر الذي ينتقل بلدغ بعوضة الزاعجة املصرِية،
يتظاهر بطفح ومحى وآالم يف الرأس والظهر والعضالت.

حمى الدنك

871 Densitometer

Densitomètre

جهاز يستخدم لقياس كثافة سائل أو جسم صلب أو مكونات مادة
معينة أو مقدار امتصاصها للضوء أو لألشعة (كمقياس كثافة العظم

مثالً).

مقْياس الكَثافَة

872 Deoxygenated

Hémoglobine désoxygénée

فاقد لألكسجني.

ال مؤكْسج

873 Depigmentation

Dépigmentation

عملية إزالة امليالنني.

إزالة الصباغ

874 Depletion

Déplétion

إزالة السوائل أو املواد الصلبة املتراكمة، أو الضياع الكبري ملكون معني
من اجلسم، مثل األمالح أو املاء أو غريها.

نفاد

875 Depot injection

Injection de dépôt

حقن مادة يف سواغ معني حيفظها يف مكان احلقن ليجعل امتصاصها
مديداً.

حقْنة مدخرِية
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876 Depression 

Dépression

1- حالة الشعور باحلزن والقنوط. 2- االكتئاب السريري: اضطراب
نفسي يتظاهر بعدم القدرة على التركيز، واألرق، وفقدان الشهية،
وانعدام التلَذُّذ، ومشاعر احلزن الشديد والذنب والعجز واليأس،

والتفكري باملوت.

اكْتئاب

877 Dermabrasion

Dermabrasion chimique (exfoliation chimique)

إزالة جراحية للبشرة امدة بقدر ما هو ضروري للبشرة بوسائل
ميكانيكية إلزالة الندبات والوشوم والومحات املصطبغة وجتعدات اجللد

الدقيقة وعيوب عدم انتظام اجللد األخرى.

تسحيج اجللْد

878 Dermatitis 
herpetiformis
Dermatite herpétiforme

مرض جلدي مزمن يتصف بطفح جلدي حاك متناظر ناكس على
شكل جتمعات من حويصالت وحطاطات، ويترافق مع اعتالل األمعاء

احلساس للغلوتني.

الْتهاب اجللْد اهلربِِسي الشكْل

879 Dermatofibroma

Dermatofibrome

عقدة جلدية محيدة حتتوي على نسيج ليفي يف املقام األول .

ورم ليفي جلدي

880 Dermatographism

Dermographisme

شرى على شكل خط أبيض نتيجة ظهور االنتبار يف مكان تطبيق
ضغط أو احتكاك على اجللد.

كَتوبِية اجللْد

881 Dermatomycosis

Dermatomycose

مخج يصيب اجللد أو ملحفاته تسببه الفطور اجللدية أو الفطور
األخرى.

يجِلْد فُطار

882 Dermatomyositis

Dermatomyosite

حالة مترقية مناعية ذاتية تتصف بضعف عضلي دان متناظر مع ارتفاع
إنزميات العضالت، مع طفح جلدي وصفي على الوجه واألماكن

املعرضة للشمس.

الْتهاب اجللْد و العضل

883 Dermatoplasty 

Dermatoplastie

إعاضة أو استبدال اجللد جراحياً.

رأْب اجللْد

884 Dermatorrhagia

Dermatorragie

خروج الدم من اجللد.

يجِلْد فزن

885 Dermatorrhexis

Dermatorrhexis

متزق شعريات اجللد.

تمزق شعريات اجللْد

886 Dermatosis

dermatose cendrée (érythème dyschromé 
persistant)

أي مرض جلدي، وال سيما املرض الذي ال يتسم بااللتهاب.

جالد

887 Dermis 

Dermis

طبقة من اجللد تتكون من نسيج ضام حساس، تقع حتت البشرة،
وحتتوي على ايات عصبية، وغدد زمهية وعرقية، وأوعية دموية

وملفية.

اَألدمة

888 Desquamation

Desquamation

طرح عناصر ظهارية خصوصاً من اجللد يف صفيحات صغرية أو
قشور.

توسف

889 Detoxification

Détoxication

التخلص من التأثري السام لدواء معني، أو إزالة خصائصه السمية.

عالَج اِإلدمان، إِزالَة السمية

890 Dextrocardia

Dextrocardie

توضع القلب يف نصف الصدر األمين.

قَلْب يمينِي

891 Dextroversion

Dextroversion

توضع القلب يف نصف الصدر األمين مع بقاء البطني األيسر يف األيسر
كما يف الوضع الطبيعي، لكنه يقع أمام البطني األمين.

انقالب مييين

892 Diabetes Insipidus

Diabète insipide

اضطراب استقاليب حيدث بسبب قصور امتصاص املاء من األنابيب
الكلوية الناجم عن نقص كميات اهلُرمون املُضاد ِإلدرارِ البول، يتظاهر

بعطش شديد وتبول مفرط.

البوالَةُ التفهة
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893 Diabetes Mellitus

Diabète sucré

اضطراب استقاليب تنقص فيه املقدرة على أكسدة الكربوهيدرات
جزئياً أو كلياً تقريباً بسبب عوز جزئي أو مطلق يف إفراز األنسولني،
يتظاهر بتعدد البيالت وعطش مستدمي، ويؤدي إىل مضاعفات تصيب

خمتلف األعضاء.

كَّرِيالس

894 Diabetic 
amyotrophy
Amyotrophie diabétique

منط من اعتالل األعصاب السكري يصيب املسنني السكريني،
ويتصف بأمل فخذ أمامي وحيد اجلانب أو مزدوج مع ضعف وضمور،

قد يبدأ فجأة أو يكون تدرجيياً.

كَّرِيس يلضمور عض

895 Diabetic 
dermopathy
Dermopathie diabétique

حطاطات ولوحيات على السطوح الباسطة لألطراف، والسيما على
احلافة األمامية للظنبوب لدى املرضى السكريني، وتضمر املنطقة

املصابة ويزداد تصبغها، وميكن أن تتقرح وتتندب، ورمبا يعود سبب
هذه اآلفة إىل اعتالل األوعية الدقيقة.

كَّرِيالس لْدالل اجلتاع

896 Diabetic 
ketoacidosis
Céto-acidose diabétique

من مضاعفات السكري، ينجم عن ظهور الكيتونات يف الدم نتيجة
حتطّم الدهون املختزنة للحصول على الطاقة.

كَّرِيس ماض كيتونِيح

897 Diabetic 
nephropathy
Néphropathie diabétique

متالزمة تضم بيلة ألبومينية وفرط ضغط الدم وقصوراً كلوياً مترقياً،
وتعد سبباً رئيساً للمراضة والوفاة لدى مرضى السكري.

كَّرِيالس ةالَل الكُلْيتاع

898 Dialysis 

Dialyse

1- فصل اجلزيئات األصغر عن اجلزيئات األكرب أو املواد املذابة عن
اجلسيمات الغروانية يف حملول باالنتشار االنتقائي من خالل غشاء

نصف نفوذ. 2- الديال الدموي.

ديال

899 Diaphoresis    

Diaphorèse

زيادة كبرية يف التعرق.

تعرق غَزير

900 Diaphragm

Diaphragme

فاصلٌ غشائي عضلي، يفصل بني جويف البطن والصدر، ويؤدي وظيفة
يف التنفس.

حجاب

901 Diarrhea

Diarrhée

تفريغ مفرط متكرر لرباز مائي.

إِسهال

902 Diaschisis

Diaschisis

تثبيط مفاجئ للوظيفة نتيجة اضطراب بؤري حاد يف جزء من الدماغ
بعيداً عن مكان اإلصابة األصلي، لكنه متصل معها تشرحيياً بوساطة

مسالك ليفية.

استفْراق (فقد الفعالية الكهربائية من
مناطق دماغية بعيدة عن املنطقة

املتأذية)

903 Diastole 

Diastole

انبساط أو مدة انبساط القلب؛ وخصوصاً البطينني.

انبساط

904 Diastolic blood 
pressure
Pression sanguine diastolique

ضغط الدم املطبق على جدران الشرايني الشرياين يف مرحلة انبساط
البطينني (أثناء امتالء البطينني).

ضغط الدم االنبساطي

905 Diathermy

Diathermie

رفع احلرارة موضعياً ضمن األنسجة بوساطة تيار ذي تردد عال أو
أمواج فائقة الصوت أو إشعاع األمواج املكروية.

رارِيفاذ حإِن

906 Diathesis

Diathèse

حالة بنيوية أو خلقية تؤهب لإلصابة مبرضٍ أو جمموعة من األمراض أو
.استقاليب أو بنيوي شذوذ

أُهبة
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907 Diatrizoate

Diatrizoate

وسط تبايين، ميودن، ذواب يف املاء، ظَليل  لَألشعة السينية، يستخدم
على شكل أمالح الصوديوم أو امليغلومني. يعطى وريدياً لتحسني تباين

التصوير املقطعي احملوسب، وتصوير الكليتني والبىن امللحقة ما،
وتصوير األوعية الدموية، ويعطى فموياً أو بوساطة احلقنة الشرجية

لتصوير السبيل املعدي املعوي.

دياترِيزوات

908 Diffusing capacity

Capacité de diffusion

كمية األكسيجني بامليليلتر اليت يأخذها دم الشعريات الرئوية يف الدقيقة
لكل وحدة من مدروج ضغط األكسيجني بني غاز األسناخ ودم

الشعريات الرئوية، وتعطى الوحدة بامليليلتر/دقيقة/مم ز، وميكن تطبيق
املقياس نفسه على غازات أخرى مثل أحادي أكسيد الكربون الذي

يستخدم يف القياس املعياري السريري لسعة االنتشار.

سعة االنتشار

909 DiGeorge's 
syndrome

Syndrome de DiGeorge

حالة خنب جيين يف املوقع 22q11 تسبب فشل نشوء اجليب
البلعومي الثالث والرابع مؤدية إىل غياب غُدة التوتة والدريقات أو

نقص منومها، وتترافق احلالة مع شذوذات قلبية ووجهية ونقص مناعة
اخلاليا التائية.

متالَزِمةُ دي جورج (قصور الدريقات
والتوتة)

910 Digestion 

Digestion

حتويل الطعام يف املعدة واألمعاء إىل نواتج ذوابة وقابلة لالنتشار، ميكن
امتصاصها ومتثّلها.

هضم

911 Digestive fever

Fièvre digestive

ارتفاع طفيف يف درجة حرارة اجلسم أثناء اهلضم.

حمى هضمية املَنشأ

912 Diphtheria 

Diphtérie

مخج حاد يف احللق والسبيل التنفسي العلوي جبرثوم الوتدية اخلناقية اليت
تطلق ذيفاناً بالغ الضرر باجلهاز العصيب املركزي والقلب.

خناق (دفتريا)

913 Diphyllobothriasis

Bothriocéphalose

مرض طفيلي ينجم عن مخج بشريطية العوساء العريضة الناجم عن
تناول األمساك املخموجة بالريقات نيئةً أو غري مطهوة جيداً.

داُء العوساء

914 Diplegia 

Diplégie

شلل األجزاء املتناظرة يف شقّي اجلسم.

شلَلٌ مزدوِج

915 Diplopia 

Diplopie

إدراك صورتني لشيء واحد.

شفَع (ازدواج الرؤية)

916 Dipylidiasis

Infestation à Dipyllium caninum

مرض طفيلي ينجم عن مخج بشريطية الكالَب ذات املَنفَذَينِ الكَلْبِية.

داُء ذَوات املَنفَذَين

917 Direct contact 
(immediate 
contact)
Contact direct

متاس الشخص السليم مع مصاب مبرض سارٍ، وينتقل املرض نتيجة
ذاك التماس.

مخالَطَةٌ مباشرة (متاس مباشر)

918 Dirofilariasis

Dirofilariose

مرض طفيلي ينجم عن مخج بدودة ممسودة (مدورة) من جنس
اخلَيطاء.

داُء اخلَيطاوات

919 Disaccharide

Disaccharide

سكر ينتج اثنني من أحاديات السكاريد باحلَلْمهة (عند شطره بإقحام
املاء).

ثُنائي السكارِيد

920 Discharge

Décharge

طرح املادة املفرزة أو املفرغة.

ثَر أو نجيج

921 Discharge

Sortie

تخرِيج املريض من املستشفى.

تخرِيج

922 Discitis (Diskitis)

Discite

التهاب القرص بني الفقرات أو املسافة املفصلية، وينتج عن عدوى
غالباً.

الْتهاب القُرص (بين الفقرات)
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923 Discoid Lupus 
Erythematosus
Lupus érythémateux discoïde

التهاب جلد سطحي يتسم بوجود بقع محراء تقيس 4-3 سم،
وتغطى بقشور قليلة ملتصقة تسقط تاركة ندبات.

ذئْبة حمامية قُرصية

924 Discoloration

Décoloration

تغير اللون.

تبدل اللون

925 Disease modifying 
antirheumatic 
drugs
Antirhumatismaux modificateurs de la maladie

أدوية يبدو أا تبطئ سري التهاب املفاصل الروماتويدي وتؤخر ترقّيه
أو متنعه.

األدوية املضادة للروماتيزم احملورة
للمرض

926 Disinfectant

Désinfectant

1- اسم: عاملٌ كاحلرارة أو اإلشعاع أو املواد الكيميائية اليت تطهر
بالتخريب أو االستعدال أو تثبيط منو املكروبات املسببة للمرض. 2-

صفة: يقوم بالتطهري.

مطَهر

927 Disinfection

Désinfection

عملية ختريب الكائنات احلية املمرضة، أو جعلها خاملة.

تطْهري

928 Disinfestation 

Désinfestation

القضاء على احلشرات أو القوارض أو األصناف احليوانية األخرى اليت
قد تنقل املرض، وتوجد لدى الفرد، أو على ثيابه، أو يف حميطه.

إِزالَةُ االحتشار

929 Dislocation 

Dislocation

فصل قسري وسوء اتساق العظام يف جوف مفصلي.

خلْع

930 Disorientation

Désorientation

فقدان التوجهات املالئمة، أو حالة تخليط عقْلي فيما يتعلّق بالزمان أو
املكان أو اهلوية.

توهان

931 Disposable

À usage unique

أداة ميكن التخلّص منها بعد استعماهلا مرة واحدة كالفوطة الورقية أو
املحقَنة اَألدمية.

وحيد االستعمال (نبوذ)

932 Dissecting 
aneurysm
Anévrisme disséquant

مرور الدم من ملعة الشريان احلقيقية إىل ملعة زائفة ضمن جداره،
فتنشطر طبقات اجلدار، ومن أغلب أسباب املرض وجود خنر يف

الطبقة املتوسطة من جدار الشريان مثلما حيدث يف متالزمة مارفان.

أُم الدمِ املُسلِّخة

933 Dissociation

Dissociation

آلية نفسية يفصل العقل ا بعض جوانب حمددة من وقائع مؤذية عن
الوعي، ومن املمكن أن يصيب التفارق الذاكرة واإلحساس بالواقع

واإلحساس باهلوية.

تفارق

934 Diuresis 

Diurèse

طرح البول، وخصوصاً بكميات كبرية غري معتادة.

إِدرار البول

935 Diuretic

Diurétique

عامل يزيد إفراز البول.

مدر البول

936 Diuria

Diurèse

تعدد مرات التبول خالل النهار.

بوال اري

937 Diurnal

Diurne

حيدث خالل النهار.

هارِين

938 Diverticulectomy

Diverticulectomie

االستئصال اجلراحي لرتج.

استئْصالُ الرتج

939 Diverticulitis

Diverticulite

الْتهاب الرتج.

الْتهاب الرتج

940 Diverticulosis

Diverticulose

حالة تتظاهر بوجود رتوج عديدة يف القولون.

داُء الرتوج (رتاج)
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941 Diverticulum

Diverticule

انفتاق الغشاء املخاطي املبطِّن لعضو أنبويب (ذو لُمعة) من خالل عيب
يف اجلدار العضلي.

رتج

942 DNA analysis

Analyse  d'ADN

طريقة تستخدم لتحديد النموذج اجليين الفريد لدى فرد ما؛ يسمى
النمط اجليين.

تحليل الدنا

943 DNA fingerprinting

Analyse génétique

استخدام حتليل الدنا يف التعرف إىل شخص ما من خالل الدم أو
نسيج مالئم آخر.

بصم الدنا

944 Do Not 
Resuscitate (DNR 
order)
Solution de Dobell

أمر مكتوب من طبيب يقضي بعدم حماولة اإلنعاش إذا ما عاىن املريض
من توقّف قلب أو تنفس.

أَمر بعدمِ اِإلنعاش

945 Dolorimetry

Dolorimétrie

طريقة لقياس شدة اإلحساس باألمل بوساطة درجات تراوح بني
إحساس االنزعاج إىل األمل غري احملتمل باستخدام وسائل مسببة لألمل

تطبق على اجللد.

قياس اَأللَم

946 Dominance

Dominance

شرط أو حالة الوجود مهيمناً.

سيادة

947 Dominant

Dominant

1- جني قادر على التعبري عندما يحمل على صبغي  واحد من
صبغينيِ متماثلني، أو على كليهما. 2- خلّة أو أليل مسيطر.

سائد

948 Donor (presenter, 
giver)
Donneur

الشخص الذي يتربع بدم أو عضو.

(طعمانِح، م) عربتم

949 Dorsifexion

Dorsiflexion

ثين أو حين حنو اجلانب الباسط للطرف كما يف اليد أو القدم.

رانِيناٌء ظَهثان

950 Dosimeter

dosimètre

جهاز لقياس كمية اإلشعاع املمتصة خالل وقت حمدد.

مقْياس اجلُرعات الشعاعية

951 Double blind

Double anonymat

يطلق اسم دراسة مزدوجة التعمية على الدراسات اليت جيهل فيها
املرضى والقائمون على التجربة ومن جيري تقييم النتائج أي من
املشاركني خضع لإلجراء مما يضمن عدم تأثر النتائج بأي حتيز.

مزدوِج التعمية

952 Double-contrast 
study
Cathéter à double courant

دراسة تستخدم أوساط التباين الظليلة والشفيفة لألشعة وريدياً
وفموياً.

دراسةٌ مزدوجةُ التباين

953 Down's syndrome

Syndrome de Down

اضطراب خلقي بسبب وجود صبغي 21 إضايف، يعاين الشخص
املصاب به من تخلُّف عقْلي خفيف إىل معتدل وقصر قامة وتسطّح يف

املَنظَر اجلَانِبِي للوجه.

متالَزِمةُ داون

954 Dracunculiasis 
(dracontiasis)
Dracunculose (dracontiase)

مرض طفيلي ينجم عن مخج بالديدان املمسودة (املدورة) من جنس
التنينة.

داُء التنينات

955 Droplet infection

Infection transmise par les gouttelettes

اكتساب العدوى بوساطة استنشاق قطريات اللعاب أو القشع اليت
حتتوي على الفريوس أو اجلراثيم اليت يطرحها شخص مصاب أثناء

عطاسه أو سعاله أو ضحكه أو كالمه.

عدوى منقُولَة بالقُطَريات

956 Droplt nuclei

Noyaux des gouttelettes

جسيمات قطرها 10-1 ميكرومتر مسؤولة عن األمخاج املنقولة
باهلواء، وتتكون الثمالة اجلافة بتبخري القطريات املسعولة أو املعطوسة

يف اجلو، أو باستضباب املواد املُعدية (اخلاجمة).

نوى القُطَريات

957 Drug fever

Fièvre d'origine thérapeutique

احلمى الناجتة عن تفاعل أرجي لدواء معني، تزول بسرعة بعد إيقاف
تناول الدواء.

حمى دوائية
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958 Drug-induced 
lupus
Lupus provoqué par un médicament

متالزمة الذئبة احلمامية اموعية اليت تتحرض بتناول لألدوية والسيما
بروكاييناميد أو هيدراالزين، وتتصف بوجود أضداد اهليستون.

ذئْبة محدثَة باَألدوِية

959 Duchenne 
dystrophy
Myopathie de Duchenne

أشيع حثل عضلي يفعي، يبدأ قبل السادسة من العمر عادة، وهو
مرتبط بالصبغي اجلنسي، ويتصف بضعف عضلي وضمور متناظر
يصيب عضالت احلوض أوالً، مث العضالت الصدرية وعضالت

الطرف العلوي الدانية مع ضخامة عضلية كاذبة يف بعض العضالت.

حثَل من نمط دوشني

960 Ductus arteriosus

Ductus arteriosus

وعاء دموي جنيين يصل الشريان الرئوي األيسر مع األر الصاعد،
ويتحول إىل حبل ليفي يدعى الرباط الشرياين بعمر الشهرين، ويعد

بقاء هذا الوعاء مفتوحاً بعدها من التشوهات الوعائية القلبية.

القَناة الشريانِية

961 Ductus deferens

Ductus deferens

القَناة املُفْرِغَة للخصية اليت تتصل بالقناة املفرغة للحويصل املنوي
لتكون القَناة الدافقَة.

اَألسهر

962 Duodenocholangei
tis
Duodénocholangite

إصابة االثناعشري وقَناة الصفْراء بااللتهاب.

الْتهاب االثناعشري وقَناة الصفْراء

963 Dupuytren's 
contraction 
(Dupuytren's 
contracture) 
Contraction de Dupuytren (contracture de 
Dupuytren)

مرض يصيب اللفافة الراحية فتتثخن، وتقصر األشرطة الليفية على
السطح الراحي لليد واألصابع، وحيدث تشوه باالنعطاف لإلصبعني

الرابع واخلامس.

تقَلُّص دوبوِيتران (تقَفُّع دوبوِيتران)

964 Dwarf

Nain

شخص قصري إىل حد غري طبيعي.

قَزم

965 Dysarthria 

Dysarthrie

صعوبة يف لفظ الكلمات بسبب الشدة االنفعالية أو عدم التناسق أو
شناج العضالت املستخدمة يف الكالم.

رتة (عسر التلَفُّظ)

966 Dysbasia

Dysbasie

صعوبة املشي أو اضطرابه الذي حيدث يف بعض األمراض الدماغية.

عسر املَشي

967 Dyscinesia 
(dyskinesia)
Dyscinésie (dyskinésie)

احنراف أو اختالل يف احلركة اإلرادية.

خلَلُ احلَركَة

968 Dyscrasia

Dyscrasie

حالة مرضية عامة ناجتة عن وجود مادة شاذة يف الدم، وتطلق التسمية
على أمراض اخلاليا الدموية عادة.

اعتالَل

969 Dysentery

Dysenterie

مرض يتصف بإسهال مائي متكرر، يترافق مع دم وخماط غالباً، كذلك
حيدث األمل والزحري واحلمى والتجفاف.

زحار

970 Dysergia

Dysergie

نقص التناسق بني عمل العضالت املسؤولة عن حركة إرادية معينة.

يكقِ احلَرناسلَل التخ

971 Dysgraphia

Dysgraphie

اختالل القدرة على الكتابة بسبب خلل الدماغ الوظيفي أو إصابته
باملرض.

خلَلُ الكتابة

972 Dyslexia

Dyslexie

اختالل املقدرة على القراءة والتهجئة وكتابة الكلمات على الرغم من
القدرة على الرؤية ومعرفة احلروف.

خلَلُ القراَءة

973 Dyspareunia

Dyspareunie

اجلماع املؤمل أو الصعب.

عسر اجلماع
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974 Dyspepsia 

Dyspepsie

اختالل قدرة أو وظيفة اهلضم، ويتظاهر بإزعاج شرسوفي بعد
الوجبات.

عسر اهلَضم

975 Dysphonia 

Dysphonie

اعتالل الصوت أو اضطراب الكالم.

خلَلُ التصويت

976 Dysphoria

Dysphoriant

مشاعر القلق والتململ واالستياء.

اجزِعان

977 Dysplasia

Dysplasie

تطور أو منو غري طبيعي لألنسجة أو األعضاء أو اخلاليا (تبدل حجم
اخلاليا الناضجة أو شكلها أو انتظامها).

خلَلُ التنسج  (ثَدن)

978 Dyspnea 
(dyspnoia)
Dyspnée

تنفس جهدي قد ينجم عن التمرين الشديد، أو اخلوف، أو احلاالت
الرئوية والقلبية.

ضيق النفَس

979 Dysrhythmia

Dysrythmie

نظم قلب غري طبيعي.

خلَلُ النظْم

980 Dysthymia

Dysthymie

اضطراب مزاجي يتظاهر بإزمان وجود مزاج مكتئب قليالً أو متهيج،
غالباً ما يترافق بأعراض أخرى كاضطرابات األكل والنوم والتعب

ونقص احترام الذات.

يئزج ئاباكْت

981 Dystrophin

Dystrophine

بروتني يوجد يف غالف األغماد العضلية الطبيعية، وال يوجد لدى
املصابني ببعض أنواع احلثول العضلية، ورمبا له دور يف ربط اهليكل

اخللوي للخلية العضلية مع الربوتينات خارج اخللوية.

ديستروفني

982 Dystrophy

Dystrophie

1- اضطراب تنكّسي ينجم عن تغذية معيبة أو غري مالئمة. 2- أي
من اضطرابات عديدة، وخصوصاً احلثل العضلي الذي تضعف فيه

العضالت وتضمر.

حثَل

983 Dysuria 
(dysuresia) 
Dysurie

تبول صعب أو مؤمل.

عسر التبول

1341 D-dimer test

Test de D-dimère

اختبار لتحري املثنوي-D ذي اآلصرة املتصالبة، وهو من منتجات
تنكّس الفربين، ويزداد مقداره يف احنالل الفربين األويل والثانوي،

وخالل املعاجلة احلالة للخثرة أو املزيلة للفربين بوساطة مولّد البالزمني،
كذلك يف األمراض اخلثارية، ويف األزمة السادة لألوعية يف فقر الدم

املنجلي، ويف اخلباثات، وأثناء اجلراحة.

D اختبار املثنوي

1342 de Quervain 
thyroiditis 
(subacute 
thyroiditis)
Thyroïdite de Quervain (thyroïdite sous aiguë)

التهاب الدرق احلبييب حتت احلاد، وهو التهاب درق يترافق مع ارتشاح
(ملفاوي عادة) وخترب اخلاليا الدرقية، مع تكاثر خاليا عمالقة ظهارية

ودالئل على التجدد.

الْتهاب الدرقية املَنسوب لكُورفان (
(ونَ احلادد ةيقرهاب الدلْتا

1343 de Quervain's 
disease (painful 
tenosynovitis)
maladie de de Quervain (ténosynovite 
douloureuse)

التهاب أوتار احليز الظّهري األول للرسغ اليت تشمل مبعدة اإلام
الطويلة وباسطة اإلام القصرية، ويشخص باختبار التحريض النوعي

(اختبار فنكلشتاين).

داء دو كُورفان (الْتهاب غمد الوترِ
املُؤلم)

1344 Debré 
phenomenon
Phénomène de Debre

غياب طفح احلصبة يف موقع حقن مصل الناقه منها (املصل املمنع).

ظاهرةُ ديربيه

1345 Debris

Débris

جتمع لشدف نسيج متنخر أو مواد أجنبية.

حطام
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1346 Decomposition

Décomposition

حتلّل املركبات العضوية.

تفَكُّك

1347 Decorticate 
rigidity
Rigidité décortiquée

تغير وضعة أحادي اجلانب أو ثنائي اجلانب، يتألف من عطف الطرفني
العلويني وتقريبهما مع بسط صلْب للطرفني السفليني، وحيدث نتيجة
آفات بنيوية يف املهاد أو احملفظة الداخلية أو املادة البيضاء الدماغية.

صمل فَصل القشرة

1348 Decrudescence

Régression des symptômes

زوال أعراض املرض.

احنسار اَألعراض

1349 Decubitus ulcer

Escarre de décubitus

قرحة مزمنة تظهر يف مناطق انضغاط اجللد الذي يغطي بروزاً عظمياً
لدى املرضى املضعفني اللذين يالزمون السرير أو غري املتحركني،

وحتدث نتيجةَ عيوب تروية.

قَرحة االستلْقاء (ناقبة)

1350 Defecation 

Défécation

تفريغ املواد الربازية من املستقيم.

زربت

1351 Defibrillator 

Défibrillateur

جهاز كهربائي يستخدم ملعاكسة الرجفان األذيين أو البطيين من خالل
تطبيق صدمة كهربائية سريعة على القلب.

مزيل الرجفان

1352 Degeneration 

Dégénération (dégénérescence)

تدهور تدرجيي يف نسيج نوعي أو خاليا أو أعضاء مع اختالل موافق
أو تراجع يف الوظيفة بسبب اإلصابة أو املرض أو تقدم السن.

تنكُّس

1353 Deglutition 

Déglutition

فعل أو عملية بلع الطعام، أو قوة البلع.

البلْع
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984 Ebola fever

Maladie à virus ebola

مرض معد وخيم وقاتل على األغلب يسببه فريوس إيبوال (من
الفريوسات اخليطية)، يتظاهر حبمى شديدة وصداع وإقياء وإسهال
ووهن وطفح حطاطي محامي ونزوف حشوية، وقد اقتصر حدوث

فاشيات املرض على بعض املناطق يف أفريقيا.

فَريوس إيبوال

985 Ecchymosis

Ecchymose

بقع نزفية صغرية يف اجللد أو الغشاء املخاطي أكرب من احلربات، تكون
لطخة غري مرتفعة دائرية أو غري منتظمة، زرقاء أو مائلة إىل األرجواين.

كَدمة

986 Echinococcosis

Échinococcose

مخج يصيب البشر واحليوانات ينجم عن املرحلة الريقية (الكيسات
العدارِية) للشريطيات من جنس املُشوِكَة، يتميز بتطور كيسات تأخذ

باالتساع.

داُء املُشوِكات

987 Echocardiography

Échocardiographie

استخدام فائق الصوت يف تشخيص اآلفات القلبية وتسجيل حجم
خمتلف البىن القلبية وحركتها وتركيبها.

تخطيطُ صدى القَلْب

988 Eclampsia

Éclampsie

سبات أو اختالجات يف مريضة تعاين من مقدمات االرتعاج، حيدث
يف أواخر احلمل، أو أثناء املخاض، أو خالل 24 ساعة بعد الوالدة.

ارتعاج

989 Ecthyma

Ecthyma

مخج جلدي مقيح تسببه املكورات العنقودية أو العقدية، ويتظاهر
جبلبات ملتصقة يوجد حتتها تقرح.

إِكْثيمة

990 Ectopia

Ectopie

توضع أو موضع غري طبيعي لعضو أو جزء من اجلسم، حيدث خلقياً أو
نتيجة إصابة.

انتباذ

991 Ectopic ACTH 
syndrome

Syndrome de l'hormone adrénocorticotrope 
ectopique

ترافق متالزمة كوشينغ مع تنشؤ غري خنامي - والسيما السرطانة
الرئوية - منتج للهرمون املُوجه لقشرِ الكُظْر.

متالَزِمة اهلُرمون املُوجه لقشرِ الكُظْرِ
املُنتبِذ

992 Ectopic beat

extrasystole

ضربة قلبية ال تنشأ يف العقدة اجليبية األذينية.

ضربة منتبِذَة

993 Eczema

Eczéma

عملية التهابية سطحية تصيب البشرة أوالً، وتتسم يف البداية بامحرار،
وحكة، ووجود حطاطات دقيقة، وحويصالت، ونز، وجلبات، ويف

وقت متأخر بالتحسف (التقشر) وثخانة البشرة، والتصبغ غالباً.

إِكْزمية

994 Eczematization

Eczématisation

آفات مستدمية يف اجللد تشبه اإلكزمية، وتنجم عن حكة أو رضوح
مستمرة.

تأَكْزم

995 Edema

Œdème

جتمع كمية مفرطة من السوائل يف اخلاليا أو األنسجة أو األجواف
املصلية.

وذمة

996 Effector

Effecteur

عضلة أو غدة أو عضو قابل لالستجابة لتنبية، وخصوصاً للتدفّع
العصيب.

مستفْعلَة

997 Efferent

Efférent

ينقل بعيداً عن املركز.

صادر

998 Efferent Nerve

Nerf efférent

العصب الذي ينقل التدفعات من اجلهاز العصيب املركزي إىل احمليط
إلحداث استجابات.

عصب صادر (عصب نابِذ)
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999 Effusion

Effusion (épanchement)

1- تسرب السائل من األوعية الدموية أو اللمفاوية يف نسيج أو
جوف. 2- السائل املتسرب ذاته.

انصباب

1000 Ehrlichiosis

Ehrlichiose

مخج تسببه الركتسيات املتطفّلة على الكريات البيض خصوصاً
إيرليخية سينتسو اليت تنتشر بالقراد. تتضمن األعراض احلمى والنوافض

والصداع والوجع العضلي واإلرهاق.

داء اإليرليخيات

1001 Einthoven law 
(equation)
Loi d'Einthoven

جهد أي موجة أو مركّب على االجتاه الثاين على خمطط كهربية القلب
يعادل جمموع جهدي االجتاهني األول والثالث.

قانون آينتهوفن

1002 Einthoven triangle

Triangle d'Einthoven

مثلث متساوي األضالع ختيلي يوجد القلب يف مركزه، وميثل كلّ من
أضالعه االجتاهات الطرفية املعيارية على خمطط كهربية القلب.

مثلّث آينتهوفن

1003 Eisenmenger 
complex
Complexe d'Eisenmenger

وجود عيب يف احلجاب بني البطينني مع ارتفاع الضغط الرئوي
وحدوث حتويلة من اجلهة اليمىن إىل اليسرى عرب العيب، مع تراكب

األر فوق العيب أو دونه.

مركَّب آيزِمننغر

1004 Ejaculation

Éjaculation

إخراج قسري مفاجيء، وال سيما إخراج املين من إحليل الذكر.

دفْق

1005 Ejaculatory duct 
(spermiduct)
Canal éjaculateur (Spermiduct)

قناة تتكون باحتاد القناة األسهرية والقناة املفرغة للحويصل املنوي،
وتنفتح يف اإلحليل الربوستايت.

القَناةُ الدافقَة (القَناةُ املَنوِية)

1006 Ejection fraction

Fraction d'éjection

جزء الدم املوجود يف البطني يف اية االنبساط الذي يضخ خالل
انقباض القلب.

ير القَذْفالكَس

1007 Ejection murmur

Souffle d'éjection

نفخة انقباضية معينية الشكل تنتج عن قذف الدم إىل األر أو الشريان
الرئوي وتنتهي بالصوت الثاين القليب.

نفْخة قَذْفية

1008 Electrocardiogram

Electrocardiogram

تسجيل النشاط الكهربائي للقلب.

مخطَّطُ كَهربِية القَلْب

1009 Electroconvulsive

Électroconvulsif

متعلّق باالستجابة االختالجية لصدمة الكهرباء، أو يتضمنها، أو
يحدثها.

بِيرليجِ الكَهخبالت متعلّق

1010 Electrolyte

Électrolyte

أيون أو عنصر مشحون على حنو ضعيف ينقل االستجابات
واإلشارات يف اجلسم.

كَهرل

1011 Electromyography

Électromyographie

تسجيلٌ كهربائي لنشاط العضلة يساعد يف تشخيص األمراض العصبية
العضلية.

تخطيطُ كَهربِية العضل

1012 Electrophorisis 
(ionophoresis)
Electrophorèse (ionophorèse)

رحيل اجلزيئات أو اجلسيمات الغروانية املشحونة يف حملول حتت تأثري
حقل كهربائي مطبق بوساطة مسارٍ مغمورة عادة، وانفصاهلا حبسب

اختالف سرعة رحيلها.

بِيرالَنٌ كَهحر

1013 Elephantiasis

Éléphantiasis

ضخامة اجللد والنسيج حتت اجللد وتوذّمهما وتليفهما، والسيما يف
الطرفني السفليني واألعضاء التناسلية وإصابتها بالقيلة املائية، وتنتج

احلالة عن انسداد األوعية اللمفاوية املزمن، والسيما نتيجة إصابة مزمنة
بعدوى الفيالرية.

داُء الفَيل

1014 Elevator disease

Maladie de l'élévateur

كرب تنفسي يصيب العاملني يف املصاعد نتيجة استنشاقهم للغبار
واحلشرات.

داء املصعد
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1015 Elimination 

Élimination

عملية ختلّص أو إزالة، وخصوصاً نواتج الفضالت من اجلسم.

اطِّراح (إِزالَة، تخلُّص)

1016 Embolism

Embolisme, embolie

انسداد مفاجيء يف شريان خبثرة أو مادة أجنبية وصلت إىل مكان
توضعها بوساطة تيار الدم.

انصمام

1017 Embolization

Embolisation

معاجلة تسد األوعية الدموية الصغرية، وتعيق جريان الدم كتلك املطبقة
يف عالج ورم ما.

إِصمام

1018 Embolus 

Embole

كتلة من دم متخثّر أو مادة أخرى (دهن، هواء... اخل) تنتقل بالدم من
وعاء، وتزج داخل وعاء آخر أصغر فتعوق الدوران.

صمة

1019 Emotion

Émotion

حالة نفسية شديدة تظهر ذاتياً أكثر من ظهورها من خالل جهد واعٍ،
وغالباً ما تترافق بتبدالت فيزيولوجية.

انفعال

1020 Empathy 

Empathie

وعي انفعايل وعقلي وتفهم ألفكار اآلخرين ومشاعرهم وسلوكهم.

تشاعر

1021 Emphysema 

Emphysème

جتمع مرضي للهواء يف نسيج أو عضو.

نفَاخ

1022 Empyema 

Empyème

وجود قَيحٍ يف جوف، وخصوصاً جوف اجلنب.

دبيلَة

1023 Emulsification

Émulsionnement

معلّق من كُريات صغرية لسائل ما يف سائل آخر ال ميكن مزجه مع
السائل األول.

استحالَب

1024 Encapsulation

Encapsulation

حالة الوجود داخل حمفظة.

تمحفُظ

1025 Encephalitis  

Encéphalite

الْتهاب حيدث يف الدماغِ يسببه فريوس أو جرثوم عادة.

الْتهاب الدماغِ

1026 Encephalocele

Encéphalocèle

تبارز فتقي يف املادة الدماغية من خالل فتحة خلقية أو رضحية يف
اجلمجمة.

قيلَةٌ دماغية

1027 Encephalography 

Encéphalographie

فحص شعاعي للدماغ يستعاض فيه عن بعض السائل الدماغي
النخاعي حبقن اهلواء أو غاز آخر يقوم مقام وسط تباين.

تصوير الدماغ

1028 Encephalomalacia 

Encéphalomalacie

تلني يف النسيج الدماغي ينجم عادة عن قصور وعائي أو تبدالت
تنكسية.

تلَين الدماغ

1029 Encephalomeningi
tis 
Encéphaloméningite

الْتهاب يف السحايا والدماغ يسببه فريوس أو جرثوم عادة.

الْتهاب الدماغِ والسحايا

1030 Encephalomyelitis

Encéphalomyélite

التهاب حاد يف الدماغ واحلبل النخاع يسببه فريوس عادة.

الْتهاب الدماغِ والنخاع

1031 Encephalomyeloce
le
Encéphalomyélocèle

عيب خلقي يف الناحية القَذالية مع انفتاق السحايا واللب والنخاع.

قيلَةُ الدماغِ والنخاعِ والسحايا

1032 Encephalomyelone
uropathy
Encéphalomyélopathie

مرض يصيب الدماغ والنخاع واألعصاب احمليطية.

يخاعن يماغد بِيصالَلٌ عتاع

1033 Encephalomyelopa
thy
Encéphalomyélopathie

مرض يصيب الدماغ والنخاع.

يخاعن يماغالَلٌ دتاع

1034 Encephalopathy

Encéphalopathie

أي مرض تنكّسي يف الدماغ.

يماغالَلٌ دتاع
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1035 Endemic

Endémique

سائد يف جمتمع أو جمموعة من الناس. أو منتشر منطقة حمددة.

متوطِّن، موطُون

1036 Endoarterectomy

Artériectomie

استئصال البطانة الوعائية العصيدية املثخنة يف شريان.

استئصال بطانة الشريان

1037 Endoarteritis

Endartérite

التهاب الغالَلَة الباطنة الوِعائية لشريان.

الْتهاب باطنة الشريان

1038 Endocarditis

Endocardite

تبدالت التهابية نضحية وتكاثرية يف الشغاف تسببها اجلراثيم، تتميز
بوجود نوابت.

التهاب الشغاف

1039 Endocardium

Endocarde

الغشاء البطاين الذي يبطّن أجواف القلب وسرير النسيج الضام الذي
يتوضع ذاك الغشاء عليه.

الشغاف

1040 endocervicitis

Endocervicite

التهاب الغشاء املخاطي املبطّن لعنق الرحم.

الْتهاب باطنِ العنق

1041 Endocrine

Endocrine

1- صفة ميعىن إفرازي داخلي. 2- أمر متعلق باإلفراز اهلرموين
الداخلي.

صماء

1042 Endocrinopathy

Endocrinopathie

أي اضطراب يصيب اجلهاز الغدي الصماوي.

اوِيمص ياللٌ غُدتعا

1043 Endoenteritis

Endo-entérite

الْتهاب يصيب مخاطية اَألمعاء.

الْتهاب بِطانة اَألمعاء

1044 Endoesophagitis

Endooesophagite

الْتهاب يصيب مخاطية املَريء.

الْتهاب بِطانة املَريء

1045 Endogastritis

Endogastrite

الْتهاب يصيب مخاطية املَعدة.

الْتهاب بِطانة املَعدة

1046 Endogenous

Endogène

يتطور أو ينشأ داخل الكائن احلي، أو ينجم عن عوامل داخله.

داخلي املَنشأ

1047 Endoherniorrhaph
y
Endoherniorraphie

إصالح جراحي لفتق ما خبياطته من داخل كيسه.

رأْب داخلي لفَتق

1048 Endometriosis 

Endométriose

ظهور زائغ لنسيج حيتوي على عناصر بطانية رمحية حبيبية وسدوية
منوذجية يف مواضع خمتلفة من جوف احلوض ونواحي اجلسم األخرى.

يمحر باذٌ بِطَانِيتان

1049 Endometritis

Endométrite

ظهور زائغ لنسيج حيتوي على عناصر بطانية رمحية حبيبية وسدوية
منوذجية يف مواضع خمتلفة من جوف احلوض ونواحي اجلسم األخرى.

الْتهاب بِطانة الرحم

1050 Endopericardial

Endopéricardique

يتعلّق بالشغاق والتأمور.

تأمورِي يغافش

1051 Endothelium 

Endothelium

طبقةٌ من اخلاليا الظهارية تبطّن أجواف القلب واألوعية الدموية
واللمفاوية واألجواف املصلية يف اجلسم، تنشأ من اَألدمي املُتوسط.

بِطانة

1052 Endotoxin

Endotoxine

ذيفان حمصور داخل املكروبات، ويتحرر عند خترا أو موا فقط.

يلاخذيفانٌ د

1053 Endotracheal

Endotrachéal

يوجد داخل الرغامى، أو مير من خالهلا.

داخلَ الرغامى

1054 endourethral 

Endo-urétral

داخلَ داخل اِإلحليل أو مير من خالله.

داخلَ اِإلحليل
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1055 Enema

Lavement (énéma)

سائل يحقن داخل املستقيم.

حقْنةٌ شرجِية

1056 Enophthalmos 
(Enophthalmus)
Énophtalmie

انزياح املقلة داخل احلجاج حنو اخللف.

خوص

1057 Enterobiasis

Entérobiase

عدوى طفيلية بالديدان املمسودة (املُدورة) من جنس السرمية،
وخصوصاً السرمية الدودية.

داُء السرميات

1058 Enterocele

Entérocèle

فتق حيتوي على أمعاء.

قيلَةٌ معوِية

1059 Enterocolitis

Entérocolite

التهاب يف األمعاء الدقيقة والقولون.

قولونِي وِيعم هابالْت

1060 Enteroneuritis

Entéronévrite

الْتهاب أَعصابِ اَألمعاء.

الْتهاب أَعصابِ اَألمعاء

1061 Enteroparesis

Parésie intestinale

ارختاء أمعاٍء يؤدي إىل توسعها.

خزلُ اَألمعاء

1062 Enteropexy

Entéropexie

تثبيت األمعاء على جدار البطن.

تثْبيت اَألمعاء

1063 Enteroplasty

Entéroplastie

جِراحةٌ رأْبِيةٌ لألمعاء.

رأْب اَألمعاء

1064 Enteroptosis 

Entéroptose

انزياح األمعاء نزوالً.

تدلِّي اَألمعاء

1065 Enterorrhagia

Entérorragie

نزف من األمعاء.

وِيعم فزن

1066 Enterorrhaphy

Entérorraphie

إصالح األمعاء أو خياطتها.

رفْو اَألمعاء

1067 Enterorrhexis

Entérorrhexie

تمزق اَألمعاء.

تمزق اَألمعاء

1068 Enteroscope

Entéroscope

منظار داخلي لفحص لُمعة األمعاء.

منظار اَألمعاء

1069 Enterospasm

Entérospasme

تشنج يف األمعاء.

وِيعم جنشت

1070 Enterostenosis

Entérosténose

تضيق غري طبيعي يف األمعاء.

تضيق معوِي

1071 Enterostomy

Entérostomie

إحداث فتحة يف األمعاء على جدار البطن.

فَغر اَألمعاء

1072 Enterotomy

Entérotomie

الشق اجلراحي للمعى.

بضع اَألمعاء

1073 Entomophthoromy
cosis
Entomophtoromycoses

أي مرض ينجم عن فطور من أصناف احلاشورة.

داُء احلَاشورِيات

1074 Enuresis

Énurésie

عدم التمكّن من السيطرة على إفراغ البول.

سلَس البول

1075 Enzootic

Enzootique

سائد يف أو مقتصر على حيوانات يف منطقة جغرافية حمددة.

متوطِّن باحلَيوانات

1076 Enzyme 

Enzyme

أي من مركبات بروتينية عديدة تنتجها اخلاليا، وتعمل كحفَّازات
لتفاعالت كيمائية حيوية حمددة.

إنزمي
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1077 Eosinopenia

éosinopénie

نقص غري الطبيعي للكريات البيض احلمضة يف الدم.

قلَّةُ اليوزينيات

1078 Eosinophil

Éosinophile

كرية بيضاء حمببة ذات نواة مزدوجة الفص وحبييات هيولية يوزينية.

يوزينِية

1079 Eosinophilia 

Éosinophilie

تزايد غري طبيعي لعدد اليوزينِيات يف الدم.

كَثْرةُ اليوزينِيات

1080 Ephelis

Éphélide

بقع جلدية مصطبغة مائلة إىل البين نامجة عن التراكم املُتفاصل
للميالنني.

منش

1081 Epicondylitis

Épicondylite

التهاب يصيب إحدى لقيميت العضد،  فيحدث التهاب اللقيمة اإلنسية
(مرفق الغولف) أو الوحشية (مرفق التنس).

الْتهاب اللُّقَيمة

1082 Epidemic

Épidémie

حدوث زائد وتسارع ملرض أو علَّة يف مجهرة أو منطقة معينة.

وباء

1083 Epidemic 
pleurodynia 
(Bornholm 
disease)
Pleurodynie épidémique (maladie de Bornholm)

مرض وبائي يسببه فَريوس كُوكْساكي، يتظاهر بأمل انتيايب أسفل
الصدر، وتصحبه محى وصداع ودعث.

يبائالو ةاجلَنب أَلَم

1084 Epidemicity

Épidémicité

املَقْدرة على االنتشار من مضيف إىل آخر، أو حالة وجود الوباء.

وباَءة

1085 Epidermoid

Épidermome

مكون من نسيج بشروي أو شبيه به.

رانِيشب

1086 Epididymis

Épididyme

أنبوب طويل ملتف يلتصق باجلزء العلوي من كلّ خصية، وفيه تنضج
النطاف وتخزن قبل الدفق.

البربخ

1087 Epididymitis

Épididymite

الْتهاب حيدث يف البربخ، ينجم عن فريوس أو جرثوم عادة.

الْتهاب البربخ

1088 Epididymodeferen
tectomy 
Épididymodéférentectomie

استئْصالُ البربخِ واَألسهر.

استئْصالُ البربخِ واَألسهر

1089 Epididymoorchitis 

Épididymo-orchite (orchi-épididymite)

الْتهاب حيدث يف اخلُصية والبربخ،  ينجم عن فريوس أو جرثوم عادة.

الْتهاب البربخِ واخلُصية

1090 Epidural

Épidural

1- يتوضع على األم اجلافية أو فوقها. 2- احلقن يف احليز فوق اجلافية
للنخاع.

فَوق اجلافية

1091 Epiglottis

Épiglotte

بنية غضروفية، رقيقة، مرنة، تشبه اجلفن، تتوضع عند جذر اللسان،
وتنثين فوق املزمار لتمنع دخول السائل والطعام إىل احلنجرة خالل

فعل البلع.

لسانُ املزمارِ (الفَلْكَة)

1092 Epilepsy 

Épilepsie (comitialité)

أيٌ من اضطرابات عصبية خمتلفة تتسم بنوب راجعة (متكررة) نامجة
عن فعالية كهربائية غري طبيعية يف الدماغ.

صرع

1093 Epinephrine 
(adrenaline)
Épinéphrine (adrénaline)

كاتيكوالمني يفرز من لب الكظر استجابة للشدة، ويبادر إىل إحداث
استجابات جسمية عديدة؛ منها تنبيه الفعل القليب، وزيادة ضغط الدم

ومعدل االستقالب وتركيز سكر الدم.

أبِينيفرِين (أدرينالني)

1094 Epiphysis

Épiphyse

اية العظم الطويل اليت تنفصل يف األصل عن العظم الرئيس بطبقة
غضروفية، لكنها تتحد معه فيما بعد خالل التعظم.

مشاشة
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1095 Epispadias

Épispadias

تشوه ينفتح فيه اإلحليل فوق ذروة القضيب بدالً من ايته.

بالٌ فَوقانِيم

1096 Epistaxis

Épistaxis

نزف من األنف.

رعاف

1097 Eponychia

Éponychie

عدوى تصيب الطَّية الظُّفْرِية الدانِية.

مخج اجلُلَيدة فوق الظُّفْر

1098 Eponychium 

Eponychium

شريط ضيق من البشرة ميتد من جدار الظفر على سطحه.

اجلُلَيدة فوق الظُّفْر

1099 Eructation 
(Belching)
Éructation

طرد الغاز أو اهلواء من املعدة عن طريق الفم.

تجشؤ

1100 Eruption 

Éruption

آفات اندفاعية مرئية يف اجللد.

طَفَح

1101 Erysipelas

Érysipèle

التهاب اهلَلَل (النسيج الضام الرخو اخلاليل) الناتج عن العقديات احلالة
للدم -بيتا، ويتميز بطفح جلدي حار حممر متوذم صلب حمدد جيداً،

ويترافق مع أعراض بنيوية شديدة عادة.

احلُمرة

1102 Erythema

Érythème

امحرار اجللد بسبب احتقان األوعية الشعرية (الشعريات).

حمامى

1103 Erythema 
infectiosum
Érythème infectieux aigu

مرض مخجي معتدل، حتدث معظم حاالته يف الطفولة املبكرة، يسببه
الفَيروس الصغري البشري 19، ويتميز بطفح بقْعي حطاطي أمحر

زهري على اخلدين، غالباً ما ينتشر إىل اجلذع واألطراف، وقد يوجد
محى والتهاب مفاصل أيضاً.

احلُمامى العدوائية

1104 Erythema 
marginatum
Érythème marginé

شكل من احلمامى املتعددة األشكال يرى يف محى الروماتيزم، وقد
تكون متنقلة فتدعى احلمامى املُهاجِرة، وتدعى إصابة اللسان باللسان

اجلغرايف.

حمامى هامشية

1105 Erythema 
nodosum
Érythème noueux

التهاب السبلَة الشحمية الذي يتصف بتشكل سريع لعقيدات مؤملة
على السطوح الباسطة للطرفني السفليني، وحتدد اآلفة نفسها، لكنها
ناكسة، ومتعددة أحياناً، وتترافق مع أمل مفصلي ومحى. من أسباب
احلمامى العقدة بعض األدوية والساركويد وبعض العداوى وأمراض

النسيج الضام املناعية وغريها.

حمامى عقدة

1106 Erythroblast 

Érythroblaste

أي من اخلاليا املنواة اليت توجد يف احلالة الطبيعية يف النقي، وتتطور إىل
كرية محراء.

أَرومةُ احلَمراء

1107 Erythrocyte (red 
blood cell) 
Érythrocyte

خلية قرصية الشكل مقعرة الوجهني يف الدم، حتتوي على
اهليموغلوبني، وال يوجد هلا نواة، وتنقل األكسجني وثنائي أكسيد

الكربون من األنسجة وإليها.

كُريةٌ حمراء

1108 Erythrocyte 
sedimentation  
rate
Vitesse de sédimentation globulaire

درجة سرعة ترسب الكريات احلمر حتت شروط قياسية، وقد يدلّ
ارتفاعها على وجود فقر دم أو التهاب.

سرعةُ تثَفُّلِ الكُريات احلُمر

1109 Erythrocytosis

Érythrocytose

ازدياد غري طبيعي يف تعداد الكريات احلمر اجلائلة يف الدوران.

كَثْرةُ الكُريات احلُمر
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1110 Érythromelalgia

Érythromélalgie

حالة نادرة تصيب األشخاص يف أواسط العمر وتتصف بنوبات من أمل
حارق شديد مع امحرار وفرط حس وتعرق لطرف أو أكثر، والسيما
القدمني، ويتحسن األمل بالربودة ورفع الطرف عادة، وميكن ملثل هذه

احلالة أن تترافق مع أمراض النقي التكاثرية أو أمراض أخرى أو
تسبقها.

احمرار اَألطْراف املُؤلم

1111 Erythropenia 
(erythrocytopenia
)
Érythropénie (érythrocytopénie)

تناقص غري طبيعي يف تعداد الكريات احلمر اجلائلة يف الدوران.

قلَّةُ الكُريات احلُمر

1112 Erythropoiesis 

Érythropoïèse

إنتاج الكريات احلمر.

تكَونُ الكُريات احلُمر

1113 Erythropoietin 
(hematopoietin)
Érythropoïétine ((hématopoiétine)

هرمون بروتيين سكري يفرز من الكلية لدى البالغ ومن الكبد يف
األجنة، يؤثّر يف اخلاليا اجلذعية للنقي، وينبه إنتاج الكريات احلمر.

إريثروبويتني

1114 Escape beat

Battement d'échappement

ضربة تلقائية، تصدر عن الوصل األذيين اجلييب أو البطني عادة، وحتدث
بعد سقوط الضربة الطبيعية املتوقَّعة، أي أا تكون متأخرة دوماً منهية

دورة قلبية أطول من الدورة الطبيعية.

ضربة هارِبة

1115 Esophageal 
varices
Varice oesophagienne

أوردة متوسعة متعرجة يف اجلزء القاصي من املريء، أو اجلزء العلوي
من املعدة.

دوالٍ مريئية

1116 Esophagus 

Œsophage

ممر عضلي ميتد من البلعوم إىل املعدة، ويتألف من جزء عنقي  ميتد من
الغضروف احللْقي إىل مدخل الصدر، وجزء صدري ميتد من مدخل

الصدر حىت احلجاب، وجزء بطين أسفل احلجاب حىت املعدة.

املَريء

1117 Esotropia

Ésotropie

شكل من احلول تنحرف فيه إحدى العينني أو كلتامها حنو الداخل.

ِسيلٌ إِنوح

1118 Essential 
hypertension
Hypertension artérielle essentielle

ارتفاع ضغط الدم دون سبب معروف.

يمِ اَألساسالد طغطُ ضفر

1119 Estrogen

Oestrogène

مصطلح عام للهرمونات اجلنسية الستريوئيدية اليت تفرز من املبيض،
وتعد مسؤولة عن املميزات اجلنسية األنثوية الوصفية.

إستروجِني

1120 Euthanasia 
(mercy killing)
Euthanasie

الفعل أو املمارسة اليت تنهي حياة فرد يعاين من علَّة انتهائية أو حالة ال
يرجى شفاؤها كما هو احلال يف إعطاء حقنة مميتة أو إيقاف املداوة

الطبية غري االعتيادية. أو املوت اهلادئ بدون أمل.

قَتلُ املَرحمة

1121 Euthyroid

Euthyroïdien

حالة التمتع بوظيفة درق طبيعية.

سوِي الدرقية

1122 Evans syndrome

Syndrome d'Evans

فقر دم احناليل مكتسب مع قلَّة الصفَيحات.

متالَزِمة إيفانس

1123 Ewing's sarcoma

Sarcome d'Ewing

ورم ذو خاليا دائرية صغرية بدئية، نقيلي، شديد اخلباثة، يصيب
أجدال (أجسام) العظام الطويلة واألضالع والعظام املسطحة لدى
األطفال واليافعني. حيدث بسبب اإلزفاء بني الصبغيني 11 و22.

ساركومةً يوِينغ

1124 Exacerbation

Exacerbation

تزايد شدة املرض أو حدة أي من أعراضه وعالماته.

سورة (تفاقم)

1125 Exanthema 
subitum
Exanthème subit

مرض فريوسي يصيب الرضع واألطفال الصغار، يسببه فريوس اهلربس
البشري 6، ويتظاهر حبمى تستمر أياماً عديدة، وطفح بقعي يظهر

سريعاً بعد اختفاء احلمى.

الطَّفْحيةُ الفَورِية
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1126 Excisional biopsy 
(total biopsy)
Excision-biopsie (biopsie-exérèse)

استئصال نسيج من أجل الفحص العياين واهري، فتزال اآلفة املشتبهة
كاملة.

خزعة استئْصالية ( خزعة شاملَة)

1127 Exenteration

Exentération

االستئصال اجلراحي لعضو داخلي أو استئصال األحشاء.

اجتثاثُ اَألحشاء

1128 Exfoliation 
(desquamation)
Exfoliation (desquamation)

تساقط كحراشف أو طبقات.

تقَشر

1129 Exocrine

Exocrine

يفرز حنو اخلارج من خالل قناة.

خارِجِي اِإلفْراز

1130 Exogenous

Exogène

ينشأ خارج الكائن احلي، أو ينجم عن عوامل خارجه.

خارِجِي املَنشأ

1131 Exophthalmometr
y
Exophtalmométrie

قياس مقدار تبارز كرة العني يف اجلحوظ.

قياس اجلُحوظ

1132 Exophthalmos 
(exophthalmus)
Exophtalmie

تبارز غري طبيعي لكرة العني.

جحوظ

1133 Exostosis 

Exostose

بروز عظمي متوج بغضروف، ينشأ من العظام اليت تتطور من
غضروف.

عرن

1134 Exotoxin

Exotoxine

مادة سامة يفرزها ميكروب، وتتحرر يف الوسط الذي ينمو فيه.

ذيفانٌ خارِجِي

1135 Exotropia 

Exotropie

حولٌ ينحرف فيه احملور البصري إلحدى العينني عن األخرى.

يشحلٌ ووح

1136 Expectorant 

Expectorant

1- اسم: عامل حيثّ على طرد البلغم.                     2- صفة:
حاثٌّ على طرد البلغم.

طَارِد للبلْغمِ (مقشع)

1137 Expectoration

Expectoration

فعل إخراج املواد بالسعال من الرئتني والقصبات والرغامى، وبصقها.
أو القشع.

طَرد البلْغم

1138 Expiration

Expiration

فعل الزفري أو إخراج اهلواء من الرئتني.

زفري

1139 Extension

Extension, traction

فعل متديد طرف مثين أو جعله مستقيماً.

بسط

1140 Extracellular

Extracellulaire

يتوضع أو حيدث خارِج اخلَلية.

خارِج اخلَلية

1141 Extracerebral

Extracérébral

يتوضع أو حيدث خارِج الدماغ.

خارِج الدماغ

1142 Extracorporeal

Extracorporel

يتوضع أو حيدث خارج اجلسم.

خارِج اجلسم

1143 Extrahepatic

Extrahépatique

ينشأ أو حيدث خارج الكبد.

خارِج الكَبِد

1144 Extrapyramidal 
syndrome
Syndrome extrapyramidal

شذوذات احلركة الناجتة عن إصابة الطرق احلركية غري السبيل اهلرمي.

املُتالَزِمة خارِج اهلَرمية

1145 Extrasystole

Extrasystole

انقباض قلب مبكر مستقل عن النظم الطبيعي، ينشأ استجابة لتدفُّع من
جزء آخر غري العقدة اجليبية األذينية.

انقباضةٌ خارِجة
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1146 Extravasate

Extravaser

خروج املادة من وعاء إىل األنسجة، ومنها خروج الدم أو اللمف أو
البول.

يتسرب

1147 Extravasation 

Extravasation

تسرب أو انسياب الدم أو اللمف أو سائل جسمي ضمن األنسجة
احمليطة.

تسرب

1148 Exudate

Exsudat

سائل ذو حمتوى مرتفع من الربوتني واحلطام اخللوي تسرب من
األوعية الدموية، وجتمع يف األنسجة أو على سطوحها، وحيدث بسبب

االلتهاب عادة.

نضحة

1149 Exudation

Exsudation

تسرب السائل واخلاليا واحلطام اخللوي من األوعية وترسبها يف
األنسجة أو حوهلا نتيجة االلتهاب عادة.

نضح
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1150 Facial palsy

Paralysie faciale

شلل وجهي أحادي اجلانب ناجم عن أذية العصب الوجهي.

شلَلُ الوجه

1151 FACS

FACS

آلة تفصل اخلاليا وحتللها حبسب تألقها ومنوذج هذا التألق بعد وصم
هذه اخلاليا بضد مقترن بصباغ تألقي

فارز اخلاليا املفعلة بالفلوريسئني

1152 Facultative

Facultatif

قدرة الكائن على احلياة حتت أكثر من ظرف بيئي واحد.

اختيارِي، مخير

1153 Faget's sign

Signe de Faget

ارتفاع حرارة اجلسم مع بطء النبض، مثلما حيدث يف احلمى الصفراء
مثالً.

ة فاجِيهعالم

1154 Familial 
aggregation
Aggrégation familiale

حدوث حاالت أكثر من اضطراب حمدد لدى األقربني من أقارب
شخص مقارنة بالعائالت الشاهدة.

يلعائ سكَدت

1155 Familial 
hyperlipoproteine
mia
Hyperlipoprotéinémie familiale

جمموعة من األمراض اليت تتصف بتغريات يف تركيز الربوتينات
الشحمية بِيتا وطليعة البِيتا، والدهون املرتبطة ا، وهي مخسة أمناط

حبسب الربوتني الشحمي املسيطر.

يلالعائ ةيمحمِ الشالد ط بروتيناتفَر

1156 Fan sign

Signe de l'éventail de dupré

تباعد أصابع القدم عن بعضها يف أقصى درجات عالمة بابنسكي

عالَمة املروحة

1157 Fanconi syndrome

Syndrome de Fanconi

منط من فقر الدم املعند جمهول السبب، يتميز بقلة الكريات الشاملة
ونقص تنسج نقي العظم وشذوذات خلقية منها قصر القامة وصغر
الرأس واحلول والتخلف العقلي وغريها، وهو مرض عائلي.  أو

مصطلح عام موعة من األمراض تتظاهر باضطرابات وظيفة النبيبات
الكلوية منها الداُء السيستينِي ومتالزمة فانكوين لدى البالغني ومتالزمة

فانكوين املكتسبة.

متالَزِمة فانكوين

1158 Farmer's lung

Poumon de fermier

التهاب الرئة بفرط التحسس يتصف حبمى وزلة تنفسية، وينتج عن
استنشاق غبار عضوي من الكأل العفن الذي حيتوي أبواغ الشعيات

األليفة للحرارة.

رِئَة املُزارِع

1159 Fascia 

Fascial

صحيفة أو شريط من النسيج الليفي كذاك املتوضع عميقاً حتت اجللد،
أو الذي يغلّف العضالت وأعضاء اجلسم املختلفة.

لفافَة

1160 Fascioliasis

Fasciolase

مرض طفيلي ينجم عن مخج بدودة مثْقوبة كبدية من جنس املُتورقَة.

داُء املُتورقات

1161 Fasciolopsiasis

Fasciolopsiose

مرض طفيلي ينجم عن مخج بأي من املَثْقوبات من جنس املُتوارقَة.

داُء املُتوارِقات

1162 Fat necrosis 
(steatonecrosis)
Adiponécrose (stéatonécrose)

خنر يف النسيج الشحمي، يتسم بتكون كميات قليلة من صوابني
الكالسيوم  عندما يحلمه الدهن إىل محوض دمسة وغليسريول.

نخر دهنِي

1163 Fatality rate

Taux de létalité

نسبة عدد األموات بسبب مرض معين إىل عدد احلاالت املشخصة من
ذاك املرض.

معدلُ اِإلماتة

1164 Fatigue fever

Fièvre de fatigue

ارتفاع درجة حرارة اجلسم الذي ميتد عدة أيام بعد التعب املفرط
وإجهاد العضالت املديد.

حمى التعب

1165 Fatigue fracture

Fracture de fatigue

كسر حيدث يف عظم يتعرض لشدة متكررة، ويكون مستعرضاً غالباً.

كَسر التعب

1166 Fat-soluble 
vitamins
Vitamines solubles dans les graisses

فيتامينات ذوابة يف الدهون وغري ذوابة يف املاء نسبياً، وتتميز بأن بنيتها
الكيميائية حتتوى كميات كبرية من أجزاء هيدروكربونية يف اجلزيء،

.Kو Eو Dو A وهذه الفيتامنات هي

فيتامينات ذَوابة بالدهن
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1167 Favism

Favisme

حالة حادة حتدث بعد تناول بعض أنواع البقوليات أو استنشاق طلع
أزهارها، وتتظاهر حبمى وصداع وأمل بطين وفقر دم شديد، وحتدث
هذه احلالة لدى بعض األشخاص املصابني بعوز الكريات احلمراء

لنازِعة هيدرجنيِ الغلُوكُوز -6- فسفات.

فُوال

1168 Fecaloid

Fécaloïde

يشبه املادة الغائطية.

غائطي الشكْل

1169 Feces (stool) 

Fèces (selles)

املادة اليت تطرح من األمعاء خالل التغوط.

بِراز

1170 Felty syndrome

Syndrome de Felty

متالزمة من التهاب مفاصل روماتويدي وضخامة طحال وقلة
الكريات البيض.

متالَزِمة فيليت

1171 Feminity

Féminité

حيازة فتاة أو امرأة للسمات العقلية والفيزيولوجية املرتبطة باجلنس
األنثوي.

أُنوثَة

1172 Feminization

Féminisation

حتريض أو تطور صفات جنسية ثانوية أنثوية لدى الرجل.

استئْناث

1173 Fever

Fièvre

1- (املرادف: سخونة): أي درجة حرارة جسم تزيد عن 100
فهرايت (37.8 م). 2- أي من أمراض خمتلفة ترتفع فيها درجة

حرارة اجلسم عن الطبيعي.

حمى

1174 Fibrillation

Fibrillation

تقلصات سريعة جداً أو نفضان األلياف العضلية، دون حدوث ذلك
يف كامل العضلة. وتطلق التسمية على نفضان عضالت األذينة أو
البطني يف القلب أو يف األلياف العضلية اهليكلية مرتوعة التعصيب

حديثاً.

رجفان

1175 Fibrin

Fibrine

بروتني غري منحلّ أساسي يف جتلّط الدم، يتكون من الفربينوجني بتأثري
الثرومبني.

فبرين

1176 Fibrin 
degradation 
products 
Produit de dégradation du fibrinogène

املواد الناجتة عن حتطّم الفربين.

نواتج تدرك الفبرين

1177 Fibrinogen

Fibrinogène

بروتني مصلي ينقلب إىل فربينوجني يف عملية التجلّط.

فبرينوجني

1178 Fibromyalgia

Fibromyalgie

متالزمة من أمل مزمن واسع االنتشار يف األنسجة الرخوة مع حس
ضعف وتعب واضطراب النوم، وكآبة، مع اضطرابات وظيفية أخرى،

وسبب هذه املتالزمة جمهول.

أمل الليف العضلي

1179 Filariasis

Filariose

مرض طفيلي ينجم عن وجود أي من ديدان ممسودة (مدورة) عديدة
تنتمي إىل عائلة الفيالريات، قد يسبب انسداد األقنية اللمفاوية الذي

ميكن أن يؤدي إىل داء الفَيل.

داُء الفيالريات

1180 Fine-needle biopsy

Ponction (biopsie) à l'aiguille fine

شفط حملول خلوي من نسيج معني بوساطة إبرة حنيفة.

خزعة اإلبرة النحيفَة

1181 Finkelstein's test

Test de Finkelstein

اختبار اللتهاب زليل الوتر، وجيرى بعطف اإلام إىل راحة اليد مع
تغطيتها باألصابع األربعة األخرى، مث يعطف الرسغ باجتاه الزند مما
يزيد أمل التهاب زليل الوتر، وميكن أن جتس فرقعة على مسري الوتر

املصاب.

اختبار فينكلشتاين

1182 First sound

Premier bruit

صوت القلب الذي حيدث مع االنقباض البطيين، وينجم يف املقام
األول عن انغالق الصمامني األذينيني البطينيني.

(القَلْبِي) لاَألو وتالص
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1183 Fistula

Fistule

ممر أو اتصال غري طبيعي، يكون عادة بني عضوين داخليني،  أو يؤدي
من عضو إىل سطح اجلسم.

ناسور

1184 Fistulectomy

Fistulectomie

استئصال سبيل ناسوري.

استئْصالُ الناسور

1185 Fistulotomy

Fistulotomie

الشق اجلراحي للناسور.

بضع الناسور

1186 Flaccid paralysis

Paralysie flasque

شلل مع نقص التوتر العضلي.

شلَل رخو

1187 Flagellum 

Flagelle

بروز من اخللية طويل، متحرك، يشبه الذيل، خيدم كعضي حتركي.

سوط

1188 Flatulence

Flatulence

وجود كمية مفرطة من اهلواء أو الغاز يف املعدة أو يف األمعاء تسبب
متدد تلك األعضاء.

تطَبلُ البطْن

1189 Flatus

Flatuosité

غاز أو هواء يطرد من خالل الشرج، أو غاز أو هواء يف السبيل
املعدي املعوي.

أَرياح

1190 Flexion 

Flexion

فعل الثين أو حالة الوجود مثنياً.

يثَن

1191 Flexure

Flexure

حنية أو طية أو انعطاف كما يف عضو أنبويب.

ثَنية

1192 Fluorescence

Fluorescence

خاصية انبعاث الضوء عند التعرض للضوء، ويكون طول موجة الضوء
املنبعث أكرب من طول موجة الضوء املمتص.

تأَلُّق

1193 Fluoroscope

Fluoroscope

أداة تستخدم لفحص البىن العميقة بوساطة األشعة السينية.

منظار التأَلُّق

1194 Fluoroscopy 

Fluoroscopie

إجراء باألشعة السينية يستخدم لفحص البىن العميقة، يعطي صور
مباشرة وحركة على الشاشة.

يأَلُّقت ظرينت

1195 Flux

Écoulement

تولّد تدفع كهربائي يف عصبون.

تدفُّق

1196 Focal 
glomerulonephriti
s
Glomérulonéphrite focale

يصيب التهاب كبيبات الكلية البؤري نسبة قليلة من الكبيبات،
ويتظاهر ببيلة دموية وميكن أن يترافق مع إنتان تنفسي علوي حاد

لدى الذكور الشباب، ويترافق مع ترسبات IgA يف املسراق الكبييب،
وينتج املرض عن األمراض اموعية مثل فرفرية هينوخ شونالين.

رِيؤالكُلَى الب يباتهاب كُبالْت

1197 Fogarty catheter

Cathéter de Fogarty

قثطار ينتهي ببالون قرب ايته يستخدم إلزالة اخلثرات والصمات من
األوعية الدموية أو الستئصال احلصيات من األقنية الصفراوية.

قثْطار فُوغارتي

1198 Foley’s Catheter

Cathéter de Foley

قثطار مطاطي لين يبقى يف املثانة بوجود بالون قابل للنفخ.

قثْطار فُولي

1199 Follicle

Follicule

حفرة أو اخنساف يشبه جيبة أو كيس.

جريب

1200 Follicle 
stimulating 
hormone
Hormone folliculostimulante

هرمونٌ موجه للغدد التناسلية يفرز من الغدة النخامية األمامية، ينبه منو
اجلريبات يف املبيض، وحيثُّ تكون النطاف يف اخلصية.

اهلُرمونُ املُنبه للجريب
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1201 Food irradiation

L'irradiation des aliments

عملية تعريض الطعام إىل إِشعاع مؤين بقصد ختريب املكروبات
واجلراثيم والفريوسات واحلشرات اليت قد تكون موجودة يف الطعام.

تشعيع الطَّعام

1202 Food-born

Diffusé par l'aliment

مخج أو عامل مؤذ آخر ينتقل عن طريق سلسلة طعامية حيوانية (أو
بشرية).

منقولٌ بِالغذاء

1203 Forced expiratory 
volume (FEV)
Volume expiratoire forcé

اجلزء من السعة احليوية القسرية الذي ميكن زفره خالل عدد من
الثواين.

رِيالقَس فريِيم الزاحلَج

1204 Forced vital 
capacity (FVC)
Capacité vitale forcée

السعة احليوية القسرية هي حجم اهلواء الذي ميكن زفريه قسرياً بعد
أخذ شهيق كامل، وتقاس باللتر.

السعة احليوية القسرية

1205 Formed elements 
(of the blood)
Éléments figurés du sang

العناصر اخللوية يف الدم.

عناصر الدمِ املُتشكِّلَة

1206 Fracture

Fracture

1- فعل أو عملية الكسر. 2- كسر أو متزق أو فلع خصوصاً يف
عظم أو غضروف.

كَسر

1207 Fraternal twins

Jumeaux frères

توأمان مشتقان من بيضتني ملقحتني على حنو منفصل، خيتلفان يف
البنية اجلينية، وقد يكونان من اجلنس ذاته أو خمتلفَي اجلنس.

توأَمان أَخوان (توأَما البيضتني)

1208 Fremitus (thrill)

Frémissement (thrill)

.اهتزاز ارتعاشي يف أي منطقة من اجلسم ميكن كشفه باجلس

حسيس (هرير)

1209 Friedreich's sign

Signe de Friedreich

يف التهاب التأمور الالصق، عندما حيدث بعد كل انبساط للقلب وهطٌ
مفاجئ ألوردة العنق املتوسعة.

عالَمةُ فريدرايخ

1210 Fulguration 
(Fulgurant)
Électrodessication

ختريب النسيج احلي بوساطة تيار كهربائي عالي التردد، مطبق من
خالل مسرى كَهربِي يشبه اإلبرة.

تصعيق

1211 Fumigation

Fumigation

تعريض لدخني مطهر كالفورمالدهيد مثالً.

استدخان

1212 Functional 
murmur
Souffle fonctionnel

نفخة قلبية غري مترافقة مع أمراض قلبية هامة.

نفْخة وظيفية

1213 Fundus oculi

Fond d'œil

اجلزء اخللفي من باطن املقلة، وميكن رؤيته من خالل احلدقة باستخدام
منظار العني.

قاع العني
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1214 Galactogogue

Galactogogue

عامل حيثّ على إفر از اللّنب ودره.

مدر اللَّبن

1215 Galactorrhea 

Galactorrhée

إفراز لنب الثدي لدى الرجال، أو لدى النساء غري املرضعات.

ثَر اللَّبن

1216 Gallop rhythm

Rythme de galop (bruit de galop)

موجودة إصغائية لثالثة أو أربعة أصوات قلبية، يتوافق وجود األصوات
اإلضافية مع االنبساط، وترتبط بالتقلص األذيين (اخلبب قُبيل

االنقباضي) أو باالمتالء املبكر السريع لبطني مع تبدل املطاوعة البطينية
(خبب بدء االنبساط)، أو بتزامن التقلص األذيين  واالمتالء البطيين

املبكر السريع (خبب مجعي).

نظْم اخلَبب

1217 Ganglion

Ganglion

1- أحدوبة صغرية، قاسية عادة، تتوضع فوق وتر، أو فوق احملفظة
احمليطة مبفصل. 2-  جمموعة من األجسام اخللوية العصبية اليت تتوضع
خارج اجلهاز العصيب املركزي، ويدلّ أحياناً على جمموعات نووية

حمددة داخل الدماغ أو النخاع؛ مثال ذلك العقد القاعدية.

عقْدة

1218 Gangrene

Gangrène

موت النسيج بسبب انقطاع التروية الوعائية، ويتبعه غزو جرثومي
وتفَسخ.

غَنغرينة

1219 Gangrenosis

État d'un organisme gangreneux

تطور غَنغرينة.

رغنغت

1220 Gardner syndrome

Syndrome de Gardner

داء بوليبات متعدد مؤهب لسرطانة القولون، مع أورام أخرى مثل
األورام العظمية يف اجلمجمة، وكيسات ورمية بشروانِية وأورام ليفية،

وهو مرض وراثي جسدي سائد.

متالَزِمة غاردنر

1221 Gingiva

Gencive

نسيج ضام، متني، مغطّى بغشاء خماطي يغلّف األقواس السنخية للفك
وحييط بقواعد األسنان.

لثَة

1222 Gingivalgia

Gingivalgie

أَلَم يتوضع يف اللِّثَة.

أَلَم اللِّثَة

1223 Gingivectomy 

Gingivectomie

استئصال النسيج اللثوي املريض.

قَطْع اللِّثَة

1224 Gingivoglossitis

Gingivoglossite

إصابة اللِّثَة واللِّسان بااللتهاب.

الْتهاب اللِّثَة واللِّسان

1225 Gingivostomatitis

Gingivostomatite

إصابة اللثة وخماطية الفم التهاب.

الْتهاب اللِّثَة والفَم

1226 Glanders

Morve

مرض معد يصيب اخليل، وينتقل إىل البشر، تسببه البوركهولديرية
الرعامية، ويتظاهر بالتهاب قيحي يف األغشية املخاطية وطفح جلدي

وعقد تلتحم، وتتخرب مكونة قرحات عميقة قد تنتهي بتنخر
الغضروف والعظم.

رعام

1227 Glans 

Glans

جسم وعائي خمروطي يكون اية القضيب أو البظر.

حشفَة

1228 Glans Penis 

Glans penis

توسع خمروطي يف اجلسم األسفنجي يكون رأس القضيب.

حشفَةُ القَضيب

1229 Glaucoma

Glaucome

جمموعة من أمراض العني تتسم بزيادة ضغط باطن العني الذي يؤدي
إىل تبدالت يف القرص البصري وعيوب منطية يف الساحة الرؤية.

زرق

1230 Glioma

Gliome

ورم ينشأ من الدبق العصيب للدماغ أو احلبل النخاعي.

يقبد مرو

1231 Globulin

Globuline

أي صنف من الربوتينات البالزمية اليت تفصل بالرحالن الكهريب إىل
ألفا غلوبولني وبيتا غلوبولني وغاما غلوبولني.

غلُوبولني
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1232 Glomerular filtrate

Filtrat glomérulaire

رشاحة بالزما مستدقَّة، غري خلوية، قليلة الربوتني، تعرب الكبيبة.

رشاحةٌ كُبيبِية

1233 Glomerulonephriti
s
Glomérulonéphrite

مرض كلوي يتظاهر بتبدالت التهابية تصيب الكبب الكلوية يف كلتا
الكلوتني.

الْتهاب كُبيبات الكُلَى

1234 Glomerulus 

Glomérule

حزمات صغرية من الشعريات تربز أحداها يف النهاية املمتدة أو حمفظة
أي من النبيبات الناقلة للبول، وتكون مع احملفظة الكبيبية اجلسيم

الكلوي.

كُبيبة

1235 Glossalgia 

Glossalgie

الشكوى من أمل يف اللِّسان.

أَلَم اللِّسان

1236 Glossectomy

Glossectomie

االستئصال اجلراحي الكُلِّي أو اجلُزئي للّسان.

استئْصالُ اللِّسان

1237 Glossitis

Glossite

حدوث التهاب يف اللِّسان.

الْتهاب اللِّسان

1238 Glossocele

Glossocèle

تورم أو تبارز اللسان.

قيلَةٌ لسانِية

1239 Glossoncus

Tuméfaction de la langue

أي من تورمات يف اللسان مبا فيها األورام (التنشؤات).

تورم اللِّسان

1240 Glossopathy

Glossopathie

أي مرض يف اللسان.

اعتالَلُ اللِّسان

1241 Glossopexy

Glossopexie

الْتصاق (أو إلصاق) اللسان بالشفة.

تثْبيت اللِّسان

1242 Glossoplasty

Glossoplastie

عملية جراحية رأبية  للسان.

رأْب اللِّسان

1243 Glossorrhaphy

Glossorraphie

خياطة اللسان.

رفْو اللِّسان

1244 Glossoscopy

Glossoscopie

فحص السان.

معاينةُ اللِّسان

1245 Glossotomy

Glossostomie

الشق اجلراحي للّسان.

بضع اللِّسان

1246 Glottis 

Glotte

جهاز التصويت يف احلنجرة، يتألّف من احلبلني الصوتيني احلقيقيني
والفتحة الكائنة بينهما (مشق املزمار).

مزمار

1247 Glucagon

Glucagon

هرمون عديد البيبتيد تفرزه خاليا ألفا من جزر النغرهانس يف
البنكرياس استجابة الخنفاض مستويات سكر الدم، ويبادر إىل رفع

سكر الدم بتنبيه  تفكك الغليكوجني يف الكبد.

غلُوكاغُون

1248 Glucogenesis 

Glycogenèse

تكون الغلوكوز من خالل جتزئة الغليكوجني (حتلل الغليكوجني).

تكَونُ الغلُوكُوز

1249 Glucolysis 

Glycolyse

حتطّم الغلوكوز.

تحلُّلُ الغلُوكُوز

1250 Gluconeogenesis 

Néoglucogenèse

تركيب السكر من جزيئات غري الكاربوهيدرات؛ مثل احلموض الدمسة
واألمينية.

استحداثُ السكَّر

1251 Glucopenia 

Glucopénie

عوز أي من السكاكر أو كلّها يف عضو أو نسيج.

قلَّةُ السكَّر
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1252 Glucose tolerance 
test
Test de tolérance au glucose

اختبار لتشخيص السكري، أو لتشخيص نقص سكر الدم، إذ يعطى
املريض الصائم 75 غراماً من الغلوكوز فريتفع مستوى السكر سريعاً
ليهبط إىل الطبيعي خالل ساعتني عادة، يف حني يرتفع السكر أكثر

لدى السكريني ويبقى فترة أطول لدى السكريني، وحيدث نقص سكر
الدم بعد 3-5 ساعات لدى املصابني بنقص سكر الدم.

اختبار تحملِ الغلُوكُوز

1253 Glucosuria 

Glycosurie

وجود الغلوكوز يف البول.

بِيلَةٌ غلُوكُوزِية

1254 Glycemia 

Glycémie

وجود السكر يف الدم.

سكَّر الدم

1255 Glycogen

Glycogène

عديد سكاريد ينتجه الكبد، ويخزن فيه.

غليكُوجني

1256 Glycogenesis

Glycogénogenèse

حتول الغلوكوز إىل غليكوجني للتخزين يف الكبد.

تكَونُ الغليكُوجني

1257 Glycogenolysis

Glycogénolyse

تفكك الغليكوجني يف الكبد الذي يقود إىل إنتاج الغلوكوز.

تحلُّلُ الغليكوجني

1258 Glycogenosis

Glycogénose

أحد أمراض ترسيب الغليكوجني السبعة، اليت تتصف بتراكم
الغليكوجني يف األنسجة، فيحدث ضخامة طحال أو قلب أو

.العضالت، مع ضعف عضلي مترق

داء غليكُوجينِي

1259 Glyconeogenesis

Néoglucogenèse

تركيب الغلوكوز من جزيئات غري الكاربوهيدرات كاحلموض األمينية
والدمسة.

استحداثُ السكَّر

1260 Glycosuria

Glycosurie, glucosurie

وجود السكر يف البول.

بِيلَةٌ سكَّرِية

1261 Gnathalgia

Gnathalgie

.الشكوى من أمل يف الفَك

الفَك أَلَم

1262 Gnathitis

Gnathite

إصابة الفك بااللتهاب.

الفَك هابالْت

1263 Gnathoprosoposch
isis
Chéilo-gnathoprosoposchisis

شق يف الوجه والفك.

فكي هِيجو فَلَح

1264 Gnathostomiasis

Gnathostomose

وذمةٌ متنقّلة أو طَفَح زاحف ناجم عن مخج حتت جلدي بريقات
الفَغمية املُقَنفَذَة، ينتقل عادة بتناول األمساك غري املطهوة جيداً.

داُء الفَغميات

1265 Goiter

Goitre

ضخامة الغدة الدرقية.

دراق

1266 Gonadotrophin

Gonadotrophine

هرمون ينبه منو ونشاط الغدد التناسلية، وخصوصاً أي من هرمونات
النخامية العديدة اليت تنبه وظيفة املبيضني واخلصيتني.

موجهةُ الغدد التناسلية

1354 Gaster (stomach) 

Gastre (estomac)

جزء متوسع من السبيل اهلضمي يشبه الكيس، يتوضع بني املريء
واملعى الدقيق حتت احلجاب احلاجز مباشرة.

معدة

1355 Gastrectasia

Gastrectasie

اتساع يصيب املَعدة.

توسع املَعدة

1356 Gastrectomy

Gastrectomie

استئصال كلّ املعدة أو جزء منها.

استئْصالُ املَعدة

1357 Gastrin

Gastrine

هرمون عديد البيبتيد تفرزه خاليا حمددة يف الغدد البوابية، ينبه بشدة
إفراز احلمض املعدي والبيبسني، يف حني ينبه على حنو ضعيف إفراز

اإلنزميات البنكرياسية وتقلّص املرارة.

غاسترين
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1358 Gastrinoma

Gastrinome

ورم نادر يفرز كميات مفرطة من هرمون الغاسترين تسبب متالَزِمة
زولينجر-إيليسون.

غاسترينِي مرو

1359 Gastritis

Gastrite

الْتهاب املَعدة.

الْتهاب املَعدة

1360 Gastrocardiac

Gastrocardiaque

يتعلّق باملعدة والقلب.

قَلْبِي يدعم

1361 Gastrocoele

Archentéron

تبارز فتقي يف املعدة أو جيبة املعدة.

القيلة املعدية

1362 Gastrocolic

Gastrocolique

يتعلّق باملعدة والقولون.

نِيلُوقَو يدعم

1363 Gastrocolitis

Gastrocolite

الْتهاب املَعدة و القَولُون.

الْتهاب املَعدة و القَولُون

1364 Gastrocolostomy

Gastrocolostomie

إحداث جراحي لتفاغر (فتحة اتصال) بني املعدة والقولون.

مفاغَرةٌ معديةٌ قَولُونِية

1365 Gastrocolotomy

Gastrocolotomie

الشق اجلراحي للمعدة والقولون.

بضع املَعدة والقَولُون

1366 Gastrocutaneous

Gastrocutané

يتعلّق باملعدة واجللد، أو يصل بني املعدة وسطح اجللد كالناسور
املعدي اجللدي.

يجِلْد يدعم

1367 Gastrodiaphany

Gastrodiaphanie

فحص املعدة بوساطة تضوء جدارها (فحص نفوذ الضوء منه) مبصباح
كهربائي صغري يمرر أسفل املري.

يدعم يوائضم ظرينت

1368 Gastroduodenal

Gastroduodénal

يتعلّق باملعدة واالثناعشري.

رِيشثْناعا يدعم

1369 Gastroduodenitis

Gastroduodénite

الْتهاب املَعدة واالثناعشري.

الْتهاب املَعدة واالثناعشري

1370 Gastroduodenosto
my
Gastroduodénostomie

إحداث جراحي لتفاغر (فتحة اتصال) بني املعدة واالثناعشري.

مفاغَرةٌ معديةٌ اثْناعشرِية

1371 Gastrodynia 

Gastrodynie

أمل يف املعدة.

وجع املَعدة

1372 Gastroenteralgia

Gastro-entéralgie

أمل يف املَعدة واَألمعاء الدقيقة.

وجع املَعدة واَألمعاء

1373 Gastroenteritis

Gastro-entérite

إصابة املَعدة واَألمعاء الدقيقة بااللتهاب.

الْتهاب املَعدة واَألمعاء

1374 Gastroenterocoliti
s
Gastro-entérocolite

إصابة  املَعدة واَألمعاِء الدقيقة والقَولُون بالتهاب.

الْتهاب املَعدة واَألمعاِء والقَولُون

1375 Gastroenterologist

Gastro-entérologue

الطبيب املختص يف أمراض السبيل املعدي املعوي.

يمهازِ اهلَضاجل طَبيب

1376 Gastroenterology

Gastro-entérologie

فرع من الطب يعىن بدراسة االضطرابات اليت تصيب املعدة واألمعاء
واألعضاء املتعلقة ما.

يمهازِ اهلَضاجل بط

1377 Gastroenteropathy

Gastro-entéropathie

أي مرض يف املعدة واألمعاء.

اعتالَلُ املَعدة واَألمعاء

1378 Gastroenteroplast
y
Gastro-entéroplastie

عملية جراحية رأبية للمعدة واألمعاء الدقيقة.

رأْب املَعدة واَألمعاء
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1379 Gastroenterostom
y
Gastro-entérostomie

إحداث تفاغر( فتحة اتصال) جراحياً بني املعدة واألمعاء الدقيقة.

مفاغَرةٌ معديةٌ معوِية

1380 Gastroenterotomy 

Gastro-entérotomie

الشق اجلراحي للمعدة واألمعاء.

بضع املَعدة و اَألمعاء

1381 Gastroesophageal

Gastro-oesophagien

يتعلق باملعدة واملريء.

يريئم يدعم

1382 Gastroesophageal 
reflux
Reflux gastro-oesophagien

قلس حمتويات املعدة إىل داخل املريء، ينجم غالباً عن قصور املصرة
املريئية السفلية، وقد يقود ذلك إىل الْتهاب املَريء اجلَزرِي، وتندب
املريء وتضيقه، ومري باريت يف املريء اليت تزيد خطر حدوث

سرطان املريء.

ياملَريئ يدر املَعاجلَز

1383 Gastroesophagost
omy
Gastro-oesophagostomie

إحداث جراحي لتفاغر (فتحة اتصال) بني املعدة واملريء.

مفاغَرةٌ معديةٌ مريئية

1384 Gastrofiberscope

Gastrofibroscope

منظار أليايف ملعاينة املعدة.

ياَأللْياف ةداملَع ظارنم

1385 Gastrogavage

Gavage

تغذية اصطناعية بوساطة أنبوب يصل إىل داخل املعدة.

ةدقِ املَعةٌ بطَرِيرِيةٌ قَسيذغت

1386 Gastrograph

Gastrographe

جهاز يسجل حركات املعدة.

مخطاطُ حركَة املَعدة

1387 Gastrohepatic

Gastrohépatique

يتعلّق باملعدة والكبد.

يكَبِد يدعم

1388 Gastrohepatitis

Gastrohépatite

الْتهاب املَعدة والكَبِد.

الْتهاب املَعدة والكَبِد

1389 Gastroileac

Gastro-iléal

يتعلّق باملعدة واللفائفي.

يفلَفائ يدعم

1390 Gastroileal Reflex

Réflexe gastro-iléal

ارختاء الصمام اللَفائفي القَولونِي بسبب وجود الطعام يف املعدة.

يفالَّلفائ يداملَع كَسعاملُن

1391 Gastrointestinal

Gastro-intestinal

يتعلّق باملعدة واألمعاء.

وِيعم يدعم

1392 Gastrointestinal 
examination
Examen gastro-intestinal

فَحص عيانِي لباطن السبيل املعدي املعوي باستخدام املنظار الداخلي.

تنظري داخلي معدي معوي

1393 Gastrojejunocolic

Gastrojéjunocolique

يتعلّق أو يتصل بكلّ من املعدة والصائم والقولون كالناسور املعدي
الصائمي القولوين.

نِيلُوقَو يمصائ يدعم

1394 Gastrojejunostom
y
Gastrojéjunostomie

إحداث جراحي لتفاغر (فتحة اتصال) بني املعدة والصائم.

مفاغَرةٌ معديةٌ صائمية

1395 Gastrolienal

Gastrosplénique

يتعلّق باملعدة والطحال.

يحالط يدعم

1396 Gastrolith 

Gastrolithe

حصاة تتكون يف املعدة.

حصاةُ املَعدة

1397 Gastrolithiasis

Gastrolithiase

وجود أو تكون حصيات يف املعدة.

تحصي املَعدة

1398 Gastrologist

Gastérologue

الطبيب املختص بأمراض املعدة.

طَبيب املَعدة

1399 Gastrology

Gastrologie

فرع من الطب يعىن بدراسة االضطرابات املؤثّرة يف املعدة.

طب املَعدة

89



ثالث عشر مؤمتر التعريب ال Gمشروع معجم مصطلحات الطب الباطين

1400 Gastrolysis

Gastrolyse

فصل جراحي لاللتصاقات حول املعدة دف حتريرها.

افْتكَاك املَعدة

1401 Gastromegaly

Gastromégalie

حدوث تضخم يف املَعدة.

ضخامةُ املَعدة

1402 Gastromycosis

Gastromycose

مرض يف املعدة تسببه الفطور.

يدعم فُطار

1403 Gastrone

Gastrone

مثبط هرموين إلفراز احلمض املعدي.

غاسترون

1404 Gastropathy

Gastropathie

أي مرض يف املعدة.

اعتالَلُ املَعدة

1405 Gastroperitonitis

Gastropéritonite

الْتهاب يصيب املَعدة والصفاق.

الْتهاب املَعدة والصفاق

1406 Gastropexy

Gastropexie

التثبيت اجلراحي للمعدة إىل جدار البطن.

تثْبيت املَعدة

1407 Gastrophrenic

Gastrophrénique

يتعلّق باملعدة واحلجاب.

جابِيح يدعم

1408 Gastroplasty

Gastroplastie

إصالح جراحي لتشوه املعدة دون استئصال أي جزء.

رأْب املَعدة

1409 Gastroplegia

Gastroplégie

إصابة املعدة بالشلل.

شلَلُ املَعدة

1410 Gastroptosis

Gastroptose

حالة تتدلّى فيها املعدة إىل األسفل يف البطن.

تدلِّي املَعدة

1411 Gastropulmonary

Gastropulmonaire

يتعلّق باملعدة والرئتني.

رِئَوِي يدعم

1412 Gastrorrhagia

Gastrorragie

حدوث نزف من جدار املعدة.

يدعم فزن

1413 Gastrorrhaphy

Gastrorraphie

خياطة جرح املعدة.

رفْو املَعدة

1414 Gastrorrhea

Gastrorrhée

إفراز مفرط للمخاط أو العصارة املعدية يف املعدة.

يدعم ثَر

1415 Gastroschisis

Gastroschisis, diastématogastrie

شق خلقي يف جدار البطن ال يشمل ناحية دخول احلبل السري،
ويترافق عادة بتبارز (اندحاق) األمعاء الدقيقة وجزء من األمعاء

الغليظة.

يلْقطْنِ اخلالب قاقشان

1416 Gastroscope

Gastroscope

منظار داخلي مصمم للوصول إىل املعدة يسمح بفحصها من الداخل.

منظار املَعدة

1417 Gastroscopy 

Gastroscopie

فحص عياين لداخل املعدة باستخدام منظار املعدة.

تنظري املَعدة

1418 Gastrosis

Gastrose

أي مرض يف املعدة.

معاد

1419 Gastrospasm

Gastrospasme

إصابة املعدة بالتشنج.

تشنج املَعدة

1420 Gastrostenosis

Gastrosténose

تناقص حجم جوف املعدة.

تضيق املَعدة
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1421 Gastrostoma

Fistule gastrique

ناسور معدي أو فتحة حمدثة جراحياً يف املعدة من خالل جدار البطن.

فُغرةٌ معدية

1422 Gastrostomy

Gastrostomie

إحداث فتحة اصطناعية يف املعدة باجلراحة.

فَغر املَعدة

1423 Gastrotome

Gastrotome

أداة قاطعة تستخدم يف بضع املعدة.

مبضع املَعدة

1424 Gastrotomy

Gastrotomie

الشق اجلراحي للمعدة.

بضع املَعدة

1425 Gastrotonometry

Gastrotonométrie

قياس الضغط داخل املعدة.

قياس ضغط املَعدة

1426 Gastrotoxin

Gastrotoxine

مادة تحدث تأثرياً مسياً على املعدة.

ذيفَانٌ سام للمعدة

1427 Gastrotropic

Gastrotrope

ذو ألفة للمعدة، أو يحدث تأثرياً خاصاً فيها.

موجه للمعدة

1428 Gene

Gène

وحدة وراثية تشغل موضعاً خاصاً على صبغي، وحتدد صفة معينة يف
الكائن احلي من خالل توجيه تكوين بروتني خاص، وتكون قادرة

على نسخ ذاا يف كلّ انقسام خلوي.

جِني

1429 Gene cluster 

Groupe de gènes

جمموعة من اجلينات املترابطة تشتق من جني سلفي، وتتوضع متقاربة
بشدة على الصبغي ذاته.

عنقُود جيين

1430 Genetic cod

Code génétique

تتابع النكليوتيدات اليت تعد قاعدة الوراثة يف جزيء دنا ما من
الصبغي، وحتدد تتابع احلمض األميين لدى تركيب الربوتينات.

اجلينِي اموزالر

1431 Genital wart 
(papilloma 
venereum)
Verrue génitale (papillome vénérien)

ورم حلَيمي مؤنف يتوضع عادة على اجللد واألغشية املخاطية للشرج
واألعضاء التناسلية الظاهرة، يسببه فريوس الورمِ احلُلَيمي الذي ينتقل

باالتصال اجلنسي.

ثُّؤلولُ تناسلي (ورم حلَيمي منتقلٌ
جِنِسياً)

1432 Genome 

Génome

جمموعة فردانية كاملة من الصبغيات مع اجلينات املرتبطة ا.

مجني

1433 Genotype

Génotype

1- البنية اجلينية لكائن حي أو جمموعة من الكائنات احلية. 2-
جمموعة أو صنف من الكائنات احلية ذات بنية جينية واحدة.

طُ جينِيمن

1434 Genu valgum

Genu valgum

تشوه تتقوس فيه الساقان حنو الداخل، فتتقارب الركبتان، وتتزايد
املسافة بني الكاحلني.

ركْبةٌ روحاء

1435 Genu varum

Genu varum

تشوه تتباعد فيه الركبتان على حنو غري طبيعي مع تقوس حنو اخلارج يف
إحدى الساقني أو كلتيهما يف جوار الركبتني.

ركْبةٌ فَحجاء

1436 Gerhard sign

Signe de Gerhard

نبض طحايل جمسوس يف القلس األري.

عالمة غريهارد

1437 Geriatrics 
(geriatric 
medicine)
Gériatrie

اختصاص يف الطب يعىن بأمراض املسنني ومشاكلهم الصحية،
والسيما لدى من جتاوز عمره 65 سنة.

طب الشيخوخة

1438 Germinal Center

Centre germinatif

منطقة يف مركز العقيدة اللمفاوية حيتوي تكدسات للمفاويات متكاثرة
بنشاط.

مركَز منتش
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1439 Gestational 
diabetes 
Diabète gestationnel

شكل من السكري حيدث لدى النساء احلوامل.

يلاحلَم كَّرِيالداء الس

1440 Giantism 

Géantisme (gigantisme)

فرط منو اجلسم نتيجة زيادة إفراز هرمون النمو من الغدة النخامية.

العملَقَة

1441 Giardiasis

Giardiase, lambliase

مخج األمعاء الدقيقة بأَوايلّ اجلياردية اللَّمبِلية الذي ينتشر عن طريق
الطعام أو املاء أو بالتماس املباشر من شخص إىل آخر، وتتدرج

األعراض من االنزعاج املعدي املعوي الالنوعي إىل إسهال خفيف (إىل
غزير) وغثيان وإاك وفقد الشهية ونقص وزن.

داُء اجليارديات

1504 Gonorrhea 

Gonorrhée

مخج جرثومي بالنيسرِية البنية اليت غالباً ما تنتقل مبمارسة اجلنس،
يتظاهر لدى الذكور بالتهاب إحليل وأمل وجنيج قيحي، ويكون لدى
اإلناث ال عرضياً على العموم، لكنه قد ميتد ويسبب التهاب البوق
والتهاب املَبيض وخراجاً بوقياً مبيضياً والتهاب بريتوان، وقد حيدث
جترمث دم لدى اجلنسني يؤدي إىل آفات جلدية أو التهاب مفاصل، أو

التهاب سحايا أو التهاب شغاف يف حاالت نادرة.

داُء السيالَن

1505 Goodpasture 
syndrome
Syndrome de Goodpasture

التهاب كبيبات الكلى بوجود أضداد الغشاء القاعدي مع حدوث
نفث دم مرافق أو سابق، ويتفاقم التهاب الكلية سريعاً عادة حىت

الفشل الكلوي واملوت، وتظهر خزعة الرئة بعد الوفاة نزفاً حديثاً أو
داء هيموسيديرينياً.

متالَزِمةُ غود باستشار

1506 Gout 

Goutte

اضطراب يف استقالب البورين، يتظاهر بفَرط حمضِ يوريك الدم
والتهاب مؤمل يف املفاصل ناجم عن ترسب اليورات يف املفاصل

وحوهلا،  وغالباً ما يصاب مفصل وحيد، وتشيع إصابة مفصل إام
القدم.

نِقْرِس

1507 Gowers disease 
(muscular 
dystrophy)
Dystrophie musculaire type Gowers

حثل عضلي مترق يصيب العضالت القاصية.

احلَثَل العضلي من نمط غاور

1508 Gowers sign

signe de Gower

مناورة جترى لدى املصاب بضعف عاطفات الركبة والفخذ؛ إذ حيين
جسده إىل األمام يف الوركني عند وقوفه من القرفصاء أو اجللوس مث
يضع يديه على الركبتني ويبسط جذعه مبعاونة سحب يديه تدرجيياً

على الفخذين، ويشاهد يف احلثل العضلي من منط دوشني مثالً.

عالَمة غاور

1509 Graft versus host 
disease (GVHD)
Maladie du greffon contre l'hôte

تفاعل تنافر لدى ثوي ذي أهلية مناعية ضعيفة عند تلقّيه لنسيج ملفاين
مؤهل مناعي من مانح خمتلف عنه مناعياً، وينتج التفاعل عن تأثري

اخلاليا املنقولة ضد أنسجة الثوي اليت متتلك مستضداً غري موجود لدى
املانح، وأكثر ما حيدث هذا التفاعل بعد زرع نقي العظم، ويبدأ بعد
الزرع بأسبوع إىل شهر يف احلالة احلادة، أو بعد الزرع بأسابيع يف

احلالة املزمنة، وأكثر ما يتظاهر الداء بأعراض هضمية وكبدية وجلدية.

الَ الثَّوِييمِ حداء الطُّع

1510 Gram stain

Colorant de Gram

طريقة لتفريق تلوين اجلراثيم، إذ تثبت اجلراثيم باللهب أو امليثانول
تلون مبحلول بنفسجي بلّوري، وتعاجل مبحلول يودي، مث تغسل ويزال

امللون، مث يوضع ملون آخر هو زفرانني O، ويف النهاية تصطبغ
اجلراثيم إجيابية الغرام بلون أُرجوانِي غامق، واجلراثيم سلبية الغرام بلون

.حممر

ملَون غرام

1511 Grandiosity 

Grandiosité

اعتقاد مبالغ فيه باألمهية الشخصية أو اهلوية.

هوس العظَمة

1512 Granulocytopenia

Granulocytopénie

حالة تتسم باخنفاض غري طبيعي يف تعداد الكريات البيض احملببة يف
الدم.

قلَّةُ املُحببات
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1513 Granulocytosis

Granulocytose

حالة تتسم بازدياد غري طبيعي يف تعداد الكريات البيض احملببة يف الدم
أو النسج.

كَثْرةُ املُحببات

1514 Granuloma 
inguinale
Granulome inguinal

تقرح خمرب مزمن يف الناحية املغبنية واألعضاء التناسلية الظاهرة تسببه
جراثيم املُغمدة الورمية احلُبيبِية اليت تلحظ كأجسام داخل خلوية لدى

املخموج تسمى أجسام دنوفاين.

بِياُألر يبِياحلُب مرالو

1515 Granulopoiesis

Granulopoïèse, granulocytopoïèse

عملية انتاج أو تكون الكريات البيض.

تكَونُ املُحببات

1516 Graves disease

Maladie de Graves

دراق مسي يتصف بثالثي يضم فرط تنسج غدة الدرق مع فرط درقية
وجحوظ عادة.

(ياجلُحوظ راقالد) داُء غريفز

1517 Gray matter 

Substance grise

نسيج عصيب رمادي ضارب إىل البين، والسيما يف الدماغ والنخاع،
يتألف من أجسام اخلاليا العصبية وتغصناا وبعض النسيج الداعم.

املادةُ السنجابِية

1518 Greenstick 
fracture
Fracture en bois vert

احنناء عظم مع وجود كسر غري تام يف اجلانب احملدب من املنحىن
فقط.

كَسر الغصنِ النضري

1519 Guillain-Barré 
syndrome
Syndrome de Guillain-Barre

مرض مناعي حاد يصيب األعصاب احمليطية واجلذور العصبية الشوكية
واألعصاب القحفية، ويتظاهر بانعدام املنعكسات الوترية وضعف

عضلي متناظر صاعد يف األطراف واجلذع ويصيب العضالت التنفسية
والبلعومية والوجهية، ويصل املرض أقصاه خالل 2-3 أسابيع مث يبقى
على حاله مدة ختتلف بني مريض وآخر قبل بدء طور التراجع والشفاء

الذي يكون تاماً يف معظم احلاالت.

متالَزِمة غيان-باريه

1520 Guyon tunnel 
syndrome
Syndrome du tunnel de Guyon

انضغاط العصب الزندي أو احنصاره ضمن قناة غيون عند مروره إىل
داخل الرسغ.

متالزمة نفَق غيون

1521 Gyri of cerebrum

Circonvolutions cérébrales

سلسلة من بروزات الدماغ  اخلارجية حييط ا مناطق منخفضة
(أخاديد أو أثالم).

تالَفيف املُخ

1522 Gyrus 
(convolution)
Gyrus (circonvolutions)

أي من التالفيف البارزة املدورة املرتفعة على سطحي نصفي الكرتني
املخيتني.

تلْفيف
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1442 Hemolysin

Hémolysine

مادة حترر اهليموغلوبني من الكريات احلمر.

حالَّةٌ دموِية

1443 Hemolysis 

Hémolyse

خترب (أو حلّ) الكريات احلمر مع حترر اهليموغلوبني.

حلُّ الدم أو احنالل الدم

1444 Hemolytic Anemia

Anémie hémolytique

فقر دم ينجم عن خترب الكريات احلمر.

فَقْر الدمِ االنحاللي

1445 Hemolytic crisis

Crise hémolytique

نوبة احنالل شديد للدم مع فقر دم شديد، وحتدث يف بعض أمراض
الدم االحناللية مثل فقر الدم املنجلي.

نوبة انحالَلِ الدم

1446 Hemolytic-uremic 
syndrome
Syndrome hémolytique et urémique

مرض حيدث يف سن الرضاع والطفولة املبكرة، وقد يصيب البالغني،
،O157:H7 وينجم يف املقام األول عن ذيفان اإلشريكية القولونية

ويتظاهر بفَقْر الدمِ االنحاللي الناجِم عن اعتاللِ الشعريات وقلَّة
الصفَيحات والقصور الكلوي.

متالَزِمةُ انحالَلِ الدمِ-اليورميية

1447 Hemophagocyte

Hémophagocyte

بلعمية خترب كريات الدم.

بلْعميةُ الكُريات الدموِية

1448 Hemophilia

Hémophilie

أي من اضطرابات ختثّر الدم الوراثية اليت تتظاهر على األغلب يف
الذكور حصراً، ويفقد فيها الدم قدرته على التخثّر الطبيعي بسبب

عوز أحد عوامل التخثّر أو شذوذه.

الناعور

1449 Hemoptysis

Hémoptysie

بصق دم أو قشع مدمى من الرئتني أو الطرق التنفسية.

نفْثُ الدم

1450 Hemorrhagic fever

Fièvre hémorragique

متالزمة حتدث يف األمخاج النامجة عن فَريوسات حمددة منقولَةُ
بِمفْصليات األرجل  تتظاهر حبمى، وحبرات مبعثرة،  واخنفاض ضغط
الدم، والصدمة، والرتف من السبيل املعدي املعوي واألعضاء األخرى.

حمى نزفية

1451 Hemorrhoid

Hémorroïde

منطقة حول الشرج حيث األوردة تتوسع والنسيج يتوذّم، ويسبب
ذلك حكّة وأملاً.

باسور

1452 Hemorrhoidectom
y
Hémorroïdectomie

االستئصال اجلراحي للبواسري.

استئْصالُ الباسور

1453 Hemostasis

Hémostase

إيقاف الرتف.

إِرقاء

1454 Hemothorax

Hémothorax

انصباب جنيب حيتوي على الدم.

تدمي اجلَنبة (صدر مدمى)

1455 Henle's loop

Anse de Henle

جزء يشبه احلرف U من الكُلْيون، ميتد من النبيب الداين إىل النبيب
امللتف القاصي، ويتألف طرف نازل وآخر صاعد.

عروةُ هنلي

1456 Henoch-Schonlein 
purpura
Purpura de Schönlein-Henochmaladie

آفات فرفرية جمسوسة دون قلة صفيحات الدم تنتج عن التهاب أوعية
جلدي ناقض للكريات البيض مع ترسب IgA يف جدران األوعية،
وتترافق مع التهاب مفصلي ومغص وتغوط مدمى، وميكن أن حيدث

التهاب كبيبات الكلى.

فُرفُرِية هينوخ شونالين

1457 Heparin

Héparine

عديد سكاريد تنتجه اخلاليا القعدة، وخصوصاً يف الرئة والكبد، يثبط
نشاط الثرومبني يف ختثّر الدم، ويستخدم يف معاجلة اخلُثار.

هيبارين
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1458 Hepatic coma

Coma hépatique

الغيبوبة اليت حتدث يف القصور الكبدي املتقدم مع حدوث صارفة
بوابية جمموعية، وتنتج عن ارتفاع مستويات األمونيا يف الدم، وتتصف
باالرتعاش اخلافق يف املرحلة السابقة للغيبوبة وانتيابات من موجات

ثالثية الطور ثنائية اجلانب متزامنة على خمطّط كهربية الدماغ.

غَيبوبة كَبِدية

1459 Hepatic porphyria

Porphyrie hépatique

جمموعة من ضروب الربفريية تشمل البرفريِية اجللْدية اآلجِلَة والبرفريِية
املُبرقَشة والكوبروبرفريِية.

البرفريِية الكَبِدية

1460 Hepatorenal 
syndrome
Syndrome hépatorénal

حدوث فشل كلوي حاد لدى املصاب مبرض كبدي أو يف املسالك
الصفراوية، وتنتج عن نقص جريان الدم الكلوي واحلاالت اليت تصيب

كال العضوين مثل التسمم برباعي كلوريد الكربون وداء البرمييات.

متالَزِمة كَبِدية كُلْوِية

1461 Herd immunity

Immunité de groupe

1- مقاومة انتشار مرض مخجي يف جمموعة لقلّة األعضاء املستعدين
لإلصابة مما جيعل انتقال اخلمج من عضو مصاب غري مرجح. 2-
احلالة املناعية جلمهرة حمددةً بنسبة األعضاء املقاومني إىل األعضاء

املستعدين وانتشارهم.

مناعةُ القَطيع (مناعة قطيعية)

1462 Hereditary 
spherocytosis
Sphérocytose héréditaire

شكل خلقي وراثي من فقر الدم االحناليل يتسم بكَثْرةُ الكُريات احلُمرِ
الكُروِية، ووجود هشاشة غري طبيعية فيها، ويرقان وضخامة طحال.

كَثْرةُ الكُريات احلُمر الكُروِية الوِراثية

1463 Hernia

Hernie

بروز جزء من عضو أو نسيج من خالل فتحة غري طبيعية.

فَتق

1464 Herniation

Hernie

بروز غري طبيعي لعضو أو بنية جسمية أخرى من خالل فتحة طبيعية
أو خلل يف الغشاء احمليط أو العضلة أو العظم.

انفتاق

1465 Hernioid

Hernioïde

وصف لبنية تشبه الفتق.

شبيه بالفَتق

1466 Hernioplasty

Hernioplastie

عملية جراحية إلزالة كيس الفتق.

رأْب الفَتق

1467 Herniorrhaphy

Herniorraphie

إصالح جراحي للفتق باخلياطة.

رفْو الفَتق

1468 Herniotomy

Herniotomie

عملية جراحية إلصالح الفتق.

بضع الفَتق

1469 Herpes simplex

Herpès

مرض فريوسي معاود يسببه فريوس اهلربس من النمط األول (يتظاهر
حبويصالت على الوجه والشفتني يف الفم)، أو من النمط الثاين

(يتظاهر حبويصالت على األعضاء التناسلية).

هربِس بسيط

1470 Herpes zoster

Zona

مخج حاد يسببه فريوس هربسي يتميز بالتهاب العقد احلسية ألعصاب
قحفية أو خناعية حمددة، وطفح حويصلي على امتداد السبيل العصيب
املصاب، ويتوضع عادة يف جانب واحد من اجلسم، وغالباً ما يترافق

بأَلَم عصبِي شديد.

يطاقن بِسره

1471 Herpetic 
Stomatitis
Stomatite aphteuse

التهاب الفم (اللثة والشفتني واحلنك واللسان) بسبب العدوى بفريوس
اهلربس.

بِِسيرالفَمِ اهل هابالْت

1472 Hiatus 

Hiatus

فُتحة أو ثقبة أو شق يف عضو أو جزء من اجلسم.

فُرجة

1523 Hair follicle

Follicule pileux

انغالف أنبويب يف البشرة يطوق الشعرة، ومنه تنمو.

جريب الشعرة

1524 Hallucination

Hallucination

إدراك شيء (مثل صورة بصرية أو صوت) دون سبب خارجي، ينجم
عادة عن وجود اضطراب يف اجلهاز العصيب املركزي، أو ذُهانٌ

وظيفي، أو حيدث بتأثري األدوية.

هلْوسةٌ
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1525 Hallucinogenesis 

Hullucinogénèse

عملية إحداث اهللوسة.

إِحداثُ اهلَلْوسة

1526 Hamman-Rich 
syndrome
Syndrome de Hamman-Rich

شكل حاد من التليف الرئوي اهول السبب.

متالَزِمة هامان-ريتش

1527 Hand-Schüller-
Christian disease
Syndrome de Hand-Schuller-Christian

شكل مزمن مترق من فرط خاليا النغرهانس املُنِسجة متعدد البؤر،
يعطي ثالثياً وصفياً يتألف من البوالَة التفهة واجلحوظ وعيوب عظمية

قحفية.

متالَزِمة هاند-شولر-كريستشان

1528 Hard Palate

Palais dur

القسم األمامي من سقف الفم، ويتكون من احلنك العظمي املغطى من
يمحاق املُخاطاألعلى بغشاء األنف املخاطي، ومن األسفل بالس

لسقف الفم.

احلَنك الصلْب

1529 Hashimoto 
thyroiditis
Maladie de Hashimoto

ارتشاح ملفاوي واسع يف الغدة الدرقية مسبباً دراقاً منتشراً وختريباً
مترقياً للمنت وقصور درقية.

داء هاشيموتو

1530 Health education

Hygiène

برنامج تعليمي موجه إىل اجلمهور العام يسعى على حتسني الرعاية
الصحية للمجتمع، وصوا، ومحايتها.

يحالص ثْقيفالت

1531 Hearing aid

Prothèse auditive

جهاز إلكتروين لتضخيم الصوت الذي يصل إىل األذن، ويتألف من
مساعة ومضخم ومستقبل.

معينة سمعية

1532 Heart massage

Massage cardiaque

تدليك نظمي للقلب إما عرب جدار الصدر أو بعد فتح الصدر، وغايته
إعادة الدوران القاصر بوساطة اإلنعاش القليب.

تدليك القَلْب

1533 Heartburn

Brûlures d'estomac

حس احلرق الناجم عن قلس (رجوع) حمض اهليدروكلوريك من
املعدة إىل املريء.

حرقَةُ الفُؤاد

1534 Heavy chain 
disease
Maladie des chaînes lourdes

مصطلح يدل على أمراض تترافق مع وجود البارابروتنيِ يف الدم،
وتتصف بإنتاج غلوبولينات مناعية متجانسة أو أجزاء منها، وتترافق
مع أمراض خبيثة يف سلسلة اخلاليا البالزمية واللمفانية، وتوجد ثالثة

أمناط هلذه األمراض تتعلق بالسالسل الثقيلة غاما وألفا وميو.

مرض السالسل الثَّقيلَة

1535 Heberden nodes

Nodules de Heberden

أعران حبجم حبة العدس توجد على قاعدة السالميات البعيدة يف
أصابع اليدين يف الفصال العظمي.

عقَد هيبِردين (يف املفاصل)

1536 Helicobacter Pylori

Helicobacter pylori

جرثوم يسبب التهاب معدة مزمن وقرحات هضمية.

املَلْوِية البوابية

1537 Helper T 
lymphocyte (CD4 
cell)
Lymphocyte T auxiliaire  (CD4)

خلية حتمل املستقبل CD4 الذي يتعرف إىل املستضدات املوجودة
على سطوح اخلاليا املصابة بعدوى فريوسية، وتفرز اللمفوكينات اليت

تنبه اخلاليا البائية واخلاليا التائية الفاتكة. تخمج اخلاليا اللمفاوية
املساعدة وتقتل بفريوس العوز املناعي البشري.

لمفاويةٌ تائيةٌ مساعدة

1538 Hemarthrosis 

Hémarthrose

تسرب الدم إىل داخل املفصل أو إىل جوفه الزليلي.

تدمي املَفْصل

1539 Hematemesis

Hématémèse

تقيؤ الدم.

قَيُء الدم

1540 Hematochezia

Émission de selles sanglantes

تربز براز مدمى.

تغوطٌ مدمى
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1541 Hematoma 

Hématome

تورم موضع يمأل بدم ناجم عن متزق وعاء دموي.

وِيمد مرو

1542 Hematopathology

Pathologie du sang

دراسة أمراض الدم.

باثُولُوجيا الدم

1543 Hematopenia

Hématopénie

عوز دم مع نقص الكُريات.

قلَّةُ الدم

1544 Hematopoiesis

Hématopoïèse

تكون خاليا الدم وتطورها.

تكَونُ الدم

1545 Hematosepsis

Septicémie

وجود مكروبات ممرضة أو ذيفاناا يف الدم.

وِيمتانٌ دإِن

1546 Hematuria 

Hématurie

وجود الدم أو اخلاليا الدموية يف البول.

بِيلَةٌ دموِية

1547 Hemialgia

Hémialgie

أمل يصيب أحد شقّي اجلسم كلّه.

قِّيش أَلَم

1548 Hemianopia 
(hemianopsia)
Hémianopsie

عمى يف نصف الساحة البصرية ينجم عن أذية أحادية اجلانب يف
السبل البصرية.

قِّيى شمع

1549 Hemic murmur 
(anemic murmur)
Souffle hémique (souffle anémique)

نفخة قلبية أو وعائية لدى املصابني بفقر الدم دون إصابة صمامية،
ورمبا تعود إىل زيادة سرعة الدم الناجتة عن فقر الدم.

نفْخة دموِية ( نفْخة فَقْرِ الدم)

1550 Hemiglossectomy

Hémiglossectomie

استئصال أحد شقّي اللسان.

استئْصالُ شق اللِّسان

1551 Hemiglossitis

Hémiglossite

التهاب أحد شقّي اللسان.

قِّيالش اللِّسان هابالْت

1552 Hemignathia

Hémignathie

شذُوذٌ نمائي يتظاهر بفقد جزئي أو كلّي ألحد شقّي الفك السفلي.

الفَك قش امدعان

1553 Hemihepatectomy

Hémigastrectomie

االستئصال اجلراحي لنصف الكبد أو لفص منه.

استئْصالُ نِصف الكَبِد

1554 Hemilingual

Hémilinguale

متعلق بشق اللِّسان.

متعلق بشق اللِّسان

1555 Hemimacroglossia

Macroglossie unilatérale

ضخامة أحد شقي اللسان.

ضخامةُ شق اللِّسان

1556 Hemiparesis

Hémiparésie

ضعف جزئي يصيب شقاً واحداً من اجلسم.

قِّيلٌ شزخ

1557 Hemiplegia

Hemiplegia

شلل يف شق واحد من اجلسم.

(قِّيلَلٌ شش) جفال

1558 Hemochromatosis 

Hémochromatose

اضطراب يف استقالب احلديد مع فرط ترسبه يف األنسجة، والسيما يف
الكبد والقلب والبنكرياس.

داُء ترسبِ اَألصبِغة الدموِية

1559 Hemocytometer

Hémocytomètre

جهيزة لعد كريات الدم.

عدادةُ الكُريات

1560 Hemodialysis 

Hémodialyse

استخدام آلة الكلية االصطناعية اليت تتلقّى الدم احململ بالفضالت من
املريض، وتنقيه، مث تعيد الدم املدال إليه.

وِيميالٌ دد
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1561 Hemoglobin

Hémoglobine

بروتني دموي يتألف من الغلوبني واهليم يعطي الكريات احلمر لوا
املميز، وظيفته يف املقام األول نقل األكسجني من الرئتني إىل األنسجة.

هيموغلوبني (خضاب الدم)

1562 Hemoglobinometr
y
Hémoglobinométrie

قياس اهليموغلوبني يف الدم.

قياس اهليموغلوبني

1563 Hilum (hilus) 

Hilum (hile)

وهدة أو اخنفاض يف ذاك اجلزء من العضو حيث تدخل أو خترج
األوعية الدموية واللمفاوية واألعصاب واألقنية.

نقري

1564 Hilum pulmonis

Hile pulmonaire

اخنفاض يتوضع إىل األعلى واخللف من انطباع القلب حيث تدخل
وخترج البىن اليت تكون جذر الرئة.

نقري الرئَة

1565 Hirsutism

Hirsutisme

كثرة شعر غري طبيعية، وخصوصاً تلك الّيت تتوزع وفق منط الذكر
البالغ لدى اإلناث.

كَثْرةُ الشعرِ (زبب)

1566 Histocompatibility 
complex (major)
Complexe d'histocompatibilité (majeure)

عائلة تضم أكثر من مخسني جيناً على الصبغي السادس، ترمز
بروتينات سطحية على اخللية، وتؤدي دوراً يف االستجابة املناعية،
ويطلق اسم معقد التوافق النسيجي الكبري على هذه الربوتينات،
ويقسم األخري بدوره إىل صنفني؛ يوجد األول منهما على اخلاليا
املنواة كلّها، يف حني يوجد الثاين على اخلاليا املقدمة للمستضد.

معقّد التوافُق النسيجي

1567 Histoincompatibili
ty
Histo-incompatibilité

حالة اختالف مناعي بني األنسجة كافية إلحداث رفض الطعم املثلي
املأخوذ من شخص عند زرعه لدى آخر، وتقتضي وجود اختالف

جينات التوافق النسيجي بني املانح واملتلقّي.

سيجِينافُر نت

1568 Histone

Histone

أحد الربوتينات البسيطة (توجد يف نواة اخللية غالباً)، حيتوي نسبة
عالية من األمحاض األمينية القاعدية، ومن األمثلة على اهليستونات تلك
الربوتينات اليت ترتبط مع األمحاض النووية وتؤلّف قرابة نصف كتلة
الصبغي يف اخلاليا حقيقية النواة. ترتفع أضداد اهليستون يف الذئبة

احلمامية اموعية وحتدث يف معظم حاالت الذئبة املُحدثة باألدوية.

هيستون

1569 Histoplasmosis  
(Darling's disease)
Histoplasmose (maladie de Darligne)

مرض مخجي ينجم عن استنشاق أبواغ النوسجة املُغمدة، ويكون غري
عرضي على األغلب، ولكن قد يؤدي أحياناً إىل ذات رئة أو مرض

شبيهة باإلنفلونزا، وينتشر إىل األعضاء واألجهزة األخرى.

داُء النوسجات (داُء دارلينغ)

1570 Hodgkin disease 
(lymphoma)
Maladie (lymphome) de Hodgkin

مرض يتصف بضخامة مزمنة يف العقد اللمفية تكون موضعة غالباً يف
البداية، وتتعمم الحقاً، مع ضخامة طحالية وكبدية. يعد املرض خباثة
ملفاوية مع ظهور ملفاويات ريد ستريينبريغ، ومن تظاهرات املرض

السريرية محى مستمرة أو متقطعة (محى بل-إبشتاين).

داء (لمفُومة) هودجكني

1571 Hoffmann's reflex

Réflexe de Hoffmann

عند عطف السالمية النهائية لإلام والسالميات الثانية والثالثة إلصبع
آخر أو أكثر عند النقر على الوجه الظهري للسالمية النهائية أو الظفر

ألحد األصابع األخرى.

منعكس هوفْمان

1572 Hoffmann's sign

Signe de Hoffmann

األمل الشديد الذي حيدث عند تنبيه فروع العصب ثالثي التوائم
ميكانيكياً يف الكزاز اخلايف.

عالَمةُ هوفمان

1573 Holoendemic

Holoendémique (hyperendémique)

توطّن (املرض) يف كامل مجهرة منطقة ما.

توطُّن مطْبِق

1574 Homans' sign

Signe de Homans

أمل الربلة عند العطف الظهري للكاحل ببطء وتدرجيياً (والركبة
معطوفة)، وتشري إىل خثار وشيك أو راسخ يف أوردة الساق.

عالَمة هومان
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1575 Homeostasis 

Homéostasie

قدرة أَو ميل كائن حي أَو خلية إىل احملافظة على التوازن االستقاليب
الداخلي من خالل التحكّم بالعمليات الفيزيولوجية.

استتباب

1576 Honeycomb lung

Poumon en rayon de miel

منظر شعاعي للرئتني املصابتني بتليف خاليل وتوسع كيسي للقصيبات
واحليز اهلوائي القاصي، وال يعرف السبب أو ينتج عن أورام حبيبية

يوزينية أو ساركويد أو أي مرض رئوي خاليلّ.

رِئَة منخربة (رِئَة شبِيهة بعش النحل)

1577 Horner's 
syndrome
Syndrome de Horner

تضيق احلدقة مع إطراق اجلفن وفقد تعرق الوجه يف اجلانب املصاب
نتيجة آفة يف السلسلة الودية  الرقبية أو سبيلها املركزي.

متالَزِمة هورنر

1578 Host

Hôte

1- حيوان أو نبات يعيش الكائن الطفيلي فيه أو عليه.     2- املُتلَقّي
لنسيج أو عضو مزروع.

فيضم

1579 Human Chorionic 
Gonadotropin 

Gonadotrophine chorionique humaine

بروتني سكري تنتجه املشيمة ويفرغ يف البول لدى النساء احلوامل،
وحيثّ اإلفراز املبيضي من اإلستروجني والربوجسترون املطلوب

للمحافظة على احلمل، ويستخدم يف املساعدة  على احلمل ومعاجلة
اختفاء اخلُصية.

موجهةُ الغدد التناسلية املَشيمائية
البشرِية

1580 Humoral 
Immunity
Immunité humorale

مكونة االستجابة املناعية اليت تتضمن حتول اخلاليا البائية إىل خاليا
بالمسية تنتج أضداداً ملستضد نوعي وتفرزها.

مناعةٌ خلْطية

1581 Huntington's 
chorea
Chorée de Huntington

اضطراب عصيب وراثي ينجم عن تبدالت تنكسية يف الدماغ تؤدي إىل
خرف وحركات رقَصية.

داُء هنتنغتون

1582 Hybrid

Hybride

نسل والدين من ذريتني أو ضربني أو نوعني خمتلفني.

هجني

1583 Hybridisation 
(hybridization)
Hybridation

عملية صهر أنواع أو ضروب خمتلفة من الكائنات احلية إلجياد هجني.

تهجني

1584 Hydatid disease

Hydatidose

عدوى البشر واألغنام والثدييات العشبية وآكالت كلّ شيء األخرى
بريقات شريطية الكيسة املُشوِكَة، وتصيب الكيسة الكبد عادة.

داء عدارِي (عدار)

1585 Hydrocele

Hydrocèle

جتمع مرضي لسائل مصلي يف كهف متكيس، والسيما يف اجليب
الصفين.

أُدرة

1586 Hydrocelectomy

Hydrocélectomie

االستئصال اجلراحي لألدرة.

استئْصالُ اُألدرة

1587 Hydronephrosis

Hydronéphrose

متدد كيسي يف الكلية ناجم عن جتمع البول يف حويضة الكلية بسبب
انسداد السبيل املفرغة، يترافق بضمور بنية الكلية.

موه الكُلْية

1588 Hydrophobia

Hydrophobie

1- خوف غري رشيد من املاء. 2- الشرق والتقيؤ واخلوف لدى
حماولة الشرب يف املرحلة العصبية احلادة من داء الكَلَب. 3- مصطلح

سابق للداللة على داء الكلب.

رهاب املاء

1589 Hydrops

Hydrops

تراكم فائض من سائل مائي رائق يف أي من أنسجة اجلسم أو أجوافه.

موه (خزب)

1590 Hydrothorax

Hydrothorax

جتمع سائل مصلي يف أحد اجلوفني اجلنبيني أو كليهما.

موه الصدر

1591 Hydroureter 

Urétéro hydrose

توسع احلالب غري الطبيعي بالبول بسبب االنسداد.

موه احلالب
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1592 Hydrous

Hydrique

حيتوي املاء؛ خصوصاً ماء البلْورة أو التميه.

مائي

1593 Hygiene

Hygiène

علم يعىن بتعزيز الصحة وحفظها. أو حفْظُ الصحة (تصحح، نظافَة):
الشروط أو املمارسات اليت دف إىل تعزيز الصحة وحفظها كتلك

املتبعة يف حفْظ الصحة الشخصية.

علْم حفْظ الصحة

1594 Hygroma

Hygroma

تورم كيسي حيتوي سائالً مصلياً؛ مثل ركبة املصلّني.

ورم رطْب

1595 Hymen

Hymen

طية غشائية نسيجية تسد الفوهة الفرجية اخلارجية جزئياً أو كلياً.

بكارة

1596 Hymenolepiasis

Hyménolépiase

مخج طفيلي ينجم عن وجود الشريطيات من جنس املُحرشفَة مثل
املُحرشفَة القَزمة أو املُحرشفَة الضئيلَة.

داُء املُحرشفات

1597 Hyperacute 
rejection
Rejet hyperaigu

رفض الطعم املزروع مباشرة بعد الزرع وفتح املفاغرة الوعائية، وينتج
عن أضداد سامة خلاليا الطعم متشكلة مسبقاً، وضرر العضو املزروع
غري قابل للعكس، والسيما للكلية، ويتجلى سريرياً بآفات خثارية
منتشرة يف العضو املزروع، ونادراً ما ميتد اخلثار إىل أماكن أخرى.

رفْض حاد مفْرِط

1598 Hyperadrenalism

Hypercorticisme

فرط فعالية الغدة الكظرية.

فَرطُ الكُظْرِية

1599 Hyperalbuminemi
a
Hyperalbuminémie

ارتفاع غريطبيعي يف حمتوى الدم من األلبومني.

فَرطُ أَلبومني الدم

1600 Hyperalgia 
(hyperalgesia)
Hyperalgie (hyperalgésie)

إحساس مفرط باألمل.

فَرطُ التأَلُّم

1601 Hyperalimentation

Suralimentation

إعطاء أو تناول كمية من املواد املغذية أكثر من حد االحتياجات
الطبيعي األدىن حماولة لتعغويض العوز التغذوي.

فَرط التغذية

1602 Hyperandrogenis
m
Hyperandrogénisme

حالة تنجم عن فرط إفراز األندروجني.

فَرطُ اَألندروجينية

1603 Hyperbetalipoprot
einemia
Hyperlipoprotéinémie

زيادة غري طبيعية يف مستويات الربوتينات الشحمية البيتائية يف الدم.

فَرطُ بروتينات الدمِ الشحمية البيتائية

1604 Hyperbilirubinemi
a
Hyperbilirubinémie

زيادة غري طبيعية ملستويات البيلروبني يف الدم.

فَرطُ بِيِلريوبنيِ الدم

1605 Hypercalcemia

Hypercalcémie

زيادة غري طبيعية ملستويات الكالسيومِ يف الدم.

فَرطُ كالسيومِ الدم

1606 Hypercalcinuria

Hypercalciurie

طرح غري طبيعي لكميات كبرية من الكالسيوم يف البول.

فَرطُ كالسيومِ البول

1607 Hypercapnia 
(hypercarbia)
Hypercapnie

زيادة تركيز ثنائي أوكسيد الكربون يف الدم.

فَرطُ ثُنائي أُكسيد الكَربون يف الدم

1608 Hyperchlorhydria

Hyperchlorhydrie

وجود مقدار مفرط من محض اهليدروكلوريك يف املعدة.

فَرطُ الكلورهيدرية

1609 Hypercholesteremi
a
Hypercholestérolémie

زيادة غري طبيعية ملستويات الكولسترول يف الدم.

فَرطُ كوليستريولِ الدم

1610 Hyperchromia 

Hyperchromie

ازدياد غري طبيعي يف حمتوى الكريات احلمر من اهليموغلوبني.

فَرطُ االنصباغ
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1611 Hypercortisolism

Hypercortisolémie

زيادة إفراز الكورتيزول على حنو غري طبيعي.

فَرطُ كورتيزول الدم

1612 Hyperesthesia

Hyperesthésie

زيادة مرضية أو غري طبيعية يف احلساسية للمنبهات احلسية، كحساسية
اجللد للّمس أو األذن للصوت.

سطُ احلفَر

1613 Hyperglycemia 
(hyperglykemia)
Hyperglycémie

زيادة غري طبيعية ملستويات الغلوكوز يف الدم.

فَرطُ سكَّرِ الدم

1614 Hyperglyceridemia

Hyperglycéridémie

زيادة غري طبيعية يف حمتوى الدم من الغليسرييدات.

فَرطُ غليسرييدات الدم

1615 Hyperglycodermia 

Hyperglycémie

الزيادة املفرطة للغلوكوز (سكر العنب) يف اجللد.

فَرطُ سكَّرِ اجللْد

1616 Hyperglycosuria

Hyperglycosurie

إفراغ غري طبيعي ملقادير كبرية  من السكر يف البول.

فَرطُ سكَّرِ البول

1617 Hyperhidrosis 
(Polyhidrosis) 
Hyperhydrose (polyhidrose)

فرط التعرق أو غزارته.

فَرطُ التعرق

1618 Hyperinsulinemia

Hyperinsulinémie

وجود مقادير مفرطة من أنسولني يف الدم.

فَرطُ أنسولني الدم

1619 Hyperinsulinism

Hyperinsulinisme

إفراز مفرط لألنسولني من البنكرياس.

فَرطُ األنسولينية

1620 Hyperkalemia

Hyperkaliémie

ارتفاع غري طبيعي لتركيز البوتاسيوم يف الدم.

فَرطُ بوتاسيوم الدم

1621 Hyperkeratosis

Hyperkératose

1- تضخم الطبقة القرنية للجلد أو أي مرض يتسم بذلك.   2-
تضخم القرنية.

فَرطُ التقْران

1622 Hyperketonemia

Hypercétonémie

زيادة غري طبيعية يف تركيز األجسام الكيتونية يف الدم.

فَرطُ كيتون الدم

1623 Hyperketonuria

Hypercétonurie

فرط وجود األجسام الكيتونية يف البول.

فَرطُ كيتون البول

1624 Hyperkinesia 

Hypercinésie

ازدياد غري طبيعي يف النشاط العضلي، أو فرط النشاط، والسيما عند
األطفال.

فَرطُ احلَراك

1625 Hyperlipidemia 
(hyperlipemia) 
Hyperlipidémie

زيادة غري طبيعية يف مستويات الشحوم يف الدم.

فَرطُ شحميات الدم

1626 Hyperlordosis

Hyperlordose

حتدب غري طبيعي يف تبارز العمود الفقري حنو األمام، يكون قطنياً
عادة.

قَعس مفْرِطٌ

1627 Hypernatremia

Hypernatrémie

ارتفاع غري طبيعي لتركيز الصوديوم يف الدم.

فَرطُ صوديومِ الدم

1628 Hypernephroma 
(Renal cell 
carcinoma)
Hypernéphrome (carcinome des cellules rénales)

سرطانة املنت الكلوي، مكونة من خاليا أنبوبية يف تراتيب متباينة،
تشبه تلك املوجودة يف قشر الكُظر.

ورم كُلْوِي كُظْرانِي (سرطانةُ اخلَالَيا
الكُلْوِية)

1629 Hypernitremia

Hyperazotémie

ارتفاع غري طبيعي لتركيز النتروجني يف الدم.

فَرطُ نتروجنيِ الدم
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1630 Hyperopia

Hypermétropie

عيب بصري تتبائر فيه األشعة املتوازية اليت تصل إىل العني خلف
الشبكية، وتكون رؤية األشياء البعيدة فيه أفضل من القريبة.

مد البصر

1631 Hyperorexia

Hyperorexie

.زيادة الشهية على حنو غري طبيعي

فَرطُ الشهِية

1632 Hyperoxia

Hyperoxie

فرط األكسجني يف األنسجة واألعضاء.

فَرطُ التأَكْسج

1633 Hyperpigmentatio
n
Hyperpigmentation

تصبغ زائد غري طبيعي.

فرط التصبغ

1634 Hyperplasia

Hyperplasie

تزايد غري طبيعي يف عدد اخلاليا الطبيعية ذات الترتيب الطبيعي يف
عضو أو نسيج مما يزيد حجمه.

فَرطُ التنسج

1635 Hyperpnea

Hyperpnée

ازدياد غري طبيعي يف عمق التنفس ونظمه.

لَهث

1636 Hyperreninemia

Hyperréninémie

حالة ارتفاع مستويات الرينني يف الدم قد تؤدي إىل اَأللْدوستريونِية
وارتفاع ضغط الدم.

فَرطُ ريننيِ الدم

1637 Hypersecretion

Hypersécrétion

زيادة غري طبيعية يف اإلفراز.

فَرطُ اِإلفْراز

1638 Hypersensitivity

Hypersensibilité

حالة تفاعلية محورة يرد فيها اجلسم باستجابة مناعية مبالغ فيها ضد
مادة غريبة معروفة. تصنف حاالت فرط احلساسية والتفاعالت الناجتة

وفق تصنيف جيل وكومبس.

فَرطُ التحسس

1639 Hypersplenism 
(hypersplenia)
Hypersplénisme

مبالغة يف الوظائف التخريبية للطحال تؤدي إىل نقصان عناصر الدم
احمليطي وفرط خلوية النقي.

فَرطُ نشاط الطِّحال

1640 Hypertension 

Hypertension

ارتفاع ضغط الدم على حنو غري طبيعي.

فَرطُ ضغط الدم

1641 Hyperthyroidism

Hyperthyroïdisme (hyperthyrioïdie)

فرط نشاط يف الغدة الدرقية يتظاهر بزيادة معدل االستقالب، ودراق،
واضطرابات يف اجلهاز العصيب الذايت، ويف استقالب الكرياتني.

فَرطُ الدرقية

1642 Hypertropia

Hypertropie

حولٌ يكون احنراف احملور البصري للعني فيه حنو األعلى دوماً.

لٌ فَوقانِيوح

1643 Hyperuricemia

Hyperuricémie

ارتفاع غري طبيعي لتركيز محض البول يف الدم.

فَرطُ حمضِ يوريك الدم

1644 Hyperuricuria

Hyperuricurie

ازدياد الطرح البويل حلمض البول.

فَرطُ حمض يوريك البول

1645 Hyphema

Hyphéma

نزف داخل الغرفة األمامية للعني.

تحدمية

1646 Hypnogenesis

Hypnogène

عملية اإلدخال يف نوم أو حالة تنوميية أو إحداث ذلك.

تنومي

1647 Hypoadrenalism

Hypocorticisme

نقص غري طبيعي يف إفراز اهلرمونات الكظرية.

قُصور الكُظْر

1648 Hypoalbuminemia

Hypoalbuminémie

اخنفاض غري طبيعي يف مستوى ألبومني املصل.

نقْص أَلبومنيِ الدم
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1649 Hypoalgesia

Hypoalgésie

تناقص اإلحساس باألمل  بسبب ارتفاع عتبة األمل.

نقْص حس اَأللَم

1650 Hypoandrogenism

Hypoandrogénie

حالة تنجم عن نقص إفراز األندروجني.

نقْص اَألندروجينية

1651 Hypocalciuria

Hypocalciurie

نقص غري طبيعي لكمية الكالسيوم يف البول.

نقْص كالسيومِ البول

1652 Hypocapnia 

Hypocapnie

تناقص تركيز ثنائي أكسيد الكربون يف الدم.

نقْص ثُنائي أكسيد الكربون يف الدم

1653 Hypochlorhydria

Hypochlorhydrie

نقص محض اهليدروكلوريك يف عصارة املعدة.

نقْص اهليدروكلورية

1654 Hypochondriasis

Hypochondrie

اعتقاد املرء أنه مريض أو مرشح لإلصابة مبرض، وغالباً ما يترافق ذلك
بأعراض جسمية رغم أن املرض غري موجود وغري متوقّع.

املُراق (توهم املرض)

1655 Hypochromia

Hypochromie

نقصان غري طبيعي يف حمتوى الكريات احلمر من اهليموغلوبني.

نقْص االنصباغ

1656 Hypodipsia

Hypodipsie

تناقص الشعور بالعطش على حنو غري طبيعي.

نقْص العطَش

1657 Hypoesthesia

Hypoesthésie

تناقص جزئي يف احلساسية للمنبهات احلسية، أو تضاؤل احلس.

ساحل قْصن

1658 Hypogalactia

Hypogalactie

قصور در اللنب.

نقْص در اللَّبنِ

1659 Hypogastrium

Hypogastre

املنطقة البطنية املتوسطة السفلى.

اخلَثَلَة (الناحية العانية)

1660 Hypoglossal

Hypoglosse

يتوضع أو حيدث تحت اللِّسان.

تحت اللِّسان

1661 Hypoglycemia

Hypoglycémie

نقص غري طبيعي يف مستوى سكر الدم.

نقْص سكَّرِ الدم

1662 Hypogonadism

Hypogonadisme

نقص غري طبيعي يف وظيفة الغدد التناسلية.

قُصور الغدد التناسلية

1663 Hypoinsulinemia

Hypoinsulinéme

اخنفاض تركيز األنسولني يف الدم.

نقْص أَنسولنيِ الدم

1664 Hypoinsulinism

Hypo-insulinisme

نقص إفراز األنسولني من البنكرياس.

نقْص اَألنسولينية

1665 Hypokalemia

Hypokaliémie

نقص غري طبيعي يف تركيز بوتاسيوم الدم.

نقْص بوتاسيومِ الدم

1666 Hypomenorrhea

Hypoménorrhée

تناقص جريان دم الطّمث أو قصر مدة احليض.

قلَّةُ الطَّمث

1667 Hyponatremia

Hyponatrémie

نقص غري طبيعي ملستوى الصوديوم يف الدم.

نقْص صوديومِ الدم

1668 Hyponaturia

Hyponatriurie

نقص غري طبيعي يف مستوى الصوديوم يف البول.

نقْص صوديومِ البول

1669 Hypoparathyroidis
m
Hypoparathyroïdie

حالة تنتج عن نقص أو انعدام إفراز اهلرمون الدريقي، وما ينتج عن
ذلك من نقص كالسيوم الدم وتكزز وضعف عضلي وتعب، وتنقص

كثافة العظم أحياناً.

قُصور الدريقات
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1670 Hypophysectomy

Hypophysectomie

استئصال جراحي للغدة النخامية.

استئْصالُ النخامية

1671 Hypophysitis

Hypophysite

التهاب الغدة النخامية.

الْتهاب النخامية

1672 Hypopituitarism

Hypopituitarisme

نقصان أو توقّف وظيفة النخامية الغدية.

قُصور النخامية

1673 Hypoplasia

Hypoplasie

عدم اكتمال أو نقص تطور عضو أو نسيج.

نقْص التنسج

1674 Hypopyon

Hypopyon

وجود قيح أو سائل يشبه القيح يف الغرفة األمامية للعني.

يقَيح غَمري

1675 Hyposecretion

Hyposécrétion

حالة نقص اإلفراز.

نقْص اِإلفْراز

1676 Hypospadias

Hypospadias

شذوذ نمائي ينفتح فيه اإلحليل إىل األسفل من موقع انفتاحه الطبيعي،
يشاهد عادة لدى الذكور، وتكون الفتحة فيه على اجلانب السفلي من

القضيب.

تانِيحبالٌ تم

1677 Hypothalamus

Hypothalamus

جزء من الدماغ، يتوضع حتت املهاد، ويكون اجلزء األكرب من املنطقة
البطينية للدماغ البينِي، ويعمل على تنظيم حرارة اجلسم، ووظائف

الغدد الصم، وعمليات استقالبية حمددة، والفعاليات املستقلة األخرى.

الوِطاء

1678 Hypothyroidism

Hypothyroïdisme

نقص نشاط الدرق.

قُصور الدرقية

1679 Hypoventilation

Hypoventilation

نقص التهوية السنخية نسبة إلنتاج ثنائي أكسيد الكربون االستقاليب،
وبذلك يزداد مستوى ضغط CO2 السنخي عن الطبيعي.

نقْص التهوِية

1680 Hypoxemia

Hypoxémie

نقص أكسجة الدم الشرياين.

نقْص تأَكْسجِ الدم

1681 Hypoxia

Hypoxie

نقص مستويات األكسجني يف الدم أو النسيج.

نقْص التأَكْسج

1682 Hysteria

Hystérie

مصطلح استخدم فيما مضى على حنو واسع يف الطب النفسي،
ابرطوتشمل معانيه: 1- اهلسترييا التقليدية، ويطلق عليها حالياً اض

اجلَسدنة. 2- العصاب اهلستريِي، ويقسم حالياً إىل اضطرابات
التحويل واالضطرابات التفارقية أو االنشقاقية. 3- هسترييا القَلَق.

4- الشخصيةٌ اهلستريِية، وتسمى حالياً الشخصيةٌ التمثيلية.

هسترييا
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1473 Inspiration

Inspiration

استجالب اهلواء إىل داخل الرئتني.

شهيق

1474 Insufflate

Insuffler

حقن اهلواء أو الغاز حتت الضغط داخل جوف من اجلسم؛ مثل حقن
ثنائي أكسيد الكربون يف الصفاق إلحداث استرواح الصفاق خالل

تنظري البطن أو العمليات التنظريية فيه.

ينفُخ

1475 Insulin

Insuline

هرمون عديد البيبتيد يفرز من جزيرات النغرهانس يف البنكرياس،
ويسهم يف تنظيم االستقالب الكاربوهيدرات والشحوم والربوتينات،
السيما حتويل الغلوكوز إىل غليكوجني، وتعزيز تركيب الربوتني،

وتكوين احلموض الطبيعية وختزينها.

أَنسولني

1476 Insulin resistance

Insulinorésistance

نقص فَعالية اإلنسولني يف ختفيض مستوى غلوكوز الدم، وتعرف بأا
احلاجة إىل إعطاء 200 وحدة إنسولني على األقل للوقاية من فرط
سكر الدم أو فرط كيتون اجلسم، وميكن أن ترجع احلالة إىل ارتباط
اإلنسولني أو مستقبالته بأضداد، وتترافق احلالة مع البدانة واحلماض

الكيتوين والعدوى.

مقاومة اَألنسولني

1477 Insulinemia

Insulinémie

وجود تركيز مرتفع غري طبيعي لألنسولني يف الدم.

فَرط أَنسولنيِ الدم

1478 Insulinogenesis

Insulinogénèse

تكون وإفراز األنسولني من البنكرياس.

تكَونُ اَألنسولني

1479 Insulitis

Insulite

التهاب جزر النغرهانس وارتشاحها باللمفاويات مضراً بوظيفتها، وقد
تلي احلالة بعض العداوى الفريوسية، وتعد آفة مؤهبة للسكري من

النمط األول.

الْتهاب اجلُزر (البنكرياسية)

1480 Integumentary 
system
Système tégumentaire

اجللد واألعضاء امللحقة به (الشعر واألظافر والغدد).

اجلهاز اجللدي

1481 Intellect

Intellect

العقل، أو ملكة التفكري، أو الفهم.

الفكْر

1482 Intensive care unit

Unité de soins intensifs

أحد مرافق املستشفى اليت تقدم خدمة طبية مركّزة للمرضى املعتلني
بشدة سواء من ناحية جودة اإلشراف الطيب والتمريضي أو عدده،

ويستخدم فيها وسائل معقدة للمراقبة واإلنعاش.

وحدة الرعاية املُركَّزة

1483 Intention tremor

Tremblement de l'intention

رجفان حيدث عند قيام الفرد حبركات إرادية قصدية دقيقة، وينتج عن
آفات يف املخيخ أو اتصاالته.

يدفان قَصجر

1484 Interaction

Interaction

كيفية أو حالة أو عملية التأثري املتبادل بني شيئني أو أكثر.

تآثُر

1485 Interatrial

Interauriculaire

يتوضع بني أُذيني القلب.

بني األذينني

1486 Intercellular

Intercellulaire

يتوضع أو حيدث بني اخلاليا.

بني اخلَالَيا

1487 Intercostal

Intercostal

احليز أو العضلة أو اجلزء الذي يتوضع بني ضلعني.

برو

1488 Intercurrent 
disease
Maladie intercurrente

مرض حديث يصيب شخصاً ما زال مصاباً مبرض آخر، دون أن
يكون املرض الثاين ناجتاً عن األول.

داٌء واغل

1683 Iatrogenesis

Iatrogenèse

أي حالة ضائرة حتدث لدى مريض بفعل الطبيب أو طريقة التدبري أو
العالج.

الَجِيأٌ عشنم

1684 Iatrogenic

Iatrogène

صفة لعلّة أو مضاعفة حدثت بسبب تدخالت التدبري أو املعاجلة.

عالَجِي املَنشأ
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1685 Ichthyosis

Ichtyose, ichthyose

اضطراب جلدي يتسم بوجود جفاف وخشونة وتقشر نظراً إىل
تضخم الطبقة املتقرنة الناجم عن زيادة إنتاج الكرياتني أو احتباسه أو

وجود عيب جزيئي فيه.

سماك

1686 Icterus

Ictère

تبدلّ لون بياض العني واجللد واألغشية املخاطية حنو األصفر بسبب
ترسب األمالح الصفراوية يف هذه النسج، وهو عرض ألمراض خمتلفة

تصيب مراحل تكوين وإفراغ الصفراء.

يرقان

1687 Ideal body weight 
(IBW)
Poids corporel idéal

الوزن الذي يعتقد أنه يترافق مع أفضل حال صحية لدى الشخص،
ويتعلق بالطول بالدرجة األوىل، لكنه يرتبط مع اجلنس والعمر وبنية

اجلسم ودرجة النمو العضلي أيضاً.

وزن اجلسم املثايل

1688 Idiopathic 
thrombocytopenic 
purpura (ITP)
Thrombocytopénie chronique idiopathique

مرض جمموعي يتصف بكدمات واسعة االنتشار ونزوف يف األغشية
املخاطية وقلة عدد الصفيحات نتيجة حتطمها بعامل مضاد هلا، وغالباً
ما تتكرر احلاالت اليت تصيب البالغني على عكس إصابة األطفال اليت

تكون قصرية  األمد عادة.

الفُرفُرِية قَليلَة الصفَيحات مجهولَة
السبب

1689 Idiopathy

Idiopathie

1- مرض جمهول املنشأ أو السبب. 2- مرض بدئي يظهر تلقائياً دون
سبب خارجي واضح.

اعتالَلٌ ذاتي مجهولُ السبب

1690 Idioventricular

Idioventriculaire

يتعلّق ببطَيني القلب فقط.

بطينِي ذايتٌّ

1691 Iinsulin-
dependent 
diabetes mellitus
Diabète insulinodépendant

داء سكري شديد يبدأ باكراً، ويتطلّب احلمية وحقن األنسولني
للسيطرة على الداء.

السكَّرِي املُعتمد على اَألنسولني

1692 Ileus

Iléus

انسداد األمعاء الناجم عن فشل متعجها.

علَّوص

1693 Illusion 

Illusion

إدراك خاطيء لشيء يتبينه اآلخرون بدقة.

انخداع

1694 Imagocide

Imagocide

قاتل للحشرات البالغة السيما البعوض.

مبيد اليافعات

1695 Immediate 
Hypersensitivity
Hypersensibilité de type immédiat

تفاعل عاجل حيدث عندما يقابل املستضد الداخل إىل اجلسم اخلَالَيا
البدينة أو احلمضات اليت متتلك أضداد على سطحها ترتبط باملستضد،
والنتيجة حترر اهلستامني الذي يسبب توسع األوعية الدموية وتضيق

الطرق التنفسية.

فَرطُ التحسسِ العاجِل

1696 Immune complex

Complexe immun

املركب الناجم عن ارتباط الضد باملستضد.

يناعم قَّدعم

1697 Immune reaction

immunoréaction

تفاعلٌ مناعي: تفاعل ناجم عن تعرف األضداد النوعية إىل مستضدا
وارتباطها ا أو بلمفاويات محسسة سابقاً هلا.

يناعلٌ مفاعت

1698 Immune response

Réponse immunitaire

تفاعل دفاع جسمي جيري من خالله التعرف إىل مادة غازية
(مستضد: كفريوس أو فطر أو جراثيم أو عضو مزروع) وإنتاج

أضداد نوعية لذلك املستضد.

استجابةٌ مناعيةٌ

1699 Immunity

Immunité

حالة الوجود منيعاً أو التحصني ضد األمراض اخلمجية الناجم إما عن
استجابة مناعية محدثة بالتمنيع أو خبمج سابق، أو بعوامل أخرى غري

مناعية.

مناعة

1700 Immunization

Immunisation

عملية أو إجراء لتحصني اجلسم ضد األمراض املعدية.

تمنيع
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1701 Immunizator

Agent immunisant

محدث للتمنيع.

ممنع

1702 Immunize

Immuniser

يحدث متنيعاً.

يمنع

1703 Immunoassay

Dosage immunologique

حتديد كمي ملواد مستضدية (كاهلرمونات واألدوية والفيتامينات)
بوسائل مصلية كطرائق التألّق املناعي أو املقايسة املناعية الشعاعية.

مقايسةٌ مناعية

1704 Immunocompeten
ce
Immunocompétence

قدرة اجلسم على إحداث استجابة مناعية طبيعية تلو التعرض ملستضد.

أَهليةٌ مناعية

1705 Immunocyte

Immunocyte

أي خلية من السالسل اللمفانية اليت تتفاعل مع املستضد إلنتاج الضد
أو االشتراك يف املناعة املتواسطة باخلاليا.

خليةٌ مناعية

1706 Immunodeficiency

Déficit immunitaire

عدم القدرة على إحداث استجابة مناعية طبيعية بسبب مرض موروث
أو مكتسب.

يناعم زوع

1707 Immunoelectroph
oresis
Immuno-électrophorèse

طريقة لفصل الربوتينات واملواد األخرى تبعاً لتحركها يف رحالا
الكهريب ونوعياا املستضدية.

يناعالَنٌ محر

1708 Immunofluoresce
nce
Immunofluorescence

تقنية تستخدم لتحديد مكان وجود املستضدات أو األضداد يف عينة
حيث توسم بصباغات متألّقة.

يناعم أَلُّقت

1709 Immunogenicity

Immunogénicité

خاصية متكّن مادة من حتريض استجابة مناعية، أو درجة امتالك مادة
ما هلذه اخلاصية.

استمناع

1710 Immunoglobulin

Immunoglobuline

صنف من الربوتينات ينتجه النسيج اللمفي يف الفقاريات، ويعمل
بوصفه، أضدادا يف االستجابة املناعية.

يناعم غلُوبولني

1711 Immunopathology

Immunopathologie

1- فرع من العلوم الطبية البيولوجية يعىن بالتفاعالت املناعية املرافقة
لألمراض، سواٌء، أ كانت ذات فائدة، أم دون تأثري، أم مؤذية. 2-
التظاهرات البنيوية والوظيفية الّيت ترافق االستجابة املناعية للمرض.

الباثُولُوجيا املَناعية

1712 Immunoprophylax
is
Immunoprophylaxie

الوقاية من املرض بإعطاء اللقاحات أو املصول فائقة التمنيع.

يناعقاٌء مات

1713 Immunosenescenc
e
Immunosénescence

ضعف وضمور اجلهاز املناعي مع تقدم العمر.

يناعم خيشت

1714 Immunosuppressi
on
Immunosuppression

كبت الرد املناعي باألدوية أو التشعيع دف الوقاية من رفض الطعوم
أو األعضاء املنقولة أو السيطرة على أمراض املناعة الذاتية.

(يناعم ميدخت) ةاملَناع تكَب

1715 Immunotherapy

Immunothérapie, désensibilisation

معاجلة املرض حبثّ االستجابة املناعية أو تعزيزها أو كبتها.

معالَجةٌ مناعية

1716 Impacted fracture

Fracture incluse

كسر تنغرز فيه إحدى الشدفتني يف النسيج اإلسفنجي لألخرى.

كَسر منحشر

1717 Impalpable

Impalpable

ال يكشف باجلس.

اجلَس ذِّرعتم

1718 Imperforate 
hymen
Imperforation de l'hymen

بكارة مسدودة كلياً على حنو ال ميكن فيه لدم الطمث اجلريان
خارجاً.

بكارةٌ رتقَاء
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1719 Imperforation

Imperforation

حالة انسداد أو انغالق غري طبيعية كانغالق قناة الشرج.

رتق

1720 Impetigo

Impétigo

عدوى جلدية جرثومية  جبراثيم املكورات العقدية أو العنقودية، تتسم
بوجود بثرات أو حويصالت كلّ منها حبجم رأس الدبوس متجمعة
هشة تتمادى، وتتمزق مبكراً، وتكون آفات ذات جلبات صفراء

زاهية تتالقى يف املركز، وهلا حواف مرتفعة، تكرب سريعاً، وتنتشر.

القوباء (القوباء السارية)

1721 Implant

Implant

شيء يغرس داخل اجلسم احلي جراحياً عادة، كما هو احلال يف غرس
نسيج طعمي، أو جهيزة طبية كالناظمة مثالً.

طُعم (غرسة)

1722 Impotence

Impuissance

عدم القدرة على بلوغ النعوظ أو احملافظة عليه مدة كافية ملمارسة
اجلماع.

عنانة

1723 In situ

In situ (en place)

يف موقعه الطبيعي، أو يقتصر على املوقع األصلي.

يف موضعه

1724 In vitro

In vitro

يف بيئة اصطناعية خارج الكائن احلي.

يف املُختبر

1725 In vivo

In vivo

داخل الكائن احلي.

يف اَألحياء

1726 Inapparent 
infection
Infection inapparente

مخج بدون عالمات سريرية.

مخج مستتر

1727 Inaudible

Inaudible

ال ميكن مساعه.

غري مسموع

1728 Incisor

Incisive

1- السن القاطعة. 2- مهيأ للقطع.

قاطعة

1729 Inclusion body 
myositis
Myosite à corps d’inclusions

اعتالل عضلي التهايب مترق ببطء يصيب الذكور أكثر من اإلناث،
ويترافق مع ضعف يف مربعة الرؤوس الفخذية أو عاطفات األصابع أو

العضالت البلعومية.

التهاب عضالت باملُشتمالت

1730 Incompatibility

Incompatibilité

حالة الوجود على حنو متنافر.

تنافُر

1731 Incompetence

Incompétence

1- حالو الوجود قاصراً أو غري قادر على إجناز وظيفة على حنو الئق.
2- حالة عدم أهلية حبسب القانون. 3- عدم املقدرة على متييز

الصحيح من اخلاطيء، أو تدبري الشؤون الذاتية.

قُصور (انعدام اَألهلية)

1732 Incontinence

Incontinence

عدم القدرة على التحكّم بالوظائف اإلفراغية كالتربز أو التبول.

سلس

1733 Incubation period

Période d'incubation

املدة الزمنية الفاصلة بني التعرض األويل لعامل خامج وأعراض املرض
األوىل.

دور احلَضانة

1734 Indirect contact

Contact indirect

خمالطة حتدث بتداخل وسط ما كما هو احلال يف انتشار مرض سارٍ
باهلواء بوساطة أَدوات معدية.

مخالَطَةٌ ال مباشرة

1735 Infarct

Infarctus

منطقة من النسيج املصاب بتنخر نتيجة توقّف التروية الدموية املوضعية
كما حيدث عند االنسداد خبثرة أو صمة.

احتشاء

1736 Infarction 

Infarctus, infarcissement

1-  عملية حدوث احتشاء؛ أي ظهور منطقة من النسيج امليت.
2- منطقة من النسيج املصاب بتنخر نتيجة توقّف التروية الدموية

املوضعية كما حيدث عند االنسداد خبثرة أو صمة.

احتشاء
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1737 Infection

Infection

حالة مرضية تنجم عن غزو األحياء الدقيقة ألنسجة اجلسم وتضاعفها
فيها.

مرض معد (خمج، عدوى)

1738 Infection rate

Taux d'infection

النسبة املئوية للجمهرة اليت عزل عامل ممرض حمدد منها.

معدلُ العدوى

1739 Infectious agent

Agent infectieux

عامل حيوي يسبب مرضاً أو علّة لدى املضيف.

دعلٌ معام

1740 Infectious disease

Maladie infectieuse

مرض ينجم عن وجود عامل مكرويب ممرض ونشاطه.

دعم ضرم

1741 Infectious 
hepatitis
Hépatite infectueuse

التهاب الكبد بأي من فريوسات التهاب الكبد كفريوس التهاب الكبد
…C أو B أو A

يوائدالع هاب الكَبِدالْت

1742 Infectious 
mononucleosis
Mononucléose infectieuse

مرض مخجي حاد شائع، يصيب عادة اليافعني، ويسببه فريوس
إيبشتاين-بار، ويتظاهر حبمى وتضخم عقد ملفاوية والتهاب حلق

وشذوذات يف اخلاليا اللمفاوية.

كَثْرةُ الوحيدات اخلمجية

1743 Infectivity

Infectivité

قدرة عامل خامج على إحداث مخج.

إِعداء (إِخماج)

1744 Infertility

Infertilité

نقص القدرة على إجناب األطفال أو عدمها، سواء لدى الرجال أو
النساء، وميكن أن تكون احلالة قابلة للعكس خبالف كلمة عقم.

عقْم

1745 Infestation

Infestation

هجمة طفيلية أو وجود طفيلي على اجللد و/أو لواحقه كما حيدث
باحلشرات  أو السوس أو القُراد، ويستخدم املصطلح أحياناً للداللة

على الغزو الطفيلي لألعضاء واألنسجة كما يف الديدان.

احتشار

1746 Infiltration

Infiltration

جتمع أو انتشار مرضي يف نسيج أو خاليا ملواد غري طبيعية، أو
بكميات تفوق املوجود يف احلالة الطبيعية.

ارتشاح

1747 Inflammatory 
Bowel Disease 
(IBD)
Maladies inflammatoires des intestins

التهاب الكولون القرحي داء أو كرون؛ حالتان مزمنتان تتظاهران
بنوبات من اإلسهال والتطبل و املعص البطين واألمل، وقد يترافق ذلك

أحياناً خبسارة الوزن وسوء التغذية بسبب العجز عن امتصاص
املغذيات.

هابِيعاِء االلْتداُء اَألم

1748 Influenza (grippe)

Grippe

مخج فريوسي حاد معد، حيدث عموماً يف أوبئة أو جائحات، ويتظاهر
بالتهاب السبيل التنفسي والبدء املفاجيء واحلمى والنوافض واألمل

العضلي والصداع واإلعياء الشديد.

النزلَةُ الوافدة

1749 Informed consent

Consentement éclairé

املوافقة على اقتراح يف حال امتالك الشخص املوافق مجيع املعلومات
املتعلّقة بالقرار. وال يعتد يف نظر القانون مبوافقة املريض على إجراء

طيب أو على قتل املرمحة ما مل يعلم املريض من قبل كامالً عن اإلجراء
املزمع القيام به، وعن بدائله.

موافَقَةٌ مستنرية (موافَقَةٌ عن علْمٍ
واطِّالع)

1750 Infraorbital

Sous-orbitaire

يقع يف قاع احلجاج أو حتته.

تحت احلَجاج

1751 Infrapatellar

Sous-rotulien

يتوضع أو حيدث حتت عظم الرضفة.

تحت الرضفَة ( تحت الركْبة)

1752 Infusion

Infusion

اإلدخال املنفعل لسائل أو دواء أو كهرل يف الوريد أو بني األنسجة.

تسريب

1753 Inguen (groin) 

Inguen (aine)

منطقة الوصل بني البطن والفخذ.

اُألربِية
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1754 Inhibition

Inhibition

1- فعل التثبيط أو حالة الوجود مثبطاً.2- أمر ما يقيد، أو حيصر، أو
يكبت. 3- تقييد واعٍ أو غري واعٍ لعملية سلوكية أو رغبة أو اندفاع.

4- أي عملية من خمتلف العمليات اليت تترافق مع توهني تدرجيي
وتقنيع وانطفاء الستجابة متكيفة سابقة. 5- احلالة أو العملية اليت

يثبط فيها التفاعل. 6- احلالة أو العملية اليت يثبط فيها اإلنزمي.

تثْبيط

1755 Innate immunity 
(native immunity)
Immunité innée (immunité naturelle)

املناعة اجلينية أو الفيزيولوجية للمرض اليت تؤلّف جزءاً من البيولوجيا
الطبيعية للفرد.

مناعةٌ سليقية (مناعةٌ طَبيعية)

1756 Innocuous

Inoffensif

.غري مؤذ

عدمي الضرر

1757 Inoculation

Inoculation

1- إدخال مصل أو لقاح أو مادة مستضدية إىل جسم شخص أو
حيوان كوسيلة لتكوين املناعة ضد مرض نوعي أو تعزيزها. 2-

إدخال مكروب أو عامل ممرض إىل الكائن احلي املضيف أو وضعه يف
وسط للنمو.

تلْقيح

1758 Insecticide

Insecticide

مادة كيميائية تقتل احلشرات.

مبيد احلَشرات

1759 Insemination

Insémination

إدخال املين يف السبيل التناسلي عند األنثى.

تمنِية

1760 Insemination

Insémination

وضع السائل املنوي داخل املهبل أو عنق الرحم.

إِمناء

1761 Insenescence

Sénescence (vieillissement)

عملية التقدم يف السن (بلوغ الشيخوخة).

تعمري

1762 Insidious

Insidieux

مرض يترقّى بوجود القليل من األعراض الدالة  على شدته، أو دون
أعراض.

مخاتل

1763 Insomnia

Insomnie

العجز املزمن عن الدخول يف النوم أو البقاء نائماً مدة كافية.

أَرق

1764 Interdigital:

Interdigital

يتوضع بني إصبعني (يف اليد أو القدم).

فَوتي

1765 Interlobitis

Interlobite

التهاب يصيب غشاء اجلنبة الفاصل بني فصني رئويني.

الْتهاب اجلَنبة بني الفُصوص

1766 Intermission

Intermission

فترة من التوقّف املؤقّت.

فاصلَة

1767 Intermittent

Intermittent

حدوث األمر على حنو متردد على أن يوجد فترة سكون تام له بني
فتريت نشاط.

متقَطِّع

1768 Intermittent 
claudication
Claudication intermittente

أمل وتوتر وضعف يف الساقني أثناء املشي، يتفاقم حىت العرج، وخيف
.بالراحة، ويشاهد يف الداء الشرياين املسد

عرج متقَطِّع

1769 Interphase

Interphase

مرحلة يف خلية بني انقسامني فتيليني أو انتصافني متتابعني.

ينِيالب الطَّور

1770 Interstice

Interstice

مسافةٌ أو حيز أو فجوة يف نسيج أو بنية.

خالَل

1771 Interstitial

Interstitiel

يتوضع أو حيدث بني األجزاء.

يالَلخ
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1772 Interstitial cells

Cellules interstitielles

1- (خالَيا اليديغ): جتمعات من اخلاليا الشبيهة بالظهارية تكون
النسيج الغدي الصماوي يف اخلصية الذي ينتج األندروجينات السيما
التوستيسريون. 2- خالَيا شبِيهةٌ بالظِّهارية كبرية يف سدى املبيض،
مشتقة من القراب الغائر يف اجلريبات املبيضية الرتقية، يعتقد أا ذات
وظيفة إفرازية. 3- اخلاليا املوجودة يف املناطق حول األوعية وبني
الَيا الكَبِدحبال اخلاليا الصنوبرية يف اجلسم الصنوبري. 4- (خ

اخلازِنةُ للدهن): خاليا جنمية جتمع الدهن، تتوضع يف احليز املُحيط
باجلَيبانِيات يف الكبد.

خالَيا خالَلية

1773 Interstitial 
nephritis
Néphrite interstitielle

التهاب كلية تغلب فيه إصابة النسيج الضام اخلاليل.

يالَلاخل ةالكُلْي هابالْت

1774 Interstitial tissue

Tissu interstitiel

نسيج ضام بني العناصر اخللوية لبنية.

نسيج خاليل

1775 Interstitium

Interstitium (secteur interstitiel)

فاصل صغري أو حيز أو ثغرة يف نسيج أو بنية.

خالَل

1776 Interventricular

Interventriculaire

يتوضع بني بطيين القلب.

بني البطينني

1777 Intestine

Intestin

جزء من القناة اهلضمية ميتد من الفم إىل الشرج، ويتألف من قسمني،
املعي الدقيق، واملعي الغليظ، وغالباً ما يستخدم يف اجلمع.

معى

1778 Intoxication

Intoxication

1- تسمم: حالة مرضية حيدثها الدواء أو الكحول أو مادة سامة. 2-
الكحولية احلادة. 3- إثارة نفسية أو جنون انفعايل.

تسمم

1779 Intracavitary

Intracavitaire

يتوضع أو حيدث داخل جتويف.

داخلَ التجويف

1780 Intracellularll. 

Intracellulaire

يتوضع أو حيدث داخلَ اخلَالَيا.

داخلَ اخلَالَيا

1781 Intracerebral

Intracérébral

يتوضع أو حيدث داخل املخ.

لَ املُخداخ

1782 Intracranial

Intracrânien

يتوضع أو حيدث داخل القحف.

داخلَ القحف

1783 Intradermal

Intradermique

يتوضع أو حيدث داخلَ اَألدمة.

داخلَ اَألدمة

1784 Intradermal test:

Intradermoréaction

اختبار جلدي للحساسية يجرى حبقن مادة تفاعلية بني طبقات اجللد
ومالحظة التفاعل الناتج.

اختبار داخل اَألدمة

1785 Intrathecal

Intrathécal

يتوضع أو حيدث داخل القراب، أو من خالل قراب النخاع إىل احلَيز
تحت العنكَبوتية.

داخلَ القراب

1786 Intravenous 
pyelography
Pyélographie intraveineuse

تصوير شعاعي حلويضة الكلية واحلالب بعد احلقن الوريدي ملادة
تباينية.

يريدالو ةيضاحلُو ويرصت

1787 Introversion

Introversion

اماك بالذات مع نقص االهتمام بالعامل اخلارجي.

انطواء

1788 Intubation

Intubation, tubage

إدخال أنبوب داخل قناة يف اجلسم أو عضو أجوف.

تنبيب

1789 Intussusceptum

portion invaginée de l'intestin dans 
l'intussusception

جزء األمعاء املندخل (املنغمد) يف االنغالف.

املعى املُنغلف
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1790 Intussuscipiens

Portion de l'intestin où se trouve 
l'intussusceptum

جزء من األمعاء يندخل (ينغمد) فيه جزء آخر يف االنغالف.

املعى الغالف

1791 Invagination

Invagination

اندخال جزء من األمعاء يف ملعة اجلزء ااور مباشرة.

انغالَف

1792 Ionization

Ionisation

1- تكون اإليونات أو انفصال األيونات بالتسخني أو التفريغ الكهريب
أو اإلشعاع أو التفاعل الكيميائي (التفارق الكهريل). 2- إرحالٌ

أيوين.

تأَين

1793 Ionize

Ioniser

حيول إىل أيونات.

يؤين

1794 Irritable bowel 
Syndrome
Côlon irritable

جمموعة من األعراض املعدية املعوية (إسهال أو إمساك، وأمل بطين
سفلي، وتطبل) ترافق الكرب أو التوتر.

متالَزِمةُ القولون املُتهيج

1795 Ischaemia

Ischémie

تناقص إرواء جزء من اجلسم أو عضو أو نسيج بالدم بسبب تضيق
األوعية الدموية أو انسدادها.

إِقْفار (نقْص التروِية)

1796 Isoantibody

Iso-anticorps

ضد ينتج يف فرد، ويتفاعل مع مستضدات أسوية لفرد آخر من النوع
نفسه.

وِيإِس دض

1797 Isoantigen

Iso-antigène

مادة مستضدية توجد يف بعض أعضاء النوع وذات قدرة على تنبيه
إنتاج األضداد يف أفراد النوع اآلخرين الذين يفتقدوا.

(فييخ دضتسم) وِيإِس دضتسم

1798 Isocytosis

Isocytose

تساوي حجم اخلاليا، وخصوصاً الكريات احلمر.

تساوِي الكُريات

1799 Isograft

Isogreffe

طُعم مثْلي بني فردين متماثلني جينياً، أو يكادان.

وِيإِس مطُع

1800 Isolation

Isolation

االحتياطات اليت تتخذ يف املستشفى ملنع انتشار عامل مخجي من
مريض خمموج أو مستعمر به إىل أشخاص مستعدين. أو استفراد:

اإلكثار املتتابع لنماء املكروبات حىت احلصول على مزرعة نقية.

عزل

1801 Isoperistaltic

Isopéristaltique

حيدث باجتاه التمعج ذاته.

مسايِر للتمعج

1802 Isotope

Isotope

عنصر كيميائي له العدد الذري نفسه كغريه (أي ذات العدد من
الربوتونات النووية)، لكنه ذو كتلة ذرية خمتلفة (أي عدد خمتلف من

النيترونات).

نظري
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1803 Jaccoud arthritis

Arthrite de Jaccoud

شكل نادر من التهاب املفاصل املزمن، ذكر أنه حيدث بعد هجمات
محى الروماتيزم، ويتصف بشكل غري مألوف من التآكالت العظمية يف
رؤوس األسناع مع االحنراف الزندي لألصابع مشااً التهاب املفاصل

الروماتويدي، ولكن دون  التهاب واضح ودون وجود العامل
الروماتويدي.

التهاب املفاصل لجاكُو

1804 Jacksonian 
epilepsy
Épilepsie jacksonienne

نوبة حركية تصيب جزءاً من اجلسم يف البداية مث تنتشر تدرجيياً إىل
أجزاء أخرى من اجلسم يف اجلهة نفسها، وميكن أن يتعمم، وتنشأ

النوبة من القشرة احلَديثَة الروالندية املقابلة أو قرا غالباً.

ع جاكْسونِيرص

1805 Jaundice (icterus)

Jaunisse (ictère)

حالة تتسم بفرط بيلروبينات الدم وترسب الصباغ الصفراوي يف اجللد
واألغشية املخاطية، ونتيجة لذلك يبدو املريض أصفر اللون.

يرقان

1806 Jejunitis

Jéjunite

الْتهاب الصائم.

الْتهاب الصائم

1807 Jejunocecostomy

Jéjunocaecostomie

إحداث جراحي لتفاغر (فتحة اتصال) بني الصائم واألعور.

مفاغَرةٌ صائميةٌ أَعورِيةٌ

1808 Jejunocolostomy

Jéjunocolostomie

إحداث جراحي لتفاغر (فتحة اتصال) جراحياً بني الصائم والقولون.

مفاغَرةٌ صائميةٌ قُولُونِيةٌ

1809 Jejunoileitis

Jéjuno-iléite

.يفم واللَّفائائالص هابالْت

يفم واللَّفائائالص هابالْت

1810 Jejunoileostomy

Jéjuno-iléostomie

إحداث جراحي لتفاغر (فتحة اتصال) بني الصائم واللفائفي.

مفاغَرةٌ صائميةٌ لَفائفيةٌ

1811 Jejunojejunostom
y
Jéjuno-jéjunostomie

إحداث جراحي لتفاغر (فتحة اتصال) بني جزأين من الصائم.

مفاغَرةٌ صائميةٌ صائميةٌ

1812 Jejunostomy

Jéjunostomie

إحداث جراحي لفتحة بني الصائم وسطح جدار البطن.

فَغر الصائم

1813 Judgment

Jugement

القدرة على التمييز بني حالتني أو شرطني (أو أكثر).

حكْم قرار أو نتيجة قضائية أو
محاكَمة

1814 Jumper knee

Genou du sauteur

التهاب الوتر الرضفي أو وتر رباعية الرؤوس الفخذية ينتج عن
األنشطة املتكررة مثل الركض والقفز والتسلق والركل.

ركْبة القافز

1815 Junctional rhythm

Rythme jonctionnel

النظم الذي ينشأ من أي مكان يف الوصل األذيين البطيين.

يلصو ظْمن
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1816 Kaposi's sarcoma 
(multiple 
idiopathic 
hemorrhagic 
sarcoma)
Sarcome de Kaposi (sarcomatose multiple 
hémorragique)

سرطان يتظاهر ببقع أرجوانية تتطور على اجللد، وينتشر إىل العقد
اللمفية واألعضاء الداخلية، ويشاهد عموماً لدى املرضى املضعفي

.AIDS املناعة كما هو احلال يف متالزمة العوز املناعي املكتسب

ساركومةُ كابوزي (الساركومةُ
النزفيةُ املَجهولَةُ السبب)

1817 Karyotype

Caryotype

1- توصيف املتممة الصبغية لفرد أو نوع مع بيان عدد الصبغيات
وأشكاهلا وأحجامها. 2- صورةٌ مجهرِية للصبغيات مرتبة وفق

التصنيف املعياري.

وِيوطُ النمالن

1818 Kawasaki disease 
(mucocutaneous 
lymph node 
syndrome)
Maladie de Kawasaki (syndrome adéno-cutanéo-
muqueux de Kawasaki)

مرض غري معروف السبب يصيب األطفال الصغار عادة، ونادراً ما
يصيب البالغني، ويتظاهر حبمى والتهاب ملتحمة وبلعوم وضخامة

العقد اللمفاوية يف العنق واندفاعات محراء براقة على اليدين والقدمني
وتوسف أصابع اليدين والقدمني.

ةقْدةُ العالزِمتداُء كاواساكي (م
اللِّمفية اجللْدية املُخاطية)

1819 Keloid

Chéloïde

ندبة مفرطة االرتفاع ذات شكل غري منتظم تتضخم باضطراد بسبب
تكون كميات زائدة من الكوالجني يف األدمة خالل التئام النسيج

الضام.

جدرة

1820 Keratin (ceratin)

Kératine

بروتني صلب يعد املقوم الرئيس للبشرة والشعر واألظافر واألنسجة
املتقرتة.

كرياتني

1821 Keratinocytekerati
n.
Kératinocyte

اخللية البشروية اليت تخلِّق (تكون) الكرياتني.

خلية كرياتينِية

1822 Keratoconjunctivit
is sicca
Kératoconjonctivite sèche

التهاب القرنية وامللتحمة املتشارك مع نقص الدمع.

اجلاف ةمحو املُلْت ةنِيهاب القَرالْت

1823 Keratogenesis

Kératogenèse

تكَونُ املَواد املُتقَرنة.

تكَونُ املَواد املُتقَرنة

1824 Keratoid

Kératoïde

يشبه النسيج املتقرن.

قَرنِي الشكْل

1825 Keratolysis

Kératolyse

تقشر أو ذوبان الطبقة املتقرنة يف البشرة.

انحالَلُ الطَّبقَة القَرنِية

1826 Keratosis

Kératose

أي منو تقرين كالثؤلول مثالً.

تقْران

1827 Kerion

Kérion

مخج فطري يف اجلريبات الشعرية يترافق خبمج جرثومي ثانوي،
ويتظاهر بآفات بارزة، إسفنجية، مملوءة بالقيح عادة.

شهدة

1828 Ketoacidosis

Céto-acidose

محاض ينجم عن تراكم األجسام الكيتونية يف أنسجة اجلسم وسوائله
كما حيدث يف احلماض السكري.

كيتونِي ماضح

1829 Ketogenesis

Cétogenèse

إنتاج األجسام الكيتونية.

توليد الكيتون

1830 Ketolysis

Cétolyse

تفكّك الكيتونات.

انحالَلُ الكيتون

1831 Ketone bodies

Corps cétoniques

مواد األسيتون وحمض األسيتو أسيتيك ومحض بيتا هيدروكسي
بوترييك اليت تؤلف املستقلبات الطبيعية للشحم يف الكبد، وتتأكسد يف
العضالت، ويؤدي فرط إنتاجها إىل إفراغها يف البول كما يف الداء

السكري.

أَجسام كيتونِية
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1832 Ketonemia

Cétonémie

حالة تتسم بازدياد غري الطبيعي لألجسام الكيتونية يف الدم اجلائل.

كيتونِية الدم

1833 Ketonuria

Cétonurie

فرط تركيز األجسام الكيتونية يف البول.

بِيلَةٌ كيتونِية

1834 Ketosis

Cétose

ازدياد مرضي يف إنتاج األجسام الكيتونية كما يف الداء السكري
املهمل.

فَرطُ كيتون اجلسم

1835 kidney (ren)

Rein (ren)

أي من العضوين املتوضعني يف الناحية الظهرية من جوف البطن اللذين
حيافظان على توازن مالئم للماء والكهارل، وينظمان التركيز احلامضي

القلوي، وينقيان الدم من الفضالت االستقالبية اليت تطرح كبول.

كُلْيةٌ (كُلْوة)

1836 Kidney medulla

Substance médullaire du rein

اجلزء الداخلي من جسم الكلية، يتكون يف املقام األول من العناصر
اجلامعة وعرى هنلة واَألوعيةُ املُستقيمة اليت تنتظم مبجموعها يف

أهرامات.

الكُلْوِي اللُّب

1837 Korotkoff sounds

Bruits de Korotkoff

الصوت املميز الذي يسمع فوق الشريان عندما يخفَض الضغط املطبق
فوقه إىل أدىن من الضغط الشرياين االنقباضي عند قياس ضغط الدم

بالسماعة.

أَصوات كوروتكوف (يف قياس ضغط
الدم)

1838 Kraurosis vulvae

Kraurosis vulvae

ضمور األعضاء التناسلية األنثوية اخلارجية املتسم بوجود بقع طلوانية
وحكة شديدة.

لَطَع الفَرج

1839 Kuru

Kuru

اعتالَلٌ دماغي إِسفنجِي مترق قاتل، قد يكون نامجاً عن بريون أو
فريوس بطيء الفعل متوطّن يف جمموعة حمددة من البشر يف غينيا

اجلديدة، وقد ينتقل بأَكْل املَثيل (أَكْلُ احلي حلي مثله).

الكورو

1840 Kussmaul sign

Signe de Kussmaul

ارتفاع متناقض للضغط الوريدي الوداجي أثناء الشهيق يف التهاب
التأمور املضيق أو الداء الرئَوِي املُِسد املُزمن.

عالمة كوسماول

1841 Kyphosis

Cyphose

احنناء خلفي يف العمود الفقري (الصدري) نتيجة مرض أو مشكلة
خلقية عادة.

حداب
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1842 Labium

Lèvre

شفة أو بنية تشرحيية تشبه الشفة. أو  شفر (اجلمع: أشفار) (الصفة:
شفري): أي من طيات النسيج األربع لألعضاء التناسلية األنثوية

الظاهرة.

شفَة

1843 Labyrinthitis

Labyrinthite

إصابة التيه بااللتهاب.

الْتهاب التيه

1844 Lamella

Lamelle

صفيحة رقيقة.

صفاحة

1845 Lamina

Lamina

قرص مسطح رقيق من بنية مركّبة أكرب.

صفيحة

1846 Lamina of 
vertebra

Pédicule vertébral

أي زوج من الصفائح العريضة العظمية اليت تربز من عنيقات األقواس
الفقرية، وتندمج معاً عند اخلط الناصف إلمتام اجلزء اخللفي من

القوس، وتكون قاعدةً للناتئ الشوكي.

الصفيحةُ الفقْرِية (صفيحةُ قَوسِ
الفقْرة)

1847 Laminectomy

Laminectomie

استئصال القوس اخللفي من فقرة.

استئصالُ الصفيحة الفقْرِية

1848 Langerhans' islets

Îlots de Langerhans

كتل خلوية مكونة من بضعة خاليا إىل مئات اخلاليا توجد يف النسيج
اخلاليل للبنكرياس. وتتألف من مخسة أمناط خلوية خمتلفة تكون اجلزء

الصماوي للبنكرياس وهي مصدر اإلنسولني والغلوكاغون
والسوماتوستاتني وعديد الببتيد البنكرياسي والغاسترين.

جزيرات النغرهانس

1849 Larvicide

Larvicide

عاملٌ يقتل يرقات احلشرات.

مبيد اليرقات

1850 Laryngectomy

Laryngectomie

االستئصال اجلراحي للحنجرة.

استئْصالُ احلَنجرة

1851 Laryngitis

Laryngite

إصابة احلَنجرة بااللتهاب.

الْتهاب احلَنجرة

1852 Laryngopharyngea
l
Laryngopharyngien (laryngopharyngé)

متعلّق باحلنجرة والبلعوم.

يوملْعب رِيجنح

1853 Laryngopharyngiti
s
Laryngopharyngite

الْتهاب احلَنجرة والبلْعوم.

الْتهاب احلَنجرة والبلْعوم

1854 Laryngoplegia 

Laryngoplégie

شلل عضالت احلنجرة.

شلَلُ احلَنجرة

1855 Laryngoscopy

Laryngoscopie

فحص احلنجرة بوساطة منظار احلنجرة.

تنظري احلَنجرة

1856 Laryngospasm

Laryngospasme

إغالق تشنجي للحنجرة.

تشنج احلَنجرة

1857 Laryngostomy

Laryngostomie

اإلحداث اجلراحي لفتحة يف احلنجرة.

فَغر احلَنجرة

1858 Laryngotomy

Laryngotomie

الشق اجلراحي للحنجرة.

بضع احلَنجرة

1859 Larynx

Larynx

جزء من السبيل التنفسي يقع بني البلعوم والرغامى، وله جدر مكونة
من الغضاريف والعضالت، وحيتوي على احلبال الصوتية املغلفة بطيات

من الغشاء املخاطي.

احلَنجرة
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1860 Lasègue's sign

Signe de Lasègue

بعد استلقاء املريض على ظهره يسبب عطف الورك ومفصل الركبة
مبسوطاً أملاً أو تشنجاً عضلياً يف املنطقة اخللفية من الفخذ مما يشري إىل

ييج العصب الوركي أو أحد اجلذور العصبية القطنية املكونة له.

عالَمةُ السيغ (يف التهاب العصب
الوركي)

1861 Laxative

Laxatif

1- اسم: طعام أو دواء ينبه تفريغ األمعاء. 2- صفة: منبه تفريغ
األمعاء.

ملَين

1862 Legionellosis 
(Legionnaires' 
disease)
Légionellose (maladie de légionnaires)

مرض تنفسي حاد، قاتل أحياناً، تسببه الفَيلَقيةُ املُستروِحة، ويتظاهر
بذات رئة وصداع وسعال جاف.

داُء الفَيلَقيات (داُء الفَيالقَة)

1863 Leiomyoma 
(leiomyomata)
Liomyome (léiomyome)

ورم محيد ينشأ من العضل األملس.

لَسأَم يلضع مرو

1864 Leishmaniasis

Leishmaniose

مرض جلدي أو جلدي خماطي أو حشوي، تسببه طفيليات أوالية
تنتمي إىل جنس اللَيشمانِية، وتنتقل بلدغ أنواع حمددة من ذبابة الرمل.

داُء اللِّيشمانِيات

1865 Leprosy 
(Hansen's disease)
Lèpre (maladie de Hansen)

(املرادف: داُء هانسن)مرض مزمن، معتدل السراية، ورمي حبيبومي،
يشاهد يف املناطق املدارية وحتت املدارية، تسببه عصيات املُتفَطِّرة
اجلُذامية، ويتظاهر بآفات يف اجللد والعظم واألحشاء، ويؤدي إىل

نقص احلس والشلل والغنغرينة .والتشوه، وله منطان رئيسان؛ جذامي
وشبيه درين.

جذام

1866 Leptomeninges

Leptoméninges

طبقة مؤلّفة من األم احلنون والعنكبوتية يف وحدة واحدة تغلّف الدماغ
والنخاع.

السحايا الرقيقَة (احلَنونُ العنكَبوتية)

1867 Leptomeningitis

Leptoméningite

التهاب احلنون والعنكبوتية.

الْتهاب السحايا الرقيقَة

1868 Leptospirosis

Leptospirose

أي من جمموعة من األمراض اخلمجية تسببها امللتويات من جنس
البرميية، وتتظاهر بريقان ومحى، وتنتقل إىل البشر بالتماس مع بول

احليوانات املخموجة.

داُء البرمييات

1869 Leucocytoclastic 
vasculitis
Vascularites leucocytoclastique

التهاب أوعية جلدي عادة يتصف بتراكم أنقاض الكريات البيضاء يف
جدران األوعية.

التهاب األوعية املفتت للبِيض

1870 Leukemia

Leucémie

مرض خبيث مترق يصيب األعضاء املكونة للدم، ويتظاهر باضطراب
تكاثر وتطور كلّ من الكريات البيض وسليفاا يف الدم والنقي.

ابيِضاض الدم

1871 Leukemoid 
reaction
Réaction leucémoïde

درجة متباينة من كَثْرة الكُريات البِيض يف الدم اجلوال على حنو مشابه
ملا حيدث يف االبيضاض، دون تغري خبيث يف بنية نقي العظم، وحيدث

هذا التفاعل يف عدد من األمراض املعدية واالنسمامات واحلروق
واخلباثات غري الدموية يف الرئة أو الكلية وغريها ويف الرتف احلاد

واحنالل الدم.

ييضاضتفاعل اب

1872 Leukocyte

Leucocyte

خلية ال لون هلا قادرة على التحرك حبركة أميبيانية، وظيفتها الرئيسة
محاية اجلسم من األحياء الدقيقة، وتصنف إىل حمببة وغري حمببة.

كُريةٌ بيضاء

1873 Leukocytogenesis 

Leucocytogenèse (leucopoïèse)

تشكّل الكريات البيض.

تولُّد الكُريات البِيض

1874 Leukocytopenia

Leucopénie, leucocytopénie

نقصان غري طبيعي يف عدد الكريات البيض يف الدم اجلائل.

قلَّةُ الكُريات البِيض
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1875 Leukocytopoiesis

Leucopoïèse, leucocytopoïèse

إنتاج الكريات البيض.

تكَون الكُريات البِيض

1876 Leukocytosis

Leucocytose

ازدياد غري طبيعي يف عدد الكريات البيض يف الدم اجلائل.

كَثْرةُ الكُريات البِيض

1877 Leukoderma

Leucodermie

منط مكتسب من النقص املوضع لتصبغ اجللد بامليالنني.

وضح

1878 Leukoplakia 
(leukoplasia)
Leucoplasie

مرض يتسم  بتطور بقع ثخينة بيضاء على الغشاء املخاطي للمهبل أو
اخلدين أو اللثة أو اللسان ال ميكن إزالتها، وقد تتشقّق، أو تصبح

خبيثة.

طُلوان

1879 Lhermitte sign

Signe de Lhermitte

حس كهرباء تسري من أعلى الظهر إىل األطراف عند عطف العنق
(الفاعل أو املنفعل) أو عند تدويره أحياناً، وتنتج عن آفة يف النخاع

الرقيب، وأكثر من تشاهد يف التصلب املتعدد.

عالَمة لريميت (يف أمراض النخاع)

1880 Lichen

Lichen

مرض جلدي حطاطي يتظاهر مبجموعة حطاطات صغرية ثابتة
متالصقة.

حزاز

1881 Ligamentum 

Ligament

1- شريط من النسيج الليفي يصل بني العظام أو الغضاريف، ويعمل
على دعم املفاصل وتقويتها. 2- طبقة مزدوجة من الصفاق متتد من
عضو حشوي إىل آخر. 3- بقايا من البىن األنبوبية اجلنينية تشبه احلبل

تصبح غري وظيفية بعد الوالدة.

رِباط

1882 Limbic system

Système limbique

جمموعة غري متجانسة من البىن الدماغية على حواف اجلدار الداخلي
،وِية والتلفيف القَبني و اللَوزلنصف الكرة املخية، والسيما احلُص

وتستخدم التسمية لتشمل االتصاالت بني البىن السابقة أيضاً واتصاالا
مع الباحة احلاجِزِية والوطاء واملنطقة اإلنسية من سقيفَة الدماغِ

املُتوسط.

اجلهاز احلُويفّ

1883 Lingula

Lingulaire

بنية تشبه اللسان الصغري.

لُسني

1884 Linguopapillitis

Linguopapillite

الْتهاب احلُلَيمات اللِّسانِية.

الْتهاب احلُلَيمات اللِّسانِية

1885 Lipid

Lipide

مركّب عضوي دهين ال ميكن حلّه باملاء.

شحم

1886 Lipocyte

Lipocyte

خلية دهنية.

خلية شحمية

1887 Lipoma

Lipome

ورم محيد يتألّف من خاليا شحمية ناضجة.

شحمي ورم

1888 Liposuction

Liposuccion

رشف (شفط) الشحم بأنبوب  يدخل إىل املنطقة الشحمية من خالل
شق جراحي صغري.

مص الشحم

1889 Listeriosis

Listériose

مرض جرثومي تسببه اللِّيسترِيةُ املُستوحدة، يصيب احليوانات الربية
واألهلية، وأحياناً البشر،  ويتظاهر حبمى والتهاب سحايا والتهاب

دماغ.

داُء اللِّيستريات
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1890 Lithotripsy

Lithotripsie

حتطيم حصاة (كما حيدث بوساطة املوجات الصادمة، أو عند شيمها
بأداة جراحية) يف اجلهاز البويل إىل قطع صغرية مبا يفي إلفراغها أو

جرفها.

تفْتيت احلَصاة

1891 Liver breath 
(hepatic fetor)
Mauvaise haleine hépatique (odeur fétide 
hépatique)

رائحة خاصة عند شم نفَس مرضى الداء الكبدي الشديد، وتنتج عن
املواد العطرية الطيارة اليت تتراكم يف الدم والبول نتيجة خلل استقالب

الكبد.

(يكَبِد نتن) أشاملَن ين كَبِدتفَس نن

1892 Liver palm

Érythème palmaire des cirrhotiques

محامى شديدة على رانِفَة اليد وضرا.

ةيالكَبِد ةاحى الرمامة (حية كَبِدراح
املَنشأ)

1893 Lobar bronchi

Bronches lobaires

قصبات تنشأ من القصبات الرئيسية، وكلّ منها يكون الطريق اهلوائي
لفص حمدد من الرئة.

القَصبات الفَصية

1894 Lobectomy

Lobectomie

استئصال فص من عضو أو غدة.

ئْصالُ الفَصتاس

1895 Loiasis

Loasis

مرض مزمن يسببه احتشار النسيج الضام حتت اجللدي بدودة اللُّوا
اللُّوائية، ويتظاهر بتبيغ ونتح وحس زاحف يف األنسجة مع حكة

شديدة.

داُء اللُوائيات

1896 Loop diuretic

Diurétique de l'anse

صنف من مدرات البول (منها فوروسيميد) تؤدي عملها بتثبيط إعادة
امتصاص الصوديوم والكلوريد يف النبيبات الكلوية الدانية والقاصية

إضافة إىل عروة هنلي.

وِيرولِ العالب ردم

1897 Lordosis 

Lordose

تزايد االحنناء القطين للعمود الفقري.

قَعس

1898 Lousicide

Pédiculocide

مادة كيميائية لقتل القمل وحشرات طفيلية حمددة أخرى.

مبيد القَمل

1899 Lumbodynia 
(lumbago)
Lombalgie (lumbago)

أمل يف الناحية القطنية.

قَطَنِي أَلَم

1900 Lumen

Lumière

التجويف أو القناة داخل أنبوب أو عضو أنبويب.

لُمعة

1901 Lunula

Lunule

منطقة بيضاء هاللية يف قاعدة صحيفة الظفر.

هلَيل

1902 Lupus 
anticoagulant 
Lupus anticoagulant

أضداد للشحمي الفسفوري (الفسفوليببيد) تسبب تطاول زمنِ
الثرمبوبالستني اجلُزئي، وتترافق مع خثار شرياين ووريدي.

مضادات التخثّر الذّئبية

1903 Lupus nephritis

Néphrite lupique

ضرب من التهابات كبيبات الكلى حيدث لدى بعض املصابني بالذئبة
احلمامية اموعية، ويتظاهر ببيلة دموية أو بيلة بروتينية أو كليهما، مع
ارتفاع ضغط الدم أو دونه، وميكن أن يسبب فشالً كلوياً مترقياً أو
خاطفاً، ويصنف املرض تشرحيياً مرضياً وفق منظّمة الصحة العاملية يف

ستة أصناف.

الذِّئْبِي ةهاب الكُلْيلْتا

1904 Lupus pernio

Lupus pernio

آفة جلدية ورمية حبيبية مزمنة أرجوانية جاسئة يف الساركويد، وهي
تشبه عضلة الصقيع سريرياً، وتصيب األذنني واخلدين واألنف

والشفتني واجلبهة، وتترافق مع الساركويد الصدري عادة.

ذئْبة تثْليجِية

1905 Luteinizing 
Hormone
Hormone lutéinisante

هرمون ينتجه الفص األمامي من الغدة النخامية، ينبه اإلباضة وتطور
اجلسم األصفر لدى األنثى، وإنتاج التستوستريون من اخلاليا اخلاللية

لدى الذكر.

اهلُرمونُ املُلَوتن
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1906 Lyme disease

Maladie de Lyme

مرض التهايب تسببه ملتوية البورلية البورغ دورفريية اليت تنتقل بالقراد،
ويتظاهر يف البدء بطفح تتبعه أعراض تشبه الرتلة، وتضم احلمى واألمل
املفصلي والصداع، وقد يؤدي ما مل يعاجل إىل التهاب مفاصل مزمن،

وسوء وظيفة قلبية وعصبية.

داء المي

1907 Lymph

Lymphe

سائل شفاف مائل للصفرة عادة، غالباً ما يكون غميماً، يوجد يف
األوعية اللمفاوية، ويتجمع من أنسجة أجزاء اجلسم كلّها، ويعود إىل
الدم عن طريق اجلهاز اللمفاوي، وتتألف مكونته اخللوية يف معظمها

من خاليا ملفاوية.

لمف

1908 Lymph node

Ganglion lymphatique

أي من األجسام الصغرية البيضوية أو الدائرية اليت تتوضع على امتداد
األوعية اللمفاوية، وتزود جمرى الدم باخلاليا اللمفاوية، وتزيل اجلراثيم

واجلُسيمات الغريبة من الدم.

عقْدةٌ لمفية

1909 Lymphadenia

lymphadénie

ضخامة العقدة اللمفاوية.

ضخامة العقدة اللمفاوية

1910 Lymphadenitis

Lymphadénite

التهاب يف عقدة ملفية أو أكثر.

الْتهاب العقَد اللِّمفية

1911 Lymphadenocele

Lymphadénocèle

كيسة الغدة اللمفاوية.

قيلَةُ العقْدة اللِّمفية

1912 Lymphadenogram

Radiographie des ganglions lymphatiques

الفيلم الناجم عن تصوير العقدة اللمفاوية.

صورةُ العقْدة اللِّمفية

1913 Lymphadenograph
y
Radiographie des ganglions lymphatiques

تصوير شعاعي للعقد اللمفية بعد حقن وسط تبايين يف وعاء ملفاوي.

تصوير العقْدة اللمفية

1914 Lymphadenoid:

Lymphadénoïde

يشبه نسيج العقدة اللمفية.

شبيه العقْدة اللمفية

1915 Lymphadenoleuko
poiesis
Lymphadénoleucopoïèse

انتاج النسيج اللمفاين للكريات البيض.

تكْوين العقَد اللمفية للكُريات البيض

1916 Lymphadenopathy

Adénopathie

تضخم مزمن غري طبيعي يف العقد اللمفية يترافق مبرض عادة.

تضخم العقَد اللِّمفية

1917 Lymphagogue

Lymphagogue

عامل يزيد تكوين اللمف وجريانه.

مدر اللِّمف

1918 Lymphangiectasia

Lymphangiectasie

تضخم اَألوعية اللِّمفية واتساعها.

توسع اَألوعية اللِّمفية

1919 Lymphangiectomy

Lymphangiectomie

استئْصالُ الوِعاِء اللِّمفي: استئصال وعاء ملفي.

يفئْصالُ الوِعاِء اللِّماست

1920 Lymphangiograph
y
Lymphographie

تصوير األقنية اللمفاوية بعد تطبيق وسط تبايين.

تصوير اَألوعية اللِّمفية

1921 lymphangiography

Lymphangiographie

تصوير شعاعي لألوعية والعقد اللمفاوية تلو حقن مادة ظليلة لألشعة
يف وعاء ملفاوي.

تصوير اَألوعية والعقد اللِّمفية

1922 Lymphangioma

Lymphangiome

كتلة شبه ورمية، محيدة، مكونة من أوعية أو أقنية ملفاوية متباينة
احلجم، كثرياً ما تكون متسعة بشدة، ومبطّنة خباليا بطانية طبيعية.

يفمل يوِعائ مرو

1923 Lymphangioplasty

Lymphangioplastie

اإلصالح أو االستبدال اجلراحي لألوعية اللمفاوية املخربة.

رأْب اَألوعية اللِّمفية

1924 Lymphangiotomy

Lymphangiotomie

الشق اجلراحي لألوعية اللمفاوية.

بضع اَألوعية اللِّمفية
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1925 Lymphangitis 

Lymphangite

إصابة اَألوعية اللِّمفية بااللتهاب.

الْتهاب اَألوعية اللِّمفية

1926 Lymphatic 
leukemia
Leucémie lymphatique

وجود عدد مفرط من اللمفاويات أو سليفاا يف الدم.

ابيضاض ملفاوي

1927 Lymphatogenous

Lymphogène

ينتشر من خالل اللمف أو اجلهاز اللمفاوي أو ينشأ منه.

لمفي املَنشأ

1928 Lymphedema

Lymphoedème

تورم يف األنسجة حتت اجللد على اخلصوص نتيجة انسداد األوعية
اللمفاوية أو العقد  اللمفاوية مع جتمع اللمف يف املنطقة املصابة.

وذَمةٌ لمفية

1929 Lymphoblast

Lymphoblaste

خلية ملفاوية غري ناضجة.

أَرومةُ اللِّمفاوِية

1930 Lymphocele

Lymphocèle

كتلة كيسية حتتوي ملف أقنية ملفاوية مريضة، أو تتلو رضحاً جراحياً
أو إصابة أخرى.

قيلَةٌ لمفية

1931 Lymphocytopenia

Lymphocytopénie

نقصان غري طبيعي يف عدد اللمفاويات يف الدم اجلائل.

قلَّةُ اللِّمفاوِيات

1932 Lymphocytopoiesi
s
Lymphocytopoïèse

تكَونُ اللِّمفاوِيات

تكَونُ اللِّمفاوِيات

1933 Lymphocytorrhexi
s
Lymphocytorrhexis

متزق اخلاليا اللمفاوية أو انفجارها.

تمزق اللِّمفاوِيات

1934 Lymphocytosis

Lymphocytose

حالة تتسم بازدياد غري طبيعي يف عدد اللمفاويات يف  الدموي،
وتنجم عن عدوى أو التهاب عادة.

كَثْرةُ اللمفاوِيات

1935 Lymphocytotoxin

Lymphocytotoxine

ذيفان ذو تأثري خمرب نوعي على اللمفاويات.

سم اللِّمفاوِيات

1936 Lymphogenesis

Lymphogenèse

انتاج اللمف.

تكَونُ اللِّمف

1937 Lymphogram

Lymphographie

الفيلم الناجم عن تصوير اَألوعية والعقد اللِّمفية.

صورةُ اجلهازِ اللِّمفي

1938 Lymphoid

Lymphoïde

يشبه اللمف أو نسيج اجلهاز اللمفي أو يتعلّق ما.

فَانِيمل

1939 Lymphoidectomy

Lymphoïdectomie

االستئصال اجلراحي للنسيج اللمفاين كاللوزتني والغدانِيات.

استئْصالُ النسيجِ اللمفَانِي

1940 Lymphoma

Lymphome

أي ورم من أورام عديدة خبيثة عادة تنشأ يف العقد اللمفاوية أو النسج
اللمفاوية األخرى.

لمفُومةٌ

1941 Lymphopathy

Lymphopathie

أي مرض يف اجلهاز اللمفي.

يفمالَلٌ لتاع

1942 Lymphoplasty

Lymphangioplastie

إصالح اَألوعية اللِّمفية.

رأْب اَألوعية اللِّمفية

1943 Lymphopoiesis

Lymphopoïèse

عملية تكوين اللِّمفاوِيات.

تكَونُ اللِّمفاوِيات

121



ثالث عشر مؤمتر التعريب ال Mمشروع معجم مصطلحات الطب الباطين

1489 Monozygotic twins

Monozygotes

توأمان مشتقان من البيضة امللقحة ذاا اليت تنقسم يف مرحلة مبكرة
من التطور إىل تكدسني خلويني، منفصلني، ناميني، يقودان إىل تكون
فردين متماثلي اجلنس، هلما البنية اجلينية ذاا، ومتشاان بشدة يف

مظهرمها.

توأَما الزجيوت الواحدة

1490 Morbidity

Morbidité

حالة مريضة، أو وضع مريض. أو مراضة: وقوع أو انتشار املرض أو
مجيع األمراض يف مجهرة.

املَرض، املَراضة

1491 Morbidity rate

Taux de morbidité

نِسبة املرضى املصابني مبرض حمدد خالل عام حمدد يف وحدة مجهرة
معينة.

معدلُ املَراضة

1492 Mortality

Mortalité

نسبة الوفيات الكلية إىل اجلمهرة الكلية يف جمتمع معين أو منطقة حمددة
خالل زمن حمدد، وغالباً ما تحسب بعدد حاالت الوفاة لكلّ ألف

شخص خالل عام.

الفَنائية (معدلُ الوفَيات)

1493 Muckle-Wells 
syndrome
syndrome de Muckle-Wells

متالزمة تتصف حبدوث النشواين، والسيما يف الكليتني، وحيدث فقد
مسع مترق حسي عصيب مع نوبات من شرى مترافق مع ارتفاع درجة
احلرارة وأمل مفصلي وعضلي يف األطراف، ووراثتها جسدية سائدة.

متالَزِمة ماكل-ويلز

1494 Mucocutaneous

Cutanéomuqueux

مؤثر يف الغشاء املخاطي واجللد أو متعلق ما.

جِلْدي يخاطم

1495 Mucormycosis

Mucormycose

مخج فطري إنتهازي تسببه أجناس خمتلفة من الفُطْرِيات العفْنِية لدى
املرضى مضعفي اجلهاز املناعي أو السكريني أو املصابني بقصور كلوي

أو مرضى نقل األعضاء.

فَنِيفُطَار ع

1496 Mucositis

Inflammation d'une muqueuse

إصابة الغشاِء املُخاطي بااللتهاب.

يشاِء املُخاطالغ هابالْت

1497 Multigravida

Multigeste

امرأة حامل سبق هلا أن محلت مرة أو أكثر.

متكَررةُ احلَمل

1498 Multipara

Multipare

امرأة ذات محلني أو أكثر  ألجنة قابلة للحياة.

متكَررةُ الوِالَدة

1499 Multiple 
endocrine 
deficiency 
syndrome
Polyendocrine type de syndrome de déficience

عوز مكتسب يف وظيفة عدة غدد صماوية بآلية مناعية ذاتية عادة،
ويصنف يف منطني I وII وذلك لدى كلّ من األطفال والبالغني.

متالزمة العوز الصماوي املُتعدد

1500 Multiple 
endocrine 
neoplasia
Adénomatose polyendocrinienne

جمموعة أمراض تتصف بوجود أورام وظيفية يف أكثر من غدة صماء،
ويصيب النمط I منها النخامى وخاليا اجلزيرة البنكرياسية

والدريقات، وميكن أن يترافق مع متالزمة زولينجر-إيليسون، يف حني
حيدث يف النمط II ورم القوامت وورم غدي يف الدريقات وسرطانة
درق لبية، وحيدث يف النمط III أورام النمط الثاين لدى شخص

طويل حنيل ذي شفتني بارزتني، مع أورام عصبية يف اللسان.

تكَون اَألورامِ الصماوِية املُتعددة

1501 Multiple Myeloma

Myélome multiple

تكاثر خبيث للخاليا البالمسية يف النقي يسبب أوراماً عديدة، ويتصف
بوجود بروتينات غري طبيعية يف الدم.

ورم نِقْيِي متعدد

1502 Multiple Sclerosis 

Sclérose multiple

مرض مناعي ذايت مزمن يصيب اجلهاز العصيب املركزي، حيدث فيه
ختريب تدرجيي للميالني يف بقع من الدماغ، أو النخاع، أو كليهما.

يتداخل يف السبل العصبية، ويسبب الضعف العضلي، وفقدان التناسق،
واضطرابات الرؤية والكالم.

تصلُّب متعدد
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1503 Mumps

Oreillons

مرض التهايب حاد، سارٍ، يسببه الفَريوس املُخاطانِي، ويتظاهر بتورم يف
الغدد اللعابية السيما الغدتني النكفيتني، ويصيب أحياناً البنكرياس أو
املبيضني أو اخلصيتني. أكثر املصابني باملرض من األطفال، وميكن

الوقاية منه بالتلقيح.

نكاف

1944 Macrocheilia

Macrochéilie

1- جسامة الشفاه غري الطبيعية. 2- حالة من التورم املستمر يف
الشفة نامجة توسع شديد يف احليزات اللمفية.

ضخامةُ الشفاه

1945 Macrocolon 
(Megacolon)
Macrocôlon (mégacôlon)

متدد شديد وتضخم يف القولون.

ضخامة القَولُون

1946 Macrocyte 
(megalocyte)
Macrocyte (mégalocyte)

كرية محراء كبرية على حنو غري طبيعي توجد يف فقر الدم الوبيل وعوز
محض الفوليك.

كُريةٌ حمراُء كبروِية (كُريةٌ ضخمة)

1947 Macrogastria

Mégalogastrie

زيادة حجم املعدة على حنو غري طبيعي.

ضخامة املعدة

1948 Macroglossia

Macroglossie

ثخن اللِّسانأو زيادة حجمه.

ضخامةُ اللِّسان

1949 Macrognathia

Macrognathie

.ةُ الفَكخامض

ةُ الفَكخامض

1950 Macrophage

Macrophage

أي من اخلاليا البلعمية الكبرية يف اجلملة الشبكية البطانية.

بلْعم (خلية بلْعمية)

1951 Macrorhinia

Macrorhinie

فرط حجم األنف.

ضخامةُ اَألنف

1952 Macrosigmoid

Macrosigmoïde

.ينِيةُ القَولون السخامض

ينِيةُ القَولون السخامض

1953 Macrostomia

Macrostomie

جسامة فم غري طبيعية.

شدق

1954 Macula 

Macula

بقعة جلدية متبدلة اللون ال ترتفع عن سطح اجللد.

بقْعة

1955 Maculopapular

Maculopapuleux

وصف الندفاعات تبدو بقعية (مسطحة) وحطاطية (مرتفعة عن
السطح) يف آن معاً.

بقْعي حطاطي

1956 Maculovesicular

Maculovésiculaire

وصف الندفاعات تبدو بقعية (مسطحة) تتخللها حويصالت.

يليصوح يقْعب

1957 Madura foot 
(maduromycosis)
Pied de Madura (maduromycose)

ورم فُطْرِي تسببه جمموعات متعددة من الفطور، ويتظاهر بتكون
تورمات وجيوب تطرح قيحاً زيتياً.

(مادورِي فُطار) ةمادورِي مقَد

1958 Magenta tongue

Langue magenta

تغري لون اللسان إىل األرجواين األمحر، مع وذمة وتسطّح احلليمات
.(B2 الفيتامني) خيطية الشكل، وحتدث احلالة يف عوز الريبوفالفني

وانِيجسان أُرل

1959 Magnetic 
Resonance 
Imaging (MRI)
Imagerie par résonance magnétique

استخدام مقياس طيف الرنني املغناطيسي النووي يف إنتاج صور
إلكترونية لذرات نوعية وبنيات جزيئية يف جمسمات، والسيما األعضاء

والنسج واخلاليا البشرية.

ناطيِسيغننيِ املبالر ويرصالت

1960 Malaise

Malaise

شعور مبهم باإلنزعاج جسمياً.

وعكَة (دعث، فُتور)
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1961 Malaria

Malaria

مرض مخجي يتميز بدورات من النوافض واحلمى والتعرق تنجم عن
وجود مخج طفيلي يف الكريات احلمر بأوايلٍّ من جنس املُتصورة،

يتنقل بلدغ أنثى بعوض األنوفيل املخموجة.

املَالَريا

1962 Malformation 
(deformity)
Malformation (déformation)

تشكّل معيب أو شاذّ.

تشوه

1963 Malignancy

Malignité

حالة سرطانية خبيثة، تترقى وتقاوم املعاجلة، وتنحو إىل التسبب
باملوت.

خباثَة

1964 Malignant 
hypertension
Hypertension maligne

فرط ضغط الدم الشديد السريع الذي يسبب تنخر جدران الشرينات
الكلوية والشبكية وغريها، وميكن أن يترافق مع نزوف وقد حيدث

املوت نتيجة اليورميية أو متزق وعاء دماغي.

فَرط ضغط الدمِ اخلَبيث

1965 Malignant 
melanoma 
(Melanocarcinoma
)
Mélanome malin (mélanoblastome)

منو سرطاين مكون من خاليا ميالنينية، يتطور من ومحة عادة.

ورم ميالنيين خبيث

1966 Mallory-Weiss 
syndrome
Syndrome de Mallory-Weiss

نزف هضمي علوي ناتج عن متزق املخاطية املبطنة للوصل املعدي
املريئي بسبب القيء الشديد عادة.

متالَزِمة مالوري-وايس

1967 Mammography

Mammographie

فحص الثديني الشعاعي لغايات تشخيصية.

تصوير الثَّديِ الشعاعي

1968 Mania

Manie

إثارة تساوقات ذهانية تتظاهر بفرط النشاط اجلسمي وعدم انتظام
السلوك وارتفاع املزاج.

هوس

1969 Marfan syndrome

Syndrome de Marfan

مرض أنسجة ضامة متعدد األجهزة يتصف بتبدالت هيكلية (منها
األصابع العنكبوتية وزيادة طول األطراف وليونة املفاصل) وتشوهات

قلبية وعائية (منها أم الدم األرية وتدلّي الدسام املترايل) وانتباذ
العدسة.

متالَزِمة مارفان

1970 Mastication

Mastication

عملية مضغ الطعام حتضرياً للبلع واهلضم.

مضغ

1971 Mastitis

Mastite, mammite

إصابة الثَّدي بااللتهاب.

الْتهاب الثَّدي

1972 Mastoid

Apophyse mastoïde

ناتئ يف العظم الصدغي وراء األذن يف قاعدة اجلمجمة.

خشاء

1973 Mastoidalgia

Mastoïdalgie

أمل يف ناحية اخلشاء.

أَلَم اخلُشاء

1974 Mastoiditis

Mastoïdite

التهاب الناتئ  اخلشائي واخلاليا اخلشائية.

الْتهاب اخلُشاء

1975 Mastoidotomy 
(mastoideocentesi
s)
Mastoïdotomie

بزل جراحي لغار اخلُشاء.

فَتح اخلُشاء (بزلُ اخلُشاء)

1976 Measles (morbilli, 
rubeola)
Rougeole (rubéole)

1- مرض فريوسي، معد، حاد، حيدث عادة يف الطفولة، ويتظاهر
بطفح من البقع احلمراء على اجللد ومحى وأعراض نزلية. 2- حصبةٌ
3- أي .(ًى احلصبة الرتفية أيضاشكل شديد من احلصبة يسم) وداءس

من أمراض أخرى عديدة، وخصوصاً احلمى األملانية اليت تسبب
.ها أخفأعراض مماثلة لكن

حصبة

1977 Meatotomy

Méatotomie

البضع اجلراحي للصماخ البويل دف توسيعه.

بضع الصماخ
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1978 Meatus

Méat

خمرج طبيعي يف اجلسم.

صماخ

1979 Median plane 
(mesion)
Plan médian

مستوٍ يقسم اجلسم إىل شقّني متناظرين أمين وأيسر.

ناصف اجلسم

1980 Mediastinitis

Médiastinite

إصابة أنسجة املنصف بااللتهاب.

الْتهاب املَنصف

1981 Mediastinoscopy

Médiastinoscopie

استقصاء املنصف بوساطة منظار داخلي يدخل من خالل شق جراحي
أمامي على اخلط الناصف فوق مدخل الصدر مباشرة.

تنظري املَنصف

1982 Mediastinum

Mediastinum

1- حاجز بني جزئني من عضو أو جوف. 2- منطقة لدى الثدييات
تقع بني الكيسني اجلنبيني، حتتوي على القلب وكلّ األحشاء الصدرية

باستثناء الرئتني.

املَنصف

1983 Medulla

Moelle

اللب الداخلي لعضو حمدد أو بنية جسمية.

لُب

1984 Megakaryoblast

Mégacaryoblaste

اخللية اليت يشتق منها النواء الناضجة.

أَرومةُ النواء

1985 Megakaryocyte

Mégacaryocyte

خلية عمالقة يف النقي تنشأ منها صفيحات الدم الناضجة.

النواء

1986 Megakaryocytosis

Mégacaryocytose

وجود النواءات [يف الدم] أو كَثْرةُ النواءات [يف النقْي].

اءاتوالن جودو

1987 Megaloblast

Mégaloblaste

كرية محراء منواة ذات ضخامة غري طبيعية توجد لدى املصابني بفقر
الدم الوبيل أو يف حاالت عوز فيتامينات معينة.

اَألرومةُ الضخمة

1988 Meiosis 

Méiose

عملية خاصة النقسام اخللية يف الكائنات احلية اليت تتكاثر جنسياً،
تتكون بنتيجتها أعراس، وتتألّف من انقسامني نوويني يف تعاقب سريع

يؤدي إىل تكوين أربع عرسيات حتتوي كلّ منها نصف عدد
الصبغيات املوجودة يف اخلاليا اجلسمية.

انتصاف

1989 Melanin

Mélanine

صباغ قامت ال ذواب يوجد لدى اإلنسان يف اجللد والشعر والطبقة
املشيمية للعني ويف جزء من الدماغ يدعى املادة السوداء.

ميالنني

1990 Melanocyte

Mélanocyte

خلية تركّب امليالنني.

خلية ميالنينية

1991 Melanodermatitis

Mélanodermite

التهاب جلد يترافق بزيادة تراكم امليالنني يف اجللد.

التهاب جلد ميالنيين

1992 Melanogenesis

Mélanogenèse

انتاج امليالنني.

تكَونُ امليالنني

1993 Melanoleukoderm
a
Leucomélanodermie

منط موضع من فقدان اصطباغ اجللد بامليالنني.

وضح اجللْد االسوِدادي

1994 Melanoma

Mélanome

ورم خبيث قامت االصطباغ، كثرياً ما ينتقل على نطاق واسع، ينشأ من
خلية ميالنينة.

ورم ميالنيين (ميالَنوم)

1995 Melatonin

Mélatonine

مسة (اجلرِيوبنة الصدنتج من الغهرمون مشتق من السريتونني ي
الصنوبرِي)، ويؤثر يف نظام النوم واملزاج والبلوغ والدورات املبيضية.

ميالتونني

1996 Melena

Méléna

تربز براز قامت زفيت ملون بأصبغة الدم.

تغوطٌ أَسود
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1997 Melioidosis

Mélioïdose

مرض مخجي يصيب يف املقام األول القوارض يف اهلند وجنوب شرق
آسيا، وقد ينتقل إىل اإلنسان. تسببه جرثومة البوركهولديرية

الراعومية، ويؤدي إىل عقيدة جتبنية تتلين إىل خراج.

راعوم

1998 Memory

Mémoire

ملكة عقلية تسجل األحاسيس واالنطباعات واألفكار، وحتفظها،
وتستدعيها.

ذاكرة

1999 Menarche

Première apparition des règles

الطمث األول أو تأسيس الوظيفة الطمثية.

بدُء اِإلحاضة

2000 Meniere’s disease 
(endolymphic 
hydrops)
Syndrome de Ménière (hydropisie 
endolymphatique)

إضطراب يف تيه األذن الباطنة يتسم بارتفاع ضغط اللمف الباطن يف
القوقعة (استسقاء قوقعي) واألقنية اهلاللية (استسقاء دهليزي).

داُء مينيري (استسقاُء اللِّمف الباطن)

2001 Meningitis

Méningite

التهاب أغشية الدماغ أو النخاع

الْتهاب السحايا

2002 Meningocele

Méningocèle

تبارز فتقي من خالل عيب يف عظم القحف أو العمود الفقري.

قيلَةٌ سحائية

2003 Meningomyelocele

Méningo-myélocèle

تبارز فتقي جلزء من السحايا والنخاع من خالل عيب يف العمود
الفقري.

قيلَةٌ نخاعيةٌ سحائية

2004 Meninx

Méninge

الغشاء، والسيما أحد األغشية الثالثة اليت حتيط بالدماغ والنخاع.

سحاَءة

2005 Meniscectomy

Méniscectomie

االستئصال احلراحي للهِاللَة.

استئْصالُ اهلاللَة

2006 Meniscitis

Méniscite

إصابة اهلالَلَة بااللتهاب.

الَلَةاهل هابالْت

2007 Meniscus

Ménisque

قرص غضرويف يعمل كوسادة بني ايات العظام يف مفصل.

هالَلَة

2008 Menopause 

Ménopause

انقطاع احليض وزوال اخلصوبة.

إِياس

2009 Menorrhea

Ménorrhée

تدفّق الدم من الرحم، حيدث بفواصل شهرية تقريباً خالل سنوات
املرأة اإلجنابية.

حيض

2010 Mental

Mental

يتعلّق بالعقل أو النفس.

(فِْسين) يقْلع

2011 Mentality

Mentalité

1- السعة أو القدرة العقلية. 2- أسلوب التفكري أو طريقته.

عقْلية

2012 Meralgia 
paresthetica
Méralgie paresthésique

أمل حارق أو ناخز أو حكة أو تنميل على طول الوجه الوحشي للفخذ
يف توزع العصب اجللدي الفخذي الوحشي نتيجة انفخاخ ذلك

العصب، وتكون منطقة اجللد املصابة مفرطة احلس غالباً.

ياملَذَل ذأَلَم الفَخ

2013 Mesentery

Mésentère

طية الصفاق اليت تربط املعي الدقيق باجلدار اخللفي للجسم، أو الطية
الغشائية اليت تربط عضو ما جبدار اجلسم.

مسراق

2014 Mesothelioma

Mésothéliome

ورم خبيث نادر مشتق من النسيج املتوسط (الصفاق، اجلنبة، التأمور)،
يترافق مع التعرض لألسبست.

ورم املُتوسطَة
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2015 Metaphase

Métaphase

مرحلة من االنقسام الفتيلي أو االنتصاف تلي الطَّور اَألول وتسبق
طَور الصعود ترتصف فيها الصبغيات على امتداد الصفيحة االستوائية.

الطَّور التالي

2016 Metaphysis

Métaphyse

قسم خمروطي من العظم، يقع بني املشاش واجلدل (اجلسم) يف العظام
الطويلة.

كُردوس

2017 Metaphysitis

Métaphysite

إصابة القسم الواقع بني مشاش العظام الطويلة وجسمها بااللتهاب.

الْتهاب الكُردوس

2018 Metaplasia

Métaplasie

تبدل منط اخلاليا البالغة يف نسيج إىل منط ال يعد طبيعياً يف هذا النسيج.

حؤول

2019 Metastasis

Métastase

ورم سرطاين ينشأ بانتقال اخلاليا اخلبيثة من موضعها األويل وتوضعها
يف أي مكان آخر من اجلسم.

نقيلَة

2020 Microcytosis

Microcytémie

وجود كريات محر صغرية يف الدم.

صغر الكُريات احلُمر

2021 Microsporosis

Microsporose

سعفَة تسببها الفطور من جنس البويغاء.

داُء البويغاء

2022 Microvillus 

Microvillosité

أي من البنيات الدقيقة اليت تشبه الشعرة، وتربز على سطح أمناط
حمددة من اخلاليا الظهارية.

زغَيبة

2023 Midclavicular line

Ligne médioclaviculaire

خط عمودي متخيل يتجه نزوالً من منتصف الترقوة.

خطُّ منتصف الترقُوة

2024 Middiastolic

mésodiastolique

حيدث يف الثلث األوسط لالنبساط.

وسط االنبِساط

2025 Migraine

Migraine

صداع شديد معاود يصيب شقاً واحداً من الرأس فقط، ويتسم بأمل
حاد، يترافق غالباً بغثيان وقيء واضطرابات بصرية.

(يفصالن داعالص) قيقَةالش

2026 Migratory 
arthralgia
Arthrite migratoire

أمل مفصلي يصيب مفاصل خمتلفة يف أوقات خمتلفة، على حنو يشبه
اهلجرة من مفصل إىل آخر.

أَلَم مفْصلي هاجِر

2027 Miliary 
tuberculosis
Tuberculose miliaire

انتشار معمم لعصيات السل يف الدم مما يسبب تشكل درنات السل يف
أعضاء وأنسجة متنوعة، وتعطي احلالة أعراض تسمم دموي عميق.

نِيخلّ دس

2028 Miosis

Myosis

تقبض يف حدقة العني ناجم عن استجابة طبيعية لزيادة الضوء، أو
بسبب أدوية أو حاالت مرضية حمددة.

تقَبض احلَدقَة

2029 Miticide

Acaricide

عامل يقتل السوس.

مبيد السوس

2030 Mitral Valve 

Valvule mitrale

صمام القلب الفاصل بني األذين األيسر والبطني األيسر.

الصمام املترالي

2031 Mobitz block

Bloc de Mobitz

إحصار القلب األذيين البطيين من الدرجة الثانية، وفيه جند اثنني أو
أكثر من موجات P األذينية مقابل كلّ استجابة بطينية واحدة.

إحصار موبيتز

2032 Mole

môle

وحمةٌ وحميةُ اخلَالَيا، أو تنم حلمي مصطبغ.

خالٌ
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2033 Molluscicide

Molluscicide (molluscocide)

عامل يستخدم لقتل الرخويات (القواقع والبزاقات على األغلب)
كسلفات النحاس وامليتالدهيد.

مبيد الرخوِيات

2034 Molluscum 
Contagiosum
Molluscum contagiosum

وسبه فَريمخج فريوسي يصيب اجللد، وأحياناً األغشية املخاطية، يسب
جدرِي يسمى فريوس املليساء املعدية، ويتظاهر حبطاطات ثابتة مدورة
شافّة أُقْنوِية الشكْل حتتوي على مادة جتبنية وجسيمات ممحفظة فريدة.

املُلَيساُء املُعدية

2035 Monocyte

Monocyte

كرية بيضاء، بلعمية، جائلة يف الدوران، ذات نواة وحيدة مميزة جيداً
وحبيبات دقيقة جداً يف اهليوىل.

الوحيدة

2036 Monocytopenia

Monocytopénie

تناقص غري طبيعي يف عدد الوحيدات يف الدم.

قلَّةُ الوحيدات

2037 Monocytopoiesis

Monocytopoïèse

تشكّل الوحيدات.

تكَونُ الوحيدات

2038 Mononeuritis

mononévrite

التهاب يصيب عصباً واحداً فقط.

اعتالَل العصبِ اُألحادي

2039 Mononeuritis 
multiplex
Mononévrite multiple

إصابة غري رضحية تصيب جزأين أو أكثر من اجلهاز العصيب احمليطي
(مثل اجلذور وعناصر الضفائر وجذوع األعصاب)، وذلك يف مناطق
خمتلفة عادة ويف أزمنة خمتلفة، وتشاهد احلالة يف التهاب األوعية غالباً.

الْتهاب اَألعصابِ املُتعددة

2040 Mononucleosis

Mononucléose

كَثْرةُ الكُريات البِيضِ الوحيدة النواة (الوحيدات) يف الدم.

كَثْرةُ الوحيدات

2041 Monoplegia

Monoplégie

شلل كامل يف طرف وحيد أو عضلة أو جمموعة عضلية.

يلَلٌ أُحادش

2042 Monosaccharide

Monosaccharide

سكّر بسيط.

أُحادي السكاريد

2043 Murmur

Souffle

صوت غري طبيعي يسمع لدى إصغاء (تسمع) القلب أو الرئتني أو
األوعية الدموية.

نفْخة

2044 Murphy sign

Signe de Murphy

إيالم جبس املنطقة حتت األضالع اليمىن أثناء الشهيق، وتدل على
التهاب مرارة حاد.

عالَمة مريف

2045 Muscle

Muscle

نسيج يتألف من ألياف عضلية خمتص بالتقلّص.

عضلَة

2046 Mutation

Mutation

1- تبدل قابل لالنتقال، دائم نسبياً يف املادة الوراثية، يؤدي إما إىل
تبدل فيزيائي يف عالقات الصبغي أو إىل تبدل كيميائي حيوي يف

الروامز اليت تنتظّم اجلينات. 2- الفرد أو الذرية أو اخلَلَّة النامجة عن
الطفرة.

طَفْرة

2047 Mute

Muet

عاجز على الكالم.

أخرس

2048 Mutism

Mutisme

حالة البقاء صامتاً سواء كان السبب فيزيائياً أو وظيفياً أو نفسياً.

صمات

2049 Myasthenia

Myasthénie

ضعف العضالت.

يلضع نهو

2050 Myasthenia gravis

Myasthénie grave

مرض مترق مزمن يتظاهر بتعب مزمن وضعف عضلي خصوصاً يف
عضالت الوجه والعنق، ناجم عن عوز األستيل كولني يف املواصل

العصبية العضلية.

وهن عضلي وبيل
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2051 Mycetoma

Mycétome

1- ورم ينجم عن الفطور اخليطية. 2- انظر الفطار املادوري.

فُطْرِي مرو

2052 Mycosis

Mycose

أي مرض تسببه الفطور.

فُطار

2053 Mydriasis

Mydriase

توسع مديد غري طبيعي يف حدقة العني حيدثه دواء ما، أو يسببه مرض.

توسع احلَدقَة

2054 Myeline fibers. 

Myéline

مادة دهنية بيضاء تتكون يف األغلب من شحوم وبروتينات شحمية
حتيط مبحاور عصبية حمددة وألياف عصبية.

ميالني

2055 Myelitis

Myélite

إصابة النقي بااللتهاب.

الْتهاب النِقْي

2056 Myeloblast

Myéloblaste

خلية غري ناضجة يف النقي تتطور إىل كريات بيض حمببة.

أَرومةُ النقَوِية

2057 Myelocele

Myélocèle

تبارز النخاع من خالل عيب يف العمود الفقري.

قيلَةٌ نخاعية

2058 Myelocyte

Myélocyte

خلية كبرية توجد يف النقي، وهي سليفة املُحببة الناضجة يف الدم.

النقَوِية

2059 Myelocytosis

Myélocytose

ازدياد عدد النقويات يف الدم.

كَثْرةُ النقَوِيات

2060 Myelogram

Cliché myélographique

صورة للنخاع (احلبل النخاعي) باألشعة السينية بعد حقن اهلواء أو
مادة ظليلة لألشعة يف احليز حتت العنكبويت.

صورةُ النخاع

2061 Myelography

Myélographie

تحز تتصوير شعاعي للحبل النخاعي بعد حقن وسط تبايين يف احلَي
العنكَبوتية.

تصوير النخاع

2062 Myeloid

Médullaire

1- متعلّق باحلَبل النخاعي (النخاع). 2- متعلّق أو مشتق من النقي.

نخاعي أو نِقْياينّ

2063 Myelopathy

Myélopathie

مرض أو اضطراب يف النخاع.

اعتالَلُ النخاع

2064 Myelopoiesis

Myélopoïèse

تكون العناصر النسيجية يف النقي، أو أي منط من اخلاليا الدموية
املشتقة من النقي، أو كلتا العمليتني.

تكَونُ النقَويات

2065 Myelosuppression

Dépression médullaire

كبت إنتاج خاليا الدم والصفيحات يف النقي.

كَبت النقْي

2066 Myocardial 
infarction
Infarctus du myocarde

احتشاء قطعة من عضالت القلب نتيجة انسداد شريان إكليلي.

احتشاء عضلِ القَلْب

2067 Myocardiopathy 

Myocardiopathie

مرض أو اضطراب يف عضلة القلب، وخصوصاً جمهول السبب.

اعتالل العضلة القلبية

2068 Myocarditis 

Myocardite

التهاب اجلدار العضلي للقلب.

الْتهاب عضلِ القَلْب

2069 Myoclonic seizure

Crise myoclonique

نوبة قصرية مفاجئة من تقلصات األلياف العضلية والعضالت أو
جمموعات عضلية ذات توزع ناحي متنوع (حمورية أو طرفية دانية أو

قاصية).

نوبة رمعية عضلية
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2070 Myofascial 
syndrome
Myofasciite

ختريش العضالت واللفافة يف الظهر والعنق مما يسبب أملاً حاداً ومزمناً
دون دليل على مرض عصيب أو عظمي، ويفترض أنه ناتج عن تبدالت

غري حمددة بعد يف العضالت واللفافات.

الْتهاب العضلَة واللِّفافَة

2071 Myoma

myome

ورم محيد مكون من عناصر عضلية.

يلضع مرو

2072 Myopathy

Myopathie

أي مرض يف عضلة ما.

اعتالل عضلي

2073 Myringitis

Myringite

إصابة  طَّبلَة األذن بااللتهاب.

الْتهاب الطَّبلَة

2074 Myringodermatitis

Myringodermatite

التهاب الطبقة اخلارجية من غشاء الطبل مع تكون فقاعات.

الْتهاب جِلْد الطَّبلَة

2075 Myringomycosis

Myringomycose

فُطَار أُذُنِي يف غشاء الطبل.

فُطَار الطَّبلَة

2076 Myxedema

Myxoedème

مرض ينجم عن نقص نشاط الغدة الدرقية لدى البالغني، ويتظاهر جبلد
جاف، وتورمات حول الشفتني واألنف، وتدهور عقلي، ومعدل

استقالب أساسي أقلّ من الطبيعي.

وذَمةٌ مخاطية

2077 Myxoma

Myxome

ورم محيد مكون من خاليا نسيج ضام بدائي وسدى يشبه اللُّحمة
املُتوسطَة.

يخاطم مرو
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2078 Naegleriasis

Nigériase

مرض مخجي تسببه أميبة حرة املَعيشة تسمى النيجلرِيةُ الدجاجِية،
ويتظاهر بالتهاب سحايا ودماغ.

داء النيجلَرِيات

2079 Narcolepsy 
(hypnolepsy) 
Narcolepsie

اضطراب يتسم جمات مفاجئة من النوم العميق، غري مسيطر عليها،
قصرية األمد، تترافق بالشلل واهلالوس أحياناً.

تغفيق (سبخ)

2080 Nasogastric tub

Sonde nasogastrique

مترير أنبوب مرن ذو اية مدورة عرب جوف األنف إىل املعدة.

يدعم يفأَن بوبأُن

2081 Naso-oral

Naso-buccal

يتعلق باألنف والفم.

وِيفَم يفأَن

2082 Nasopalatine

Nasopalatin

يتعلق باألنف واحلنك.

يكنح يفأَن

2083 Nasopharyngitis 

Nasopharyngite

إصابة البلْعومِ اَألنفي بااللتهاب.

الْتهاب البلْعومِ اَألنفي

2084 Nasoseptal

Nasoseptal

متعلق باحلاجز األنفي (الوتيرة).

متعلّق حباجِزِ اَألنف

2085 Natriuresis 

Natrurie (natriurie)

إفراغ كمية كبرية من الصوديوم يف البول.

بِيلَةُ الصوديوم

2086 Natural immunity

Immunité naturelle

املناعة اليت توجد على حنو طبيعي نتيجة فيزيولوجية الشخص أو بنيته
الوراثية، وال تنجم عن مخج سابق أو تلقيح، وترتبط بالوجود الطبيعي

للبلعميات والبالعم واخلاليا الفاتكة الطبيعية.

مناعةٌ طَبيعية

2087 Natural Killer Cell

Cellule tueuse naturelle

خلية ملفاوية خترب اخلاليا الورمية واخلاليا املصابة بعدوى فريوسية.

خليةٌ فاتكَةٌ طَبيعية

2088 Necropsy 
(autopsy)
Nécropsie

فحص اجلثّة لتحديد سبب الوفاة أو لدراسة التبدالت الباثولوجية.

فَتح اجلُثَّة

2089 Necrosis 

Nécrosé

التبدالت املورفولوجية اليت تشري إىل موت اخللية بسبب التدرك
اإلنزميي املترقّي.

رخن

2090 Neoplasm

Néoplasme

أي منو جديد وغري طبيعي يف نسيج من خالل التكاثر اخللوي.

تنشؤ

2091 Nephralgia

Néphralgie

أمل يتوضع يف إحدى الكليتني أو كلتيهما.

أَلَم الكُلْية

2092 Nephrectomy

Néphrectomie

االستئصال اجلراحي للكلية.

استئْصالُ الكُلْية

2093 Nephritis

Néphrite

إصابة الكلية بااللتهاب

التهاب الكُلْية

2094 Nephrocele

Néphrocèle

انزياح فتقي للكلية.

ةيلَةُ الكُلْيق

2095 Nephrocystitis

Néphrocystite

إصابة الكُلْية واملَثانة  بااللتهاب.

الْتهاب الكُلْية واملَثانة

2096 Nephrocystosis

Néphrocystose

تكون كيسات كلوية.

تكَيس الكُلْية

2097 Nephrogenesis

Néphrogénèse

تطور الكلية أو منوها.

تكَونُ الكُلْية

2098 Nephrogenous

Néphrogène

ينشأ يف الكلية، أو ينجم عن عوامل تنشأ يف الكلية.

كُلْوِي املَنشأ
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2099 Nephroid

Réniforme

يشبه كلية.

كُلْوِي الشكْل

2100 nephrolith (renal 
calculus)
Néphrolithe (calcul rénal)

حصاةُ الكُلْية.

حصاةُ الكُلْية

2101 Nephrolithiasis

Néphrolithiase

حالة تتظاهر بوجود حصى كلوية.

تحصي الكُلْية

2102 Nephrolithotomy

Néphrolithotomie

اإلزالة اجلراحية حلصى الكلية.

استخراج حصاة الكُلْية

2103 Nephroma

Néphrome

ورم خبيث يف القشر الكلوي.

كُلْوِي مرو

2104 Nephromegaly

Néphromégalie

تضخم غري طبيعي يف إحدى الكليتني أو كلتيهما.

ضخامةُ الكُلْية

2105 Nephropathy

Néphropathie

حالة غري طبيعية يف الكلية، السيما تلك املترافقة ببعض العمليات
املرضية األخرى، أو الثانوية هلا.

اعتالَلُ الكُلْية

2106 Nephroptosis

Néphroptose

انزياح الكلية نزوالً حنو األسفل.

تدلِّي الكُلْية

2107 Nephropyelograph
y
Néphropyélographie

التصوير الشعاعي للكلية وحويضتها بعد حقن مادة تباينية.

تصوير الكُلْية واحلُويضة

2108 Nephropyelolithot
omy
Néphropyélolithotomie

اإلزالة اجلراحية للحصى من حويضة الكلية.

استخراج احلَصاة الكُلْوِية احلُويضية

2109 Nephrorrhagia

Néphrorragie

نزف من الكلية.

كُلْوِي فزن

2110 Nephrorrhaphy

Néphrorraphie

1- تثبيت الكلية السائبة خبياطتها إىل جدار البطن اخللفي. 2- خياطة
جرح الكلية.

رفْو الكُلْية

2111 Nephrosclerosis

Néphrosclérose

قساوة الكلية النامجة عن مرض وعائي كلوي.

تصلُّب الكُلْية

2112 Nephroscopy

Néphroscopie

رؤية الكلية بوساطة منظار الكلية.

تنظري الكُلْية

2113 Nephrosis

Néphrose

أي مرض غري التهايب يف الكليتني السيما املرض الذي يصيب وظيفة
النفرونات.

كُالَء

2114 Nephrosonograph
y
Néphrosonographie

فحص الكلية باألمواج فوق الصوت.

يوتفَوق ص كُلْوِي سفَرت

2115 Nephrostomy

Néphrostomie

إجراء جراحي لفتحة يف حويضة الكلية إىل خارج اجلسم.

فَغر الكُلْية

2116 Nephrotic 
Syndrome
Syndrome néphrotique

حالة غري طبيعية تتسم بنقص ألبومني الدم وبيلة بروتينية كتلية وبيلة
شحمية بسبب تبدل نفوذية األغشية الكبيبية القاعدية.

متالَزِمةٌ كُالَئية

2117 Nephrotomy

Néphrotomie

الشق اجلراحي للكلية.

بضع الكُلْية

2118 Nerve deafness

Surdité nerveuse

صمم ينتج عن تأذّي املستقبالت العصبية يف األذن الباطنة، أو السبيل
العصيب إىل الدماغ، أو ناحية الدماغ اليت تستقبل معلومات الصوت.

بِيصع ممص
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2119 Neuralgia

Névralgie

أمل  حاد، شديد، نويب، على امتداد مسري عصب واحد أو جمموعة
أعصاب.

بِيصع أَلَم

2120 Neurilemm

Neurilemme

غالف غشائي رقيق مكون من غمد امليالني حول حماور األعصاب
احمليطية.

بِيصالع اللِّيف دمغ

2121 Neuroglia

Névroglie

بنية داعمة للنسيج العصيب تتألف من شبكة دقيقة لنسيج حيتوي على
اخلاليا العصبية، وتتكون من ثالثة أمناط من اخلاليا: اخلاليا النجمية،

واخلاليا الدبقيةٌ قَليلَةُ التغصن، واخلاليا املكروية.

بِيصع قبد

2122 Neurohypophysis

Neurohypophyse

الفص اخللفي من الغدة النخامية.

النخاميةُ العصبِية

2123 Neuron 

Neurone

أي من اخلاليا املوصلة للتدفّعات اليت تكون الدماغ والنخاع
واألعصاب، وتتألّف من جسم خلية منواة مع وجود تغصن واحد أو

أكثر وحموار وحيد.

عصبون

2124 Neuropathy

Neuropathie

مرض أو تشوه يف اجلهاز العصيب، والسيما ذاك الذي يصيب
األعصاب القحفية أو النخاعية.

بِيصالَلٌ عتاع

2125 Neurotransmitter

Neurotransmetteur

مادة عصبية تنقل التدفعات عرب املشبك كاألسيتيل كولني مثالً.

ناقلٌ عصبِي

2126 Neutropenia 

Neutropénie

تناقص غري طبيعي يف عدد العدالت يف الدم.

قلَّةُ العدالَت

2127 Neutrophil

Neutrophile

كرية بيضاء حمببة، هلا نواة ذات ثالثة إىل مخسة فصوص مترابطة
خبيوط من الكروماتني، وهيوىل حتتوي حبيبات دقيقة جداً.

العدلَة

2128 Neutrophilia

Neutrophilie

ازدياد غري طبيعي يف عدد العدالت يف الدم.

كَثْرةُ العدالَت

2129 Nevocytic

Naevocyte

يتكون من خاليا ومحية.

وحمي اخلَاليا

2130 Nevus

Naevus

تشوه ثابت متحدد يف اجللد، وأحياناً يف خماطية الفم، ذو منشأ وراثي.

وحمة

2131 Nitroglycerin

Nitroglycérine

سائل أصفر باهت ينفجر باالرجتاج أو عند التعرض إىل حرارة
مفاجئة، يستخدم يف الطب كموسع وعائي.

نِتروغليِسرين

2132 Nocardiasis

Nocardiose

مرض معمم لدى البشر تسببه النوكارديةُ النجمية، وأحياناً النوكارديةُ
الرعامية، ويتظاهر بآفات رئوية معممة قد تكون حتت سريرية أو

مزمنة، وقد تنتشر إىل أعضاء أخرى ال سيما الدماغ.

داُء النوكارديات

2133 Nocturia

Nycturie

تبول مفرط ليالً.

يوالٌ لَيلب

2134 Nocturnal

Nocturne

يتعلق بالليل، أو حيدث أثناءه، أو ينشط خالله.

يلَيل

2135 Node

Nœud

كتلة صغرية من نسيج تأخذ شكل تورم أو تعقّد أو ناشزة.

عقْدة

2136 Nodose

Nodulaire

ميتلك عقداً أو بروزات.

عقد (متعقِّد)

2137 Nodulation

Nodulation

تكون أو وجود عقيدات.

تعقُّد
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2138 Nodule

Nodule

عقدةٌ صغرية أو كتلة نسيج صغرية، أو تكدس خاليا.

عقَيدة

2139 Non-Hodgkin 
lymphoma
Lymphome non hodgkinien

أمناط اللمفومة فيما عدا داء هودجكني، وتصنف حبسب رابابورت يف
منوذجني عقيدي وورمي منتشر، وحبسب النمط اخللوي، وميكن

تقسيمها إىل ثالث درجات حبسب اخلباثة.

لمفُومة الهودجكينية

2140 Non-insulin-
dependent 
diabetes mellitus
Diabète non insulinodépendant

شكلٌ معتدل من الداء السكري يتطور تدرجيياً عند الكهول، وميكن
السيطرة عليه باحلمية والعوامل اخلافضة للسكر دون حقن األنسولني.

السكَّرِي غَري املُعتمد على األنسولني

2141 Nonviable

Non viable

غري قابل للحياة.

متعذِّر احلَياة

2142 Norepinephrine 
(noradrenaline)
Norépinéphrine (noradrénaline)

يدالو ايات اجلهاز العصيب كاتيكوالمني يفرز من لب الكظر ومن
ليحدث تقبضاً وعائياً، ويزيد سرعة القلب  وضغط الدم ومستوى

السكر يف الدم.

نورأَبِينِفْرين (نورأَدرِنالني)

2143 Normochromia

Normochromie

اللون الطبيعي للكريات احلمر.

سوائيةُ الصباغ

2144 Norwalk agent

Norwalk agent

أحد الفريوسات املدورة يسبب التهاب فريوسي يف املعدة واألمعاء
الدقيقة.

عامل نورفاك

2145 Nosocomial 
infection
Infection nosocomiale

مخج مكتسب يف املستشفى.

مخج مستشفَوِي

2146 Nulligravida

Nulligravide

امرأة مل يسبق هلا أن حبلت أبداً.

عدميةُ احلَمل

2147 Nullipara

Nullipare

امرأة مل يسبق هلا أن ولدت طفالً قابالً للحياة أبداً.

عدميةُ الوِالَدة

2148 Nystagmus

Nystagmus

حركة دورية نظمية ال إرادية يف كريت العينني كلتيهما بانسجام، هلا
مكون بطيء يف اجتاه واحد وعودة سريعة. وقد تكون الرأرأة عمودية
أو أفقية أو دوارة، أما األسباب الشائعة هلا فهي أذية املخيخ أو اجلهاز

الدهليزِي أو ارتفاع الضغط داخل القحف.

رأْرأَة
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2149 O blood group

Groupe sanguin O

.B أو A الزمرة الدموية اليت ال حتمل فيها الكريات احلمر املستضد

O ُةوِيمةُ الدرمالز

2150 Obsession

Obsession

استمرار ال إرادي لفكرة أو انفعال أو إحلاح على الرغم من حماوالت
التجاهل أو الكبت.

وسواس

2151 Occlusion

Occlusion

1- انسداد وعاء.
2-انسداد أو إطباق العالقة بني أسنان الفكني عند التماس الوظيفي

خالل فعالية الفك السفلي.                          3-اقتناص:
امتصاص غاز، أو اشتمال مادة يف أخرى.   4-إغالق ممر يف اجلسم.

انِسداد، إطباق، اقْتناص، غَلْق

2152 Occult blood

Sang occulte

كمية قليلة من الدم توجد يف الرباز، وال ميكن كشفها إال باختبارات
كيميائية خاصة.

يم اخلَفالد

2153 Odontalgia

Odontalgie

أَلَم يتوضع يف األسنان.

ينس أَلَم

2154 Odontogenesis

Odontogénèse

تكون األسنان ومنائها.

تكون األسنان

2155 Odontolithiasis

Odontolithiase

ترسب قاسٍ مصفر على األسنان، يتكون من مفرزات عضوية
وجسيمات طعامية مترسبة يف أمالح خمتلفة ككربونات الكالسيوم

على احلافة اللثوية لألسنان أو أسفلها.

قَلَح اَألسنان

2156 Odynophagia

Odynophagie

عسر البلْع الذي يسبب فيه البلع أملاً.

بلْع مؤلم

2157 Oligospermia

Oligospermie

نقص أعداد النطاف يف املين.

قلَّةُ النطاف

2158 Oliguria

Oligurie

إفراغ كمية قليلة من البول مقارنة مبدخول السوائل.

قلَّةُ البول

2159 Omentopexy

Omentopexie

1- خياطة الثّرب إىل أعضاء أخرى لتحسني الدوران الشرياين. 2-
خياطة الثرب الكبري إىل جدران البطن.

تثْبيت الثَّرب

2160 Omentum

Épiploon

أي طية صفاق متتد من املعدة إىل األعضاء ااورة يف جوف البطن.

ثَرب

2161 Onychatrophia

Onychatrophie

إصابة الظُّفُر بالضمور.

ضمور الظُّفُر

2162 Onychauxis

Onychauxis

فرط منو الظفر وثخانتة.

ضخامةُ الظُّفُر

2163 Onychectomy

Onychectomie

استئْصالُ الظُّفُر.

استئْصالُ الظُّفُر

2164 Onychia 
(onychitis)
Onyxis

التهاب مطْرِس ظُفُر يسبب سقوطه.

الْتهاب الظُّفُر

2165 Onychoclasis

Brisement d'un ongle

حتطّم األظفار.

تقَصف اَألظْفار

2166 Onychodystrophy

Onychodystrophie

تشوه الظفر.

حثَلُ الظُّفُر

2167 Onychogenesis

Onychogène

تكون الظفر ومناؤه.

تكون الظفر

2168 Onychogryphosis

Onychogryphose

فرط منو مشوه يف األظفار تبدو فيه معقوفة أو ملتوية.

انعقاف اَألظْفار
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2169 Onychoheterotopi
a
Onychohétérotopie

توضع األظفار على حنو غري طبيعي.

شذُوذُ توضعِ اَألظْفار

2170 Onychoid

Onychoïde

بنية تشبه الظُّفُر.

شبيه الظُّفُر

2171 Onycholysis

Onycholyse

تفكّك الظفر أو انفصاله عن فراشه.

انفكاك الظُّفُر

2172 Onychomadesis:

Onychomadèse

طرح كلّي لألظفار.

تساقُطُ اَألظْفار

2173 Onychomalacia

Onychomalacie

تلَين الظُّفُر.

تلَين الظُّفُر

2174 Onychomycosis

Onychomycose

مرض يف األظفار تسببه الفطور، وتبدو فيه األظافر ظليلة، بيضاء،
ثخينة، هشة، قَصيمة (سهلة التفتت).

ظُفُرِي فُطار

2175 Onychopathy 
(onychosis)
Onychopathie (onychose)

إصابة األظفار باعتالل.

الَلٌ ظُفُرِيتاع

2176 Onychophagia

Onychophagie

عادة عض األظفار.

قضم األظفار

2177 Onychophagist

Onychophage

الشخص الذي يعتاد عض أظفاره.

قاضم اَألظْفار

2178 Onychorrhexis

Onychorrhexis

انشطار األظفار أو حتطّمها.

تكسر األظفار

2179 Onychotomy

Onychotomie

الشق اجلراحي للظفر.

بضع الظُّفُر

2180 Oophoritis 
(ovaritis)
Oophorite (ovarite)

إصابة املَبيض بااللتهاب.

الْتهاب املَبيض

2181 Oophoroma

Tumeur ovarienne

ورم خبيث يف املبيض.

يبيضم مرو

2182 Oophoron 
(ovarium) 
Ovaire (ovarium)

عضو تكاثري أنثوي أو خنثوي مزدوج عادة ينتج البيوض
واألستروجني والربوجسترون لدى الفقاريات.

مبيض

2183 Opacity 

Opacité

حالة الوجود على حنو ظَليل أو معتم، أو املنطقة املعتمة.

عتامة

2184 Open fracture

Fracture ouverte

كسر يتمزق فيه اجللد، ويوجد جرح مفتوح نزوالً حىت الكسر.

كَسر مفْتوح

2185 Ophthalmalgia

Ophtalmalgie

أمل املقلة.

أَلَم العني

2186 Ophthalmia 
(ophthalmitis)
Ophtalmie (ophtalmite)

التهاب العني الشديد.

الْتهاب العني

2187 Ophthalmocopia

Ophtalmocopie

أمل وتعب يف العينني، غالباً ما يترافق بصداع، وينجم عن االستخدام
املديد للعينني أو عيوب غري مصححة يف الرؤية أو عدم توازن

عضالت العني.

وهن العني

2188 Ophthalmorrhagia

Ophtalmorragie

نزف من العني أو فيها.

نِييع فزن

2189 Ophthalmorrhexis

Ophtalmorrhexis

إصابة املُقْلَة بالتمزق.

تمزق املُقْلَة
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2190 Opisthorchiasis

Opisthorchiase

ةير اخلُصأختمخج يف القنوات الصفراوية تسببه املثقوبات من جنس م
الصينِي بسبب تناول السمك املصاب بالطفيليات النيِء أو غري املطبوخ

جيداً.

داُء متأَخرات اخلُصية

2191 Opportunistic 
infection
Infection opportiniste

مخج مبكروبات ال تسبب مرضاً يف احلالة الطبيعية، لكنها تصبح ممرضة
عندما يعتلّ اجلهاز املناعي، ويصبح غري قادر على حماربة املرض كما
هو احلال يف متالزمة العوز املناعي املكتسب وأمراض حمددة أخرى.

هازِيتمخج ان

2192 Optic disk

Papille optique

منطقة صغرية دائرية غري حساسة بصرياً يف الشبكية حيث خترج ألياف
العصب البصري من الشبكية، ال حتتوي على عصيات أو خماريط،

وتقابل البقعة العمياء يف ساحة الرؤية.

رِيصالب صالقُر

2193 Optic nerve

Nerf optique

أي عصب من الزوج الثاين لألعصاب القحفية الذي ينشأ من
الشبكية، وحيمل التدفّعات البصرية إىل الدماغ.

رِيصالب بصالع

2194 Ora

Ora

فوهة أو فم.  حافّة أو هامش.

فَم، حاشية

2195 Oral leukoplakia

Leucoplasie orale

حالة قبيل سرطانية تتسم بوجود لوحيات أو بقع بيض على خماطية
الفم.

وِيطَلَوانٌ فَم

2196 Orchialgia

Orchialgie

أمل يف خصية أو يف اخلصيتني

أَلَم اخلُصية

2197 Orchidoepididyme
ctomy
Orchido-épididymectomie

االستئصال اجلراحي للخصية والرببخ.

استئْصالُ اخلُصية والبربخ

2198 Orchidoncus

Tumeur testiculaire

تنشؤ يف اخلصية.

ورم اخلُصية

2199 Orchidopathy

Affection des testicules

أي مرض يف اخلصية.

اعتالَلُ اخلُصية

2200 Orchidopexy

Orchidopexie

إجراء جراحي يثبت اخلصيتني يف الصفن.

تثْبيت اخلُصية

2201 Orchidoplasty

Orchidoplastie

اجلراحة الرأبية للخصية.

رأْب اخلُصية

2202 Orchidoptosis

Orchidoptose

انزياح اخلصية حنو األسفل.

تدلِّي اخلُصية

2203 Orchidotomy

Orchidotomie

الشق اجلراحي للخصية.

بضع اخلُصية

2204 Orchiectomy

Orchidectomie

االستئْصال اجلراحي للخصية.

استئْصالُ اخلُصية

2205 Orchiodocele

Orchiocèle

.فَنِيص قأو فَت ،وِيصخ مرتبارز فتقي للخصية، أو و

قيلَةٌ خصوِية

2206 Orchis 

Testicule

الغدة التناسلية الذكرية، مصدر النطاف واألندروجينات، يوجد زوج
منها يف  الصفن اخلارجي يف احلالة الطبيعية.

خصية

2207 Orchitis

Orchite

إصابة اخلُصية بااللتهاب.

الْتهاب اخلُصية

2208 Orthopnea 

Orthopnée

صعوبة التنفس اليت حتدث لدى استلقاء املريض، وختف باختاذ وضعية
االنتصاب.

يجاعطفَسِ االضالن يقض
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2209 Orthoptics

Orthopsie

معاجلة احلول بتمارين العضالت العينية.

تقْومي احلَول

2210 Osgood-Schlatter 
disease
Maladie d'Osgood-Schlatter

التهاب العظم والغضروف الذي يصيب احلدبة الظنبوبية لدى املراهقني
وقبل اكتمال التحام احلدبة الظنبوبية عادة.

داء أوزغُود-شالتر

2211 Osler nodes

Nodules d'Osler

تظهر يف التهاب الشغاف اجلرثومي حتت احلاد على شكل تورمات
محامية مؤملة حمددة جيداً يف اجللد والنسيج اخللوي حتته يف اليدين

والقدمني، وميكن أن يصل قطرها من أثر بسيط حىت بضعة
ميليمترات.

عقَد أوسلر

2212 Ossification

Ossification

تكون عظم أو مادة عظمية، أو انقالب النسيج الليفي أو الغضروف
إىل عظم أو مادة عظمية.

تعظُّم

2213 Osteitis fibrosa 
cystica
Ostéite fibro-kystique

حالة ترافق فرط نشاط الدريقات، ويستبدل فيها النسيج العظمي
تدرجيياً بكيسات وألياف.

الكيِسي يظْمِ اللِّيفالع هابالْت

2214 Osteoarthritis 
(osteoarthrosis)
Ostéo-arthrite (ostéo-arthrose)

مرض مفصلي، تنكّسي، غري التهايب، حيدث يف األغلب لدى كبار
السن، ويتميز بتنكّس الغضروف املفصلي، وتضخم العظم عند
احلواف، وحدوث تبدالت يف الغشاء الزليل، ويترافق بأمل وتيبس

خصوصاً بعد النشاطات املديدة.

يظْمالٌ عفُص

2215 Osteoarthropathy

Ostéo-arthropathie

أي مرض يف العظام واملفاصل.

يظْمع يلفْصالَلٌ متاع

2216 Osteoarthrotomy

Ostéo-arthrotomie

استئْصالُ النهاية املَفْصلية للعظْم.

استئْصالُ النهاية املَفْصلية للعظْم

2217 Osteoclasia

Ostéoclasie

عملية كسر العظم دف تصحيح تشوه.

نقْض العظْم

2218 Osteodystrophy

Ostéodystrophie

أمراض عظمية يفشل فيها التطور الطبيعي للعظم، أو يكون استقالب
العظم الذي أمتّ منوه غري طبيعي.

يظْمثَلٌ عح

2219 Osteogenesis

Ostéogenèse

تكون وتطور النسيج العظمي.

تكَونُ العظْم

2220 Osteopathy

Ostéopathie

أي مرض يصيب العظم.

يظْمالَلٌ عتاع

2221 Osteoporosis

Ostéoporose

نقص غري الطبيعي يف النسيج العظمي يؤدي إىل وجود عظام مسيمة
هشة بسبب نقص الكالسيوم.

تخلْخلُ العظْم

2222 Osteorraphy

Suture des os

اخلياطة اجلراحية لشدف العظم املكسور أو وصلها بربطها معاً بأسالك
عادة.

رفْو العظْم

2223 Osteorrhagia

Ostéorragie

نزف من العظم.

يظْمع فزن

2224 Osteosarcoma

Ostéosarcome

ورم خبيث ينشأ من العظم.

ساركومةٌ عظْمية

2225 Osteotomy

Ostéotomie

القطع اجلراحي لعظم.

قَطْع العظْم

2226 Otitis media 
suppurativa
Otite moyenne suppurative

عدوى األذن الوسطى جبرثوم مع تكون قيح.

الْتهاب اُألذُن الوسطَى القيحي
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2227 Otoblennorrhea

Otoblennorrhée

فرط إفراز وجنيج املخاط من األذن.

سيالَنُ اُألذُن

2228 Otocerebritis

Otoencéphalite

التهاب دماغ ينجم عن امتداد العدوى من األذن الوسطى امللتهبة.

الْتهاب الدماغِ اُألذُنِي املَنشأ

2229 Otohemineurasthe
nia
Otohémineurasthénie

عيب عصيب يصيب السمع يف أذن واحدة.

قِّيش يعمس بِيصع نهو

2230 Otomastoiditis

Otomastoïdite

التهاب اخلشاء املترافق بالتهاب األذن الوسطى.

الْتهاب اُألذُن واخلُّشاء

2231 Otomyasthenia

Otomyasthénie

ضعف يف عضالت األذن يتداخل يف إدراك األصوات.

وهن عضلِ اُألذُن

2232 Otomycosis

Otomycose

عدوى فطرية يف األذن اخلارجية.

أُذُنِي فُطَار

2233 Otopharyngeal

Otopharyngé, otopharyngien

يتعلّق باألذن والبلعوم.

يلْعومب أُذُنِي

2234 Otopyorrhea

Otorrhée purulente

جنيج قيحي من األذن.

يقَيح أُذُنِي ثَر

2235 Otorrhea

Otorrhée

جنيج من األذن.

أُذُنِي ثَر

2236 Otosclerosis

Otosclérose

تكون عظْم إِسفَنجِي حول الركاب والنافذَة البيضوِية لألذن يسبب
صمماً مترقياً.

تصلُّب اُألذُن

2237 Outbreak

Flambée, éclosion

حدوث عدوى مبرض معين يف جمموعة موضعة صغرية كسكان قرية
مثالً، وقد يستخدم املصطلح أحياناً للداللة على حدوث وباء.

فاشية

2238 Oxytocin

Ocytocine

هرمون يفرز من الغدة النخامية اخللفية وينبه تقلص عضالت الرحم
امللساء أثناء الوالدة، ويسهل ثر احلليب من الثدي خالل اإلرضاع.

أُوكِْسيتوسني
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2239 Pacemaker 

Pacemaker

أي مركز نظمي بيولوجي أو آيل حيدد سرعة النشاط.

ناظمة

2240 Paget disease 
(cancer of the 
nipple)
Maladie de Paget (cancer du mamelon)

داء يصيب املسنات، ويتصف بآفة مرتشحة حول احللمة واللعوة ويف
حميطهما، تكون إكزميية جزئياً، وتترافق مع سرطان داخل قنوي يف

الثدي حتتها، مع ارتشاح البشرة السفلى خباليا خبيثة.

داء باجِيت (سرطانُ احلَلَمة)

2241 Paget disease 
(osteitis 
deformans)
maladie de Paget (ostéite déformante)

مرض عظمي معمم، يكثر أن يكون عائلياً، يصيب املسنني، ويزداد فيه
تشكل العظم وارتشافه مما يسبب ثخانة العظم وليونته، وتتقوس فيه

العظام الطويلة عادة.

(هوظْمِ املُشالع هابالْت) اجِيتداُء ب

2242 Palate (palatum)

Palais (palatum)

الفاصل العظمي والعضلي بني جويف الفم واألنف، ويكون سقف
الفم.

حنك

2243 Palatine tonsil

Amygdale palatine

كتلة صغرية من النسيج اللمفاين تتوضع بني عمد احللق على جانيب
البلعوم كليهما.

لَوزةٌ حنكية

2244 Palatoglossal

Palatoglosse

يتعلّق باحلنك واللسان كالمها.

سانِيل يكنح

2245 Palatopharyngopla
sty
Palatopharyngoplastie

تشذيب النسيج احلنكي البلعومي الزائد لتوسيع املسلك اهلوائي.

رأْب احلَنك و البلْعوم

2246 Palatoplasty

Palatoplastie

استبناء رأيب للحنك.

رأب احلنك

2247 Palatoplegia

Palatoplégie

شلل احلنك الرخو.

شلَلُ احلَنك

2248 Palatoschisis

Palatoschisis

شقّق خلقي يف سقف الفم ناجم عن التحام احلنك غري التام  خالل
التطور اجلنيين، قد يقتصر على اللهاة، أو ميتد ليشمل كامل احلنك.

احلَنك املَشقوق

2249 Palliation

Palliation

تفريج أو ختفيف أعراض املرض أو االضطراب دون إحداث الشفاء.

تلْطيف

2250 Palpitation

Palpitation

شعور شخصاين (حس داخلي) بضربات قلب غري منتظمة أو سريعة
على حنو غري مالئم.

خفَقان

2251 Panarteritis

Panartérite

اضطراب التهايب يف الشرايني يتسم بشمول مجيع الطبقات البنيوية يف
األوعية.

الْتهاب الشراينيِ الشامل

2252 Pancoast 
syndrome
Syndrome de Pancoast

اعتالل اجلذع السفلي من الضفرية العضدية مع متالزمة هورنر نتيجة
ورم خبيث يف منطقة الثلم الرئوي العلوي.

متالَزِمة بانكوست

2253 Pancreas

Pancreas

غدة متطاولة غري منتظمة تتوضع حتت املعدة، وتفرز عصارة بنكرياسية
داخل االثناعشري (كغدة خارجية اإلفراز)، واألنسولني والغلوكاكون

والسوماتوستاتني (كغدة داخلية اإلفراز).

البنكرِياس

2254 Pancreatic enzyme

Suc pancréatique

بروتني تفرزه البنكرياس يساعد على هضم الطعام كاألميالز والليباز
والربوتياز.

إنزمي بنكرياسي

2255 Pancreatitis

Pancréatite

إصابة البنكرياس بااللتهاب.

التهاب البنكرياس

2256 Pancytopenia

Pancytopénie

اخنفاض غري طبيعي يف كلّ العناصر اخللوية للدم.

قلَّةُ الكُريات الشاملَة
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2257 Panendoscopy

Panendoscopie

فحص باطن قناة أو عضو أجوف باستخدام منظار داخلي.

يانورامب ظرينت

2258 Panhypopituitaris
m
Panhypopituitarisme

نقصان أو توقّف مجيع وظائف النخامية الغدية.

قُصور نخامي شامل

2259 Panniculitis

Panniculite

التهاب النسيج الشحمي حتت اجللد

الْتهاب السبلَة الشحمية

2260 Pansystolic 
(Holosystolic)
Pansystolique (holosystolique)

يستمر طوال االنقباض (خالل ضربة قلب) أو يتعلق بذلك.

شامل لالنقباض

2261 Papilla

Papille

بروز أو ارتفاع صغري على شكل حلمة.

حلَيمة

2262 Papillectomy

Papillectomie

االستئصال اجلراحي للحلَيمة.

استئْصالُ احلُلَيمة

2263 Papilloma

Papillome

ورم متفرع أو مفصص، سليم، مشتق من الظهارة.

يلَيمح مرو

2264 Papillomatosis

Papillomatose

مناء العديد من األورام احلُليمية.

يلَيمح رامو

2265 Papule

Papule

ارتفاع جلدي صغري، متحدد، سطحي، ثابت، يقلّ قطره عن 1 سم.

حطَاطَة

2266 Papulosquamous

Papulosquameux

حطاطي ومتحسف (متوسف).

يفشرح يطَاطح

2267 Papulovesicular

Papulovésiculaire

يتسم بوجود احلطاطات واحلويصالت.

يليصوح يطَاطح

2268 Paracoccidioidomy
cosis
Paracoccidioidomycose

فطار مزمن تسببه نظريةُ الكُروانِية البرازيلية، ويتظاهر بآفات رئوية
أولية مع انتشار إىل أعضاء داخلية عديدة، وأورام حبيبية ظاهرة على

الغشاء املخاطي لباطن اخلدين واألنف مع امتدادات إىل اجللد،
والتهاب عقد ملفاوية معمم.

وانِيالكُر ظرين الفُطار

2269 Paradoxic pulse

Pouls paradoxal

مبالغة يف التغير الطبيعي للنبض الشرياين اموعي أثناء التنفس، فيصبح
أضعف خالل الشهيق وأقوى خالل الزفري، وهو مميز لالندحاس
القليب، ونادراً أن حيدث يف التهاب التأمور املضيق، وتبقى هذه

التغريات مستقلة عن تغريات نظم القلب على خمطط كهربية القلب.

نبض متناقض

2270 Paraesthesia

Paresthésie

تشوش حس اجللد أو اضطرابه (حس غري طبيعي كحس احلرق أو أو
التشوك أو احلكة أو النخز دون وجود سبب جسمي ظاهر).

مذَل

2271 Paragonimiasis

Paragonimiase

مخج بالديدان املثقوبة الرئوية تسببه جانِبِيةُ املَناسل، وخصوصاً جانِبِيةُ
املَناسلِ الفسترمانِية، ويتظاهر بسعال وزلّة ونوام.

داُء جانِبِية املَناسل

2272 Paralytic ileus

Iléus paralytique

انسداد معوي ناجم عن تثبيط حركة األمعاء.

يلَلش لَّوِصع

2273 Paranasal

Sinus de la face

أي من األجواف املزدوجة اليت تسمى اجلبهية والوتدية والفكية
والغربالية، وتتوضع يف عظام الوجه، وتبطَّن بغشاء خماطي يتواصل مع

الغشاء املخاطي جلوف األنف.

جيب مجاوِر لَألنف

2274 Paraneoplastic 
syndrome
Syndrome paranéoplasique

متالزمة تنتج مباشرة عن الورم اخلبيث دون وجود خاليا ورمية يف
األجزاء املصابة باملتالزمة

املُتالزِمة املُصاحبة للورم

2275 Paranephric

Périnéphrétique

يقع جبوار الكلية، أو متعلّق بالغدة الكظرية.

للكُلْية، كُظْرِي اوِرجم
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2276 Paranephritis

Périnéphrite

التهاب األنسجة ااورة للكلية أو التهاب الكُظر.

الْتهاب مجاوِرات الكُلْية

2277 Paranephroma

Paranéphrome

مصطلح عام يدلّ على وجود ورم ما يف الكظر.

ورم الكُظْر

2278 Paranoia

Paranoïa

1- سلوك يتسم بوهامات ممنهجة من العظمة أو االضطهاد، أو توليفة
.يامهراب الوطمنهما. 2- اسم سابق لالض

بارانويا (زور)

2279 Parapertussis

Parapertussis

مرض تنفسي حاد ال ميكن تفريقه سريرياً عن الشاهوق اخلفيف أو
املعتدل، تسببه البورديتيلَةُ نظريةُ الشاهوقية.

نظَري الشاهوق

2280 Parapharyngeal

Parapharyngé

متاخم للبلعوم.

مجاوِر للبلْعوم

2281 Paraplegia

Paraplégie

شلل تام يف النصف السفلي للجسم، ينجم عادة عن تأذّي النخاع.

يفْللُلٌ سش

2282 Parasite

Parasite

كائن حي يعيش على كائن حي آخر أو داخله، وينال على حسابه
بعض املنفعة.

يطُفَيل

2283 Parasitismt.

Parasitisme

عالقة تعايشية يستفيد منها أحد النوعني (الطفيلي) على حساب اآلخر
(املضيف).

تطَفُّل

2284 Paraspadia

Paraspadias

حالة خلقية ينفتح فيها اإلحليل على أحد جانيب القضيب

مبالٌ جانِبِي االنفتاح

2285 Parasternal

Parasternal

يتوضع أو حيدث جبانب القص.

للقَص اوِرجم

2286 Parathormone 
(parathyrin)
Parathormone (parathyrine)

هرمون ينتج من الدريقات (الغدد ااورة للدرقية) ينظّم كميات
الكالسيوم والفوسفور يف اجلسم.

ييقرمونٌ دره

2287 Parathyroid

Parathyroïde

أي من أربع غدد صماوية تتوضع وراء أو داخل الغدة الدرقية.

الدريقَة (الغدةُ املُجاوِرةُ للدرقية)

2288 Paratracheal

Paratrachéal

يتوضع أو حيدث جبانب الرغامى.

مجاوِر للرغامى

2289 Parenchyma

Parenchyme

العناصر األساسية أو الوظيفية يف عضو مفصولة عن سداها أو هيكلها.

متن

2290 Parenteral

Parentéral

يؤخذ داخل اجلسم، أو يطّبق بطريق آخر غري الطريق اهلضمي كاحلقن
داخل العضل، أو داخل الوريد.

حقْناً

2291 Parkinson’s 
disease
Parkinsonien

مرض عصيب مترق، حيدث غالباً بعد اخلمسني من العمر، ويترافق
بتخرب اخلاليا العصبية املنتجة للدوبامني، ويتصف بوجود رعاش
عضلي، وبطء حركة، وشلل وجهي جزئي، وغرابة يف املشية

والوضعة، وضعف.

داُء باركنسون

2292 Paronychia

Paronychial

التهاب يشمل الطَّية الظُّفْرِية.

داحس

2293 Paroxysm

Paroxysme

تشنج حاد أو نوبة أو اختالج. أو اشتداد: بدء مفاجيء لعرض أو
مرض، وخصوصاً املرض ذو التظاهرات الناكسة كالنوافض واحلمى يف

املالريا.

انتياب أو اشتداد
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2294 Partial 
thromboplastin 
time (PTT)
Mesure du temps de thromboplastine partiel

مشعر إجناز يقيس فعالية كلٍّ من سبيل التنشيط التماسي (الداخلي)
وسبل التخثّر العامة.

يئنِ الثرمبوبالستني اجلُزمز

2295 Passive immunity

Immunité passive

مناعة مكتسبة بنقل األضداد من فرد سواء عن طريق احلقن أو عرب
املشيمة.

مناعةٌ ال فاعلَة

2296 Pathogenicity.

étiopathogénie

قدرة عامل ممرض على إحداث املرض يف مضيف.

إِمراض

2297 Pathologic 
fracture
Fracture pathologique

كسر حيدث يف موضع مضعف لوجود مرض يف العظم من قبل.

يضرم ركَس

2298 Patrick test

Test de Patrick

اختبار لتحديد وجود مرض يف املفصل العجزي احلرقفي، وجيرى
باستلقاء املريض وعطف الورك والركبة ووضع الكعب الوحشي
للكاحل على الرضفة املقابلة مث ضغط الركبة فيحدث أمل يف منطقة

املفصل احلرقفي العجزي يف حال كان مصاباً.

اختبار باتريك

2299 Pediculosis

Pédiculose

احتشار بالقمل من فصيلة القَمليات ال سيما قَمل اِإلنسان.

قُمال

2300 Pedigree

Pedigree

1- جذع أو ساق تشرحيية كالقاعدة اليت تشبه الساق، ويتصل
بوساطتها الورم بالنسيج الطبيعي. 2- أي من بىن االتصال العديدة
اليت تشبه الساق يف الدماغ، وتتكون إما من املادة البيضاء، أو من

املادتني السنجابية والبيضاء كلتيهما.

سويقَة

2301 Pedigree

Pedigree

ن يف خمطّطر من ساللة ما، وخصوصاً ذاك املبيخط سلفي للتحد
لعرض التاريخ السلفي وحتليل الوراثة املندلية خلالّت حمددة مبا فيها

األمراض العائلية.

شجرةُ النسب

2302 Pelviureteral

Pelvi-urétéral

يتعلّق حبويضة الكلية واحلالب.

بِيحال ييضوح

2303 Pemphigoid

Pemphigoïde

مياثل أو يشبه داء الفقاع.

شبيه الفُقَاع

2304 Pemphigus

Pemphigus

جمموعة من األمراض تتسم بظهور دفعات متعاقبة من الفقاعات.

فُقاع

2305 Peptic

Peptique

1- اسم: عامل هضمي. 2- يتعلّق بالبيبسني أو اهلضم أو فعل
العصارة املعدية.

يمضه

2306 Percussion

Percussion

فعل طرقِ جزٍء ما طرقات حادة قصرية للمساعدة يف تشخيص حالة
األجزاء األعمق بتمييز الصوت الناجم عن الطرق (أصم أو رنان).

قَرع

2307 Percutaneous

Percutané

يمرر أو يجرى أو ينجز من خالل اجللد السليم.

بطريق اجللد

2308 Perianal

Péri-anal

يتوضع أو حيدث حول الشرج.

محيطٌ بالشرج

2309 Periarthric

Péri-articulaire

يتوضع أو حيدث حول املَفْصل.

محيطٌ باملَفْصل

2310 Periarthritis

Péri-arthrite

التهاب األنسجة احمليطة مبفصل.

الْتهاب حوائط املَفْصل

2311 Pericardial 
Fremitus
Frottement péricardique

اهتزاز يف جدار الصدر ناجم عن االحتكاك بني سطحي التأمور
املتقابلني املخشوشنني.

تأمورِي سيسح
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2312 Pericardiocentesis

Péricardiocentèse

بزل جراحي جلوف التأمور دف رشف السائل لغايات تشخيصية أو
عالجية.

بزلُ التأْمور

2313 Pericolitis

Péricolite

التهاب غالَلَة القولون الصفاقية واألنسجة حول القولون.

الْتهاب حوائط القَولُون

2314 Pericystitis

Péricystite

التهاب األنسجة احمليطة باملثانة.

الْتهاب حوائط املَثانة

2315 Perigastric

Périgastrique

يتعلق بغاللة املعدة الصفاقية.

محيطٌ باملَعدة

2316 Perigastritis

Périgastrite

التهاب غالَلَة املعدة الصفاقية.

الْتهاب حوائط املَعدة

2317 Periglossitis

Périglossite

التهاب األنسجة حول اللسان.

الْتهاب حوائط الِّلسان

2318 Perihepatic

Périhépatique

يتوضع أو حيدث حول الكبد.

محيطٌ بالكَبِد

2319 Perihepatitis

Périhépatite

التهاب حمفظة الكبد الصفاقية واألنسجة احمليطة بالكبد.

الْتهاب حوائط الكَبِد

2320 Perinephric

Périnéphrétique

محيطٌ بالكُلْية.

محيطٌ بالكُلْية

2321 Perinephritis

Périnéphrite, paranéphrite

الْتهاب حوائط الكُلْية

الْتهاب حوائط الكُلْية

2322 Perinephrium

Périnéphron

األنسجة الضامة والشحمية احمليطة بالكلية.

حوائطُ الكُلْية

2323 Periodontal 
membrane
Membrane périodontique

نسيج ضام حييط مبالط السن، ويمِسك السن يف  سنخه.

نمِ الساعوشاُء دغ

2324 Periodontitis

Desmodontite

التهاب دواعم السن.

التهاب دواعم السن

2325 Periodontium

Periodontium

األنسجة اليت تكسو السن، وتدعمه.

دواعم السن

2326 Perioral

Périoral, péribuccal

يتوضع أو حيدث حول الفم.

محيطٌ بالفَم

2327 Peristalsis

Péristaltisme

تقَلُّص مير على امتداد أنبوب لدفع حمتوياته.

جعمت

2328 Peritoneal dialysis

Dialyse péritonéale

إزالة املواد الذوابة واملاء من اجلسم بالنقل عرب الصفاق باستخدام
حملول يدخل إىل جوف الصفاق ويخرج منه على حنو متقطّع.

يفاقيالٌ صد

2329 Peritracheal

Péritrachéal

يتوضع أو حيدث حول الرغامى.

محيطٌ بالرغامى

2330 Periurethritis

Périuréthrite

التهاب األنسجة حول اإلحليل.

الْتهاب حوائط اِإلحليل

2331 Perivesical

Périvésical

يتوضع أو حيدث حول املَثانة.

محيطٌ باملَثانة

2332 Pernicious anemia

Anémie pernicieuse

فقر دم مترق مزمن يصيب البالغني األكرب سناً، ينجم عن نقص
امتصاص الفيتامني ب12 من األمعاء بسبب ضمور خماطية املعدة

ونقص إفراز العامل الداخلي.

فَقْر الدمِ الوبيل
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2333 Perspiration 
(sweat)
Perspiration (sueur)

سائل ملحي تفرزه الغدد العرقية، أو التعرق؛ أي عملية التعرق.

عرق

2334 Pertussis 
(whooping cough)
Coqueluche

مرض يف اجلهاز التنفسي، شديد السراية، يصيب األطفال عادة،
وتسببه البورديتيلَةُ الشاهوقية، ويتظاهر يف مرحلته املتقدمة بسعال

انتيايب وصفي ينتهي بصرير متطاول أو شهيق صياحي.

(ييكعالُ الدالس) اهوقالش

2335 Petechia

Pétéchie

بقعة دقيقة، غري مرتفعة، دائرية متاماً، محراء أرجوانية، نامجة عن نزف
أدمي (يف األدمة) أو حتت خماطي.

حبرة

2336 pH (Potential of 
Hydrogen)
pH (Le potentiel hydrogène)

رمز يتعلق بتركيز أيونات اهليدروجني أو فعاليتها يف حملول مقارنة
مبحلول معياري معطى، ويساوي الباهاء عددياً تقريباً اللوغاريتم
السليب لتركيز شوارد اهليدرجني حمدداً باملولية. يتدرج سلّم الباهاء

املستخدم عموماً من الدرجة صفر إىل الدرجة 14، وتدلّ الدرجة 7
من الباهاء على التعادل، تتزايد فوقها القلوية يف حني تتزايد حتتها

احلموضة.

باهاء (كُمون اهليدروجني)

2337 Phagocyte

Phagocyte

خلية تبتلع احلطام وضمه، وتغزو امليكروبات.

بلْعمية

2338 Phagocytosis

Phagocytose

ابتالع البلعميات للجراثيم واألجسام األجنبية األخرى.

بلْعمة

2339 Pharyngeal tonsil

Amygdale pharyngienne

جتمع من العقد اللمفانية املتكدسة يتوضع يف سقف البلعوم األنفي
وجداره اخللفي، وتؤدي ضخامته إىل تكوين الغدانيات.

لَوزةٌ بلْعومية

2340 Pharyngectasia 
(pharyngocele)
Pharyngectasie (pharyngocèle)

تبارز فتقي أو جيبة أو تشوه كيسي آخر يف البلعوم.

قيلَةٌ بلْعومية

2341 Pharyngectomy

Pharyngectomie

اإلزالة اجلراحية لكلّ البلعوم أو جلزء منه.

استئْصالُ البلْعوم

2342 Pharyngemphraxis

Pharyngemphraxis

إصابة البلْعوم باالنسداد.

انِسداد البلْعوم

2343 Pharyngitis

Pharyngite

إصابة البلعوم بااللتهاب.

التهاب البلعوم

2344 Pharyngoamygdali
tis
Pharyngo-amygdalite

وجود الْتهاب يف البلْعومِ واللَّوزتين.

الْتهاب البلْعومِ واللَّوزتين

2345 Pharyngodynia

Pharyngodynie

وجود أَلَم يف البلْعوم.

أَلَم البلْعوم

2346 Pharyngokeratosis

Pharyngokératose

تثخن باطن اجلريبات اللمفانية يف البلعوم، وتكون نضحات غشائية
كاذبة.

يلْعومقْرانٌ بت

2347 Pharyngolith

Pharyngolithe

وجود حصاة يف جدار البلعوم.

حصاةٌ بلْعومية

2348 Pharyngomycosis

Pharyngomycose

مرض فطري يف البلعوم.

يلْعومب فُطَار

2349 Pharyngopathy

Pharyngopathie

مرض يف البلعوم.

لْعوميالَلٌ بتاع

2350 Pharyngorhinitis

Pharyngorhinite

وجود الْتهاب يف البلْعومِ اَألنفي.

الْتهاب البلْعومِ اَألنفي

2351 Pharyngorhinosco
py
Pharyngorhinoscopie

فحص البلعوم األنفي مبنظار األنف.

تنظري البلْعومِ اَألنفي
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2352 Pharyngorrhagia

Pharyngorragie

نزف من البلعوم.

يلْعومب فزن

2353 Pharyngorrhea

Pharyngorrhée

نجيج املخاط من البلعوم.

يلْعومب ثَر

2354 Pharyngospasm

Pharyngospasme

تشنج العضالت البلعومية.

تشنج البلْعوم

2355 Pharyngostenosis 

Pharyngosténose

تضيق يف ملعة البلعوم.

تضيق البلْعوم

2356 Pharyngostomy

Pharyngostomie

إحداث فتحة اصطناعية يف البلْعوم.

فُغر البلْعوم

2357 Pharyngotomy

Pharyngotomie

الشق اجلراحي للبلعوم.

بضع البلْعوم

2358 Pharyngoxerosis:

Pharyngoxérose

إصابة البلْعوم بالتجفاف.

جفاف البلْعوم

2359 Pharynx

Pharynx

القسم العلوي من القناة اهلضمية ميتد من جتويفي األنف والفم إىل
احلنجرة، ويتصل باملريء.

البلْعوم

2360 Phenotype

Phénotype

1- اخلصائص الفيزيائية أو الكيميائية احليوية اليت ميكن مالحظتها يف
كائنٍ حي تبعاً للبنية الوراثية والتأثريات البيئية. 2- التعبري عن خلّة

معينة كالقامة أو زمرة الدم استناداً إىل التأثريات الوراثية والبيئية. 3-
فرد أو جمموعة من الكائنات احلية تبدي منطاً ظاهرياً حمدداً.

رِيطٌ ظَاهمن

2361 Pheochromocytom
a
Phéochromocytome

ورم سليم عادة ينشأ يف لب الكظر أو يف اجلهاز العصيب الودي،
وتفرز فيه اخلاليا املصابة كميات متزايدة من األبِينيفرِين

والنورأبِينيفرِين.

ورم القَواتم

2362 Phlebectasia 
(varicosity) 
Phlébectasie

توسع يف األوردة.

دوالي

2363 Phlebectomy

Phlébectomie, veinectomie

استئصال وريد أو جزء من وريد.

قطع الوريد

2364 Phlebography

Phlébographie

1- تصوير الوريد: تصوير وعائي لوريد. 2- تسجيل خمطط النبض
الوريدي.

تخطيطُ الوريد

2365 Phlebolith

Phlébolithe

ترسب متكلس يف جدار وريد أو خثرة.

حصاة الوريد

2366 Phleborrhaphy

Phléborraphie

اخلياطة اجلراحية لوريد.

رفو الوريد

2367 Phleborrhexis

Phléborrhexis

إصابة الوريد بالتمزق.

متزق الوريد

2368 Phlebosis

Phlébose

تبدالت ال التهابية غري طبيعية يف الوريد.

اعتالل الوريد

2369 phlebostasis

Phlébostase

تأخري جريان الدم يف األوردة.

تركيد وريدي

2370 Phlebothrombosis

Phlébothrombose

خثار يف وريد دون وجود التهاب أويل.

يريدو ثارخ
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2371 Phlebotomy 
(venotomy)
Phlébotomie (veinotomie)

إحداث فتحة وريد بالبضع أو البزل لسحب الدم.

فَصد

2372 Phobia

Phobie

خوف شديد غري رشيد وسواسي من أمر أو نشاط حمدد كحالة
كاخلوف من احليوانات أو املرتفعات أو األماكن املغلقة أو مقابلة

الغرباء.

رهاب

2373 Physical Therapy

Kinésithérapie

معاجلة اإلصابة أو اخللل الوظيفي باستخدام التمرين العالجي وتطبيق
الوسائل العالجية اليت تعمل على إعادة الوظيفة الطبيعية أو تيسريها، أو

تطويرها.

عالج طَبِيعي (معالَجةٌ فيزيائية)

2374 Pigmented 
villonodular 
synovitis
Synovite villonodulaire pigmentée

فرط منو الغشاء الزليل يف املفصل (الركبة عادة)، ويتألف من زغابات
عديدة وعقيدات ليفية مرتشحة باهليموسيديرين والبالعم اليت حتتوي
شحميات، وخاليا عمالقة متعددة النوى، وميكن أن تكون احلالة
التهابية، ويرجح أن تنكس احلالة بعد استئصال الزليل غري التام.

يقْدالع غابِيالتهاب الزليل الز
املصطبغ

2375 Pimple

Pustule

تورم صغري أمحر يف اجللد ينجم عن العد عادة.

بثرة

2376 Pinta

Pinta

مرض جلدي سارٍ يغلب يف أمريكا االستوائية، وتسببه ملتوية اللَّولَبِية
البقَعية، ويتظاهر بتثخن اجللد وتبدل لونه بقعياً.

بنتا

2377 Pitting edema

Oedème avec godet

وذمة تترك أثراً انطباعياً حافراً حلظات بعد ضغط اجللد يف مكاا.

وذَمة منطَبِعة

2378 Pituitary dwarfism

Nanisme pituitaire

شكل نادر من القزامة ينجم عن إفراز  غري كاف هلرمون النمو من
الغدة النخامية.

قَزامةٌ نخامية

2379 Pituitary 
Myxedema
Myxoedème hypophysaire

وذمة خماطية تنجم عن إفراز  غري كاف للهرمون املوجه للدرق.

وذَمةٌ مخاطيةٌ نخاميةُ املَنشأ

2380 Plague (pestis)

Peste

1- مرض وبائي (وباء) شديد اإلمخاج، قاتل عادة. 2- مرض مخجي
قاتل بشدة يسببه جرثوم اليرسنِية الطَّاعونِية، وينتقل بلدغ برغوث

اجلرذ، وله أشكال دبلية ورئوية وانسمامية دموية.

طَاعون

2381 Plantar flexion

Flexion plantaire

عطف القدم أو أصابع القدم حنو السطح األمخصي.

ثَني أَخمصي

2382 Plasma

Plasma

سائل مائي عدمي اللون يف الدم واللمف ال حيوي خاليا، ولكن تعلّق
الكريات فيه.

بِالزما

2383 Plasma cell

Plasmocyte

خلية ملفية تنشأ من اخللية البائية، تنتج أضداداً كجزء من االستجابة
املناعية اخللطية.

خليةٌ بالزمية

2384 Plasmapheresis

Plasmaphérèse

عملية تفصل فيها البالزما من الدم املُتربع به، أما باقي املكونات
(معظمها من الكريات احلمر) فتعاد إىل املتربع.

فصادةُ البالزما

2385 Plaster of Paris

Plâtre de Paris

أي من جمموعة من إمسنتات اجلبس، وخصوصاً سلفات الكلسيوم
نصف املميهة، وهي مسحوق أبيض يكون عجينة لدى خلطه باملاء،

ويتقسى متحوالً إىل جسم صلب، يستخدم يف صناعة اجلبائر
والقوالب.

جِبس (جِبس بارِيس)

2386 Pleura

Plèvre

غشاء مصلي يكسو الرئة (اجلَنبة احلَشوِية)، ويبطّن جدر جوف الصدر
(اجلَنبة اجلدارِية)، وتنغلق اجلنبتان على حيز كامن هو جوف اجلنبة،

وتنفصل اجلنبة اليمىن عن اليسرى انفصاالً تاماً.

جنبة
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2387 Pleural cavity

Cavité pleurale

فراغ كامن بني الوريقتني اجلدارية واحلشوية للجنبة.

جوف اجلَنبة

2388 Pleural effusion

Épanchement pleural

جتمع سائل داخل جوف اجلنبة.

بِينج بابصان

2389 Pleural rub

Frottement pleural

صوت ينجم عن االحتكاك بني الوريقتني احلشوية واجلدارية للجنبة.

بِينج كاكتاح

2390 Pleuritis

Pleurésie

إصابة اجلَنبة بااللتهاب.

ةباجلَن هابالْت

2391 Pleurocele

Pleurocèle

بروز جزء من الرئة من خالل عيب يف جدار الصدر.

قيلَةٌ جنبية

2392 Pleurodynia

Pleurodynie

أمل جنيب يف الصدر أو أمل يف األضالع و/أو العضالت الوربية.

وجع اجلَنبة

2393 Pleurogenous

Pleurogène

ينشأ من اجلنبة.

جنيب املَنشأ

2394 Plexus

Plexus

شبكة متداخلة من األعصاب أو األوعية الدموية كالضفرية املَشيموِية
مثالً.

ضفرية

2395 Plummer-Vinson 
syndrome
Syndrome de Plummer-Vinson

فقر دم بعوز احلديد وعسرة بلع وتضيق مريء والتهاب لسان
ضموري

متالَزِمة بالمر-فينسون

2396 Pneumoconiosis

Pneumoconiose

مرض يف الرئتني ينجم عن االستنشاق املديد ملادة جسيمائية،
وخصوصاً الغبار املعدين أو الفلزي.

سحار (تغبر الرئَة)

2397 Pneumonectomy

Pneumonectomie

االستئصال اجلراحي لكلّ الرئة، أو جلزء منها.

استئْصالُ الرئَة

2398 Pneumonia

Pneumonie

التهاب حاد أو مزمن يف الرئتني مع نضح وتصلّد، تسببه فريوسات أو
جراثيم أو أحياء دقيقة أخرى، وقد تحدثه أحياناً مهيجات فيزيائية أو

كيميائية.

رِئَوِي ابهلْتا

2399 Pneumoperitoneu
m
Pneumopéritoine

وجود غاز أو هواء يف جوف الصفاق بسبب مرض، أو ملعاجلة
حاالت حمددة.

استرواح الصفاق

2400 Pneumothorax

Pneumothorax

تراكم هواء أو غاز يف جوف اجلنبة حيدث نتيجة مرض أو إصابة، أو
يحدث ملعاجلة التدرن وأمراض الرئة األخرى.

استرواح الصدر

2401 Poikilocytosis

Poïkilocytose, poïkilocytémie

وجود كريات محر يف الدم تبدي تبايناً يف الشكل.

كيلَةالب اتيالكُر ودجو

2402 Polioencephalitis

Polio-encéphalite

التهاب مخجي حاد يصيب املادة السنجابية للدماغ، إما يف القشر أو
يف النوى املركزية.

الْتهاب سنجابِية الدماغ

2403 Polioencephalomy
elitis
Polio-encéphalomyélite

مرض التهايب يصيب املادة السنجابية يف الدماغ والنخاع.

الْتهاب سنجابِية الدماغِ والنخاع

2404 Poliomyelitis

Poliomyélite

مرض فريوسي شديد العدوى، غالباً ما يصيب األطفال، ويسبب يف
أشكاله احلادة التهاب عصبونات حركية يف النخاع أو جذع الدماغ

مؤدياً إىل الشلل والضمور العضلي والتشوه.

الْتهاب سنجابِية النخاع (شلَلُ
اَألطْفال)

2405 Poliomyelopathy

Poliomyélopathie

أي مرض يصيب املادة السنجابية يف النخاع.

اعتالَلُ سنجابِية النخاع
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2406 Pollution

Contamination, nuisance

1- فعل أو عملية التلوث أو حالة الوجود ملوثاً، وخصوصاً تلوث
التربة أو املاء أو اجلو من خالل طرح مواد مؤذية. 2- ملَوث أو

جمموعة ملوثات.

تلَوث

2407 Polychromasia

Polychromatophilie

1- تباين حمتوى الكريات احلمر من اهليموغلوبني. 2- ألفة أكثر من
صنف من امللونات، وخصوصاً كلّ من امللون احلامضي وامللون

القاعدي.

تعدد التلَون

2408 Polycystic

Polykystique

حيتوي على كيسات متعددة.

متعدد الكيسات

2409 Polycystic kidney

Polykystose rénale

مرض موروث مترق يتظاهر بتكون كيسات متعددة، متباينة احلجم،
تتبعثر منتشرةً يف الكليتني، وتؤدي إىل ختريب املنت الكلوي وارتفاع

ضغط الدم وبول مدمى ويورميية.

كُلْيةٌ متعددةُ الكيسات

2410 Polycythemia vera

Polyglobulie essentielle

شكل مزمن من كَثْرةُ الكُريات احلُمر جمهول السبب يتظاهر بزيادة
حجم الدم والكريات احلمر وفرط تنسج النقي وامحرار اجللد أو

زراقه، وضخامة الطحال.

كَثْرةُ احلُمرِ احلَقيقية

2411 Polydipsia

Polydipsie

عطش مفرط مزمن مع ازدياد مدخول السوائل.

عطاش

2412 Polydysplasia

Polydysplasie

تطور مغلوط يف العديد من األنسجة أو األعضاء أو األجهزة.

خلَلُ التنسجٍ املُتعدد

2413 Polymerase chain 
reaction (PCR)
Réaction de polymérisation en chaîne

طريقة سريعة لتضخيم دنا حمدد أو متواليات رنا يف الزجاج تسمح
بتحليل كميات ضئيلة من متواليات قصرية دون تنسيل.

تفَاعل سلِْسلَة البوليمرياز

2414 Polymyalgia

Polymyalgie

أمل يف جمموعات عضلية عديدة.

أَلَم العضالَت

2415 Polymyalgia 
rheumatica
Pseudopolyarthrite rhizomélique

متالزمة من أمراض الكوالجني تصيب املسنني وتتصف بارتفاع سرعة
التثفل مع آالم عضلية حول احلزام الكتفي واحلوضي مع تيبس مديد.

وماتزميالر الَتضأَلَم الع

2416 Polymyopathy

Myopathie

مرض يصيب عضالت عديدة يف آن واحد.

اعتاللُ العضالَت

2417 Polymyositis

Polymyosite

التهاب عضالت عديدة على حنو متواقت.

الْتهاب العضالت

2418 Polyneuritis

Polynévrite

التهاب عدة أعصاب حميطية يف آن واحد.

الْتهاب اَألعصاب

2419 Polynuclear

Polynucléaire

متتلك نواة مفصصة بشدة تبدو كأا متعددة.

مفَصصةُ النواة

2420 Polyp

Polype

كتلة من النسيج تربز من البطانة املخاطية لعضو كاألنف أو املعي.

سليلَة

2421 Polypectomy

Polypectomie

إزالة السليلة جراحياً.

استئْصالُ السليلَة

2422 Polyphagia

Polyphagie

فرط األكل.

نهام

2423 Polypoid

Polypoïde

يشبه السليلة.

سليالين (سليلي الشكْل)
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2424 Polyposis

Polypose

مرض وراثي تربز فيه سالئل عديدة يف جزء من اجلسم ، وخصوصاً
من بطانة القولون واملستقيم، وغالباً ما تصبح خبيثة.

داُء السالَئل

2425 Polyposis coli 
(familial 
polyposis)
Polypose colique (polypose familiale)

حالة تتسم بوجود تنميات صغرية محيدة من الغشاء املخاطي للقولون.

لِ القولُونِيالَئداُء الس

2426 Polyuriaurine.

Polyurie

طرح كمية كبرية من البول على حنو غري طبيعي.

بوال

2427 Porcelain 
gallbladder
Vésicule biliaire porcelaine

تكلس عرب جدار املرارة يترافق مع سرطان املرارة.

مرارة خزفية

2428 Porta

Porte

تسمية تشرحيية لفتحة، والسيما مدخل األوعية الدموية والبىن املعصبة
أو النازحة األخرى لعضو ما.

باب

2429 Porta hepatis 

Porta hepatis

شق مستعرض على الوجه احلشوي للكبد حيث يدخل الوريد البايب
والشريان الكبدي، وخترج القنوات الكبدية.

باب الكَبِد

2430 Portal 
hypertension
Hypertension portale

فرط ضغط اجلهاز البايب كما هو احلال يف تشمع الكبد واحلاالت
األخرى اليت تؤدي إىل انسداد وريد الباب.

مِ البابِيالد طغطُ ضفَر

2431 Post cibum (p. c.)

Abr de (après les repas)

شبه مجلة التينية تعين: بعد الوجبات.

بعد اَألكْل (بعد الوجبة)

2432 Postcardiotomy

Post-cardiotomie

حيدث بعد جراحة القلب املفتوح.

تالٍ لبضعِ القَلْب

2433 Postmortem 
(after deat)
Post-mortem (après la mort)

حيدث بعد املوت.

تالٍ للموت

2434 Poststreptococcal

Post-streptococcique

حيدث بعد مخج باملكورات العقدية أو نتيجةً له.

تالٍ لعدوى بالعقْديات

2435 Post-traumatic

Post-traumatique

يلي التعرض حلادثة رضحية.

تالٍ للرضح

2436 Pott's disease

Maladie de Pott

التهاب الفقرات  بسبب التدرن يتسم بوجود تزو حاد يف العمود
الفقري يف مكان اإلصابة الدرنية.

(لِّيقْرات السالف هابالْت) داُء بوت

2437 Pouch

Poche

كُييس أو كيس يشبه اجليبة.

جيبة

2438 Precancerous

Précancéreux

متعلّق بعملية مرضية جتنح إىل إحداث خباثة.

محتملُ التسرطُن

2439 Precocity

Précocité

تطور مبكر غري معتاد خلواص عقلية أو فيزيائية.

تبكُّر (نضج مبكِّر)

2440 Precordium 
(precardium)
Precordium

منطقة من جدار الصدر أمام القلب.

برك

2441 Precursor

Précurseur

1- مادة تتكون منها مادة أخرى أكثر فعالية عادة.         2- خلية
تنشأ منها خاليا ناضجة أخرى.

سلَف

2442 Predisposition

Prédisposition

استعداد خفي ملرض ما قد يتفعل يف شروط معينة.

أُهبة
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2443 Preeclampsia

Pré-éclampsie

اضطراب حيدث يف أواخر احلمل أو بعد الوالدة مباشرة، ويتظاهر
بارتفاع ضغط الدم والوذمة والبيلة الربوتينية.

مقَدمات االرتعاج

2444 Preeruptive

Prééruptif

سابِق للطَّفَح.

سابِق للطَّفَح

2445 Prehepatic

Préhépatique

قَبلَ الكَبِد.

قَبلَ الكَبِد

2446 Preleukemia

Préleucémie

مرحلة من خلل وظيفة النقي تسبق تطور ابيضاض صريح.

مقَدمات االَبيِضاض

2447 Premenstrual 
syndrome
Ssyndrome prémenstruel

جمموعة من األعراض تضم تطبل البطن، ومضض الثديني، والصداع،
والتعب، واهليوجية، واالكتئاب، حتدث لدى العديد من النساء قبل

14-2 يوماً من بدء احليض.

املُتالَزِمةُ السابِقَةُ للحيض

2448 Prepatellar

Prépatellaire

يوجد أَمام الرضفَة.

أَمام الرضفَة

2449 Preprandial

Préprandial

قبل تناول الوجبات.

قَبلَ اَألكْل

2450 prepuberty

Prépuberté

املرحلة اليت تسبق البلوغ مباشرة.

مقْتبلُ البلوغ

2451 Prepuce

Prépuce

طية جلدية ميكن تبعيدها تغطي حشفة القضيب.

قُلْفَة

2452 Presbyacusia

Presbyacousie

فقدان مسع حيدث بسبب تقدم السن.

ييخوخش ممص

2453 Presbyopia

Presbytie

عدم قدرة العني على التبئري حبدة  على األشياء القريبة  بسبب نقص
مرونة العدسة مع تقدم السن.

يخويخرِ الشصالب وقُص

2454 Presystolic

Présystolique

حيدث قبيل االنقباض مباشرة.

سابق لالنقباض

2455 Pretracheal

Prétrachéal

يتوضع أو حيدث أَمام الرغامى.

أَمام الرغامى

2456 Prevalence

Prévalence

العدد الكلّي حلاالت املرض يف مجهرة معينة خالل وقت محدد.

االنتشار

2457 Prevalence rate

Pourcentage de prévalence

عدد األشخاص املصابني باملرض يف مجهرة خالل وقت حمدد، يعبر عنه
بكسرٍ بسطه عدد حاالت املرض يف الوقت احملدد، ومقامه العدد

الكلّي للجمهرة.

معدلُ االنتشار

2458 Primary biliary 
cirrhosis
Cirrose biliaire primitive

مرض يصيب النساء يف أواسط العمر عادة، ويتظاهر بركود صفراوي
مع فرط شحميات الدم وحكة وفرط تصبغ اجللد وتشمع الكبد مع
ارتشاح املسافة البابية باللمفاويات والبالزميات ووجود أورام حبيبية

من اخلاليا شبيهة الظهارة، وتكون أضداد املتقدرات إجيابية يف
%90-85  من حاالت.

يلأَو فْراوِيع صمشت

2459 Primary bronchus

Bronche souche

قصبة أولية تنشأ عن االنشعاب الرغامي، ومتتد إىل الرئة اليمىن أو
اليسرى.

قَصبةٌ رئيِسية

2460 Primary host 

Hôte primaire

الكائن احلي الذي تصبح الطفيليات فيه بالغة، وفيه تقضي طورها
اجلنسي.

يلأَو فيضم
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2461 Proctatresia

Imperforation de l'anus

بقاء الِسدادةٌ الظهارِية الشرجية على حنو يبقى فيه الشرج مغلقاً إما
كلياً أو جزئياً.

رتق الشرج

2462 Proctectasia

Proctectasie

توسع املستقيم أو الشرج.

توسع املُستقيم

2463 Proctostenosis 
(rectostenosis)
Proctosténose

تضيق يف املستقيم أو الشرج.

تضيق املُستقيم

2464 Progesterone

Progestérone

هرمون ستريوئيدي ينتج يف املبيض، يهيئ الرحم للحمل واحملافظة
عليه.

بروجستريون

2465 Prolactin

Prolactine

هرمون بروتيين يفرز من النخامية الغدية حيث على در اللنب واستمراره
لدى األنثى تلو الوضع.

بروالكتني

2466 Prolactinoma

Prolactinome

ورم غري سرطاين يف الغدة النخامية، تكثر مشاهدته لدى النساء،
ويؤدي على زيادة انتاج الربوالكتني، وهو اهلرمون املسؤول عن تنظيم

در اللنب.

والَكْتينِيبر مرو

2467 Pronation

Pronation

ة املبطوح، أو حالة الوجود منبطحاً.       2- كَب1- اختاذ وضعي
(لليد): فعل تدوير الراحة خلفياً أو نزوالً، ينجز بالتدوير األنسي
للساعد. (للقدم): تشارك حركيت االنقالب للخارج والتبعيد يف

املفاصل الرصغية واملشطية، وينجم عن ذلك اخنفاض احلافة األنسية
للقدم بعيداً عن القوس الطوالنية.

بِطاح، كَبان

2468 Prophase

Prophase

1- املرحلة األوىل من االنقسام الفتيلي، تتكثّف الصبغيات خالله،
وتصبح مرئية، ويتمزق الغشاء النووي، ويتكون اجلهاز املغزيل بني
قطبني متقابلني يف اخللية. 2- املرحلة األوىل من االنتصاف، وفيها

يتنسخ الدنا، وختضع الصبغيات املتماثلة للتشابك، وتتكون تصالبات،
وتتقلّص الصبغيات.

(سامِ اخلَلَوِيقيف االن) لاَألو الطَّور

2469 Prosopoplegia 
(Bell's palsy)
Prosopoplégie (paralysie de Bell)

شلل وحيد اجلانب يف عضالت الوجه اليت يعصبها العصب الوجهي.

شلَلٌ وجهِي (شلل بل)

2470 Prostaglandin

Prostaglandine

أي من جمموعة مواد ذات فعل شبه هرموين تنتج يف أنسجة خمتلفة
لدى الثدييات، وتشتق من حمض األراكيدونيك، وتتواسط جماالً
واسعاً من الوظائف الفيزيولوجية كالتحكّم بضغط الدم وتقلّص

العضالت امللساء وحتوير االلتهاب.

بروستاغالندين

2471 Prostatalgia

Prostatalgie, prostatodynie

وجود أمل يف غدة الربوستاتة.

أَلَم الربوستاتة

2472 Prostate

Prostate

جسم غدي مكون من جزء عضلي وجزء مكترت، يتوضع حول قاعدة
اإلحليل الذكري، ويفرز سائالً قلوياً لزجاً يؤلّف معظم سائل الدفق.

الربوستاتة (املُوثَة)

2473 Prostatectomy

Prostatectomie

اإلزالة اجلراحية للربوستاتة أو جزء منها.

استئْصالُ الربوستاتة

2474 Prostatitis

Prostatite

إصابة الربوستاتة بااللتهاب.

الْتهاب الربوستاتة

2475 Prostatolith

Prostatolithe

حصاة يف غدة الربوستاتة.

حصاةُ الربوستاتة
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2476 Prosthesis

Prothèse

أداةٌ (جهيزة) اصطناعية تستخدم عوضاً عن جزء مفقود من اجلسم؛
مثال ذلك طرف أو صمام قليب.

بِدلَة

2477 Proteolysis

Protéolyse

حلْمهة الربوتينات إىل بيبتيدات ومحوض أمينية بشطر روابطها
البيبتيدية.

تحلُّلُ الربوتني

2478 Prothrombin

Prothrombine

بروتني بالزمي ينقلب إىل ثرومبني يف عملية التخثّر.

بروثرومبني (طَليعةُ الثرومبني)

2479 Prothrombin time

Temps de quick

سرعة حتول الربوثرومبني إىل ثرومبني يف دم ستراتي أضيف إليه
الكالسيوم، ويستخدم لتقييم مجلة التخثّر اخلارجية يف الدم؛ أي قياس

فعالية عوامل التخثّر V و VII و Xوالربوثرومبني (طَليعةُ الثرومبني)
والفربينوجني.

زمن الربوثرومبني

2480 Protodiastolic

Protodiastolique

متعلق ببدِء االنبِساط.

متعلق ببدِء االنبِساط

2481 Prurigo

Prurigo

مرض جلدي مزمن أسبابه خمتلفة، يتسم بظهور طفح مكون من
حطاطات  شاحبة، هلا شكل القبة، حاكّة بشدة.

حكاك

2482 Pruritogenic

Prurigène

قادر على التسبب باحلكة.

محدثٌ للحكَّة

2483 Pruritus

Prurit

إحساس مزعج بتهيج اجللد أو األغشية املخاطية يدفع إىل فرك اجللد
أو ختديشه.

حكَّة

2484 Pseudoaneurysm

Pseudo-anévrisme

توسع يف شريان مع متزق حقيقي يف طبقة أو أكثر من جداره أكثر من
كونه متدداً يف كلّ طبقات اجلدار.

أَم دمٍ كاذبة

2485 Pseudoangina

Pseudo-angine

أمل بركي وتعب دون دليل على مرض عضوي يف القلب.

ذُباح كاذب

2486 Pseudopolyp

Pseudopolype

كتلة متبارزة يف الغشاء املخاطي تشبه السليلة كاملُشاهدة يف التهاب
القولون القرحي.

سليلَةٌ كاذبة

2487 Psittacosis 
(parrot fever)
Psittacose

مرض مخجي يصيب الببغاوات والطيور األخرى املماثلة جبرثوم املُتدثِّرة
الببغائية، وقد ينتقل إىل اإلنسان محدثاً محى مرتفعة وصداعاً شديداً

وأعراضاً مماثلة اللتهاب الرئة.

الداُء الببغائي (حمى الببغاء)

2488 Psoriasis

Psoriasis

جالد مزمن، وراثي، حطاطي حرشفي، ناكس، تكون اآلفة املميزة فيه
بقعة أو حطاطة أو لوحية محراء زاهية تغطَّى تقريباً إىل حوافها حبراشف

فضية صفَاحية.

صدفية

2489 Psoriatic arthritis

Rhumatisme psoriasique

تشارك الصدفية مع التهاب مفاصل عديد عادة لكن أشكاله متعددة،
ويّضم يف جمموعة التهاب املفاصل الفقارية، وهو سليب العامل

الروماتويدي.

الْتهاب املَفْصلِ يف الصدفية

2490 Psychogenesis

Psychogenèse

1- نشوء وتطور العمليات النفسية، أو الشخصية، أو السلوك. 2-
ترقّي علّة أو اضطراب نفسي ناجم عن عوامل نفسيه أكثر من كونه

نامجاً عن عوامل فيزيولوجية.

فِْسياللٌ نأو إِع فِْسين رطَوت

2491 Psychopathy

Psychopathie

اضطراب نفسي، وخصوصاً عندما يتظاهر بسلوك معاد للمجتمع.

اعتالَلٌ نفِْسي

2492 Psychosexual

Psychosexuel

يتعلق باجلوانب االنفعالية والنفسية للجنس.

ِسيجِن فِْسين
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2493 Psychosis

Psychose

اضطراب نفسي شديد يتظاهر بوجود اتصال معيب مع الواقع أو
بفقدان االتصال به، يترافق غالباً الوس أو وهامات  أو كالم غري

مترابط أو سلوك ال منتظم.

ذُهان

2494 Psychosomatic

Psychosomatique

1- يتعلق بالعالقات املتبادلة بني النفس واجلسم. 2- ذو عالمات
سريرية جسمية أصلها نفسي أو انفعايل أو عقلي.

يدسج فِْسين

2495 Psychotherapy

Psychothérapie

معاجلة االضطرابات االنفعالية والنفسية من خالل استخدام طرق
سيكولوجية مصممة لتشجيع التواصل مع الصراعات، وتبصر

املشكالت دف مناء الشخصية وتعديل السلوك.

املُعالَجةُ النفِْسية

2496 Pulmo (lung)

Poumon

أي من عضوي التنفس اللذين يتوضع أحدمها يف أمين الصدر واآلخر
يف أيسره.

الرئَة

2497 Pulmonary 
emphysema
Emphysème pulmonaire

ازدياد غري طبيعي يف حجم احليزات اهلوائية الرئوية ما بعد القُصيبات
االنتهائية.

رِئَوِي فَاخن

2498 Pulsatile

Pulsatile

متصف بنبضان نظمي.

نابِض

2499 Pulsation

Pulsation

نبض أو ضربة منتظمة كضربة القلب مثالً.

نبضان

2500 Pulse

Impulsion

متدد وتقلّص نظميان يف الشرايني ينجم عن تدفّق الدم يف الشرايني،
ميكن جس النبض باألصابع يف الشرايني القريبة من اجللد.

نبض

2501 Pulse Rate

Fréquence du pouls

عدد النبضات املسجلة يف شريان حميطي خالل دقيقة.

سرعةُ النبض

2502 Pulsus Alternans

Pouls alternant

طراز من النظم حيدث بفواصل زمنية منتظمة، ولكن تتناوب فيه
ضربات قوية مع أخرى ضعيفة، ويشري إىل مرض عضلي قليب عادة.

النبض املُتناوِب

2503 Puriform

Puriforme

شبيه القيح.

قَيحي الشكْل

2504 Purpura (peliosis) 

Purpura (péliose)

1- نزوف نقطية عديدة يف اجللد أو الغشاء املخاطي أو السطوح
املصلية. 2- جمموعة من االضطرابات تتسم بوجود آفات فرفرية

وكدمات وميل إىل حدوث التكدم بسهولة.

فُرفُرِية

2505 Purulence

Purulence

تكون القيح، أو جنيج القيح.

تقَيح

2506 Pustula

Pustule

جتمع مرئي للقيح يف البشرة أو حتتها، غالباً ما يتوضع يف جريب شعرة
أو مسم للعرق.

بثْرة

2507 Pustulosis

Pustulose

حالة تتسم بانتشار البثرات.

بثَار

2508 Putrefaction

Putréfaction

تفَكُّك إنزميي، وخصوصاً للربوتينات مع إنتاج مركبات ذات رائحة
كريهة كسلفيد اهليدروجني واألمونيا واملركبتانات.

تفَسخ

2509 Pyelitis

Pyélite

إصابة حويضة الكلية بااللتهاب.

الْتهاب احلُويضة

2510 Pyelocystitis

Pyélocystite

إصابة حويضة الكلية واملثانة بااللتهاب .

الْتهاب احلُويضة واملَثانة

2511 Pyelography

Pyéolographie

التصوير الشعاعي حلويضة الكلية واحلالب بعد حقن مادة تباينية.

تصوير احلُويضة
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2512 Pyelolithotomy

Pyélolithotomie

الشق اجلراحي حلويضة الكلية إلزالة حصاة منها.

استخراج حصاة احلُويضة

2513 Pyelonephritis

Pyélonéphrite

إصابة الكلية وحويضتها بااللتهاب .

الْتهاب احلُويضة والكُلية

2514 Pyelonephrosis

Pyélonéphrose

أي مرض يف الكلية وحويضتها.

ييضوكُالٌَء ح

2515 Pyelopathy

Pyélopathie

أي مرض يف حويضة الكلية.

اعتالَلُ احلُويضة

2516 Pyelophlebitis

Pyélophlébite

إصابة أَورِدة احلُويضة بااللتهاب .

الْتهاب أَورِدة احلُويضة

2517 Pyeloplasty

Pyéloplastie

اإلصالح الرأيب حلويضة الكلية.

رأْب احلُويضة

2518 Pyelostomy

Pyélostomie

إحداث جراحي لفتحة يف حويضة الكلية.

فَغر احلُويضة

2519 Pyelotomy

Pyélotomie

الشق اجلراحي حلويضة الكلية.

بضع احلُويضة

2520 Pyeloureterectasis

Pyeloureterectasis

توسع حويضة الكلية واحلالب.

توسع احلُويضة واحلالب

2521 Pyeloureteroplast
y
Pyélo-urétéroplastie

اإلصالح الرأيب حلويضة الكلية واحلالب.

رأْب احلُويضة واحلالب

2522 Pyloric sphincter

Sphincter pylorique

.رِيشاالثناع يدن يف الطبقة املعدية العضلية حييط بالوصل املَعتثخ

مصرةُ البواب

2523 Pyloric stenosis

Sténose du pylore

.رِيشد مرور الطعام من املعدة إىل االثناعة البواب يقيضيق يف مصر

تضيق البواب

2524 Pylorospasm

Pylorospasme

تشنج يف البواب أو اجلزء البوايب من املعدة.

تشنج البواب

2525 Pylorus

Pylore

1- ممر يف النهاية السفلية للمعدة يفضي إىل االثناعشري. 2- بنية
عضلية أو عضلية وعائية تفتح أو تغلق فوهة أو ملعة عضو ما.

البواب

2526 Pyoderma

Pyodermite, pyodermie

أي مرض قيحي جلدي.

تقَيح اجللْد

2527 Pyonephrosis

Néphropyose

جتمع القيح يف الكلية.

تقَيح الكُلْية

2528 Pyorrhea

Pyorrhée

جنيج القيح أو خروجه. أو تقَيح دواعمِ السن: التهاب قيحي يف أسناخ
األسنان.

ثر القيح، تقَيح دواعمِ السن

2529 Pyothorax 
(thoracic 
empyema)
Pyothorax (empyème thoracique)

جتمع القيح  يف جوف اجلنبة.

تقَيح الصدر (دبيلَةٌ صدرِية)

2530 Pyuria

Pyurie

وجود القيح يف البول، ويعد عالمة لعدوى السبيل البويل عادة.

بِيلَةٌ قَيحية
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2531 Q fever

Fièvre Q

مرض مخجي تسببه ركتسية الكُوكِْسيلَّة البورنيتية، ويتظاهر حبمى
وتوعك وآالم عضلية.

حمى كيو

2532 Quadriplegia 
(tetraplegia)
Quadriplégie (tétraplégie)

حالة غري طبيعية تتسم بشلل الذراعني والساقني واجلذع حتت مستوى
إصابة النخاع املرافقة.

يباعلَلٌ رش

2533 Quarantine

Quarantaine

1- مدة زمنية يحتجز فيها وسيلة النقل أو الشخص أو املادة اليت
يحتمل أن تكون حاملة ملرض معد عند بوابة الدخول حتت عزل

إجباري ملنع دخول املرض إىل دولة. 2- املكان املعد لتلك احلالة.
3- العزل اإلجباري أو تقييد احلركة احلرة دف منع انتشار مرض

معد. 4- حالة العزل اإلجباري.

(يحالص) راحلَج

156



ثالث عشر مؤمتر التعريب ال Rمشروع معجم مصطلحات الطب الباطين

2534 Rabies

Rage

،احلار ة يصيب احليوانات ذات الدممرض مخجي فريوسي قاتل بشد
ويهاجم اجلهاز العصيب املركزي، تتضمن أعراضه رهاب املاء،

واحلمى، واهلمود، والتخليط، والتشنجات العضلية املؤملة، واحلساسية
للّمس والضجيج املرتفع والضوء، والعطش الشديد، والبلع املؤمل،
واإللعاب املفرط، ونقص املقوية العضلية، ويعد داء الكلب بغياب

الوقاية بالتمنيع مرضاً قاتالً يف معظم احلاالت.

داُء الكَلَب

2535 Radiculectomy

Radiculectomie

قطع جراحي جلذور األعصاب النخاعية كما يف قطعها لتخفيف األمل.

استئْصالُ اجلَذْر

2536 Radiculitis

Radiculite

1- التهاب اجلزء داخلَ اجلافية من جذر العصب النخاعي قبل دخوله
يف الثُّقْبة بني الفقْرات.2- التهاب اجلزء من العصب النخاعي بني

الثقبة بني الفقرات والضفرية العصبية.

الْتهاب اجلَذْر

2537 Radiculoganglionit
is
Inflammation des racines postérieures et des 
ganglions des nerfs rachidiens

التهاب جذور األعصاب النخاعية اخللفية وعقدها.

الْتهاب اجلُذورِ والعقَد

2538 Radiculomedullary

Radiculomédullaire

مؤثّر يف جذور األعصاب واحلبل النخاعي.

يخاعن ذْرِيج

2539 Radiculomyelopat
hy
Radiculomyélopathie

أي مرض يف اجلذور العصبية واحلبل النخاعي.

اعتالَلُ اجلُذورِ والنخاع

2540 Radiculoneuropat
hy
Radiculoneuropathie

أي مرض يف اجلذور العصبية واألعصاب.

اعتالَلُ اجلُذورِ واَألعصاب

2541 Radiculopathy

Radiculopathie

أي مرض يف اجلذور العصبية.

اعتالَلُ اجلُذور

2542 Radioactivity

Radioactivité

1- إصدار تلقائي لإلشعاع إما مباشرة من نوى ذرية غري مستقرة أو
نتيجة تفاعل نووي. 2- اإلشعاع الصادر عن مادة مشعة، ويتضمن

جسيمات ألفا والنوكليونات واإللكترونات وأشعة غاما.

(يعاعشاطُ اِإلشالن) ةياععاِإلش

2543 Radiograph

Radiogramme

فيلم ناتج عن التصوير الشعاعي.

صورةٌ شعاعية

2544 Radioimmunoassa
y
Essai radioimmunologique

املقايسة املناعية ملادة ما (هرمون أو إنزمي مثالً) موسومة شعاعياً.

املُقايسةُ املَناعيةُ الشعاعية

2545 Radioisotope

Radio-isotope

نظري نشيط إشعاعياً على حنو طبيعي أو اصطناعي.

عشم ظرين

2546 Radiolabeled

Radiomarque

.موسوم باالحتاد مع نظري مشع

موسوم باَألشعة

2547 Radiolucency

Radiotransparence

إيضاح باألشعة للكثافة املنخفضة يف بنيات النسيج الرخوة والصلبة.

نفَاذيةٌ شعاعية

2548 Radiopacity 

Opacité aux rayons X

نوعية أو خاصية حجب مرور الطاقة املشعة كاألشعة السينية، وتبدو
املناطق املصورة فاحتة اللون أو بيضاء على الفيلم املتعرض.

عتامةٌ شعاعية

2549 Radioresistance

Radiorésistance

املقاومة النسبية اليت تبديها اخلاليا أو األنسجة أو األعضاء أو الكائنات
احلية إزاء اآلثار املؤذية لإلشعاع املؤين.

مقاومةُ اَألشعة

2550 Radiosensitivity

Radiosensibilité

حساسية اجللد أو النسيج الورمي... اخل للطاقة اإلشعاعية كاألشعة
السينية أو األشعة األخرى.

حساسيةٌ لألشعة

2551 Radiotherapy

Radiothérapie

معاجلة مرض ما كالسرطان باألشعة املؤينة.

املُعالَجةُ اِإلشعاعية
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2552 Rale

Râle

أصوات تنفسية غري طبيعية تسمع عند التسمع (اإلصغاء) تدلّ على
بعض احلاالت املرضية. تقسم اخلراخر إىل جافة ورطبة تبعاً لغياب أو
وجود السائل يف السبل التنفسية، وتصنف وفق مكان نشؤها إىل

قصبية وكهفية وحنجرية وجنبية ورغامية وحويصلية (فرقعية).

خرخرة

2553 Rapid eye 
movement sleep 
(REM sleep)
Le sommeil avec mouvements oculaires rapides

حالة نوم عميق مترافق مع حركات العني السريعة ومنوذج الصحو
على خمطط كهربية الدماغ واألحالم.

حركَة العنيِ السريعة

2554 Rat-bite fever

Fièvre par morsure de rat

صداع ومحى والتهاب العقد واألو عية اللمفاوية يلي عضة اجلرذ أو
القوارض األخرى، وتحدثه احلُلَيزِنة أو السلِْسليةُ الطَّوقيةُ الشكل.

حمى عضة اجلُرذ

2555 Raynaud 
phenomenon
Phénomène de Raynaud

زراق انتيابِي جمهول السبب يف األصابع نتيجة تقبض الشرايني
والشرينات، ومن أسبابه الربد أو االنفعاالت وبعض أمراض النسيج

الضام وغريها.

متالَزِمة رينو

2556 Reabsorption

Réabsorption

فعل أو عملية إعادة االمتصاص، كما يف امتصاص املاء وبعض العناصر
اليت أُفرزت يف األنابيب الكلوية من قبل.

إِعادةُ االمتصاص

2557 Reactive arthritis

Arthrite réactionnelle

التهاب مفاصل عديد عقيم، عابر عادة، يلي اإلصابة ببعض األمراض
املعدية.

التهاب مفاصل تفاعلي

2558 Receptor

Récepteur

1- جزيء موجود على سطح خلية أو داخلها يتعرف إىل جزيئات
نوعية ويرتبط ا، ويؤدي ذلك إىل فعل نوعي يف اخللية.  -2اية

العصب احلسية اليت تستجيب ملنبهات خمتلفة.

مستقْبِلَة

2559 Recessive

Récessif

يدلّ على خاصة موروثة أو خلّة يعبر عنها يف حال وجود نسخيت
اجلني املسؤول فقط.

حنتم

2560 Recipient

Receveur

الفرد الذي يتلقّى دماً أو نسيجاً أو عضواً من متربع.

لَقتم

2561 Recrudescent

recrudescent

يهجع وينشط مرة بعد أخرى.

وبِيأَيب

2562 Rectal urgency

Défécation impérieuse

حاجة ماسة متكررة إىل التربز

إِلْحاح مستقيمي

2563 Recurrent

Récurrent

1- حيدث أو يظهر مرة أخرى أو على حنو متكرر. 2- دفع يف اجتاه
عكسي (يستخدم لألوعية الدموية واألعصاب).

راجِع (ناكس)

2564 Reduction

Diminution

إعادة جزء مصاب أو خملوع إىل عالقته التشرحيية الطبيعية باجلراحة أو
املناورات العالجية.

در

2565 Reflux

Reflux

جريان ارتدادي أو راجع  لسائل يف اجلسم؛ كاجلزر املثاين احلاليب
مثالً.

جزر

2566 Reflux Esophagitis

Oesohagite par reflux

التهاب أسفل املري الناجم عن قلس احلمض املعدي والببسني.

رِياملَريِء اجلَز هابالْت

2567 Regurgitation 

Régurgitation

جريان معاكس لالجتاه الطبيعي.

قَلَس

2568 Relapse

Rechute

عودة املرض بعد أسابيع إىل أشهر من زواله ظاهرياً.

نكْس
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2569 Relapsing fever

Fièvre récurrente

مرض مخجي حاد تسببه أصناف خمتلفة من البوريلية، ينتقل بالقمل أو
القراد، ويتظاهر بتكرر هجمات محوية تستمر قرابة ستة أيام يفصلها

عن نوبة أخرى فترة ال محوية مماثلة يف طوهلا تقريباً.

احلُمى الناكسة

2570 Remission

Rémission

زوال جزئي أو كلّي للخصائص السريرية والشخصانية ملرض مزمن أو
خبيث.

هدأَة

2571 Remittent

Rémittent

مرض تتناوب فيه أوقات السورة (التفاقم) واهلدأة.

متقطّع

2572 Renal angiography

Angiographie rénale

رسم خمطط للجريان الدموي الكلوي بوساطة قثطار يدخل يف
الشريان الفخذي عادة، ويمرر رجوعاً داخل األر إىل جوار

الشريانني الكلويني، مثّ يجرى التصوير باألشعة السنية بعد حقن مادة
تباينية.

تصوير اَألوعية الكلوية

2573 Renal biopsy

Biopsie rénale

خزعة تجرى بوساطة إبرة اخلزعة اليت تدخل بطريق اجللد عرب
اخلاصرة، أو تنجز أثناء اجلراحة.

خزعة كلوية

2574 Renal cell 
carcinoma
Carcinome des cellules rénales

منط من سرطان الكلية توجد خالياه السرطانية يف بطانة النبيبات
الكلوية.

سرطانةُ اخلَالَيا الكُلْوِية

2575 Renal cortex

Cortex rénal

جزء من الكلية حيتوي على الكبيبات والنبيبات امللتفة القاصية والدانية.

قشرةُ الكُلْية

2576 Renal failure

Défaillance rénale

اضطراب حاد أو مزمن يتظاهر بعدم قدرة الكلية على تصفية
الفضالت من الدم.

لٌ كُلْوِيفَش

2577 Renal 
hypertension
Hypertension rénale

فرط ضغط الدم الناجم عن مرض كلوي.

فَرطُ ضغط الدمِ الكُلْوِيّ املَنشأ

2578 Renal pelvis

Bassinet du rein

توسع يف النهاية العلوية للحالب، أجوف، مفلطح، يشبه احلوض،
يفرغ البول فيه قبل دخول احلالب.

حويضةُ الكُلْية

2579 Renal tubule

Tubule rénal

أنبوب جمهري يف الكلية حيث يتكون البول، ويعاد امتصاص السكر
واألمالح إىل تيار الدم.

كُلْوِي يببن

2580 Reniform

Réniforme

يشبه الكلية.

كُلْوِي الشكْل

2581 Renin

Rénine

إنزمي حال للربوتني تركّبه اخلاليا ااورة للكبيبة يف الكلية، ويخزن
فيها، ويفرز منها، ويؤدي دوراً يف تنظيم ضغط الدم بتحفيز حتويل

.I األجنيوتنسني إىل أجنيوتنسني لِّدوم

رينني

2582 Reninism

Réninisme

حالة تتسم بزيادة إنتاج الرينني.

فَرطُ الرينني

2583 Renovascular

Rénovasculaire

يتعلق بأوعية الكلية الدموية أو يؤثّر فيها.

كُلْوِي يوِعائ

2584 Renule

Partie du rein supplée par une branche de 
l'artère rénal

ناحية من الكلية تغذى بفرع من الشريان الكلوي، تتألف عادة من
ثالثة أو أربعة أهرامات لبية واملادة القشرية  املوافقة هلا.

أُكْلية

2585 Renunculus

Lobule rénal

جزء تشرحيي من الكلية.

كُلْوِي فَص
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2586 Repellent

Produit antimoustiques

1- اسم: مادة تطرد احلشرات أو تبعدها. 2- قادر على الطرد أو
التنفري.

منفِّر

2587 Reservoir

Réservoir

كائن حي أو مجهرة تنقل العامل املمرض على حنو مباشر أو غري مباشر
لكنها تكون يف الواقع منيعة على تأثرياته.

مستودع

2588 Residual volume

Volume résiduel

حجم اهلواء الباقي يف الرئتني بعد جهد زفريي أعظمي.

يم الثُّمالاحلَج

2589 Resistance

Résistance

1- قدرة الكائن احلي على الدفاع عن نفسه ضد املرض.  2- قدرة
كائن حي أو نسيج أو خلية على مقاومة التأثريات املؤذية لعامل بدين

أو بيئي.

مقاومة

2590 Respiratory 
acidosis
Acidose respiratoire

محاض ناتج عن احتباس ثنائي أكسيد الكربون نتيجة عدم كفاية
التهوية الرئوية، مع نقص باهاء الدم إذا مل يعاوض باحتباس

البيكربونات كلوياً.

فُِّسينماض تح

2591 Respiratory 
alkalosis
Alcalose respiratoire

قالء ناتج عن فقد زائد لثنائي أكسيد الكربون نتيجة فرط التهوية
الفاعل أو املنفعل مع نقص تركيز بيكربونات البالزما الشريانية.

فُِّسينقُالء ت

2592 Resuscitation

Réanimation, ranimation

استرداد حياة أو وعي شخص ما يبدو ميتاً، ويتضمن ذلك القيام
بإجراءات التنفس االصطناعي وتدليك القَلْب.

إِنعاش

2593 Retention

Contention

استمرار احتفاظ اجلسم مبادة تطرح يف احلالة الطبيعية.

احتباس

2594 Reticulocyte

Réticulocyte

مرحلة يف نضج الكرية احلمراء بني أَرومةُ احلَمراِء السوِية والكرية
احلمراء الناضجة تبدي وجود شبكة قاعدية (الرنا املتبقّي) بالتلوين

احليوي.

خليةٌ شبكية

2595 Retinal 
detachment
Décollement de la rétine

انفصال الطبقات الداخلية للشبكية عن الظهارة الصباغية.

انفصال الشبكية

2596 Retinoblastoma

Rétinoblastome

ورم أرومي خلقي خبيث، فُرادي أو وراثي، يتكون من خاليا ورمية
تنشأ من األرومات الشبكية.

يكبش أَرومي مرو

2597 Retinopathy

Rétinopathie

أي مرض غري التهايب يف الشبكية.

اعتالَلُ الشبكية

2598 Retrobronchial

Rétrobronchique

يوجد أو حيدث خلْف القَصبات.

خلْف القَصبات

2599 Retrograde

Rétrograde

.يقْويضالسري حنو اخللف. العودة إىل مساق موجود من قبل. ت

يعوجر

2600 Retrograde 
pyelography
Pyélographie rétrograde

تصوير احلويضة بعد إدخال مادة تباينية من خالل احلالب.

تصوير احلُويضة بالطَّرِيقِ الراجِع

2601 Retrograde 
urethrography
Urétrographie rétrograde

تصوير اإلحليل بعد إدخال مادة متباينة يف اإلحليل.

تصوِير اِإلحليل بالطَّرِيقِ الراجِع

2602 Retroperitoneal 
fibrosis
Fibrose rétropéritonéale

تليف البىن والنسيج الليفي املوجودة خلف الصفاق، يتظاهر بانسداد
احلالب، واملرض جمهول السبب.

تلَيف خلْف الصفاق

2603 Retropharyngeal

Rétropharyngien

متعلق باجلزء اخللفي من البلعوم.

خلْف البلْعوم
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2604 Retropharyngitis

Rétropharyngite

التهاب اجلزء اخللفي من البلعوم.

الْتهاب البلْعومِ اخلَلْفي

2605 Retrosternal

Rétrosternal

حيدث أو يقع خلف القص.

القَص لْفخ

2606 Rhesus factor (Rh 
factor)
Facteur rhésus

مستضد فصيلة دموية يتوضع على سطح الكريات احلمر لدى
األشخاص إجيابيي العامل الريسوسي، وإذا ما تلقّى شخص سليب
العامل الريسوسي دم شخص إجيايب العامل الريسوسي فقد حيدث

احنالل وفقر دم.

ييسوسلُ الرالعام

2607 Rheumatic fever

Rhumatisme articulaire aigu

مرض التهايب حاد حيدث أثناء النقاهة من مخج باموعة A من
العقديات، ويبدأ حبمى وآالم مفصلية، ويترافق بالتهاب مفاصل متعدد
ورقَص سيدنهام والتهاب شغاف، ويليه يف العديد من احلاالت تندب

يف صمامات القلب.

حمى الروماتزم (احلُمى الرثوية)

2608 Rheumatoid 
arthritis
Polyarthrite rhumatoïde

مرض معمم حيدث لدى النساء أكثر من الرجال، ويصيب النسيج
الضام بالدرجة األوىل، ويعد التهاب املفاصل العديد املظهر السريري
األبرز، ويصيب املفاصل الصغرية أكثر من الكبرية والسيما يف اليدين

والقدمني، ويترافق ذلك مع ثخانة الغشاء الزليل املفصلي وتآكل
الغضروف مث العظم.

وماتويديلِ الرهاب املَفاصالْت

2609 Rheumatoid factor

Facteur rhumatoïde

أضداد ذاتية يف مصل ثالثة أرباع مرضى التهاب املفاصل الروماتويدي
تقريباً، وهي مضادة للغلوبولني املناعي IgG، أشيعها من نوع
IgM، وميكن أن توجد هذه األضداد أيضاً يف أمراض أخرى

بعيارات منخفضة.

وماتويديل الرالعام

2610 Rhinolaryngitis

Rhino-laryngite

التهاب الغشاء املخاطي لألنف واحلنجرة.

الْتهاب اَألنف واحلَنجرة

2611 Rhinomycosis

Rhinomycose

عدوى فطرية يف الغشاء املخاطي األنفي.

فُطار اَألنف

2612 Rhinophyma

Rhinophyma

فرط منو متثخن مفصص يف الغدد الزمهية والنسيج الضام الظهاري
لألنف.

فيمةُ اَألنف

2613 Rhinoplasty 
(epistaxis)
Rhinoplastie

جراحة جتميلية أو استبنائية لألنف.

رأْب اَألنف

2614 Rhinorrhagia

Rhinorragie (épistaxis)

نزف من األنف.

نزف أَنفي (رعاف)

2615 Rhinorrhea

Rhinorrhée

النجيج التلقائي ملخاط أنفي مائي القوام.

يفأَن ثَر

2616 Rhinosalpingitis

Rhinosalpingite

التهاب خماطية األنف والنفري.

الْتهاب اَألنف والنفري

2617 Rhinoscope 
(nasoscope)
Rhinoscope

أداة مضاءة كهربائياً لفحص املمرات األنفية.

منظار اَألنف

2618 Rhinosinusitis

Rhinosinusite

التهاب اجليوب ااورة لألنف.

الْتهاب اجلُيوبِ اَألنفية

2619 Rhinostenosis

Rhinosténose

إصابة املَسالك اَألنفية بالتضيق.

تضيق املَسالك اَألنفية

2620 Rhonchus 

Rhonchus

صوت يف احللق واألنابيب القصبية، مستمر، يشبه الشخري، ينجم عن
انسداد جزئي.

غَطيط
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2621 Rhythm

Rythme

حركة مقيسة، أو حدوث فعل أو وظيفة يف فواصل زمنية منتظمة.

نظْم

2636 Riedel's thyroiditis

Thyroïdite de Riedel

ارتشاح ليفي نادر يف الغدة الدرقية بوجود التصاقات مع البىن ااورة،
وميكن أن يضغط الرغامى.

الْتهاب الدرقية املَنسوب لرِيدل

2637 Rift vally fever

Fièvre de la vallée du Rift

مرض مخجي محوي حاد لدى املاشية والبشر يسببه فريوس الفواصد،
وينتشر بلدغ احلشرات السيما البعوض، ويتظاهر سريرياً حبمى مرتفعة

وعدم تناسق وموت مفاجيء.

حمى الصادع (حمى الوادي
املُتصدع)

2638 Rodenticide

Rodenticide

مادة كيميائية تستخدم لقتل القوارض.

مبيد القَوارِض

2639 Romberg sign

Signe de Romberg

عدم ثبات املريض والسيما مع إغالق العينني عندما يقف وقدماه
متالصقتان، وتدل العالمة على انعدام احلس العميق.

عالَمة رومبريغ

2640 Rotation

Rotation

فعل أو عملية الدوران حول مركز أو حمور.

تدوير

2641 Roth's spots

Taches de Roth

بقع شبكية بيضاء دائرية حماطة برتف تظهر يف التهاب الشغاف
اجلرثومي ويف حاالت نزفية شبكية أخرى.

بقَع روث

2642 Rubella

Rubéole

مرض معد طفحي معتدل، يسببه فريوس احلصبة األملانية، وهو ذو
قدرة على إحداث عيوب خلقية لدى ولدان األمهات املخموجات يف

الثلث األول من احلمل.

احلُمرياء (احلَصبةُ اَأللْمانِية)

2643 Ruga

Repli muqueux

طية أو تغضن أو جتعد كما يف بطانة املعدة.

غَضن

2644 Rugae of stomach

Plissements gastriques

طيات متعددة يف خماطية املعدة.

غُضونُ املَعدة
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2645 Saddle nose

Nez en selle

اخنفاض واضح يف جسر األنف يشاهد يف بعض األمراض مثل السفلس
اخللقي وداء ويغينر وبعد رضوح األنف أو عملياته أو بعد عدوى

احلاجز األنفي.

جِيرف سأَن

2646 Saliva 

Salive

خليط مائي ملفرزات من الغدد اللعابية واملخاطية تزلّق الطعام
املمضوغ، وترطّب جدران الفم، حتتوي على تيالني (ألفا أميالز).

لُعاب

2647 Salivary gland

Glande salivaire

غدة خارجية اإلفراز تفرز اللعاب.

غُدة لُعابِية

2648 Salivation

Salivation

فرط إفراز اللعاب.

إِلْعاب

2649 Salmonellosis

Salmonellose

مخج جبراثيم من نوع السلمونيلة، يتظاهر بالتهاب معدة وأمعاء ومحى،
وينجم على اخلصوص عن تناول األطعمة غري احملفوظة على حنو

صحيح، أو غري املطهوة جيداً.

داُء السلْمونيالَت

2650 Sarcoidosis

Sarcoïdose

مرض مزمن مترق جمهول السبب يتظاهر بتكون آفات ورمية حبيبية،
تشاهد على اخلصوص يف الرئتني والكبد واجللد والعقد اللمفاوية.

ساركويد

2651 Scabicide

Scabicide

متلف لسوس احلكَّة (القارمة اجلربية)؛ لذلك يستخدم يف عالج
اجلرب.

مبيد اجلَرب

2652 Scabies

Gale

مرض جلدي معد تسببه القارِمة اجلَربِيةاليت حتفر يف الطبقة املتقرنه
مكونةً نقوباً (نفيقات)، ويتظاهر حبكّة شديدة.

جرب

2653 Scarlet fever 
(scarlatina)
Scarlatine

مرض معد حاد تسببه العقدية احلالة للدم، يغلب حدوثه لدى
األطفال، ويتظاهر بطفح جلدي قرمزي ومحى.

احلُمى القرمزِية

2654 Scheuermann's 
disease (vertebral 
osteochondrosis)
maladie de Scheuermann (épiphysite vertébrale 
de croissance)

خنر عظمي ملشاشات الفقرات املتجاورة يف العمود الظهري.

داُء شويرمان (الْتهاب العظْمِ
(قْرِيالف روفضوالغ

2655 Schilling test

Test de Schilling

إجراء لتحديد كمية الفيتامني B12 اليت تطرح يف البول باستخدام
السيانوكوباالمني املوسوم بنظري مشع للكوبالت، ويفيد من أجل

.B12 اختبار االمتصاص اهلضمي للفيتامني

اختبار شيلينغ

2656 Schirmer's test

Test de Schirmer

اختبار إنتاج الدمع باستخدام شرحية مرشح ورقي توضع يف العني.

اختبار شريمر

2657 Schizophrenia

Schizophrénie

اضطراب ذُهاين يتظاهر باختالل يف شكل التفكري وحمتواه
(كالوهامات واهلالوس)، ويف املزاج (كالعاطفة غري املتالئمة)، ويف
اإلحساس بالذات والعالقة مع العامل اخلارجي (كفقدان حدود األنا
واالنسحاب)، ويف السلوك (كالقيام بسلوك غريب أو غري هادف
بوضوح)، وجيب أن يستتبع بتقهقر ملحوظ يف الوظيفة، وأن يستمر

ذلك ستة أشهر على األقل.

فُصام

2658 Schober's test

Test de Schober

مقياس حلركة العمود القطين توضع من أجل حسابه عالمة 10 سم
أعلى الوصل القطين العجزي و5 سم حتته بوضعية الوقوف، مث تقاس
املسافة بني العالمتني باالحنناء األعظمي، وتزداد املسافة السابقة مبقدار
5 سم على األقل يف األشخاص الطبيعيني، ويعد أقلّ من ذلك مرضياً.

اختبار شوبر
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2659 Sciatica

Sciatique

أمل على امتداد العصب الوركي يشع من أسفل الظهر إىل اَأللْية،
والوجه اخللفي أو اجلانيب للطرف السفلي، وينجم عادة عن وجود

قرص منفتق يف الناحية القطنية من العمود الفقري.

النسى (عرق النسا)

2660 Scleroderma

Sclérodermie

انكماش وتقس يف النسيج الضام للجلد.

تصلُّب اجللْد

2661 Scoliosis

Scoliose

احنناء جانيب يف العمود الفقري.

جنف

2662 Scrotum

Scrotum

جيب خارجي حيتوي على اخلصيتني واألعضاء امللحقة ما.

الصفَن

2663 Sebaceous gland

Glande sébacée

أي من غدد خمتلفة يف أدمة اجللد تنفتح على جريب شعرة، وتكون
الزهم وتفرزه.

غُدةٌ زهميةٌ

2664 Sebolith

Sébolithe

حصاة تتكون يف الغدة الزمهية.

حصاةٌ زهمية

2665 Seborrhea 

Séborrhée

فرط إفراز الزهم (مثَّ الرجلُ: رئي على جلده مثل الدهن).

مثٌّ

2666 Seborrheic 
Keratosis
Kératose séborrhéique

ورم محيد غري غازٍ ينشأ من البشرة يتسم بفرط تنسج اخلاليا
الكرياتينية، ويبدو كمناطق بنية أو صفراء عديدة، مرتفعة، بيضوية،

ذات حواف حادة.

ثِّيقْرانٌ مت

2667 Sebum 

Sébum

مادة كثيفة، نصف سائلة، تتركّب من الدهن واحلطام الظهاري،
وتفرزها الغدد الزمهية.

زهم

2668 Secondary 
hypertension
Hypertension artérielle secondaire

فَرطُ ضغط الدمِ الذي يكون ثانوياً ملرض آخر.

وِيمِ الثَّانالد طغطُ ضفَر

2669 Secondsound

Deuxième bruit

الصوت القليب الثاين الذي يسمع لدى تسمع (إصغاء) القلب، ويدلّ
على بدء االنبساط، وينجم عن انغالق الصمامني األري والرئوي.

الصوت الثَّانِي (القليب)

2670 Secretin

Sécrétine

هرمون عديد البيبتيد يفرز يف االثناعشري وخصوصاً عند التماس مع
احلمض لينبه إفراز العصارة البنكرياسية.

سيكْريتني

2671 Sediment

Sédiment

راسب املواد غري الذوابة نسبياً اليت تستقر يف قاع حاوية أو سائل.

ثُفَالَة

2672 Sedimentation

Sédimentation

فعل أو عملية الترسيب أو تكوين راسب.

تثَفُّل

2673 Segmental 
bronchi (bronchi 
segmentales)
Bronches des segments (bronchi segmentales)

.ع من القصبات الفصية، وتؤول إىل القطع يف كل فصقصبات تتفر

قَصبات القطَعِ

2674 Seizure

Crise, attaque

1- هجمة املرض املفاجئة أو نكْسه. 2- نوبة صرع وحيدة، غالباً ما
تسمى باسم النمط الذي متثّله.

نوبة

2675 Semen analysis

Spermogramme

دراسة جمهرية للمين تقيم أعداد النطاف وشكلها وحركتها.

ليلُ املَنِيحت

2676 Semenuria 
(spermaturia)
Spermaturie (spermaturie)

إفراغ بول حيتوي على مين.

بِيلَةٌ منوِية

2677 Semilunar

Semilunaire

يشبه اهلالل.

يالله
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2678 Seminiferous 
tubules
Tubes séminifères

قنيات يف اخلصية تتطور فيها النطاف، وتترك الغدة من خالهلا، ويتألّف
كلّ منها من جزء ملتف، وجزء طريف مستقيم.

نِيللم لَةاقات النبيبالن

2679 Seminoma

Séminome

تنشوء خبيث يف اخلصية، حساس لألشعة، يعتقد أنه يشتق من اخلاليا
املنتشة البدئية يف الغدد التناسلية اجلنسية غري املتمايزة جنسياً.

وِينم مرو

2680 Semisolid

semi-solide

صلب جزئياً.

نِصف صلْبٍ

2681 Sepsis

Septicité

وجود األحياء الدقيقة املمرضة أو ذيفاناا يف الدم أو األنسجة.

إِنتان

2682 Septic shock

Choc septique

هبوط يف ضغط الدم قد يكون مميتاً، وينجم عن وجود جراثيم يف
الدم.

صدمةٌ إِنتانِية

2683 Septicemia

Septicémie

مرض جهازي تسببه أحياء دقيقة ممرضة أو ذيفاناا يف مجرى الدم.

وِيمتانٌ دإِن

2684 Serous otitis 
media
Otite moyenne séreuse

التهاب غري معد يف األذن الوسطى مع جتمع سائل مصلي.

يلطَى املَصسالو اُألذُن هابالْت

2685 Serum

Sérum

اجلزء الصايف من أي سائل حيواين أو نبايت يبقى بعد فصل العناصر
الصلبة منه.

مصل

2686 Sessile

Sessile

متصل بالقاعدة، غري مسوق أو مذنب.

الطىء

2687 Shigelosis

Shigellose

زحار تسببه أنواع خمتلفة من الشيغلة، حيدث على األغلب يف املناطق
اليت ينتشر فيها  اإلصحاح السيء وسوء التغذية، ويصيب عموماً

األطفال والرضع.

داُء الشيغيالَّت

2688 Shingles (herpes 
zoster)
Zona

مخج حاد يسببه فريوس هربسي، ويتسم بالتهاب العقد احلسية
ألعصاب خناعية أو قحفية حمددة، وطفح احلويصالت يف قطاع مسري
العصب املتأثّر، وتصيب عادة شقاً واحداً من اجلسم، وغالباً ما تترافق

بأمل عصيب شديد.

يطاقن بِسره

2689 Shunt

Shunt

مفاغرة أو ممر حمدث جراحياً بني قناتني طبيعيتني، وخصوصاً بني
وعائني دمويني.

تحويلَة

2690 Sialadenitis

Sialadénite, sialoadénite

إصابة الغدة اللُّعابِية بااللتهاب.

الْتهاب الغدة اللُّعابِية

2691 Sialagogue

Sialagogue

عامل يشجع سيالن اللعاب.

مدر اللُّعاب

2692 Sialoadenectomy

Sialoadénectomie

استئْصالُ أي من الغدد اللعابية.

استئْصالُ الغدة اللُّعابِية

2693 Sialoadenotomy

Sialoadénotomie

شق الغدة اللعابية ونزحها.

بضع الغدة اللُّعابِية

2694 Sialoangiectasis

Sialoangiectasie

توسع القَناة اللُّعابِية.

توسع القَناة اللُّعابِية

2695 Sialoangitis

Sialodochite

إصابة القَناة اللُّعابِية بااللتهاب.

الْتهاب القَناة اللُّعابِية
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2696 Sialocele

Sialocèle

كيس لعايب. أو ورم (الغدة اللُّعابِية).

قيلَةُ الغدة اللُّعابِية

2697 Sialogenous

Sialogène

منتج للُّعاب.

مكَونٌ للُّعاب

2698 Sialography

Sialographie

إظهار شعاعي للقنوات اللعابية حبقن مادة تصوير شعاعي.

تصوير القَناة اللُّعابِية

2699 Sialolith 

Sialolithe

حصاة تتكون يف غدة أو قناة لعابية.

حصاةٌ لُعابِية

2700 Sialolithiasis

Sialolithiase

تكون حصيات لعابية يف الغدد اللعابية أو القنوات.

لُعابِي صحت

2701 Sialolithotomy

Sialolithotomie

بضع قناة أو غدة لعابية إلزالة حصاة.

استخراج احلَصاة اللُّعابِية

2702 Sialoma

Sialome

ورم يف غدة لعابية.

لُعابِي مرو

2703 Sialorrhea 
(ptyalism)
Sialorrhée  (ptyalisme)

فرط إفراز اللعاب.

إِلْعاب

2704 Sialoschesis

Sialoschesis

كبت إفراز اللعاب.

تثْبِيطُ اللُّعاب

2705 Sickle cell anemia

Anémie drépanocytaire

مرض وراثي يتسم بوجود كريات محر منجلية الشكل بدالً من
الكريات املدورة الطبيعية بسبب وجود شذوذ يف اهليموغلوبني،

ويتظاهر بأمل انتيايب يف املفاصل ومحى وقرحات يف الساقني ويرقان.

يلجنمِ املالد فَقْر

2706 Sideropenia

Sidéropénie

اخنفاض مستوى احلديد على حنو غري طبيعي يف مصل الدم.

قلَّةُ احلَديد

2707 Sign 

Signe

موجودة موضوعية تكشف بالفحص البدين أو املخربي أو الشعاعي،
وتدلّ  على وجود شذوذ أو مرض.

عالَمة

2708 Silicosis

Silicose

مرض يف الرئتني ناجم عن االستنشاق املستمر لغبار مواد حتتوي على
السيليكا، يتظاهر بتلّيف مترق وضيق نفس مزمن.

سيليسي حارس

2709 Sinoatrial node

Nœud sino-auriculaire

نسيج مولّد للتدفّع (ناظمة) يتوضع يف األذين األمين حتت النخاب عند
.يهائتلَم االنالنهاية العلوية للت

العقْدةُ اجلَيبِيةُ اُألذَينِية

2710 Sinus

Sinus

1- وهدة أو جتويف يتشكّل بالربط أو اإلحناء.  2- قناة ملرور الدم
أو اللمف دون غالئل األوعية العادية كممرات الدم يف الرحم احلامل
أو السحايا الدماغية. 3- أي من الكهوف اململوءة باهلواء يف عظام

القحف، وال سيما تلك املتصلة باملنخرين. 4- توسع يف وعاء دموي.
5- ناسور أو سبيل يفضي إىل جتويف مملوء بالقيح.

جيب

2711 Sinus rhythm

Rythme sinusal

نظم القلب الطبيعي الذي ينشأ من العقدة اجليبية األذينية.

يبِيج ظْمن

2712 Sinusitis

Sinusite

التهاب الغشاء املخاطي جليب السيما اجليوب ااورة لألنف.

الْتهاب اجلُيوب

2713 Sjogren's 
syndrome
Syndrome de Sjogren

التهاب القرنية وامللتحمة اجلاف وجفاف األغشية املخاطية وتوسع
شعريات على الوجه وضخامة ثنائية اجلانب للنكفة، وتترافق املتالزمة
مع أمراض أخرى مثل التهاب املفاصل الروماتويدي، أو ال تترافق مع

غريها فتدعى داء شوغرن.

متالَزِمة شوغرن
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2714 Skeleton

Squelette

1- اهلَيكَلٌ الداخلي: بنية داخلية مكونة من عظم وغضروف تدعم
األعضاء الداخلية واألنسجة واألجزاء األخرى يف الكائن احلي

الفقاري، وحتميها.  2- كلّ عظام اجلسم مبجموعها. 3- اهليكل
اخلارجي.

هيكَل

2715 Slough

Dépouillement

طبقة أو كتلة من النسيج امليت تنسلخ عن النسيج احلي احمليط كما
حيدث يف جرح أو قرحة أو التهاب.

تخشر (انِسالخ)

2716 Small bowel x-ray 
study
Étude radiologique de l'intestin grêle

فحص شعاعي لألمعاء الدقيقة يتابع بلعة الباريوم من االثناعشري
يفمام اللَّفائإىل الص يمائالص ريثناعشالقاصي أو الوصل اال

.رِيواَألع

الدراسةُ الشعاعية لَألمعاِء الدقيقة

2717 Smallpox (variola)

Variole

مرض حاد، معد بشدة، غالباً ما يكون قاتالً، يسببه فريوس اجلدري،
ويتظاهر حبمى مرتفعة وأوجاع  وطفح تالٍ منتشر حلطاطات تتنفّط،

وتطرح قيحاً، وتكون جلبات تترك كل منها وقيسة (أَثَر بثْرة
اجلُدري) دائمة.

رِياجلُد

2718 Sneddon 
syndrome
syndrome de Sneddon

اعتالل أوعية دماغي جمهول السبب، يتصف بفرط تنسج األوعية
متوسطة احلجم، ويترافق مع تزرق شبكي جلدي منتشر.

متالزِمة سنِيدون

2719 Soft Palate

Palais mou

طية متحركة تتكون من ألياف عضلية حماطة بغشاء خماطي معلّق
باجلزء اخللفي من احلنك الصلب، تغلق جوف األنف عن جوف الفم

خالل البلع أو الرضاعة.

احلَنك الرخو

2720 Somatoform 
disorder
Trouble somatoforme

أي من جمموعة اضطرابات نفسية تتظاهر بشكاوى جسدية ال يوجد
هلا تفسري عضوي أو فيزيولوجي، ومثة أرجحية قوية لضلوع عوامل

نفسية فيها.

اضطراب جسدي الشكْل

2721 Specific gravity

Densité

39) نسبة كتلة صلب أو سائل إىل كتلة املاء املقطر يف الدرجة 4 م
فهرايت)، أو حجم الغاز إىل حجم اهلواء أو اهليدرجني حتت شروط

حمددة للضغط واحلرارة.

يوعالثِّقَلُ الن

2722 Sperma (semen) 

Sperme

سائل كثيف، ضارب إىل البياض، يطرحه الذكر خالل الدفق، يتألّف
من مفرزات الغدد املتعلقة بالسبيل التناسلي البويل، وحيتوي على

النطاف.

نِيم

2723 Spermatitis

Spermatite

إصابة القناة الناقلة للمين بااللتهاب.

الْتهاب اَألسهر

2724 Spermatocidal

Spermicide

عامل خمرب للنطاف.

مبيد النطاف

2725 Spermatogenesis

Spermatogenèse

تكون النطاف وتطورها.

إِنطاف

2726 Spermatolysis

Spermatolyse

خترب النطاف أو ذوباا.

انحالَلُ النطاف

2727 Spermatopathy

Spermatopathie

شذوذ املين.

اعتالَلٌ النطاف

2728 Spermatopoietic

Spermatopoïétique

ينتج املين أو يفرزه.

نُ املَنِيكَوطاف، منُ النكَوم

2729 Spermatorrhea

Spermatorrhée

جنيج غري إرادي للمين دون إِرجاز.

املَنِي زن

2730 Spermatoschesis

Suppression du liquide séminal

كبت إفراز املين.

املَنِي طاعانق
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2731 Spermatozoon

Spermatozoïde

خلية منتشة ذكرية ناضجة.

نطْفَة

2732 Spermiduct

Spermiducte

القَناةُ الدافقَة واألسهر (القناة الناقلة للمين) معاً.

القَناةُ املَنوِية

2733 Spermolith

Spermolithe

حصاة يف القناة املنوية.

حصاةٌ منوِية

2734 Spermoneuralgia

Spermonévralgie

أمل عصيب يف احلبل املنوي.

أَلَم احلَبلِ املَنوِي العصبِي املَنشأ

2735 Spermophlebectas
ia
Spermophlébectasie

حالة دوالية يف األوردة املنوية.

وِياملَن ريدةُ الويوالد

2736 Spermotoxic

Spermotoxique

ذو تأثري سام أو خمرب للنطاف.

سام للنطاف

2737 Spermotoxin

Spermotoxine

ذيفان قاتل للنطاف.

سم النطاف

2738 Spherocyte 
(smicrospherocyte
)
Sphérocyte (microsphérocyte)

كرية محراء مشتملة على اهليموغلوبني كلّياً دون وجود شحوب
مركزي.

الكُريةُ احلَمراُء الكُروِية

2739 Spherocytosis

Sphérocytose

وجود الكريات احلمر الكروية يف الدم.

كَثْرةُ الكُريات احلُمرِ الكُروِية

2740 Sphincter

Sphincter

شريط يشبه احللقة مكون من ألياف عضلية تضيق فتحة طبيعية أو ممر.

مصرة

2741 Sphygmomanomet
er
Sphygmomanomètre

أداة تستخدم لتحديد ضغط الدم الشرياين على حنو غري مباشر.

مقْياس ضغط الدم (الشرياين)

2742 Spina bifida

Spina-bifida

عيب خلقي ال ينغلق فيه العمود السيسائي (العمود الفقَرِي) كلياً على
حنو قد تربز من خالله السحايا أو النخاع، وغالباً ما ينجم عن ذلك

اضطرابات عصبية.

السنِسنةُ املَشقُوقة

2743 Spleen 

Rate

عضو ملفاين كبري، شديد التوعية، يتوضع أيسر املعدة حتت احلجاب
احلاجز، ويقوم بتخزين الدم، وحتطيم اخلاليا الدموية اهلرمة، وتصفية

املواد الغريبة من الدم، وإنتاج اللمفاويات.

الطِّحال

2744 Splenectomy

Splénectomie

االستئْصالُ  اجلراحي للطِّحال.

استئْصالُ الطِّحال

2745 Splenicterus

Splénite ictérique

التهاب الطحال املترافق بريقان.

الْتهاب الطِّحالِ اليرقاينّ

2746 Splenitis

Splénite

إصابة الطِّحال بااللتهاب.

الْتهاب الطِّحال

2747 Splenocyte

Splénocyte

الوحيدة الوصفية للنسيج الطحايل.

خليةٌ طحاليةٌ

2748 Splenomegaly

Splénomégalie

زيادة حجم الطحال على حنو غري طبيعي.

تضخم الطِّحال (طَحل)

2749 Spondylitis

Spondylite

إصابة العمود الفقري بااللتهاب.

الْتهاب الفَقار (الْتهاب السيساء)

2750 Spondylolisthesis

Spondylolisthésis

انزياح أمامي إلحدى الفقرات القطنية السفلى عن الفقرة اليت تقع
حتتها، أو عن العجز.

انزِالَق الفَقار
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2751 Spondylomalacia

Spondylomalacie

تلين الفقرات مع وجود أجسام فقرية منخسفة متعددة.

تلَين الفَقار

2752 Spondylopathy

Spondylopathie

أي مرض يف الفقرات.

اعتالَلُ الفَقار

2753 Spondylopyosis

Spondylopyose

التهاب تقيحي يف جسم فقري.

تقَيح الفَقار

2754 Spondyloschisis

Spondyloschisis

شق خلقي يف العمود الفقري.

انشقاق الفَقار

2755 Spondylosis

Spondylose

.يظْمال عتبدالت فقارية تنكسية بسبب وجود فُص

(طٌ فَقارِيقَس) ِاُء الفَقَارد

2756 Spondylosyndesis

Arthrodèse

تثبيت جراحي أو إيثاق لفقرتني أو أكثر باستئْصالُ القُرص أو
استئصالُ الصفيحة الفقْرِية.

فَقارِي صاقالْت

2757 Sporotrichosis

Sporotrichose

مرض مخجي مزمن يصيب الثدييات األهلية واإلنسان، ويتظاهر
بعقيدات أو تقرحات يف العقد اللمفاوية واجللد. تسببه فطور مبوغة أو
طفيلية من جنس الشعرِية املُبوغَة خصوصاً الشعرِية املُبوغَة الشنكية،

وتوجد عموماً يف التربة واخلشب.

داُء الشعرِيات املُبوغَة

2758 Sputum

Crachat

مادةٌ تقذف من الرئتني والطرق التنفسية عندما يسعل املرء أو يبصق،
وهي مزيج من لعاب وخماط ومواد أخرى من السبيل التنفسي عادة.

بلْغم (قَشع)

2759 Squamatizationlls.

Squamatisation

استحالة اخلاليا من األمناط األخرى إىل خاليا حرشفية.

تحرشف

2760 Squame

Squame

بنية أو قشرة تشبه الصفيحة.

حرشفة (وسفة)

2761 Squamocellular

Squamocellulaire

ميتلك خاليا حرشفية.

حرشفي اخلَالَيا

2762 Squamous cell 
carcinoma
Épithélioma malpighien spino-cellulaire

سرطانة تنشأ من الظهارة احلرشفية، خالياها مكعبة.

سرطانةُ اخلَالَيا احلَرشفية

2763 Steatitis

Inflammation des tissus adipeux

إصابة النسيجِ الدهنِي بااللتهاب.

نِيهسيجِ الدالن هابالْت

2764 Steatogenesis

Lipogenèse

التخليق البيولوجي للشحوم.

توليد الدهن

2765 Steatohepatitis

Stéatohépatite

مرض كبدي يتسم بالتهاب كبد مترافق بتراكم الدهن يف الكبد.

التهاب الكبد الدهين

2766 Steatolysis

Stéatolyse

حلمهة أو استحالَب الدهن خالل عملية اهلضم قبل االمتصاص.

حلُّ الدهن

2767 Steatoma

Stéatome

1- ورم محيد ممحفظ لني مطاطي يف النسيج الشحمي يتألف من
خاليا دهنية ناضجة عادة. 2- كتلة شحمية حمتجزة داخل غُدة

زهمية.

نِيهد مرو

2768 Steatomatosis

Sébocystomatose

وجود جتمعات من الدهن يف األنسجة شبيهة بالورم.

ورام دهنِي متعدد

2769 Steatopygia

Stéatopygie

مسنة مفرطة يف اَأللْيتني.

كبر الكَفَل

2770 Steatorrhea 
(stearrhea)
Stéatorrhée (stéarrhée)

طرح كمية كبرية من الدهن يف الرباز.

نِيههالٌ دإِس
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2771 Steatosis

Stéatose

تراكم كريات الدهن داخل خاليا عضو كالكبد أو القلب يؤدي إىل
تدهور النسيج وتراجع وظيفة العضو املصاب.

نِيهد كُّسنت

2772 Stem cell

Cellule souche

خلية غري متخصصة تعطي خاليا متخصصة نوعية، مثاهلا خلية الدم
املوجودة يف النقي اليت تعطي أمناط متباينة من خاليا الدم.

خليةٌ جِذْعية

2773 Stenosing 
tenosynovitis
Tenosinovite stenosante

التهاب الوتر وغمده مسبباً تقفع الغمد وإعاقة إنزالق الوتر، وميكن أن
يسبب اإلصبع القافزة.

الْتهاب زليلِ الوتر املُضيق

2774 Stenosis

Sténose

تضيق أو انكماش غري طبيعي يف  جمرى أو نفق أو قناة.

تضيق

2775 Sterilization

Stérilisation

1- التخلّص التام من األحياء الدقيقة أو ختريبها.          2- أي
إجراء جيعل الفرد غري قادرٍ على اإلجناب.

تعقيم

2776 Sternum

Sternum

صفيحة عظمية مفردة طوالنية تشكّل أوسط الوجه األمامي للصدر،
وتتمفصل مع األضالع السبعة األوىل يف جانيب الصدر.

قص

2777 Stimulant

Stimulant

1- اسم: عامل يزيد على حنو مؤقّت النشاط الفيزيولوجي لعضو  أو
جهاز عضوي. 2- صفة: إحداث تنبيه.

منبه

2778 Stimulation

Stimulation

1- إثارة جسم أو أعضاء فرد أو أجزاء أخرى لزيادة النشاط
الوظيفي.2- حالة الوجود منبهاً.3- تطبيق منبه على بنية مستجيبة
كعصب أو عضلة مبعزلٍ عما إذا كانت قوة املنبه كافية إلحداث

استثارة.

تنبيه

2779 Stimulus

stimulus

أي عامل أو فعل أو تأثري يؤدي إىل استجابة وظيفية أو اغْتذائية يف
مستقْبِلة أو نسيج متهيج.

منبه

2780 Stoma

Stomate

1- مسم أو فُتحة دقيقة كتلك املوجودة يف سطح غشاء. 2- فتحة
تشبه الفم كاجلوف الفموي لدى دودة ممسودة. 3- الفتحة احملدثة
جراحياً، وخصوصاً تلك اليت جترى يف جدار البطن إلتاحة إخراج

الفضالت.

فُغرة

2781 Stomach

Estomac

اجلزء املتسع من القناة الطعامية (القناة املعوية) الواقع بني املريء
واالثناعشري، ويتألف من الغار واجلسم والبواب.

معدة

2782 Stomatoglossitis

Stomato-glossite

التهاب الغشاء املخاطي الفموي واللسان.

الْتهاب الفَمِ واللِّسان

2783 Strain

Souche

ها ال تعدجمموعة من األحياء من نوع واحد ذات خصائص فارقة لكن
ساللة أو ضرباً منفصالً عادة.

ذُرية

2784 Strangulation

Étranglement

1- فعل اخلنق أو االختناق.2- حالة الوجود خمنوقاً أو خمتنقاً. 3-
تضييق جزء من اجلسم إليقاف جريان الدم أو سائل آخر.

خنق

2785 Stratification

Stratification

الترتيب على طبقات.

تطَبق

2786 Stridor

Stridor

صوت ضجيجي، عايل النربة، حيدث خالل الشهيق أو الزفري، وينجم
عن انسداد حنجري أو رغامي أو قصيب.

ريرص

2787 Stroma

Stroma

املطرس أو النسيج الداعم يف عضو.

سدى
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2788 Strongyloidiasis

Strongyloïdiose

مخج دودي باُألسطُوانِيات البِرازِية يسبب تقرحات خماطية يف األمعاء
الدقيقة، وإسهاالً، ونزفاً يف الرئة.

داُء اُألسطُوانِيات

2789 Stupor

Stupeur

حالة من اختالل الوعي تتسم بتناقص ملحوظ يف مدى التفاعل مع
املنبهات البيئية.

ذُهول

2790 Subacute 
spongiform 
encephalopathy
Encéphalopathie spongiforme subaiguë

جمموعة من األمراض التنكسية حتت احلادة تسببها عوامل معدية
رشوحة غري تقليدية (بريونات) ذات أدوار حضانة مديدة جداً، ال
تبدي استجابة التهابية أو مناعية. وتوجد دالئل بشرية على  أربعة

أمراض بالبرييونات؛ وهي داُء كروتزفلد-ياكوب والكورو ومتالزمة
غريستمان-شترويسلري واألرق العائلي املميت.

احلاد حتت جِيفنإِس يماغالَلٌ دتاع

2791 Subarachnoid

Sous-arachnoïdien

يف احليز حتت العنكبويت بني العنكبوتية واألم احلنون.

تحت العنكَبوتية

2792 Subconsciousness

Subconscience

حالة وجود الوعي جزئياً.

وعي المكْتمل

2793 Subcutaneous

Sous-cutané

يوجد أو حيدث حتت اجللد.

حتت اجللد

2794 Subdural

Sous-dural

بني األم اجلافية واألم العنكبوتية.

تحت اجلَافية

2795 Sublingual

Sublingual

يتعلق مبنطقة البىن املتوضعة حتت السان.

تحت اللِّسان

2796 Subluxation

Subluxation

خلع غري تام أو جزئي.

يئزج لْعخ

2797 Submandibular

Sous-mandibulaire

يتوضع حتت الفك السفلي.

يفْلالس الفَك تحت

2798 Submucous

Sous-muqueux

يتوضع حتت الغشاء املخاطي.

تحت املُخاطية

2799 Subungual

Sous-unguéal

يقع أو حيدث تحت الظُّفْر.

تحت الظُّفْر

2800 Sulcus

Sulcus

تلَم  أو خندق، ويف التشريح مصطلح عام يدلّ على اخنفاض، والسيما
ذاك املوجود على سطح الدماغ، الفاصل بني التالفيف.

تلَيم

2801 Supernumerary

Surnuméraire

أكثر من العدد طبيعي أو نظامي.

(زيدم) زائد

2802 Supination

Supination

1- اختاذ وضعية املستلقي، أو حالة الوجود مستلقياً.      2-( لليد):
فعل تدوير الراحة أمامياً أو صعوداً، ينجز بالتدوير الوحشي للساعد.
3- (للقدم): يدلّ عموماً على احلركات اليت تؤدي إىل رفع احلافة

األنسية للقدم بعيداً عن القوس الطوالنية.

استلقاء، بسط

2803 Suppressor T cell 
(suppressor cell)
Cellule suppressive

ملفاوية تائية تنقص أو تكبت االستجابة املناعية للخاليا اللمفاوية البائية
أو التائية إزاء مستضد.

خليةٌ تائية كابِتة

2804 Supratrochlear

Sustrochléaire

يتوضع فوق البكرة.

فَوق البكَرة

2805 Surveillance

Surveillance

منط من دراسة املالحظة يشمل املراقبة املستمرة حلدوث املرض يف
مجهرة.

ترصد
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2806 Sydenham's 
chorea
chorée de Syndenham

حالة رقصية تلي العدوى بالعقديات واحلمى الرثوية بعدة أشهر عادة،
ويشمل الرقص اجلزء القاصي من األطراف يف احلالة النموذجية،
وتترافق احلالة مع نقص التوتر العضلي واضطراب عاطفي أحياناً،
وتتحسن احلالة خالل أسابيع إىل أشهر عادة مع سورات للمرض

خالل هذه املرحلة حىت دون عدوى.

رقَص سيدنهام

2807 Symptom

Symptôme

أي دليل شخصاين على املرض كما يدركه املريض.

عرض

2808 Symptomatic

Symptomatique

1- خمتص أو متعلق بطبيعة عرض ما. 2- مؤشر إىل مرض أو
اضطراب حمدد. 3- إظهار أعراض مرض حمدد لكن بسبب آخر. 4-

موجه لتخفيف األعراض مثل املعاجلة العرضية.

يضرع

2809 Synapse

Synapse

موصلٌ متر خالله تدفعات العصب من حموار ائي إىل عصبون، أو
خلية عضلية، أو خلية غدية.

مشبك

2810 Syncope 

Syncope

فقدان قصري للوعي ناجم عن هبوط مفاجيء يف ضغط الدم أو فشل
انقباض القلب مبا يؤدي إىل إقفار دماغي.

غَشي (إِغْماء)

2811 Synovitis

Synovite

التهاب الغشاء الزليل للمفصل.

الْتهاب الزليل

2812 Syphilis

Syphilis

مرض منقول جنسياً تسببه اللَّولَبِية الشاحبة، ويؤدي إىل العديد من
اآلفات اجللدية والبنيوية، وينتقل باالتصال اجلنسي املباشر أو إىل

الرحم.

الِسفلس (الزهرِي، اِإلفرجني)

2813 Syringomyelia 

Syringomyélie

وجود أجواف طوالنية يف النخاع الشوكي لسبب غري وعائي،
ويتظاهر املرض بأمل ومذل يف الذراعني مث ضمور عضلي فيها مع

انعدام حسي األمل واحلرارة وبقاء حس اللمس، ويلي ذلك يف مرحلة
الحقة شللٌ تشنجِي غري مترافق بأمل يف الطرفني السفليني.

تكَهف النخاع

2814 Systemic Lupus 
Erythematosus 
(SLE)
Lupus érythémateux aigu disséminé

مرض مناعي ذايت، التهايب مزمن، كوالجيين، يصيب اجللد واملفاصل
واألعضاء الداخلية، ويسبب امحراراً يأخذ شكل الفراشة (الطفح

الفراشي) على اخلدين واألنف.

ذئْبةٌ حماميةٌ مجموعية

2815 Systole

Systole

تقبض أو مدة تقبض القلب، وخصوصاً البطينني.

انقباض

2816 Systolic Blood 
Pressure
Pression sanguine Systolique

الضغط املطبق على جدار الشرايني يف مرحلة انقباض البطينني.

ضغط الدم االنقباضي

2817 Systolic murmur

Souffle systolique

النفخة اليت تسمع أثناء انقباض البطني.

نفْخة انقباضية
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2622 Tricuspid valve

Valve tricuspide

صمام قليب يفصل بني األذين األمين والبطني األمين.

الصمام الثُّالَثي الشرف

2623 Trigeminal 
neuralgia
Névralgie faciale

هبات أملية شديدة انتيابية يف أحد فروع العصب ثالثي التوائم أو
أكثر، وينتج غالباً عن ملس نقاط أملية حمرضة يف الفم أو حوله.

أَلَم العصبِ الثُّالَثي التوائم

2624 Trigger finger

Doigt à ressaut

حالة تتوقف فيها حركة اإلصبع حلظةً أثناء العطف أو البسط مث تستمر
باحلركة مع نفضة، وتنتج عن تورم موضعي يف الوتر يعيق انزالقه.

إِصبع زِنادية

2625 Triglyceride

Triglycéride

استر يتركّب على حنو طبيعي من ثالثة جزيئات محوض دمسة
وغليسرول، وهو املقوم الرئيس للدهون والزيوت.

ثُالَثي الغليسريد

2626 Trigonitis

Trigonite

.املَثانِي املُثَلَّث هابالْت

املَثانِي املُثَلَّث هابالْت

2627 Trigonum vesicae 
(trigonum vesicae 
Lieutaudi)
Trigonum vesicae  (trigonum vesicae Lieutaudi)

ناحية مثلثية ملساء يف قاعدة املثانة بني فتحيت احلالبني وفتحة اإلحليل.

املُثَلَّثُ املَثانِي (املثلث املَثانِي لليتودي)

2628 Triplegia 

Triplégie

حالة تصاب فيها ثالثة أطراف من األطراف األربعة بالشلل.

شلَلُ ثَالَثَة أَطْراف

2629 Tuberculin test

Réaction à la tuberculine

اختبار جلدي من أجل تشخيص عدوى املتفطرات السلية، فيحقن
التوبركولني أو مشتقات منقاة بروتينية منه كمستضد داخل اجللد

(األدمة)، ويتحرى حدوث ارتشاح وامحرار جلدي بعد فترة ويقاس
االرتشاح لتقييم االختبار.

اختبار التوبركولني

2630 Tuberculosis

Tuberculose

مرض معد تسببه املتفطرة السلية، ويتميز بتكون الدرنات والنخر
اجلبين يف أنسجة أي عضو.

سلّ (تدرن)

2631 Tubulointerstitial 
nephritis
Néphrite tubulo-interstitielle

التهاب كلية يصيب النبيبات والنسيج اخلاليل، مع ارتشاح بالبالزميات
والوحيدات، ويشاهد يف التهاب الكلية الذئيب ورفض الطعم اخليفي

والتحسيس ضد امليثيسيلني.
 

يالَلخ يبِيبة نالْتهاب كُلْي

2632 Tularemia

Tularémie

مرض مخجي يسببه جرثوم الفرنسيسيلَّةُ التوالَرِية اليت تصيب القوارض
يف املقام األول، لكنها قد تنتقل إىل البشر، وحتدث لدى املصابني

حمى متقَطِّعة وضخامة عقد ملفاوية.

توالرميية

2633 Tympanitis 
(myringitis)
Myringite

الْتهاب يطيب طبلَة األذن.

الْتهاب الطَّبلَة

2634 Typhoid fever 
(enteric fever)
Fièvre typhoïde (fièvre entérique)

مرض مخجي حاد تسببه السلمونيلة التيفية، ويتظاهر حبمى مستمرة
ومهود جسمي وعقلي، وطفح لبقع وردية اللون على الصدر والبطن

وتطبل وإسهال.

احلُمى التيفية

2635 Typhus fever

Typhus exanthématique

أي من أشكال عديدة ملرض مخجي تسببه الركتسيات، وخصوصاً
ذاك الذي ينقل بالرباغيث أو القمل أو السوس، ويتظاهر عموماً

بصداع شديد ومحى مرتفعة ومهود وهذيان وطفوح جلدية محراء.

حمى التيفوس

2818 T lymphocyte

Lymphocyte T

خلية ملفاوية صغرية تنشأ من اخلاليا اجلذعية للنقي، وتتطور يف التوتة،
وتنسق استجابة اجلهاز املناعي للخاليا املخموجة أو اخلبيثة.

لمفاوِية تائية

2819 Tachyarrhythmia

Tachyarythmie

تسرع قلب مترافق بعدم انتظام نظم القلب.

يعرسظْمِ التالن رابطاض
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2820 Tachycardia

Tachycardie

زيادة مفرطة يف عمل القلب، ينطبق املصطلح عادة على سرعة قلب
تزيد عن 100 ضربة يف الدقيقة لدى بالغ.

تسرع القَلْب

2821 Tachypnea

Tachypnée

تنفس سريع يتجاوز 20 مرة يف الدقيقة لدى البالغ.

تسرع النفَس

2822 Tactile Fremitus

Vibrations vocales

هرير صويت قوي ميكن جسه بوضع اليد على الصدر.

حسيس ملسي

2823 Taeniasis

Téniase

مخج طفيلي ينجم عن وجود الديدان الشريطية من جنس الشريطية
كشريطية اخلَنزير (الشريطيةُ الوحيدة) أو شريطية البقَر (الشريطيةُ

العزالَء).

داُء الشريطيات

2824 Takayasu's 
arteritis
Artérite de Takayasu

التهاب شرايني ساد مترق يصيب قوس األر واألر وفروعه األصلية
فتتليف وتتضيق نتيجة االلتهاب املزمن وميكن أن تنسد، ويغيب النبض
أو يضعف كثرياً على حنو يوافق الشريان املصاب، وهو أشيع لدى

النساء.

الْتهاب الشراينيِ حبسبِ تكاياسو

2825 Talipes

Pied bot

تشوه خلقي يف الكاحل والقدم تنفتل فيه القدم وتتثبت يف وضعية غري
طبيعية.

حنف

2826 Talipes 
equinovalgus
Pied bot valgus équin

تشوه يتشارك فيه القَفَد (حنف قفدي) والروح (حنف روحي)،
ويتظاهر بقدم مثنية األمخص ومنقلبة حنو اخلارج ومبعدة.

يحور يقَفَد فنح

2827 Talipes 
equinovarus
Pied bot varus équin

تشوه يتشارك فيه القَفَد والفَحج، ويتظاهر بقدم مثنية األمخص ومنقلبة
حنو الداخل ومقربة.

جِيفَح يقَفَد فنح

2828 Talipes equinus

Équinisme

تشوه ناجم عن بسط القدم املديد على حنو يرتكز فيه تكور القدم
(حيث تتصل أصابع القدم مع باقي القدم) وحده إىل األرض.

(يقَفَد فنح) قَفَد

2829 Talipes valgus

Pied bot valgus

تشوه ناجم عن انقالب القدم املديد إىل اخلارج على حنو يرتكز فيه
اجلانب الداخلي من األمخص وحده إىل األرض.

(يوحر فنح) حور

2830 Talipes varus

Pied bot varus

تشوه ناجم عن انقالب القدم املديد إىل الداخل على حنو يرتكز فيه
اجلانب اخلارجي من األمخص وحده إىل األرض.

(جِيفَح فنح) جفَح

2831 Tampon

Tampon

حشوةٌ تطبق داخل جوف طبيعي أو اصطناعي من اجلسم دف
إيقاف الرتف أو تطبيق مداواة.

دحسة (دكَّة)

2832 Tamponade

Tamponnade (tamponnement)

انضغاط مرضي جلزء ما. أو االستخدام اجلراحي لدكّة.

اندحاس (دكاك)

2833 Tarsectomy

Tarsectomie

عملية استئصال عظم أو أكثر من عظام الرصغ.

استئْصالُ الرصغ

2834 Telangiectasis

Télangiectasie

آفة وعائية جلدية تنجم عن توسع جمموعة من األوعية الدموية الصغرية
(الشعرية).

توسع الشعيرات

2835 Telophase

Télophase

املرحلة االنتهائية من االنقسام الفتيلي أو االنتصاف تجمع فيها
صبغيات اخلاليا البنات يف نوى جديدة.

يهائتاالن الطَّور

2836 Temporal arteritis

Artérite temporale

التهاب شرايني ورمي حبييب حتت حاد يصيب الشرايني السباتية
الظاهرة وفروعها والسيما الشريان الصدغي، وحيدث لدى املسنني
ويترافق مع تظاهرات جمموعية إضافة إىل صداع شديد، وقد يفقد

املريض بصره فجأة نتيجة انسداد الشريان الشبكي املركزي.

يغدالص يانرهاب الشالْت
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2837 Tenalgia 
(tenodynia)
Ténalgie (ténodynie)

أمل يعود إىل وتر يف اجلسم.

أَلَم الوتر

2838 Tendon

Tendon

حبل ليفي أو نسيج ضام يتواصل مع ألياف العضلة، ويربط العضلة
بالعظم أو الغضروف.

وتر

2839 Tendonitis 

Tendinite

إصابة الوتر بااللتهاب.

الْتهاب الوتر

2840 Tennis elbow

Épicondylite des joueurs de tennis

التهاب مزمن يصيب منشأ العضالت الباسطة للساعد من اللقيمة
الوحشية للعضد، وذلك نتيجة جهد متكرر أو مفرط عادة.

مرفَق التناس

2841 Tenoplastyn.

Ténoplastie

اجلراحة الرأبية أو اإلصالحية لوتر.

رأْب الوتر

2842 Tenorrhaphy

Ténorraphie

خياطة اييت الوتر املنفصلتني.

رفْو الوتر

2843 Tenosynovitis

Ténosynovite

التهاب وتر والغمد احمليط به

الْتهاب زليلِ الوتر

2844 Tenotomy

Ténotomie

القطع اجلراحي لوتر.

بضع الوتر

2845 Teratoma

Tératome

ورم يتألّف من أمناط نسيجية خمتلفة كاجللد والشعر والعضل، ينجم
عن تطور خاليا منتشة مستقلّة.

يخسم مرو

2846 Terminal

Terminal

1- اسم: النهايةُ القاصية أو النهاية البعيدة لطرف.        2- صفة:
تكوين اية،  التعلّق بنهاية، التوضع يف اية.

ينِهائ

2847 Terminal illness

Maladie terminale

مرحلة متقدمة من مرض سيء اإلنذار، ال يرجى شفاؤه.

علَّةٌ انتهائية

2848 Tetanus

Tétanos

مرض حاد، مميت على األغلب، يتظاهر بتقلصات تشنجية يف
العضالت اإلرادية، ال سيما تلك اليت حتدث يف الفك والرقبة، يحدثه
جرثوم املطَثِّية الكُزازِية الذي يدخل اجلسم من خالل جرح ملوث

عادة ، وينتج ذيفاناً عصبياً.

كُزاز

2849 Tetany

Tétanie

حالة غري طبيعة تتظاهر بتقلصات عضلية مؤملة دورية ورعاشات
حتدث عندما ينقص تركيز أَيونات الكالسيوم يف السوائل خارج

اخللوية عن الطبيعي.

تكَزز

2850 Thalamus

Thalamus

كتلة بيضوية كبرية من املادة الرمادية تؤلّف القُسيم الظهري األكرب من
الدماغ البيين، وتتوضع إىل األنسي من احملفظة الداخلية وجسم وذيل

النواةُ الذَّنبِية، وتعمل على تقوية التدفّعات احلسية إىل القشر الدماغي.

املهاد

2851 Thalassemia

Thalassémie

أي من جمموعة أمناط وراثية لفقر الدم حتدث يف األغلب لدى
األشخاص ذوي األصل املتوسطي، وتنجم عن التركيب املعيب جلزيء

اهليموغلوبني.

ثَالَسيمية

2852 Thermalgia

Thermalgie

أمل حارق ناجم عن أذية عصبية.

حراق

2853 Thermoanesthesia
 
(thermoanalgesia)
Thermoanesthésie, (thermoanalgésie)

عدم املقدرة على تبين اإلحساس باحلرارة والربودة.

بطْالنُ حس احلَرارة

2854 Thermocoagolatio
n
Thermocoagulation

ختثري النسيج بتأثري تيارات عالية التردد.

رارِيح ثريخت
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2855 Thermoesthesia

Thermoesthésie

القدرة على الشعور باحلرارة والربودة؛ أي احلساسية لتبدالت درجة
احلرارة.

حس احلَرارة

2856 Thermogenic 
anhidrosis
Anhidrose thermogène

انقطاع التعرق بسبب ارتفاع درجة حرارة احمليط كما حيدث يف
املناطق احلارة

انقطاع التعرقِ احلَري املَنشأْ

2857 Thoracocentesis

Thoracocentèse

إجراء يزيل السائل أو اهلواء من الصدر بوساطة أنبوب أو إبرة.

رِيدلٌ صزب

2858 Thoracostomy

Thoracostomie

اإلحداث اجلراحي لفتحة يف جدار الصدر بغرض الرتح.

فَغر الصدر

2859 Thoracotomy

Thoracotomie

شق جراحي يف جدار الصدر.

بضع الصدر

2860 Thrombin

Thrombine

إنزمي يساعد يف حتويل الفبريينوجني إىل فربين خالل التخثّر.

ثرومبني

2861 Thrombocyte 
(platelet)
Thrombocyte (plaquette)

جسيم هيويل دقيق، ذو شكل غري منتظم، يشبه القرص، يوجد يف
بالزما الدم، ويشجع  ختثّر الدم، وال حيتوي على نواة مميزة أو دنا أو

هيموغلوبني.

صفَيحة

2862 Thrombocytopath
y
Thrombocytopathie

اضطراب يف آلية ختثّر الدم بسبب سوء وظيفة الصفيحات.

اعتاللُ الصفَيحات

2863 Thrombocytopenia

Thrombocytopénie

تناقص عدد صفيحات الدم.

قلَّةُ الصفَيحات

2864 Thrombocytopoies
is
Thrombocytopoièse

إنتاج صفيحات الدم.

تكَونُ الصفَيحات

2865 Thrombocytosis

Thrombocytose

ازدياد عدد صفيحات الدم.

كَثْرةُ الصفَيحات

2866 Thrombogenesis

Thrombogenèse

تشكّل اخلثرات.

تكَونُ اخلَثَرات

2867 Thrombolysis

Thrombolyse

تسييل أو تذويب اخلثرة.

انحاللُ اخلَثْرة

2868 Thrombophilia

Thrombophilie

خلل دموي يزيد االستعداد للخثار.

أُهبة التخثُّر

2869 Thrombophlebitis

Thrombophlébite

التهاب الوريد املترافق بتكون خثرة.

اخلُثارِي ريدالو هابالْت

2870 Thromboplastin

Thromboplastine

بروتني بالزمي يوجد يف األنسجة والصفيحات والكريات البيض،
ضروري لتخثّر الدم، وينبه باملشاركة مع الكالسيوم حتويل

الربوثرومبني على ثرومبني.

ثرومبوبالستني

2871 Thrombosis

Thrombose

وجود اخلثرة، أو تشكّلها، أو تطورها.

خثار

2872 Thrombus

Thrombus

جلطة دموية مستقرة على امتداد جدار وعاء دموي أو يف أحدى
حجرات القلب، كثرياً ما تسبب انسداداً وعائياً.

خثْرة

2873 Thrush

Muguet, blanchet

داُء املُبيضات يف الغشاء املخاطي للفم، تسببه املبيضات البيض،
ويتصف بتكون بقع بيضاء.

سالَق

2874 Thymectomy

Thymectomie

إزالة غُدة التوتة جراحياً.

استئْصالُ التوتة
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2875 Thymocyte

Thymocyte

خلية ملفية تنشأ يف التوتة.

خليةٌ توتية

2876 Thymokesis

Thymokesis

تضخم بقاوة التوتة لدى البالغ.

تضخم ردميِ التوتة

2877 Thymoma

Thymome

ورم يف غدة التوتة.

يوتت مرو

2878 Thymopathy

Thymopathie

أي مرض يف التوتة.

اعتاللُ التوتة

2879 Thymosin

Thymosine

عامل خلطي يفرز من التوتة، ويعزز نضج اللمفاويات التائية.

ثيموسني

2880 Thymus

Thymus

جسم ملفاين أصم، يشبه الغدة، ويتوضع يف التجويف املنصفي األمامي.
يعد مقر تكَون اللِّمفاوِيات، ويؤدي دوراً يف األهلية املناعية، ويبلغ

تطوره األقصى يف سنوات الطفولة األوىل، مث خيضع لألوب (يتراجع).

التوتة

2881 Thyroglobulin

Thyroglobuline

بروتني حيتوي طالئع هرمون الدرق خيتزن يف املادة الغروانية داخل
اجلريبات الدرقية.

يقرغلوبولني د

2882 Thyroid function 
tests
Test de la fonction thyroïdienne

مصطلح عام الختبارات الدم اليت جترى لتحري وظيفة الدرق.

اختبارات وظيفَة الدرقية

2883 Thyrotoxicosis

Thyréotoxicose

حالة مسية تنجم عن زيادة كميات اهلرمون الدرقي يف اجلسم كما
حيدث يف فرط الدرقية.

يقرد ممست

2884 Thyrotropin

Thyréotrophine

هرمون بروتيين سكري يفرز من الفص األمامي للغدة النخامية، ينبه
الغدة الدرقية، وينظّم نشاطها.

املُوجهةُ الدرقية

2885 Thyroxine

Thyroxine

هرمون ينتج يف الغدة الدرقية لتنظيم االستقالب من خالل التحكّم
مبعدل األكسدة يف اخلاليا.

ثريوكسني

2886 Tic

Tic

تقلّص متكرر معتاد لعضالت معينة مما يسبب أفعاالً نمطية ال ميكن
إيقافها إال مؤقتاً ببعض األفعال القصدية األخرى، ويزداد وقوع العرة

بالشدة.

عرة

2887 Tick-borne

Transmis par les tiques

حممول أو منقول بالقُراد.

منقولُ بالقُراد

2888 Tidal volume (VT)

Volume courant

حجم اهلواء الذي ميكن شهيقه أو زفريه يف نفس واحد خالل التنفس
النظامي.

يم املَداحلَج

2889 Tinea

Teigne

أي من أمخاج فطرية خمتلفة يف اجللد والشعر واألظافر، تنجم يف
األغلب عن أصناف من أجناس البويغاء والشعروِية والبشروِية.

سعفَة

2890 Tinea barbae:

Sycosis trichophitique

مخج فطري يف املنطقة امللتحية من الوجه والعنق.

سعفَةُ اللِّحية

2891 Tinea corporis

Trichophytose corporelle

مخج فطري يصيب اجلسم.

سعفَةُ اجلَسد

2892 Tinea pedis 
(Athlete’s foot)
Tinea pedis (pied d'athlète)

مخج فطري سطحي يصيب جلد القدمني، والسيما بني أصابع القدم
وعلى األمخصني.

سعفَةُ القَدم (قَدم الرياضي)
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2893 Tinea versicolor

Pityriasis versicolore

مرض جلدي مزمن، غري التهايب، يكون عادة العرضياً، ويتسم
حبدوث لطخ مبقّعة عديدة، يشاهد يف املناطق املدارية، وتسببه

املَالَسيزِيةُ النخالية (نوع من الفطور).

سعفَةٌ مبرقَشة

2894 Tinel's sign

Signe de Tinel

حس وخز يف مكان اآلفة أو يف مكان أبعد على مسري عصب معني
عند قرعه مما يشري إىل آفة جزئية فيه أو إىل جتدده الباكر.

عالَمة تينيل

2895 Tinnitus

Acouphène

ضجيج يف اإلذنني كالرنني أو الدنني أو اهلدير أو القلقلة.

طَنني

2896 Todd paralysis

Paralysie de Todd

شلل قصري األمد (أقل من عدة أيام عادة) حيدث يف الطرف أو
األطراف املصابة بالصرع اجلاكسوين بعد النوبة.

شلَل تود

2897 Tomogram

Tomogramme

صورة شعاعية لطبقة خمتارة من اجلسم جترى بوساطة التصوير
.ياملَقْطَع

صورةٌ مقْطَعية

2898 Tonsil

Amygdale

كتلة مدورة صغرية من نسيج، وخصوصاً النسيج اللمفاين، يستخدم
املصطلح وحده عموماً لتسمية اللوزة احلنكية.

لَوزة

2899 Tonsillectomy

Tonsillectomie

االستئصال جراحي إلحدى اللوزتني احلنكيتني أو كلتيهما.

استئْصالُ اللّوزة (أو اللَّوزتني)

2900 Tonsillitis

Tonsillite

التهاب اللوزتني، وخصوصاً اللوزتني احلنكيتني.

الْتهاب اللَّوزتني

2901 Tonsilloadenoidect
omy
Tonsilloadénoidectomie

استئْصالُ اللَّوزتنيِ والغدانِيات.

استئْصالُ اللَّوزتنيِ والغدانِيات

2902 Tonsillolith

Amygdalolithe

حصاة يف اللوزة.

حصاةٌ لَوزِية

2903 Tonsillopathy 

Amygdalopathie

أي مرض يف اللوزة.

الَلٌ لَوزِيتاع

2904 Topalgia

Topoalgie, topalgie

أمل يتوضع يف بقعة وحيدة، دون دليل على سبب عضوي يف األغلب.

أَلَم موضع

2905 Topesthesia

Sensibilité tactile

القدرة على متييز موضع األحاسيس اللمسية.

حس توضيعِ اللَّمس

2906 Topoanesthesia:

Topoanesthésie

عدم القدرة على متييز أو حتديد موضع األحاسيس اللمسية.

عمه توضيع اللَّمس

2907 Torsade de 
pointes
Torsade de pointes

تسرع قلب بطيين يتصف بتموج معقدات QRS حول اخلط
QT القاعدي على خمطط كهربية القلب، وينتج عن تطاول فترة

منوذجياً وذلك بعد تناول بعض األدوية.

رقْص الذُّرى

2908 Toxic shock 
syndrome  
Syndrome du choc toxique

مرض يصيب أجهزة متعددة، ويتظاهر ببدء مفاجىء حلمى عالية
وطفح شبيه حبرق الشمس واخنفاض ضغط وصدمة. تنجم الصدمة
السمية عن ذيفان تنتجه ذراري املكورات العنقودية الذَّهبِية (الصدمة

السمية العنقودية) أو املكورات العقدية (الصدمة السمية العقدية).

متالزمة الصدمة السمية

2909 Toxin

Toxine

مادة مسية، وخصوصاً الربوتني الذي تنتجه خاليا حية أو كائنات حية،
ويكون قادراً على إحداث املرض عندما يتغلغل يف أنسجة اجلسم،

لكنه غالباً مايكون مبقدوره يف املقابل حتريض إنتاج أضداد مستعدلة أو
أضداد ذيفان.

ذيفَان
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2910 Toxocariasis

Toxocarose, toxocariase

مخج بديدان ممسودة (مدورة) من جنس السهمية.

داُء السهميات

2911 Toxoid

Toxoïde (anatoxine)

ذيفان عوجل للتخلّص من اخلصائص السمية لكنه يبقى قادراً على
حتريض انتاج مضادات الذيفان، يستخدم يف التمنيع.

ذُوفَان

2912 Toxoplasmosis

Toxoplasmose

مرض مخجي يسببه أَوايلٌّ حيوانِي هو املُقَوسةُ الغوندية، ينجم الشكل
اخللقي عن انتقال الطفيليات من األم املصابة إىل الرحم، ويتميز بآفات
يف اجلهاز العصيب املركزي قد تؤدي إىل العمى وأذية الدماغ. أما داء
املقوسات املكتسب فيتظاهر حبمى وضخامة عقد ملفاوية وآفات يف

الكبد والقلب والرئتني والدماغ.

داُء املُقَوسات

2913 Trachea

Trachée

أنبوب غشائي وغضرويف يرتل من احلنجرة، وينشعب إىل قصبتني
رئيسيتني؛ ميىن ويسرى.

رغامى

2914 Tracheaectasy

Dilatation de la trachée

إصابة الرغامى بالتوسع.

توسع الرغامى

2915 Trachealgia

Trachéalgie

وجود أَلَم يف الرغامى.

أَلَم الرغامى

2916 Tracheitis

Trachéite

إصابة الرغامى بااللتهاب.

الْتهاب الرغامى

2917 Tracheobronchial

Trachéobronchique

يتعلّق بالرغامى والقصبات.

بِيقَص يغامر

2918 Tracheobronchosc
opy
Trachéobronchoscopie

فحص تنظريي داخلي لباطن الرغامى والقصبات.

تنظري الرغامى والقَصبات

2919 Tracheoesophagea
l
Trachéoesophagien

يتعلق بالرغامى واملريء.

يريئم يغامر

2920 Tracheogenic

Trachéogène

ينشأ يف الرغامى.

رغامي املَنشأ

2921 Tracheolaryngeal

Trachéolaryngé

يتعلّق باحلنجرة والرغامى.

رِيجنح يغامر

2922 Tracheolaryngoto
m
Trachéo-laryngotomie

الشق اجلراحي للرغامى واحلنجرة.

بضع الرغامى واحلَنجرة

2923 Tracheomalacia

Trachéomalacie

تنكس النسيج الغضرويف للرغامى.

تلَين الرغامى

2924 Tracheophony

Trachéophonie

صوت يسمع لدى إصغاء (تسمع) الرغامى.

يغامر وتص

2925 Tracheopyosis

Trachéopyose, trachéite purulente

التهاب رغامى قيحي.

تقَيح الرغامى

2926 Tracheorrhagia

Trachéorrhagie

نزف من الغشاء املخاطي للرغامى.

يغامر فزن

2927 Tracheorrhaphy

Trachéorraphie

خياطة الرغامى.

رفْو الرغامى

2928 Tracheoscopy

Trachéoscopie

معاينة باطن الرغامى.

تنظري الرغامى

2929 Tracheostoma

Trachéotome

فُتحة يف الرغامى من خالل العنق.

فُغرةٌ رغامية
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2930 Tracheostomy

Trachéotomie

إجراء جراحي يستخدم إلحداث فتحة يف الرغامى من خالل العنق
تسمح بإدخال أنبوب إلعادة التنفس الطبيعي.

فَغر الرغامى

2931 Tracheotomy

Trachéotomie

الشق اجلراحي للرغامى من خالل العنق.

بضع الرغامى

2932 Trachoma

Trachome

مرض معد يصيب امللتحمتني والقرنيتني، ويسببه جرثوم املُتدثِّرة
احلَثَرِية، ويتظاهر بالتهاب وتضخم وتكون حبيبات يف النسيج الغداين،

ويعد سبباً رئيساً للعمى يف أفريقيا وآسيا.

تراخوما

2933 Transfusion

Transfusion

إدخال الدم الكامل أو مكونات الدم مباشرة إىل جمرى الدم.

نقْلُ الدم

2934 Transillumination

Transillumination

إمرار ضوء قوي خالل بنية اجلسم مبا يسمح للمراقب يف اجلهة املقابلة
باملعاينة.

(يفُوفش ظرينت) ءوضت

2935 Transovarian

Transovarien

عامل خامج، غالباً ما يكون فريوساً ينتقل إىل اجلنني يف البيضة اليت
أصيبت باخلمج بطريق دوران احلاجز، وحيدث ذلك عموماً يف القراد

ومفصليات األرجل األخرى.

بطَريقِ املَبِيض

2936 Transplant (graft)

Transplant , greffe

عضو أو نسيج يؤخذ من اجلسم ليزرع يف ناحية أخرى منه أو يف فرد
آخر. أو غرس: عملية استئصال عضو أو نسيج وزرعه.

مطُع

2937 Transplantation

Transplantation, greffe

عملية زرع عضو أو نسيج أو جزء من جسم يف آخر.

زرع (ازدراع)

2938 Transudate

Transsudat

سائل خارج وعائي اجتاز غشاًء، أو انبثق من نسيج، ويتسم على
عكس النضحة بالسيولة الزائدة واخنفاض احملتوى من الربوتني واخلاليا

واملواد الصلبة املشتقّة منها.

رشحة

2939 Transudation

Transsudation

مرور املصل أو سائل جسمي آخر من خالل غشاء أو سطح نسيج.

رشح

2940 Transverse 
myelitis
Myélite transverse

بدء مفاجئ لعملية التهابية تصيب كامل ثخانة النخاع، لكن امتدادها
الطوالين حمدود، فيصيب قطعة أو بضعة قطع منه، وسببياته متعددة

لكن أشيعها فريوسية والتصلب املتعدد.

الْتهاب النخاعِ املُستعرِض

2941 Tremography

Trémographie

تسجيل الرعاشات باستخدام خمطاط الرعاش.

تخطيطُ الرعاش

2942 Tremor

Tremblement

حركات اهتزازية، منتظمة، غري قصدية، تنجم عن تقلّص وارختاء
متناوب غري إرادي يف جمموعة عضالت هيكلية متقابلة.

رعاش

2943 Trench fever

Fièvre des tranchées

مرض مخجي حاد يتظاهر بنوافض ومحى، ويسببه جرثوم الريكتِسية
اخلمِسية الذي ينتقل بقَمل اِإلنسان.

حمى اخلَنادق

2944 Trichinellosis

Trichinose

مرض ينجم عن تناول اللحم غري املطهو جيداً، وخصوصاً حلم
اخلرتير، حتتشر فيه الشعرينات اليت تتطور إىل ديدان بالغة يف األمعاء،
أو يرقاا يف العضالت، وتؤدي إىل أمل معوي ومحى وغثيان وأمل

عضلي ووذمة.

داُء الشعرينات

2945 Trichoesthesia

Trichoesthésie

اإلدراك احلسي للمس شعرة واحدة من أشعار اجللد، وينجم عن تنبيه
مستقبل جريب الشعرة.

رِيعالش ساحل
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2946 Trichomoniasis

Trichomoniase

التهاب مهبلي تسببه مشعرة (املُشعرةُ املَهبِلية)، ويؤدي إىل جنيج مقاوم
للعالج وحكّة.

داُء املُشعرات

2947 Trichomycosis

Trichomycose

مرض يصيب الشعر ناجم عن مخج بفطر.

داُء الفُطْريات الشعرِية

2948 Trichopathy 

Trichopathie

أي مرض يصيب الشعر.

رِيعالَلٌ شتاع

2949 Trichophytosis

Trichophytie

مخج فطري سطحي تسببه الشعرورية.

داُء الشعروِيات

2950 Trichorrhea

Trichorrhée

تساقط شعر مبكر أو سريع على حنو غري طبيعي من فروة الرأس.

سقوطُ الشعرِ املُبكِّر

2951 Trichuriasis

Trichocéphalose

مخج بدودة ممسودة (مدورة)، يكون عادة ال عرضياً، وال يترافق بفرط
محضات، لكن األمخاح الكتلية قد تكون من األسباب املتواترة

لإلسهال أو تدلِّي املُستقيم.

داُء املُسلَّكات
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2952 Ulcer

Ulcère

عيب موضعي أو حتفّر يف سطح عضو أو نسيج، ينجم عن تسلّخ
نسيج التهايب خنري.

قَرحة

2953 Ulceration

Ulcération

تكون أو تطور قرحة.

تقَرح

2954 Ultracentrifugatio
n
Ultracentrifugation

إخضاع مادة إىل قوة تنبيذ زائدة إىل حد أقصى تتمكّن فيه من تثفيل
جزيئات املادة وفصلها.

تنبيذٌ فائق

2955 Ultrasonography 
(echography)
Ultrasonographie (échographie)

إظهار بنيات اجلسم العميقة من خالل تسجيل انعكاسات (أصداء)
تدفّعات األمواج فوق الصوتية املوجهة يف األنسجة.

تخطيطُ الصدى

2956 Ultrasound

Ultrason

1- موجات صوتية ذات تواتر يتجاوز 20000 هريتز.     2-
تخطيطُ الصدى. 3- آلة تطبق سخونة على األنسجة املصابة لتخفيف

األمل ودعم الشفاء، تستخدم يف العالج الطبيعي والتأهيل.

فائق الصوت

2957 Undescended 
testis
Cryptorchidie

بقاء اخلصية يف البطن بدالً من نزوهلا إىل الصفن.

ازِلَةن رةٌ غَييصخ

2958 Unilocular

Uniloculaire

له حيز أو مسكن وحيد.

وحيد املَسكَن

2959 Unirritable

Non irritable

عاجز عن التنبه للقيام بفعل.

ال هيوج

2960 Universal donor

Donneur universel

.O الشخص ذو الزمرة الدموية

امع طعم

2961 Universal 
Recipient
Receveur universel

.AB الشخص ذو الزمرة الدموية

عام لَقتم

2962 Uremia

Urémie

حالة مسية تنجم عن مرض كلوي يؤدي إىل احتباس الفضالت يف الدم
بدالً من طرحها مع البول يف احلال الطبيعية.

يورميية

2963 Ureter

Uretère

أنبوب ليفي عضلي ينقل البول من احلويضة إىل املثانة.

حالب

2964 Ureteroileostomy

Urétéro-iléostomie

غرس جراحي إلحليل داخل قطعة معزولة من اللفائفي ترتح من خالل
فُغرة بطنية.

مفاغَرةٌ حالبِيةٌ لَفائفية

2965 Ureteroneopyelost
omy
Urétéronéopyélostomie

إعادة غرس اإلحليل جراحياً يف حويضة الكلية.

مفاغَرةٌ حالبِيةٌ حويضية

2966 Ureterosigmoidost
omy
Urétérosigmoïdostomie

غرس جراحي إلحليل داخل القولون السيين.

مفاغَرةٌ حالبيةٌ سينِية

2967 Urethra

Urèthre

قناة غشائية يفرغ عربها البول من املثانة إىل خارج اجلسم.

إِحليل

2968 Urethral syndrome

Syndrome urétral

أعراض تشري إىل مخج يف السبيل البويل السفلي، ولكن بغياب بِيلَة
جرثومية يعتد ا لعامل ممرض تقليدي.

متالزمة إِحليلية

2969 Urethralgia

Urétralgie

وجود أمل يف اإلحليل.

أَلَم اِإلحليل

2970 Urethrocele

Urétrocèle

تبارز جزء من اإلحليل والنسيج الضام احمليط به على اجلدار املهبلي
األمامي.

قيلَةٌ إِحليلية
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2971 Urethroplasty

Urétroplastie

اجلراحة الرأبية لإلحليل.

رأْب اِإلحليل

2972 Urethrorectal

Recto-urétral

متعلق باإلحليل واملستقيم أو متصل ما.

يقيمتسم يليلإِح

2973 Urethrorrhagia

Urétrorragie

حدوث نزف من اإلحليل.

نزف اِإلحليل

2974 Urethrorrhaphy

Urétrorraphie

خياطة اإلحليل.

رفْو اِإلحليل

2975 Urethrorrhea

Urétrorrhée

جنيج غري طبيعي من اإلحليل.

يليلإِح ثَر

2976 Urethroscopy

Urétroscopie

معاينة باطن اإلحليل بوساطة منظار اإلحليل.

تنظري اِإلحليل

2977 Urethrostenosis

Urétrosténose

وجود تضيق يف جمرى اِإلحليل.

تضيق اِإلحليل

2978 Urethrostomy

Urétrostomie

إحداث جراحي لفتحة دائمة يف اإلحليل على سطح العجان.

فَغر اِإلحليل

2979 Urgency of 
urination
Miction impérieuse

حاجة ماسة متكررة إىل التبول.

إِلْحاح بويل

2980 Urination

Urination

فعل التبول.

تبول

2981 Urogenital 
(genitourinary)
Urogénital (génito-urinaire)

يتعلّق باألعضاء التناسلية والبولية، أو بوظيفتها.

يلناست يولب

2982 Urogram

Urogramme

صورة شعاعية للسبيل البويل.

صورةُ جِهازِ البول

2983 Urography

Urographie

تصوير اجلهازِ البولي: تصوير شعاعي ألي جزء من السبيل البويل بعد
حقن وسط تبايين.

يولهازِ الباجل ويرصت

2984 Uropyourete

Uropyouretère

تقَيح احلالبِ البولي: جتمع البول والقيح يف احلالب.

يولبِ الباحلال حقَيت

2985 Urticaria

Urticaire

فاعل وعائي يف اجللد يتسم بظهور عابر النتبارات تكون أكثر محرة أو
شحوباً من اجللد احمليط ا، وغالباً ما تترافق حبكة شديدة.

شرى

2986 Urticaria 
pigmentosa
Urticaire pigmentaire

كَثْرة اخلَالَيا البدينة يف اجللد نتيجة زيادا يف األدمة السطحية، مما
يسبب طفحاً مزمناً يتصف حبطاطات بنية اللون مسطحة أو مرتفعة

قليالً عن سطح اجللد، وتتحول احلطاطات إىل شرى عند ضرا.

يباغى صرش

2987 Urticarial 
vasculitis
Vasculite urticarienne

نوع من االلتهابات اجللدية احلاكة املؤملة اليت تدوم أكثر من 24
ساعة، ويتميز باثولوجياً بالتهاب أوعية ناقض للبيض مع مظاهر

جهازية متنوعة ونقص املتممة.

التهاب األوعية الشروي

2988 Urticariogenic

Urticarogénique

محدثٌ للشرى.

رشم

2989 Uveitis

Uvéite

إصابة عنبِية العني بااللتهاب.

الْتهاب العنبِية

2990 Uvula

Uvule, luette

كتلة نسيج ضام صغرية متدلية من احلنك الرخو.

اللَّهاة
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2991 Uvulectomy

Uvulectomie

قَطْع اللَّهاة: استئصال اللهاة.

قَطْع اللَّهاة

2992 Uvulitis

Uvulite

إصابة اللَّهاة بااللتهاب.

الْتهاب اللَّهاة
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2993 Vaccination

Vaccination

إدخال اللقاح إىل اجلسم بطعم بقصد إحداث مناعة ضد مرض حمدد.

تطعيم

2994 Vaccine

Vaccin

حمضر لعامل ممرض مضعف أو مقتول؛ مثال ذلك جرثوم أو فريوس أو
جزء من بنية عامل ممرض تنبه إثر إعطائها إنتاج ضد للعامل املمرض،

لكنها غري قادرة على إحداث مخج شديد.

لقاح

2995 Vagolysis

Vagolyse

التخريب اجلراحي للعصب املبهم.

افْتكاك املُبهم

2996 Vagotomy

Vagotomie

القطع اجلراحي للعصب املبهم.

قَطْع املُبهم

2997 Valgus

Valgus

وضعية غري طبيعية ينفتل فيها جزء من الطرف حنو اخلارج بعيداً عن
اخلطّ الناصف.

روحي، أروح، روحاء

2998 Valsalva maneuver

La manœuvre de Valsalva

1- زفري قسري يف مواجهة مزمار مسدود، يؤدي إىل زيادة الضغط
داخل اجلوف الصدري مبا يعيق عود الدم الوريدي إىل القلب، وينجم

عنها تبدالت يف ضغط الدم وسرعة القلب. تستخدم املناورة إىل
جانب اختبارات أخرى لتشخيص الشذوات القلبية، وتدبري حاالت
خمتلفة خصوصاً بعض نظميات القلب غري الطبيعية. 2- زفري قسري
يف مواجهة فم مغلق، ومنخرين مسدودين بالقَرص مبا يؤدي إىل إقحام

اهلواء يف النفريين، وزيادة الضغط على الطبلة من الداخل.

مناورة فالسالفا

2999 Valve

Valve

ثنية غشائية يف ممر أو قناة تقي من جزر احملتويات (جرياا رجوعاً)
اليت جتري فيها.

صمام

3000 Valvoplasty

Valvuloplastie

استبناء جراحي لصمام قليب مشوه دف تفريج التضيق أو القصور.

رأْب الصمام

3001 Valvotomy

Valvulotomie

1- قطع خالل صمام قليب متضيق لتفريج االنسداد.        2- الشق
اجلراحي لبنية صمامية.

بضع الصمام

3002 Valvulitis

Valvulite

إصابة الصمام بااللتهاب.

الْتهاب الصمام

3003 Varicocele

Varicocèle

حالة دوالية يف األوردة اخلصوية.

قيلَةٌ دوالية

3004 Varicosis

Varicose

حالة دوالية، أو توسع يف األوردة.

دوالية

3005 Varix

Varice

وعاء متسع متعرج قد يكون شرياناً أو وريداً أو وعاًء ملفاويا.

دالية

3006 Varus

Varus

وضعية غري طبيعية ينفتل فيها جزء من الطرف حنو الداخل مقترباً من
اخلطّ الناصف.

فَحجي، أَفْحج، فَحجاء

3007 Vasectomy

Vasectomie

االستئصال اجلراحي لألسهر أو جزء منه.

استئْصالُ اَألسهر

3008 Vasoconstriction

Vasoconstriction

تناقص القطر الداخلي لألوعية، خصوصاً تضيق الشرينات الذي يؤدي
إىل نقصان جريان الدم إىل جزء ما.

تضيق اَألوعية

3009 Vasoconstrictor

Vasoconstricteur

1- اسم: عامل ما كدواء أو عصب يسبب تضيق اَألوعية. 2- صفة:
محدث لتضيق اَألوعية.

مضيق لَألوعية

3010 Vasodilation

Vasodilatation

تزايد القطر الداخلي لألوعية الدموية.

توسع اَألوعية
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3011 Vasodilator

Vasodilatateur

1- اسم: عامل ما كدواء أو عصب يسبب توسع اَألوعية.   2-
صفة: محدث لتوسع اَألوعية.

موسع لَألوعية

3012 Vasomoto

Vasomoteur

يسبب التوسع أو التضيق يف األوعية الدموية، أو ينظّم ذلك.

ر للقُطْر الوعائييغم

3013 Vasoneuropathy

Vasoneuropathie

اعتاللٌ وِعائي عصبِي: مرض يصيب األعصاب واألوعية الدموية.

بِيصع ياللٌ وِعائتعا

3014 Vasoparesis

Parésie des nerfs vasomoteurs

شلل جزئي يف األعصاب احملركة الوعائية.

يلٌ وِعائزخ

3015 Vasopressin

Vasopressine

هرمون يفرز من الفص اخللفي للغدة النخامية، يقبض األوعية الدموية
ويرفع ضغط الدم ويقلّل إدرار البول.

فازوبريسني

3016 Vasovasostomy

Vasovasostomie

إعادة وصل اييت األسهر املقطوع.

مفاغَرةٌ أَسهرِيةٌ أَسهرِية

3017 Vector

Vecteur

1- كائن حي كالبعوض أو القراد حيمل املكروب املسبب للمرض من
مضيف إىل آخر. 2- عاثية أو بالمسيد أو عامل آخر ينقل املادة اجلينية

من موضع إىل آخر.

ناقل

3018 Vegetation

Végétation

جتمع من الصفيحات وبروتينات التخثّر والكريات احلمر واجلراثيم
أحياناً يلتصق بالشغاف املعتلّ.

نابِتة

3019 Vein

Veine

أي من األوعية الدموية املتفرعة اليت تنقل الدم إىل القلب.

وريد

3020 Ventricle

Ventricule

حجرة أو جوف صغري داخل جسم أو عضو، خصوصاً البطني األمين
واأليسر يف القلب، أو أياً من البطينات املتواصلة يف الدماغ.

طَنيب

3021 Ventricular 
fibrillation
Fibrillation ventriculaire

شكل من اضطراب النظْم غالباً ما يكون قاتالً، يتظاهر بنفضان لُييفي
غري متناسق يف بطيين القلب بدالً من التقلصات الطبيعية، ويؤدي إىل

غياب النبض.

طَينِيفانٌ بجر

3022 Ventricular Flutter

Flutter ventriculaire

مرحلة انتقالية حمتملة بني تسرع القَلْبِ البطَينِي والرجفان البطيين،
يبدي ختطيط القلب الكهربائي فيها تذبذبات سريعة متماثلة منتظمة

عملياً تبلغ 250 أو أكثر /الدقيقة.

رفْرفَةٌ بطَينِية

3023 Ventricular 
premature 
contraction
Extrasystoles ventriculaires

ضربة منتبذة تنشأ من البطينني، وتثري القلب مبكراً.

تقلّص بطيين مبتسر

3024 Ventriculitis

Ventriculite

إصابة بطني بااللتهاب، وخصوصاً البطني املخي.

الْتهاب البطَني

3025 Ventriculoatrial 
shunt
Shunt ventriculo-auriculaire

إحداث اتصال جراحي بني بطني خمّي وأذين قليب بوساطة أنبوب لدين
مبا يتيح نزح السائل الدماغي النخاعي دف تفريج موه الرأْس

تحويلَةٌ بطَينِيةٌ أُذَينِية

3026 Ventriculogram

Ventriculogramme

صورة شعاعية للبطينات الدماغية أو القلبية.

صورةُ البطَينات

3027 Ventriculomyotom
y
Ventriculomyotomie

الشق جراحي لعضلة بطني يف القلب.

شق عضلَة البطَني

3028 Verruca

Verrue

.يمِ احلُلَيمرورم بشروي يسببه فَريوس الو

ثُؤلول
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3029 Verruca vulgaris 

Verrue vulgaire

كتلة خشنة قاسية تنمو على اجللد، وخصوصاً على اليدين والقدمني،
وتنجم عن مخج بفريوسات حليمومية حمددة.

ثُؤلولٌ شائع

3030 Vertigo

Vertige

إحساس املرء حبركة غري منتظمة أو تدويرية تعتريه أو تكتنف األشياء
اخلارجية، وغالباً ما تنجم عن مرض يف األذن الباطنة.

دوار

3031 Vesicocervical

Vésicocervical

يتعلّق باملثانة وعنق الرحم.

يقنع ثانِيم

3032 Vesicocolic 

Vésicocolique

يتعلّق باملثانة والقولون.

لُونِيقَو ثانِيم

3033 Vesicoenteric 

Vésico-entérique

يتعلّق باملثانة واألمعاء.

وِيعم ثانِيم

3034 Vesicoperineal

Vésicopérinéal

يتعلّق باملثانة والعجان.

جانِيع ثانِيم

3035 Vesicoprostatic

Vésicoprostatique

يتعلّق باملثانة والربوستاتة.

مثانِي بروستايت

3036 Vesicorectal

Vésicorectal

يتعلّق باملثانة واملستقيم.

يقيمتسم ثانِيم

3037 Vesicosigmoid

Vésicosigmoïde

يتعلّق باملثانة والسني.

سينِي ثانِيم

3038 Vesicosigmoidosto
my
Cystosigmoidoplastie

إحداث جراحي لفتحة بني املثانة والقولون السيين.

مفاغَرةٌ مثانِيةٌ سينِية

3039 Vesicotomy

Cystotomie

الشق اجلراحي للمثانة.

بضع املَثانة

3040 Vesicoumbilical

Vésico-ombilical

يتعلّق باملثانة والسرة.

يرس ثانِيم

3041 Vesicoureteral

Vésico-urétéral

يتعلّق باملثانة واحلالب.

بِيحال ثانِيم

3042 Vesicoureteral 
reflux 
Reflux vésico-urétéral

جريان راجع للبول من املثانة إىل احلالب.

بِيحال ثانِيم رزج

3043 Vesicourethral

Vésico-urétral

يتعلّق باملثانة واإلحليل.

يليلإِح ثانِيم

3044 Vesicouterine

Vésico-utérin

يتعلّق باملثانة والرحم.

يمحر ثانِيم

3045 Vesicouterovagina
l
Vésico-utérovaginal

يتعلّق باملثانة والرحم واملهبل.

يبِلهم يمحر ثانِيم

3046 Vesicovaginal

Vésico-vaginal

يتعلّق باملثانة واملهبل.

يبِلهم ثانِيم

3047 Vesicovaginorectal

Recto-vésicovaginal

يتعلّق باملثانة واملهبل واملستقيم.

يقيمتسم يبِلهم ثانِيم

3048 Vesicula 

Vésicule

نفْطَة صغرية، أو ارتفاع صغري متحدد يف البشرة حيتوي على سائل
مصلي.

حويصلَة
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3049 Vesicula Seminalis

Vésicule séminale

أي من غدتني تتوضعان على جانيب مثانة الذكر، وتفرزان سائالً منوياً
يف اإلحليل؛ فتغذيان النطاف، وتعززان حركتها.

احلُويصلَةُ املَنوِية

3050 Viability

Viabilité

قابلية النمو الطبيعي والتطور.

عيوشية

3051 Villus

Villosité

بروز جمهري من السطح احلر لغشاء خماطي.

زغابة

3052 Vipoma

Vipome

ورم صماوي على حساب البنكرياس عادة، ينتج عديد ببتيدات معوي
فعال وعائياً، ويعتقد أنه يسبب تبدالت قلبية وعائية وكهرلية مع

هبوط ضغط الدم نتيجة توسع األوعية، ويحدث إسهاالً مائياً وجتفافاً
مع اخنفاض بوتاسيوم املصل.

فيبوما

3053 Viral hepatitis

Hépatite virale

أي من أصناف عديدة اللتهاب الكبد نامجة عن فريوس.

يالفَريوس الكَبِد هابالْت

3054 Viremia

Virémie

تفَيرس الدم: وجود الفَيروسات يف مجرى الدم.

مالد سرفَيت

3055 Virilism

Virilisme

وجود صفات جنسية ثانوية ذكرية لدى أنثى.

استرجال

3056 Virilization

Virilisation

تطور صفات جنسية ثانوية ذكرية لدى أنثى أو ذكر قبل البلوغ.

ترجيل

3057 Virulence

Virulence

درجة إِمراض مكروب كما تدلّ عليها شدة املرض الناجم عنه،
وقدرته على غزو أنسجة املضيف أو على إحداث تأثريات مرضية.

فَوعة

3058 Visual evoked 
potential
Potentiel évoqué visuel

متوج الفولطاج الذي ميكن تسجيله من املنطقة القذالية للفروة نتيجة
تنبيه الشبكية بوميض ضوئي بفواصل ربع ثانية، وهو من اختبارات

تشخيص التصلب املتعدد.

اجلُهد البصرِي املُحرض

3059 Visuognosis

Gnosie visuelle

التعرف إىل االنطباعات البصرية وتفسريها.

صارِيإِب راكإِد

3060 Vital capacity

Capacité vitale

أكرب حجم من اهلواء ميكن زفره من الرئة بعد شهيق أعظمي.

السعة احلَيوِية

3061 Vitiligo

Vitiligo

حالة جمهولة السبب قد تكون مناعية ذاتية تتسم بتخرب اخلاليا
امليالنينية يف مناطق متحددة صغرية أو كبرية من اجللد تؤدي إىل ظهور

بقع من زوال الصباغ، غالباً ما تكون ذات حافة متضخمة.

بهاق

3062 Voiding 
cystourethrograph
y
Cysto-urétrographie excrétoire

التصوير الشعاعي للمثانة واإلحليل أثناء التبول بعد ملء املثانة مبادة
تباينية.

يليلِ اِإلفْراغواِإلح ةاملَثان ويرصت

3063 Volvulu

Volvulus

انفتال غري طبيعي يف املعى يسبب انسداداً.

انفتال

3064 Von Willebrand's 
disease 
(congenital 
hemorrhagic 
diathesis)
maladie de Willebrand-Jürgens (diathèse 
hémorragique congénitale)

أهبة للرتف يف األغشية املخاطية وتطاول زمن الرتف مع بقاء عدد
الصفيحات وزمن انكماش العلقة طبيعية، مع مشاركة عوز العامل

الثامن جزئياً.

داُء فون فيليرباند (اُألهبةُ النزفيةُ
اخللْقية)
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3065 Weber-Christian 
disease
Maladie de Weber-Christian

التهاب سبلة شحمية محوي ناكس غري قيحي جمهول السبب.

داء وِيرب كريسشان

3066 Wegener 
granulomatosis
Granulomatose de Wegener

مرض حيدث يف العقد الرابع واخلامس من العمر ويتصف بأورام حبيبية
خنرية والتهاب أوعية باثولوجياً، ويتظاهر بأعراض تقرح السبيل
التنفسي العلوي، وارتشاح رئوي مع تكهفات، ومحى، والتهاب

كبيبات الكلى وغريه.

نِرِيوِيغ يبِيبرام حو

3067 Wenckebach 
phenomenon
Phénomène de Wenckebach

تطاول مترق لزمن النقل يف أي نسيج قليب (غالباً يف العقدة األذينية
البطينية أو املَوصل) حىت يصل إىل سقوط ضربة (وينكيباخ أذيين

.(QRS وينكيباخ يف) بطيين) أو االنقالب إىل زمن النقل األول

ظاهرة وينكيباخ

3068 Wernicke 
syndrome
Syndrome de Wernicke

حالة شائعة لدى الكحوليني املزمنني، وينتج عن عوز الثيامني بالدرجة
األوىل، ويتصف خبلل حركة العني وتبدالت يف احلدقة ورأرأة ورنح

ورجفان

متالَزِمة فرينيكه

3069 West nile fever

Fièvre à virus West-Nile

مخج محوي معتدل عادة يسببه فَريوس مصفِّر هو فريوس غرب النيل
الذي ينتقل بناموس الباعضة، اكتشف يف البداية يف أوغندا، ومن

أعراضه الصداع اجلبهي الشديد والطفح البقعي احلطاطي واألمل البطين
ونقص الشهية والغثيان، ويتميز باعتالل العقد اللمفاوية.

حمى غَربِ النيل

3070 Wheal

Papule

منطقة ملساء مرتفعة قليالً من سطح اجلسم، تكون أكثر حمرة أو
شحوباً من اجللد احمليط ا.

انتبار

3071 Wheezing 
(wheez)                  
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                             
Weezing

صوت صافر ينجم عن جريان هواء عايل السرعة يف طرقٍ هوائية
متضيقة، ويسمع عادة خالل الزفري.

أَزِيز

3072 Whipple's disease

Lipodystrophie intestinale

حالة نادرة تتصف بإِسهال دهنِي وضخامة عقد ملفية معمم والتهاب
مفاصل ومحى وسعال، وتنتج احلالة عن اإلصابة بالتروفريمية الويبلية.

داء ويبِل

3073 White matter

Substance blanche

النسيج العصيب األبيض، والسيما يف الدماغ والنخاع، ويتكون معظمه
من األلياف العصبية امليالنينية، وقد حيتوي (أو ال حيتوي مطلقاً) على

القليل من أجسام اخلاليا العصبية أو التغصنات.

املادةُ البيضاُء

3074 Wilms’ tumor

Tumeur de Wilms

ورم كلوي خبيث حيدث لدى األطفال الصغار، ويتكون من خاليا
مغزلية وأنسجة أخرى.

ورم ويلمز

3075 Wiskott-Aldrich 
syndrome
Syndrome de Wiskott-Aldrich

عوز مناعي مرتبط بالصبغي X، يتظاهر بنقص صفيحات الدم
واإلكزمية والتغوط الزفيت، ويؤهب لعداوى جرثومية متكررة.

كوت ألْدريشمتالزمة ويس
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3076 Xanthochromia

Xanthochromie

تبدل لون حنو األصفر كما حيدث يف اجللد أو السائل النخاعي.

اصفرار

3077 Xanthocyte

Xanthocyte

.خلية حتتوي على صباغ أصفر

خليةٌ صفْراء

3078 Xanthoderma

Xanthodermie

تلون اجللد باألصفر.

اصفرار اجللد

3079 Xanthodontous

Xantodonte

ذو أسنان صفراء.

مصفَر اَألسنان

3080 Xanthoerythroder
ma
Xantoérythrodermie

.تلّون اجللد باألمحر املصفر

اصفرار اجللْد واحمراره

3081 Xanthoma

Xanthome

حطاطة أو عقدة أو لوحية ذات لون أصفر يف اجللد نامجة عن تراكم
الشحوم.

الورم اَألصفَر

3082 Xanthou

Jaune, xanthochrome

أصفر أو مصفّر.

أصفر، مصفّر

3083 Xenograft 
(heterograft)
Hétérogreffe (xénogreffe)

طعم نسيجي ينقل بني فردين من نوعني خمتلفني.

بِينأَج مطُع

3084 Xerophthalmia 
(xeroma)
Xérophtalmie

حالة من اجلفاف غري الطبيعي يف امللتحمة.

جفاف املُلْتحمة

3085 Xerostomia

Xérostomie

جفاف الفم غري الطبيعي.

جفاف الفَم
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3086 Yaws

Pian

مرض مخجي مداري تحدثه اللَّولَبِيةُ الرقيقَة، ويتظاهر بتطور تقرحات
ورمية حبيبية جلْبوِية على األطراف قد تسبب يف مراحل املرض

املتأخرة خترباً يف العظام واملفاصل.

يلَّيقاُء العالد

3087 Yellow fever

Fièvre jaune

مرض مخجي مداري يسببه فَريوس منقولَ بِاملَفْصليات، وينقله البعوض
من جنس الزاعجة؛ خصوصاً الزاعجةُ املصرِية واملَدمومة، ويتظاهر
حبمى عالية ويرقان وقيء يكون قامت اللون بسبب الرتف املعدي

املعوي.

احلُمى الصفْراء

3088 Yersiniosis

Yersiniose

مخج جرثومي تسببه الريسينية، ويتظاهر بإسهال والتهاب أمعاء
والْتهاب لَفائفي والْتهاب زائدة كاذب وحمامى عقدة، وقد يتظاهر

أحياناً بإنتان دم أو التهاب مفاصل.

داُء اليرسنِيات
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3089 Zollinger-Ellison 
syndrome
Syndrome de Zollinger-Ellison

تقرحات هضمية مع فرط إفراز احلمض املعدي وورم غاستريين يف
البنكرياس أو االثين عشري، ويترافق أحياناً مع داء األورام الغدية

.I د من النمطالصماوية املتعد

متالَزِمة زولينجر-إيليسون

3090 Zoonosis

Zoonose

مرض حيواين قابل لالنتقال إىل البشر.

مرض حيوانِي املَصدر

3091 Zoospermia

Zoospermie

وجود نطاف حية يف املين املدفوق.

منِي حي النطاف

3092 Zygote

Zygote

1- خلية تنجم عن احتاد عرسني، وخصوصاً البيضة املُخصبة قبل
التشطّر. 2- الكائن احلي الذي يتطور من القحة.

القحةٌ (زيجوت)

3093 Zymogen

Zymogène

طليعة اإلنزمي، أي الربوتني غري الفعال الذي تفرزه اخلاليا ويفعل
بالتحفيز.

مولِّد لإلنزمي
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