
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) 
 .

ً
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 الشاملة، 
 
ي يعدها مكتب تنسيق التعريب، ف

وعات المعجمية الت  تندرج المشر

بية والثقافة والعلوم، انطالقا من  حات وأولويات يفرضها وتبعا لخطط ترسمها المنظمة العربية للت  مقت 

ي تتطلع لالستفادة من النتاج العلمي المعارص. 
 واقع اللغة العربية ومتطلبات الدول العربية الت 

ي الخطوات التالية: 
 
ي إعداد المشاري    ع المعجمية ف

 
 وتتمثل منهجية المكتب ف

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

 .  معي  

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

وع،  ويضع المكتب تحت ترصف فريق العمل ورية إلنجاز المشر المراجع والمصادر الرص 

ورة الرجوع  ، إن ُوجد، ورص 
ً
 أساسيا

ً
ّ مصطلحا مع التأكيد عىل اعتبار المصطلح المْجَمعي

ّ لال  ي اث العربر  ستفادة منه واستثماره ما أمكن. إىل الت 

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

ي العقد. 
 
وط الواردة ف  للشر

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

 وتقويمه وإبداء المالحظات عليه. 

. إرسال مالحظات ال (5 ّ وع األصىلي
 جهة المراجعة لفريق اإلعداد لألخذ بها إلغناء المشر

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

وع.   التقويم عىل المشر

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

، ألجل المراجعة وإب ّ ي  لعرضه عىل مؤتمر للتعريب. العربر
ً
 داء الرأي، تمهيدا
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راس َيْحتوي عىل  (8
ُ
وع عىل مؤتمر للتعريب لدراسته وإقراره، مرفوقا ِبك عرض المشر

ي تجّمعت لدى المكتب من قبل اللجان الوطنية، والمجامع اللغوية 
المالحظات الت 

وع.   العربية حول المشر

وع معجم  مشر
ّ
ي هذا اإلطار، أعد

 
وجراحة األطفال فريق عمل  مصطلحات الطب وف

المغرب، برئاسة الدكتور عزيز زاوي وعضوية  -جامعة محمد الخامس -علمي من كلية الطب 

 .  الدكتور طارق مدحي

وراجعه وقّومه وأبدى مالحظات عليه الدكتور وضاح خريسات، أستاذ طب األطفال 

 بجامعة العلوم والتكنولوجيا، األردن. 

ؤتمرات التعريب، يّش مكتب تنسيق التعريب بالرباط، وتنفيذا لقرارات وتوصيات م

، بعد  وع المعجمي بية والثقافة والعلوم، أن يعرض هذا المشر التابع للمنظمة العربية للت 

ي إطار المؤتمر 
 
اإلعداد والتقويم والمراجعة، عىل علماء األمة ومتخصصيها المجتمعي   ف

ي أواسط سنة 
 
، لدراسته وإبداء المالحظات 2018الثالث عشر للتعريب المزمع عقده ف

صويبات المطلوبة، حت  يتمكن المكتب من طبعه وعرضه للتداول 
ّ
دقيقات والت

ّ
والت

 . العربيةبمختلف الدول 

 

 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

5



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 طب وجراحة األطفال

1 abacterial 
meningitis; 
aseptic meningitis
méningite abactérienne

اكتناف السحايا وما يوجد يف السائل النخاعي من كثرة اخلاليا
وزيادة الربوتني وبقاء السكر يف حدوده املعتادة مع وغياب اجلراثيم.

يثومرحايا الالجالس هابالْت

2 abacterial pyuria

pyurie abactérienne

وجود كريات بيض يف الراســـــب البويل مبا
يســـــــــــاوي أو يزيــد عن 10كريات

بالســـاحة اهرية ، مع غيــاب اجلراثيـــم.

بيلَةٌ قَيحيةٌ الجرثومية

3 abdominal canal

canal abdominal

النفَق اُألربِي و مير فيه احلبل املنوي أو الرباط املبيضي.

طْنِيالب فَقالن

4 abdominal 
distension
distention abdominale

زيادة شاذة حلجم البطن و قياس احمليط السري.

تمدد البطْن

5 abdominal fissure

fissure abdominale

فلح خلقي يف جدار البطن

طْنِيب قش

6 abetalipoproteine
mia
abêtalipoprotéinémie

داٌء استقْالبِي يظهر يف مرحلة الطفولة بإسهال دهين يعيق النمو.

فَقْد البروتني الشحمي بِيتا من الدم

7 ABO 
incompatibility
incompabilité sanguine ABO

آلية شائعة لالعتالل االحناليل عند الولدان.

ABO ةوِيمرِ الدمالز نافُرت

8 abrachia 
(abracius)
abrachie( abraque)

جنني عدمي الرأس و الذراعني (مسخ)

انعدام العضدين(عدمي العضدين)

9 abrachius

abrachie

عدمي العضدين

10 Abroise Tardieu 
syndrme
syndrome d'Ambroise Tardieu

إمهال أو سوء معاملة الطفل بدنيا أو جنسيا، أو عاطفيا، خاصة من
قبل املسؤولني عن رعايته.

متالزمة أمربواز تارديو

11 abscess

abcès

جتمع متحدد لنضجة قَيحية غالباً ما يرافقه بتورم و عالمات أخرى
لاللتهاب.

خراج ؛ خراجة

12 absence epilepsy; 
petit mal epilepsy
absence épileptique; petit mal épileptique

حالة مرضية تتميز بتكرار التوقف املفاجئ لألنشطة اجلارية دون فقدان
التّوتر الوضعي.

صرع صغري

13 absence seizure

absence épileptique

نوع من النوبات الصرعية اليت تتجلى سريريا بتوقف مفاجئ لألنشطة
اجلارية دون فقدان التّوتر الوضعي.

نوبةٌ صرعيةٌ مصحوبةٌ بغيبة

14 acanthosis 
nigricans
acanthose noire

مساكة البشرة تصيب عادة اإلبطني،خلف العنق والسرة. وتصيب
بشكل متزايد األطفال واملراهقني ذوي السمنة املفرطة.

شواك أسود

15 acardia

acardie

عدمي القَلْب

16 acardia (acardius)

acardie ( acarde)

غياب القَلْب اخللُقي.

انعدام القَلْب(عدمي القَلْب)

17 accessory 
amygdala
amygdale linguale

اللَّوزةُ اللِّسانِية, كتلة من النسيج اللمفي يف القسم اخللفي أو البلعومي
لظهر اللسان ،ويشار إليها بالغدانيات عندما تتضخم.

اللَّوزةُ اِإلضافية

18 accessory 
mammae
mamelles accessoires

وجود ثدي زائد أو أكثر على الصدر أَو يف مكان آخر.

أَثْداٌء إِضافية

19 accessory spleen

rate accessoire

عقَيدات صغرية من أنسجة الطحال توجد بعيدا عن اجلسم الرئيسي
للطحال.

يطّحالُ(ال) اإلضاف
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ثالث عشر مؤمتر التعريب ال Aمشروع معجم مصطلحات طب وجراحة األطفال

20 accessory tragus

tragus accessoire

حلمة  مسوقة أمام زمنة األذن.

زنمة إضافية

21 accommodation

accommodation

يف العني. تعديل القدرة االنكسارية قصد تركيز أشعة الضوء على
شبكية العني (بأْر).

مطابقَة

22 acephalia 
(acephalic,acephal
us)
acéphalie ( acéphalus,acéphalique, acéphalien)

حالة خلْقيّة مميتة تتسم بغياب الرأس.

انعدام الرأس(عدمي الرأس)

23 acephalic; 
acephalus
acéphalus; acéphalique; acéphalien

عدمي الرأس

24 acephalobrachia 
(acephalobrachius
)
acéphalobrachie (acéphalobrache)

حالة خلْقيّة مميتة تتسم بغياب الرأسِ و الذِّراعني

دميني (عأسِ و الذِّراعالر دامعان
الرأسِ و الذِّراعني)

25 acephalobrachius

acéphalobrache

عدمي الرأسِ و الذِّراعني

26 acephalocardia 
(acephalocardius)

acéphalocardie (acéphalocardien)

حالة خلْقيّة مميتة تتسم بغياب الرأسِ و القَلْب.

انعدام الرأسِ و القَلْب(عدمي الرأسِ و
القَلْب)

27 acephalocardius

acéphalocardie (acéphalocardien)

انعدام الرأسِ و القَلْب(عدمي الرأسِ و
القَلْب)

28 acephalocheiria 
(acephalochirus)

acéphalochirie (acéphalochirus)

حالة خلْقيّة مميتة تتسم بغياب الرأسِ و اليدين.

انعدام الرأسِ و اليدين (عدمي الرأسِ
و اليدين )

29 acephalochirus

acéphalochirus

عدمي الرأسِ و اليدين

30 acephalogaster

acéphalogastre

عدمي الرأسِ و الصدرِ و البطْن

31 acephalogastria 
(acephalogaster)

acéphalogastrie (acéphalogastre)

حالة خلْقيّة مميتة تتسم بغياب الرأسِ و الصدرِ و البطْن.

انعدام الرأسِ و الصدرِ و البطْن
َ)عدمي الرأسِ و الصدرِ و البطْن)

32 acephalopodia 
(acephalopodius)

acéphalopodie (acéphalopode)

حالة خلْقيّة مميتة تتسم بغياب الرأسِ و القَدمني.

انعدام الرأسِ و القَدمني (عدمي الرأسِ
و القَدمني)

33 acephalopodius

acéphalopode

عدمي الرأسِ و القَدمني

34 acephalorhachia 
(acephalorhachius
)
acéphalorachie (acéphalorache)

حالة خلْقيّة مميتة تتسم بغياب كامل أو جزئي لدماغ الطفل وعموده
.قَرِيالف

دمييساء (عأسِ و السالر دامعان
الرأسِ و السيساء)

35 acephalorhachius

acéphalorache

عدمي الرأسِ و السيساء

36 acephalostomia 
(acephalostomus)

acéphalostomie (acéphalostome)

حالة خلْقيّة مميتة تتسم بغياب الرأسِ وانتباذُ الفَم.

دميباذُ الفَم (عتأسِ وانالر دامعان
الراسِ منتبِذُ الفَم)

37 acephalostomus

acéphalostome

عدمي الراسِ منتبِذُ الفَم

38 acephalothoracia 
(acephalothorus)

acéphalothoracie (acéphalothore)

حالة خلْقيّة مميتة تتسم بغياب الرأسِ و الصدر.

انعدام الرأسِ و الصدر(عدمي الرأسِ و
الصدر)

39 acephalothorus

acéphalothore

عدمي الرأسِ و الصدر

40 acephalus 
dibrachius
acephalus dibrachius

حالة خلْقيّة مميتة تتسم بغياب الرأسِ و الذِّراعني.

عدمي الرأسِ و الذِّراعني
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ثالث عشر مؤمتر التعريب ال Aمشروع معجم مصطلحات طب وجراحة األطفال

41 acephalus dipus

acephalus dipus

حالة خلْقيّة مميتة تتسم بغياب الرأسِ و الساقني.

عدمي الرأسِ و الساقني

42 acephalus 
monobrachius
acephalus monobrachius

حالة خلْقيّة مميتة تتسم بغياب الرأسِ و ذراع

عدمي الرأسِ وحيد الذِّراع

43 acephalus 
monopus
acephalus monopus

حالة خلْقيّة مميتة تتسم بغياب الرأسِ و ساق

عدمي الرأسِ وحيد الساق

44 acephalus 
paracephalus
acephalus paracephalus

حالة خلْقيّة تتسم بغياب الدماغ و تشوه اجلمجمة.

عدمي الدماغِ مشوه القحف

45 acephalus sympus

acephalus sympus

حالة خلْقيّة تتسم بغياب الرأس و التحام الساقني.

عدمي الرأسِ ملْتصق الساقَني

46 acetabuloplasty

acétabuloplastie

جراحة ترميمية يف احلق.

احلُق أبر

47 acetabulum

acétabulum

جوف كبري على السطح الوحشي لعظم الورك يتمفصل فيه رأس عظم
الفخذ

حق(ال)

48 acetaminophen 
(paracetamol)
acétaminophène (paracétamol)

دواء مسكن وخافض للحرارة

أسيتامينوفني

49 achalasia

achalasie

قصور يف ارختاء األلياف العضلية امللساء للسبيل اهلضمي.

تعذُّر االرتخاء

50 acheilia(acheilous
)
achéilie(achéiléique)

حالة خلْقيّة تتسم بغياب تام أو جزئي إلحدا شفيت الفم.

انعدام الشفَة(عدمي الشفَة )

51 acheilous

achéiléique

عدمي الشفَة

52 acheiria(acheirus)

achirie(achéirus)

مسخ. غياب اليد اخللقي.

انعدام اليد(عدمي اليد)

53 acheiropodia

achéiropodie

مسخ. غياب خلقي لليدين و الرجلني.

انعدام نِهايات األطْراف

54 acheirus

achéirus

عدمي اليد

55 achondrogenesis

achondrogenèse

اضطراب وراثي يتميز بنقص تنسج العظم، ينتج عنها قصر ملحوظ
لألطراف ، بينما يظل الرأس و اجلذع طبيعيني.

عدم تخلُّقِ الغضارِيف

56 achondroplasia

achondroplasie

اضطراب خلقي وراثي لنمو و نضج األرومة الغضروفية للمشاشة ينتج
عنه شكل مميز من القزامة

ودانة

57 acne

acné; acne

مرض التهايب يصيب اجلريبات الشعرية الزمهية الناشطة يف الوجه
والصدر والظهر.

عد، حب الشباب

58 acne conglobata

acne conglobata

شكل شديد من العد وراثي غالباً، يتشكل من زؤان كبري وكيسات
وخراجات وحبوب متداخلة تؤدي عادة إىل ندبات جدرية وحلم

مشوهة، يصيب عادة الوجه والظهر والصدر.

عد مكَبب

59 acne fulminans

acné fulminante

عد يتميز بظهور مفاجئ و على نطاق واسع لتقرحات الْتهابِية  على
الظهر والصدر عند املراهقني الذكور.

عد خاطف

60 acne neonatorum

acné néonatale

عد يصيب الولدان حىت الشهر الثالث ويعزى إىل فعل أندروجينات
األم، ويتراجع تلقائيا.

عد الوليد

10
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61 acne vulgaris

acné vulgaire

منط من العد فيه طفح جرييب  يحفِّزه االندروجني، و يتميزه بزوغ
زؤنات، حطاطات وحويصالت سطحية أو عميقة، وتقع يف الغالب

على الوجه والظهر وأعلى الصدر.

عد شائع ؛ حب الشباب

62 acquired 
melanocytic nevus
névus mélanique acquis

كتلة محيدة من اخلاليا امليالنينية اليت تنشأ نتيجة لتبدل وانتشار اخلاليا
امليالنينية عند تقاطع  البشرة و اجللد.

وحمة(ال) ميالنينيةُ اخلاليا املُكْتسبة

63 acrocephalia(acro
cephalic)
acrocéphalie(acrocéphale)

حالة تكون فيها قمة الرأس مدببة أو خمروطية بسبب اللتعظُّم الباكر
.يبالرالغ هِيز اجلَبرو الد هِياجلَب يدتز الورو الد يز اِإلكْليلرللد

تسنم الرأس(مسنم الرأس)

64 acrocephalic

acrocéphale

مسنم الرأس

65 acrocephalopolysy
ndactylia; 
Carpenter's 
syndrome 
acrocéphalopolysyndactylie; syndrome de 
Carpenter

متالزمة خلقية جنينية، تتصف بتسنّم الرّأْس، وقصر أَصابِع اليد،
.يقْللُّف عخقدمي، وت (ةُ اَألصابِعكَثْر)شنوع

تسنم الرأسِ وارتفاق اَألصابِعِ
العنشي، متالزمة كاربينتري

66 acrocephalosynda
ctylia; Apert's 
syndrome
acrocéphalosyndactylie; Apert's syndrome

عيب خلقي جنيين يتصف بتضيّق خفيف للقحف مع التناظُر، وتسنّم
الرّأس، و إلتصاق اَألصابِع .

تسنم الرأسِ وارتفاق اَألصابِع،
متالَزِمةُ آبري

67 acrocyanosis

acrocyanose

زراق اليدين، ويف بعض احلاالت النادرة القدمني أيضا و يزداد بشكل
ملحوظ عند التعرض للربد.

زراق اَألطْراف

68 acrodermatitis 
enteropathica

acrodermatite entéropathique

مرض جلدي و معوي وخيم حيدث يف فترة الصبا بفعل اضطراب
امتصاص الزنك.

نع اجِمالن اَألطْراف جِلْد هابالْت
اعتاللِ األمعاء

69 acrodermatitis 
papulosa infantum

acrodermatite papuleuse infantile

مرض جلدي محيد، سببه فريوسي، يصيب األطفال ما بني 1 و5
سنوات .يتجلى يف ظهور  حطاطات وردية و فرفرية على األعضاء مث

الوجه واجلذع.

ياحلَطاط األطْراف جِلْد هابالْت
يالطِّفْل

70 acrodysplasia

dysplasie des extrémités

متالزمة خلقية يكون فيها الرأس مدببا (إنغالق مبتسر لدروز
اجلمجمةَ)مع اندماج أو تناسج يف أصابعِ اليد أو القدم.

خلَلُ تنسجِ النهايات

71 acromelia

acromélie

قزامة  و أنف أفطس و قصر ملحوظ لنهايات األطراف ( الذراعني ،
أسفل الرجلني و األصابع).

قصر نِهايات اَألطْراف

72 acropustulosis of 
infancy
acropustulose infantile

حالة خلقية تتميز ببثور حكَّية  باليدين و القدمني.

يضيعر يفطَر ثُّربت

73 active immunity

immunité active

مناعة مكتسبة بعد اإلصابة بعدوى أو بعد تلقيح.

مناعةٌ فاعلَة

74 active 
immunization
immunisation active

إكساب املناعة بالتلقيح.

تمنيع فاعل

75 acute cerebellar 
ataxia
ataxie cérébelleuse aiguë

منط من فَقْد االنتظَام يصيب أساسا  األطفال ما بني 1 و 3 سنوات
وغالبا ما يتبع مرض فريوسي.

حاد ييخخم حنر

76 acute eruptive 
lichen planus
lichen plan éruptif aigu

أكثر أشكال احلَزاز املُسطَّح شيوعا لدى األطفال.

حزاز (ال) املُسطَّح الطَفَحي احلاد

77 acute 
hemorrhagic 
edema in infant
œdème aigue hemorragique du nourisson

إقتران فُرفُرِية و وذمة ومحى عند الرضع بني أربعة أشهر وعامني.

وذَمة(ال) النزفية احلادة عند الرضيع
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78 acute idiopathic 
scrotal edema
œdème aigue scrotal idiopathique

مرض جلدي محيد مجهولُ السبب يتجلى يف تورم حاد للصفن يبرأ
تلقائيا دون عقابيل.

وذَمة الصفَن احلادة مجهولة السبب.

79 acute infantile 
encephalopathy
encéphalopathie infantile aiguë

جمموع العواقب العصبية و النفسية املزمنة، الناجتة عن إصابة الدماغ
قبل الوالدة أو خالل السنوات األوىل من احلياة.

حاد يفْلط يماغالَلٌ دتاع

80 acute intermittent 
porphyria
porphyrie aiguë intermittente

أحد أمناط الربفريية  وتتميز عن غريها من الربفرينات بعدم ظهور
الطفح اجللدي .

برفريِيةُ(ال) احلادةُ املُتقَطِّعة

81 acute tubular 
necrosis
nécrose tubulaire aiguë

أكثر مسببات القصور الكلوي شيوعا   لدى األطفال ا ملصابني
بالتجفاف.

نخر نبيبِي حاد

82 adactylia(adactylo
us)
adactylie; adactylisme( adactyle)

عيب خلقي  ينعدم فيه وجود أصابع اليدين والقدمني، أو كالمها معاً.

انعدام اَألصابِع(عدمي اَألصابِع)

83 adactylous

adactyle

عدمي اَألصابِع

84 Addison disease

maladie d'Addison

قُصور كُظْرِي أَولي يتميز بتدمري تدرجيي للقشرة الكظرية مما يؤدى إىل
عوز انتاج األلدوستريون واهليدروكورتيزون.

داُء أَديسون

85 Addisonian crisis

crise addisonienne

نوبةٌ كُظْرِية: جمموعة من األعراض اليت تشري إىل قصور الغدة الكظرية
احلاد.

نوبةٌ أَديسونِية

86 adenoid 
vegetation
végétation adénoïde

عقيدات ملفاوية  يف اجلدار اخللفي وسقف البلعوم األنفي.

نابِتةٌ غُدية

87 adenoidectomy

adénoïdectomie

قَطْع الغدانِيات جراحيا.

استئْصالُ الغدانِيات

88 adenoids

adénoïdes

اسم شائع لتضخم اللوزة البلعومية، اليت حتدث يف املقام األول يف سن
ما قبل اليفاعة.

الغدانِيات

89 adenologaditis

conjonctivite gonococcique du nouveau-né

تقيح و  التهاب امللتحمة و القرنية  عند الوليد. العوامل املسببة تشمل
النيسرِيةُ البنية، العنقودية، العقْديةُ الرئَوِية، والكالميديا

يليدنيِ الوالع هابالْت

90 adenolymphitis

lymphadénite

التهاب واحدة أو أكثر من العقد اللمفية، ينتج عادة بفعل بؤرة أولية
للعدوى يف مكان ما باجلسم

الْتهاب العقَد اللِّمفية

91 adenomatous 
polyposis coli
polypose adénomateuse colique

اضطراب وراثي يتميز بظهور مئات السالَئلُ الغدية يف القولون و
املستقيم.

يدالغ يمرالو لِ القُولُونِيالَئداُء الس

92 adenotonsillectom
y
adéno-amygdalectomie

عملية قطع اللوزتني والغدانيات.

استئْصالُ اللَّوزتنيِ و الغدانِيات

93 adenovirus

adénovirus

فريوس  ذو 53 منط مصلي مسؤول  عن 5 اىل 10 % من التهابات
اجلهاز التنفسي العلوي لدى األطفال.

فَريوسةُ(ال) الغدانِية

94 adermia

adermie

غياب اجللْد اخللقي

انعدام اجللْد

95 adhesion

adhérence

شريط ليفي يتشكل بعد عملية جراحية يف البطن.

الْتصاق

96 adnexa uteri; 
annexa
annexes de l'utérus

ملْحقات الرحم

12



ثالث عشر مؤمتر التعريب ال Aمشروع معجم مصطلحات طب وجراحة األطفال

97 adnexal torsion

torssion annexielle

التواء املبيض و / أو قناة فالوب (امللحقات)  ينتج عنه توقُّف تدفق
الدم  للمبيض إِقْفاره مت نخره.

التواء امللحقات

98 adnexectomy; 
annexectomy
annexectomie; annexectomie; oophro-
salpingectomie

استئْصالُ املَبيضِ و البوق.

استئْصالُ املُلْحقات

99 adolescence

adolescence

فترة احلياة املمتدة ما بني 13 و 18 سنة.

مراهقَة(ال) ،اليفَع

100 adolescent

adolescent

شخص يتراوح عمره ما بني 13 و 18 سنة.

مراهق، يافع

101 adoption

adoption

عملية اجتماعية، عاطفية، وقانونية توفر عائلة جديدة لألطفال.

تبني

102 adrenal cortex

corticosurrénale

قشرة الغدة الكظرية.ويتكون نسيجيا من ثالث مناطق هي: الكبية
واحلزمية والشبكية .

قشر الكُظْر

103 adrenal gland

glande surrénale

غدد تقع على اجلزء العلوي من الكليتني.

الغدةُ الكُظْرِية

104 adrenal 
hypoplasia 
congenita; 
congenital 
adrenal hypoplasia
hypoplasie congénitale des surrénales

قُصور كُظْرِي ناتج عن اضطراب بدئي يف تكوين الغدة الكظرية.

يلْقجِ الكُظْرِ اخلسنت قْصن

105 adrenal medulla

médullo-surrénale

جزء من الغدة الكظرية خيتض بإفراز األبِينيفرِين (أَدرِنالني) و
النورأَبِينِفْرين ( نورأَدرِنالني).

لُب الكُظْر

106 adrenalectomy

surrénalectomie

عملية قطع الكُظْر.

استئْصالُ الكُظْر

107 adrenarche

adrénarche

زيادة يف إنتاج االندروجني (قشرة الكظرية)  حتدث عادة خالل السنة
الثامنة أو التاسعة من العمر.

عنفُوانُ التكَظُّر

108 adrenocorticotropi
c hormone
corticotrophine; hormone corticotrope

هرمون تفرزه النخامية الغدية و حيفز القشرة الكظرية وإنتاجها من
كُورتيكُوستريون.

هرمونُ(ال) املُوجه لقشرة الكُظْر

109 adrenogenital 
syndrome
syndrome génito-surrénal

تذكري عند األنثى ناجم عن فرط نشاط قشرة الكظر

متالَزِمةٌ كُظْرِيةٌ تناسلية

110 adrenoleukodystro
phy
adrénoleucodystrophie

حالة مرضية تنطوي على قُصور كُظْرِي و زوال املَيالني يف اجلهاز
.كَزِياملَر بِيصالع

حثَلُ الكُظْر وبيضاِء الدماغ

111 aeroallergen

aéroallergène

عامل متواجد يف اهلواء و مسبب لفرط التحسس كاالبواغ او حبوب
اللقاح.

يوائه أرِجتسم

112 agalactia; 
agalactosis
agalactie

فشل جزئي أو كُلَّي  إلفراز اللَّبن بعد الوالدة.

انقطاع اللَّبن

113 aganglionosis

aganglionie

غياب اخلاليا العقدية الالودية. كما يف تضخّم القولون اخلُلقي (مرض
هريشربنغ).

انعدام اخلَاليا العقَدية

114 agenesia; 
agenesis
agénésie

عدم تكون أحد األعضاء خلقياً.

عدم التخلُّق

115 aggressive 
fibromatosis
fibromatose agressive

نظري الورم الرِباطي عند األطفال تتميز بعقَيدات حتت اجللد سريعة
النمو  تظهر يف أي جزء من اجلسم  دون نقائل.

وانِيدع ييفل رامو
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116 agnathia

agnathie

حالة خلقية تتميز بغياب الفك.

الفَك دامعان

117 agonadal

anorchide

عدمي الغدد التناسلية

118 agonadism(agona
dal)

agonadisme(anorchide)

غياب الغدد اجلنسية اخلُلقي كما يف انعدام اخلصيتني و متالزمة ترينر.

ددالغ دمية(عيلاسنالت ددالغ دامعان
التناسلية)

119 Aicardi syndrome

syndrme  d'Aicardi

علة تصيب الرضيعات ،ناجتة عن عدم ختلُّق اجلسم الثفين و اعتالل
املشيمة و الشبكية . و تتصف بتشنج و نوبات صرعية توترية و ختلُّف

عقلي.

متالَزِمة إكاردي

120 alacrima

alacrymie

جمموعة كبرية من اضطرابات إفراز الدموع و معظمها خلقية.

انعدام الدمع

121 Alagille syndrome

syndrome d'alagille

متالزمة كروموسومية جسدية سائدة تتجلَّى يف الطفولة و تشتلم على
يرقان ناجم عن قلَّة القنوات الصفراوية داخل الكبد، شذوذات وجهية
(ضيق الوجه ، تبارز الذقن ، تطاول األنف و غؤور العينني)،قلبية ،

فقرية و كلوية.

متالزمة أالجيل

122 albendazole

albendazole

دواء مضاد للديدان واسع الطيف.

آلْبِيندازول

123 albinism

albinisme

مصطلح عام  يشمل العديد من االعتالالت احلمضينية املوروثة اليت
تسبب نقص امليالنني يف العني و اجللد و الشعر.

قهم

124 alcaptonuria; 
Alkaptonuria
alcaptonurie

خلل خلقي يف استقالب أمحاض الثريوسني، والفنيل أالنني ينتج عنه
إفراز محض اهلوموجنتيزين يف البول.

بِيلَةٌ ألكابتونية

125 aldosterone

aldostérone

هرمون من الكورتيكوئيدات املعدنية تنتجه قشرة الكظر.

أَلْدوستريون

126 Aldrich syndrome

syndrome d'Aldrich

اضطراب مناعي عند األطفال الذكور يسبب إِكْزمية وقلَّة اللِّمفاوِيات
وعداوى قَيحية متكررة.

متالَزِمةُ أولدريش

127 alimentary tract 
duplication
duplication digestive

تشوه ملحق باجلهاز اهلضمي،  أنبويب أو الكيسي، جداره يتكون من
غاللتني عضليتني و غشاء خماطي هضمي.

يمبيلُ اهلَضازدواج الس

128 allele

allèle

احد األشكال املتباينة للجني الواحد.

أَليل [ث:أليالن؛ ج: أَالئل]

129 allergen

allergène

مادة قادرة على إنتاج فرط حساسية خاصة.

مستأرِج

130 allergen 
immunotherapy
l'immunothérapie allergénique

إعطاء جرعات متزايدة تدرجييا من املواد املسببة للحساسية لشخص
بغرض خفض أو القضاء على االستجابة السريرية السلبية للمريض عند

التعرض  الحقا لتلك املواد .

العالج املناعي للحساسية

131 allergic asthma
asthme allergique

مرض الربو الناتج عن احلساسية.
132 allergic cluck

gloussement allergique

من أعراض األرجية. و هو صوت يحدثه وضع اللسان ضد سقف
الفم وسحبه بسرعة يف حماولة حلك احلنك.

قَرقَرة أَرجِية

133 allergic 
conjunctivitis
conjonctivite allergique

الْتهاب املُلْتحمة الناجم عن مستأرِج منقول باهلَواء مثل الطَلْع، والغبار،
و اَألبواغ، وشعر احليوان.

جِياَألر ةمحاملُلْت هابالْت
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134 allergic reaction

reaction allergique

فرط رد فعل احلساسية على مسبب معني(مستأرج)

تفاعل أرجي

135 allergic rhinitis

rhinite allergique

التهاب يؤدي للعطس  واحتقان األنف وكثرة الدمع اثر التعرض
ملستارج.

جِياَألر فاَألن هابالْت

136 allergic salute

salut allergique

فرك األنف تصاعديا براحة يد. شائعا يف أرجية األطفال.

حتية (ال) اَألرجِية

137 allergic shiners

cernes allergiques

من أعراض األرجية عند األطفال. و هو تلون أزرق رمادي إىل
أرجواين حتت اجلفن السفلي.

هاالت(ال) األرجية

138 allergy

allergie

حالة من فرط التحسس بعد التعرض ملستضد معني (مستأرج).

أَرجِية

139 alligator boy

garçon à peau d'alligator

مرض وراثي  يكون فيها اجلزء األكرب من سطح اجللد يشبه جلد
متساح أو مسكة بتقشره و حبراشفه.

صبِي تمساحي اجللْد

140 allotransplantatio
n
greffe allogénique

يتم بواسطة عضو مأخوذ من متربع خمتلف جينياً عن املتقبل ولكن من
نفس النوع .

يفيخ عرز

141 alopecia

alopécie

فقدان الشعر و قد يكون جزئي أو كُلّي، نديب أو غري نديب.

ثَعلَبة؛ حاصة

142 alopecia areata

alopécie en aires

فقدان سريع وكامل للشعر فروة الرأس على شكل بقع مستديرة أو
بيضاوية . أكثر من نصف املصابني تقل أعمارهم عن 20 سنة.

ثَعلَبةٌ بقَعية

143 alpha fetoprotein

alpha-fœtoprotéine

بروتني بالزمي ينتجه الكبد اجلنيين، و الكيس احملي و السبيل اهلضمي.
يرتفع تركيزه املصلي يف عدد من سرطانات اخلاليا الكبدية و

السرطانات املسخية .

الربوتني اجلنيين ألفا

144 alpha hemolytic 
streptococcus
streptocoque alpha hemolitique

عقْدية حتلّ جزئياً خاليا الدم احلمراء املستنبتة يف وسط آغاري دموي،
منتجةً لوناً أخضراً حول مستعمرات اخللية

يالَلُ الدم اَأللْفائحة انيقَدع

145 alpha-1-
antitrypsin 
deficiency
déficit en alpha 1-antitrypsine

عوز موروث لربوتني املَصل املثبط للتربسني قَد يفضي للنفَاخ والتشمّع
الكبدي.

عوز ألفا 1-أنيت تريبسني

146 Alport syndrome

syndrome d'Alport

مرض وراثي مرتبط بالكروموزوم X .و ينطوي على التهاب كبيبات
الكلى وفقدان السمع.

متالَزِمةُ آلبورت

147 amastia; amazia

amastie; amazie

شذوذ خلقي نادر يتمثل يف غياب نسيج الثدي.

انعدام الثَّدي

148 amaurosis

amaurose

عمى يصيب العني دون آفة بينة فيها.

كُمنة

149 amaurosis 
congenita of Leber
amaurose congénitale de Leber

ضمور خلقي شديد يف شبكية العني تسبب العمى منذ الطفولة مع
رأْرأَة و رهاب الضوء.

كُمنةُ ليرب اخللْقية

150 ambidexterity

ambidextrie

القدرة على استعمال اليدين بنفس املهارة.

ضبط
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151 amblyopia

amblyopie

مصلح عام يشار به اىل اختالل الرؤية. و تتفرق حسب مسبباا اىل
غَمش حولي و غَمش تفَاوت االنكسار و غَمش خلَلُ االنكسار و

.مانِيرش حغَم

غَمش

152 ambulatory 
surgery
chirurgie ambulatoire

اجلراحة اليت ال ستدعي مبيت املريض يف املستشفى.

جِراحةٌ ساحمةٌ بالتّجوّل

153 ameba; amoeba

amibe

من فَصيلَة املتحوالت .وحيدة اخللية ذات شكل يتبدل بإنشاء أرجل
كاذبة. ومنها املتحوالت احلالة للنسج.

أَميبة

154 amebiasis; 
amoebiasis
amibiase

مخج األمعاء الغليظة باملتحوالت احلالة للنسيج مع تكون تقرحات. و
قد ينتشر إىل األعضاء األخرى(الكبد، ،اجللد أو الرئتني) .

داُء اَألميبات

155 amebic abscess; 
amoebic abscess
abcès amibien

خراج ينتج عن اإلصابة باملتحولة احلالة للنسيج يصيب الكبد  أو
الدماغ .

أَميبِي راجخ

156 amebic colitis

colite amibienne

زحار أَميبِي. و هو عدوى تنشأ يف االمعاء الغليظة، تسببها االميبة
احلالة للنسج.

القَولون اَألميبِي هابالْت

157 amebic dysentery

dysenterie amibienne

التهاب القولون االمييب مع إِسهال عدوائي تسببها االميبة احلالة
للنسج.

أَميبِي حارز

158 ameboma

amoebome

ورم التهايب يف األمعاء الغليظة ناجم عن  داء األميبات.

أَميبِي مرو

159 amelia

amélie

غياب خلقي لَألطْراف.

انعدام اَألطْراف

160 amelogenesis 
imperfecta
amélogenèse imparfaite

جمموعة من احلاالت الوراثية اليت تتجلى يف عيوب ميناء األسنان اللبنية
والدائمة.

صاقناء النيامل لُّقخت

161 amenorrhea; 
amenia
aménorrhée

انقطاع احليض أو انقطاع الطمث ( الدورة الشهرية).

ضهى

162 amentia

arriération mentale; idiotie

توقف يف تطور العقل من الوالدة حىت العمر املبكر، وهو مماثل
للتخلف العقلي.

هبل

163 amentia agitata

arriération mentale agitée

حالة من التخلُّف العقلي  تترافق ياج.

ياجِيلٌ هبه

164 amentia occulta

arriération mentale occulte

حالة من التخلُّف العقلي  غري واضحة للعيان.

يفلٌ خبه

165 ametria

amétrie

غياب خلقي  للرحم.

انعدام الرحم

166 ametropia

amétropie

إنكسار غري عادي يف العني ، حيث ال تتركز األشعة املوازية للمحور
البصرِي على الشبكية، بل أمامها (حسر)، أو خلفها (مد البصر)، أو

منتشرة فوقها كما يف الالبؤرية.

خلَلُ االنكسار

167 amnio-

amnio-

بادئة تدلُّ على عالقة بالسلى ( السائل السلوي).

سابقة مبعىن السلَى

168 amniocardiac

aminocardiaque

القسم املنقاري للجوف العام داخل اجلنني األكثر بدائية.

لَوِيس قَلْبِي

169 amniocardiac 
vesicles
vésicules amniocardiaques

إطواء جنيين يؤدي إىل جتويف التامور.

حويصالَت(ال) السلَوِيةُ القَلْبِية
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170 amniocele

amniocèle

انفتاق خلقي لألحشاء من قاعدة احلبل السري، يغطيه كيس غشائي
من السلى. و ينغرز احلبل السري إىل الكيس.

قيلَةٌ سلَوِية

171 amniocentesis

amniocentèse

نقب الكيس السلوي من خالل جدار البطن ألخذ عينة من السائل
السلوي ، من أجل تشخيص اضطرابات كيماوية حيوية، أو صبغية.

بزلُ السلَى

172 amnion

amnios

غشاء الكيس السليوي الذي حييط وحيمي اجلنني.

السلَى

173 amnioscopy

amnioscopie

فحص اجلنني و السلى بواسطة منظار يغرز من خالل عنق الرحم.

تنظري السلَى

174 amniotic band

bride amniotique

شريط ليفي يصل بني السلى واجلنني ينتيجه على األرجح خنر موضعي
يف األنسجة جنينية .

لَوِيريطٌ سش

175 amoxicillin

amoxicilline

مضاد حيوي واسع الطيف ،مشتق جزئي التخليق لألمبيسلني، فعال
ضد اجلراثيم إجيابية و سلبية اجلرام.

أموكسيسيلني

176 ampicillin

Ampicilline

مضاد حيوي واسع الطيف ,بنسلني جزئي التخليق صامد للحمض،
حساس للبيسيالز .فعال ضد اجلراثيم إجيابية و سلبية اجلرام.

أمبيسيلني

177 amygdalectomy

amygdalectomie

قطع جراحي للوزتني

استئْصالُ اللَّوزتني

178 amyoplasia 
congenita
amyoplasie congénitale

نقض متعمم يف ختلُّق العضل و منوه، مع تقفّع و تشوه يف معظم
املفاصل.

قُصور التعضل

179 amyostasia

amyostasie

رعاش العضالت، يشاهد خاصة يف الرنخ التحركي.

يلضع شعرت

180 amyotonia

amyotonie

انعدام  توتر العضل.

يلضى عنو

181 amyotonia 
congenita
amyotonie congénitale

عدد من االضطرابات الوراثية العصبية العضلية اليت قد تصيب الرضع و
األطفال الصغار، و اليت تسبب فقداً للتوتر العضلي.

يلْقخ يلضى عنو

182 amyotrophy

amyotrophie

هزال تدرجيي لألنسجة العضلية.

يلضع مورض

183 anaclisis

anaclise

تعوِيلُ الطِّفْلِ علَى أُمه.

اتكال

184 anadidymus

anadidyme

يف التوأمني امللتصقني، حيث تبقى األطراف السفلى منفصلة.

مندمج املُقَدمنب

185 anal atresia

atrésie anale

عدم فتح الشرج، وهو خلل والدي له عدة أنواع حسب نزول
املستقيم ووضعه من احلزام املعصري.

رتق الشرج

186 anal canal

canal anal

خر 4 سم من القناة اهلضمية بني أنبورة املستقيم وفتحة الشرج.

القَناةُ الشرجِية

187 anal fissure

fissure anale

قرحة مؤملة  يف غطاء قناة الشرج  قد يصاحبها  نزيف.

جِيرش قش

188 anal fistula

fistule anale

قناة صغرية أوفتحه خارجية تنشأ بني اية األمعاء ( القناة الشرجية )
واجللد بالقرب من فتحة الشرج.

جِيرش ناسور

189 anal stage

stade anal

تصف املرحلة الثانية من التطور العاطفي للطفل ( 18 شهراً إىل ثالث
سنوات) يف نظرية التحليل النفسي.

مرحلَةُ(ال) الشرجِية
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190 analgesia

analgesia

(أ) انعدام اإلحساس باألمل. (ب ) تفريج األمل من دون فقد الوعي و
اإلحساس باللمس.

بطْالنُ اَأللَم (أ)، تسكني(ب )

191 analgesic

analgésique

مسكِّن [ج:مسكِّنات]

192 anaphylactoid 
reaction
réaction anaphylactoïde

تفاعل أرجي ال تتوسط فيه IgE تشبه و له أعراض الصدمة التآقانية.

أَقانِيلٌ تفاعت

193 anaphylaxis; 
anaphylactic 
shock;  
anaphylactic 
reaction
anaphylaxie; choc anaphylactique; réaction 
anaphylactique

تفاعلٌ أَرجِي  حاد ميتاز باخنفاض حاد يف ضغط الدم و صعوبات يف
التنفس نتيجة التعرض  ملُستأرِج.

يأَقلٌ تفاعة، تيأَقةٌ تمدأَق،صت

194 androgen

androgène

جمموعة من الستريوئيدات اليت تساعد يف منو ووظيفة األعضاء التناسلية
الثانوية يف الذكر.

أندروجني

195 androgen 
insensitivity 
syndrome
syndrome d'insensibilité aux androgène

حالة ناجتة عن عجز اللخليا(جزئيا أو كليا) عن الرد على التحفيز
األندروجيين.

متالزمة الالّحساسية تجاه
االندروجني.

196 anemia 
neonatorum
anémie néonatale

داُء انحالَلِ الدم الوليدي . داء حالٌّ للدّم حاد يصيب اجلنني أَو املولود
اجلديد سببه عادةً  تنافُر زمر الدم.

يليدمِ الوالد فَقْر

197 anemia 
pseudoleukemica 
infantum
anémie pseudoleucémique infantile

فقر دم مصحوب بتضخم الطحال يصيب الألطفال دون  الثالثة. قد
يصاحب اإلصابة بالسل و عداوى أخرى ، أو كمصاحب ألعواز

تغدوية.

يضيعبِ الريِضاض الكاذمِ االبد فَقْر

198 anemia; amaemia

anémie

نقص اهليموجلوبني يف الدم.

فَقْر الدم

199 anencephalia(ane
ncephalus)
anencéphalie(anencéphale)

حالة خلْقيّة مميتة تتسم بغياب كامل أو جزئي للدماغ واجلُمجمة.

انعدام الدماغ (عدمي الدماغ )

200 anephrogenesis

anéphrogénèse

غياب خلقي لنسيج الكلية.

انعدام تكَونُ الكُلْية

201 anergy

anergie

غياب التفاعل يف املناعة اخللوية.

استعطال

202 anesthesia

anesthésie

بطالن احلس (1)  تبنيج (2)

خدر (1)  ختدير (2)

203 aneuploidy

hétéroploïdie

وجود واحد، أو أكثر من الصبغيات باإلضافة إىل الطاقم الكامل.

اختاللُ الصيغة الصبغية

204 aneurysmal bone 
cyst
kyste anévrismal

آفة تفاعلية يف العظام شائعة قبل20 سنة من العمر. وتتميز اآلفة
بفراغات غائرة مليئة بالدم و األنسجة.

كيسةٌ عظْميةٌ أُمدميةُ الشكْل

205 Angelman 
syndrome
syndrome d'Angelman

اضطراب عصيب جينِي  يتميز بتخلف عقلي حاد وتشوه املالمح.

متالَزِمة أجنلمان

206 angioedema; 
Quincke edema; 
angioneurotic 
edema
angioedème; oedème de Quincke; œdème 
angioneurotique

اضطراب أرجي يحدث أورام وذمية يف اجللد، واألنسجة حتت اجللد،
و الغشاء املخاطي يف الوجه و الشفاه واحلَنجرة.

وذَمةٌ وِعائية، وذَمةٌ كوينكه،وذَمةٌ
وِعائيةٌ عصبِية

207 angiofibroma

angiofibrome

ورم محيد من األنسجة الليفية اليت حتوي على العديد من األوعية
الدموية الكبرية والصغرية، و اليت غالبا ما تكون متوسعة.

يائوِع مفُويل
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208 angiokeratoma 
circumscriptum
angiokératome circonscrit

توسع أوعية اجللد السطحية و فَرطُ تقْران بالبشرة فوقها.

تقْرانٌ وِعائي متحدد

209 angiokeratoma 
corporis diffusum
angiokératome diffus

داء اختزان الليزوزوم وهو مرض  وراثي تدرجيي يضم أعراضا عصبية،
وجلدية وكلوية وقلبية  دماغية وعائية.

تقْرانٌ وِعائي منتشر

210 anhidrosis

anhidrose, anidrose

عوز وخيم أو انعدام إفراز العرق.

انقطاع التعرق؛ العرقية(ال)

211 anhidrotic 
ectodermal 
dysplasia
dysplasie ectodermique anhidrotique

متالزمة تتجلى  يف ثالوث: غياب كامل أوجزئي   للغدد العرقية،
أسنان شاذة، ونقص الشعر.

رالظَّاه يميجِ اَألدسنلَلُ التخ
املَصحوب بندرة التعرق

212 aniridia; 
irideremia
aniridie

غياب كلي أو جزئي للقُزحيّة

انعدام القُزحية

213 anisocoria

anisocorie

تفاوت يف  قطري احلَدقَتني.

تفاوت احلَدقَتني

214 anisomelia

anisomélie

تباين طول الساقَنيِ أَو الذِّراعني.

تفاوت الطَّرفَني

215 anisometropia

anisométropie

تباين القوة االنكسارية للعينني.

تفاوت االنكسار

216 ankylocheilia

ankylochéilie

حالة التصاق شفة باألخرى.

الْتصاق الشفَتني

217 ankyloglossia; 
tongue-tie
ankyloglossie

قصر يف لَجام اللسان أو اندماجه جزئيا أو كُلياً مع قاع الفم مما
يتسبب يف عسر الكالم.

الْتصاق اللِّسان، قَسطُ اللِّسان

218 ankylosing 
spondylitis; 
rheumatoid 
spondylitis
spondylarthrite ankylosante; pelvi-spondylite 
rhumatismal

الْتهاب فَقاري روماتويدي مزمن منِيع للذَّات  يتسبب يف انصهار
كامل لفقرات السِّيساء و صمل العمود الفقري.

هابط ، الْتالفَقارِ املُقَس هابالْت
وماتويديالر الفَقَار

219 annular pancreas

pancréas annulaire

. رِيشق فيه حلمة شاذة من البنكرياس اِإلثْنا عطوشذوذ خلقي ت

ي(ال) احلَلَقنكرِياسب

220 anodontia; 
anodontism
anodontie

غياب األسنان نتيجة مرض خلقي، أو نتيجة تساقطها.

انعدام اَألسنان

221 anonychia

anonychie

غياب صفيحةُ الظُّفُر نتيجة الضطراب خلقي أو رضح .

انعدام اَألظْفار

222 anophthalmia

anophtalmie

غياب خلقي إلحدى العينني.

انعدام املُقْلَة

223 anorchidism; 
anorchia
anorchidie; anorchie

غياب اخلصية أو متالَزِمةُ اخلُصى املُضمحلَّة.

انعدام اخلُصية

224 anorectal abscess

abcès anorectal

خراج ينشأ من الظهارة الغدية اخلَبيئَة يف القَناة الشرجِية.

يقيمتسم رجِيش راجخ

225 anorectal 
malformation
malformation ano-rectale

طيف واسع من التشوهات اخللقية النادرة واملعقدة. و تصيب اجلزء
النِهائي من اجلهاز اهلضمي واجلهاز البويل التناسلي.

شوه شرجي مستقيمي

226 anorexia nervosa

anorexie mentale; oligophagie psychonévrotique

فقدان الوزن املستدام و املتعمد من قبل املريض. يصيب  يف معظم
األحيان املراهقات.

صابِيع مقَه

227 anotia( anotus)

anotie(anote)

غياب خلقي تام لصيوان اُألذُن.

انعدام اُألذُن(عدمي اُألذُن)
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228 anotus

anote

عدمي اُألذُن

229 antacid

anti-acide

جمموعة من األدوية اليت تحيد احلموضة يف اجلهاز اهلضمي.

مضاد احلُموضة

230 antalgic limping; 
antalgic gait
boîterie antalgique;démarche antalgique

منط من العرج يهدف اىل جتنب األمل.

عرج متفاد لَأللَم; مشيةٌ متفادية لَأللَم

231 anterior 
megalophthalmos;
 megalocornea
mégalophtalmie antérieure; mégalocornée

شذوذٌ خلْقي ثنائي اجلانب يكون فيه قطر القرنية أكرب من القطر
الطبيعي وتأخذ شكال كرويا.

ضخامةُ مقَدمِ املُقْلَة، ضخامةُ القَرنِية

232 antibiotic

antibiotique

جمموعة من األدوية اليت حتُد  منو أو تكاثر البكترييا.

مضاد حيوِي [ج:مضادات حيوِية]

233 antibiotic 
prophylaxis
antibioprophylaxie

استخدام املضادات احليوية قبل، أثناء أو بعد إجراء التشخيص
أوالعالج أو اجلراحة للمنع املضاعفات العدوائية.

اتقاء(ال) باملُضادات احلَيوِية

234 anticholinergic

anticholinergique

جمموعة من األدوية اليت ترتبط باملستقبالت الكولينية دون تنشيطها ،
مناهضةً بذلك األستيل كولني.

مضاد الكُولينِيات

235 anticoagulant

anticoagulant

دواء مينع التجلُّط.

مانِع التخثُّر؛مضاد التخثُّر

236 anticonvulsant

anticonvulsivant

دواء مضاد للتشنجات الصرعية.

مضاد االختالج

237 antidiarrheic

antidiarrhéique

دواء ملعاجلة اإلسهال و ختفيف حدته

مضاد اِإلسهال

238 antidiuretic 
hormone
hormone antidiurétique

هرمون تفرزه النخاميةُ العصبِية لتنظيم توازن السوائل واألسمولية.

هرمونُ(ال) املُضاد ِإلدرارِ البولِ

239 antiemetic

antiémétique

دواء ملعاجلة القيء و ختفيف حدته.

مضاد القَيء

240 antiepileptic

antiépileptique

دواء يستخدم لتقليل، أو إضعاف النويات التشنجية املركزية.

مضاد الصرع

241 anti-glomerular 
basement 
membrane 
disease; 
Goodpasture 
syndrome
maladie des anticorps antimembrane basale 
glomérulaire; syndrome de Goodpasture

نزوف صدرية وبولية مناعية املنشأ.

يدشاء القاعضاد الغداء أض
الكُبيبِي، متالَزِمةُ غود باستشار

242 antihistaminic

antihistaminique

دواء يناهض اهلستامني بشكل رئيسي يف فرط احلساسية الفوري.

مضاد للهِستامني

243 anti-mullerian 
hormone
hormone antimullérienne

بروتني سكري  ينتج علي وجه احلصر يف الغدد التناسلية ويشارك يف
تنظيم منو و تطوير جريبات الغدد التناسلية.

هرمون(ال) املُضاد املولَري

244 antistaphylococcal

antistaphylococcique

مضاد حيوي فعال ضد بكترييا العنقوديات.

مضاد العنقُوديات

245 anuria

anurie

انعدام إفْراغ البول.

زرام، انقطاع البول

246 aortic 
insufficiency
insuffisance aortique

جريان رجوعي للدم من الشريان األر الصاعد إىل البطني األيسر.
وهو ناتج عن أمراض صمام األري أو األنسجة احمليطة به.

قُصور اَألبهر
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247 aortic stenosis

sténose aortique

تقلص مرضي لقطر الصمام األري يعيق تدفق الدم من البطني األيسر
إىل الشريان األر.

تضيق اَألبهر

248 aorticopulmonary 
septal defect
communication interaorticopulmonaire

.يلْقخ داٌء قَلْبِي

رِيهاَألب ئَوِياحلَاجِزِ الر يبع

249 Apgar score

score d'Apgar;  indice d'Apgar

لتقييم حالة الوليد وفق سلَّم أحراز يتم احتساا بناء على : سرعة
القلب, اجلهد التنفسي,الوتر العضلي و اهليوجية الإلنعكاسية

حرز أَبغار

250 aphakia

aphakie

غياب خلقي لعدسة العني.

انعدام العدسة

251 aphasia

aphasie

خلل معريف يف يصيب القدرة على فهم اللغة أو التعبري الكتايب أو
الشفوي.

حبسة [ج:حبسات]

252 aphthous 
stomatitis; 
stomatitis 
aphthosa
stomatite aphteuse

تكرار تقرحات صغرية بيضاء تدوم 7 إىل 14 يوما ومن مث تلتئم
بدون تندب.

يالفَمِ القُالَع هابالْت

253 aplasia

aplasie

عدم ختَلُّق جهاز أو نسيج  كنتيجة لعدم تطور منشمه.

عدم التنسجِ، التنسج

254 aplasia cutis 
congenita
aplasie ectodermique congénitale

قرحة ال التهابية بيضاوية أو دائرية تصيب عادة  جلد فروة الرأس.

يلْقاخل لْدجِ اجلسنت مدع

255 apnea 
neonatorum
apnée néonatale

فشل الوليد يف ابتداء التهوية الرئوية

يليدفَسِ الوالن طاعقان

256 apocrine miliaria, 
Fox-Fordyce 
disease
milaire aporine, maladie de Fox et Fordyce

داء مزمن حاك، يصيب عادة  البنات خالل فترة البلوغ، ويميزه طَفَح
 حطاطي جريبِي يف املناطق اليت تكثر فيها الغدد املُفْترزة.

دخنِيةُ(ال) املُفْترزة؛ داُء فوكس
فورديس

257 apodia(apodous; 
apodal)
apodie(apode)

غياب القدم اخللقي.

انعدام القَدم(عدمي القَدم)

258 apodous; apodal

apode

عدمي القَدم

259 apophysitis

apophysite

التهاب يف مغرز العضالت من جراء الشد املتكرر يظهر عادة يف
فترات النمو السريع.

الْتهاب الناتئ

260 apophysitis 
tibialis 
adolescentium; 
Osgood-Schlatter 
disease
apophysite tibiale antérieure; maladie d'Osgood-
Schlatter

تنكس عظمي غضرويف لنتوء الظنبوب.

الْتهاب الناتئُ الظُّنبوبِي املُراهقي، داُء
أوزغُود-شالتر

261 appendiceal 
abscess
abcès appendiculaire

خراج متموضع حول زائدة دودية ملتهبة ومثقوبة.

يدزائ راجخ

262 appendicectomy

appendicectomie

إزالة الزائدة جراحيا.

استئْصالُ الزائدة

263 appendicitis

appendicite

التهاب الزائدة الدودية الناشئة من املصران األعور.

الْتهاب الزائدة

264 appendix testis; 
appendix 
morgagnii
appendix testis; appendice de Morgagni

الحقة صغرية على رأس الرببخ.

زائدةُ اخلُصية، زائدةُ مورغانِي
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265 apple peel atresia

atrésie en pelure de pomme; atrésie en 
colimaçon; atrésie en tire-bouchon; atrésie en 
queue de cochon

منط من رتق الصائم يكون فيه القسم الرّتقي ملفوفا حول بقاوة
مساريقية.

رتق شبيه بقشر التفاح

266 arachnodactylia; 
dolichostenomelia
arachnodactylie; dolichosténomélie

خلل منائي عظمي يتميز بيدين و أصابع طويلة وحنيلة. يقترن مع ثلة
من املتالزمات الوراثية.

عنكَبِيةُ اَألصابِع، تطَاولُ اَألصابِع

267 argininosuccinate 
lyase deficiency
déficit en argininosuccinate

اضطراب أيضي يف دورةُ اليوريا.

عوز مخلِّقَةُ اَألرجينينوسكْسينات

268 argininosuccinate 
synthetase 
deficiency
déficit en lyase d'argininosuccinate

اضطراب أيضي يف دورةُ اليوريا.

عوز لَياز اَألرجينينوسكْسينات

269 arhinencephalia

arhinencéphalie

غياب خلقي للدماغ الشمي يتميز بعدم تنسج السبيل الشمي و البصلَة
الشمية.

يمماغِ الشالد دامعان

270 Arnold-Chiari 
malformation
malformation d'Arnold-Chiari

انفتاق خلقي جلزء من املُخيخ والبصلَة من خالل الثُّقْب العظْمى يف
النّفَق السِّيسائي العنقي. غالباً ما يترافق مع حاالت القيلَة النخاعيّة

الِسحائيّة، وموه الرّأْس.

تشوه آرنولد-خياري

271 arrhenoblastoma

arrhénoblastome

نوع من أورام خاليا اليديغ وسريتويل ينتج األندروجني.

ورم مذَكِّر

272 arrhythmia

arythmie

جمموعة متنوعة من االضطرابات يف إيقاع نبض القلب.لدى األطفال
قد يكون اضطراب النظْم عابرا أو دائما، خلقيا أو مكتسبا.

اضطراب النظْم

273 arrhythmogenic 
right ventricular 
dysplasia
dysplasie ventriculaire droite arythmogène

اعتالل خلقي يف عضلة القلب يتميز بارتشاح  دهين و لَيفي يف جدار
البطني األمين و فقدان خاليا عضلة القلب.

خلَلُ تنسج البطنيِ اَألمين املُحدث
الضطرابِ النظْم

274 arteriovenous 
fistula
fistule artérioveineuse

اتصال مباشر شاذ بني شريان و وريد دون املرور من خالل الشعريات
الدموية.

يريدو يانِيرش ناسور

275 arteriovenous 
malformation
malformation artérioveineuse

تكوين شاذ لألوعية الدموية ينتقل الدم الشرياين من خالهلا مباشرة يف
األوردة دون املرور عرب الشعريات الدموية.

تشوه شريانِي وريدي

276 arthritis

arthrite

مصطلح عام يشمل طيفا عريضا من االعتالالت االلْتهابية يف املَفاصل.

الْتهاب املَفْصل

277 arthrocentesis

arthrocentèse; ponction articulaire

.يلل املَفْصائوخز املفصل و التقاط الس

بزلُ املَفْصل

278 arthrodesis

arthrodèse

ترسيخ جراحي للمفصل يهدف إىل حتقيق االنصهار السطوح
املفصلية.

إيثاق املَفْصل

279 arthrogryposis

arthrogrypose

ثَنية أو تقَفُّع مستدميني يف مفصل.

اعوِجاج املَفْصل

280 arthrogryposis 
multiplex 
congenita
arthrogrypose congénitale multiple

اعتالل خلقي يتميز بتقَفُّعات مستدمية يف خمتلف مفاصل الوليد.

اعوِجاج املَفاصلِ اخللْقي املُتعدد

281 arthroplasty

arthroplastie

ترميم جراحي للمفصل لتخفيف األمل أو استعادة احلركة.

رأْب املَفْصل
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282 arthroscopy

arthroscopie

فحص املفاصل  باملنظار الداخلي.

تنظري املَفْصل

283 ascariasis

ascaridiase, ascaridiose

عدوى طفيلية بديدان الصفَر اخلَراطينِي، تصيب أساسا االطفال أو
البالغني الشباب.

داُء الصفَر

284 ascites

ascite

جتمع أو احتباس سائل يف جتويف البطن.

استسقَاء، حبن

285 Asperger 
syndrome
syndrome d'Asperger

اضطراب مشابه ملرض التوحد يصيب األطفال خاصة الذكور.

متالزمة اسربجر

286 asphyxia 
neonatorum
mort apparente du nouveau-né

فشل تنفسي عند الولدان.

اختناق الوليد

287 asphyxiating 
thoracic dystrophy
dystrophie thoracique asphyxiante

متالَزِمةُ جون. خلَلُ  تنسجِ  غُضروفي يتجلى منذ الوالدة بصدر ضيق
طويل و قصور تنفسي مع  نقْص تنسج رئوي.

حثَلُ(ال) الصدرِي اخلانِق

288 aspiration 
pneumonia
pneumonie par aspiration

اعتالل رئوي عند حديثي الوالدة ناتج عن رشف السائل السلَوِي و
. قْيو دم و ع نِيبما قد حيتويه من طِّالَء ج

يفْطش رِئَوِي هابالْت

289 asplenia

asplénie

غياب خلعي أو مكتسب للطِّحال.

انعدام الطِّحال

290 asthma

asthme

مرض تنفسي مزمن شائع يتصف بوجود التهاب يف املسالك اهلوائية
وفرط استجابتها مما يؤدي إىل انسدادها القابل للعكس بواسطة

العالج.

ربو

291 asthmatic aura 

aura asthmatique

إحساس بالضيق يف الصدر يسبق نوبة الربو.

اورة الربو

292 asthmatic crisis; 
asthmatic shock
crise d'asthme

نوبة شديدة مستمرة من الربو، ويكون هناك ر أي ضيق نفس وأخرياً
إجهاد ووهن.

نوبةٌ ربوِية، صدمةٌ ربوِية

293 astigmatism

astigmatisme

خلَلُ االنكسار الناتج عن احنناء غري متكافئ لألسطح االنكسارية يف
العني.

البؤرِية

294 astomia(astomus)

astomie

حالة خلْقيّة تتسم بعدم وجود الفَم.

انعدام الفَم(عدمي الفَم)

295 astomus

astomie

عدمي الفَم

296 astrocytoma

astrocytome

جمموعة غري متجانسة متثل حوايل 40٪ من  أورام اجلهاز العصيب
املركزي لدى األطفال.

يمجن مرو

297 asymptomatic 
bacteriuria
bactériurie asymptomatique

وجود البكترييا يف البول يف غياب عسر التبول أو أي عرض آخر.

بِيلَةٌ جرثومية عديمة اَألعراضِ

298 ataxia

ataxie

فقد القدرة على أداء حركات طوعية منسقة بسالسة .

رنح، فَقْد االنتظَام

299 ataxia-
telangiectasia 
syndrome
syndrome d'ataxie-télangiectasie

اضطراب وراثي يتميز بظهور توسع الشعريات  ما بني سنة و3
سنوات من العمر.و يصيب املُلْتحمة البصلية، جِسر األنف،األذن

اخلارجية،احلَنك العظْمي واحلُفْرة املّأْبِضية.

متالَزِمةُ الرنحِ و توسعِ الشعريات

300 atelectasis

atélectasie

غياب اهلواء عن جزء من الرئة أو رئة بأكملها.

انخماص

301 athelia

athélie

غياب خلقي حلَلَمة الثدي.

ةاحلَلَم دامعان
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302 athetosis

athétose

حركات موجية مستمرة باألطراف.

كَنع

303 atonic epilepsy

épilepsie atonique

حالة مرضية تتميز بنوبات صرع متكررة يطغى عليها الرّخاوة أو قلة
احلركة

صرع بدون توتر

304 atopic 
conjunctivitis
conjonctivite atopique

اعتالل أَرجِي للملْتحمة بسبب مستأرِجات خمتلفة.

بِيأَتالت ةمحاملُلْت هابالْت

305 atopic dermatitis

dermatite atopique

التهاب اجللد اللماسي اآلرجي. قد يكون املُستأرِج حيوانيا ونباتيا
وكيميائيا وفيزيائيا.

بِيأَتالت لْداجل هابالْت

306 atopic eczema

eczéma constitutionnel

أكثر منطي الْتهاب اجللْد التأَتبِي شيوعا. و هو مرتبط بتحسيس تتوسط
.IgE فيه

إِكْزميةٌ تأَتبِية

307 atopic 
keratoconjunctivit
is
kératoconjonctivite allergique

التهاب القرنية وامللتحمة الذي حيدث نتيجة لِإلكْزميةٌ التأَتبِية.

بِيأَتة التلْبوالصحمةامللْت هابالْت

308 atopy

atopie

تأَهب لَألرجِية

تأَتب

309 atresia

atresia

غياب خلقي لفوهة أو لُمعة تشرحيية.

رتق

310 atrial 
extrasystole, 
atrial premature 
complexe
extrasystole auriculaire; contraction auriculaire 
prématurée

من أمناط اضطراب نظْم القلب و يتميز بانقباضات أذينية مبكرة  نامجة
عن إشارات مصدرها موقع أُذَيين منتبِذ. شائعة يف مرحلة الطفولة،

حىت يف غياب مرض قليب.

انقباضةٌ خارِجةٌ أُذَينِية

311 atrial fibrillation

fibrillation auriculaire

نظْم قَلْبِي شاذ سريع، وإطالق غري منسق للنبضات الكهربائية يف
أُذَينات القلب.

فانٌ أُذَينِيجر

312 atrial flutter

flutter auriculaire

اعتالل قليب توصيلي يتميز بتقلصات أذينية غري منسقة.

رفْرفَةٌ أُذَينِية

313 atrial septal defect

communication interauriculaire

.يلْقخ داٌء قَلْبِي

نِياحلَاجِزِ اُألذَي عيب

314 atrioventricular 
block
bloc auriculo-ventriculaire

حالة مرضية تنجم عن توصيل آجِل أو محصر من اُألذَين إىل البطني
يف القلب.

طَينِيب أُذَينِي صارإِح

315 atrioventricularis 
communis
canal atrioventriculaire commun

شذوذ خلقي يف القلب.

طَينِيب أُذَينِي راكتاش

316 attention-deficit 
hyperactivity 
disorder
trouble déficitaire de l'attention avec de 
l'hyperactivité

اضطراب سلوكي عصبِي نمائي عادة ما يتم تشخيصه يف مرحلة
الطفولة،  ويتميز بنمط مستدمي من االندفاع، و فرط النشاط.

طفَر عم باهتقْصِ االنن رابطاض
النشاط

317 atypical 
melanocytic nevus
névus mélanique atypique

كتلة محيدة من اخلاليا امليالنينية اليت تنشأ نتيجة لتبدل وانتشار اخلاليا
امليالنينية يف اجللد الشبكي السفْلي.  يصيب ≈ 1٪ من الولدان.

وحمةٌ ميالنينيةُ اخلاليا النمطية

318 audiogram

audiogramme

رسم تبياين ينتجه جهاز مقْياس السمع.

مخطَّطُ السمع

319 audiology

audiologie

دراسة اضطرابات السمع وإعادة تأهيل األشخاص الذين يعانون منها.

علْم السمع
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320 audiometer

audiomètre

جهاز دراسة و قياس السمع .

مقْياس السمع

321 audiometry

audiométrie

اختبار حاسة السمع لتحديد أدىن مستويات الشدة اليت ميكن للفرد أن
يسمع ا جمموعة من النغمات.

قياس السمع

322 augmentation 
cystoplasty
cystoplastie d'augmentation

توسيع املثانة برقعة من األمعاء أو املعدة .

كْبريِيالت ةاملَثان أبر

323 aura

aura

خمتالف األعراض اليت تسبق، كإنذار أويل، نوبة الصرع.

أَورة

324 autism

autisme

اضطراب نمائي انتشاري يظهر منذ الطفولة املبكرة و ينطوي على
العزلة و االضطراب السلوكي بالتكرار و عدم االستجابة للمؤثرات

احمليطة.

ذاتوية

325 autograft

autogreffe; transplant autoplastique

طُعم مأخوذ من جهة ومزروع يف جهة أخرى يف نفس املريض.

يذات مطُع

326 autoimmune 
hemolytic anemia

anémie hémolytique autoimmune

منط مكتسب من فقر الدم االحناليل سببه وجود أضداد ذاتية تستهدف
الكريات احلمراء.

فَقْر الدمِ االنحاللي الناجِم عن املَناعة
الذاتية

327 automatism

automatisme

سلوك ميكانيكي و تلقائي  يؤدى خارج نطاق السيطرة الواعية.

سلوك تلْقائي، تلْقَائية

328 autosomal 
dominant 
polycystic kidney 
disease
polykystose rénale autosomique dominante

مرض وراثي  يتصف بكيسات متعددة يف الكليتني مع تدهور تدرجيي
يف وظيفة الكلى.

يغبة الكيسات الصددعداُء الكُلَى املُت
اجلَسدي السائد

329 autosomal gene

gène autosomal

جني متوضع على الصبغيات غري اجلنسية.

جني صبغي جسدي

330 autosomal 
recessive 
hyperinsulinism
hyperinsulinisme autosomal recessif

يومع بسبب تضخم  غُدنقص مستمر للسكر يف الدم  يصيب الرض
.رِيؤب

ة اجلسدي املتنحطُ األنسولينيفَر

331 autosomal 
recessive 
polycystic kidney 
disease
polykystose rénale autosomique récessive

مرض وراثي  يتصف بكيسات متعددة يف الكليتني وآفات يف الكبد.
تظهر أعراضه عند الوالدة.

يغبة الكيسات الصددعداُء الكُلَى املُت
اجلَسدي املُتنحي

332 avulsion fracture

fracture par avulsion

اقتالع ناتئ من العظم جراء تقلص قوي للعضلة املرتبطة به.

يقَلْع ركَس
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333 bacillary 
dysentery; 
shigellosis
dysenterie bacillaire; shigellose

عدوى بكتريية تصيب بطانة االمعاء سببها عدوى الشيغيلَّة.و هو أكثر
شيوعا عند األطفال ما بني 2و3 سنوات.

زحار عصوِي، داُء الشيغيالَّت

334 balanitis

balanite

التهاب رأس القضيب.

الْتهاب احلَشفَة

335 balanitis xerotica 
obliterans
balanite sèche oblitérante

ضمور و تصلب حشفة القضيب. قد يؤدي إىل تضيق وأحيانا طمس
صماخ اِإلحليل.

املُِسد ياجلُفاف فَةاحلَش هابالْت

336 balanoposthitis

balanoposthite

التهاب بكتريي أو فطري للقلفة واحلشفة عند الذكور غري املختونني.

الْتهاب القُلْفَة و احلَشفَة

337 barium enema

lavement baryté

اختبار باألشعة يستخدم سولفات الباريوم كوسط تباينِي ألستكشاف
القَولون.

حقْنةُ الباريوم

338 battered-child 
syndrome
syndrome des enfants battus

جمموع االضطرابات النامجة عن تعرض الطفل للعنف اجلسدي من قبل
من يرعاه من البالغني .

متالَزِمةُ الطِّفْلِ املُنتهك

339 BCG vaccine

vaccin BCG

خمتصر عصيات كالْميت غريان. لقاح مضاد لداء السل.

لقاح يب سي جي

340 Becker muscular 
dystrophy
myopathie pseudo-hypertrophique de Becker

اعتالل عضلي مرتبط بالX  .ناجم عن عدم  ختليق الدستروفني يف
. يلضالع د اللِّيفمغ

حثَل(ال) العضلي بِحسبِ بيكر

341 Beckwith-
Wiedemann 
syndrome
syndrome de Beckwith-Wiedemann syndrome

اضطراب وراثي يزيد خطر التعرض للسرطان و يتميز بنموٍّ مفرط و
تشوهات خلقية.

متالَزِمةُ بيكوث ودمان

342 behavioral states

état comportemental

تنظيم سلوك الشخص إىل فئات سلوكية حبسب مستوى التيقُّظ.

حالَة سلُوكية

343 Bell palsy

paralysie de Bell

شلل نصف الوجه بإصابة العصب الوجهي.

شلَلُ بِلْ

344 benign migratory 
glossitis
glossite migrattrice bénigne

اضطراب جمهول السبب، يتميز بفقدان حليمات اللسان خيطية الشكل
مما يترك بقع دائرية حممرة حيدها شريط أبيض. يدعى أيضا بلسان

.يرافغج

الْتهاب اللِّسان اهلَاجِر احلَميد

345 benign neonatal 
epilepsy
épilepsie bénigne néonatale

صرع يتميز بتكرر نوبات جزئية أو معممة خالل األسابيع 4أو 6
األوىل من احلياة ترتع اىل لالختفاء تلقائيا.

صرع وليدي محيد

346 benign 
paroxysmal 
positional vertigo
vertige positionnel paroxysmique bénin

نوبات مفاجئة الرنح تتسبب يف السقوط عند الرضع.

دوار الوضعة االنتيابِي احلَميد

347 bezoar

bézoard

كتلة متصلبة من الشعر، األلياف أو مواد نباتية عالقة يف القناة
اهلضمية.

بازهر

348 Bezold abscess

abcès de Bézold

خراج عميق يف الرقبة يتلو التهاب األذن الوسطى واخلشاء.

خراج بيزولد

349 bicornis uterus

utérus bicorne

شوه خلقي يتميز بوجود جسمني  رمحيني منفردين اىل حد ما و عنق
رحم وحيد.

رحم ذو قَرنني
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350 bifid scrotum

scrotum bifide

شق خلقي عميق يف اخلَطُّ الناصف للصفن ينتج عن التحام غري مكتمل
للطَّيات الشفْرِية الصّفَنِية عند اجلنني.

صفَن(ال) املَشقوق

351 bifid uvula

luette bifide

حالة تكون اللهاة مقسومة إىل نصفني، نتيجة إخفاق النهايات اخللفية
للثنيات اخللفية يف االحتاد.

لَهاةٌ مشقوقَة

352 bilateral renal 
agenesis
agénésie rénale bilatérale

تشوه خلقي ال يتوافق مع احلياة خارج الرحم.

عدم تخلُّقِ الكُلْيتني

353 bilharzial 
appendicitis

appendicite bilharzienne

التهاب الزائدة الناتج عن غزو الزائدة بطفيليات البلهارسيا.

الْتهاب الزائدة الناجِم عن
البِلهارسيات

354 biliary atresia

artrésie des voies biliaires

غياب خلقي لكل أو جزء من القناة الصفراوية خارج الكبد.

رتق القَناة الصفْراوِية

355 biliary cirrhosis

cirrhose biliaire

مرض كبدي مزمن يتم  فيه استبدال نسيج الكبد السليم بنسيج ليفي
وعقيدات متجددة .

فْراوِي(ال) الصعمشت

356 bilious vomiting

vomissement biliaire

تقيؤ الصفراء.

فْراوِيٌء صقَي

357 biphasic 
anaphylaxis
anaphylaxie biphasique

رجوع أعراض التأَق بعد انصرافها مرة أوىل.

تأَق ثُنائي الطَّور

358 birth certificate

certificat de naissance

وثيقة رمسية  تدل على  والدة طفل.

شهادةُ امليالَد

359 birth defect

anomalie de naissance

.يلْقخ يبع

يوِالد يبع

360 birth injury

traumatisme néonatal; traumatisme obstétrical 
de l'enfant

أدى ميكانيكي أو متعلق بنقْصِ اُألكِْسجني يتكبدا الرضع أثناء
املخاض أو الوالدة.

يوليدت أَذَى

361 birthweight

poids à la naissance

أول وزن للوليد يؤخذ يف الساعة األوىل بعد الوالدة.

وزنُ امليالد

362 bitemporal 
aplasia cutis 
congenita
aplasie cutanée bitempotale congénitale

آفة خلقية ضامرة متاثل الندبة على مستوى الصدغ.

عدم تنسج الصدغني اجللدي  اخللقي

363 black measles; 
hemorrhagic 
measles
rougeole noire; rougeole hémorragique

منط وخيم من احلَصبة.

حصبةٌ سوداء، حصبةٌ نزفية

364 bleeding time

temps de saignement

مدة نزيف الدم بعد وخز اجللد. خيترب هذا الفحص وظيفة الشعرييات
و صفَيحات الدم.

زمن النزف

365 blennorrhea 
neonatorum
conjonctivite gonococcique du nouveau-né 
(ophtalmie du nouveau-né)

تقيح و  التهاب امللتحمة و القرنية  عند الوليد. العوامل املسببة تشمل
النيسرِيةُ البنية، العنقودية، العقْديةُ الرئَوِية، والكالميديا

النِييالس يليدنيِ الوالع هابالْت

366 blepharitis

blépharite

التهاب وعدوى يف جفن العني.

الْتهاب اجلَفْن

367 blepharoptosis

blépharoptose

تدلِّي اجلَفَن العلوي نتيجة لنماء ناقص أو شلل يف العضلة الرافعة
للجفن.

إِطْراق

368 blood platelets

plaquettes sanguines

خاليا غَير منواة تلعب دورا رئيسيا يف ختثر الدم.

صفَيحات الدم
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369 blood transfusion

transfusion sanguine

حتاقن الدم أو أحد مكوناته.

نقْلُ الدم

370 blood type; blood 
group
type sanguin; groupe sanguin

تصنيف الدم على أساس وجود أو غياب أضداد على سطح الكرات
احلمراء.

زمرةٌ دموِية، فَصيلَةُ الدمِ

371 Bloom syndrome

syndrome de Bloom

خلل وراثي صبغي جسدي متنحي من أعراضه قصر القامة و التحسس
ضوئي .

متالَزِمةُ بلوم

372 blue baby

enfant bleu

طفل حديث الوالدة  يشكو من زراق،  ناجم عن اخنماص خلقي، أو
تشوه خلقي للقلب.

طفْلٌ مزرق

373 blue diaper 
syndrome
malabsorption isolée du tryptophane

خلل امتصاص التربتوفان.

متالَزِمةُ احلفاظ اَألزرق

374 blue nevus

névus bleu

ومحة زرقاء وحيدة سلسة  على اجلانب الظهري من اليدين والقدمني.
غالبا ما يكتسب خالل مرحلة الطفولة عند اإلناث.

وحمةٌ زرقاء

375 blue rubber bleb 
nevus
névus élastique bulleux bleu

تشوهات وريدية يف اجللد واألغشية املخاطية، والقناة اهلضمية. اآلفات
عبارة عن عقيدة مطاطية زرقاء إىل أرجوانية. موجودة عند الوالدة يف

بعض األحيان ولكن عادة ما تظهر يف مرحلة الطفولة.

وحمةٌ زرقاُء مطَّاطيةٌ فُقَّاعية

376 Bochdalek hernia

hernie de Bochdalek

فَتق حجابِي خلقي يسمح لألعضاء احملفوظة حتت احلجاب بأن تربز يف
جوف الصدر.

فتق بوكدالك

377 body image

image du corps

هوِيةُ اجلسم.كيفية إدراك الفرد جلسمه.

صورةُ اجلسم

378 body mass index

indice de masse corporelle

مؤشر يستخرج بقسمة الوزن بالكيلوغرام على مربع الطول باملتر.

منسب كتلة اجلسم

379 Bohn nodules

nodosités de Bohn

كُييسات اشتمالية يف حنك الوليد

عقَيدات بون

380 bone age; skeletal 
age
âge osseux

سن الفرد بعد فحص هيكله العظمي

ي(ال) اهلَيكَلرمع ،يظْم(ال) العرمع

381 bone cyst

kyste osseux

آفة محيدة حالّة وحيدة املسكن يف النهاية الدانية لعظم طويل.

كيسةٌ عظْمية

382 Bordetella 
pertussis
Bordetella pertussis

البكترييا املسببة لعدوى الشاهوق.

البورديتيلَةُ(ال) الشاهوقية

383 Borrelia 
burgdorferi
Borrelia burgdorferi

بكتريا من فصيلة املُلْتوِيات تسبب داء المي.

بورِلية(ال) البرغدورفريية

384 botulinus toxin

toxine botulinique

بروتني ذو سميةٌ عصبِية تنتجه املطَثِّيةُ الوشيقية.

ذيفانُ السجقِّية

385 botulism

botulisme

يفْلالط قِّيجالس ممسات البوتوليزم. من أمناطه التيصتسمم غذائي بع
الذي يصيب باخلصوص الرضع.

قِّيجس ممست

386 bougienage

bouginage

استخدام أداة من املطاط، البالستيك أو املعدن أو مادة أخرى لتوسيع
ممر يف اجلسم

توسيع

387 brace

attelle

جتهيز طيب يستخدم لدعم، ترصيف، أو احلفاظ على أجزاء من اجلسم
يف وضع صحيح.

سناد
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388 brachial plexus 
paralysis; brachial 
palsy; brachial 
paralysis
paralysie du plexus brachial; paralysie brachiale

شلل جزئي أو كلي للذراع واليد عند الوالدة والناجم  عن إصابة
جذور الضفريةُ العضدية

يدضلَلٌ عة، شيدضالع ةفريلَلُ الضش

389 brachycephalia(br
achycephalic)
brachycépalie(brachycéphale)

قصر قطر الرأس من األمام إىل اخللف على طول املستوى السهمي.

قصر الرأْس

390 brachycephalic

brachycéphale

قصري الرأْس

391 brachydactyly

brachydactylie

حالة من قصر األصابع الشاذ يف اليدين، أو القدمني.

قصر اَألصابِع(قَصري الرأْس)

392 brachygnathia

brachygnathie; eurygnathie

قصر غري عادي للفك السفلي.

الفَك رصق

393 brachymetatarsia

brachymétatarsie

قصر خلقي لعظام املشط.

قصر املشط

394 branched-chain 
ketoaciduria
céto-acidurie ramifiée

اضطراب أيضي وراثي يؤدي إىل تراكم أمحاض الليسني، آيسولوسني
و منتجاا الثانوية السامة يف الدم والبول.

بِيلَةُ احلَمضِ الكيتونِي املُتفَرع الِسلِْسلَة

395 branchial arch

arc branchial

يف املُضغة، تشكل األقواس اخليشومية  سلفا للفك السفلي، العظم
الالمي، واحلنجرة.

قَوس خيشومية

396 branchial cleft 
cyst
kyste de la fente branchiale

كيسة ظهارية خلقية تنشأ على اجلهة اجلانبية من الرقبة بسبب عدم
سد الشق اخليشومي الثاين أثناء تطور املُضغة .

يموشةُ الفَلْحِ اخلَيكيس

397 branchial fistula

fistule branchiale

تشوه خلقي. فشل القَوس اخلَيشومية الثانية يف النمو مما خيلف أَثارات
الشقوق الثانية والثالثة، والرابعة يف اتصال مع السطح من خالل قناة

ضيقة.

يموشيخ ناسور

398 breast feeding

allaitement au sein

إِرضاع طبيعي.

إِرضاع من الثَّدي

399 breast milk 
jaundice
ictère des nouveau-nés

اصفرار يصيب بشرة وعني الوليد, وهو ناتج عن زيادة مستوى
البيلريوبني يف الدم

يرقانُ الرضع

400 breast pump

tire-lait

جهاز استخراج اللنب من الثدي.

مضخةُ الثَّدي

401 breastings, 
colostrum
colostrum

أول اللنب املفرز من غدة الثدي .

لبأ

402 breath-holding 
spell
spasme du sanglot

من اضطرابات السلوك التخريبية يف مرحلة الرضاعة

فاصلَةُ قَطْعِ النفُس

403 bronchial 
adenoma
adénome bronchique

أكثر أورام الرئة األولية  شيوعا عند األطفال.و ينشأ يف الغدد املخاطية
للقَصبات و الرغامى.

بِيقَص يغُد مرو

404 bronchiectasis

bronchiectasie; Dilatation des bronches

توسع شاذ متعذِّر العكْس للقصبات اهلوائية.

توسع القَصبات

405 bronchiolitis

bronchiolite

التهاب الشعب اهلوائية الصغرية املتفرعة من قَصبات القطَعِ. مرض
فريوسي يف الغالب.

الْتهاب القُصيبات
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406 bronchiolitis 
obliterans
bronchiolite oblitérante

التهاب القُصيبات الذي يفضي إىل مرض رئوي انسدادي مزمن.

يبات املُِسدالقُص هابالْت

407 bronchodilator

bronchodilatateur

دواء يسبب زيادة يف قطر القصبات و الشعب اهلوائية.

بِيقَص عسوم

408 bronchogenic cyst

kyste bronchogénique

كيسة كروية جنينية  املنشأ و تنبتق تدرجييا عن املعى األمامي أو
القصبة اهلوائية.

كيسةٌ قَصبِيةُ املَنشأ

409 bronchomalacia

bronchomalacie

تلَين خلقي شاذ يف غُضروف القصبات اهلوائية الرئيسية.

تلَين القَصبات

410 bronchopulmonary
 dysplasia
dysplasie bronchopulmonaire

قصور رئوي مزمن ناتج عن التهوية الرئوية اإلصطناعية الطويلة املدى
عند اخلُدج.

ئَوِيالر بِيجِ القَصسنلَلُ التخ

411 bronchoscopy

bronchoscopie

فحص الشعب اهلَوائية  باملنظار الداخلي.

تنظري القَصبات

412 brucella

brucella

اسم عام موعة من العصورات سلبية الغرام، هوائية و غري متحركة.

بروسيلة

413 brucellosis; 
undulant fever; 
Malta fever

brucellose; fièvre ondulante;  fièvre de Malte; 
fièvre méditerranéenne

عدوى  قد تصيب األطفال عن طريق استهالك احلليب و مشتقاته
امللوثة بالبكترييا الربوسيال .

داُء الربوسيالت، حمى(ال)
املُتموجة، حمى(ال) املالْطية، حمى

البحرِ املُتوسط

414 bruxisme

bruxisme; brycomanie

طحن األسنان أثناء النوم .

صريف اَألسنان

415 bulimia nervosa

boulimie névrotique

من اضطرابات األكل .يتميز بتناول الطعام بشراهة و بصورة قهرية يف
نوبات.

صابِيع هامن

416 buried penis

pénis enfui

حالة خلقية أو مكتسبة يكون فيها القضيب خمتفيا كليا أو جزئيا حتت
سطح جلد العانة.

قضيب دفني
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417 C - reactive 
protein
protéine C-réactive

بروتني يرتفع تركيزه املصلي أثناء االلتهاب و أضرار األنسجة.

C ُلفاع(ال) املُتبروتني

418 cachexia

cachexie

اعتالل عام للصحة مع سوء التغذية وفقدان الوزن. و يرافق عادة
األمراض املزمنة.

دنف

419 cacomelia

cacomélie

تشوه خلقي لواحد أو أكثر من األطراف.

افاَألطْر هوشت

420 cafe au lait spots

taches café au lait

بقع مصطبغة بنية فاحتة  تظهر كنتيجة الرتفاع نسبة امليالنني يف البشرة
دون تغيري عدد اخلاليا امليالنينية مما مييزها عن الوحمات.

بقَع القَهوة باللَّبن

421 calcaneal 
apophysitis
apophysite calcanéenne

داُء سيفر. أكثر أسباب آالم  الكعب شيوعا عند األطفال.

بِيقئُ العاتالن هابالْت

422 calcitonin

calcitonine

هرمون ببتيدي  خيفض تركيز الكالسيوم يف الدم.

ونِنيكالِْسيت

423 calcitriol

calcitriol

.D الشكل الفسيولوجي الفعال من الفيتامني

كالْسيتريول

424 calicivirus

calicivirus

فريوسة رنوية . من أهم مسببات اإلسهال يف مرحلة الطفولة املتأخرة.

فَريوسةُ(ال) الكَأْسية

425 camptodactyly

camptodactylie

خلَل خلْقي يف التّنسّجِ اهلَيكَلي يتميز بالثني الدائم ألحد مفاصل
اَألصابِعِ أو أكثر.

انعطاف اِإلصبعِ املُستدمي

426 camptomelia

camptomélie

خلَل خلْقي يف التّنسّجِ اهلَيكَلي يتميز بانحناء و تقوس عظْم طَويل يف
أحد األطراف أو أكثر.

انعطاف اَألطْراف

427 camptomelic 
dysplasia
dysplasie camptomélique

شكل من القزامة يتميز منذ الوالدة بتقوس العظام الطويلة (وخاصة يف
الساقني)  وغريها من اضطرابات العمود الفقري العنقي، واجلهاز

العصيب املركزي و القلب والكلى.

افلُ لَألطْرجِ الفَاتسنلَلُ التخ

428 Candida albicans

Candida albicans

جِنس من الفُطْرِيات.

املُبيضةُ البيضاء

429 candidal diaper 
dermatitis

érythème fessier candidal

طفح يبدأ يف منطقة الشرج وينتشر بشكل متاخم سببه املُبيضة.

الْتهاب اجللْد احلفاظي الناجِم عن
املبيضات

430 candidiasis

candidiase; candidose

عدوى الفطريات من جنس املبيضات تصيب عادة  املناطقالرطبة من
اجلسم.

داُء املُبيضات

431 capillary alveolar 
dysplasia
dysplasie alvéolo-capillaire

اعتالل رئوي منائي مميت بفَرط ضغط الدمِ الرئَوِي عند اللولدان
والرضع.

ريِيعّالش يخج السِّنسنلَلُ التخ

432 capillary 
hemangioma
hémangiome capillaire

ورم وعائي أمحر على شكل قبة يقع عادة يف الرأس والرقبة. يكون
خلقيا أو يظهر خالل األشهر األوىل من احلياة.

ريِيعش يوِعائ مرو

433 capsulorrhaphy

capsulorraphie

خياطة كبسولة املفصل. يف جراحة خلْع الورِك اخللْقي مثال.

رفْو املحفَظَة

434 capsulotomy

capsulotomie

عملية شق حمفظة. يف جراحة الْتهاب املَفْصلِ القَيحي مثال.

بضع املحفَظَة

435 caput 
succedaneum
bosse séro-sanguine

وذمة يف فروة رأس الوليد.

حدبةُ(ال) املَصليةُ الدموِية
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436 carbamoyl-
phosphate 
synthetase 
deficiency
déficit en carbamoyl-phosphate synthetase

اضطراب أيضي يف دورةُ اليوريا.

عوز مخلِّقَة الغلُوتاثَيون

437 cardiac 
tamponade
tamponnade cardiaque

انضغاط القلب جراء تراكم السوائل(انصباب تأمورِي) أو الدم (تدمي
التأمور) يف التأمور.

قَلْيب حاسدن؛ا قَلْبِي كاكد

438 cardiocele

cardiocèle

تشوّه يتسم بربوز القلب من خالل شق( فتحة) يف جدار البطن أو
احلجاب احلاجز.

قَلْبِي تاقفان

439 cardiomegaly

cardiomégalie

زيادة شاذة يف حجم القلب. مع منسب قَلْبِي صدرِي يفوق 0.50 .

تضخم القَلْب

440 cardiomyopathy

cardiomyopathie

طيف من األمراض تضيب عضلة القلب. و تصنف اىل متوسع أو
ضخامي أو مقَيد.

اعتالَلُ عضلَة القَلْب

441 carpopedal spasm

spasme carpopédal

تشنج متواقت لألطراف األربعة.

يمقَد يغسر جنشت

442 cartilage-hair 
hypoplasia
hypoplasie cartilagineuse et pileuse

خلَلُ تنسج غضرويف كُردوسي يتجلى عند الرضيع بقصر األطراف ،
تقوس السيقان و تشوهات صدرية.

نقْص تنسجِ الغضروف و الشعر

443 cast

platre

جتهيز طيب يستخدم ملنع حركة أجزاء خمتلفة من اجلسم يف حاالت
الكسر واخللع.

جبرية

444 cat scratch 
disease
maladie des griffes de chat

الْتهاب للعقَد اللِّمفية الناحية يلي عادة خدش أَو عضة قطّة.

داُء خدشِ القطَّة

445 cataract

cataracte

التعتيم اجلزئي أو الكامل  لعدسة أو محفَظَةُ إحدى أو كلتا العينني.

ساد، كاتاراكت،

446 catarrhal 
appendicitis
appendicite catarrhale

التهاب خفيف للغشاء املخاطي للزائدة، مع إفراز شديد للمخاط،
ولكن دون تكوين قيح.

يلزالن ةدائالز هابالْت

447 cat's cry syndrome

syndrome du cri du chat

ختلف عقلي مع إصدار صوت يشبه مواء القطة.

متالَزِمةُ املُواء

448 Cattell Infant 
Intelligence scale
échelle d'Intelligence de Cattell pour enfants

" اختبار الذكاء العادل ثقافيا": ال حيتوي على أسئلة مكتوبة بل يعتمد
على عناصر بصرية.

سلَّم ذَكاِء الوليد لكَاتيل

449 caudal regression 
syndrome
syndrome de régression caudale

اضطراب تطَور النصف اجلسم السفلي (الذَنبِي) .ما يشمل أسفل
الظهر واألطراف، و اجلهاز البويل التناسلي، واجلهاز اهلضمي.

بِيقُر الذَّنقَهمتالزمة الت

450 caustic

caustique

مادة كيميائية قَلَوِية قوية  تدمر أنسجة اجلسم الرخوة مما يؤدى إىل
حروق عميقة.

كاوٍ

451 cavernous 
lymphangioma; 
strawberry 
hemangioma
lymphangiome caverneux; angiome tubéreux

وحمةٌ وِعائية شبِيهة بتوت اَألرض تظهر يف الوجه واألطراف و مناطق
أخرى من اجلسم مبا يف ذلك اجلهاز العصيب املركزي.

يفالكَه يفاللِّم ي(ال) الوِعائمرو

452 cavus foot

pied creux

تشوه . فرط تقعر القوس الطويل للقدم.

قَدم خمصاء

453 celiac disease

maladie coeliaque

سوُء امتصاص بعض العناصر الغذائية ينتج عن تناول بروتني الغلوتني
املُتسبب يف حتفيز التفاعالت املناعية يف االمعاء الدقيقة.

طْنِياُء(ال) البد
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454 Celiac sprue

sprue coeliaque

الداُء البطْنِي، سوُء االمتصاص بعض العناصر الغذائية ينتج عن تناول
بروتني الغلوتني املُتسبب يف حتفيز التفاعالت املناعية يف االمعاء الدقيقة.

ذَرب بطْين

455 celosomia

célosomie

تشوّه تكون فيه اَألعضاء البطْنِيّة بارِزة بسبب غياب القص واالضالع
كليا أو جزئيا أو بسبب فتحة يف جدار البطْنِ.

انفتاق اَألحشاء

456 centromere

centromère

منطقة يف الصبغي تصبح مترافقة مع األلياف املغزلية يف االنقسام
الفتيلي، واالنتصاف. وحيدد موقع القسيم املركزي شكل الصبغي.

كَزِي(ال) املَريمقُس

457 cephalic cry

cri céphalique

صرخة عالية النربة تصدر عن الوليد و تدل على ضرر دماغي متفاوت
 الشدة.

صرخةٌ مخية

458 cephalohematoma

céphalhématome

انصباب الدم حتت مسحاق مججمة الوليد بسبب رضح توليدي.

يأْسر وِيمد مرو

459 cephalometry

céphalométrie

قياس حجم الرأس اجلنيين بواسطة األشعة السينية وختطيط فوق
الصوت.

قياسات الرأْسِ

460 cerebral 
gigantism; Sotos 
syndrome
gigantisme cérébral; syndrome de Sotos

فرط منو خلقي أو تالٍ للوِالَدة مع حميط قَذَالي جبهِي مفرط و تأخري
يف التطور احلركي و املعريف.

عملَقَةٌ مخيةُ املَنشأ

461 cerebral palsy

infirmité motrice cérébrale

اضطرابات حركية نامجة عن إصابة مزمنة يف الدماغ تطراء قبل الوالدة
أو يف السنوات القليلة األوىل من احلياة. أهم أمناطها التشنجِي و

الكَنعي و الرّنحي و املختلط.

ياغملَلٌ دش

462 cerebrotendinous 
xanthomatosis

xanthomatose cérébro-tendineuse

اضطراب خلقي جسدي  متنح يف األستقالب اجلَواين للكوليستريول.
ينجم عنه،يف املراهقة املتأخرة،أورام صفراء يف األوتار، إعتام عدسة

العني وتنكس عصيب التدرجيي.

ةيماغالد ةرشتفرِ املُنامِ الصراُء اَألود
الوترِيةّ

463 ceroid 
lipofuscinosis
lipofuscinose céroïde

منط يفعي متأخر للشحام السفينغويلّ املخي (اضطراب أيضي).

ويديالسري وفوسينِياُء(ال) اللِّيبد

464 cerumen

cérumen

إفرازات مشعية صفراء أو بنية اللون  يف قناة األذن اخلارجية.

صمالَخ

465 chalazion

chalazion

كيسة محيدة تنشأ من غدد ميبوميوس يف ملتحمة اجلفن.

بردة

466 Chèdiak-Higashi 
syndrome
syndrome de Chèdiak-Higashi

مهق جِلْدي عينِي مع شذوذات دموِية.

متالَزِمةُ شدياق-هيغاشي

467 cheilectropion

chéilectropion

قلب الشفة بطناً لظهر.

انقالَب الشفَة

468 cheilitis

chéilite

التهاب منفرد يف احد الشفتني او كالمها، أو كجزء من التهاب عام
للفم.

فَةالش هابالْت

469 cheilognathopalat
oschisis
chéilo-gnathopalatoschisis;  bec-de-lièvre total 
unilatéral

شق خلقي يف األنسجة الرخوة و هيكل الشفَة و الفَك و احلَنك.

يلْقخ يكنح فَكِّي فَوِيش فَلَح

470 cheilognathoproso
poschisis
chéilo-gnathoprosoposchisis

شق خلقي يف األنسجة الرخوة و هيكل الشفَة و الفَك و الوجه.

يلْقخ فَكِّي فَوِيش هِيجو فَلَح
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471 cheilognathoschisi
s
chéilognathoschisis;  bec-de-lièvre incomplet

.فَة و الفَكوة و هيكل الشخشق خلقي يف األنسجة الر

يلْقخ فكِّي فَوِيش فَلَح

472 cheilorrhaphy

chéilorrhaphie

العالج اجلراحي للعلَم(الشفَةُ املَشقُوقَة).

رفْو الشفَة

473 cherry-red spot

tache rouge cerise

بقعة محراء يف مركز بقْعة الشبكية حتيط ا هالَة صفراء و تظهر بني
أعراض بعض الشحامات سفينغولية.

بقْعةٌ كَرزِيةٌ حمراء

474 cherubism

chérubisme; chérubinisme

مرض ليفي عظمي وراثي للفكني. حي يعطي تورم الفكني و بروز
العينني مظهرا مالئكيا.

ورم زوايا الفَك

475 child abuse

Abus sur enfants

سوء معاملة الطفل جسديا أوجنسيا أو عاطفيا أو إمهاله

انتهاك الطِّفْل

476 childhood  
desintegrative 
disorder
trouble désintégratif infantile

من االضطرابات النمائية االنتشارية . يتميز باحندار  كبري يف املهارات
(اللغوية و االجتماعية و احلركية) قبل سن 10

اضطراب(ال) التفككي الطفويل

477 childhood 
schizophrenia
schizophrénie de l'enfant

ذهان يطال الوظائف األساسية مثل الوعي بالذات وتفردها
واستقالليتها.

يطُفُول امفُص

478 childproof

sans danger pour les enfants

بيئة أو  شيء صمم ليكون أكثر أمانا لألطفال.

حريزعلى اَألطْفال

479 Chlamydia 
pneumoniae
Chlamydia pneumoniae

فَصيلَةٌ من اجلَراثيم السلبية الغرام و هي سبب شائع لألمراض اجلهاز
التنفسي السفلي، مبا يف ذلك االلتهاب الرئوي لدى األطفال.

متدثِّرةُ(ال) الرئَوِية

480 Chlamydia 
trachomatis
Chlamydia trachomatis

عدوى مزمنة يف امللتحمة و القرنية واليت تسببها املُتدثِّرةُ احلَثَرِية.

متدثِّرةُ(ال) احلَثَرِية

481 chloracne

acné chlorique

عد ناتج عن التعرضِ املطولِ إىل اهلدروكربونيات املُكَلورِ

عد كلورِي املَنشأ

482 choanal atresia

atrésie choanale; imperforation de la choane

خلل خلقي  يتميز بانسداد بني األنف والبلعوم األنفي.  ميكن أن
يكون وحيد أو ثُنائي اجلانِب، عظمي أو غشائي.

رتق قمعِ اَألنف

483 cholangitis

angiocholite

عدوى صاعدة للنظام الصفراوي غالبا ما تصيب األطفال ذوي
الركود الصفراوي.

الْتهاب اَألقْنِية الصفْراوِية

484 cholecystitis

cholécystite

اعتالل التهايب يصيب املرارة جراء اضطراب تدفق الصفراء، حصوات
يف املسالك الصفراوية أو عدوى.

الْتهاب املَرارة

485 choledochal cyst

kyste du cholédoque

حالة مرضية خلقية مرتبطة بتوسع كيسي محيد للقَناة الصفْراء واليت
ميكن أن تسبب انسدادا صفراويا و تشمع.

كيسةُ قَناة الصفْراء

486 cholelithiasis

cholélithiase

وجود أو تشكُّل حصى املسالك الصفراوية.

فْراوِيصٍّ صحت

487 cholera

choléra

عدوى إِسهالية حادة سببها الضمةُ الكُولريية .

كُولريا، هيضةُ

488 cholestasis

cholestase

ضعف تدفق العصارة الصفراوية بسبب انسداد يف القنوات الصفراوية
الصغرى (ركود صفراوي داخل الكبد) أو الكربى (ركود صفراوي

خارِج الكَبِد).

فْراوِيص كودر
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489 cholesteatoma

cholestéatome

حالة مرضية خلقية مرتبطة بتورم محيد خلقي أو مكتسب يتكون من
ظهارة حرشفية تنتج الكرياتني. و ينشأ يف عظام اجلمجمة و األذن

الوسطى.

يولترييسكُول مرو

490 chondroblastoma

chondroblastome

ورم محيد منشأه خاليا اَألرومة الغضروفية أو أحد سالئفها و يظهر
عادة يف كردوس العظام الطويلة.

يفورغُض يموأَر مرو

491 chondrodysplasia 
punctata
chondrodysplasie ponctuée

جمموعة غري متجانسة من اإلعتالالت العظمية اليت تتميز بترقُّط
املُشاشات يف مرحلة الرضوعية.

خلَلُ التنسجِ الغضروفي املُنقَّط

492 chondroectoderma
l dysplasia

dysplasie chondro-ectodermique

مرض وراثي ميتاز حبثَل غُضروفي وخلَل التّنسّجِ اَألديميّ الظَّاهر وعنش
.يلْقو  خلل قَلْبِي خ

يمياَألد يفورضجِ الغسنلَلُ التخ
رالظَّاه

493 chondroma

chondrome

ورم محيد منشأه اخلاليا اَألروميةٌ املُتوسطَة اليت تشكل الغضاريف.

يروفغُض مرو

494 chondromalacia 
patellae
chondromalacie rotulienne

تنكس مؤمل للغضروف املفصلي للرضفَة.

تلَين غُضروف الرضفَة

495 chondromyxoid 
fibroma of bone
fibrome chondromyxoïde osseux

ورم محيد عظمي مشاشي  نادر عند األطفال.

يظْمع يروفغُض يخاطم ييفل مرو

496 chordee

coudure de la verge

.تانِيحميول القضيب حنو سطح البطين يرافق عادة املَبال الت

انحناُء القَضيب

497 chorea

chorée

حركات سريعة ، مفرطة ، غري منضبطة، وغري طوعية تنتقل عشوائيا
عرب أجزاء اجلسم.

رقَص

498 choreoathetosis

choréo-athétose

حركات ال إرادية متزج بني الرقَص والكنع.

يقَصر عكَن

499 choriocarcinoma

choriocarcinome

منط خبيث نقيلي من أورام اَألرومة.

سرطانةٌ مشيمائية

500 choroid plexus 
carcinoma
carcinome des plexus choroïdes

من أورام الضفرية املَشيموِية اخلبيثية و تصيب األطفال ما دون 5
سنوات.

سرطانة الضفريةُ املَشيموِية

501 choroid plexus 
papilloma
papillome des plexus choroïdes

أكثر أورام الضفريةُ املَشيموِية شيوعاً.

ية احلُلَيموِيمية املَشفريالض مرو

502 choroid plexus 
tumors
tumeurs des plexus choroïdes

أورام ظهارية داخل البطَني املُخي يف الضفريةُ املَشيموِية. و هي أكثر
أورام اجلهاز العصيب املركزي شيوعاعند األطفال ما قبل السنة من

العمر.

أورام الضفريةُ املَشيموِية

503 choroiditis

choroïdite

التهاب اجلزء اخللفي من العنبِية.

الْتهاب املَشيمية

504 chromosomal sex

sexe chromosomique

.X جنس الشخص كما هو حمدد بوجود، أو غياب الصبغي

يغب(ال) الصسجِن

505 chromosome

chromosome

بنية تتكون من احلمض النووي الذي حيمل املعلومات الوراثية
الضرورية للخلية.

صبغي [ج:صبغيات]

506 chromosome 
aberration
aberration chromosomique

خلل يف عدد أو بنية الصبغيات يؤدي اىل اضطرابٍ صبغي.

يغبغٌ صيز
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507 chromosome arms

bras du chromosome

القسيمان الرئيسيان للصبغي اللذان يتعني طول كل منهما مبوقع
القسيم املركزي بينهما.

ذراعا الصبغي

508 chromosome band

bande chromosomique

منطقة عرب عرض الصبغي تصبغ  بطريقة متباينة.

رباط صبغي

509 chromosome 
banding
coloration des bandes chromosomiques

تلطيخ أَشرِطَة أو قطاعات من الصبعيات مما يسمح باستعرافها الدقيق.

استشراطُ الصبغيات

510 chromosome 
deletion
délétion chromosomique

الفقد الفعلي جلزء من الصبغي.

خبن الصبغي

511 chromosome 
disorder
trouble chromosomique

احلاالت السريرية النامجة عن اختالل يف بنية أوعدد الصبغيات.

اضطراب صبغي

512 chromosome 
duplication
duplication chromosomique

تضاعف املواقع يف الصبغي بسبب تضاعف مادته اجلينية.

يغبفيل صرت

513 chromosome 
translocation
translocation chromosomique

انتقال جزء من الصبغي، إما إىل صبغي آخر، أو مكان آخر يف نفس
الصبغي.

وِيغبفاٌء صإِز

514 chronic benign 
neutropenia of 
childhood
neutropénie chronique bénigne de l'enfant

عوز عدالت خفيف اىل معتدل حبيث ال تؤدي إىل زيادة خطر اإلصابة
بالعداوى القيحية.

دنة عة احلَميدنماملُز الَتدلَّةُ العق
اَألطْفال

515 chronic bullous 
dermatosis of 
childhood; linear 
IgA dermatosis
dermatite bulleuse chronique de l'enfance; 
dermatite à Ig A linéaires

جالد يندلع يف العقد االول من احلياة و يتكون من فقاعات عديدة ،
كبرية و  متوترة مليئة بسائل رائق أو نزيف.

جالد الطفل الفُقَّاعي املزمن

516 chronic 
granulomatous 
disease
maladie granulomateuse chronique

عيب خلقي يف قدرة الكُريات البيضاء املُتعدّدة النّوى على قَتل البكترييا
املبلعمة، مما يؤدي إىل تزايد العداوى.

داُء الورمِ احلُبيبِي املُزمن

517 chronic 
lymphocytic 
thyroiditis; 
Hashimoto disease
thyroïdite lymphocytaire chronique; maladie de 
Hashimoto

التهاب مزمن، منِيع للذَّات، للغدة الدرقية  . أكثر أمراض الغدة
الدرقية شيوعا لدى األطفال واملراهقني.

الْتهاب الدرقية الِّلمفاوِي املزمن، داُء
هاشيموتو

518 chylothorax

chylothorax

تراكم الكيلوس يف جتويف الصدر مصدره القَناةُ الصدرِية أو ملْفاوِيات
الصدر.

وجود الكَيلُوسِ يف الصدر

519 circumcision; 
prepucectomy
circoncision; prépucectomie

القطع اجلراحي لقُلْفَة القَضيب.

ختان

520 cirrhosis

cirrhose

تلَيف شاذ و مزمن ألحد األعضاء.

تشمع

521 clavicular sign

signe claviculaire

مساكة الثلث الدانِي من القصي يف الزهري اخللقي.

عالَمةُ(ال) الترقُوِية

522 claw hand

main en griffe

ية و ثَنيالمة السيعنل الساملَفاص طسط بتشوه يف اليد يتجلى يف فَر
للمفاصل بني سالميات اليد.

يد مخلَبِية
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523 claw toe

orteil en griffe

تشوه ينطوي على فَرط بسط املَفاصل بني سالميات القَدم و ثَين يف
.يالمالس يطشل املاملَفص

إصبع القَدم املَخلَبِية

524 cleft foot

pied fendu

.يشحو الو ِسيعاع اِإلنشق خلقي يف القدم بني الش

قَدم فَلْحاء

525 cleft hand; 
lobster-claw hand
main fendue; main en pince de homard

حالة تشوه اليد اليت تكون فيها اِإلصبع الوسطى مفقودة أو مدموجة.

يد فَلْحاء، يد مخلَبِ السرطان

526 cleft jaw

mâchoire bifide

عيب خلقي ناتج عن فشل التحام الفك السفلي األمين واأليسر بشكل
صحيح أثناء التطور اجلنيين.

الفَك فَلْح

527 cleft lip; harelip; 
cheilognathus; 
cheiloschisis
fente labiale; bec-de-lièvre

عيب خلقي شائع يتمثل بوجود شق يف الشفة العليا.

شفَةُ(ال) املَشقُوقَة، علَم، أثْرد

528 cleft palate

fente palatine; palatoschizis; division palatine; 
uranoschisis

عيب خلقي ناتج عن إخفاق التحام أنسجة سقف الفم.

يكنح قوق، فَلْح(ال) املَشكنح

529 cleft sternum

sternum fendu

شق خلقي يف القص نتيجة اندماج عائب لألشرِطَة اَألرومية املُتوسطَة
يف خط الوسط.

قَص(ال) املَشقوق

530 cleft tongue; bifid 
tongue
langue bifide

لسان مقسوم بثلمة طولية.

لسانٌ مشطُور

531 cleidocranial 
dysplasia
dysplasie cléidocrâniene

شكل من القزامة يتميز عند الرضع بتدىل الكتفني، يوافيخ مفتوخة،
جبهة بارزة، قصر القامة ، وتشوهات األسنان.

يفحالق قُوِيرجِ التسنلَلُ التخ

532 clinodactyly

clinodactylie

احنراف دائم ألحد األصابع (عادة اخلامس).

انحراف اَألصابِع

533 clitoral synechiae

synéchies clitoridiennes

حالة مرضية تتجلى يف التحام غطاء و حشفة البظر.

الْتصاقات البظْرِ

534 clitorimegaly

clitorimégalie

شوه خلقي يكون فيه البظر اكرب من حجمه الطبيعي.

ضخامةُ البظْر

535 cloaca

cloaque

يف اجلنني. جتويف متمدد  ذنبِيا من املعى املُؤخر تتمايز منه األمعاء
الغليظة، املثانة البولية واألعضاء التناسلية.

مذْرق

536 cloacal membrane

membrane cloacale

يف اجلنني. غشاء ثُنائي اَألدمي يغلق اية القناة اهلضمية البدائية  قبل
مرحلة تقسيم املَذْرق.

يقشاُء(ال) املَذْرغ

537 clonus

clonus

انقباض عضلي متكرر، حمرض باالمتداد.

رمع

538 closed reduction

réduction orthopédique

عالج الكسور دون اللجوء اىل اجلراحة.

رد مغلَق

539 Clostridium tetani

Clostridium tetani

بكترييا الهوائية، إجيابية الغرام تنتج بروتينات ذات سميةٌ عصبِية و
دموية. هي مسببة الكُزاز يف البشر.

مطَثِّيةُ(ال) الكُزازِية

540 clubfoot

pied bot

تشوه دائم خلقي أو مكتسب يف القدم يستحيل معه الوطْء
.يصماَألخ

حنف القَدم

541 clubhand; 
talipomanus
main bote

تشوه خلقي أو مكتسب يف توجيه اليد. يكون حنف اليد كُعبرِيا،
زنديا أو راحيا.

حنف اليد
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542 cluttering

encombrement; bredouillage

إسراع يف الكالم مع فقد الطالقة، ولكن دون تكرار أو تردد.

هذْرمة

543 coagulation

coagulation

عملية تفاعل عوامل ختثر الدم لتكوين جلطة فيربين غري قابلة للذوبان.

تخثُّر

544 coagulopathy

coagulopathie

اضطرابات نزفية أو خثارِية سببها خلل كمي أو وظيفييهم الربوتينات
التخثرية أو صفيحات الدم.

ثْرِيالَلٌ ختاع

545 coarctation of 
aorta
coarctation de l'aorte

تضيق خلقي لألر على مستوى تفرع الشريان تحت الترقُوِة.

تضيق اَألبهر

546 Coats disease; 
chronic 
progressive 
exudative 
retinopathy
maladie de Coats; rétinite exsudative externe

اعتالل نضحي جمهول السبب يتميز بتوسع شعريات الشبكية و تشكيل
نضحات داخل وحتت الشبكية  مع نزيف وانفصال شبكية العني.

يحضالن ةيكبالَلُ الشتداُء كُوتس، اع
املُترقِّي املُزمن

547 Cockayne 
syndrome
syndrome de Cockayne

اضطراب وراثي: قزامة وضمور الشبكية وصمم.

متالَزِمةُ كوكني

548 cognitive 
development
développement cognitif

منو الطفل من حيث معاجلة املعلومات، واملوارد املفاهيمية واملهارات
اإلدراكية و تعلم اللغة وغريها.

افراُء االستعمن

549 colic baby

colique du nourisson

استمرار الطفل بالبكاء ملدة ثالث ساعات يف اليوم خالل ثالث ايام يف
االسبوع ملدة تزيد عن ثالثة اسابيع دون وجود اي سبب مرضي او

عدم جوع الطفل.

مغص الرضع

550 collodion baby

bébé collodion

وليد يعاين من فرط التقرن سماكي الشكْل  يتجلى يف جلد أمحر المع
وشفاف يعطي االنطباع أن الوجه ثابت.

طفْلٌ كولُّوديوينّ

551 colloid milium

milium colloïde; pseudomilium colloïde

تحبب زاه ناتج عن تنكس غَروانِي للجلد يظهر بعد حرق مشسي حاد
أو  تعرض مزمن ألشعة الشمس.

دخينةٌ غَروانِية

552 coloboma 
[pl.colobomas, 
colobomata]
colobome [pl.colobomes]

نقص خلقي يف نسج العني.

ثُالَمة [ج:ثُالَمات]

553 colostrum 

colostrum

أول احلليب الذي يصدر من ثدي األم بعد الوالدة أو قبلها بقليل.

لبأ

554 colostrum bodies

corpuscules du colostrum

يف اللبأ.عناصر كروية كبرية تتكون من حبيبات دهنية مغلفة بغشاء .

جسيمات لبئية

555 combined 
immunodeficiency
déficit immunitaire combiné

عوز مناعي أَولي وراثي يتميز باخنفاض وظيفة اللمفاوِيات التائية .

عوز مناعي مشترك

556 comedo

comédon

صمامة من الكراتني و الزهم تسد فتحة جريب الشعرة

زؤان

557 common cold

rhume banal

اضطراب نزلي يف اجلهاز التنفسي العلوي سببه عدوى فريوسية أو
خمتلطة.

زكام

558 common variable 
immunodeficiency
déficit immunitaire vulgaire variable

عوز مناعي أَولي يتميز بنقص غاماغلوبولني الدم مع خاليا B عادية
ظاهريا.

عوز مناعي شائع متغير
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559 communicating 
hydrocephalus

hydrocéphalie communicante

موه الرأس ويكون فيه جريان السائل الدماغي النخاعي حراً بني
البطينات واحلبل الشوكي، ولكنه ال يمتص.

موه الرأْسِ املُستطْرِق، موه الرأْسِ
االتصايلّ

560 compartment 
syndrome
syndrome des loges

اعتالل يزداد فيه الضغط داخل حيز غري قابل للتمدد يف اجلسم ما يعيق
الدورة الدموية ووظيفة األنسجة داخل هذا الفضاء.

متالزمة احلُجرات املَضغوطة.

561 complement 
system
système du complément

جمموعة من الربوتينات املصلية الفعالة يف املناعة من خالل حلّ
املكروبات، طهاية املُستضدات و حتفيز البلْعمة و االلْتهاب.

جملَةُ املُتممة

562 concrete stage

stade concret

هي مرحلة من نماء االستعراف ،وفقا لنظرية بياجي، ختص األطفال
من 7 اىل 11 سنة.

مرحلة(ال) الواقعية

563 conduct disorder

trouble du comportement

تكرر و استمرار سلوكيات تنتهك احلقوق األساسية لآلخرين أو
القواعد و املعايري اتمعية نسبة للفئة العمرية للفرد.خاصة عند

املراهقني.

اضطراب التصرف

564 condyloma 
acuminata
condylome acuminé

عدوى جنسية يسببها فَريوس الورمِ احلُلَيمي البشرِي و قد تنتقل إىل
الطفل أثناء الوالدة.

ورم لُقْمي مؤنف

565 congenital 

congénital; inné

خاصية موجودة مند الوالدة

يلْقخ

566 congenital 
abnormalitie; 
dysgenesis
anomalie congénitale; dysgénésie

اضطراب تكوين عضو أو جزء من اجلسم خالل الفترة اجلنينة.

تشوه خلقي، شذُوذ خلقي، خلَلُ
التكَون

567 congenital 
adrenal 
hyperplasia
hyperplasie congénitale des surrénales

اضطراب صبغي جسدي متنح. عوز أنزميي يف تخليق الكورتيزول و /
أو األلدوستريون مما يؤدي إىل تراكم سالئف األندروجني.

يلْقجِ الكُظْرِ اخلسنطُ تفَر

568 congenital 
amputation
amputation congenitale

بتر يف داخل الرحم من خالل ضغط الرباطات املضيقة، أو بسبب
خلل يف أنسجة اجلنني.

بتر وِالدي

569 congenital 
anemia of 
newborn
anémie congénitale du nouveau-né

يدعى أيضا داُء انحالَلِ الدم الوليدي . داء حالٌّ للدّم حاد يصيب
اجلنني أَو املولود اجلديد سببه إنتاجِ أجسام مضادة أمومية خلاليا الدمِّ
احلمراِء اجلنينية.  يتضمن الداء عادةً  تنافُر  RH بني األمِّ واجلننيِ

يلْقاخل ليدمِ الود فَقْر

570 congenital central 
hypoventilation 
syndrome; Ondine 
curse; primary 
alveolar 
hypoventilation
syndrome d'hypoventilation alvéolaire centrale 
congénitale; malédiction d'Ondine; 
hypoventilation alvéolaire primaire;

.يومفَسِ النطاع النقجمهول السبب يؤدي اىل ان لِّيقتسم رابطاض

كَزِياملَر ةوِيهقْص التمتالزمة ن
ةوِيهالت قْصدين، نةُ أُونناخللقي، لَع

يئالبِد يخنالس

571 congenital Central 
Hypoventilation 
Syndrome; 
Ondine's curse
Syndrome d'hypoventilation centrale 
congénitale; malédiction d'Ondine

فشل يف التهوية أثناء النوم حيدث يف املرحلة الوليدية.

متالزمة نقْص التهوِية املركزي
اخللقي، لَعنةُ أُوندين

572 congenital 
cortical 
hyperostosis; 
Caffey's disease; 
infantile cortical 
hyperostosis
hyperostose corticale infantile; maladie de Caffey

مرض يف الرضع الصغار يتميز بتورم األنسجة الرخوة مبحاداة العظام
املتضررة و محى.

فَرطُ التعظُّمِ القشرِي الطَّفْلي، داُء
كايف
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573 congenital 
diaphragmatic 
hernia
hernie diaphragmatique congénitale

جمموعة من العيوب الوالدية اخللقية للحجاب كفتق بوكدالك و فتقِ
مورغاين واندحاق احلجاب وعيوب الوترِ املركزية للحجاب.

فتق خلقي يف احلجاب احلاجز

574 congenital 
dyserythropoietic 
anemia
anémie dysérythropoïétique congénitale

فقر دم  وراثي يتميز بأرومات محراء متعددة و متمزقة النواة، فَقْد
التزامن بني النضج النووي واهلَيولَي، وتشوهات نووية يف السالئف

النقية للكريات احلمراء.

نكَوذ تذُوفقر الدم اخللقي لش
الكُريات احلُمر

575 congenital 
elevation of the 
scapula; sprengel 
deformity
surélévation congénitale de l’omoplate;

نزوح تصاعدي خلقي للوح الكتف.

ارتفاع الكتف اخللقي، كَتف مرتفعة،
تشوه سربِينغل

576 congenital 
generalized 
lipodystrophy
lipodystrophie congénitale généralisée

اضطرابات وراثية (صبغية جسدية متنحة ) تتصف بنقص حاد معمم
من األنسجة الدهنية، مقاومة اَألنسولني وفَرطُ ثُالثي غليسرييد الدم.

حثَلُ(ال) الشحمي اخللْقي املُتعمم

577 congenital 
hepatic fibrosis
fibrose hépatique congénitale

. فْراوِيالص ابِيمتنحٍ للجِهاز الب يدسج يغبص يائماضطراب ن

يلْقخ يكَبِد فلَيت

578 congenital hip 
dislocation
luxation congénitale de la hanche

مصطلح يشمل اخلَلْع اجلُزئي أو التام لرأس عظم الفخد و خلَل تنسج
.احلُق

يلْقرِك اخللْع الوخ

579 congenital 
hypopituitarism
hypopituitarisme congénital

نقص السكر يف الدم  عند الوليد بسبب عوز خلقي يف هرمون النمو و
اهلُرمون املُوجه لقشرِ الكُظْر.

قُصور النخامية اخللقي

580 congenital 
hypoplastic 
anemia
anémie hypoplastique congénitale

مرض خلقي يتميز بعوز سالئف الكرايات احلمراء و قد يشمل يف
بعض األحيان الكريات البيض والصفيحات.

فَقْر الدمِ اخللْقي الناجِم عن نقْصِ
التنسج

581 congenital 
hypothyroidism; 
primary 
hypothyroidism
hypotyroïdisme congénital; hypothyroïdisme 
primaire,

حالة مرضية يف الرضوعية أو يف مرحلة الطفولة املبكرة بسبب عوز
هرمونات الغدة الدرقية أثناء احلمل.

ةيقرالد قُصور ،اخللقي ةيقرالد قُصور
يلاَألو

582 congenital 
ichthyosiform 
erythroderma
érythrodermie ichtyosiforme congénitale

مساك موروث صبغي جسدي متنح  عند الوليد.

يلْقاخل يماكالس لْداجل رارماح

583 congenital lobar 
emphysema; 
giant lobar 
emphysema
emphysème lobaire congénital; emphysème 
lobaire géant

شذوذ منائي للجهاز التنفسي السفلي يتميز بتضخم مفرط لفَص واحد
أو أكثر يف  الرئة.

القعم يفَص فَاخخلقي، ن يفَص فَاخن

584 congenital 
melanocytic nevus
névus mélanique congénital

كتلة محيدة تنشأ نتيجة لتبدل وانتشار اخلاليا امليالنينية عند تقاطع
البشرة و اجللد.  حيدث على منط فُرادي أو وراثي.

وحمةٌ ميالنينيةُ اخلاليا خلقية

585 congenital 
microvillus 
atrophy
atrophie microvillositaire cogénitale

أو داء مشتمالت الزّغَيبات. اضطراب خلقي متنح يف ظهارة األمعاء
يشكل أكثر أسباب اإلسهال اِإلفْرازِي شيوعا عند الولدان.

يلْقغَيبات اخلّمور الزض

586 congenital 
nystagmus
nystagmus congénital

حركات إيقاعية ال إرادية للعينني عند الوليد بسبب إصابات ترجع اىل
ما قبل أو أثناء الوالدة .

رأْرأَةٌ خلْقية
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587 congenital pain 
Insensitivity; 
congenital 
analgesia
analgésie congénitale

حالة مرضية وراثية تتميز بعدم األحساس باألمل على الرغم من القدرة
على التمييز بني احملفزات الضارة و غري الضارة.

يلْقطْالنُ اَأللَمِ اخلب

588 congenital 
pseudarthrosis
pseudarthrose congénitale

اعتالل خليقي يتميز بزوال التعظُّم و وهن أحد العظام الطويلة، يليها
احنناء وكَسر مرضي مع عدم القدرة على تكوين الدّشبذ العادي.

التمفصل الكاذب اخللقى

589 congenital 
subglottic stenosis
stenose subglottique congénitale

تضيق منائي خلقي للحنجرة.

تضيق حتت املزمار اخللقي.

590 congenital syphilis

syphilis congénitale

عدوى وخيمة تنتقل عرب املشيمة من األم املصابة بالزهري إىل اجلنني.

يلْق(ال) اخلرِيهز

591 congenital 
torticollis
torticolis congénital

ميل خلقي يف العنق ناجم عن إخفاق العضلة القصية الترقوية اخلشائية
.يف النمو السوي

يلْقخ رعص

592 congenital 
toxoplasmosis
toxoplasmose congénitale

عدوى قبل الوالدة باملُقَوسة الغوندية مع إصابة اجلهاز العصيب للجنني
النامي.

داُء املُقَوسات اخللْقي

593 congential 
oculofacial 
paralysis; Mobius 
Syndrome
paralysie oculofaciale congénitale; syndrome de 
Mobius

انعدام تنسج النوى العصبية الوجهية يتجلى يف شلل يف الوجه و
العينني، قد ترافقه أعراض أخرى كفقدان السمع، صعوبة يف التنفس،

اختالل جدار الصدر و اختالل األطراف.

رِيصنِ البيبصيف الع يلْقلَلُ(ال) اخلش
و الوجهِي، متالَزِمةُ ميبيوس

594 conjugated 
bilirubin; direct 
bilirubine
bilirubine conjugée; bilirubine directe

شكل ذَواب يف املاء للبِيلريوبني مقْترِن حبمض الغلوكورونيك.

بِيلريوبني مقْترِن، بِيلريوبني مباشر

595 conjunctivitis

conjonctivite

الْتهاب ملْتحمة العني قد يكون فريوسيا ، بكترييا أو أرجيا.

الْتهاب املُلْتحمة

596 connective tissue 
nevus
névus du tissu conjonctif

مرواإليالستني(و ،(كوالَجينِي مرو)هو ورم عايب من الكوالجني
النسيجِ املَرِن)، و /   أو اجلليكوزامينوجليكان  اجللد(وحمةٌ موسينِية).

امسيجِ الضةُ النمحو

597 constipation

constipation

صعوبة أو نذرة التغوط.

إِمساك

598 contact dermatitis

dermatite de contact

منط من اِإلكْزمية ينتج عن تعرض اجللد ملادةُ محسسة.

يماسالت لْداجل هابالْت

599 continence

continence

وظيفة طبيعية ملَصرة.

حصر

600 conversion 
disorder
trouble de la conversion

اإلصابة بأعراض طبية مثل الشلل أو العمى أو فقدان النطق نتيجة
لعوامل نفسية، وتزيد يف فترة املراهقة والشباب.

اضطراب التحوِيل

601 Coombs's test; 
antiglobulin test
test de Coombs; test à l'antiglobine

اختبار للكشف عن اَألضداد غري الراصة اليت تستهدف الكريات
احلمراء يف فَقْر الدمِ االنحاللي الناجِم عن املَناعة الذاتية.

اختبار كومبس، اختبار ضد الغلوبولني

602 cor triloculare 
biatriatum
coeur triloculaire biventriculaire

داٌء قَلْبِي خلْقي ميتاز بغياب خلقي للحاجِز بني البطَينني.

ثُالثي اَألجواف ثُنائي اُألذَين
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603 corectopia

corectopie

شذوذ يف موقع احلَدقَة.

حدقَةٌ منتبذَة

604 coronary 
arteriovenous 
fistula
fistule coronaire artérioveineuse

داٌء قَلْبِي خلْقي. اتصال شاذ نيب شريان تاجِي و إحدا غُرف القلب
أو األوعية اجلاورة له.

يريدو يانِيرش تاجِي ناسور

605 corset

corset

يف اجلراحة: غالف مبطن وجامد بشكل عام يوضع يف كسور وتشوه
العمود الفقري.

مشد

606 corticosteroid

corticostéroïde

هرمون تفرزه القشرة الكُظْرِية.

كورتيكوستريويد

607 corticotropin 
releasing hormone
substance libératrice de la corticotrophine; 
corticolibérine

ناقلٌ عصبِي ببتيدي يساهم يف بلورة تفاعلُ الكَرب عن طريق حتفيز
إفراز اهلُرمون املُوجه لقشرِ الكُظْر .

هرمونُ(ال) املُطْلق ملُوجهة القشرة

608 Corynebacterium 
diphtheriae
Corynebacterium diphtheriae

البكترييا املسببه لعدوى اخلناق.

الوتديةُ(ال) اخلُناقية

609 cough

toux

طرد مفاجئ و مسموع للهواء من الرئتني خالل مزمار مغلق جزئيا، و
يسبقه استنشاق .

سعال

610 cow's milk 
protein allergy

allergie aux protéines du lait de vache

أرجية تظهر عندما تتضمن محية الرضيع بروتينات حليب البقر.

أرجية(ال) الناجِمة عن بروتينات لَبنِ
البقَر

611 coxa valga

coxa valga

تشوه خلقي، مكتسب أو منائي يف الورك يتجلى يف فرط انفراج
الزاوية بني عنق الفخذ و جدلُه .

ورِك روحاء

612 coxa vara

coxa vara

تشوه خلقي، مكتسب أو منائي يف الورك يتجلى يف تقلّص الزاوية بني
عنق الفخذ و جدلُه .

ورِك فَحجاء

613 crackle

craquement; crépitation

صوت تسمعي حاد وقصرييدل على تفتح جماالت هوائية مغلقة سابقا.

كَركَرة

614 cradle cap; crusta 
lactea
casque séborrhéique

قشرةٌ مثِّيةٌ علَى رأْسِ الوليد.

قرف اللَّبن

615 cranial synostosis

synostose crânienne

االلتحام املبكرة للدروز القحفية.

الْتحام عظامِ القحف

616 craniofacial 
dysostosis; 
Crouzon's disease
dysostose craniofaciale; maladie de Crouzon

تشوّه قحفي موروث يتميز بتضخم اجلمجمة و جبهة بارِزة ونتوء
العينني وأنف منقاري الشكل، ونقْص تّنسّج الفَك العلْوِي.

خلَلُ التعظُّمِ القحفي الوجهِي، داُء
كُروزون

617 craniofenestria; 
craniolacunia
fenestration crânienne; lacune crânienne

نماء معيب لقحف اجلَنني يتسم بوجود مناطق يكون فيها عظم
اجلمجمة غري مكتمل التشكل.

تنوفُذُ القحف، تجوب القحف

618 craniopagus

crâniopage

أحد التوأمني امللتصقني من جهة القحف.

متحد القحفَني

619 craniopagus 
frontalis
crâniopage frontal

أحد التوأمني امللتصقني من جهة اجلبهة.

متحد اجلَبهتني

620 craniopagus 
occipitalis
crâniopage occipital

أحد التوأمني امللتصقني من جهة القَذَال.

متحد القَذالَني
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621 craniopagus 
parietalis
crâniopage pariétal

أحد التوأمني امللتصقني من جهة العظْمنيِ اجلدارِيني.

متحد العظْمنيِ اجلدارِيني

622 craniopharyngiom
a
crâniopharyngiome

نوع من أورام املخ املشتقة من األنسجة اجلنينية للغدة النخامية .

يلْعومب يفحق مرو

623 craniorrhachischisi
s
crâniorachischisis

هو الفَلْح  اخللْقي الوخيم للقحف والعمود الفقَرِي الناجم عن
االغالق الناقص هلما يف مرحلة النماء اجلَنيين.

انشقاق القحف و السيساء

624 craniosynostosis

craniosynostose; craniosténose

اإلغالق املبكر لواحد أو أكثر من دروز القحف.

تعظُّم الدروزِ الباكر

625 craniotabes

craniotabès

انضغاطات صغرية يف عظام اجلمجمة لدى األطفال بسبب الزهري، أو
سغل، أو رخد.

يفحق تابِس

626 cranium bifidum

crâne bifide

خلَلُ رفاء يف القحف.

قحف مشقوق

627 creche

crèche

دار تتعهد األطفال ، أثناء غياب أمهام يف العمل.

ةضانح دار

628 cretinism

crétinisme

ختلف عقلي  شديد سببه درقي، ويوازيه قصر القامة، ووذمة خماطية.

فَدامة

629 crib

berceau

سرير صغار األطفال.

مهد

630 Crigler-Najjar 
syndrome
syndrome de Crigler-Najjar

يرقان الاحناليل بعوز إنزميي

متالَزِمةُ كريغلر-جنار

631 crisscross heart

cœur croisé

تشوه منائي للقلب يتميز باتصال أُذَينِي بطَينِي ملتو كنتيجة النفتال
كتلة البطينني حول حمورها الطويل.

قلب متصالب

632 Crohn's disease

maladie de Crohn

هابِيالْت يبِيبمِ حرارِ القَولون مع تشكيل ول جِدهاب كَامهو الْت
هضمي مزمن .عادة ما حيدث يف سن املراهقة أو يف العشرينات من

العمر.

داُء كُرون

633 crossed adductor 
reflex
réflexe de l'adducteur croisé

تقلص انعكاسي يف طرف سفلي عند لَطْح  وتر الرضفَة يف ساق
املعاكس. و جوده يعترب طبيعيا عند الرضع قبل 6 أشهر.

منعكَس املُقَربة املُتصالب

634 croup

croup

سعالٌ نباحي و بحة وشهيق صريرِي نتيجة التهاب املزمار و احلبال
الصوتية واحلنجرة ما حتت املزمار

خانوق

635 cryptorchidism; 
undescended 
testis
cryptorchidie

اضطراب خلقي ناتج عن إخفاق خصية أو كالمها يف الرتول و
التموقع يف الصفن.

ازِلَةن رةٌ غَييصة، خيفاُء اخلُصتاخ

636 cubitus valgus

cubitus valgus

تشوه خلقي، مكتسب أو منائي يف املرفق يتجلى يف احنناء وحشي شاذ
حملور الساعد.

مرفَق أَروح

637 cubitus varus

cubitus varus

تشوه خلقي، مكتسب أو منائي يف املرفق يتجلى يف احنناء إنسي شاذ
حملور الساعد.

مرفَق أَفْحج

638 curly toes

orteils spirochète

تشوه. ثَين يف املَفاصل املشطية السالمية و املَفاصل بني سالميات القَدم
مع احنراف إِنِسي ألصابع القدم.

أَصابِع القَدمِ املُلْتوِية
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639 Cushing Syndrome

syndrome de Cushing

حالة مرضية ناجتة عن التعرض لفترات طويلة ملستويات مفرطة من
الكورتيزول و لفترات طولية.

متالزِمةُ كوشنغ

640 cutaneous 
mastocytosis
mastocytose cutanée

آفات جلدية سببها ارتشاح غري طبيعي للخالَيا البدينة.

كَثْرةُ اخلَالَيا البدينة يف اجللْد

641 cutis laxa; cutis 
pendula; 
dermatomegaly; 
generalized 
elastolysis
chalastodermie; dermatochalasie

جمموعة من األمراض النسيج الضام يف اجللد تظهر فيه طيات متدلية
فضفاضة.

تهدلُ اجللْد

642 cutis marmorata; 
marble skin
peau marbrée

امحرار و / أو إزرراق اجللد يف معظم أحناء  اجلسم عندما يتعرض
الرضع وحديثي الوالدة لدرجات حرارة منخفضة .

رِيمرم جِلْد

643 cutis verticis 
gyrata
pachydermie plicaturée

حالة خلقية   ترتبطَ بتثخن جلد فروة الرأس ، مع تشكيل طيات
وشقوقِ .

تثَخن جِلْد الفَروة و التالَفيف

644 cyanosis

cyanose

حالة يكتسي فيها اجللد واألغشية املخاطية إىل لون ضارب إىل الزرقة.

زراق

645 cyclic 
neutropenia; 
periodic 
neutropenia
neutropénie cyclique; neutropénie périodique

اضطراب خلقي يف تكوين املُحببات يؤدي اىل تقلبات دورية يف
عدالت الدم و خليا مناعية أخرى.

قلَّةُ العدالَت الدورِية

646 cyclic vomiting

vomissements cycliques

اضطراب وظيفي مزمن جمهول السبب تبدأ أعراضه يف الظهور يف
مرحلة الطفولة( 3 اىل7  سنوات ).

رِيوٌء دقَي

647 cyclopia

cyclopie

مسخ ناتج عن فشل افْتراد احلَجاجني.

تصقْلُب

648 cystalgia

cystalgie

أمل منشأه املثانة.

وجع املَثانة

649 cystic 
adenomatoid 
malformation of 
the lung
malformation adenomatoïde kystique du poumon

شذوذ منائي للرئة يتميز بكتل متعددة الكيسات النامجة عن فرط منو
.ييف القصيبات النِهائ يومغد

تشوه(ال) شبه الغدي الكيِسي يف
الرئة.

650 cystic fibrosis; 
mucoviscidosis
mucoviscidose

مرض وراثي يصيب الغدد اإلفرازية املسؤولة عن تصنيع و إفراز
املخاط و العرق حبيث يصبح املخاط  مسيكا جداً ما يؤثر بشكل

رئيسي بالرئتني و البنكرياس و أعضاء أخرى.

كيِسي فلَيت

651 cystic hygroma; 
hygroma cysticum
lymphangiome kystique

تشوه ملفاوي ينشأ يف الكيس اجلنيين الليمفاوي.

كيِسي طْبر مرو

652 cystitis

cystite

التهاب جرثومي أو غري جرثومي للمثانة البولية.

الْتهاب املَثانة

653 cystography

cystographie

فحص املثانة بواسطة األشعة السينية و مادة تبيانية.

تصوير املَثانة

654 cystoscopy

cystoscopie

فحص املَثانة البولية باملنظار الداخلي.

تنظري املَثانة

655 cytomegalic 
inclusion disease
maladie des inclusions cytomégaliques

داء ينتج عن العدوى بالفَريوس املُضخّم للخالَيا.حتْدثُ اإلصابة لدى
املواليد اجلدد يف الرحمِ أَو أثناء الوالدةَ .

داٌء مضخم للخاليا االشتمالية
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656 cytomegalovirus

cytomégalovirus

أحد الفريوسات اهلريبيسية اليت تصيب الغدد اللعابية والكبد والطحال
والرئتني والعينني، وغريها من األجهزة واليت تنتج خاليا ضخمة مع

مشتمالت داخل النواة.

فَريوس(ال) املُضخم للخالَيا
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657 dacryocystitis; 
dacrycystitis
dacryocystite

من املضاعفات االلتهابية لضيق القُنية الدمعية.

الْتهاب كيسِ الدمع

658 dacryocystocele

dacryocystocèle

قيلَةٌ مخاطية تظهر عند الوالدة أو بعد فترة وجيزة منها كنتيجة
.يعمالد يفيف املسلك اَألن يالنسداد قُطب

قيلَةُ كيسِ الدمع

659 dacryocystorhinos
tomy
dacryocystorhinostomie

تنوسر كيس الدمعِ جراحيا لنزح قَناة أَنفية دمعية.

مفاغَرةُ كيسِ الدمعِ باَألنف

660 dacryostenosis

dacryosténose

انِسداد خلْقي للقَناة اَألنفية الدمعية.

ضيق القُنية الدمعية

661 dactylophasia

dactylophasie

استخدام األصابع واليدين بدالً عن الكالم، كما هو احلال عند ضعاف
السمع والنطق .

تخاطُب(ال) باَألصابِع

662 Dandy Walker 
malformation
malformation de Dandy-walker

موه الرأْس بانسداد ثقبة بطينية ينتج عنه توسع كيسي للبطني الرابع يف
احلُفْرة اخلَلْفية للدماغ ونقص تنسج املُخيخ.

تشوه داندي ووكر

663 deformation

déformation

تغيري يف شكل أو بنية عضو بعد أن متايز بشكل طبيعي.

تشوه، تشويه

664 deglutition; 
swallowing
déglutition

إيالج املواد الصلبة والسوائل يف اجلهاز اهلضمي عن طريق الفم
واحللق.

بلْع

665 dehydration

déshydratation

ضياع السوائلِ والشوارِد

تجفاف

666 delactation

sevrage

مرحلة يتم فيها تنويع مصادر التغذية للطفل الرضيع بدال من االعتماد
الكلي على الرضاعة .

فطام

667 delayed puberty

retard pubertaire

تأخر حدوث النضج اجلنسي بعد سن يفوق بِ 2.5 انحرافا معيارِيا
متوسط سن البلوغ .

بلوغُ آجِل

668 deletion

délétion

الفقد الفعلي جلزء من الصبغي.

خبن

669 demyelination

démyélinisation

فقدان أو اختالل وظيفة امليلني يف اجلهاز العصيب املركزي أو املُحيطي.

زوالُ املَيالني

670 dendritic keratitis

kératite dendritique

من أشكال التهاب القرنية باهلربس يتميز بتشكيل حويصالت صغرية
تنفقع لتشكل تقرحات.

نِيصغالت ةنِيالقَر هابالْت

671 dental fluorosis; 
mottled enamel
fluorose dentaire; émail tacheté

شكل متوطن و مزمن من نقص تنسج ميناء األسنان ينجم عن
استهالك مياه ذات نسبة عالية من الفليور خالل فترة تكوين األسنان .

تسمم اَألسنان بالفلُور، تبقُّع امليناء

672 dentinogenesis 
imperfecta; 
hereditary 
opalescent
dentinogenèse imparfaite; dentine opalescente 
héréditaire

بلون شفّاف أو غميم لألسنان زعيب وراثي يف تشكيلِ العاج يتمي
وميناء أسنان سهل الكسر وانسحال يف السطْح اِإلطْباقي وتلْون للعاج

املكشوف.

يوِراث ميغَم اجِ املَعيب، عاجنُ العكَوت

673 dentitia praecox

dentition précoce

البزوغُ املُبكِّر لألسنان.

تسنني  مبكِّر
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674 dentitia tarda

dentition tardive

البزوغُ املتأخر لألسنان.

تسنني  متأخر

675 dentition

dentition

بزوغُ األسنان

ننيست

676 Denver 
developmental 
screening test
test de dépistage morphologique de Denver

للتحديد املُبكر لتأخر النمو عند األطفال.

اختبار دنفر لتحري النمو

677 dermatitis 
exfoliativa 
neonatorum; 
Ritter disease; 
staphylococcal 
scalded skin 
syndrome 
dermatite exfoliative des nouveau-nés; maladie 
de Ritter

طفح محامي عند الولدان مضاعفاته فقاعات و تقرحات و خراجات
وتوسف واسع. و هي عدوى تسبيبها العنقوديةُ الذَّهبِية.

الْتهاب اجللْد التقَشرِي الوليدي، داُء
رِيتر

678 dermatitis 
gangrenosa 
infantum
dermatite gangreneuse infantile

غرغرينا تبدء حول األرداف والفخذين على شكل لطاخة تصبح
فقاعة، مث بثرة و أخريا قرحة  ختترق مجيع طبقات اجللد.

الْتهاب اجللْد الغنغريين عند الرضع

679 dermatitis 
herpetiformis; 
Duhring-Brocq's 
disease
dermatite herpétiforme;maladie de Duhring-
Brocq

طفح وتقرحات جلدية مزمنه تتميز باحلكة الشديدة وظهور البثور
اململوئه بالسائل املائي.

الْتهاب اجللْد اهلربِِسي الشكْل،التهاب
اجللد احللئي الشكل

680 dermatomyositis

dermatomyosite

اعتالل التهايب دونَ احلاد أو مزمن يصيب العضالت واجللد،و يترجم
سريريا بوهن عضلي وطفح جلدي مميز.

الْتهاب اجللْد و العضل

681 dermatophytosis

dermatophytose; dermatophytie; dermatomycose

جمموعة من األمراض اليت تسببها فطريات خيطية متيل لغزو الطَّبقَةُ
املُتقَرنةُ البشروِية والشعر واألظافر.

يجِلْد فُطار

682 dermatopolyneurit
is; acrodyny; 
erythredema 
polyneuropathy; 
pink disease
dermatopolynévrite; acrodynie; polyneuropathie 
érythro-edémateux; maladie rose

يدرع ، ويتميز بأمل وتورم وتلون وّضأحد أمراض الطفولة املبكرة والر
يف أصابع اليدين والقدمني، والالمباالة وفُتور الشّعور، واخلُمول،

والتهيّجِيّة، والرهاب الضّوئي، وتأخر يف النمو، وتعرق غزير.

عجة، ويلْدصابِ اجلاَألع هابالْت
رمصابِ املُحالَلُ اَألعتهايات، اعالن

املُوذِّم، داُء االمحرار

683 dermoid cyst

kyste dermoïde

ورم محيد يف اجللد أو املبيض، ويتكون من انزياح هياكل األدمي الظاهر
على طول خط االندماج اجلنيين.

كيسةٌ جِلْدانِية

684 desensitization

désensibilisation

كبت املناعة بإعطاء جرعات متزايدة من املستضد.

إِزالَةُ التحسس

685 development

développement

مستوى  األداء الفردي للطفل كنتيجة لنضوج اجلهاز العصيب و ردود
الفعل سيكولوجية.

نماء

686 developmental 
age
âge développemental

يشري يف سياق التقييم التنموي إىل سن يعادل مستوى تطور مهارات
الطفل(احلركية، اللغوية،اإلدراكية احلسية،أملعرفية، االجتماعية

والعاطفية).

مائي(ال) النرمع

687 developmental 
disabilities
troubles du développement

تأخري يف النماء نسبة اىل املستوى املتوقع  يف سن معينة.

يائمن زجع

688 dextrocardia

dextrocardie

عيب خلقي يكون فيه القلب على اجلانب األمين من القفص الصدري.

مينِيي قَلْب
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689 diabetes insipidus

diabète insipide

حالة مرضية تتميز بإفراز كميات كبرية من البول املُخفَّف  و عطش
مفرط.

بوالَةُ(ال) التفهة

690 diabetes mellitus

diabète sucré

مرض أيضي مزمن  يتسم بيوكيميائيا بارتفاع السكر يف الدم .

سكَّرِي(ال)

691 diabetic 
ketoacidosis
céto-acidose diabétique

من مضاعفات داء السكري ويتميز بفَرط كيتون اجلسمِ، تجفاف  و
غيبوبة.

كَّرِيس كيتونِي ماضح

692 diaper dermatitis; 
diaper erythema; 
diaper rash 
dermatite fessière du nourisson; érythème 
fessier du nourrisson; rash fessier du nourrisson

التهاب جلد من االتصال املتكرر مع البول والرباز. ويظهر على شكل
محامي، نقَع و تقرحات يف املناطق املقابلة حلفاظ.

الْتهاب اجللْد احلفاظي، حمامى
احلفاظ، طَفَح احلفاظ

693 diaphragmatic 
eventration
éventration diaphragmatique

خلل خلقي يتميز بارتفاع قبة احلجاب احلاجز.

جابِيح حاقدان

694 diaphragmatic 
hernia
hernie diaphragmatique

خلل يتجلى يف فتحة رضحية أو خلقية يف احلجاب احلاجز مما يسمح
جلزء من أعضاء البطن( كاملعدة والطحال والكبد و األمعاء) بالدخول

إىل التجويف الصدري.

جابِيح قفَت

695 diaphysis 
[pl.diaphyses]; 
shaft
diaphyse [pl.diaphyses]

اجلزء األسطواين الطويل من العظم.

جدل [ج:أجدال]

696 diarrhea

diarrhée

إفراز متكرر لرباز سائل و غري مشكل.

إِسهالِ

697 diastrophic 
dwarfism; 
diastrophic 
dysplasia
nanisme diastrophique; dysplasie diastrophique

نوع من القَزامة ميتاز حبنف القَدم،و تشوه يف العمود الفقري، ومنو
.يكنح عظمي غريمكتمل، وأصابع قصرية، ويف أغلب األحيان فَلْح

قَزامة ضمورِية مشوهة، خلل التنسج
املعوج

698 dicoria;diplocoria

dicorie; diplocorie

وجود حدقَتني يف قُزحيّة واحدة، وقد تنجم عن تشوه خلْقي، أو عن
إصابة جراحية.

ازدواج احلَدقَة

699 didelphia; uterus 
didelphys
didelphie

شوه خلقي . وجود رمحني منفصلني أو قناتني تناسليتني منفصلتني.

ازدواج الرحم

700 diencephalic 
syndrome
syndrome diencéphalique

جمموعة من أعراض مرضية تسببه أورام أو آفات تتموقع يف الدماغُ
.ينِيالب

متالَزِمةٌ دماغيةٌ بينِية

701 diet

diète, régime

منط منتظم من األكل والشرب .

نِظام غذائي ؛ قوت

702 diffuse cutaneous 
mastocytosis
mastocytose cutanée diffuse

منط شائع من كَثْرةُ اخلَالَيا البدينة يظهر عند صغار الرضع.

كَثْرةُ اخلَالَيا البدينة املُنتشرة يف اجللْد

703 diffuse neonatal 
hemangiomatosis
hémangiomatose néonatale diffuse

حالة وجود أورام وعائية متعددة يف اجللد و األعضاء الداخلية عند
الوليد.

الورام الوِعائي الوليدي املُنتشر

704 digital clubbing; 
clubbed finger
hippocratisme digital

قْصزيادة يف مساكة اللحم حتت أظافر اليدين أو القدمني ما يدل على ن
التأَكْسج املزمن.

تعجر اَألصابِع

705 dimelia(dimelus)

dimélie(dimèle)

التضاعف اخللقي ألحد األطراف أو جلزأ منه.

ازدواج الطَّرف(مزدوِج الطَّرف)
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706 dimelus

dimèle

مزدوِج الطَّرف

707 diphallia

diphallie

تضاعف كلّي أو جزئي للقضيب.

ازدواج القَضيب

708 diphallia

diphallie

تشوه خلقي ناتج عن انشطار شاذ للحديبة التناسلية يف اجلنني.

ازدواج القَضيب

709 diphtheria

diphtérie

مرض بكتريي معدي تسببه البكترييا الوتدية اخلناقية.

خناق

710 diphtheria and 
tetanus toxoids 
and pertussis 
vaccine
vaccin antidiphtérique, antitétanique et 
anticoquelucheux

خليط من لقاحات اخلُناق وذوفانُ الكُزاز و الشاهوق.

لقاح الشاهوقِ مع ذوفان الكُزازِ و
اخلُناق

711 diphtheroid

diphtéroïde

1- جرثومة اخلناق الكاذب شبيهة مبظهرها بالوتديات اخلناقية. 2-
أي مرض يكَوِّن أغشية شبيهة بأغشية اخلناق.

ياقنخ هباق، شاخلُن هبِيش

712 diplocardia

diplocardie

شوه خلقي يكون فيه جانيب القلب األيسر واألمين منفصلني بشق
طويل.

ازدواج القَلْب

713 diploidy

diploïdie

وجود طقمني كاملني من الصبغيات يف اخللية.

ضعفانِية

714 diplomyelia; 
diastematomyelia
diplomyélie; diastématomyélie

انشطار ظاهر للنخاع الشوكي بسبب وجود شق طويل يف داخله.

ازدواج النخاع

715 diplopia

diplopie

ازدواج الرؤية.

شفَع

716 diprosopus

diprosope

مسخ ذو وجهني

مزدوِج الوجه

717 disability

invalidité

إعاقة جسدية أو عقلية أو عاطفية.

عجز

718 discoid lateral 
meniscus
ménisque latéral discoïde

شذوذ تشرحيي للهِاللَة الوِحشية قد يكون عدمي اَألعراض أو يسبب
اصطكاك أو فرقعة يف الركبة.

هالَلَةُ(ال) القُرصاوية الوحشية

719 dislocation

luxation

فقدان كلي للتماس الطبيعية بني سطحي مفصل.

خلْع [ج:خلوع]

720 disorders of sex 
development 
trouble du developement sexuel

حالة يكون فيه اجلنس الصبغي، جِنس الغدد التناسلية أو اجلنس
التشرحيي  شاذا.

ز اجلنسيمايراب التطاض

721 dispensary

dispensaire

وحدة طبية تقدم اخلدمات الطبية البسيطة.

مستوصف

722 disseminated 
intravascular 
coagulation
coagulation intravasculaire disséminée

تفعيل متعدد البؤر لعوامل التخثر. و يظهر كمضاعفة ملختلف
االعتالالت اليت تنطوي على حتفيز مسالك جتلط الدم.

تخثُّر(ال) املُنتثر داخلَ اَألوعية

723 distichia

distichiase

وجود صف إضايف من الرموش يف بناء العني

ازدواج اَألهداب

724 diuretic

diurétique

جمموعة من األدوية اليت تزيد إفراز البول من خالل تأثريها على
وظائف الكلى.

مدر البول

49



ثالث عشر مؤمتر التعريب ال Dمشروع معجم مصطلحات طب وجراحة األطفال

725 diurnal enuresis

énurésie diurne

تفريغ البول الالإرادي أثناء النهار،حني يكون الطفل مستيقظا و ذلك
بعد السن املتوقع الكتمال تطوير السيطرة البولية .

هارِيولِ النالب لَسس

726 diverticulum [pl. 
diverticula]
diverticule [pl.diverticules]

جتويف ينبثق من قناة تشرحيية طبيعية و ينتهي بردبة.

رتج ؛ رِتج [ج:رتوج]

727 dizygotic twins

jumeaux hétérozygotes; faux jumeaux

توائم  ينحدران من بويضات ملقحة خمتلفة.

توأَما البيضتني

728 dolichocephaly

dolichocéphalie

مججمة بيضوية الشكل ذات قطر أَمامي خلْفي مفرط كنتيجة لتعظُّم
الدرز السهمي الباكر.

تطَاولُ الرأْس

729 dominant gene

gène dominant

مورث يولّد النمط الظاهري اخلاص سواء كان متماثل األليلني أو
متباينهما.

جني سائد

730 double aortic arch
arc aortique double

تشوه خلقي ناتج عن استدامة القوس اَألبهرِي الرابع األمين.
731 double bubble 

sign
signe de double bulle

.رِيشق اِإلثْنا عتلر يعاعوير الشصعالمة مميزة يف الت

عالمة الفُقاعة املُزدوجة

732 double-outlet 
right ventricle
ventricule double-sortie droite

.يلْقخ تشوه قَلْبِي

بطَني أَمين ذُو مخرجني

733 Down syndrome

syndrome de Down

تثلُّث الصبغي  21

متالَزِمةُ داون

734 drain

drain [pl.drains]

جهيزة أنبوبية تسمح بتصريف السوائل أو الغازات من جوف يف
اجلسم.

منزح [ج:منازِح]

735 drainage

drainage

تصريف السائل أو الغاز من جوف عرب أنبوب.

نزح

736 drug-induced 
acne; acne 
medicamentosa
acné médicamenteuse

عد يسببه تناول دواء مثل مضادات الصرع واهلالوجينات
والستريويدات .

يوائد دة ،عوِيثٌ باَألددحم دع

737 Duchenne 
muscular 
dystrophy
myopathie de Duchenne

اعتالل عضلي موروث مرتبط بالX ينطوي على عدم القدرة على
اصطناع الدستروفني.

حثَلُ(ال) العضلي حبسبِ دوشني

738 Dunfermline scale

échelle de Dunfermline

يدل على حالَة الطِّفْلِ التغذَوِية

سلَّم دنفرمالَين

739 duodenal atresia

artrésie duodénale

انعدام  خلقي الستمرارية اِإلثْنا عشرِي ناتج عن تعذُّر إعادةُ االستقْناء
أثناء ال مرحلة اجلنينية.

رِيشاِإلثْنا ع قتر

740 Dupuytren  sign

signe de Dupuytren

نزوح تصاعدي لرأس عظم الفخذ  عندما يكون الطفل مستلقيا على
ظهره، مما يشري إىل التراخي املحفَظَةٌ املَفْصلية يف خلع الورك اخللقي.

عالَمةُ دوبويتران

741 dwarfism

nanisme

قصر القامة املرضي.

قَزامة

742 dysarthria

dysarthrie

عسر التلَفُّظ.

رتة

743 dyschondrosteosis

dyschondrostéose

منط من خلَلُ التنسجِ العظْمي الغضروفي يف الكُردوسِ و املُشاشِ
يصيب أَوساط األطراف مع قزامة معتدلة.

يظُّمعالت فرضغذُ التذُوش
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744 dyscoria

dyscorie

شذوذ يف شكل احلَدقَة.

شذُوذُ احلَدقَة

745 dysencephalia 
splanchnocystica; 
Meckel syndrome
dysencéphalie splanchnocystique; syndrome de 
Meckel

متالزمة تشوه وِراثية تتميز بإحندار اجلَبهة، وفَلْح حنكي، وشذوذ
بصري، و عنش . قاتل خالل الفَترة املُحيطَة بالوِالدة.

،شاِء الكيِسيماغِ و اَألحالد هوشت
متالَزِمةُ ميكل

746 dysentery

dysenterie

اسهال دموي حاد.

زحار

747 dysfunctional 
uterine bleeding
saignement dysfonctionnel de l'utérus

طمث مطول غزير و غري منتظم، بسبب عدم نضوج احملور اإلجنايب
خاصة يف مرحلة املراهقة .

نزيف(ال) االختاللِّي للرحم

748 dysgerminoma

dysgerminome

نوع من أورام اخلاليا اجلنِسية يصيب املبيض وعادة ما يكون خبيثا.

يتاشإِن مرو

749 dyshidrotic 
eczema;pompholy
x
eczéma dyshidrotique;pompholyx

اضطراب إِكْزميي متكرر ومومسي يف بعض األحيان، ميتاز بظهور
حويصالت صغرية حاكة بشدة على اليدين والقدمني.

عق،فَاقُورعلَلِ التةُ خإِكْزمي

750 dyskeratosis 
congenita
dyskeratosis congenita

اضطراب عائلي نادر يتكون من ثالوث :فَرطُ التصبغ الشبكي للجلد،
أظافر حثَلية، وطَلَوان املخاطية .

يلْقاخل نقَرلَلُ التخ

751 dyslexia

dyslexie

صعوبة يف القراءة،أو التعامل مع الكلمات كجزء من خلل تعليمي,

خلَلُ القراَءة

752 dysmaturity

dysmaturité

جمموعة من األعراضِ اليت حتدث للرضيعِ، مثل الغياب النسيب يف الدهنِ
ن عقيلْوِيد اجللد ،وبروز أظافر اليد واألقدام، وتت جِلْدي، وجتعحّالت

.املشيمية واألغشية للجلد

خلَلُ النضج

753 dysmenorrhea

dysménorrhée

ألَم احليض.

عسر الطَّمث

754 dysphagia

dysphagie

صعوبة إيصال الطعام من الفم إىل املعدة لوجود خلل عضوي أو
اضطراب حركي يف البلعوم أو املرىء .

عسر البلْع

755 dysphemia

dysphémie

خلل يف االنسياب اإليقاعي للكالم ناجم عن اضطراب نفسي.

تأْتأَةٌ نفِْسيةُ املَنشأ

756 dysphonia

dysphonie

1صعوبة أو أمل يف الكالم. 2 حبة يف الصوت

عسر التصوِيت، خلَلُ التصويت

757 dysphonia 
puberum
dysphonie pubertaire

عسر التصوِيت أو البحة اليت يصاحب البلوغ.

خلَلُ التصويت املُصاحب للبلُوغِ

758 dysphoria

dysphorie

من اضطرابات املَزاج طويلة األمد و تتميزت بالتعاسة، األرق، القلق و
عدم الرضا.

اجزِعان

759 dysplasia

dysplasie

تنظيم غري طبيعي للخاليا يف األنسجة.

خلَلُ التنسج، ثَدن

760 dyspnea

dyspnée

ضيق النفَس

زلَّة

761 dysthymia

dysthymie

من اضطرابات املَزاج. يتميز مبزاج مكتئب ملدة ال تقل عن 1 سنة مع
فقدان الثقة بالنفس و الشهية، مشاكل النوم ومشاعر اليأس.

يئزج ئاباكْت

762 dystonia

dystonie

حركات الإرادية وبطيئة تؤديها عضالت األطراف الدانِية وعضالت
اجلذع و الرقبة.

خلَلُ التوتر
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763 dysuria

dysurie

تبول مؤمل غالبا ما يرافق التهابات املسالك البولية السفلية.

عسر التبول
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764 earache; otalgia

otalgie

أَلَم اُألذُن

765 early neonatal 
death rate
taux de mortalité néonatale précoce

معدل الوفيات خالل األسبوع األول من احلياة

معدلُ وفَيات الوِلْدان الباكرة

766 eating disorder

trouble du comportement alimentaire

االضطرابات النفسية املرتبطة بالتغذية واألكل و اليت عادة ما يتم
تشخيصها يف مرحلة الرضاعة أو الطفولة املبكرة.

اضطراب اَألكْل

767 Ebstein anomaly

anomalie d'Ebstein

عيب خلْقي يف الصمام الثُّالَثي الشرف.

شذوذُ إيبِشتاين

768 echinococcosis

échinococcose

العدوى النامجة عن االحتشار بيرقات شريطية من جنس املُشوِكَة.

داُء املُشوِكات

769 echocardiography

échocardiographie

فحص القَلْب بالصدى .

تخطيطُ صدى القَلْب

770 echogenic bowel

intestin échogène

يف تخطيط الصدى السابِق للوِالَدة. أمعاء مفرطة الكثافة  بسبب
تراكم العقي.

معا مولِّد للصدى

771 ecological system 
theory, human 
ecology theory
théorie de l'écosystème; théorie de l'écologie 
humaine

من نظريات مناء األطفال.

نظَرِية النظام األيكولوجي،نظَرِية
اإليكولوجيا البشرِية

772 ecthyma 
gangrenosum
ecthyma gangréneux

آفة جلدية تتمري ا الزائفَة الزنجارِية و تصيب األطفال على إثر قلَّة
عدالَت شديدة.

إِكْثيمةٌ غَنغرِينِية

773 ectoderm

ectoderme

الطَبقَة املُنتشة اخلارجية يف املُضغة.

أَدمي(ال) الظَّاهر

774 ectodermal 
dysplasia
dysplasie ectodermique

جمموعة غري متجانسة من االضطرابات  اليت تنطوي على عيوب يف 2
أو أكثر من البىن التالية: األسنان، اجللد و لَواحقة و الغدد الزهمية.

خلَلُ التنسجِ اَألديمي الظَّاهر

775 ectopagia

ectopagie

توأمني ملتصقني جانبيا .

الْتحام جانِبِي

776 ectopia

ectopie

سوء توضع خلقي لعضو ما.

انتباذ

777 ectopia cordis

ectopie cardiaque, exocardie, ectocardie

سوء التّوضّع اخللْقي للقَلْب.

انتباذُ القَلْب

778 ectopia cordis 
abdominalis
ectopie abdominale cardiaque

التّوضّع اخللْقي للقَلْب يف البطن.

انتباذُ(ال) البطْنِي للقَلْب

779 ectopia lentis

ectopie du cristallin; déplacement du cristallin

سوء التّوضّع اخللْقي لعدسة العني.

انتباذُ العدسة

780 ectopia pupillae 
congenita
ectopie pupillaire congénitale

اإلنزِياح اخللْقي حلَدقَة العني.

يلْقاخل قَةباذُ احلَدتان

781 ectopia renis

ectopie rénale

.ةي للكُلْيلْقع اخلّضوّسوء الت

ةاذُ الكُلْيبتنا

782 ectopia testis

ectopie testiculaire, parorchidie

سوء التّوضّع اخللْقي للخصية.

انتباذُ اخلُصية

783 ectopic ureter

uretère ectopique

حالب ينزح خارج املثانة.

حالب منتبِذ

784 ectrodactyly

ectrodactylie

عيب خلقي لشعاع مركزي يف اليد أو الرجل يتجلى يف شق .

انعدام اَألصابِع
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785 ectrogeny

ectrogénie

غياب خلقي لعضو.

انعدام العضو

786 ectromelia

ectromélie

حالة خلْقيّة تتسم بغياب أو بقصر العظْم الطَويل لطرف واحد أو
أكثر.

انعدام الطَّرف

787 ectropion

ectropion

انقالب حافة اجلفن للخارج ما يؤدى إىل كشف ملتحمته.

خارِجِي رتش

788 ectropodia

ectropodie

غياب القدم اخللقي.

انعدام القَدم

789 ectrosyndactyly; 
ectrosyndactyia
ectrosyndactylie

شذوذ خلقي يتميز بغياب بعض األصابع وليس كلها، مع التحام
بعضها األخر.

ارتفاق اَألصابِعِ وانعدام بعضها

790 eczema

eczéma

الْتهاب جِلْدي حطَاطي حويصلي حكِّي ناتج عن عوامل داخلية أو
خارجية.

إِكْزمية

791 eczema 
vaccinatum
eczéma vaccinal

تفاعل جِلْدي ضائر وخيم و نادر احلدوث يصيب األطفال جراء
تلْقيحهم ضد اجلُدرِي.

ياللِّقاح لْداجل هابإِلْت

792 eczematization

eczématisation

1حدوث أكزميا، كمرض ثانوي أثناء وجود التهاب جلدي. 2- آفة
أكزميية عنيدة، ناجتة عن الرضح باحلك

تأَكْزم

793 Ehlers-Danlos 
syndrome
syndrome d'Ehlers-Danlos

جمموعة غري متجانسة من أمراض الكوالَجني. أكثر مساا السريرية
شيوعا فَرطُ  تمديد اجللد وفَرطُ بسط املفاصل.

متالَزِمةُ إيلَر-دانلوس

794 Eisenmenger  
syndrome; 
Eisenmenger 
complex
syndrome d'Eisenmenger; complexe 
d'Eisenmenger

مرض قليب زراقي خلقي

متالَزِمةُ آيزينمينغر; معقَّد آيزِمننغر

795 ejection click

clic d'éjection; clic systolique

صوت شاذ عايل النربة  يسمع بعد صوت القلب األول يف  توسع
الشريان األورطي أو الشريان الرئوي أو تضيق الصمام اهلالَلي املعتدل.

قَلْقَلَةُ القَذْف

796 electroencephalog
raphy
électro-encéphalographie

تسجيل النشاط الكهربائي يف الدماغ .

تخطيطُ كَهربِية الدماغ

797 electromyography

électromyographie

تسجيل تغريات اجلهد الكهربائي للعضالت.

تخطيطُ كَهربِية العضل

798 elimination 
disorders

troubles de l'élimination

إضطرابات نفسية يكون فيها الطفل عاجزا عن التحكم يف التبول
(سلَس البول) أو التربز(سلس براز).

إضطرابات اإلخراج، إضطرابات
اإلبراز

799 elliptocyte

elliptocyte

كريات محراء عائبة تتخد شكال بيضاويا مفلطحا.

كُريةٌ إِهليلَجِية

800 Ellis-Van Creveld 
syndrome
syndrome d'Ellis-Van Creveld

منط من القزامة ترافقها عيوب منائية يف اجللد و الشعر، واألسنان و
القلب.

متالَزِمةُ إيليس-فان كريفيلد

801 embrace reflex; 
Moro reflex
réflexe de Moro

من املنعكسات الطبيعية عند عند حديثي الوالدة .

منعكس العناق، منعكَس مورو

802 embryogenesis

embryogenèse

النماء املُورفُولُوجِي و الفيزيولُوجِي للمضغة.

تخلُّق
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803 embryonal 
carcinoma
carcinome embryonnaire

سرطانة مسخية بدائية خبيثة للغاية تصيب عادة الغدد التناسلية.

سرطانةٌ مضغية

804 embryonal tumor 

tumeur embryonnaire

جمموعة من األورام اخلبيثة اليت حتتوي على خاليا و أنسجة جنينية .

يغضم مرو

805 embryonic disk

disque embryonnaire

كتلة رقيقة من اخلاليا يف الكيسةٌ اُألرميية  للمضغة.

يغ(ال) املُضصقُر

806 embryopathia

embryopathie

تشوه منائي يتميز انفتاق الدماغ  مع تبارز كيسي للنظام البطيين خارج
القحف.

يغضالَلٌ متاع

807 emphysema

emphysème

تراكم مرضي للهواء يف األنسجة أو األعضاء.

نفَاخ

808 encephalitis 
neonatorum
encéphalite néonatale

التهاب حاد سريع يصيب الدماغ ألسباب خمتلفة منها الفريوسي
وبكتريي و طفيلي.

يليدماغِ الوالد هابالْت

809 encephalocele

encéphalocèle

انفتاق الدماغ من خالل عيب خلقي يف القفح.

قيلَةٌ دماغية

810 encephalopathy

encéphalopathie

اضطراب دماغي ناجم عن ضرر , مرض أو اختالل وظيفي يف
الدماغ.

يماغالَلٌ دتاع

811 enchondroma

enchondrome

ورم محيد منشأه اخلاليا اَألرومية املُتوسطَة اليت تشكل الغضاريف.

ورم غُضروفي باطن

812 enchondromatosis

enchondromatose

زوائد غضروفية محيدة  يف كراديس العديد من العظام.

ورام غُضروفي باطن

813 encopresis

encoprésie

سلس  برازٍ وظيفي املنشأ.

سلس براز، سلس غائطي، بداغَة.

814 endocardial 
cushion defects
malformations des bourrelets endocardiques

جمموعة متنوعة من عيوب احلاجز األذيين،احلاجز البطيين أوالصمامات
األذينية البطينية.

عيوب الوِسادة الشغافية

815 endocardial 
fibroelastosis

fibro-élastose endocardique

تسمك الشغاف بسبب تكاثر األنسجة الليفية واملرنة، خاصة يف
البطني األيسر مما يؤدي إىل ضعف وظيفة القلب.

يفجِ املَارِن اللِّيِسيالن ومطُ نفَر
للشغاف

816 endocarditis

endocardite

التهاب البطانة الداخلية للقلب (الشغاف) . و قد ينتج عن عدوى
بكتريية أو فريوسية أو فطرية.

الْتهاب الشغاف

817 endochondral 
ossification
ossification endochondrale

.يروفغُض دميظْم مصدره رنُ للعكَوت

يروفغُض ظُّمعت

818 endoderm

endoderme

الطَبقَة املُنتشة الداخلية يف املُضغة.

أَدمي(ال) الباطن

819 endodermal Sinus 
Tumor
Tumeur du sac vitellin

ورم عدوانِي منشأه اخلَاليا املُنتشة  اليت تنتج أنسجة خارِج اجلَنني.

ورم جيبِ اَألدميِ الباطن

820 enophthalmos

énophtalmie

انزياح العني إىل داخل احلجاج.

خوص

821 entropion

entropion

انقالب حافة اجلفن للداخل.

يلداخ رتش

822 enuresis

énurésie

تفريغ البول الالإرادي بعد السن املتوقع الكتمال تطوير السيطرة
البولية .

سلَس البول
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823 eosinophil

éosinophile

كريات بيض من املُحببات، تتلَون باليوزين فتظهر بِلَون أمحر.

يوزينِية(ال)

824 eosinophilia

éosinophilie

زيادة غري طبيعية للخاليا اليوزينِية يف الدم أو األنسجة أو األعضاء.

كَثْرةُ اليوزينِيات

825 eosinophilic 
enteropathy; 
eosinophilic 
gastroenteritis
enteropathie à éosinophiles

حالة مرضية نادرة تنطوي سريريا على أعراض معوية (أمهها اآلالم) و
تشرحييا على ارتشاح معوي متعدد البؤر خباليا اليوزينِية.

اليوزيين وِيعالَل(ال) املتاع

826 eosinophilic 
esophagits 
oesophagite à éosinophiles

التهاب مريئي مزمن أَرجِي املنشأ يتميز بفرط اليوزينِيات يف خماط
املريء.

املَرِئ اليوزيين هابالْت

827 eosinophilic 
granuloma
granulome éosinophile

نوع من كَثْرة املُنِسجات اِإلكِْسية،  جمهول السبب يصيب عادة
اجلمجمة عند الرضع واألطفال.

نِيوزِيي يبِيبح مرو

828 ependymoblastom
a
épendymoblastome

نوع نادر من أورام اَألدمي الظَّاهر العصبِي البدائية.

بِيصع بِطَانِي يمواأَر مرو

829 ependymoma

épendymome

ورم ينشأ من اخلاليا املبطنة للنظام البطيين للدماغ.

بِيصع بِطانِي مرو

830 ephelis 
[pl.ephelides]; 
freckle
éphélide [pl.éphélides]

بقعة مصطبغة على اجللد بسبب تراكم امليالنني الناجتة عن التعرض
ألشعة الشمس.

نمش [ج:نمشات]

831 epiblepharon

épiblépharon

طية جلدية مستعرِضة يف حافة اجلفن.

عالَيةُ اجلَفْن

832 epicanthal fold

pli épicanthique

طية جلدية عمودية أو مائلة  متتد من منطقة احلاجب وتغطي املوق
الداخلي.

طَيةُ عالية املوق، ثَّنيةُ(ال) اجلَفْنِيةُ
اَألنفية

833 epidemic 
pleurodynia; 
Bornholm disease
pleurodynie épidémique; maladie de Bornholm

مرض معد حاد نامجة عن العدوى بسالالت من الفَريوسة املعوِية أو
فريوس كوكساكي نوع باء. عادة ما حيدث بشكل وبائي، ويتميز

بنوبات أمل حادة ومفاجئة يف الصدر أو يف املعدة.

وجع اجلَنبة الوبائي، داُء بورومل

834 epidermal 
inclusion cyst
kyste d'inclusion épidermique

العقيدات البشروِيةٌ األكثر شيوعا عند األطفال.

كيسةٌ بشروِيةٌ مشتملَة

835 epidermal 
necrolysis
nécrolyse épidermique

األعراض احلادة والشديدة املقابلة لتدمري وانفصال  ظهارة اجللد عن
األغشية املخاطية حتتها.

تقَشر اَألنِسجة املُتموتة البشروِية

836 epidermal nevi

névus épidermique

آفات ورمية عابية تتميز بفرط بؤرِي لتنسج البشرة و / أو امللحقات
اجللدية.قد تكون عند الوالدة أو يف األشهرو السنوات األوىل من

احلياة.

وحمات بشروِية

837 epidermolysis 
bullosa
épidermolyse bulleuse

جمموعة غري متجانسة من االضطرابات اخللقية و الوراثية اليت تتميز
بظهور نفْطَات عند الرضوض وتفاقمها يف الطقس احلار.

يالفُقَّاع ةرشالَلُ البحان

838 epidermolysis 
bullosa 
dystrophica
épidermolyse bulleuse dystrophique

منط من انحالَلُ البشرة الفُقَّاعي  حيدث التشطر فيها على مستوى
الصفيحةُ القاعدية للجلد.

ياحلَثَل يالفُقَّاع ةرشالَلُ البحان
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839 epidermolysis 
bullosa simplex
épidermolyse bulleuse simple

منط وراثي من انحالَل البشرة الفُقَّاعي  بسبب  خلل يف تخلُّ
الكرياتني. وعادة ما تكون النفطات موجودة عند الوليد.

انحالَلُ البشرة الفُقَّاعي البسيط

840 epidermolytic 
hyperkeratosis
hyperkératose épidermolytique

اضطراب جلدي موروث (صبغي جسدي سائد ) .يتجلى عند الوليد
بامحرار اجللد املعمم وفرط التقرن  احلاد.

فَرطُ التقْران احلالُّ للبشرة

841 Epidermophyton

Epidermophyton

.يات الناقصة تسبب فُطارا يف اجللد املَذَحجنس من الفطري

بشروِية (ال)

842 epididymitis

épididymite

اعتالل التهايب عدوائي للبربخ.

الْتهاب البربخ

843 epigastric hernia

hernie épigastrique; hernie susombilicale

فتق بطين يف خط وسط  جدار البطن بني السرة والرهابة.

يسوفرش قفَت

844 epiglottitis

épiglottite

عدوى بكتريية تسبب التهاب  فَلْكَة البلعوم.

الْتهاب لسان املزمارِ

845 epignathus

épignathe

ورم مسخي ينشأ عن احلنك أو البلعوم و يربز من الفم عند حديثي
الوالدة.

ي الفَكلتعم

846 epilepsia partialis 
continua
épilepsie partielle continue

منط من الصرع يتميز بنفْض  بؤري متواصل جلزء من اجلسم على
مدى ساعات أو أيام أو حىت لسنوات.

رمتاملُس يئ(ال) اجلُزعرص

847 epilepsy; seizure 
disorder
épilepsie;comitialité

حالة مرضية تتميز بنوبات صرع متكررة .

صرع

848 epileptogenic

épileptogène

عامل يولِّد نوبات صرعية.

محدثٌ للصرِع

849 epiphyseal 
dysplasia; 
stippled epiphyses
dysplasie épiphysaire; épiphyse pointillée

تعدد مراكز التعظّم يف املشاش  يتسبب  بتشوه شديد يف العظام
الطويلة ومينحها مظهراً منقراً .

خلَلُ تنسجِ املُشاش، املُشاش املُرقَّط

850 epiphyseal 
fracture
fracture épiphysaire

كسر يف الكردوس ميتد اىل لوحة النمو.

يشاشم ركَس

851 epiphyseodesis

épiphysiodèse

1)إتالف جراحي ُألنمية أو أكثر لوقف منو طرف.2) تعظم مبكر و
شاذ ُألنمية بعد رضح

تثْبيت املُشاشة

852 epiphysis

epiphysis

رأس العظم الطويل، تفصله عن باقي العظم الصفيحة املُشاشية حىت
يتوقف النمو.

مشاشة [ج:مشاش؛ مشاشات]

853 epiphysis 
[pl.epiphyses]
epiphyse [pl.epiphyses]

مركز تعظُّم يف طرفَي العظام الطويلة.

مشاشة [ج:مشاش؛ مشاشات]

854 epispadias

épispadias

عيب خلقي يف متوقع صماخ اإلحليل: على اجلزء العلوي من القضيب
(الذكور) أو يف البطن و ما بني البظر والشفْرين( اإلناث).

بالٌ فَوقانِيم

855 epistaxis

épistaxis

نزيف من األنف.

رعاف

856 Epstein pearls

perles d'Epstein

يخكيسات من الكرياتني تظهر على احلنك أو الغشاء املخاطي الِسن
يف ≈ 80٪ من حديثي الوالدة .

اللئُ إيبِشتاين

857 equinus

pied bot équin; équinisme

جنف أَبخِسي؛ االحنراف اَألخمصي للقدم.

قَفَد
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858 Erb paralysis; Erb-
Duchenne 
paralysis
paralysie d'Erb; paralysie de Duchenne-Erb

شلل جزئي أو كلي للذراع واليد عند الوالدة والناجم  جرح شد
والدي للجذر اخلامس ورمبا السادس للضفرية الذراعية.

شلَلُ إيرب

859 eruptive fever

fièvre éruptive

تزامن احلمى و بزووع آفات جلدية متنوعة.

حمى طَفَحية

860 erysipelas

érysipèle

التهاب حاد سببه بكترييا العقْدية، تصيب اجللد واألنسجة حتتة
واألوعية اللمفية لألدمة السطحية.

حمرة(ال)

861 erythema 
Infectiosum; fifth 
Disease
érythème infectieux; cinquième maladie; 
Mégalérythème épidémique

مرض فريوسي يصيب االطفال يف مرحلة دخوهلم اىل املدرسة تسببه
. B19 ة البشريةغريةُ الصروسالفَي

حمامى عدوائية، داُء(ال) اخلامس

862 erythema 
marginatum 
rheumaticum
eczéma marginé rhumatismal

طفح جلدي مميز للحمى الروماتيزمية احلادة.

حمامى هامشية روماتزمية

863 erythema 
multiforme
érythème polymorphe

اضطراب حويصلي فُقَّاعي يندلع  بني  10 و 30 سنة. ينطوي على
العديد من املظاهر اجللدية و متيزه  على اخلصوص حطاطات على

شكل هدف  (قزحية أو عني الثور).

حمامى عديدةُ اَألشكال

864 erythema 
nodosum
érythème noueux

التهاب جلدي يتميز بتشكيل تورمات على السطح األمامي لألطراف
و  تترافق عادة مع مرض إلتهايب أو مخجي  كالتدرن الرئوي أو

الغرناوية.

حمامى عقدة

865 erythema toxicum 
neonatorum
érythème toxique du nouveau-né

طفح جلدي عابر يصيب الوليد خالل األيام األوىل من احلياة. يتجسد
يف محامي و حطاطات وبثور. خيتفي تلقائيا بعد أسبوع دون عواقب .

حمامى سميةٌ وليدية

866 erythrocyte

érythrocyte; globule rouge

من خاليا الدم، محراء  غري منواة، على شكل قرص مقعر الوجهني و
حتتوي على اهليموغلوبني  الذي ميكنها من نقل األكسجني .

كُريةٌ حمراء

867 erythrokeratoder
mia variabilis
érythrokératodermie variable

منط موروث من السماك يظهر عادة يف األشهر األوىل من احلياة،
ينتشر يف مرحلة الطفولة، ويستقر يف سن املراهقة.

تقَرن اجللْد االحمرارِي املُتغير

868 erythroleukoblast
osis
érythroleucoblastose

يرقانُ الوليد الوخيم.

كَثْرةُ الكُريات احلُمرِ و البيض

869 erythromelalgia; 
erythemalgia
érythromélalgie

نوبات متكررة من األمل الشديد  و احلُمامى و احلرارة  يف اجلزء
األعلى من األطراف السفلى.

احمرار اَألطْراف املُؤلم

870 erythropoiesis

érythropoïèse

عملية انتاج الكريات احلمراء انطالقا من اخلاليا اجلذعية متعددة
القُدرات املكونة للدم.

تكَونُ الكُريات احلُمر

871 erythropoietic 
protoporphyria
protoporphyrie érythropoïétique

من أنواع البرفريِية. تنتج عن عوز يف أنزمي الفريوكيالتاز.و تتجلى يف
تحسس ضوئي  يظهر يف املراحل املبكرة من الطفولة.

بروتوبرفريِيةُ(ال) املُكَونةُ للحمر

872 Escherichia coli

Escherichia coli

بكترييا سالبة لصبغة الغرام الهوائية.

إِشريكيةُ(ال) القولونِية
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873 esophageal 
achalasia
achalasie oesophagienne

اضطراب تمعج اجلزء األسفل من املريء(فشل يف االسترخاء) مما
يؤدي إىل خلل وظيفي يتجلى يف وعسر البلع.

ئيخاِء املَرِيتاالر ذُّرعت

874 esophageal atresia

atrésie de l'œsophage

التشوه اخللقي األكثر شيوعا يف املريء . يتجلى يف انعدام النماء
الكامل للمريء.

رتق املَريء

875 esophageal hiatus

hiatus oesophagien

الفتحة يف احلجاب احلاجز اليت مير منها املريء.

فُرجةُ(ال) املَريئية

876 esophageal varix

varice oesophagienne

أوعية دموية متوسعة يف املريء  تعمل كتحويلَة من الدوران البابِي و
.يموعران املَجوالد

داليةٌ مريئية

877 esophagitis

oesophagite

اعتالل التهايب حاد أو مزمن للمريء.

الْتهاب املَريء

878 esophagomyotom
y
oesophagomyotomie

العالج اجلراحي لتعذُّر االرتخاِء املَرِيئي بشق الطبقة العضلية يف املريء
طوالنِيا.

بضع عضلِ املَريء

879 esotropia

ésotropie

التقارب املفرط  للمحورين البصرين.

حولٌ إِنِسي، قَبل

880 essential 
fructosuria; 
benign 
fructosuria; 
fructokinase 
deficiency
fructosurie essentielle; fructosurie bénigne; 
déficit en fructokinase

اضطراب موروث عدمي اَألعراض يف اإلستقالب الفركتوز . ناتج عن
عوز يف أنزمي الفركتوكيناز.

بِيلَةٌ فركتوزيةٌ أَساسية، بِيلَةٌ فركتوزيةٌ
حميدة،عوز الفركتوكيناز

881 eunuchoid

eunuchoïde

نمطٌ شكْلي مييز الذكور بدون خصيتني .

صياخل هبِيش

882 euryopia

euryopie

شوه يتميز بفُتحة جفْنِية واسعة بشكل غري طبيعي.

اتساع العينني

883 eustachian tube

trompe d'Eustache

قناة متتد من األذن الوسطى إىل البلعوم األنفي.

نفري يوستاكيوس

884 eventration

éventration

تبارز األمعاء من البطن

اندحاق

885 evoked  potentials

potentiels évoqués

تسجيل النشاط الكهربائي يف األعصاب، العضالت، املُستقْبِلَات
احلسية أو أي منطقة من اجلهاز العصيب املركزي بعد التحفيز.

جهود(ال) املُحرضة، جهود(ال)
املُستثارة

886 Ewing sarcoma

sarcome d'Ewing

ورم خبيث المتمايِز يف خناع العظام الطويلة.

ساركومةً يوِينغ

887 exanthema 
subitum; roseola 
infantum; sixth 
disease
exanthème subit; roséole infantile; sixième 
maladie

داء محي يصيب الرضع وصغار األطفال، ويتميز بارتفاع يف احلرارة
يستمر لعدة أيام وطفح منقط يظهر بعد احنسار احلمى.

طَفَح ظَاهر فُجائي، ورديةُ(ال)
الطِّفْلية، داُء(ال) السادس

888 exencephaly

exencéphalie

عيب خلقي يتميز بانفتاق الدماغ خارج اجلمجمة بشكل كامل أو
بروزه من خالل عيب يف قبو اجلمجمة.

اختراج الدماغ

889 exercise induced 
asthma

asthme à l'effort

نوبة ربو تندلع بعد جهد جسدي.

ربو ناتج عن الرياضة، ربو ناتج عن
اجلهد
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890 exophthalmic 
goitre; Graves 
disease; Basedow 
disease
goitre exophtalmique; maladie de Graves;  
maladie de Basedow

دراق مفْرِطُ التنسج منِيع للذَّات. أكثر أنواع فَرطُ الدرقية شيوعا يف
مرحلة الطفولة.

دراق(ال) اجلُحوظي، داُء غريفز ،
داُء بازدوف

891 exophthalmos

exophtalmie

نتوء غري طبيعي للعينني.

جحوظ

892 exostosis 
[pl.exostoses]
exostose [pl.exostoses]

ورم محيد  يربز كسويقة على سطح العظم و حيتوي على مكون
غضرويف.

عرن [ج:أَعران]

893 exotropia

exotropie

التّباعد املفرط  للمحورين البصرية.

حولٌ وحشي، خزر

894 expiratory 
reserve volume
volume de réserve expiratoire

حجم اهلواء اخلارج عند أقصى جهد الزفري الذي يلي زفريا مديا.

فريِيالز يياطتح(ال) االمجح

895 expiratory 
reserve volume
volume de réserve expiratoire

احلد االقصى حلجم اهلواء الذي يدفع طوعيا خارج الرئتني بعد انتهاء
الزفري يف وضعية التنفس الطبيعي.

فريِيالز يياطتح(ال) االمجح

896 exstrophy of 
cloaca
exstrophie cloacale

عيب خلْقي وخيم ونادر، حيث تكون بعض اَألعضاء البطْنِية (املثانة
واالمعاء)  مكشوفة بسبب عيب يف جِدار اجلسم البطْنِي ناجم عن

تثْبيط اَألدميِ املُتوسط.

إِكْشاف املَذْرق

897 exstrophy of the 
bladder; bladder 
exstrophie
exstrophie de la vessie

عيب خلْقي وخيم ونادر.يتسم بانقالَب املَثانة وبروز جدارها اخللفي
عرب ثَغرة يف جدارها األمامي املكشوف لعدم حدوث اغالق يف جِدار

البطنِ قبل الوالدة.

إِكْشاف املَثانة

898 external fixation

fixation externe

عالج الكسور باستخدام دبابيس مرتبطة يكل خارجي.

تثْبيت خارجي

899 extracorporeal 
membrane 
oxygenation
oxygénation extracorporelle sur oxygénateur à 
membrane

إجراء معقد لدعم احلياة يف الفشل التنفسي الوخيم بشكل خاص يف
الولدان.

األكسجة الغشائية خارج اجلسم

900 extrasystole

extrasystole

انقباضة غري ناضجة للقلب، ناجتة عن دفعة غرب عادية يف مصدرها، أو
توقيتها بالنسبة لنظم القلب.

انقباضةٌ خارِجة
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901 Faber disease

maladie de Faber

شحام سفينغويلّ (اضطراب أيضي) موروث  ناجم عن نقص  أنزمي
السرياميداز .

داُء فابري

902 facial cleft

fissure faciale

شق بني النتوء الفكي السفلي والفكي العلوي ينتج عن خلل مبكر يف
تطور منطقة الوجه عند اجلنني.

هِيجو ق،فَلْحشد

903 faciocutaneoskelet
al syndrome; 
Costello syndrome
syndrome facio-cutanéo-squelettique; syndrome 
de Costello

متالزمة وراثية تنطوي على تشوهات  قحفية  مميزة، تشوهات
العضالت و العظام، إعاقات عصبية و معرِفية، و تعرضية للسرطان.

متالزمة وجهِية جِلْدية هيكَلية،
متالزمة كوستلّو

904 faciodigitogenital 
dysplasia; 
Aarskog-Scott 
Syndrome
dysplasie faciogénitale; syndrome d'Aarskog-
Scott

متالزمة وراثية، متتاز بفَرط التباعد العينني، ومناخر منقلبة لالمام،و
شفة عليا واسعة، وكيس صفن سرجي الشكل، وأربطة متهدلة.

خلَلُ التنسجِ الوجهِي التناسلي،
متالزمة ارسكوغ-سكوت

905 Facioscapulohume
ral muscular 
dystrophy
dytrophie musculaire facioscapulohumérale

مرض تنكسي عضلي يتميز بوهن تدرجيي لعضالت الوجه و الذراع،
وحزام الكتف.

حثَل عضلِ الوجه و الكَتف و العضد

906 failure to thrive

Retard de croissance staturo-pondérale

مصطلح يستخدم لوصف حالة التأخر يف نماء الطفل

اخفاق يف النمو

907 false croup

faux croup; pseudocroup

مرض حيدث عند األطفال خاصة املصابني بالرخد، يشبه تشنج
املزمار، ويتميز بشهيق قصري، مزعج مث توقف يف التنفس وأخرياً

بشهيق طويل كصياح الديك.

خانوق كاذب

908 familial partial 
lipodystrophy
lipodystrophie partielle familial

جممووعة من احلاالت املرضية الوراثية اليت تتميز بفقدان جزئي
لألنسجة الدهنية.

يلالعائ يئاجلُز يمحثَلُ(ال) الشح

909 familial polyposis

polypose familiale

اضطراب وراثي يتميز بظهور مئات السالَئل الغدية يف القولون و
املستقيم.

يللِ العائالَئداُء الس

910 familial spinal 
muscular atrophy

atrophie musculaire spinale familiale

حثَل عضلي مترقِّي  يعزى إىل تنكس يف العصبونات احلركية يف
القرون األمامية للحبل الشوكي  وغالبا ما يبدأ يف السنة األوىل من

احلياة.

ضمور العضلِ النخاعي املَنشأ
يفْلالط يلض(ال) العمورض ،يلائالع

911 fan sign

signe de ventilateur

يف الشلل النصفي الطفلي.

عالَمةُ املروحة

912 febrile seizure

crise fébrile

نوبة صرع قد تصاحب احلمى عند األطفال ما بني 3 أشهر و 5
سنوات.

نوبةٌ حموِية

913 fecal vomiting

vomissement fécaloïde

تقيؤ حيتوي على مواد غائطية.

ٌء بِرازِيقَي

914 fecalith

stercolithe

كتلة برازية صلبة.

حصاةٌ غائطية

915 feeding bottle

biberon

قارورةُ اِإلطْعام بالرضاعة.

رضاعة

916 Feingold diet

diète de Feingold

قوت معد لألطفال مفرطي النشاط.

النِظام الغذائي حبسبِ فاين غُولد
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917 femoral 
anteversion
antéversion femorale

توجه مفرط لرأْس الفَخذ حنو األمام.

.يذالفَخ ي(ال) اَألمامالبقان

918 ferritin

ferritine

بروتني وظيفته ختزين احلديد يف شكل متوافر بيولوجِيا و غري سام.

فرييتني

919 fetal alcohol 
syndrome
syndrome d'alcolisme fœtal

عيوب والدية دائمة حتْدث يف نسلِ النِساء اللوايت يشربن الكحولَ أثناء
احلمل.

يةُ اجلَننيِ الكُحولالَزِمتم

920 fetal 
erythroblastosis; 
hemolytic disease 
of newborn
érythroblastose fœtale; maladie hémolytique du 
nouveau-né

حالة مرضية تتميز بوجود عدد كبري من األرومات احلمراء يف الدورة
الدموية للجنني أوالوليد بسبب تنافُر الزمرِ الدموِية  عند األم و الطفل.

كَثْرةُ األرومات احلُمرِ اجلَنينِية

921 fetal hemoglobin

hémoglobine fœtale, hémoglobine F

نوع  اهليموغلوبني السائد عند اجلنني.ترتفع نسبته عند األطفال
والبالغني يف بعض احلاالت املرضية كاللّوكيميا و أنواع من فقر الدم.

هيموغلوبني(ال) اجلَنينِي

922 fetal macrosomia; 
macrosomia
macrosomie fœtale; macrosomie

وزن الوالدة أكرب من 4000 غرام أو فوق 90 شرحية مئَوِية على
منحنيات النمو مصنفة حسب اجلنس.

عملَقَة جنينية، عملَقَة

923 fetal surgery

chirurgie fœtale

جراحة داخل الرحم دف إىل عالج العيوب اخللقية يف األجنة .

جراحة جنينِية

924 fetus;fœtus

fœtus

متتد املرحلة اجلنينية من بداية االسبوع11 من العمر احلملي
للجنني(األسبوع 7 بعد االخصاب) و حىت الوالدة.

جنني [ج:أَجِنة]

925 fever

fièvre

ارتفاع مرضي لدرجة حرارة اجلسم.

حمى [ج:حميات]

926 fibroadenoma

adénofibrome

غُدوم محيد حيتوي على أنسجة ليفية.

ييفل يغُد مرو

927 fibrocystic 
disease of breast
maladie fibrokystique du sein; mastose 
sclérokystique

تغيريات كيِسية ليفية محيدة شائعة تصيب الثدي.

داُء(ال) الكيِسي اللِّيفي يف الثَّدي

928 fibroma

fibrome

ورم محيد يتألف من نسيج رابط بشكل رئيسي. ال ينتقل، ولكنه قد
يعود بعد استئصاله.

ييفل مرو

929 fibrosarcoma

fibrosarcome

ساركوما منشأه األنسجة الليفية العميقة. أكثر ساركومات األنسجة
الرخوة شيوعا  لدى األطفال  ما دون السنة من العمر.

ساركومةٌ ليفية

930 fibrous cortical 
defect
défaut cortical fibreux

عيب عام صغري يصيب العظم، حيث تعوض القشرة بنسيج ليفي.
ويصيب عادة اجلَدل الفخذي السفلي عند الطفل.

عيب قشرِي ليفي

931 fibrous dysplasia 
(of bone)
dysplasie fibreuse (de l'os)

خلل يف مداومة نِقْي العظْم (تكاثُر غري طبيعي للنسيج الليفي) يسبب
انفتاال ال متناظراَ، وتوسعا للعظامِ.

خلَلُ التنسجِ اللِّيفي(للعظم)

932 fibular hemimelia

hémimélie fibulaire

عدم التنسج التام أو اجلزئي لعظم الشظية.

فللطَّر ظَوِيالش فصالن امدعان

933 Finkelstein 
feeding
alimentation de Finkelstein

قوت ناقص السكر للوليد

إِطْعام فينكلشتاين
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934 fissured tongue

langue plicaturée

وجود العديد من األخاديد على السطح الظهري. يدعى أيضا بلسان
صفَنِي الشكْل.

لسانٌ مشقَّق

935 fistula [pl.fistulas 
or fistulae]
fistule [pl.fistules]

اتصال غري طبيعي بني عضوين باطنيني أو بني عضو باطين و سطح
اجللد.

ناسور [ج:نواسري]

936 flaccidity

flaccidité

تضاؤل التوتر العضلي يف احلَركَة الالفَاعلَة.

رخاوة

937 flag sign

signe de drapeau

عسر تلون الشعر يف الكوشيوركور.

عالَمةُ العلَم

938 flatfoot; talipes 
planus; pes planus
pied plat

تشوه باطن القدم تفقد فيه تقوسها السفلي.

قَدم رحاء

939 focal dermal 
hypoplasia; Goltz 
syndrome
hypoplasie cutanée focale; syndrome de Goltz

اضطراب خلقي نادر يتميز بنمو شاذ للنسيج الضام يف اجللد واهليكل
العظمي.

نقص تنسج جلدي بؤري؛ متالَزِمةُ
غولتز

940 focal facial 
ectodermal 
dysplasia
dysplasie  ectodermique focale et faciale

آفة خلقية ضامرة متاثل بندبة على مستوى األصداع.

خلل تنسج الوجه البؤرِي األدميي
الظاهر

941 focal segmental 
glomerulosclerosis
glomérulonéphrite segmentaire et focale

حالة مرضية تتجلى سريريا يف بِيلَة بروتينية و وذَمة . أما تشرحييا،
يشري اختزاع الكلي إىل تزجج و تنذب كبييب . مآله التصلب الكبييب

و الفشل الكلوي.

يطَعالق رِيؤيبات البالكُب لُّبصت

942 folic acid 
deficiency
déficience en acide folique

أعراض مرضية ينتجها نقص محض الفوليك يف النظام الغذائي . من
أبرزها فَقْر الدمِ كَبري الكُريات و فَقْر الدمِ ضخم اَألرومات.

عوزِ حمضِ الفُوليك

943 follicular 
bronchitis
bronchite folliculaire

داء رئوي تكاثُرِي ملْفي يتميز بوجود جريبات ملْفية يف جدار الشعب
اهلوائية.

يبِيبات اجلُرالقَص هابالْت

944 follicule-
stimulating 
hormone
hormone folliculostimulante

موجهةُ الغدد التناسلية  تفرزها النخامية الغدية و حتفز  تكَونُ اَألعراس
واخلاليا الداعمة يف املبيض و اخلصية.

هرمونُ(ال) املُنبه للجريب

945 fontanel; cranial 
fontanel
fontanelle

إحدى املناطق الرخوة بني الدروز القحفية يف مججمة اجلنني أو الوليد
.

يافوخ[ج. يوافيخ]

946 foramen of 
Bochdalek; hiatus 
pleuroperitonealis
foramen de Bochdalek; canal pleuropéritonéal

فتحة يف حجايب اجلنني. موقع لفتق احلجاب احلاجز اخللقي.

ثُقْبةُ بوكداليك، فُرجةُ(ال) اجلَنبِيةُ
الصفاقية

947 forced expiratory 
flow
volume expiratoire forcé

. اإلجبارية احليوية الرئتنيِ أثناء مقياسِ القدرة ندفق اهلواِء م

رِيقَس ّفريِيّيانُ زرج

948 forced expiratory 
volume
flux expiratoire forcé

أكرب كمية من اهلواء اخلارج من الرئتني يف فترة زمنية حمددة ابتداًء من
الشهيق األكرب.

رِيقَس فريِيز مجح

949 Fordyce disease; 
Fordyce granules
maladie de Fordyce; granules de Fordyce

غدد دهنية شاذة يف خماطية الفم أو الشفتني.

داُء فوردايس، حبيبات فوردايس
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950 foregut

intestin antérieur de l'embryon

يف اجلنني املبكر، ذلك اجلزء من القناة اهلضمية البدائية، الذي ينشأ منه
البلعوم واملريء واملعدة واالثين عشر.

يى(ال) اَألمامعم

951 foreign body

corps étranger

مجاد يعلق يف جزء من اجلسم.

بِينأَج مغَريب، جِس مجِس

952 formal Operations 
Stage
stade des operations formelles

هي مرحلة من نماء االستعراف ،وفقا لنظرية بياجي، ختص املراهقني
من 11 اىل 16 سنة.

مرحلة(ال) العمليات املَنهجِية

953 four-day 
syndrome
syndrome des quatre jours

عسر تنفس الوليد.

متالَزِمةُ اَأليامِ اَألربعة

954 Fragile X 
syndrome
syndrome du chromosome X fragile

طَفْرة يف اية الذراع الطويلة من الصبغي  X . ظاهريا تنطوي على
إعاقة ذهنية مع اختالل الوظائف املَعرِفية، فرط النشاط وتوسع األذنني

والرأس واخلصيتني.

متالزمة الصبغي س اهلَش

955 Franceschetti  
syndrome
syndrome de Franceschetti

خلل تعظم الفك والوجه

متالَزِمةُ فرانتشيسكييت

956 Freiberg disease

maladie de Freiberg

تنكُّس عظْمي  غُضروفي يصيب األمشاط عند املراهقني.

داُء فرايربغ

957 frenulum of 
tongue
frein de la langue

طية من الغشاِء املخاطيِ متتد من قاع الفَم إىل اخلَطّ الناصف للجانب
السفلي من اللسان.

لجام اللِّسان

958 friction murmur; 
pericardial 
friction rub
frottement péricardique

عالمة طبية مسعية تستخدم يف تشخيص الْتهاب التأْمور.

نفْخةٌ احتكاكية، احتكَاكَات تأمورِية

959 frontal fontanel; 
anterior fontanel
fontanelle frontale; fontanelle antérieure

منطقة رخوة يف الدرز اجلَبهِي جلمجمة اجلنني أو الوليد .

ي(ال) اَألماميافوخ ،هِي(ال) اجلَبيافوخ

960 frontal sinus

sinus frontal

جتويف يف عظم اجلبهة يتواصل مع الصماخ اَألنفي املُتوسط.

هِيبج يبج

961 fucosidosis

fucosidose

من اضطرابات االختزان يف اجلُسيمات احلَالَّة و يتميز بتراكم الفوكوز
نتيجة عوز يف  أنزمي أفا-إل-فوكوزيداز.

داُء(ال) الفوكوزيدي

962 fulminating 
appendicitis
appendicite fulminante

التهاب حاد و شديد للزائدة، مع تطور سريع اللتهاب الصفاق واية
مميتة.

الْتهاب الزائدة اخلاطف

963 functional murmur

souffle fonctionnel

وِيمد اميكيينع القلب. أصوات شاذة ال ترتبط باضطراب دمسيف ت
ما.

نفْخةٌ وظيفية

964 functional 
residual capacity
capacité résiduelle fonctionnelle

حجم اهلواء يف الرئتني بعد انتهاء املَد الزفريي.

سعةُ(ال) الوظيفيةُ املُتبقِّيةُ

965 fundoplication

fundoplicature

عملية جراحية لطَّي قاع املَعدة حول اجلزء السفلي للمرئ، تستخدم
عادة لعالج اجلَزر املَعدي املَريئي أو تصليح الفَتق احلجايب.

تثْنِيةُ القاع

966 fundus 
flavimaculatus; 
Stargardt disease
fond aux tâches jaunes; maladie de Stargardt

تنكُّس وِراثي للبقْعة الصفْراِء يف شبكية العني.

قاع أَصفَر البقَع، داُء ستارغاردت

967 furuncle

furoncle

التهاب عدوي جلُريب الشعرة بسبب العنقودية الذَّهبِية.

دمل
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968 fused teeth

dent fusionnée

أسنان ملتحمة من خالل  تيجاا أو جذورها أو كليهما .

أَسنانٌ مندمجة
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969 galactokinase 
deficiency
déficit en galactokinase

اضطراب أيضي موروث  (عوز إنزمي الغاالكتوكيناز)  يفضي  اىل
ارتفاع نسبة اجلاالكتوز يف الدم.

عوز الغاالكتوكيناز

970 galactorrhea

galactorrhée

در الَلبن الشاذ لدى اإلناث أو الذكور.

ثَر اللَّبن

971 galactosemia

galactosémie

جمموعة من اإلضطرابات األيضية املوروثة (عوز إنزمي)  و اليت تفضي
اىل ارتفاع نسبة اجلاالكتوز يف الدم .

وجود الغاالكتوز يف الدم

972 gangliosidosis

gangliosidose

جمموعة موروثة من اضطرابات االختزان يف اجلُسيمات احلَالَّة تتميز
بتراكم الغانغليوزيد.

يليوزِيدغاُء(ال) الغاند

973 gangrenous 
appendicitis
appendicite gangréneuse

التهاب إِقْفاري للزائدة سببه قطع الدورة الدموية بانسداد ملعتها.

الغنغريين ةدائالز هابالْت

974 gangrenous 
diphtheria
diphtérie gangréneuse

نوع نادر وشديد من اخلناق مع موات يف اجللد،أو الغشاء املخاطي.

نِيريغغَن ناقخ

975 gastric volvulus

volvulus gastric

إلتواء حاد للمعدة  يؤدي إىلِ إقْفار و انِسداد. وغالبا ما يرتبط بفَتق
.جابِيح

انفتال املعدة

976 gastroenteritis

gastro-entérite

التهاب أي جزء من اجلهاز اهلضمي من املريء إىل املستقيم. أسبابه
كثرية منها الوراثة، العدوى، فرط احلساسية والسرطان.

الْتهاب املَعدة و اَألمعاء

977 gastroesophageal 
reflux
reflux gastro-oesophagien

جريان رجوعي ملُحتوى املعدة احلامضي اىل املريء.

يريئم يدعم رزج

978 gastroschisis

gastroschisis

شق خلقي كبري يف جدار البطن جبانب السرة مع بروز األحشاء.

يلْقطْنِ اخلالب قاقشان

979 gastrothoracopag
us dipygus
gastrothoracopage-dipyge

أحد التوأمني امللتصقني من جهة الصدرِ و البطْنِ و احلَوض.

مندمج الصدرِ و البطْنِ و احلَوض

980 gastrulation

gastrulation

املرحلة الثالثة من التخلُّق املُضغي حيث تتمايز الطَبقَات املُنتشة .

تكَونُ املُعيدة

981 Gaucher disease; 
glucosylceramide 
lipidosis
maladie de Gaucher; lipidose à glycosyl-céramide

شحام سفينغويلّ (اضطراب أيضي) موروث ناجم عن نقص  أنزمي
الغلُوكوسريِيبروزِيد . له أمناط عدة.

داُء غوشيه، شحام(ال) الغلوكوزيل
سرياميدي

982 geminate tooth

dent géminée

سن ذات جذر وتاجني.

سن متئمة

983 gender constancy

constance du genre

رسوخ هوِية اجلنسِ املُتصورة عند الطفل(بعد 30 شهرا) بصفة مقاومة
للتغيري.

ثَبات اجلنسِ

984 gender identity

identité du genre

إدراك الشخص لذاته باعتباره ذكرا و مذكر أو مؤنث و أنثى استنادا
اىل اخلصائص اجلسدية و استجابة الوالدين، والضغوط النفسية

واالجتماعية.

هوِيةُ اجلنسِ املُتصورة

985 gender stability

stabilité du genre

استيعاب الطفل(ما بني 18 و 30 شهرا) أن األوالد يصبحون  رجاال
و الفتيات تصبحن النساء.

تثْبيت اجلنسِ

986 generalized 
epilepsy
épilepsie généralisée

حالة مرضية تتميز بنوبات صرع متكررة  منتشرة املنشأ يف كال نصفي
الدماغ.

صرع متعمم
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987 generalized 
telangiectasia
télangiectasie généralisée

توسع الشعريات شبكي الشكل، يظهريف مرحلة الطفولة أو بداية
مرحلة البلوغخاصة على األطراف قد ينتشر يف بعض األحيان إىل

مناطق واسعة من سطح اجلسم.

توسع الشعيرات املُتعمم

988 genetic counseling

conseil génétique

توفري املعلومات واملشورة لألفراد أو األسر عن حالة وراثية قد تؤثر
عليهم.

توعيةُ(ال) الوِراثية

989 genetic 
engineering
génie génétique; ingénierie génétique

التعديل املوجهة يف حمتوى أو تنظيم املادة الوراثية لكائن ما.

هندسةُ(ال) الوِراثية

990 genetic screening

dépistage génétique

اختبار االشخاص للكشف عن وجود نتاج معني يدل على جني طافر.

يوِراث رحت ،جينِي رحت

991 genetic variance

variance génétique

اجلزء من النمط الظَّاهرِي الذي ينتجه التباين يف التركيب الوراثي
لألفراد.

جينِي تفاوتباين جيين، ت

992 genetics

génétique

فرع البيولوجيا املختص يف دراسة كيفية حدوث أوجه الشبه و
االختالف املورثة بني الكائنات العضوية.

وِراثيات(ال)، علْم الوِراثَة

993 genital crisis of 
newborn
crise génitale du nouveau-né

ظواهر فسيولوجية يف األعضاء التناسلية (تثَدي و نزف الرحم) يف
األسبوع األول من احلياة.

نوبةُ الوليد اجلنِسية

994 genital fold

pli génital

احلَرف التناسلي يف اجلنني.

طَّيةُ(ال) التناسلية

995 genital stage

stade génital

تصف املرحلة الثالثة من التطور العاطفي للطفل ( من  ثالث إىل
مخس سنوات) يف نظرية التحليل النفسي.

مرحلَةُ(ال) التناسلية

996 genital tubercle

tubercule génital

كتلة على النهاية األمامية للجدار املذرقي للجنني تشكل فيما بعد
القضيب أو البظر.

حديبةُ(ال) التناسلية

997 genotype

génotype

التركيب الوراثي للفرد.

طُ(ال) اجلينِيمن

998 genu recurvatum

genu recurvatum

فَرطُ البسط اخللقي أو املكتسب للركبة.

ركْبةٌ طَرقاء

999 genu valgum

genu valgum

احنراف يف املُستوى اِإلكْليلي تكون فيه الركبتني متقريبتني والكاحلني
متباعدين.

ركْبةٌ روحاء

1000 genu varum

genu varum

احنراف يف املُستوى اِإلكْليلي تكون فيه الركبتني متباعدتني والكاحلني
متقريبني.

ركْبةٌ فَحجاء

1001 geographic tongue

langue géographique

اضطراب جمهول السبب، يتميز بفقدان حليمات اللسان خيطية الشكل
مما يترك بقع دائرية حممرة حيدها شريط األبيض. يدعى أيضا الْتهاب

اللِّسان اهلَاجِر احلَميد.

يرافغسانٌ جل

1002 germ cell and 
embryonal 
neoplasms
tumeurs embryonnaires et germinales

أورام تتكون من اخلَاليا املُنتشة البدئية للغدد التناسلية اجلنينية أو
عناصر من الطَبقَات املُنتشة يف اجلنني.

أورام اخلَاليا منتشة و املُضغية

1003 germ cell tumors

tumeurs à cellule germinale

أورام خبيثة أو محيدة  تنشأ يف اخلاليا اجلنسية اليت تتطور يف اجلنني.

أورام اخلاليا اجلنسية

1004 germinoma

germinome

ورم خبيث يف األنسجة املُنتشة للغدد التناسلية، املَنصف أو املنطقة
الصنوبرية.

يتاشإِن مرو
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1005 giant axonal 
neuropathy
neuropathie axonale géante

داء وراثي ينطوي على اعتالل عصيب حميطي خمتلط وتنكس املادة
البيضاء املركزية تدرجييا منذ الطفولة املبكرة.

اعتالَلٌ عصبِي عمالَق املحوار

1006 gigantism

gigantisme

النمو املتسارع واملفرط عند األطفال أو املراهقني قبل إغالق املُشاش
لذيهم نتيجة فرط هرمون النمو.

عملَقَة

1007 gigantomastia; 
macromastia; 
virginal breast 
hypertrophy 
gigantisme du sein; macromastie

تضخم شاذ للثدى خالل فترة البلوغ واملراهقة املبكرة.

ضخامةُ الثَّديني

1008 Gilles de la 
Tourette 
syndrome; 
Tourette 
Syndrome
syndrome de Gilles de la Tourette

عرات حركية وجهية وصوتية وأعراض عصبية تبدأ غالبا قبل سن 7
سنوات.

متالَزِمةُ جيل دو التوريت

1009 gingivitis

gingivite

اعتالل التهايب للثة األسنان.

الْتهاب اللِّثَة

1010 gingivostomatitis

gingivostomatite

اعتالل التهايب ملخاطية الفم.

الْتهاب اللِّثَة و الفَم

1011 glaucoma

glaucome

جمموع األضرار البنيوية و الوظيفية اليت تلحق بالعني نتيجة ارتفاع
ضغط املُقْلَة الداخلي. يوصف حسب سن ظهور األعراض

بالرضيعي(خلقي) أو اليفعي.

زرق

1012 glioma

gliome

ورم متكون من خاليا دبقية عصبية وألياف، يوجد غالباً يف الدماغ
وكذلك يف احلبل الشوكي وأحياناً يف جذور األعصاب القحفية.

يقبد مرو

1013 globoid cell 
leukodystrophy; 
Krabbe disease
leucodystrophie à cellules globoïdes; maladie de 
Krabbe

شحام سفينغويلّ (اضطراب أيضي) موروث و مميت عند الطفل وهو
ناجم عن نقص  أنزمي غاالكتوسرييربوزيد.

حثَلُ املادة البيضاِء الكُروِي اخلاليا،
داُء كرابة

1014 glomerulonephriti
s
glomérulonéphrite

يباتيؤدي اىل  تشوهات  هيكلية و وظيفية لكُب هابِياضطراب الْت
الكلى عادة ما تفضي إىل بيلة دموية أوبروتينية، أرتفاع ضغط الدم

وقصور كلوي.

الْتهاب كُبيبات الكُلَى

1015 glomerulonephrop
athy
glomérulonéphropathie

حالة مرضية موقعها كُبيبات الكُلَى.

اعتالَلُ كُبيبات الكُلَى

1016 glossitis

glossite

اعتالل التهايب للسان.

الْتهاب اللِّسان

1017 glucocorticoid

glucocorticoïde

نوع من الكورتيكوستريويدات اليت تؤثر على االستقْالب اللسكَّرِيات
وتثَبط إفراز اهلُرمون املُوجه لقشرة الكُظْر، و هلا أَثَر مضاد االلْتهاب.

كَّرِيس رانِيشق

1018 glucose-6-
phosphate 
dehydrogenase 
disease
maladie de glucose-6-phosphate-déshydrogénase

منط من فقر الدم االحناليل  سببه عوز إنزميي خلقي يف كريات الدم
احلمراء.

داُء نازِعة هيدروجنيِ الغلُوكُوزِ-6-
فُسفات

1019 glutaric aciduria

acidurie glutarique

اضطراب وراثي يف استقالب محض الغلوتاريك.

بِيلَةُ حمضِ الغلُوتاريك

1020 glutathione 
synthetase 
deficiency
déficience en glutathion-synthétase

اضطراب خلقي يف استقالب محض الغلوتاميك.

عوز مخلِّقَة الغلُوتاثَيون
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1021 gluteal erythema 

érythème fessier

.يفاظاحل لْداجل هابالْت

حمامى(ال) اَأللَوِية

1022 gluten 
enteropathy
maladie coeliaque

سوُء امتصاص بعض العناصر الغذائية ينتج عن تناول بروتني الغلوتني
املُتسبب يف حتفيز التفاعالت املناعية يف االمعاء الدقيقة.

االعتاللُ املعوِي الغلوتيين

1023 glycogen storage 
disease
glycogénose; thésaurose glycogénique

جمموعة من االضطرابات املوروثة يف استقالب االلغليكُوجني تتميز
بتراكم هذا األخري يف األنسجة و خاصة الكبد.

داُء اختزان الغليكُوجني

1024 glycosylated 
hemoglobin
hémoglobine glycosylée

مكون ثانوي هليموجلوبني الكريات احلمراء البشرية يشري تركيزه
املصلي اىل نسبة السكر يف الدم على مدى فترة طويلة.

هيموغلوبني(ال) الغليكوزياليت

1025 goiter

goitre

تضخم الغدة الدرقية. قد يكون خلقي أو مكتسب، فُرادي أو متوطِّن.

دراق

1026 gonad

gonade

غُدة تنتج اَألعراس.

غُدةُ(ال) التناسلية

1027 gonadal 
dysgenesis
dysgénésie gonadique

تكون ناقص غري مكتمل للقند حيث يتميز بوجود األعضاء التناسلية
األنثوية اخلارجية والداخلية على الرغم مننمط نووي ذكوري.

خلَلُ تكَون الغدد التناسلية

1028 gonadal sex

sexe gonadique

جنس الشخص كما هو حمدد بوجود اخلصية، أو املبيض.

جِنس الغدد التناسلية

1029 gonadal tissue 
neoplasms
tumeurs du tissu gonadique

أورام تتكون من أنسجة حتاكي املبيض أو اخلصية(خاليا منتشة، خاليا
احلبل اجلنِسي، اخلَاليا التناسلية السدوِية) .

أورام النسيج التناسلي

1030 gonadoblastoma

gonadoblastome

ورم معقَّد يتألف من خليط من خاليا الغدد التناسلية يصيب املرضى
الذين يعانون من خلَل تكَون الغدد التناسلية.

ورم أَرومي بالغدة التناسلية

1031 goniosynechia

goniosynéchie

التصاق القزحية على السطح اخللفي للقرنية يف زاوية الغرفة األمامية
للعني.

الْتصاق الزاوِية

1032 grand mal seizure

crise de grand mal

نوبة صرعية توترِية رمعية متعممة  حتدث إما مباشرة أو بعد نوبة
جزئية.

نوبة الصرع الكَبري

1033 granulocyte

granulocyte

كريات بيض تتميز بوجود حبيبات وفرية يف اهلَيولَى.

محببة(ال)

1034 granulocytic 
sarcoma; 
chloroma
sarcome granulocytaire; chlorome

ورم صلب تكونه اَألرومات النقَوِية خارج خناع العظم يف االبيِضاض
النِقَوِي احلاد.

ساركومةُ اخلَالَيا املُحببة، ورم أَخضر

1035 granulocytopoiesis

granulocytopoïèse

عملية انتاج خمتلف خاليا الكريات البيض املُحببة (العدالَت، القَعدات
و اليوزينِيات) انطالقا من اخلاليا اجلذعية متعددة القُدرات املكونة

للدم.

تكَونُ املُحببات

1036 granuloma 
annulare
granulome annulaire

مرض حبييب محيد يصيب غالبا األطفال وصغار البالغني ،ويتجلّى يف
حلقة من حطاطات أو عقيدات على اجللد.

يلَقح يبِيبح مرو

1037 granulosa cell 
tumor
tumeur de la granulosa

أورام تتكون من اخلاليا احملببة و تصيب غالبا املبيض.

ورم اخلَالَيا املُحببة
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1038 grasping reflex; 
grasp reflex
réflexe de préhension

من املنعكسات البدائية الطبيعية عند حديثي الوالدة و يتمثل يف قبض
انعكاسي عند إثارة راحة اليد.

منعكَس القَبض

1039 gray platelet 
syndrome
syndrome des plaquettes grises

مرض وراثي نادر للصّفَيحات الدموية. يتميز بنقص انتقائي يف عدد و
حمتوى الصفيحات من حبيبات ألفا.

متالزمة الصّفَيحات الرمادية

1040 greenstick 
fracture
fracture en bois vert

كسر نوعي لألطفال يقتصر الوجه املُحدب من القشرِي من العظم
املكسور.

كَسر الغصنِ النضري

1041 growth

croissance

زيادة تدرجيية يف عدد وحجم ومدى تعقيد خاليا الفرد.ينتج عنه زيادة
يف وزن األعضاء و اجلسم و يف الطول.

ومن

1042 growth Chart; 
growth curve
courbe de croissance

رسم بياين مرجعي يظهر الطول و الوزن  وفقا للسن.

منحنى النمو

1043 growth hormone; 
somatotrophin
hormone de croissance; somatotrophine

هرمون عديدة البِبتيد تفرزه النخامية الغدية وحيفِّز انقسام، متايز و منو
اخلاليا.

هرمونُ النمو، منميةُ(ال) اجلَسدية

1044 growth plate; 
physis
plaque de croissance; lame épiphysaire

منطقة بني الكردوس واجلَدل مسؤولة عن منو العظام.

ومطَّطُ النخة، ميمأُن،ومةُ النفيحص

1045 Guillain-Barre 
syndrome
syndrome de Guillain-Barre

شلل تصاعدي تدرجيي ذايت املناعة مميت يف بعض األحيان.

متالَزِمةُ غيان-باريه

1046 gynandrism

hermaphrodisme

شذوذ نمائي يتميز بتضخم البظْر وباحتاد الشّفْران الكَبريان يف حماكاة
مظهر القضيب والصّفَن.

خنوثَة أُنثَوِيةٌ كَاذبةٌ

1047 gynandroblastoma

gynandroblastome

ورم صماوي خبيث ينشأ يف املبيض و يفرز األندروجني أو
اإلستروجِني.

ثَوِينخ يأَروم مرو

1048 gynandromorphis
m
gynandromorphisme

وجود صبغيّات من كال اجلنسني يف أنسجة خمتلفة من اجلسم، واليت
ينتج عنها خصائص اجلنسني الذكورية واإلنثوية يف نفس الشخص.

ازدواجِيةُ الصفات اجلنِسية

1049 gynatresia

gynatrésie

غياب خلقي أو مكتسب للمعة املسالك التناسلية اُألنثَوِية، من قناة
فالوب إىل املهبل.

رتق اَألعضاِء التناسلية اُألنثَوِية

1050 gynecomastia

gynécomastie

تضخم الثدي عند الذكور. ويالحظ التثدي الفسيولوجي عادة عند
حديث الوالدة و املراهق.

تثَدي الرجل
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1051 habit and impulse 
disorders
troubles des habitudes et des impulsions

جمموعة غري متجانسة من السلوكيات املتكررة، منها مص اإلام
،صريف األسنان و غريها.

إضطرابات تعودية و اندفاعية

1052 Haemophilus 
influenzae
Haemophilus influenzae

عصورة سلْبِية الغرام.

مستدميةُ(ال) النزلية

1053 hallux valgus

hallux valgus

يطشتشوه. نزوح جانيب إلصبع القدم الكبري مع احنراف املفصل امل
السالمي األول.

إِبهام القَدمِ اَألروح

1054 halo nevus; 
leukoderma 
acquisitum 
centrifugum
névus en halo; maladie de Sutton

تغيري محيد و تدرجيي لومحة مع ظهور نقص تصبغ متناظر حوهلا.حيدث
أساسا عند األطفال وصغار البالغني.

بس(ال) املُكْتحضة، ويةٌ هالمحو
النابذ

1055 hammer toe

orteil en marteau

طسط  بم و فَرالقَد ياتالمس نيل بتشوه ينطوي على ثَين يف املَفاص
.يالمالس يطشل املاملَفص

إصبع القَدم املطْرقيةّ

1056 hand foot and 
mouth disease
maladie mains-pieds-bouche

داء فريوسي خفيف ومعدي جداً لألطفال. ويشخص جبروح
حويصلية يف الفَم وعلى األيدي واألقدام.

داُء اليد و القَدمِ و الفَم

1057 harlequin color 
change
changement d'Arlequin

اضطراب حتراكي وعائي عابر يف الولدان يتظاهر باحتقان يف شق
وشحوب يف آخر.

يقْشلٌ ردبت

1058 harlequin fetus

fœtus arlequin

رضيع يعاين من شكل قاتل من السماك، يتظاهر بفرط التقرن، وجلد
جامد.

جنني مصفَّح

1059 harlequin sign

signe d'arlequin

امحرار يف النصف السفلي من اجلسم  وابيضاض يف النصف
العلوي،سببه اضطراب حركي وِعائي مؤقت عند الولدان.

عالَمةُ املُهرج

1060 Harrison groove; 
Harrison sulcus
coup de hache sous-mammaire

يف صدر املصابني بالرخد.

تلَم هاريسون

1061 Hartnup disease

maladie de hartnup

خطأ خلقي جسدي  متنحي نادر يف استقالب حمض املثيونني.

داُء هارتناب

1062 head 
circumference
périmètre crânien

قياس رأس الطفل على مستوى أكرب حميط.

كفَاف الرأْس

1063 headache

céphalée

أمل يف الرأس.

صداع

1064 health education

hygiène

تعليم احملافظة على الصحة وقايةً وعالجاً.

تثْقيف(ال) الصحي، تعليم(ال)
يحالص

1065 hearing loss; 
deafness
anacousie; cophose

،بِيصع ،يوصيلصنف حسب موقع اإلصابة اىل تع و يمالس فَقْد
حسي أو مركزي.

صمم

1066 heart block

bloc cardiaque

خلل يصيب نظام القلب الكهربائي على مستوى جِهاز التوصيل.

إِحصار القَلْب

1067 heart failure

défaillance cardiaque

حاالت مرضية يكون فيها القلب غري قادر على ضخ كمية كافية من
الدم لتلبية احلاجات االستقْالبِية للجسم.

فَشلُ القَلْب
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1068 heart murmur

souffle cardiaque

يف تسمع القلب. أصوات شاذة حتدثها االهتزازات الناجتة عن تدفق
الدم عرب القلب.

نفْخة قَلْبِية [ج:نفْخات]

1069 Heller dementia

démence de Heller

اضطراب تـحلُّلي يتميز بظهور عوائق تنموية للغة و األداء
االجتماعي و املهارات احلركية يف السنة الثالثة من العمر.

ـَّحلُّلية، اضطرابات الطفولة الت
خرف هيلَر

1070 hemangioma; 
angioma
hémangiome; angiome

ورم محيد ، يتكون يف اجللد أو األحشاء من أوعية دموية متوسطة.
عادة ما ينمو خالل السنة االوىل من العمر ،  يليها تباطؤ يف النمو  مث

ينحسر ما بني سن 10و15.

ورم وِعائي؛وِعاؤوم

1071 hemangiomatosis

hémangiomatose

حالة تكون فيها العديد من األورام الوعائية  موزعة على نطاق واسع.

يوِعائ رامو

1072 hemarthrosis

hémarthrose

نزيف بداخل املفصل.

تدمي املَفْصل

1073 hematemesis

hématémèse

التقيؤ املصحوب بدم مصدره اجلزء العلوي من اجلهاز اهلضمي.

قَيُء الدم

1074 hematochezia

émission de selles sanglantes

دم يف الرباز.

تغوطٌ مدمى

1075 hematocolpos

hématocolpos

تراكم الدم يف املهبل.

تدمي املَهبِل

1076 hematometra

hématomètre

تراكم الدم داخل الرحم لعدم  نفاذية عنق الرحم يف بعض  التشوهات
التناسلية اخللقية.

تدمي الرحم

1077 hematopoiesis

hématopoïèse; hémopoïèse; hémacytopoïèse

عملية انتاج خمتلف خاليا الدم يف خناع العظم  أو خارجه .

تكَونُ الدم

1078 hematuria

hématurie

وجود دم يف البول.

بِيلَةٌ دموِية

1079 hemicephalia

hémicéphalie

حالة خلْقيّة اليت تتسم بعدم النمو الطبيعي للدّماغ وعادة املُخيخ والعقَد
القاعديّة يكونان ردميي الشكل.

املُخ دامعان

1080 hemicrania

hémicrânie

حالة خلْقيّة اليت تتسم بغياب الشق الوسطي الذي يقع بني النصفني
الكرويني للدماغ.

املُخ قش دامعان

1081 hemifacial 
microsomia
microsomie hémifaciale

متالزمة تنطوي على خلل تنسج يف القحف، الوجه، العني، األذن و
الفقارات.

1082 hemignathia

hémignathie

.يفْلّالس اء املَعيب للفَكمة اليت تتسم بالنّيلْقحالة خ

الفَك قش امدعان

1083 Hemihematometra

hemi-hématomètre

تراكم السوائل احليض يف جزء رتقي من الرحم.

م الشقيحي الرمدت

1084 hemihypertrophy

hémihypertrophie

تضخم مرضي أو فرط منو يف نصف واحد من اجلسم، أو يف أي عضو
.

ضخامةٌ شقِّية

1085 hemimelia

hémimélie

غياب خلقي للجزء القاصي من أحد األطراف.

انعدام نِصف الطَّرف

1086 hemiplegia

hémiplégie

.يفلَل النِصالش

فالج
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1087 hemivertebrae

hémivertèbre

الغياب اخللقي لنصف جِسم الفقْرة و قَوسها اخلَلْفية.

فقْرةٌ نِصفية

1088 hemoglobin

hémoglobine

الربوتني الناقل لألكسجني يف الكريات احلمراء.

هيموغلوبني، خضاب الدم

1089 hemolysis

hémolyse

تدمري كريات الدم احلمراء بعوامل سببية خمتلفة مثل اَألضداد والبكترييا
واملواد الكيميائية و احلرارة.

حلُّ الدم

1090 hemolytic anemia

anémie hémolytique

أمناط خمتلفة من فقر الدم تنتج عن التدمري املبكر للكريات احلمراء.

ياللحمِ االنالد فَقْر

1091 hemolytic disease 
of newborn; 
erythroblastosis 
fetalis
maladie hémolytique du nouveau-né; 
érythroblastose foetale

حالة مرضية تتميز بوجود عدد كبري من األرومة احلمراء يف الدورة
الدموية للجنني أوالوليد بسبب تنافُر تنافُر الزمرِ الدموِية الريسوسية

.ABOو

كَثْرةُ األرومات احلُمرِ اجلَنينِية

1092 hemolytic-uremic 
syndrome
syndrome hémolytique et urémique

فقر الدم االحناليل مع فشل كلوي حاد.

متالَزِمةُ انحالَلِ الدمِ-اليورميية

1093 hemopericardium

hémopéricarde

تراكم مرضي للدم يف جوف التامور.

تدمي التأمور

1094 hemophilia A

hémophilie A

اضطراب وراثي يف تخثُّر الدم سببه عوز  العامل الثامن.

A (ال)اعورن

1095 hemophilia B

hémophilie B

اضطراب وراثي (مرتبط بالX ) يف تخثُّر الدم سببه عوز  العامل
التاسع.

B (ال)اعورن

1096 hemophilia C; 
Rosenthal 
syndrome
hémophilie C; syndrome de Rosenthal

اضطراب وراثي يف تخثُّر الدم سببه عوز  العامل احلادي عشر.

ناعور(ال) C، متالَزِمةُ روزنتال

1097 hemoptysis

hémoptyse

تنخم أو بصق دمٍ مصدره جزء من اجلهاز التنفسي.

نفْثُ الدم

1098 hemorrhagic 
disease of the 
newborn
maladie hémorragique du nouveau-né

متالزمة تتميز برتف داخليِ أَو خارجيِ تلقائيِ مع نقْص بروثرومبنيِ
.ني الثالث والسادس بعد الوالدةم ،عادةً بني اليومّالد

يليدو يفزداٌء ن

1099 hemorrhoid

hémorroïde [p.hémorroïdes]

تورم وانتفاخ األوردة يف الشرج وأسفل املستقيم.عادة ما تكون محيدة
عند األطفال،  مع ضرورة التأكُّد من عدم وجود فَرط ضغط الدم

.البابِي

باسور [ج:بواسري]

1100 hemosiderosis

hémosidérose

داُء اختزان احلديد.

داٌء هيموسيديريين

1101 hemostasis

hémostase

عملية إيقاف الرتيف عند إصابة األوعية الدموية.

إِرقاء

1102 hemothorax

hémothorax

تراكم الدم يف جوف اجلَنبة.

تدمي اجلَنبة؛صدر مدمى

1103 hepatitis

hépatite

اعتالل التهايب يف الكبد.

الكَبِد هابلْت

1104 hepatoblastoma

hépatoblastome

ورم كبدي خبيث يصيب األطفال الصغار ويتكون من أنسجة تشبه
ظهارة الكبد املُضغية و اجلَنينية أو من أنسجة ظهارية و متوسطية

خمتلطة.

يكَبِد يأَروم مرو
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1105 Hepatocellular 
carcinoma
carcinome hépatocellulaire

ورم غَزوِي متعدد املَراكز يتألف من خاليا متعددة األشكال و كبرية
مع عدم وجود تليف الكبد األساسي. يصيب عادة املراهقني، وغالبا

. C أو B وسيرما يترافق مع التهاب الكبد الفَي

سرطانةُ اخلَاليا الكَبِدية

1106 hepatoerythropoie
tic porphyria
porphyrie hépato-érythropoïétique

أحد األمناط اجللدية للربفريية وتنتج عن عوز يف أنزمي نازِعة
كَربوكِسيل اليوروفريينوجني.

برفريِيةُ(ال) الكَبِدية املُكَونةُ للحمر

1107 hepatomegaly

hépatomégalie

زيادة غري طبيعية يف حجم الكبد.

ضخامةُ الكَبِد

1108 hepatoportoenter
ostomy  
procedure; kasai 
procedure
hépato-porto-entérostomie de Kasai

العالج اجلراحي املرجعي يف رتق القَناة الصفْراوِية

فَغر(ال) الكبدي البايب املعوِي. عملية
 كازاي

1109 hepatopulmonary 
syndrome
syndrome hépato-pulmonaire

ثالوث يضم نقص األكسجة، توسعات وعائية داخل الرئة، و مرض
.كبدي

متالَزِمة(ال) الكَبِدية  الرِئَوِية

1110 hepatorenal 
syndrome
syndrome hépatorénal

فشل كلوي كبدي املنشأ.

متالَزِمة(ال) الكَبِدية الكُلْوِية

1111 hereditary 
angioedema
œdème angioneurotique héréditaire

اضطراب مناعي يف سبيل املُتممة يتجلى يف توسع وزيادة نفوذية
الشعريات الدموية و ظهور بثرات عمالقة.

وذَمةٌ وِعائيةٌ عصبِيةٌ وِراثية

1112 hereditary 
coproporphyria
coproporphyrie héréditaire

لِّدوأحد األمناط  الربفريية وتنتج عن عوز يف أنزمي أُكْسيداز م
الكُوبروبرفريين.

كوبروبرفريِية(ال) الوراثية

1113 hereditary 
elliptocytosis
elliptocytose héréditaire

عيب داخلي يف الكريات احلمراء يورث على حنو صبغي جسدي
سائد و تتخد فيه الكريات احلمراء شكال إهليجيا(بيضاوي مفلطح).

كَثْرةُ الكُريات اِإلهليلَجِية الوِراثية

1114 hereditary 
fructose 
intolerance
intolérance héréditaire au fructose

اضطراب موروث يف اإلستقالب الفركتوز . ناتج عن عوز يف أنزمي
اَأللْدوالز.

عدم التحمل الوِراثي للفَركْتوز

1115 hereditary 
hemorrhagic 
telangiectasia(Osl
er-Weber-Rendu 
disease)
angiomatose hémorragique familiale (maladie de 
Rendu-Osler)

اضطراب وراثي صبغي جسدي  سائد. اآلفات املخاطية اجللدية اليت
تظهرعادة يف سن البلوغ، هي بقع أرجوانية، حطاطات، أو إسقاطات

عنكبوية الشكل، تتألف كل منها من  أوعية متوسعة الشعريات
عنقودية.

توسع الشعريات النزفي الوِراثي، داُء
أوسلر ويرب رِيندو

1116 hereditary 
juvenile muscular 
atrophy; 
Kugelberg-
Welander disease
atrophie musculaire juvénile héréditaire; maladie 
de Kugelberg-Welander

النمط الثالث من الضمور العضلي نخاعي املَنشأ ويتظاهر غالبا يف
.قرمرحلة الطفولة بت

،يالوِراث يفَعالي يلض(ال) العمورض
داُء كوغيلبريغ-فيالندر

1117 hereditary 
multiple exostoses
exostose héréditaire multiple

اضطراب وراثي لنماء العظم الغضرويف، يظهر خالل مرحلة الطفولة،
ويتسم بورم عظْمي غُضروِفي متعدد يصيب العظام الطويلة، مع قصر
يف الكُعبرة والشظية، ويسمى أيضاً باحلَثَل الغضروفي الوِراثي املُشوه.

أَعرانٌ وِراثيةٌ متعددة

1118 hereditary 
spherocytosis
sphérocytose héréditaire

جمموعة من أمناط فقر الدم االحناليل اخللقي العائلي اليت تتميز بكثرة
الكريات احلمراء كُروِية الشكْل و ازدياد هشاشتها التناضحية و

نفوذيتها للصوديوم.

كَثْرةُ الكُريات احلُمر الكُروِية الوِراثية
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1119 hermaphrodism

hermaphrodisme

.ز اجلنسيماياضطراب يف الت

خنوثَة

1120 hernia

hernie

نتوء شاذ لعضو أو جزء منه من خالل العظم أو العضلة أو الغشاء
الذي حيتويه.

فَتق [ج:فتوق]

1121 herpangina

herpangine

عدوى فريوسية حادة ذاتية الشفاء اليت تصيب األطفال تتجلّى يف
تقرحات الفم وارتفاع درجة احلرارة .

ربِسي(ال) اهلذُّباح

1122 herpes simplex

herpès

جمموعة من العداوى احلادة اليت تسببها فريوسة اهلربس نوع 1 أو 2.
و تتميز بظهور حويصالت محامية القاعدة على اجللد أو األغشية

املخاطية.

هربِس بسيط

1123 herpes zoster; 
shingles
zona

التهاب حويصلي ناجم عن تنكس محة اجلدري.

يطاقن بِسره

1124 herpetic 
stomatitis; 
stomatitis 
herpetica
stomatite herpétique

الْتهاب اللِّثَة و الفَم بعدوى فريوسة اهلربِس البسيطة لدى األطفال و
املراهقني.

ربسيالفَمِ اهل هابالْت

1125 heterochromia 
iridis
hétérochromie irienne

اختالف لون القزحية من عني ألخرى .

تغاير تلَون القُزحيتني

1126 heterograft 

hétérogreffe

طُعم (أنسجة و خاليا أو أعضاء) من متربع ال ينتمي اىل جنس
املستقبِل.

بِينأَج مطُع

1127 heterophoria

hétérophorie

نزعة كامنة للحول يف ظل ظروف معينة مثل التعب، املرض أو
اإلجهاد.

لْوِيوِالَلٌ تاح

1128 heterotaxy 
syndrome
syndrome d'hétérotaxie

توضع شاذ ألحشاء البطن و الصدر و تشوهات خلقية يف القلب و
الطحال.

متالزمة التوضع املُغايِر

1129 hexadactylia

hexadactylie

عنس ب 6 أصابع.

تسدس اَألصابِع

1130 hexenmilch

lait des nouveau-nés

مفرزات بيضاء من ثدي الوليد.

لَبن السحرة

1131 hiatal hernia

hernie hiatale

انفتاق للمعدة يقع يف أو بالقرب من الفرجة املريئية.

فَتق حجايب، فتق الفرجة احلجابية،
فتق فرجوي

1132 hidradenitis 
suppurativa
hidrosadénite axillaire

التهاب قيحي مزمن للغدد املُفْترزة يف اإلبطني، و منطقة شرج.  حيدث
خالل مرحلة البلوغ عادة.

يالقَيح ةيقرالع ددالغ هابالْت

1133 hidrotic 
ectodermal 
dysplasia
dysplasie ectodermique hidrotique

اضطراب صبغي جسدي سائد يتمثَّل يف حثَل خلْقي لألظافر
والشعرِ،أظافر ثَخينة و شعر الفروة املتناثر او الغائب، وغالبا يكون

مرتبطا بتثْخن اجللد على راحات األيدي وأخامص األقدام.

يقرعر التالظَّاه يميجِ اَألدسنلَلُ التخ

1134 hindgut

intestin postérieur de l'embryon

يف اجلنني املبكر، ذلك اجلزء من القناة اهلضمية البدائية، الذي ينشأ منه
القولون األيسر واملستقيم.

معى(ال) املُؤخر
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1135 hip limping; 
Trendelenburg 
gait; gluteal gait
boîterie de hanche; démarche de 
Trendelenbourg; démarche fessière

عرج ناتج عن ضعف العضلة اَأللَوِية الوسطَى يف االضطرابات اهليكلية
للورِك.

عرج الورِك، مشيةُ ترندلنبورغ ،
مشيةٌ أَلَوِية

1136 hippocampal 
sclerosis

أضرار فادحة يف حصني الدماغ عند األطفال بعد حالَة صرعية.

نِييلُّب(ال) احلُصصت

1137 Hirschsprung 
disease; 
congenital 
megacolon
maladie de Hirschsprung; mégacôlon congénital

مرض خلقي يصيب األمعاء الغليظة وينتج عن انعدام اخلَاليا العقَدية يف
جزء قاصٍ من األمعاء.

داُء هريشسبرونغ، ضخامةُ القُولُون
اخللْقية

1138 hirsutism

hirsutisme

فرط شعر اجلسم  عند النساء واألطفال و توزيعه على منط  الذكور
البالغني.

زبب ؛ كَثْرةُ الشعرِ

1139 histiocytosis

histiocytose

جمموعة متنوعة من االضطرابات اليت متتاز بانتشارٍ بارز أو تراكمٍ
خلاليا نظام وحيدة بلْعم يف خناع العظام .

كَثْرةُ املُنِسجات

1140 Hodgkin disease; 
Hodgkin 
lymphoma
maladie de Hodgkin; lymphome de Hodgkin

ملفومة خبيثة تتميز بتضخم تدرجيي للغدد الليمفاوية والطحال، وكافة
األنسجة اللمفاوية.

داُء هودجكن، لمفُومةُ هودجكيِن

1141 holoprosencephaly

holoprosencéphalie

مسخ، منط من صغر الرأْس أو الصعل.

اندماج مقَدمِ الدماغ

1142 holorachischisis

holorachichisis

.يخاعّل الني احلَبّلدقُوقة بأكملها مع تشة مِسننّس

انشقاق العمود الفقَرِي الكامل

1143 homocystinuria

homocystinurie

خطأ خلقي نادر يف استقالب حمض التريبتوفان.

بِيلَةٌ هوموسيستينية

1144 hordeolum

orgelet

عدوى قيحية يف احدى  غُدد زايس على هامش اجلفن اخلارجي أو
غدد ميبوميوس يف ملتحمة اجلفن.

شعرية

1145 horseshoe kidney

rein en fer à cheval

ارتفاق الكليتني بواسطة القطبني السفليني على مستوى خط الوسط.

كُلْيةٌ حذْوِية

1146 Hoyne sign

signe de Hoyne

يف التهاب سنجابية النخاع.

عالَمةُ هوين

1147 human papilloma 
virus
virus du papillome humain

فَريوس دناوِي يسبب الثآليلَ اجللدية الشائعة عند األطفال.

رِيشالب يمِ احلُلَيمرالو فَريوس

1148 Hunter disease

maladie de Hunter

.II قَمر ياملُخاط كاريدالس ديدمنط من داء ع

داُء هنتر

1149 Hurler-Scheie 
Disease
maladie de  Hurler-Scheie

.I قَمر ياملُخاط كاريدالس ديدمنط من داء ع

داُء  شاييه

1150 Hutchinson teeth

dents de Hutchinson

تشوهات سنية يف الزهري اخللقي.

أَسنانُ هتشنسون

1151 hyaline 
membrane disease
maladie des membranes hyalines

متالَزِمةُ الضائقَة التنفُِّسية للوليد. تصيب عادة اخلُدج نتيجة عوز يف
الفَاعل بِالسطْح.

شاِء اهلَيالينِيداُء الغ

1152 hydatid of 
Morgagni; 
morgagnian cyst
hydatide de Morgagni; kyste de Morgagni

زائدة أثارِية ملحقة باخلُصية أو املبيض

كيسةٌ مورغانِية، كيسة العدارِيةُ
ملُورغانيي
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1153 hydatidosis; 
echinococcosis; 
hydatid cyst
hydatidose; échinococcose hydatique; kyste 
hydatique

عدوى تسببها يرقات الشريطية من جنس املُشوِكَة.

داٌء عدارِي، داُء املُشوِكات، كيسةٌ
عدارِية

1154 hydranencephaly

hydranencéphalie

حالة مرضية خلقية يستبدل فيها أكرب أجزاء نِصفي الكُرة املُخية و
.يقبّي و النسيج الدخاعي النماغل الدائطَّط بالسم املُخساجل

دامِ املُخعان هوم

1155 hydroa 
vacciniforme
hydroa vacciniforme

طفح فُقَّاعي وراثي، حيدث كنتيجة للتعرضِ إىل الشمسِ خاصة عند
األطفالِ والشباب الذكور.

حصاف وقِْسي الشكْل

1156 hydrocalycosis

hydrocalycose

توسع موضعي لكأس يف الكلي ناجم عن انسداد يف قمعه.

موه الكأْسِ الكُلْوِي

1157 hydrocele

hydrocèle

جتمع غري عادي لسائل مصلي يف الصفن داخل الغاللة الغمدية أو النتئ
الغمدي. و قد تكون اتصالية أو غري اتصالية .

أُدرة، قيلَةٌ مائية

1158 hydrocephaly

hydrocéphalie

تراكم مرضي للسائل الدماغي النخاعي يف القفح.

موه الرأْس

1159 hydrocolpos

hydrocolpos

مهبل مسدود (بكارةٌ رتقَاء) مملوء بسائل.

موه املَهبِل

1160 hydrometrocolpos

hydrometrocolpos

تتراكم اإلفرازات يف املهبل والرحم نتيجة انسداد يف املسالك التناسلية

يبِلهم يمحر هوم

1161 hydromicrocephal
y
hydromicrocéphalie

صغر غري طبيعي يف حجم الرأس مصحوب بكمية غري طبيعية من
.يخاعّي النماغّل الدائّالس

يهأْسِ املَوالر رغص

1162 hydronephrosis

hydronéphrose; syndrome de la jonction pyélo-
urétérale

تضخم الكلى بسبب متدد يف الكؤوس أو احلوض الكلوي.

موه الكُلْية

1163 hydrophthalmos

buphtalmie

زرق خلقي مفْتوح الزاوِية.

موه املُقْلَة

1164 hydrops fetalis;  
fetal hydrops; 
Fetal Edema
Anasarque foeto-placentaire; hydropisie foetale

تراكم غري طبيعي للسوائل مصلية يف حيزين أو أكثر من اجلنني، مثل
.لَوِيلُ السائأْمور، املشيمة، الصفاق أو السة، التباجللد، اجلَن

موه اجلَنني

1165 hydrosalpinx

hydrosalpinx

تراكم شاذ لسوائل مصلية يف قناة فالوب.

موه البوق

1166 hydrostatic 
reduction
réduction hydrostatique

عالج غري جراحي لالنغالَف.

رد هيدروستايت

1167 hydrothorax

hydrothorax

انصباب جنبِي رشحي ينتج عادة عن اضطرابات مدروج الضغط يف
الرئة.

موه الصدر

1168 hyperactive child 
syndrome
syndrome d'enfant hyperactif

اضطراب سلوكي يصيب خاصة األوالد و ميتاز بفرط النشاط،
التسرع، العدوانية صعوبة، يف التركيز و التعليم.

متالَزِمةُ الطِّفْلِ املُفْرِط النشاط

1169 hyperactivity

hyperactivité

اضطراب سلوكي يف الطفولة. مساته األساسية النشاط املفرط،
االندفاع و عدم التركيز.

فَرطُ النشاط

1170 hyperaldosteronis
m; aldosteronism
hyperaldostéronisme

اإلفراط يف إنتاج األلدوستريون ما يفضي اىل احتباس الصوديوم، افراز
بويل للبوتاسيوم و ارتفاع ضغط الدم.

فَرطُ اَأللدوستريونِية
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1171 hyperexplexia

hyperexplexie

اضطراب عصيب وراثي يبدأ عند حدييت الوالدة و يتميز بانتفضات
.ِسيعنيفة عند أي حتفيز صويت أو لَم

فَرطُ اِإلجفالية

1172 hyperglycemia

hyperglycémie

ارتفاع شاذ لتركيز الغلُوكُوز يف الدم.

فَرطُ سكَّرِ الدم

1173 hypergonadotropi
c hypogonadism

hypogonadisme hypergonadotrope

من اضطرابات احملور الوِطائية النخامية املَبِيضي . من أسباب اضطراب
احليض عند املراهقات.

طفَر ة معيلناسالت ددالغ قُصور
موجهة الغدد التناسلية

1174 hyperhidrosis; 
polyhidrosis
hyperhydrose,polyhidrose

اضطرابات عديدة ،خلقية أو مكتسبة ،تنطوي على خلل يف الغدد
العرقية أو يف املسار العصيب املنظم لعملها.

فَرطُ التعرق

1175 hyperkinetic 
disorder
trouble hypercinétique

مداضطراب سلوكّي يظهر يف مرحلة الطفولة  . ميزاته األساسية ع
االنتباه االندفاع، وفَرطُ النشاط.

اضطراب مفْرِطُ احلَركَة

1176 hyperopia; 
hypermetropia
hypermétropie

رِيصر البوحسار الذي  تتركز فيه األشعة املوازية للمكلَلُ االنخ
خلف الشبكية.

مد البصر

1177 hyperoxaluria

hyperoxalurie

اضطراب وراثي يف استقالب األمحاض األمينية يفضي اىل إفراغ بويل
مفرط لُألوكْساالت.

فَرطُ أوكساالَت البول

1178 hyperparathyroidi
sm
hyperparathyroïdisme

حالة مرضية نامجة عن فرط اهلُرمون الدريقي. و  تتجلى يف ارتفاع
كالسيومِ الدمِ.

فَرطُ الدريقات

1179 hyperphagia; 
bulimia
hyperphagie; boulimie

فَرطُ اَألكْل.

نهام

1180 hyperprolinemia

hyperprolinémie

اضطراب خلقي جسدي  متنحي نادر يف استقالب حمض الربولني.

فَرطُ برولنيِ الدم

1181 hypersialosis

hypersialorrhée

إفراز مفرط للعاب.

فَرطُ اِإللْعاب

1182 hypertelorism

hypertélorisme

(يدتظْم الوأجنحة الع)ة من اجلمجمةّهِية اجلَبياحّيف الن يائميب نع
يتجلى يف زيادة املسافة بني العينني.

فَرطُ تباعد احلَجاجين

1183 hyperthyroidism

hyperthyroïdisme, hyperthréose

فرط إفراز هرمونات الغدة الدرقية.

فَرطُ الدرقية

1184 hypertrichosis

hypertrichose

منو الشعر الزائد يف أماكن غري الئقة

فَرطُ اَألشعار

1185 hypertrichosis 
lanuginosa;congen
ital hypertrichosis 
lanuginosa; 
hypertrichosis 
universalis;
hypertrichose lanugineuse;hypertrichose 
lanugineuse congénitale; hypertrichose 
universelle

مرض جلدي خلقي يتميز بوجود شعر وبري على كل اجلسم عدا
الراحتني و األمخصني و األغسية املخاطية.

فَرطُ اَألشعارِ الزغابِي، فَرطُ اَألشعارِ
الزغابِي اخللْقي، فَرطُ األشعار الشاملُ

1186 hypertrophic 
gastropathy
gastropathie hypertrophique

مرض معدي عابر و محيد؛ عادة ما يسببه الفريوس املضخم للخاليا
عند األطفال.

يخامالض ةداعتالل املَع
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1187 hypertrophic 
pyloric stenosis

sténose hypertrophique du pylore

يدج املَعرِسداد املَخاب، ينجم عنه انّوة البري ملَصلضم العّخضالت
ويرافقه قَيء قَذْفي خايل من الصّفْراء، وقُالٌء استقْالبِي، وتجفاف.

ويظهر عادة بني األسبوع الثاين والثالث من الوالدة.

تضيق بوابِي ضخامي، تضيق البوّابِ
يلْقاخل

1188 hypervitaminosis

hypervitaminose

.D وA حالة مرضية ناجتة عن تسمم بفيتامني ما، خاضة

فَرطُ الفيتامني

1189 hyphema

hyphéma

نزف داخل الغرفة األمامية للعني

تحدمية

1190 hypochondroplasi
a
hypochondroplasie

منط وراثي خفيف من الودانة.

يروفضجِ الغسنالت قْصن

1191 hypochromic 
microcytic anemia

anémie hypochrome microcytaire

أمناط من فقر الدم اليت تتميز باخنفاض  حجم الكُرية و مستوى
اهليموغلوبني الوسطي فيها.

باغِ صغريالص صمِ ناقالد فَقْر
الكُريات

1192 hypodontia

hypodontie

غياب خلقي جزئي لألسنان.

نقْص اَألسنان

1193 hypogastropagus

hypogastropage

أحد التوأمني امللتصقني من جهة الناحية اخلَثَلية.

مندمج اخلَثَلَتني

1194 hypoglycemia

hypoglycémie

اخنفاض شاذ لتركيز الغلُوكُوز يف الدم.

نقْص سكَّرِ الدم

1195 hypogonadism

hypogonadisme

ضعف وظائف الغدد التناسلية مبا فيها تكَونُ اَألعراس وإنتاج
اهلرمونات التناسلية.

قُصور الغدد التناسلية

1196 hypogonadotropic 
hypogonadism

hypogonadisme hypogonadotrope

اضطراب احملور الوِطائي النخامي املَبِيضي . من أسباب اضطراب
احليض عند املراهقات.

قُصور الغدد التناسلية مع نقْصِ
موجهة الغدد التناسلية

1197 hypohidrosis

hypohidrose

عوز التعرق.

نقْص التعرق

1198 hypomastia

hypomastie

ضمور أو صغر خلْقي يف حجم الثَدي.

ضآلَةُ الثَّدي

1199 hypomelanosis of 
Ito
hypomélanose de Ito

اضطراب جلدي وراثي يتميز بظهور بقع ناقصة التصبغ على منط مرمر
الرخام ، ويترافق مع تشوهات أخرى عصبية  و عظمية و عضلية.

نقص املالنني حسب ايتو

1200 hypoparathyroidis
m
hypoparathyroïdie

حالة مرضية نامجة عن عوز اهلُرمون الدريقي. و  تتجلى يف نقْص
كالسيومِ و فَرط فُسفاتازِ الدمِ.

قُصور الدريقات

1201 hypopituitarism

hypopituitarisme

تناقص أو توقف إفراز هرمون واحد(غالبا هرمون النمو) أو أكثر من
هرمونات النخامية اَألمامية.

قُصور النخامية

1202 hypoplasia

hypoplasie

تكون ناقص لعضو، طرف أو نسيج.

نقْص التنسج

1203 hypoplastic left-
heart syndrome
hypoplasie du cœur gauche

مامو الص رِيهمام اَألبر، الصهجر القلب األيسر، اَألبختلف يف منو ح
املترالي.

متالَزِمةُ القَلْبِ اَأليسرِ الناقصِ التنسج

1204 hypospadias

hypospadias

عيب خلقي يف متوقع صماخ اإلحليل: على السطْح البطْنانِي من
القضيب  أو العجان (الذكور) أو املَهبِل (اإلناث).

تانِيحبالٌ تم

79



مؤمتر التعريب الثالث عشر Hمشروع معجم مصطلحات طب وجراحة األطفال

1205 hypotelorism

hypotélorisme

عيب نمائي يف النّاحية اجلَبهِيّة من اجلمجمة يتجلى يف نقص املسافة
بني العينني.

فَرطُ تقارب احلَجاجين

1206 hypothyroidism

hypothyroïdisme; hypothyridie

اضطرابات تنتج عن نقص إنتاج اهلُرمونات الدرقية أو  خلل يف
مستقْبِالَا.

قُصور الغدة الدرقية
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1207 ibuprofen

ibuprofène

هاب الستريويديلاللْت ضادم

ايبوبروفني

1208 ichthyosiform 
dermatosis (es)
dermatose(s) ichtyosiforme(s)

جمموعة من املتالزمات اليت تشمل السماك كِسمة ثابتة .

جالد(ات) سماكي(ة) الشكْل

1209 ichthyosis

ichtyose, ichthyose

جمموعة من اضطرابات التقرن الوراثية و تتميز سريريا بأمناط من
التقْليح و هيستوباثولوجيا بفرط التقرن.

سماك

1210 ichthyosis linearis 
circumflexa
ichthyose linéaire circonflexe

منط  نادر من السماك ،وراثي (صبغي جسدي متنح ) يتجلى عند
الوالدة أو يف األشهر القليلة األوىل من  احلياة حبمامى معممة و تقْليح.

سماك(ال) اخلَطِّي املُنعطف

1211 ichthyosis vulgaris

ichtyose vulgaire

أكثر اضطرابات التقرن شيوعا ( ≈ 1/300 والدة حية).يظهرعادة
يف السنة األوىل من احلياة.

سماك شائع

1212 icterus gravis 
neonatorum
ictère grave du nouveau-né

يرقان شديد يصيب حديثي الوالدة بسبب كَثْرة أرومات احلُمرِ
اجلَنينِية.

يرقانُ(ال) الوخيم عند الوليد

1213 icterus; jaundice

ictère

التصبغ األصفر للجلد وصلبة العني.

يرقان

1214 idiopathic apnea 
of prematurity

apnée idiopathique du prématuré

،يِسدادفشل يف التهوية حيدث يف غياب أمراض مؤهبة.  قد يكون ان
مركزي أو خمتلط.

انقطاع النفَس املَجهول السبب عند
اخلَديج

1215 idiopathic 
thrombocytopenic 
purpura
purpura thrombopénique idiopathique

قلَّةُ صفَيحات حتدث بوساطة  آليات مناعية يف غياب التعرض ملواد
سامة أو مرض.

فَيحاتةُ(ال) القَليلَةُ الصفُرِيفُر
املَجهولَةُ السبب

1216 IGA 
glomerulonephriti
s
glomérulonéphrite à IGA

منط مزمن من التهاب كبيبات الكلى  يتميز بتراكم رواسب مناعية
تتكون من األيج A يف مسراقِ الكُبيبة.

Aِالكُلَى باَأليج يباتكُب هابالْت

1217 ileocolostomy

iléocolostomie

مفاغرة بني اللَّفائفي والقولون.

مفَاغَرةٌ لَفائفيةٌ قَولُونِيةٌ

1218 ileocystoplasty

iléocystoplastie

عملية جراحية توظف مقطع معزوول من اللَّفائفي لزيادة حجم املثانة.

يفلَفائ ثَانِيم أْبر

1219 Ileus

iléus

تعطل عملية التمعج يف غياب أي انسداد ميكانيكي.

علَّوص

1220 iliopagus

iliopage

أحد التوأمني امللتصقني من جهة احلوض.

مندمج احلَوضني

1221 iliothoracopagus

iliothoracopage

أحد التوأمني امللتصقني من جهة الصدرِ و احلَوض.

مندمج الصدرينِ و احلَوضني

1222 immunity

immunité

القدرة على مقاومة اآلثار الغزوِية و املُمرِضة للمكروبات أو اآلثار
السمية للمواد املُستضدية.

مناعة

1223 immunodeficiency

déficit immunitaire

حالة سريرية يكون فيها نقص يف املناعة اخللطية، أو املناعة بواسطة
اخلاليا، أو يف وظيفة البلعميات.

يناعم زوع
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1224 immunoglobulin

immunoglobuline

بروتينات متعددة الوحيدات تشارك يف املناعة، و تنتجها اخلاليا
اللِّمفاوِية.

يناعم غلُوبولني

1225 imperforate anus

imperforation de l'anus

شوه خلقي يتميز باستدامة غشاء رقيق (الغشاء الشرجي) يغطي قناة
الشرج.

رتق الشرج

1226 imperforate 
hymen
imperforation de l'hymen

انسداد خلقي لغشاء البكارة.

بكارةٌ رتقَاء

1227 impetigo

impétigo

أكثر العدوات اجللدية البكتريية شيوعا عند األطفال (≈ ٪10 )

قَوباء(ال)

1228 incontinence

incontinence

اختالل الوظيفة الطبيعية ملَصرة.

سلَس

1229 incontinentia 
pigmenti
incontinence pigmentaire

اضطراب أَديمي ظَّاهر نادر و موروث، متعدد، يترجم  بتشوهات يف
اجللد و األسنان و العيون.

سلَس الصباغ

1230 incubator

couveuse

آلة  يوضع فيها األطفال حديثي الوالدة  يف جو دافئ ومالئم لنموه
حىت يصبح قوياً مبا فيه الكفاية لتحمل الظروف العادية.

حاضنة

1231 infancy

première enfance; petite enfance

فترة مبكرة من احلياة متتد ما بني 4 أسابيع و السنة األوىل.

رضوعية، سن الرضاع

1232 infant botulism

botulisme infantile

عدوى ناجتة عن استعمار املطَثِّيةُ الوشيقية ألمعاء حديثي الوالدة و
الرضع.

يفْلط قِّيجس ممست

1233 Infant mortality

mortalité infantile

الوفيات اليت حتدث منذ الوالدة وحىت 12 شهر من العمر لكل
1000 والدة حية.

وفَيات الرضع

1234 infant; baby

nourrisson [pl.nourrissons]

من يتراوح عمره ما بني 4 أسابيع و سنة.

رضيع [ج:رضع]

1235 infanticide

infanticide

قتل األطفال الرضع عند الوالدة  أو بعدها بقليل.

قَتلُ الرضيع

1236 infanticulture; 
puericulture
puériculture

جمموع املهارات واملعارف املتعلقة بتنشئة و رعاية األطفال الصغار.

تربِيةُ اَألطْفال

1237 infantile acne

acné infantile

عد  يظهر ابتداء من  السنة األوىل من احلياة، و خاصة األوالد منهم.

عد الطُّفولَة

1238 infantile 
acropustulosis
acropustulose du nourisson

حطاطات محامية حاكة منفصلة يف البداية مث تصبح آفات حويصلية
بثْرِية يف غضون 24 ساعة، وبعد ذلك قشرة قبل الشفاء. . مواقعها

املفضلة هي راحيت اليدين وباطن وجوانب القدمني.

يضيعر يفطَر ثُّربت

1239 infantile cortical 
hyperostosis
hyperostose corticale infantile

تعظم قشري شاذ مع التهاب اللفافات والعضالت ااورة.

فَرطُ التعظُّمِ القشرِي عند الرضيع

1240 infantile digital 
fibromatosis
fibromatose digitale infantile

شكل من العقد املتعددة على رؤوس أصابع اليدين والقدمني، عند
الرضع واألطفال .

يفْلط يعبإِص ييفل رامو

1241 infantile eczema

eczéma infantile

بزوغ جلدي ناجم عن تغري تفاعل اجللد جتاه املستأرجات والناشبات.

إِكْزميةٌ طفْلية
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1242 infantile lichenoid 
acrodermatitis

acrodermatite lichénoïde infantile

منط طفلي من الْتهاب جِلْد األطْراف.

يالطِّفْل األطْراف جِلْد هابالْت
احلَزازانِي

1243 infantile 
neuroaxonal 
dystrophy
dystrophie neuroaxonale infantile

اعتالل وراثي ينطوي على توقف النماء  احلركي النفسي عند الرضيع
.يباعل رزماغ  و خح، اضطراب وظيفي يف جِذْع الدنمع ر

يفْلالط بِيصوارِ العحثَلُ املح

1244 infantile 
progressive 
muscular atrophy; 
Werdnig-
Hoffmann disease
atrophie musculaire infantile progressive; 
maladie de Werdnig-Hoffmann

النمط األول من الضمور العضلي نخاعي املَنشأ و هو مميت غالبا يف
سن الرضاعة.

ضمور(ال) العضلي الطِّفْلي املُترقِّي،
داُء فريدنغ هوفمان

1245 infantile spasms

spasmes infantiles

متالزمة صرع تنطوي على ثالوث مميز: تشنجات اضطراب النظْمِ
.يكاحلَر فِْسياء النمع (يف خمطط كهربية الدماغ) و توقف النرافاملُت

ّيج(ال)الطُّفْلنشت

1246 infantile 
sphingolipidosis; 
infantile 
sphingolipidosis
sphingolipidose infantile; maladie de Tay-Sachs

اضطراب تنكُِّسي عصبِي موروث يتميز باستجابة إجفالية مبالغة عند
الوليد و الرضيع مع خرف شلَلي و عماً.

شحام(ال) السفينغولي الطِّفْلي، داُء
تاي زاكس

1247 infantilism

infantilisme

ختلف عقلي، منائي و جنسي.

طَفالَة

1248 infectious arthritis

arthrite infectieuse; arthrite septique

.ر أو عن طريق الدمجاول بالتعدوى تصيب املَفْص

يوائدلِ العاملَفْص هابالْت

1249 infectious 
mononucleosis
mononucléose infectieuse

عدوى يسببها الفريوس آيبشتاينبار.

كَثْرةُ الوحيدات العدوائية

1250 infratentorial

sous-tentoriel

مصطلح متعلق مبا يقع تحت خيمة املُخيخ.

تحت اخلَيمة

1251 inguinal hernia

hernie inguinale

فتق يف منطقة أصل الفخذ .

بِيأُر قفَت

1252 inhaler

inhalateur

أداة طبية تستخدم اليصال الدواء اىل اجلسم عن طريق الرئتني لعالج
الربو والداء الرئوي املُسد املزمن مثال.

منشقَة

1253 iniencephaly

iniencéphalie

مسخ ينطوي على عظم قذايل عائب، سنِسنة مشقُوقة يف الفقْرات
الرقَبِية و انثناٌء خلْفي يف الرأس.

انقذالُ الدماغ

1254 innate immunity; 
natural immunity
immunité innée; immunité naturelle

مناعة ناجتة عن توفُّر الفرد بِنيويا على عوامل مضادة للعدوى كاخلَلية
الفاتكَة الطَبيعية.

مناعةٌ سليقية، مناعةٌ طَبيعية

1255 inspiratory 
capacity 
capacité inspiratoire

حجم اهلواء املستنشق عند أقصى جهد الشهيق الذي يلي زفريا مديا.

سعةُ(ال) الشهيقية

1256 inspiratory 
reserve volume
volume de réserve inspiratoire

أكرب حجم رئوي، ميكن إخراجه من الرئة بعد زفري عادي.

يهيقالش يياطتح(ال) االمجح

1257 intensive care unit

unité de soins intensifs

مصلحة استشفائية تستقبل مرضى يتطلبون مراقبة مستمرة و عناية
مركزة.

وحدةُ الرعاية املُركَّزة

1258 intergluteal cleft

sillon interfessier

الفلح بني الردفني. يفحص منهجياً حبثاً عن التشوهات الشرجية عند
الوليد.

فَلْح(ال) بني اَأللْيتني
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1259 internal fixation

fixation interne

عالج الكسور دون الولوج جراحيا اىل بؤرة الكسر باستخدام دبابيس
كريشنر.

يلداخ ثْبيتت

1260 internal hernia

hernie interne

انفتاق عروة (أو أكثر) من األمعاء الدقيقة عرب عيب(فتحة) يف
املَساريق مما قد يؤدي إىل انِسداد.

يلداخ قفَت

1261 intersex

intersexualité

.ز اجلنسيمايراب التطاض

خنوثَة

1262 interstitial lung 
disease
pneumopathie interstitielle

جمموعة متنوعة من أمراض منت الرئة تتميز بالتهاب  أويل للحويصالت
اهلوائية  ميتد إىل اخلالل و يفضي إىل تليف رئوي.

.يالَلخ مرض رِئَوِي

1263 interstitial 
nephritis
néphrite interstitielle

التهاب أويل لنبيبات الكلى و / أو اخلاليل احمليط ا.

يالَلاخل ةالكُلْي هابالْت

1264 intestinal 
epithelial 
dysplasia
dysplasie épithéliale intestinale

أو تلَمم األمعاء. اضطراب خلقي متنح يف ظهارة األمعاء يسبب
إِسهاالً مائياً منذ األسبوع األول من احلياة.

ثَدن ظهارة األمعاء

1265 intestinal 
malrotation
malrotation intestinale

توقف دوران االمعاء أو دوراا بشكل غري تام حول الشريان
املساريقي العلوي أثناء تطور اجلنني.

سوُء االستدارة املعوية

1266 intestinal pseudo-
obstruction
pseudo-obstruction intestinale

جمموعة من االضطرابات اليت تتميز بأعراض االنسداد املعوي مع عدم
وجود آفة تشرحيية.

انِسداد معوِي كاذب

1267 intradermoreactio
n; intracutaneous 
reaction
intradermoréaction; réaction intracutanée

تفاعل موضعي، حيصل عند غري احملصنني، بعد حقنهم حتت اجللد،
بكمية ضئيلة من سم خاص.

تفاعلٌ أَدمي، تفاعلٌ داخلَ اجللْد

1268 intrarenal reflux

reflux intrarénal

امتداد اجلَزر املَثانِي احلالبِي إىل النظام النبيبِي يف الكلي.

جزر ضمن الكُلْية

1269 intravenous 
urography
urographie intraveineuse

نِيبايلُول تحالتصوير الشعاعي للمسالك البولية بعد حقن الوريد مب
تفرزه الكلى انتقائيا.

يولللجِهازِ الب يريد(ال) الوويرصت

1270 intussusception; 
invagination
intussusception; invagination

دخول جزء من األمعاء(املعى املُنغلف) يف اجلزء ااور(املعى الغالف)
له.

انغالَف

1271 intussusceptum

segment invaginant

يف انغالف األمعاء، يدخل جزء من األمعاء(املعى املُنغلف) يف اجلزء
ااور(املعى الغالف) له.

معى(ال) املُنغلف

1272 intussuscipiens

segment invaginé

يف انغالف األمعاء، يدخل جزء من األمعاء(املعى املُنغلف) يف اجلزء
ااور(املعى الغالف) له.

معى الغالف

1273 iridocyclitis

iridocyclite

التهاب اجلزء األمامي و املتوسط من العنبِية.

بِيمِ اهلَدسو اجل ةيحالقُز هابالْت

1274 iritis

iritis

التهاب اجلزء األمامي من العنبِية.

الْتهاب القُزحية
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1275 iron-deficiency 
anemia
anémie ferriprive

فقر الدم ناقص الصباغ وصغري الكُريات و هو ناجم عن عدم وجود
خمزون كاف من احلديد  لتخليق اهليموغلوبني. أكثر أمراض الدم

شيوعا يف مرحلة الرضاعة والطفولة.

فَقْر الدمِ بعوزِ احلَديد

1276 irreducible 
hernia; 
incarcerated 
hernia
hernie irréductible

من مضاعفات الفتوق. فتق ال ميكن إعادته باملناولة اخلارجية.

فَتق غَير مرتد، فَتق منحبِس

1277 irritant dermatitis

dermatite irritative

أكثر أمناط الْتهاب اجللْد التماسي  شيوعا عند األطفال. و ينتج عن
التعرض املطول أو املتكرر ملختلف املواد.

الْتهاب اجللْد املُهيج

1278 isovaleric 
acidemia
acidémie isovalérique

اضطراب وراثي يف عملية أيض األمحاض األمينية متفرعة السلسلة.

احمضاض الدمِ اإليزوفالرييكي
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1279 Jacquet erythema

érythème de Jacquet

يفاظاحل لْداجل هابالْت

حمامى جاكي

1280 jaundice of the 
newborn; 
neonatal 
jaundice; icterus 
neonatorum
ictère du nouveau-né; jaunisse néonatale; ictère 
néonatal

أكثر اإلضطرابات شيوعاً بني حديثي الوالدة حيث يولد الطفل  بنسبة
بلروبني مرتفعة يف اجلسم ، وتظهر أعراضها بعد 2-4 أيام من الوالدة

.

يرقانُ الوليد

1281 jaw-winking 
syndrome
syndrome de mâchoire à clignement

اضطراب عصيب لدى الرضع حيث يحفَّز العصب احملرك للعني واجلفن
العلوي كلما  تقلصت عضالت الفك (عملية املضغ) فيظهر رجفان

يف اجلفن العلوي.

متالَزِمةُ رفَّة احلَنك

1282 joint

articulation

نقطة متاس أو التقاء بني عظمني.

مفْصل

1283 joint stiffness

raideur articulaire

فقدان املرونة يف حركة املفصل.

تيبس املَفْصل

1284 junctional 
epidermolysis 
bullosa
épidermolyse bulleuse héréditaire létale

منط من انحالَلُ البشرة الفُقَّاعي  حيدث التشطر فيه على مستوى اجلزء
.(pars lucida)الصايف للجلد

يلاملَوص يالفُقاع ةرشالَلُ البحان

1285 juvenile 
dermatomyositis
dermatomyosite juvénile

من أكثر أمناط االعتالل العضلي االلْتهابِي شيوعا.

يفَعل اليضو الع لْداجل هابالْت

1286 juvenile 
fibromyalgia
fibromyalgie juvénile

متالزمة تنطوي على آالم  يف العضالت والعظام و نقاط مؤملة متفرقة
و تعب، واضطراب النوم عند األطفال واملراهقني.

فعيالي اللَّيفي ليضألَم(ال) الع

1287 juvenile 
idiopathic 
arthritis; juvenile 
rheumatoid 
arthritis
arthrite juvénile idiopathique; polyarthrite 
rhumatoïde juvénile

مصطلع عام يشري إىل التهابات املفاصل جمهولة السبب اليت تبدأ قبل
سن 16 عاما و متتد أعراضها ملا يفوق ستة أسابيع.

هابالْت ،يفَعالتهاب املافاصل الي
يفَعالي وماتويديلِ الراملَفاص

1288 juvenile pilocytic 
astrocytoma; 
pilocytic 
astrocytoma
astrocytome à cellule pileuse

ورم نجمي من الدرجة األوىل يصيب غالبا األطفال و خاصة على
مستوى املخيخ.

ورم نجمي شعرِي اخلَالَيا

1289 juvenile plantar 
dermatosis
dermatite plantaire juvénile

منط شائع من الْتهاب اجللْد التماسي املُهيج يصيب أَخمص القَدم
حاصة لدى األطفال يف مقْتبل البلوغ.

يفَعالي يصم(ال)  اَألخالدج

1290 juvenile polyposis

polypose juvénile

وجود العديد من السالَئل احلميدة يف القولون و األمعاء الدقيقة. تؤدي
عادة عند الطفل اىل نزف املُستقيم.

داُء السالَئل اليفعي

1291 juvenile 
rheumatoid 
arthritis
arthrite rheumatoïde juvénile

من أشكال الْتهابِ املَفاصلِ الرّوماتويدي الذي حيدث عادة عند
األطفال قبل سن 16 عاما.

يفَعي روماتويدي يلفْصم هابالْت

1292 juvenile 
xanthogranuloma
xanthogranulome juvénile

آفات محيدة عند الرضع واألطفال ، نامجة عن تكاثُر منِسجات تشكل
عقيدات متعددة صفراء و محراء يف  اجللد، العني، و األحشاء.

يفَعالي فَراَألص يبِي(ال) احلُبمرو
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1293 Kallmann 
syndrome
syndrome de Kallmann

ددشام و قُصور الغحالة مرضية وراثية و خلقية تنطوي على خ
التناسلية .

متالَزِمةُ كاملان

1294 Kaposi 
varicelliform 
eruption; eczema 
Herpeticum
éruption varicelliforme de Kaposi; eczéma 
herpétiforme

حالة نادرة، حتدث غالباً يف األطفال، وتتميز حبرارة مرتفعة و
حويصالت مروسة ومملوءة بالقيح.وهي مضاعفة فَريوس احلَأل أو

.ياحلُماق يطَاقالن روسقْس أو الفَيالو فَريوس

طَفَح كابوزِي احلُماقي الشكْل

1295 Kaposiform 
hemangioendothel
iomas
hémangioendothéliome Kaposiforme

ورم بِطانِي وِعائي  محيد لكن جِد عدوانِي حمليا .و هو عادة وحيد و
أرجواين اللون.

ورم بِطانِي وِعائي كابوزي الشكل

1296 Kartagener 
syndrome
syndrome de Kartagener

التهاب اجليوب والقصبات وأمينية القلب.

متالَزِمةُ كارتاغينر

1297 karyotype

caryotype

املتمم الصبغي للخلية. كل منط نووي يتميز بعدد وشكلياء صبغياته.

وِيومنَطُ(ال) الن

1298 Kasabach-Merritt 
syndrome
syndrome de Kasabach-Merritt

أورام وعائية دموية ضخمة مع خلل ختثر منتشر داخل األوعية

متالَزِمةُ كاساباك-مرييت

1299 Kasai procedure

intervention de Kasai

مفاغَرةٌ بابِيةٌ معوِية جترى لعالج رتق القَناة الصفْراوِية.

عملية كازاي

1300 Kayser-Fleischer 
ring
anneau de Kayser-Fleischer

حلقة مصطَبغة يف حوف قَرنِية املصاب بداء ويلسون.

حلَقَةُ كايزر-فالَيشر

1301 keloid;keloma;che
loma
chéloïde

ورم محيد نديب مرتفع فوق اجللد أصله ندبة، أو حرق، أو إصابة.

جدرة [ج:جدرات]

1302 keratoconjunctivit
is
kératoconjonctivite

التهاب متواقت لقرنية و ملتحمة العني.

الْتهاب القَرنِية و املُلْتحمة

1303 keratoconus

kératocone

بروز القرنية يف مرض اجللد التأتيب نتيجة احلك املستمر للعيون.

تمخرطُ القَرنِية

1304 keratolytic

kératolytique

مادة تسبب أو  حتفز انحالَلُ الطَّبقَة القَرنِية.

حالُّ الطَّبقَة القَرنِية

1305 keratosis 
follicularis ; 
Darier disease
kératose folliculaire

مرض جلدي وراثي يتميز ببقع من احلطاطات التقرانية.

يبِيرقْرانٌ جت

1306 keratosis pilaris

kératose pilaire

اضطراب جلدي شائع خالل الطفولة  و أوائل سن البلوغ . يتميز
باجلفاف و بروز حطاطات مذَببة.

تقْرانُ اجلُريبات الشعرِية

1307 kerion

kérion

تورم نضحي تغطيه البثور، يرتبط بالسعفَة.

شهدة

1308 kernicterus; 
nuclear icterus; 
nuclear jaundice
kernictère; ictère nucléaire

تصبغ العقَد القاعدية، جِذْع الدماغ واملُخيخ بالبِيلريوبني لدى الولدان
و الرضع غالبا.

وِيوقانٌ نري

1309 ketotic 
hyperglycinemia
hyperglycinémie cétosique

اضطراب أيضي ينتج عن تثبيط  نظام  التشطر االنزميي حلمض
اجلليسني.

مِ الكيتونِيطُ غليسنيِ الدفَر
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1310 kidney failure

défaillance rénale

املرحلة النهائية للقصور الكلوي املزمن.

لٌ كُلْوِيفَش

1311 kinesitherapy

kinésithérapie

عالج تأْهيلي يعتمد على احلركات و التمارين.

معالَجةٌ بِاحلَركَة

1312 Klinefelter 
syndrome
syndrome de Klinefelter

اضطراب  ناتج عن وجود صبغي X اضايف و يتميز بفقد النطاف
واعتالالت صماوية.

متالَزِمةُ كالينفيلتر

1313 Klippel-Feil 
syndrome
syndrome de Klippel-Feil

متالزمة تشوهية خلقية تتميز بعنق قصري جمنح مع تخلُّق شاذ لفقرات
العنق.

متالَزِمة كليبل-فايل

1314 Klippel-Trenaunay 
syndrome
syndrome de Klippel-Trenaunay

اضطراب غري وراثي يشكل ثالوث: ومحة ضخمة يف أحد األطراف،
تضخم األنسجة العظمية والناعمة و تشوهات وريدية .

متالَزِمةُ كليبل-ترينونيه

1315 koilonychia

koïlonychie; coelonychie

حالة وراثية (صبغية جسدية سائدة) أو مكتسبة (فقر الدم، أو داء
ترسب األصبغة الدموية) تتجلّى يف تسطيح و تقعر صفيحة الظفر مع

فقدان الكفاف الطبيعي، مما تنتج عنه أظافر على شكل ملعقة.

تقَعر اَألظْفَار

1316 Koplik spots

taches de Koplik

طَفَح باطن يف احلَصبة.

بقَع كُوبليك

1317 kwashiorkor

kwashiorkor

سوُء تغذية الربوتني والطَّاقة.

كواشيوركور

1318 Kyphoscoliosis

cyphoscoliose

احنراف مزدوج التحدب (خلفي و جانيب) للعمود الفقري.

دابِيح فنج

1319 kyphosis

cyphose

يناء اخلَلْفحرِي (2) االندبالَغ للعمود الفقري الصس م(1) تقو
.زِيجرِي أو العدالطبيعي للعمود الفقري الص

حداب

1320 kyphosis dorsalis 
juvenilis
cyphose douloureuse des adolescents

حداب يصيب املراهقني يف التنكُّسِ العظْمي الغضروفي.

يفَعي رِيظَه دابح
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1321 labial adhesion

coalescence des petites lèvres

إغالق الفرج بسبب الْتئام الوجه الداخلي للشفْرين الصغريين.

التصاق الشفْرين

1322 lactation

allaitement

در الَلبن  بعد الوالدة.

إِلْبان

1323 lactobezoar

lactobézoard

كتلة متصلبة قد تظهر يف القناة اهلضمية عند اخلُدج و تعزى إىل
ارتفاع نسب الكازين والكالسيوم يف األلبان الصناعية.

بازهر لَبين

1324 Ladd band

bride de Ladd

شريط ليفي ميتد من األعور إىل الربع العلوي األمين من التجويف
البطين يف سوُء االستدارة املعوية.

شريط الد

1325 lagophthalmos

lagophtalmie

العجز عن امتام غلق العني.

عني أَرنبية

1326 LAMB syndrome

syndrome LAMB

من متالزمات تكَون اَألورامِ الصماوِية املُتعددة، و ينطوي على نمش
يف الوجه والفرج، ورم مخاطي أُذَينِي، أورام مخاطية جِلْدية، و

ومحات زرقاء.

متالزمة المب

1327 lamellar ichthyosis

ichtyose lamellaire

مساك موروث صبغي جسدي متنح  عند الوليد.

يفاحص ماكس

1328 Langerhans cell 
histiocytosis 
histiocytose des cellules de Langerhans

،X رِفت سابقا بكثرة املنسجاتِسجات ،عةُ املُنالفئة األوىل من كَثْر
وتشمل كيانات سريرية كالورم احلبييب اليوزيين، و أمراض هاند

شولركرستيان  ولترير سيو.

كَثْرةُ منِسجات خالَيا النغرهانس

1329 lanugo hair

lanugo

زغَب رفيع يغطي جسم اجلنني  باستثناء الراحتني واألمخصني.

زغَب اجلَنني

1330 laryngeal cleft 

fente laryngée

عيب خلقي يف اخلَطّ الناصف اخلَلْفي للحنجرة.

رِيجنفَلَح ح

1331 laryngeal 
papillomatosis
papillomatose laryngée

وجود حليمات قشرية اخلاليا متعددة يف احلنجرة عند الولدان وتنتقل
عند الوال دة من الثآليل التناسلية لألم.

رِيجنح يلَيمح رامو

1332 laryngeal web

palmature du larynx

غشاء خلقي شاذ ميتد عرب ملعة احلنجرة مبحاداة احلبال الصوتية.

وترةُ احلَنجرة

1333 laryngismus; 
laryngospasm
laryngisme; laryngospasme

انقباض العضالت املُقربة للحبال الصوتية يسبب إغالق الطَّيات
الصوتية و إعاقة تدفق اهلواء أثناء الشهيق.

تشنج احلَنجرة

1334 laryngitis

laryngite

التهاب خماطية احلنجرة مبا يف ذلك احلبال الصوتية.

الْتهاب احلَنجرة

1335 laryngitis 
stridulosa
laryngite striduleuse

إلتهاب يصيب احلنجرة ويتسبب يف انكماشها أو انقباضها فيصدر
صوت صفري عند التنفس أو الكالم.

ريرِيالص ةرجاحلَن هابالْت

1336 laryngocele

laryngocele

جتويف شاذ يتصل ببطني احلنجرة.

قيلَةٌ حنجرِية

1337 laryngomalacia

laryngomalacie

اضطراب خلقي ناتج عن تأخر عملية نضوج الغضاريف احلنجرية ،
ويتسبب  بصرير و تنفس مزعج ومزمن عند حديثي الوالدة .

تلَين احلَنجرة

1338 laryngostasis

laryngite diphtérique

التهاب مزمار احلنجرة و األحبال الصوتية و احلَنجرة تحت املزمار
يصيب أساسا الرضع واألطفال نتيجة عدوى فريوسية. و يتميز

بالسعال ، حبة الصوت، وصرير .

خانوق
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1339 laryngostenosis

laryngosténose

تضيق نمائي أو مكتسب للحنجرة.

تضيق احلَنجرة

1340 laryngotracheitis

laryngotrachéite

التهاب يف احلنجرة والرغامي يصيب االطفال و له أسباب عدة منها
الفريوسية و البكتريية و التحسسية.

الْتهاب احلَنجرة و الرغامى

1341 laryngotracheobro
nchitis

laryngotrachéobronchite

التهاب يف احلنجرة و الرغامي و املمرات القصبية، يصيب االطفال و
له أسباب عدة منها الفريوسية و البكترييةو التحسسية.

الْتهاب احلَنجرة و الرغامى و
القَصبات

1342 laryngotracheobro
nchoscopy
laryngotrachéobronchoscopie

فحص احلَنجرة و الرغامى و القَصبات بواسطة منظار داخلي.

تنظري احلَنجرة و الرغامى و القَصبات

1343 laxative

laxatif

دواء مضاد للمساك.

ملَين

1344 Leber congenital 
amaurosis
amaurose congénitale de Leber

عمى خلقي، حيدث يف أَو بعد فترة قليلة من الوالدة، و يتسم  بضموِر
بصري و بتوهني األوعية الشبكية.

كُمنةُ ليرب اخللْقية

1345 lecanosomatopag
us
lecanosomatopage

أحد التوأمني امللتصقني من جهة احلوض و اجلذْع.

مندمج احلَوضنيِ و اجلذْع

1346 leg length 
inequality
inégalité de longueur des membres inférieurs

تباين يف طول الطرفني السفليني.

تفاوت طولِ الساقَني

1347 Legg-Calvé-
Perthes disease
maladie de Legg-Calve-Perthes

تنكُّس عظْمي غُضروفي ملُشاشة رأْسِ عظْمِ الفَخذ يصيب األطفال،
خاصة الذكور.

داُء ليغ-كالفه-بريث

1348 leiomyosarcoma

léiomyosarcome

ساركوما األنسجة الرخوة. حتتوي على خاليا عضلية ملساء.

ساركومةٌ عضليةٌ ملْساء

1349 leishmaniasis

leishmaniose

عدوى نامجة عن حيوانات اَألوالي من جنس الليشمانيا. هلا أمناط
عديدة: جِلْدي، جِلْدي منتشر، و حشوِي ( كالزار) .

داُء اللِّيشمانِيات

1350 Lennox syndrome

syndrome de Lennox

اعتالل دماغي صرعي املنشأ عند األطفال.

متالَزِمةُ لينوكس

1351 lenticonus

lenticône

نتوء خلقي خمروطي الشكل على أحد سطحي عدسة العني .

مخروطُ العدسة

1352 lentiginosis 
profusa
lentiginose profuse

حالة  تنطوي على عدد   ال حصر له من البقع اليت تظهر عند الوالدة
أو خالل مرحلة الطفولة.

نماش غَزير

1353 lentiglobus

lentiglobe

تشوه خلقي نادر يتسم بارتفاع كروي بارز للسطح اخللفي للعدسة.

تكَور العدسة

1354 lentigo [ plr. 
Lentigines]
lentigine [ plr. Lentigines]

بقعة صغرية (<3 سم)، مدورة،  بنية داكنة ، تظهر يف أي مكان
على اجلسم. ال جيب خلطها بالشامات الوصلية.

نمشةُ [ج:نمش]

1355 leprechaunism; 
Donohue 
syndrome
lepréchaunisme; syndrome de Donohue

منط وراثي خلقي من مقاومة اَألنسولني ينطوي سريريا على تعثر
النمو، تشوهات خلقية، اضطرابات متعددة للوظائف الصماوِية و

موت مبكر.

مرض اجلن، متالزِمةُ دويو

1356 Lesch-Nyhan 
disease
maladie de Lesch-Nyhan

داٌء استقْالبِي مرتبِطٌ بالصبغيX  يؤدي إىل فرط محض يوريك الدم
مع أعراض عصبية منها الكَنع الرّقَصي  والشناج.

داُء ليش-نيهان
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1357 leukemia cutis

leucémie cutanée

آفات جلدية ناجتة عن ارتشاح كريات بيض ورمية أو سالئفها  يف
اجللد.

ابيِضاض مكْتنِف للجِلْد

1358 leukemias

leucémie

جمموعة من األمراض اخلبيثة الناجتة عن خلل يف إحدى اخلاليا املكونة
للدم واليت  تؤدي إىل تكاثر نسيلي غري منظم للخاليا. و تشكل

األورام اخلبيثة األكثر شيوعا يف مرحلة الطفولة.

ابيِضاض الدم

1359 leukocyte 
adhesion 
deficiency
déficit d'adhérence leucocytaire

عوز مناعي وراثي جسدي متنحٍ . و هو ناتج عن نقص يف مستقبالت
بيتا 2 إنتغرين مما يؤثر على وظائف الكُريات البيضاء.

عوز الْتصاقِ الكُريات البيضاء

1360 leukodystrophy

leukodystrophy

جمموعة من االعتالالت الوراثية اليت تنطوي على تنكُّس املادة البيضاء
يف اجلهاز العصيب املركزي.

حثَلُ املادة البيضاء

1361 leukokoria; 
leukocoria
leucocorie

ابيضاض حدقة العني.

تبيض احلَدقَة

1362 levocardia

lévocardie

تشوهات خلقية تكون فيها أحشاء الصدر و/أو البطن منتبِذة بينما
يبقى القلب يف وضعه الطبيعي.

أَيسرِيةُ القَلْب

1363 lice

poux

حشرات طفيلية صغرية غري جمنحة.

قَمل

1364 lichen planus

lichen plan

مرض جلدي حطاطي تصاحبه حكة شديدة و آفات على الغشاء
املخاطي للفم .أكثر أشكاله شيوعا لدى األطفال احلَزاز املُسطَّح

الطَفَحي احلاد.

حزاز مسطَّح

1365 lichen sclerosus

lichen scléreux

مرض التهايب  خماطي جلدي عادة ما يصيب األعضاء التناسلية.

حزاز متصلِّب

1366 lichen simplex 
chronicus
névrodermite circonscrite

النمط احملصور من االلْتهاب اجللْدي العصبِي ويتمثل يف لُويحة منفردة
يبزر  على خلف الرقبة، أوظهر القدمني، أواملعصمني، أوالكاحلني.

حزاز بسيطٌ مزمن

1367 lichen spinulosus

lichen spinulosus

اضطراب جلدي شائع عند األطفال (خاصة الذكور) و يتميز بظهور
حطاطات على اجلذع والذراعني والساقني وفروة الرأس حيث تخلِّف

ثَعلَبة ندبِية.

حزاز شائك

1368 lichen striatus

lichen strié

مرض جلدي محيد نادر حمدود ذاتياً يصيب األطفال و يتمثل يف بزوغ
حطاطات ذي توزيع نطاقي.

حزاز مخطَّط

1369 lichenification

lichénification

تسمك مصطَبِغ و ظهور أخاديد عميقة يف اجللد.

تحزز

1370 Li-Fraumeni 
syndrome
syndrome de Li-Fraumeni

اضطراب نادر يزيد خطر االصابة بأنواع عديدة من السرطان( سرطان
الثدي، ساركومةٌ عظْمية ، أورام الدماغ ، اللوكيميا... )، وخاصة يف

األطفال وصغار البالغني.

متالزمة يل فراوميين

1371 limp

boiterie [v.boiter]

مشية معتلة بسبب االصابة أو تيبس.

عرج[ف. يعرِج]

1372 lingual frenum

frein de la langue

طية من الغشاِء املخاطيِ متتد من قاع الفَم إىل اخلَطّ الناصف للجانب
السفلي من اللسان.

لجام اللِّسان

1373 lip pit

fossette labiale

مسار ناسوري شاذ يصرف غدد خماطية تفرز اللعاب يف الشفة
السفلى.

وهدة الشفَة
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1374 lip reading; 
speech reading
lip reading; speech reading

العملية اليت  يفهم من خالهلا متلق خطابا عرب مراقبة حركات شفاه
املتكلم.

قراَءةُ الشفاه

1375 lipidosis

lipidose

جمموعة من االضطرابات املوروثة يف استقالب الشحوم تتميز بتراكم
الدهون يف األنسجة.

شحام، داء اختزان الشحم

1376 lipoid congenital 
adrenal 
hyperplasia
hyperplasie congénitale lipoïde des surrénales

أكثر أشكال فَرطُ تنسجِ الكُظْرِ اخللْقي حدة ما يتجلى يف قُصور
كُظْرِي شديد و انقالب جنسي لدى الذكور.

يمحالش يلْقجِ الكُظْرِ اخلسنطُ تفَر

1377 lipoid proteinosis; 
Urbach-Wiethe 
disease
lipoïdoprotéinose; maladie d'Urbach-Wiethe

اضطراب وراثي(صبغي جسدي متنح ) يتميز بتنكُّس زجاجِي يف
اجللد،املخاطية وبعض األحشاء.

داُء (ال) الربوتينِي الشحمانِي, داُء
أُورباخ فيته

1378 lipomeningocele

lipoméningocèle

قيلة سحائية يعتليها ورم الشحمي.

قيلَةٌ سحائيةٌ شحمية

1379 liposarcoma

liposarcome

ورم خبيث منشأه اخلاليا اَألرومات الشحمية اجلنينية.

ساركومةٌ شحميةٌ

1380 lissencephalie; 
agyria
lissencéphalie; agyrie

عدم تكون تالفيف الدماغ و شقوقه خلقيا.

انعدام التالفيف

1381 little leaguer 
elbow
coude des jeunes joueurs de balle

الْتهاب جري يف لُقَيمة العضد اِإلنِسية.

مرفَق صغارِالعبِي الكُرة

1382 lobster-claw 
deformity
main en pince de homard

حالة تشوه اليد أو القدم اليت تكون فيها اِإلصبع الوسطى مفقودة أو
مدموجة.

تشوه مخلَبِ السرطان

1383 low birth weight

faible poids de naissance

الوزن عند الوالدة يساوي 2500  جرام أو أقل.

وزنُ الوِالدة املُنخفض

1384 Lucey-Driscoll 
syndrome
syndrome de Lucey-Driscoll

يرقان احتباسي عند الوليد

متالَزِمةُ لوسي-دريسكول

1385 lung hernia

hernie du poumon

انفتاق، خلقي أو مكتسب، للرئة خارج حيزها الصدري املعتاد.

فَتق الرئَة

1386 luteinizing 
hormone
hormone lutéinisante

موجهةُ الغدد التناسلية تفرزها النخامية الغدية وتنظم إنتاج هرمون
الستريويد من قبل اخلَالَيا اخلالَلية يف اخلصية و املبيض.

هرمونٌ ملَوتن

1387 Lyme disease

maladie de Lyme

عدوى تسببها بكترية من فصيلة املُلْتوِيات: البورلية الربغدورفريية.

داء المي

1388 lymphadenopathy

adénopathie; lymphadénopathie

كرب حجم العقد اللمفاوية نتيجة أمراض خمتلفة.

تضخم العقَد اللِّمفية؛تضخم الغدد

1389 lymphangiectasia; 
lymphangiectasis
lymphangiectasie

ازدياد عابر يف قطر األوعية اللمفية.

توسع اَألوعية اللِّمفية

1390 lymphangioma

lymphangiome

تشوه ملفاوي. و هو ثاين أكثر األورام الوعائية احلميدة شيوعا لدى
األطفال.

يفمل يوِعائ مرو

1391 lymphedema

lymphoedème

وذمة بسبب انسداد األوعية الليمفاوية أو اضطرابات يف العقد
الليمفاوية.

وذَمةٌ لمفية
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1392 lymphoblastic 
leukemia
leucémie lymphoblastique

أورام تتميز بشذوذ سالئف اخلاليا اللمفاوية مما يؤدي إىل تراكم
اَألرومات اللِّمفاوِية يف النقي  واألعضاء األخرى. وميثل غالبية

ابيِضاضات الدم عند االطفال.

ابيِضاض اَألرومات اللِّمفَاوِية

1393 lymphoid 
leukemia;lymphoc
ytic leukemia
leucémie lymphoïde, leucémie lymphocytique

منط من اللوكيميا يتخلله تضخم األنسجة اللمفاوية وزيادة أعداد
اخلاليا الليمفاوية و اَألرومات اللِّمفاوِية اخلبيثة اجلَائلة(يف الدم).

يِضاضاب ،فَاوِيمل يِضاضاب
اللِّمفاويات

1394 lymphoma

lymphome

مصطلح عام ملختلف األمراض الورمية يف األنسجة اللمفاوية.

فيمل مرفُومةٌ، ومل
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1395 macrencephaly

macrencéphalie

زيادة شاذة يف حجم الدماغ.

ضخامةُ الدماغ

1396 macrocephaly; 
megalocephaly
macrocéphalie

حميط الرأس يفوق باحنرافني معايريين ما هو طبيعي.

ضخامةُ الرأْس

1397 macrocytic anemia

anémie macrocytaire

أمناط من فقر الدم اليت تتميز بفرط احلَجم الكُريوِي الوسطي و
. يطسالو ةيهيموغلوبني الكُر

فَقْر الدمِ كَبري الكُريات

1398 macrodactylia; 
megalodactylia
macrodactylie; mégalodactylie

شوه خلقي يتميز بزيادة حجم األصابع يف اليدين والقدمني.

ضخامةُ اَألصابِع

1399 macrodontia

macrodontie

اضطراب  مورفُولُوجِي لألسنان.

ضخامةُ اَألسنان

1400 macrogenitosomia
 precox

macrogénitosomie précoce

منواجلسم واألعضاء التناسلية بشكل مفرط يف العقد األول من احلياة .

ضخامةُ(ال) املُبكِّرةُ للجِسمِ و
األعضاِء التناسلية

1401 macroglossia

macroglossie

تضخم خلقي أو مكتسب لللسان.

ضخامةُ اللِّسان

1402 macrostomia

macrostomie

خلل احتاد الفك العلوي والفك السفلي، مع متديد فتحة الفم حنو
األذن .

شدق

1403 Madelung 
deformity
déformation de Madelung

انحراف العظم الكعربي لليد نتيجة لفَرط نّمو الطرف القاصٍ للعظم
الزندي أو بسبب قصر يف العظم الكعربي.

تشوه ماديلُونغ

1404 Maffucci 
syndrome
syndrome de Maffucci

متالَزِمة تضم تشوهات وعائية دموية عديدة ،و ملفاوية أحيانا ،مع
أورام غُضروفية باطنة  يف اجلزء املشاشي أو اجلديل  من العظام

الطويلة.

متالَزِمةُ مافوتشي

1405 magnetic 
resonance 
imaging
imagerie par résonance magnétique

وسيلة  تصوير طيب غري باضعة تعمد على تعريض اجلسم و أعضاءه
حلقل مغناطيسي.

ناطيِسيغننيِ امل(ال) بالرويرتص

1406 malabsorption 
syndrome
syndrome de malabsorption

مصطلح عام يضم جمموعة من متالزمات سوء التغذية الناجم عن فشل
امتصاص األمعاء للمواد املغذية.

متالَزِمةُ سوِء االمتصاص

1407 malaria

malaria; paludisme

عدوى أَوالية نامجة عن جِنس طُفَيليات دموِية من فَصيلَة املُتصورات.

مالَريا، برداء

1408 malformation

malformation

خلل هيكلي أَولي ينشأ عن خطأ يف التخلُّق، مما يؤدى إىل عيب يف
تشكيل األنسجة أو األعضاء.

شوه

1409 malignant 
hyperthermia
hyperthermie maligne

ارتفاع سريع و مفرط يف درجة احلرارة يصاحبه صمل العضالت يف
أعقاب التخدير العام.

ارتفاعِ احلَرارة الوبيل

1410 mallet toe

orteil en maillet

تشوه ينطوي على ثَين يف املَفصل بني السّالميات القاصي.

إصبع القَدم املطْرقيةّ

1411 malnutrition

malnutrition

حالة تغذوية غري متوازنة جراء تناول  كمية من املُغذِّيات ال تليب
االحتياجات الفسيولوجية .

سوُء التغذية
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1412 mandibulofacial 
dysostosis
dysostose mandibulofaciale

متالزمة وراثية تيطوي على مشق أَجفان مغويلّ عكِْسي، ثُالَمة اجلَفْن
يوانر صغة و صنِيججِ األقَواس الوسنقْص تن ،ر الفَكغالسفلي، ص

اُألذُن.

هِيجالو ظُّمِ الفَكِّيعلَلُ التخ

1413 mannosidosis

mannosidose

من اضطرابات االختزان يف اجلُسيمات احلَالَّة و يتميز بتراكم
مستقْلَبات املانوز املُتوسطَة نتيجة عوز يف  أنزمي املانوزيداز. و له منطني

ألفا و بيتا.

يوزيداُء(ال) املاند

1414 manometry

manométrie

قياس ضغط أو توتر السوائل أو الغازات .

طغالض اسيق

1415 maple syrup urine 
disease; 
branched-chain 
ketoaciduria
maladie des urines à odeur de sirop d'érable; 
céto-acidurie ramifiée

اضطراب وراثي يف عملية أيض األمحاض األمينية متفرعة السلسلة
(ليسني، آيسولوسني ).

داُء بولِ شرابِ القَيقَب، بِيلَةُ احلَمضِ
الكيتونِي املُتفَرع الِسلِْسلَة

1416 marasmic 
kwashiorkor
kwashiorkor marasmique

مرض كواشركور، يرافقه جفاف، ونقص يف منو الطفل املريض.

يلغكواشيوركور س

1417 marasmus; 
athrepsy;  
pedatrophia
marasme; athrepsie; pédatrophie

سوء التغذية الشديد املزمن(عوز بروتينات)، يؤدي إىل نقص النمو عند
األطفال والرضع.

سغل

1418 Marfan syndrome

syndrome de Marfan

اضطراب مورث يف النسج الضامة ينطوي على اعتالالت يف القلب،
والعني، واهليكل العظمي.

متالَزِمةُ مارفان

1419 Maroteaux-Lamy 
disease
maladie de Maroteaux-Lamy

.III قَمر ياملُخاط كاريدالس ديدمنط من داء ع

داُء ماروتو-المي

1420 masculinization

masculinisation

التطور الشاذ للخصائص اجلنسية الذكرية لدى أنثى.

إِذْكار

1421 mastodynia

mastodynia

احتقان مؤملة للثدي يرافق عادة الدورات الشهرية.

أَلَم الثَّدي

1422 mastoiditis

mastoïdite

هاب اُألذُنعادة بعد الْت يغدالتهاب اجلزء اخللفي من العظم الص
الوسطَى.

الْتهاب اخلُشاء

1423 maturity-onset 
diabetes of youth
diabète juvénile

منط من السكري غري املعتمد على األنسولني يصيب الطفل و املراهق.

سكَّرِي الشبان الناضجني

1424 maxillary sinus

sinus maxillaire

جتويف يف عظم الفك العلوي يتواصل مع الصماخ اَألنفي املُتوسط.

لْوِيالع الفَك بيج

1425 measles mumps 
and rubella  
vaccine (MMR)
vaccin de la rougeole des oreillons et de la 
rubéole (ROR)

مزيج فريوسات حية موهنة ، تعطى عن طريق احلقن لتخول مناعة
ضد احلصبة و النكاف و احلُمرياء .

لقاح فريوسات النكاف و احلَصبة و
احلُمرياء

1426 measles; rubeola; 
morbilli
rougeole

مرض فريوسي حاد ومعد جدا يصيب األطفال .

احلَصبة

1427 Meckel 
diverticulum
diverticule de Meckel

رتج معوِي، من خملفات القناة السرية املَساريقية.

رتج ميكل

1428 meconial colic

colique méconiale

مغص الوليد الرضيع.

مغص العقْي

1429 meconiorrhea

méconiorrhée

إفراز الوليد لكمية كبرية  غري طبيعية من العقي.

ثَر العقي
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1430 meconium

méconium

املادة األوىل اليت خترج من أمعاء وشرج الوليد.

قْيع

1431 meconium 
aspiration
aspiration méconiale

حالة مرضية ناجتة عن استنشاق العقي اىل رئة اجلنني أو الوليد

شفْطُ العقْي

1432 meconium ileus

iléus méconial

يصيب الولدان املصابني بتليف املعثكلة الكيسي، حيث يكتسب العقي
لُزوجة ويتراكم على هيئة سدادة، أسفل اللفائفي واألعور.

علَّوص العقْي

1433 meconium 
peritonitis
péritonite méconiale

التهاب الصفاق الناجم عن انثقاب أمعاء اجلنني أو الوليد عند الوالدة
و تسرب العقْي إىل جوف الصفاق.

الْتهاب الصفاقِ بالعقْي

1434 meconium plug

bouchon de méconium

كتلة من املخاط اليت تعرقل مرور العقي.

سدادةٌ عقْيِية

1435 medullary sponge 
kidney
rein en éponge

اضطراب خلقي يتميز بتوسع كيسي لَألنابيب اجلامعة  يعرض إىل
.وِيكْرم صحت

كُلْيةٌ إِسفَنجِية

1436 medulloblastoma

médulloblastome

ورم دبقي يصيب  دودة املخيخ يتكون من خاليا غري متمايزة. وهو
أكثر األورام الدماغية انتشاراً عند األطفال وخاصة عند األوالد.

يخاعن يأَروم مرو

1437 medullomyoblasto
ma
médullo-épithéliome

ورم نادر منحدر من اخلاليا اجلنينية لقناة النقي، وينمو كذلك يف
اجلسم اهلديب، حيث يسمى الورم الظهاري امليليين اجلنيين.

ورم ظهارِي مياليين

1438 megabladder; 
megalocystis
mégavessie

تضخم حجم املثانة ومتددها الشاذين.

ضخامةُ املَثانة

1439 megacystis; 
megalocystis
mégavessie

زيادة خلقية يف حجم وسعة املثانة.

تضخم املَثانة

1440 megakaryocyte

mégacaryocyte

خلية ضخمة يف نِقْي العظْم تنتج الصفائح الدموية الناضجة.

نواء(ال)

1441 megaloblastic 
anemia
anémie mégaloblastique

منط من فقر الدم يتميز بوجود خاليا  محراء كبرية يف الدم (الكُريات
الضخمة)  واَألرومات الضخمة.

فَقْر الدمِ ضخم اَألرومات

1442 megalopodia

mégalopodie

زيادة خلقية شاذة يف حجم القدم.

ضخامةُ اَألقْدام

1443 megalosyndactyly

mégalosyndactylie

شوه خلقي تكون فيها األصابع ضخمة و ملتصقة.

ضخامةُ اَألصابِعِ املُلْتصقَة

1444 megalourethra

méga-urètre

جِيفَنم االسسكْل يف اإلحليل قد ينجم عن ختلف اجلالش يلزغتوسع م
للقَضيب أو األنسجة الداعمة لإلحليل.

ضخامةُ اِإلحليل

1445 megaureter

méga-uretère

شذوذ خلقي للحالب  يصبح فيه هذا األخري ممددا و طويال، متعرجا و
ذا جدران مسيكة. و قد يكون بِدائيا أو ثانوِيا.

توسع احلالب

1446 melanoma

mélanome

ورم جلدي خبيث ينشأ  من اخلاليا املالنية املنتشرة عادة يف اجللد و
اتمعة  مسبقاً يف آفات جلدية (ومحات ،ومشات).

ورم ميالنيين؛ميالَنوم

1447 melena

melaena; méléna

تغري لون الرباز للون االسود وذلك بسبب خروج دم مع الرباز.

تغوطٌ أَسود
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1448 membranoprolifer
ative 
glomerulonephriti
s
glomérulonéphrite membrano-proliférative

منط مزمن من التهاب كبيبات الكلى  يتميز تشرحييا بتكاثر خاليا
مسراقِ الكُبيبة، زيادة مطْرِس مسراقِ الكُبيبة، ومساكة جدران

الشعريات الدموية الكبيبية.

يشائالكُلَى الغ يباتكُب هابالْت
كاثُرِيالت

1449 membranous 
croup
croup membraneux

التهاب احلنجرة احلاد مع تكوين غشاء.

يشائغ خانوق

1450 membranous 
glomerulonephriti
s
glomérulonphrite extramembraneuse

منط مزمن من التهاب كبيبات الكلى  يتميز بتراكم رواسب مناعية
تتكون من األيج  A مسراقِ الكُبيبة.

يشائالكُلَى الغ يباتكُب هابالْت

1451 meningioma

méningiome

أورام بطيئة النمو تنشأ يف عنكبوتية السحايا.

يحائس مرو

1452 meningitis

méningite

التهاب الغشاء الواقي الذي يغطي كالً من الدماغ واحلبل الشوكي و
ينتج االلتهاب عن العدوى البكتريية ، الفريوسية وغريها.

الْتهاب السحايا

1453 meningocele

méningocèle

انفتاق خلقي أو مكتسب للسحايا، من خالل عيب عظمي يف
اجلمجمة أو العمود الفقري.

قيلَةٌ سحائية

1454 meningomyelocele

méningo-myélocèle

.قَرِيمود الفانفتاق احلبل الشوكي وأغشيته عرب شق يف الع

قيلَةٌ نخاعيةٌ سحائية

1455 menorrhagia

ménorragie

غَزارةُ  احليض.

غَزارةُ الطَّمث

1456 menstrual cycle

cycle menstruel

الفترة ما بني بداية احليض و احليض الذى يليه.

دورةُ احلَيض

1457 menstruation

menstruation

االندحار الدوري لبطانة الرحم وما يرتبط ا من نزيف من الرحم.

حيض

1458 mental retardation

débilité mentale

اعتالل منائي يتميز مبستوى دوين السوِي لوظائف الفرد الفكرية.

يقْلع لُّفخت

1459 meromelia

méromélie

تشوه خلقي يختزل فيه الطرف يف يد أو قدم تنبثق مباشرة من اجلذع.

يفطَر قَاصن

1460 mesoblastic 
nephroma
néphrome mésoblastique

ورم خلقي ضخم و ارتشاحي يصيب الكلى عند الرضع خاصة
األوالد و نادرا ما  يكون نقيليا.و يشبه جمهريا الورم العضلي األملس.

ورم كُلْوِي متوسطي اَألرومة

1461 mesoderm

mésoderme

الطَبقَة املُنتشة املُتوسطَة يف املُضغة.

أَدمي(ال) املُتوسط

1462 metachromatic 
leukodystrophy
leucodystrophie métachromatique

شحام سفينغويلّ (اضطراب أيضي) موروث ناجم عن نقص  أنزمي
األريل سلفاتاز.

حثَلُ املادة البيضاِء املُتبدلُ اللَّون

1463 metaphyseal 
dysplasia
dysplasie métaphysaire

حثَل غُضروفي أَولي مورث يتميز بقصر القامة، تقوس األطراف و
مشية متهادية.

يدوسجِ الكُرسنلَلُ التخ

1464 metaphyseal 
fibrous defect
défaut metaphysaire fibreux

آفة كيسية محيدة مليئة بنسيجٍ ليفي و تتمقوع المركزياً يف كراديس
العظام الطويلة من لدا األطفال والشباب.

عيب كردوسي ليفي

1465 metaphysis 
[pl.metaphyses]
metaphyse [pl.metaphyses]

قسم من العظام الطويلة  النامية يتموقع بني املشاسة و اجلدل.

كُردوس [ج:كَراديس]
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1466 metatarsus 
adductus
métatarsus adductus

تقريب شاذ ملُقَدم القَدم بالنسبة اىل مؤخر القَدم.

مشطٌ أَقْرب

1467 metatarsus varus

metatarsus varus

احنراف إِنِسي ألمشاط القدم

مشطٌ أَفْحج

1468 methemoglobinem
ia
méthémoglobinémiee

حالة سريرية مكتسبة(تسمم) أو وراثية ناجتة عن وجود كميات غري
عادية من املتيموجلوبني يف الدم.

ميتهيموغلوبينيةُ الدمِ

1469 methylmalonic 
acidemia
acidémie méthylmalonique

اضطراب األيضي وراثي.

احمضاض الدمِ امليثيلمالونيكي

1470 metopagus

métopage

أحد التوأمني امللتصقني من جهة اجلبهة .

مندمج اجلَبهتني

1471 microbrachia

microbrachie

صغر غري طبيعي يف حجم الذراع

صغر العضد

1472 microcephalia; 
nanocepalia
microcéphalie

صغر غري عادي للرأس.حيث يكون حميط الرأس أقل من احلجم
املتوسط بأكثر من انحرافني معيارِين.

صعل

1473 microcoria

microcorie

هو تقَبض احلَدقَة خلقي. شوه يتجلى يف حدقَة ال تتفاعل و رديئة
املُطابقَة.

صغر احلَدقَة

1474 microcornea

microcornée

صغر خلقي يف حجم القرنية غالبا ما يكون ثُنائي اجلانِب.

صغر القَرنية

1475 microcytic anemia

anémie microcytaire

يوِيم كُرجأمناط من فقر الدم اليت تتميز بكريات محراء ذات ح
.80fL   يقل عن يطسو

فَقْر الدمِ صغري الكُريات

1476 microdontia

microdentie

اضطراب  مورفُولُوجِي لألسنان

صغر اَألسنان

1477 microgenia

microgénie

صغر غري طبيعي يف حجم الذقن.

صغر الذَقْن

1478 microgenitalism

microgénitalisme

صغر  شاذ، خلقي أو منائي،لَألعضاء التّناسليّة الظَّاهرة.

صغر اَألعضاِء التناسلية الظَّاهرة

1479 micrognathia

micrognathie

صغر خلقي أو منائي للفك السفلي.

الفَك رغص

1480 micromelia

micromélie

صغر خلقي أو منائي ألحد األطراف.

صغر اَألطْراف

1481 micronutrient

micronutriment

عنصر غذائي أساسي ال حيتاج اجلسم منه إال  كميات صغرية ألداء
العمليات الفيزيولوجية الطبيعية.

مغذٍّ زهيد املقدار

1482 microphakia

microphakie

صغر غري طبيعي يف حجم العدسة يتوارث كعيب خلقي.

صغر العدسة

1483 microphallus

microcaulie; micropenis

.يارِيعراف محقضيب طبيعي الشكل لكن طوله يبقى دون 2.5 ان

صغر القَضيب

1484 microphthalmia; 
nanophthalmia
microphtalmie; nanophtalmie

صغر خلقي غري طبيعي يف حجم العني.

صغر املُقْلَة، قَزامةُ العني

1485 micropodia

micropodie

قدم صغرية  نتيجة تشوهات خلقية أو أمراض هيكلية وعظمية.

صغر القَدم

1486 microsporum

microsporum

جِنس فُطريات من فَصيلَة الطَّوقيات تسبب فُطارا يف الشعر.

بويغاء (ال)
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1487 microtia

microtie

ختلف أو منو غري مكتمل يف صيوان اُألذُن مع غياب القناة الظاهرة.

صغر صيوان اُألذُن

1488 microvillus 
inclusion disease
maladie des inclusions microvillositaires

أو داء ضمور الزّغَيبات اخللْقي. اضطراب خلقي متنح يف ظهارة
األمعاء يشكل أكثر أسباب اإلسهال اِإلفْرازِي شيوعا عند الولدان.

داء مشتمالت الزّغَيبات

1489 middle childhood

moyenne enfance

فترة احلياة املمتدة ما بني 6 و11 سنة.

طُفولَة(ال) الوسطَى

1490 midgut

mésogastre

جزء من القناة اهلضمية البدائية ينشأ منه العفج السفلي والصائم
واللفائفي واألعور والزائدة الدودية والقولون الصاعد ومعظم القولون

املستعرض.

معى(ال) املُتوسط

1491 migraine

migraine

أكثر أنواع الصداع شيوعا عند األطفال.

يفص(ال) النداعقيقَة(ال)، صش

1492 milia neonatorum

miliums néonataux

حالة خلقية نادرة، تتكون فيها لوحيات صفراء حممرة، مع سطح
متحسف، توجد على الوجه والرأس.

دخينات الوليد

1493 miliaria

miliaire

أعراض جلدية مرتبطة باحتباس العرق و تسرب اىل مستويات خمتلفة
يف اجللد

دخنِيةُ(ال)

1494 miliaria crystallina

miliaire cristallisée

منط من الدخنِية يصيب غالبا الوِلدان و الرضع بسبب عدم النضج
النسيب للقناة العرقية خاصة يف املناخ الدافئ والرطب نسبيا.

دخنِيةُ(ال) البلّورِية

1495 miliary 
tuberculosis
tuberculose miliaire

نوع من التدرن، حيث تنتقل الدرنات إما كعدوى عامة، أو تتموضع
يف أعضاء معينة؛ كالرئة والسحايا.

سلٌّ منتثر

1496 milk crust

croûte de lait

طفح يظهر على رأس الرضيع بني الشهر السابع والثامن بعد الوالدة،
وأثناء فترة التسنني و يتكو ن من بثرات بيضاء مصفرة على قاعدة

محراء،  تزول يف ثالثة إىل أربعة أيام.

جلْبةُ اللَّبن

1497 mineralocorticoid

minéralocorticoïde

نوع من الكورتيكوستريويدات  تؤثر يف توازن الكهارل و املاء .

قشرانِية(ال) املَعدنِية

1498 mitochondrial 
inheritance; 
cytoplasmic 
inheritance
hérédité mitochondriale; hérédité cytoplasmique

.رِيقَدوِراثَة تولدها اجلينات اليت تقع على احلمض النووي املُت

وِراثَةٌ متقَدرِية، وِراثَةٌ هيولية

1499 mitral 
insufficiency
insuffisance mitrale

جريان رجوعي للدم من البطني األيسر إىل األذين األيسر بسبب
إغالق ناقص من الصمام التاجي.

يرالتقُصور م

1500 molluscum 
contagiosum
molluscum contagiosum

مرض فريوسي شديد العدوى يصيب اجللد أو الغشاء املخاطي و
ينتشر بكثرة بني األطفال.

املُلَيساُء املُعدية

1501 mongolian

mongolien

.(21يغبثَلُّث الصت) ستخدم لنعت املُصاب مبتالزمة داونصطلح مم

يغولنم

1502 mongolian spot

tache mongolique

ومحة خلقية مزرقة اللون  إىل رمادية  تظهر عادة يف املنطقة  القَطَنِية
العجزِية  بعد وقت قصري من الوالدة.

بقْعةٌ منغولية

1503 monilethrix

monilethrix

حالة وراثية (صبغية جسدية سائدة) يكون فيها الشعرطبيعيا عند
الوالدة ويتم استبداله يف األشهر القليلة األوىل من احلياة بشعر جاف

وهش و باهت.

تعجر الشعر
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1504 monodactylia

monodactylie

هو وجود أصبع واحد يف اليد أو يف القدم.

أُحاد اِإلصبع

1505 monogenic 
disorder; 
mendelian 
disorder
trouble monogénique; trouble mendélien

اضطراب ينتج عن طَفْرة جني واحد.

رابطاجلني; اض يأُحاد رابطاض
منديل

1506 monopodia

monopodie

تشوّه خلْقي يتميز بوجود قدم واحدة ظاهرة.

أُحاد القَدم

1507 monosomia; 
dicephaly
dicéphalie

حالة التوأمني امللتصقني حبيث تكون اجلذوع مندجمة متاما على الرغم
من أن الرؤوس تبقى منفصلة.

اتحاد اجلسمني

1508 monosomy

monosomie

غياب أحد الصبغيني من الزوج الصبغي املتماثل.

يغبالص ادأُح

1509 monozygotic 
twins; identical 
twins
monozygotes; jumeaux identiques

توائم متطابقان وراثيا ينحدرون من انقسام نفس البويضة امللقحة.

وأَمانة، تداحالو جيوتوأَما الزت
متماثالن

1510 morbillivirus

virus morbilleux

الفَريوسةُ املسببة للحصبة.

فَريوسةُ(ال)احلَصبِية

1511 morphogenesis

morphogenèse

الظواهر اليت تتذافر لتحديد و إعطاء شكل بشري إىل القرص املضغي.

تخلُّق

1512 mosaic 
inheritance; 
mosaicism
hérédité mosaïque; mosaïcisme

وراثة يكون فيها أثر األب صاغراً يف جمموعة من اخلاليا، بينما أثر األم
صاغراً يف جمموعة أخرى.

وِراثَةٌ مزيقَة، تزيق، فُسيسائية

1513 mucocutaneous 
lymph node 
syndrome; 
Kawasaki disease
syndrome adéno-cutanéo-muqueux de 
Kawasaki; maladie de Kawasaki

التهاب وعائي دموي حاد و حموِي يؤثر يف االطفال.

ةياملُخاط ةيفاللِّم ةقْدةُ العالَزِمتم
اجللْدية، داُء كاواساكي

1514 mucolipidosis

mucolipidose

جمموعة من االضطرابات املوروثة يف استقالب الشحوم تتميز بتراكم
األمحاض عديدة السكاريد املخاطية  يف اخلاليا احلشوية واخلَالَيا

املُتوسطية. و منها 4 أمناط.

يخاطم يمحاٌء شد

1515 mucopolysacchari
dosis [pl . 
mucopolysacchari
doses]
mucopolysaccharidose [pl . 
mucopolysaccharidoses]

جمموعة من أمراض االختزان يف اجلُسيمات احلَالَّة ينجم كل واحد
منها عن عوز موروث إلحدى أنزميات استقْالب غليكُوز

اَألمينوغليكان.

داُء عديد السكاريد املُخاطي [ج.
[ياملُخاط كاريدالس ديدواُء عأَد

1516 mucsle cramp

crampe musculaire

.يلضقَلُّص شاذ مستدمي و مؤمل للَيف عت

يلضع صعم

1517 muguet

muguet

الْتهاب الفَمِ الفُطَاري الناتج عن عدوى املُبيضات.

سالَق

1518 mulberry molars

molaires mûriformes

تشوهات سنية يف الزهري اخللقي.

أَرحاٌء توتية

1519 Muller duct

canal de Muller

أنبوب مضغي يتخلق منه البوق، الرحم، واملهبل يف األنثى و يضمحلُّ
يف الذكر.

قَناةُ مولَّر

1520 multicystic 
dysplastic kidney
dysplasie rénale multikystique

تشوه يف الكلى يتميز بكيسات كلوية مرصوصة على شكل عنقود
عنب مما يغري الشكل العام للكلي و نظام النزح.

كُلْيةٌ خمتلَّة التنسج متعددةُ الكيسات
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1521 multicystic 
nephroblastoma
néphroblastome multicystique

ورم كليو  حيتوي أحيانا على كيسات، والبعض منها قد تكون مرتبطة
بورم ويلمز.و يصيب األطفال دون السنة.

ورم أَرومي كُلْوِي متعدد الكيسات

1522 multifactorial 
inheritance
hérédité multifactorielle

وِراثَة تعتمد على عوامل جينية و غري جينية.

وِراثَةٌ عديدةُ العوامل

1523 multiple 
endocrine 
neoplasia
néoplasie endocrinienne multiple

حالة مرضية وراثية تتصف بظهور أورام تصيب إثنني أو أكثر من
الغدد الصماء اليت تفرز هرمونات البِبتيد أو األمني.

تكَونُ اَألورامِ الصماوِية املُتعددة

1524 multiple 
hamartoma 
syndrome; 
Cowden disease
syndrome des hamartomes multiples; maladie 
de Cowden

،ز بكتل نسيجِ محيدة تتشكّلُ على اجللدوثة تتميروة محالة مرضي
جريبات الشعر والثة أثناء الطفولة. وترتبطُ باحتمال خطَر عايل لتنامي

اخلَباثَات.

متالزِمةُ الورمِ العابِي املُتعدد، داُء
كاودن

1525 mumps

oreillons

التهاب فايروسي يصيب الغدد اللعابية النكفية لدى األطفال.

نكاف

1526 Munchausen 
syndrome by 
proxy
syndrome de Munchausen par procuration

من أنواع انتهاك األطفال و هو افتعال أعراض عند الطفل و السعي
للحصول على الرعاية الطبية و اإلحلاح على االستشفاء .

متالزمة مونشهاوزن بالوكالة

1527 muscle rigidity

raideur musculaire, hypertonie

تقلص عضلي الإرادي متواصل.

يلضلٌ عمص

1528 muscular 
dystrophy
dystrophie musculaire

جمموعة غري متجانسة من االعتالالت العضلية املوروثة اليت تتميز زال
وضعف العضالت اهلَيكَلية.

يلضثَلُ(ال) العح

1529 mutism

mutisme

العجز عن الكالم على الرغم من فهم سليم.

خرس

1530 myasthenia

myasthénie

اضطراب الوصل العضلي العصبِي يفضي اىل ضعف العضالت اهليكلية
.

يلضع نهو

1531 Mycobacterium 
tuberculosis; 
Koch bacillus
Mycobacterium tuberculosis; bacille de Koch

بكترييا إجيابية الغرام و هوائية  تسنب السل عند البشر.

متفَطِّرةُ(ال) السلِّية، عصيةُ كوخ

1532 Mycoplasma 
pneumoniae
Mycoplasma pneumoniae

بكترييا خيطية قصرية. من أهم مسببات عداوى اجلهاز التنفسي لدى
األطفال يف سن التمدرس والبالغني الشباب.

مفْطورةُ(ال) الرئَوِية

1533 myeloid 
leukemia; 
myelogenous 
leukemia
leucémie granulocytaire myéloïde; leucémie 
myélogène

نوع من اللوكيميا يتميز بتكاثُر عشوائي خلاليا السالئل النِقْيانية و
سالئفها يف خناع العظام وغريه من املواقع. هلا 3 أمناط: حاد، مزمن و

يفعي مزمن.

نِقَوِي يِضاضاب

1534 myelomeningocele

myéloméningocèle

تبارز خلقي أو مكتسب(نادرا) للسحايا وأنسجة احلبل الشوكي، من
خالل عيب عظمي يف العمود الفقري.

قيلَةٌ نخاعيةٌ سحائية

1535 myeloproliferative
 syndrome
syndrome myéloprolifératif

تكاثر شاذ  يف خناع العظام، خلَاليا نِقَوِية سوية شكليا وظيفيا.

قْيِيكاثُرِ النةُ التالَزِمتم

1536 myeloradiculodysp
lasia
myéloradiculodysplasie

سوُء النّماء اخللقي للحبل النّخاعي، وجذورِ االعصاب النخاعية.

خلَلُ تنسجِ النخاعِ و اجلُذُور
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1537 myelosuppression

dépression médullaire

اخنفاض نشاط وظيفة النقي كأحد اآلثار اجلانبية لبعض عالجات
السرطان.

كَبت النقْي

1538 myocarditis

myocardite

اعتالل التهايب للنسيج العضلي للقلب.

الْتهاب عضلِ القَلْب

1539 myoclonic 
epilepsy 
épilepsie myoclonique

أمناط من الصرع تتميز بنوبات رمعية عضلية.

يلضع يعمر عرص

1540 myoclonus

myoclonie

تقلضات غري طوعية و غري منتظمة لعضلة أو جمموعة من العضالت
يليها استرخاء. و هي أكثر شيوعا وأقل أمهية عند الولدان مما هي عليه

يف أي سن آخر.

يلضع عمر

1541 myopathy

myopathie

حالة مرضية خلقية ، موروثة أو مكتسبة منشأها النسيج العضلي.

يلضاللٌ عتاع

1542 myopia

myopie

خلَلُ االنكسار الذي  تتركز فيه األشعة املوازية للمحور البصرِي أمام
الشبكية.

حسر

1543 myositis

myosite

اعتالل التهايب للنسيج العضلي اهليكلي.

الْتهاب العضل

1544 myotonia 
neonatorum; 
tetanism
myotonie néonatale; tétanisme

تأخر االسترخاء يف العضالت بعد االنكماش األويل عند الوليد.

تأَتر العضلِ الوليدي، تكْزاز

1545 myotonic 
dystrophy
dystrophie myotonique

اعتالل عصبِي عضلي موروث يتميز بضمور تدرجيي للعضالت ، تأتر،
صلع وضمور اخلصيتني.

يلضرِ العأَتثَلُ التح

1546 myringotomy

myringotomie

وية األذن الوسطى من خالل وضع أنابيب أو حلقات ختترق الغشاء
الطبلي.

بضع الطَّبلَة

1547 myxedema

myxoedème

تورم مشعي  جاف يف اجللد و أنسجة أخرى  ناتج عن نقص
اهلرمونات الدرقية.

وذَمةٌ مخاطية
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1548 nailing

enclouage

تثْبِيت طَرفَي العظْم باستخدام املسامري.

تسمري

1549 nail-patella 
syndrome
onycho-arthro-ostéodysplasie héréditaire

خلل وراثي (صبغي جسدي سائد) للتنسج الظفري و العظمي.

متالَزِمةُ الظُّفْرِ و الرضفَة

1550 napkin area 
dermatitis
érythème fessier du nourrisson

التهاب جلد من  نتيجة االتصال املتكرر مع البول و الرباز.

فاظياحل لْداجل هابالْت

1551 narcolepsy

narcolepsie

حالة مرضية تنطوي على فَرط النعاس ارا، جمدة، هلْوسة تنوميية و
شلَل النوم.

تغفيق

1552 nasal polyp

polypes nasaux

أنسجة حلمية محيدة مكونة من بطانة األنف تكون مقاربة اىل اجليوب
االنفية.

سالَئلُ أَنفية

1553 nasopharyngeal 
carcinoma
carcinome nasopharyngé

ورم خبيث عري متمايز يشكل أكثر أورام البلعوم شيوعا عند األطفال.

سرطانةٌ أَنفيةٌ بلْعومية

1554 natal tooth

dents natales

أسنان رواضع موجودة عند الوالدة.

سن وِالَدية

1555 nebulizer

nébuliseur

جهاز حيول سائال أو صلبا  إىل رذاذ.

رذَّاذة

1556 necrobiosis 
lipoidica
nécrose lipoïdique

مرض تنكُِّسي يف النسيج الضام اجللدي .معظم  املصابني لديهم مرض
السكري.

مانِيحالش وِيبِلَى (ال) احلَي

1557 nécrose tubulaire 
aigüe
nécrose tubulaire  aigue

فشل كلوي حاد ناتج عن تدمري اخلَالَيا الظهارِية لنبيبات الكلى.

نخر نبيبِي حاد

1558 necrotizing 
enterocolitis
entérocolite nécrosante

مرض نخري جزئي اىل كامل جلدار األمعاء يصيب خصوصا حديثي
الوالدة يف وحدة الرعاية املُركَّزة.

الْتهاب معوِي قولونِي ناخر

1559 necrotizing 
fasciitis
fasciite nécrosante

عدوى نادرة تصيب الطبقات العميقة من اجللد والسطوح اللفافية
لألنسجة التحت اجللدية.

الْتهاب اللِّفافَة الناخر

1560 Neisseria 
meningitidis; 
meningococcus
Neisseria meningitidis; meningococcus

مكَورةُ مزدوِجة سلْبِية الغرام .تسبب وباء التهاب السحايا الدماغي
الشوكي.

نيسرِيةُ(ال) السحائية، املُكَورةُ
السحائية

1561 nemaline 
myopathy; rod 
myopathy
myopathie némaline; myopathie  à bâtonnets

تشوّه وراثي للُّييفَة العضليّة يتميز بالنقْص الشديد للتّوتّر العضلي،
وبضعف ونقْص التّنسّج يف العضالت الدانِية.

يلضالَلٌ عتاع ،يطيخ يلضاللٌ عتاع
يوتبن

1562 neonatal 
abstinence 
syndrome
syndrome d'abstinence néonatal

أعراض إدمان اجلنني والوليد نتيجة تعاطي األم للمخدرات خالل فترة
احلمل.

ناع الوليديتةُ االمالَزِمتم

1563 neonatal diabetes 
mellitus
diabète néonatal

نوع نادر من السكري املعتمد على األنسولني يصيب الولدان و له
منطان :مستمر و عابر.

(ال) الوليديكَّرِيس

1564 neonatal herpes

herpes néonatal

عدوى فَيروسية منقولة إىل املولود اجلديد أثناء اِإلمرار من خالل القناة
التناسلية.

يليدأل(ال) الوح

1565 neonatal lupus

lupus néonatal

منط وليدي ناتج عن مرور األضضاد الذاتية من األم املصابة بداء الذِّئْبة
اىل اجلنني ما يؤدي اىل أعراض يف القلب و الكبد و اجللد و الدم.

ذئْبةٌ وليدية
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1566 neonatal mortality

mortalité néonatale

الوفيات اليت حتدث منذ من الوالدة حىت اليوم 28.

وفَيات الوِلْدان

1567 neonatal 
pemphigus 
vulgaire
pemphigus vulgaire néonatal

اضطراب حويصلي فُقَّاعي ميتاز بفقاعات كبرية رخوة تظهر على جلد
غري محامي، على مستوى الوجه واجلذع ونقاط الضغط. يتطور عند

اجلنني نتيجة انتقال أَضداد أم مصابة  بالفقاع الشائع عرب املشيمة.

ليديع الوفُقاع(ال) الشائ

1568 neonatal period

période néonatale

فترة احلياة املمتدة من الوالدة حىت اليوم 28.

الدورةُ الوليدية

1569 neonatal 
progeroid 
syndrome; 
Wiedemann-
Rautenstrauch 
syndrome
syndrome progéroïde néonatal;syndrome de  
Wiedemann-Rautenstrauch

اضطراب وراثي نادر يتجلى يف مظاهر الشيخوخة عند الوالدة .

متالزمة الشياخ الوليدي، متالزمة
ويدمان روتنستراوش

1570 neonatal pustular 
melanosis
mélanose pustuleuse néonatale

جالَد عابر، محيد، حمدود ذاتيا سببه جمهول يتميز بثالث  أنواع من
اآلفات: بثور سطحية زائلة،  بثور ممزقة  و بقع مفرطُة التصبغ.

يليدو ثْرِيلُّن بمت

1571 neonatal tetanus; 
tetanus infantum
tétanos néonatal; tétanos infantile

منط من الكزاز سري املنشأ يصيب الولدان من أمهات غري ملحات.

كُزاز الوليد، كُزاز الرضيع

1572 neonatal tooth

dent néonatale

سن تبزغ يف الشهر األول من احلياة.

سن وليدية

1573 neonatology

néonatologie

فرع من طب األطفال يهتم برعاية و عالج حديثي الوالدة.

طب الوِلْدان

1574 nephroblastoma; 
Wilms tumor
néphroblastome; tumeur de Wilms

ورم جنيين يصيب الكلى  ويتألف من ثالثة عناصر: مأْرمة، ظهارة ،
وسدى.

كُلْوِي يأَروم مرو

1575 nephroblastomato
sis
néphroblastomatose

يشري إىل بقاء  غري طبيعي لألنسجة اجلنينية الكلوية.

كُلْوِي يأَروم رامو

1576 nephrocalcinosis

néphrocalcinose

تكلس األنسجة الكلوية نفسها.

كُلْوِي كُالس

1577 nephrogenic 
diabetes insipidus
diabète insipide néphrogène

اضطراب بوايل وراثي أو مكتسب يرجع لعدم حساسية النبيب
الكلوي للفازوبريسني و الفشل يف احلد من حجم البول.

بوالَةُ(ال) التفهةُ الكُلْوِيةُ املَنشأ

1578 nephrolith; renal 
calculus; lithiase 
rénale
néphrolithe; calcul rénal

حجارة تتشكل يف املسلك البويل.

حصاةُ الكُلْية

1579 nephrolithiasis

néphrolithiase

تكون احلصى يف الكلي.

تحصي الكُلْية

1580 nephrostomy

néphrostomie

جراحة نزح جتاويف الكلى  حنو اخلارج عرب متن الكُلْوة ، و اجلدار
قَطَنِي واجللد.

فَغر الكُلْية

1581 nephrotic 
syndrome
syndrome néphrotique

حالة مرضية تتميز ببِيلَة بروتينية تفوق 50مع/كع/يوم تؤدي اىل نقْص
بروتنيِ الدم، وذَمة متعممة، فَرط ضغط الدم و فَرط شحميات الدم.

متالَزِمةٌ كُالئية

1582 nephroureterecto
my
néphro-urétérectomie

إزالة جراحية للكُلْية و احلالب

استئْصالُ الكُلْية و احلالب
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1583 nervous system 
heredodegenerati
ve disease
maladie hérédodégénérative du système nerveux

اضطرابات وراثية تتميز بضمور تدرجيي يف خمتلف أحناء اجلهاز
العصيب.

بِيصهاز العيف اجل كُِّسينت يوِراث ضرم

1584 nesidioblastosis

nésidioblastose

فَرطُ األنسولينية اخللقي الذي يترافق مع تكوّن جزر النغرهانس
جديدة يف البنكرياس.

ورام أَرومات اجلُزرِ البنكرياسية

1585 neural crest Cell

cellules de la crête neurale

خاليا تنحدر من اَألدمي الظَّاهر العصبِي و تلعب دورا  يف الفيزيولُوجيا
املَرضية لداء هريشسبرونغ.

بِيصف العرخاليا الع

1586 neural plate

plaque neurale

املنطقة يف األدمي الظاهر الظهري للمضغة  اليت تشكل اجلهاز العصيب
املركزي.

لَّوحةُ(ال) العصبِية، صفيحةُ(ال)
العصبِية

1587 neural tube 
defect; 
dysraphism
défaut du tube neural; dysraphie

شوه خلقي يف اجلهاز العصيب املركزي و األنسجة ااورة له نتيجة
عيب يف إغالق األنبوب العصيب خالل األشهر الثالثة األوىل من

احلمل.

عيب اُألنبوبِ العصبِي، خلَلُ الرفاء

1588 neuroblastoma

neuroblastome

سرطان مضغي يصيب  اجلهاز العصيب الودي ميثل حوايل 8٪ من
األورام اخلبيثة يف مرحلة الطفولة.

بِيصع يموأَر مرو

1589 neurocutaneous 
syndrome
phacomatose

جمموعة غري متجانسة من األمراض اليت تصيب كل من اجللد واجلهاز
العصيب املركزي.

متالَزِمةٌ عصبِيةٌ جِلْدية

1590 neurodegenerativ
e diseases
maladies neurodégénératives

جمموعة من األمراض الوراثية أو الفُرادية اليت تتميز بتراجع تدرجيي
لوظائف اجلهاز العصيب.

أَمراض(ال) العصبيّة التّنكُّسيّة

1591 neurodermatitis

névrodermite

حتزز إكزميي ناتج عن احلك املزمن.

بِيصع يجِلْد هابالْت

1592 neuroectoderm

neuroectoderme

اَألدمي اجلَنينِي الظَّاهر الذي يتطور منه اجلهاز العصيب املركزي
واحمليطي.

بِيصالع رالظَّاه اَألدمي

1593 neurofibromatosis

neurofibromatose

متالَزِمةٌ عصبِيةٌ جِلْدية  وراثية تعطل منو اخلاليا يف اجلهاز العصيب،
مسببة  تكوين أورام يف األنسجة العصبية.

بِيصع ييفل رامو

1594 neurogenic 
bladder
vessie neurogène

اضطراب يف وظيفة املثانة البولية بسبب خلل يف اجلهاز العصيب
املركزي أو احمليطي املسؤول عن وظيفة التبول.

مثانةٌ مختلَّةُ التعصيب

1595 neurogenic 
diabetes insipidus
diabète insipide neurogène

بوال وراثي أو مكتسب  يسببه نقص الفازوبريسني اليت تفرزه النخاميةُ
العصبِية.

بوالَةُ(ال) التفهة عصبِية املَنشأ

1596 neuromuscular 
disease
maladie neuromusculaire

مصطلح عام يشمل اضطرابات الوحدة احلَركية.

يلضع بِيصداء ع

1597 neuronal ceroid 
lipofuscinosis

lipofuscinose neuronique du céroïde

جمموعة من اَألمراض العصبيّة التّنكُّسيّة الوراثية اليت تتميز بتراكم مواد
متأَلقة ذاتيا (سريويد وليبوفُوسني) داخلَ عصبونات.

يويدريالس وفوسينِياُء(ال) اللِّيبد
يبصالع

1598 neutrophil

neutrophile

كريات بيض من املُحببات، تتلَون باليوزين فتظهر بِلَون أمحر.

عدلَة(ال) [ج:عدالَت]
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1599 nevus [plr. Nevi]

naevus [plr. naevi]

تشوه وراثي مستقر و حمصور يف اجللد وأحيانا من الغشاء املخاطي
للفم.

وحمة [ج:وحمات]

1600 nevus anemicus

naevus anémique

بقع باهتة يف جذع الرقبة أو األطراف، منفردة أو عديدة  منتظمة
احلدود.

وحمةٌ فَقيرةُ الدم

1601 nevus 
comedonicus
naevus comedonicus

حالة جلدية والدية تتميز بانغالفات قرنية كيسية خطية للبشرة
والفشل يف تطوير جريبات شعرية زمهية عادية.

وحمةٌ زؤانِية

1602 nevus 
depigmentosus
naevus dépigmenté

ومحة عادة ما تكون موجودة عند الوالدة.و هي بقع و شرائط ناقصة
التصبغ حدودها غري منتظمة .

وحمةٌ زائلَةُ الصباغ

1603 nevus flammeus; 
port-wine nevus
naevus flammeus

تشوه خلقي  يتكون من شعريات دموية جلدية متوسعة تعطي للجلد
لونا أمحرا أرجوانيا.

وحمةٌ خمرِيةُ اللَّون

1604 nevus of Ito

naevus d'Ito

وحمةُ  يف منطقة الكتف والعضد والرقبة.

وحمةُ إِيتو

1605 nevus of Ota

naevus d'Ota

تصبغ امللتحمة واجللد يف حميط العني.

وحمةُ أوتا

1606 nevus sebaceus

naevus sébacé

فرط تنسج والدي للغدد الزمهية بالترافق مع شواك حليمي لليشرة.

وحمةٌ زهمية

1607 nevus spilus

naevus plan

رقعة بنية مسطحة ا عناصر ميالنينية و هي نادرة احلدوث عند
الولدان و تكتسب عادة يف مرحلة الطفولة املتأخرة.

وحمةٌ مرقَّطَة

1608 newborn

nouveau-né [pl.nouveaux-nés]

طفل يقل عمره عن28 يوما .

وليد [ج:وِلْدان]

1609 nickel rash

rash de nickel

يماسالت لْدهاب اجلمن أمناط الْت

طَفَح النيكل

1610 Niemann disease

maladie de Niemann-Pick

اضطرابات موروثة  أليضِ الشحوم تفضي اىل تراكم كميات ضارة
من الدهون  يف األحشاء واجلهاز العصيب املركزي.

داُء نِيمان

1611 night terrors

terreur nocturne

اضطراب للنوم يتميز باسيقاض جزئي يرافقه سلوك مرتبط خبوف
شديد.

يلَيل بعر ،يلَيل رذُع

1612 nocturia

nycturie

كثرة التبول يف الليل مع التأثري على جودة النوم.

يوالٌ لَيلب

1613 nocturnal enuresis

énurésie nocturne

تفريغ البول الالإرادي أثناء النوم خالل الليل و ذلك بعد السن املتوقع
الكتمال تطوير السيطرة البولية .

يولِ اللَّيلالب لَسس

1614 non-atopic 
eczema
eczéma non atopique

أحد منطي الْتهاب اجللْد التأَتبِي. و هو مرتبط بتحسيس ال تتوسط فيه
. IgE

إِكْزميةٌ غري تأَتبِية

1615 non-Hodgkin 
lymphoma
lymphome non hodgkinien

أي نوع من األورام اللمفاوية عدا داء هودجكني.

لمفُومةٌ الهودجكينية

1616 nonketotic 
hyperglycinemia
hyperglycinémie non cétosique

اضطراب أيضي جسدي متنح ناجم عن قصور يف نظام التشطر
املُتقَدرِي حلمض الغليسني.

مِ الالكيتونِيطُ غليسنيِ الدفَر
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1617 nonossifying 
fibroma
fibrome non ossifiants

رِيشو الق كاثُر النسيج النِقْيِيز بتنكّس و تة محيدة  تتميآفة عظمي
قُرب ايات أَجدال العظام الطويلة الكبرية لألطراف السفلية.و هو

ورم العظام احلميد األكثر شيوعا لدا األطفال واملراهقني .

ليفوم غَير مولِّد للعظم

1618 Noonan syndrome

syndrome de Noonan

اضطراب وراثي جيين يؤدي اىل النمو غري الطبيعي يف أجزاء متعددة
من اجلسم.

متالَزِمةُ نونان

1619 normocytic 
anemia
anémie normocytaire

أمناط من فقر الدم اليت تتميز كُريات محراء ذات مواصفات عادية.

فَقْر الدمِ السوِي الكُريات

1620 nosocomial 
infection

infection nosocomiale

عدوى  تصيب املريض يف مؤسسة صحية.

عدوى املُستشفَيات، عدوى
مستشفَوِية

1621 nuchal 
translucency
clarté nucale

األنسجة اللينة خلف رقبة اجلنني يف تخطيط الصدى.

شفوفية(ال) القَفَوِية

1622 nummular eczema

eczéma nummulaire

من أشكال اِإلكْزمية عند األطفال و يتميز بوجود لَطَخات مدورة على
سطح اجللد املُلْتهِب.

إِكْزميةٌ نمية

1623 nursemaid elbow; 
pulled elbow; 
Goyrand injury
pronation douloureuse

خلْع جزئي يف مفصل املرفق ينتج عن شد مفاجيء للساعد املُمتد  عند
الطفل.

يئفَقِ اجلُزرامل لْعخ ،يفَكَك فَقرم

1624 nursery

pouponnière

قسم املستشفى الذي  يستقبل حديثي الوالدة.

محضن

1625 nursery

pouponnière

مرفق املستشفى الذي يوفر الرعاية لألطفال حديثي الوالدة.

محضن

1626 nyctalopia; night 
blindness
nyctalopie; héméralopie

اختالل الرؤية  ليال أو يف الضوء اخلافت.

عمى لَيلي، عشى، عشاوة

1627 nystagmus

nystagmus

حركات سريعة إيقاعية و ال إرادية للعينني  قد تكون  أفقيه،
رأسية،تدويرِية أو خمتلطة.

رأْرأَة
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1628 obesity

obésité

حالة مرضية يفوق فيها منسب كتلة اجلسم  املعاير املُحبذ لعمر
وجنس الفرد.

مسنة

1629 obstructive 
appendicitis
appendicite obstructive

التهاب الزائدة الناتج عن انسداد يف ملعة الزائدة بِحصاة بِرازِية  أو
جسم غريب.

يِسداداالن ةدائالز هابالْت

1630 obstructive 
hydrocephalus; 
noncommunicatin
g hydrocephalus
hydrocéphalie obstructive; hydrocéphalie non 
communicante

موه الرأْس ناتج عن انسداد يف مسالك البطَينِات الدماغية.

موه الرأْسِ االنِسدادي، موه الرأْسِ
الالمستطْرِق

1631 obstructive 
uropathy
uropathie obstructive

اعتالل يف يف املسالك البولية يعرقل تدفق البول.

يِسدادان يولالَلٌ بتاع

1632 occipital fontanel; 
posterior fontanel
fontanelle occipitale; fontanelle postérieure

منطقة رخوة يف الدرز القَذالي جلمجمة اجلنني أو الوليد .

يافوخ(ال) القَذالي، يافوخ اخلَلْفي(ال)

1633 ochronosis

ochronose

اصفرار النسيج الضام بسبب ترسب محض اهلوموجنتيزين يف بِيلَةٌ
ألكابتونية.

تمغر

1634 ocular albinism

albinisme oculaire

اضطراب وراثي  يتميز بفقدان العني لصبغة امليالنني بينما يتصبغ كل
من الشعر واجللد بصبغة طبيعية.

ينِيع قهم

1635 oculoauriculoverte
bral dysplasia
dysplasie oculo-auriculovertébrale

جمموعة من املتالزمات اليت تتميز بكيسات على مقْلَة العني وتورمات
حول صيوانُ اُألذُن وفك صغري مشوه وشذوذات فقْرِية.

قْرِيالف اُألذُنِي نِييجِ العسنلَلُ التخ

1636 oculocerebrorenal 
syndrome; Lowe 
disease
syndrome oculo-cérébro-rénal; maladie de Lowe

اضطراب وراثي خلقي يصيب الذكور بشكل رئيسي. يسبب اعتام
عدسة العني و تقرح القرنية و ختلف عقلي و كساح ومشاكل يف

الكلى.

متالَزِمةٌ عينِيةٌ مخيةٌ كُلْوِية، داُء لو

1637 oculocutaneous 
albinism
albinisme oculo-cutané

جمموعة غري متجانسة من االضطرابات الوراثية اليت تتميز بدرجات
متفاوتة من نقص التصبغ يف اجللد والشعر والعينني.

يجِلْد ينِيع قهم

1638 oculodentodigital 
dysplasia
dysplasie oculodentodigitale

جمموعة من االضطرابات اليت  تنطوي على شذوذات العنيِ أَو قزحيتها
وأسنان مشوهة وسيِّئة التموضع وشذوذات األصابعِ.

يعباإلص ينالس نِييجِ العسنلَلُ التخ

1639 oculovertebral 
dysplasia
dysplasie oculovertébrale

و أسنان ّلْوِيالع ّتتصف بعيوب العنيِ و الفَك ضطراباتة من االقْدع
مشوهة وتشوهات فقرية وأضالع متفَرِّعةٌ ناقصة التّنسّج.

قْرِيالف نِييجِ العسنلَلُ التخ

1640 odynophagia

odynophagie

أمل يظهر يف احللق اثناء بلع الطعام اوالسوائل،

بلْع مؤلم

1641 oligodendroglioma

oligodendrogliome

ورم ارتشاحي ينشأ يف املادة البيضاء ويتطور يف قشرة الدماغ .

ورم الدبقيات القَليلَة التغصن

1642 oligohydramnios

olighydramnios

لَوِيلِ السائلَّةُ السق

قلَّةُ الصاء

1643 oligomeganephron
ia
oligoméganéphronie

نوع من نقْص التنسج الكلوي ينتج عن اخنفاض عدد الكُلْيونات.

قلَّةُ الكُلْيونات وضخامتها

1644 oligomenorrhea

oligoménorrhée

طمث نادر و غري منتظم مع دورات تفوق 45 يوما.

ندرةُ الطُّموث
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1645 oligotrichia; 
oligotrichosis
oligotrichie

نقص منو الشعر اخللقي.

قلَّةُ الشعر

1646 olympic brow

front olympique

بروز عظم  اجلبني يف الزهري اخللقي.

جبني ضخم

1647 omodysplasia

omodysplasie

خلل تنسج العظم يتميز بقصر الطرف العلوي و تشوهات وجهية.

خلَلُ تنسج الكَتف

1648 omphalelcosis

ulcération de l'ombilic

آفة خنرية لسطح جلد السرة.

تقَرح السرة

1649 omphalitis

omphalite

عدوى جرثومية يف السرة.

الْتهاب السرة

1650 omphalocele

omphalocèle

انفتاق خلقي لألحشاء يف قاعدة احلبل السري، يغطيه كيس غشائي
من السلى.

قيلَةٌ سرية

1651 omphalomesenteri
c duct; vitelline 
duct; 
vitellointestinal 
duct
canal omphalomésentérique; canal vitellin; canal 
vitello-intestinal

أنبوب ضيق يربط الكيس املُحي مع املعى املُتوسط   للمضغة.

القَناةُ السريةُ املَساريقية، القَناةُ املُحية،
القَناةُ املُحيةُ املَعوِية

1652 omphalomesenteri
c remnant
réliquat omphalomésentérique

استدامة شاذة جلزء من القناة السرية املساريقية ميكن أن يتجلى يف
ناسور، كيسة أو سليلَة سرية.

بقاوة سرية مساريقية

1653 omphalophlebitis

omphalophlébite

التهاب ينجم عن عدوى جرثومية، ومن أعراضه امحرار السرة،
وأحياناً خراج.

يرالس ريدالو هابالْت

1654 omphalorrhagia

omphalorragie

نزيف من السرة.

يرس فزن

1655 omphalorrhea

omphalorrhée

إفراز سوائل من السرة، خاصة اللمف.

يرس ثَر

1656 omphalorrhexis

rupture de l'ombilic

متزق احلبل السري أثناء الوالدة .

تمزق السرة

1657 onychomadesis

onychomadésis

تضرر خطوط بو يؤدي إىل انفصال دان للظفر.

تساقُطُ اَألظْفار

1658 onyxis; ingrowing 
nail
ongle incarné

ظفر ينمو يف داخل اللحم احمليط به بشكل غري عادي.

ظُفُر ناشب

1659 open reduction

réduction à ciel ouvert; réduction chirurgicale

عالج الكسور بعد إحداث جرح للولوج اىل البؤرة الكسرية.

رد مفْتوح

1660 ophthalmia 
neonatorum
conjonctivite gonococcique du nouveau-né

التهاب امللتحمة احلاد عند الولدان سببه عدوى املُكَورات البنية اليت
تنتقل من األم اىل الوليد أثناء اجتيازه قَناة الوِالَدة.

يليد(ال) الودمر

1661 ophthalmomandib
ulomelic dysplasia
dysplasie ophtalmomandibulomélique

يفْلّو تشوهات يف الفَك الس ،م القرنيةيغخلل وراثي، ميتاز بت
.واألطراف

يفالطَّر الفَّكِّي نِييجِ العسنلَلُ التخ

1662 opisthotonos

opisthotonos

طسط البوضع يكون فيه املريض املصاب بالكزاز مقوسا من فَر
األقصى للجسم .

رِي(ال) الظَّهجنشت

1663 oppositional 
defiant disorder
Trouble oppositionnel avec provocation

ضطراب سلوكي يظهر عادةً بني  3 و18 عاما كنمط من املعارضة
العصيانية واإلستفزازية.

اضطراب التحدي واملعارضة
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1664 opsoclonus

opsoclonie

تذبذبات سريعة و مزدوجة للعيون يف اجتاهات متعددة، و قد تكون
عرضا مصاحبا لورم أو عدوى.

رمع العني

1665 optokinetic 
nystagmus
nystagmus optocinétique

حركات إيقاعية ال إرادية للعينني حتدث بصفة طبيعية عند عبور
أجسامٍ متحركة  جمالَ الرؤية.

رأْرأَةٌ عينِيةُ حركية

1666 oral rehydration

réhydratation orale

تعوِيض السوائلِ عن طَرِيقِ الفَم

إمهاِء فَموِي

1667 oral stage

stade oral

تصف املرحلة األوىل من التطور العاطفي للطفل ( من امليالد حىت
يكمل العام األول) يف نظرية التحليل النفسي.

املَرحلَةُ الفَموِية

1668 oral suspension

suspension buvable

دواء  يعطي بالفَم و يتكون من جزيئات غري ذوابة معلَّقَة يف سائل.

مستعلَق

1669 orbital cellulitis

cellulite orbitaire

.لَلِ احلَجاجِياعتالل التهايب عدوائي لله

اهلَلَلِ احلَجاجِي هابالْت

1670 orchidopexy

orchidopexie

عملية جراحية يتم من خالهلا تثبيث اخلصية يف كيس الصفن.

تثْبيت اخلُصية

1671 orchiepididymitis

orchiepididymitis

.ةيخ و اخلُصبراعتالل التهايب عدوائي متواقت للب

الْتهاب اخلُصية و البربخ

1672 orchitis

orchite

التهاب احد اخلصيتني او كلتامها عند الذكور، عادة بسبب عدوى.

الْتهاب اخلُصية

1673 orexia

appétit

الرغبة يف  تناول الطعام.

شهِية(ال)

1674 orexigenic

orexigène

دواء محفِّز الشهية.

هشم

1675 organogenesis

organogénésie

تكون خاليا متمايزة و أنسجة معقدة  تنجز وظائف متخصصة.

تخلُّق اَألعضاء

1676 ornithine 
transcarbamylase 
deficiency
déficit en ornithine transcarbamylase

اضطراب أيضي يف دورةُ اليوريا.

عوز ناقلَةُ كَربامويلِ اُألورنيثني

1677 orofaciodigital 
syndrome
syndrome orofaciodigital

متالزمة ذو منطني تنطوي على تشوهات يف الوجه و الفم و األصابع.

متالَزِمةٌ فَموِيةٌ إِصبعيةٌ وجهِية

1678 orotic aciduria

acidurie orotique

داٌء استقْالبِي موروث ناجم عن اضطراب تخليق البريِمييدين. يؤدي
إىل فَقْر الدمِ كَبري الكُريات و ناقص الصباغِ مع أعراض عصبية.

بِيلَةُ محضِ األوروتيك

1679 orthophoria

orthophorie

توازٍ مثايل للمحورين البصريني.

استقَامةُ البصر

1680 orthoptics

orthopsie

دراسة وعالج عيوب  توازي حموري البصر.

تقْومي احلَول

1681 orthostatic 
hypotension
hypotension orthostatique

اخنفاض ملحوظ يف ضغط الدم عند اختاد وضعية الوقوف.

صابِيتنمِ االالد طغض قْصن

1682 orthostatic 
proteinuria
protéinurie orthostatique

منط غري مرضي من البِيلَة الربوتينية اليت تغيب عند االستلْقاء. تصيب
األطفال يف سن التمدرس و املراهقني.

بِيلَةٌ بروتينيةٌ انتصابِية

1683 orthotic Device

orthèse

جهاز يستخدم لدعم، ترصيف، منع أو تصحيح تشوهات األجزاء
املتحركة من اجلسم أو لتحسني وظيفتها.

يقْوميجهاز ت
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1684 Ortolani sign

signe d'Ortaloni

عالَمة يف اخللع اخللقي ملفصل الورك.

عالَمةُ أورتولوين

1685 Osler nodes

nodules d'Osler

آفات جلدية صغرية تظْهر عادةً على رفائد أصابعِ األيدي واألقدام يف
التهاب الشغاف اجلرثومي دون احلاد.

عقَد أوسلر

1686 osteoblastoma

ostéoblastome

ورم محيد ومؤمل يف العظام يتميز بتشكيل أنسجة عظمية  أنسجة
متكلسة. يصيب غالبا العمود الفقري للشباب و اليافعني.

ورم بانِيات العظْم

1687 osteochondritis 
deformans 
juvenilis dorsi
ostéochondrite déformante juvénile dorsale

داٌء عظْمي غُضروفي مشوه يف العمود الفقري.

رِيالظَّه روفضظْمِ و الغالع هابالْت
يفَعه اليواملُش

1688 osteochondritis 
dissecans
ostéochondrite disséquante

انفصال جزء عظمي غضرويف من سطح املفصل بعد  خنر بطيئ، مما
يؤدي إىل تشكيل وشيظ يف املفصل.

الْتهاب العظْمِ و الغضروف السالخ

1689 osteochondrodysp
lasia
ostéochondrodysplasie

مصطلح عام يشري اىل أي تكوين أو منو عائب يف الغضروف والعظم.

يروفضالغ يظْمجِ العسنلَلُ التخ

1690 osteochondroma

ostéochondrome

ورم محيد مغطى بالغضروف و غالبا ما يشكل سويقة على سطح
العظم.

يوِفرغُض يظْمع مرو

1691 osteochondromato
sis
ostéochondromatose

إصابة متزامنة بعدة أورام عظْمية غُضروِفية.

يوفرغُض يظْمع رامو

1692 osteochondrosis

ostéochondrose

اعتالل يف أحد مراكز التعظم و ينطوي على تنكُّس، نخر، إِعادة
التوعي مث التعظم.

يوِفرغُض يظْماٌء عد

1693 osteochondrosis 
deformans tibiae
ostéochondrose déformante tibiale

اضطرابات منائية يف اجلانب اإلنسي من اُألنيمة الدانية للظنبومبا يفضي
إيل ظنبوب أفجح.

داٌء عظْمي غُضروفي ظُنبوبِي مشوه

1694 osteochondrosis 
deformans tibiae
ostéochondrose déformante tibiale

االضطرابات النمائية للجانب اإلنسي ُألنمية الدانية للظنبوب فيصبح
ظُنبوب أَفْحج.

داٌء عظْمي غُضروفي ظُنبوبِي مشوه

1695 osteofibrous 
dysplasia
Dysplasie ostéofibreuse

آفة متميزة سريريا، إشعاعيا، و تشرحييا عن خلل التنسج الليفي.
تصيب على مستوى الساق األطفال من سنة إىل 10  سنوات.

خلل التنسج اللِّيفي العظمي

1696 osteogenesis 
imperfecta
ostéogenèse imparfaite

أمراض كوالجِينِية تكون فيها العظام هشة ،قَصيمة و سهلة الكسر. و
قد تترافق مع صلْبة زرقاء و مفاصل مرتخية و أسنان عائبة.

تكَونُ العظْمِ الناقص

1697 osteoid osteoma

ostéome ostéoïde

ورم محيد متحدد يف العظم اإلسفنجي لعظام األطراف والفقرات.

ورم عظْمي عظْماينّ

1698 osteomyelitis

ostéomyélite

عدوى حادة أو مزمنة، دموِية املَصدر، تصيب العظم و النقّي و خاصة
العظام الطويلة للذراعني والساقني.

الْتهاب العظْمِ و النقْي

1699 osteopetrosis

ostéopétrose

اعتالل خلقي يتميز بتعظُّم تربيقي مفرط وكثيف  يسد النخاع و
يشوه العظام فيجعلها عرضة للكسور املرضية.

تصخر العظْم

1700 osteosarcoma

ostéosarcome

أكثر أورام العظام األولية اخلبيثة  شيوعا  لدى األطفال واملراهقني .
منشأه اخلاليا املكونة للعظام يف أطراف العظام الطويلة. أمناطه متوسع

الشعيرات، الِسمحاقي واملُجاوِر للقشرة.

ساركومةٌ عظْمية

111



مؤمتر التعريب الثالث عشر Oمشروع معجم مصطلحات طب وجراحة األطفال

1701 osteotomy

ostéotomie

قطع جراحي لعظم.

قَطْع العظْم

1702 ostium primum 
defect
communication interauriculaire de type ostium 
primum

.يلْقخ داٌء قَلْبِي

عيب الفُوهة اَألولية

1703 ostium secundum 
defect
communication interauriculaire de type ostium 
secundum

.يلْقخ داٌء قَلْبِي

عيب الفُوهة الثَّانوِية

1704 otitis externa

otite externe

التهاب األذن اخلارجية مبا يف ذلك قناة األذن اخلارجية، غضاريف
.يلشاء الطَّبصيوان اُألذُن و الغ

الْتهاب اُألذُن الظَّاهرة

1705 otitis media

otite moyenne

التهاب مكونات األذن الوسطى مبا يف ذلك العظَيمات السمعية و
النفري.

الْتهاب اُألذُن الوسطَى

1706 otocephaly

otocéphalie

ل الفَكفْصالسفلي وم مسخ. تشوه خلقي للرأس، يتمييز بصغر الفَك
أو حىت انعدامهما، مع دنو األذن من مقدمة الرقبة وأسفل الوجه.

اتحاد اُألذُنين

1707 otorrhea

otorrhée

خروج سائل من األذن.

أُذُنِي ثَر

1708 otosclerosis

otosclérose

تكون عظم إسفنجي لتيه األذن ميتد حنو الركاب أو حنو القَوقَعة مما
.يسح بِيصأو/و ع يوصيليؤدي إىل صمم ت

تصلُّب اُألذُن

1709 otoscope

otoscope

جهاز فحص األذن.

منظار اُألذُن

1710 overactive bladder

vessie hyperactive

التعبري املرضي لفرط نشاط العضلة النافصة للمثانة البولية.

مثانة مفْرِطة النشاط

1711 ovotesticular 
disorders of sex 
development

خنوثة يتوفر فيها الفرد على أنسجة الغدد التناسلية لكال اجلنسني

اضطرابات(ال) اخلُصمبيضية للنماء
.ِسيناجل

1712 ovotesticular 
hermaphroditism
hermaphrodisme ovotesticulaire

اضطراب للتمايز اجلنسي الذي يتوفر فيه الفرد على أنسجة الغدد
التناسلية من كال اجلنسني.

خنوثَةٌ مبيضيةٌ خصوِية

1713 oxalosis

oxalose

ياُء(ال) اُألوكْسالد

ياُء اُألوكْسالالد

1714 oxycephaly; 
turricephaly
oxycéphalie; turricéphalie

مججمة خمروطية الشكل كنتيجة للتعظُّم الباكر للدرز اِإلكْليلي و الدرز
.يبالرالغ هِيز اجلَبرو الد هِياجلَب يدتالو

تسنم الرأْس

1715 oxytocin

ocytocine

هرمون تفرزه النخاميةُ العصبِية و حيفز بعض خاليا العضالت امللساء
مسببا تقلصات الرحم وقذف اللنب.

أُوكِْسيتوسني

1716 oxyuriasis

oxyurose

داٌء طُفَيلي بسبب دودة ممسودة من جنس اُألقْصوراوات.

داُء اُألقْصورات
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1717 pachygyria; 
macrogyria
pachygyrie; macrogyrie

اخنفاض عدد تالفيف قشرة املُخ فتظهر كبرية و خشنة.

ثخن التالَفيف، ضخامةُ التالَفيف

1718 pachyonychia 
congenita; 
Jadassohn-
Lewandowsky 
syndrome
pachyonychie congénitale; syndrome de 
Jadassohn-Lewandowsky

مرض وراثي يظهر عند الولدان و يضم ثخن اَألظْفارِ و تقْران اجللد
والغشاء املخاطي .

ثخن اَألظْفارِ اخللْقي، متالَزِمةُ
ياداسونءليفاندفسكي

1719 palatine tonsil

amyglade palatine

كتلة بيضاوية من األنسجة اللمفاوية يف اجلدار اجلانيب للبلعوم.

لَوزة (ال) احلَنكية[ث:لوزتان, ج:
لوزات]

1720 pallor

pâleur

ميل اجللد إىل األبيضاض أو االصفرار .

شحوب

1721 pampiniform 
plexus
plexus pampiniforme

:ضفائر أوردة م تشكل جزءا من احلَبل املَنوِي 2:احد ضفائر الوريد
املَبيضي يف الرباط العريض1 .

ضفريةُ(ال) املحالَقية

1722 pancreatic cyst

kyste pancréatique

كيسة حقيقية لاللبنكرياس حتدها ظهارة خماطية خبالف الكيسة الكاذبة
البنكرياسية.

كيسةٌ بنكرياسية

1723 pancreatic 
pseudocyst
pseudokyste du pancréas; faux kyste du 
pancréas

آفة شبه كيسية ال تحدها ظهارة بل متن البنكرياس.

كيسةٌ كاذبةٌ بنكرياسية

1724 pancreatitis

pancréatite

اضطراب مرضي ناجم عن التهاب خاليا البنكرياس.

الْتهاب البنكرِياس

1725 pancytopenia; 
panhematopenia
pancytopénie

نقص يصيب  مجيع خاليا  الدم من كريات محراء و بيضاء
وصفَيحات.

قلَّةُ الكُريات الشاملَة يف الدم

1726 panhypopituitaris
m
panhypopituitarisme

تناقص أو توقف إفراز هرمونات النخامية اَألمامية

قُصور نخامي شامل

1727 Panner disease

maladie de Panner

التنكُّس العظْمي الغضروفي لرأْسِ عظْمِ العضد.

داُء بانر

1728 panophthalmitis

panophtalmie

التهاب تقَيّحي يشمل مجيع أجزاء العني.

الْتهاب العنيِ الشامل

1729 pap

bouillie

طعام رخو، أو نصف صلب، كطعام األطفال.

ثَريد

1730 papilledema

œdème papillaire

تورم القُرص البصرِي، عادة بسبب زيادة الضغط داخلَ القحف.

رِيصبِ البصالع ةلَيمةُ حذَمو

1731 papular 
acrodermatitis of 
childhood; 
Gianotti-Crosti 
syndrome
acrodermatite papuleuse de l'enfance; syndrome 
de Gianotti-Crosti

إحدى املظاهر اجللدية لألمراض الفريوسية خاصة  التهاب الكبد
الفريوسي نوع بِ عندما يصيب األطفال الصغار.

الْتهاب جِلْد األطراف احلطاطي
الطفلي، متالَزِمةُ جيانويتءكروسيت

1732 papular urticaria; 
strophulus
urticaire papuleuse; strophulus

حطاطات مزمنة و متكررة نامجة عن تفاعل مفَرط التحسس للدغات
البعوض والرباغيث، والبق واحلشرات األخرى.

يطاطى حرش

1733 paracetamol; 
acetaminophen
paracétamol; acétaminophène

دواء مسكن وخافض للحرارة

باراسيتامول، أسيتامينوفني
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1734 parachute reflex

réflexe du parachute

من املنعكسات البدائية الطبيعية عند الرضع ، حيت ميد ذراعيه
"لتخفيف سقوط" عندما يتم طرحه بغتة اىل األمام.

منعكَس املظَلَّة

1735 paradoxal 
pulse;pulsus 
paradoxus
pouls paradoxal

اخنفاض طفيف يف ضغط الدم االنقباضي خالل الشهيق. تزيد حدة
.كاك القَلْبِيّهذه الظاهرة الطبيعية يف الد

نبض متناقض

1736 paraesophageal 
hernia
hernie paraoesophagienne

منط من الفَتق احلجايب يتميز ببقاء فُؤاد املَعدة يف موضعه و انتقال املَعدة
اىل الصدر.

فَتق مجاوِر للمريء

1737 parapharyngeal 
abscess
abcès parapharyngé

تراكم قيحي حيده البلعوم إنسيا، غمد الشريان السبايت من اخللف،
وعضالت الناتئ اِإلبرِي وحشيا.

خراج(ال) املُجاوِر للبلْعوم

1738 paraphimosis

paraphimosis

انكماش جِلْد القُلْفَة املُتضيقَة

جالَع

1739 parasomnia

parasomnie

حركات أو سلوكيات أثناء النوم أو التيقُّظ اجلزئي و اليت قد تضر
جبودة النوم.

وميطَلٌ نخ

1740 parathyroid 
hormone; 
parathormone
hormone parathyroïdienne; parathormone

هرمون عديد البِبتيد تفرزه الغدد الدريقَة و له دور أساسي يف احلفاظ
على مستويات الكالسيوم داخل خاليا اجلسم.

ييقرمونٌ دره

1741 parenteral 
nutrition
nutrition parentérale

تقدمي املغذيات الالزمة دون املرور عرب جهاز اهلَضم .

تغذيةٌ باحلَقْن

1742 Parinaud 
oculoglandular 
syndrome
syndrome oculoglandulaire de Parinaud

ة وارِمة أَماميفمةٌ لقْدترافقه ع ،يبِيرج يبِيبح يمرو ،ةمحلْتللم هابالْت
صيوان اُألذُن أو تحت الفَك السفْلي  يف نفس اجلهة. حيدث غالبا يف

سياق داء خدشِ القطَّة.

متالَزِمةُ بارينو العينِيةُ الغدية

1743 paronychia
paronychie; panaris; tourniole

التهاب عدوائي لثنايا اجللد احمليطة بالظفر.

1744 parotitis; 
parotiditis
parotidite

اعتالل التهايب يصيب غدة نكافية أو كلتامها.

الْتهاب النكَفية

1745 paroxysmal 
nocturnal 
hemoglobinuria
hémoglobinurie paroxystique nocturne

فَقْر دمِ انحاللي يتجلى يف تكرار حاالت البِيلَة اهليموغلوبينية و ذلك
لعوز بعض بروتينات غشاء الكُرية احلَمراء.

بِيلَةٌ هيموغلوبينيةٌ لَيليةٌ انتيابِية

1746 partial seizure

crise partielle

نوبة صرعية حركية ، حسية أو مستقلِّية تنشأ يف رقعة حمدودة من
قشرة الدماغ. تنقسم اىل نوبات بسيطة أو معقدة(مع فقد الوعي).

نوبة جزئية

1747 passive 
immunization
immunisation passive

التمنيع عن طريق احلقن بأَضداد مصلية، أو زرع اخلاليا الليمفاوية
(مناعةٌ مقْتبسة).

تمنيع الفاعل

1748 Patau Syndrome

syndrome de Patau

تثَلُّثُ الصبغي 13

متالَزِمةُ باتاو

1749 patella alta

patella alta

متوقع شاذ لعظم الرضفة كنتيجة لفَرط توتر العضلَة رباعية الرؤوس أو
انكماشها.

رضفَة(ال) العالية
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1750 patella baja; 
patella infera
patella baja

متوقع شاذ لعظم الرضفة كنتيجة لشلل جزئي أو كلي للعضلَة رباعية
الرؤوس.

رضفَةٌ(ال) املُنخفضة

1751 patella bipartita; 
patella partita
patella bipartita

شق شاذ يف عظم الرضفة كنتيجة التحام غري سوي لنواة إِضافية مع
النواة الرئيِسية.

1752 patella cubiti

patella cubitale

فشل التحام  نواة الزج املُعظِّمة و بقية الزند خالل منو الطرف
العلوي.

رضفَةُ املرفَق

1753 patent ductus 
arteriosus
persistance du canal artériel; canal artériel 
persistant

استدامة الفعالية اجلنينية العادية للقناة الشريانية إىل ما وراء األسابيع
األوىل القليلة للحياة.

قَناةُ(ال) الشريانِيةُ السالكَةُ

1754 pathologic 
fracture
fracture pathologique

.يحضكسر  ناتج عن مرض عظمي أو عن سبب غري ر

يضرم ركَس

1755 peak flow meter

débitmètre de pointe

اجلهاز احملمول الذي يكشف  التغريات الصغرية يف القدرة التنفسية عند
املُصابني بالربو.

مقْياس ذروة اجلَريان

1756 pectus carinatum; 
pigeon chest
thorax en carène

تشوّه صدري يتميز بربوز عظم القص لألمام و حيدث غالباً كنتيجة
للرخد الطفويل.

صدر جؤجؤِي، صدر احلَمامة

1757 pectus 
excavatum; 
funnel chest
thorax en entonnoir

صدر جموف، حيث يكون اجلزء السفلي للقص مضغوطاً وجموفاً
للخارج كالقمع.

يعمق ردر، صقَعم ردص

1758 pediatric surgery

chirurgie pédiatrique

التخصص اجلراحي املعين  باحلفاظ على صحة األطفال من الوالدة
حىت املراهقة.

جِراحةُ اَألطْفال

1759 pediatrician; 
pediatrist
pédiatre

اختصاصي يف طب اَألطْفال

طَبيب اَألطْفال

1760 pediatrics

pédiatrie

التخصص الطيب املعين  باحلفاظ على صحة األطفال وتوفري الرعاية
الطبية هلم من الوالدة  حىت املراهقة.

طب اَألطْفال

1761 pediculosis

pédiculose

االحتشار بالقَمل.

قُمال

1762 pedigree

arbre généalogique; pedigree

شكل ختطيطي يوضح عالقة األجيال معا و انتقال الصفات الوراثية يف
عدد من األجيال يف عائلة ما.

شجرةُ النسب، سجلّ النسب

1763 pedophilia

pédophilie

رغبة شاذة إلقامة عالقات جنسية مع األطفال.

لِّواطُ(ال) باَألطْفال

1764 pedophilia erotica

pédophilie érotique

االعتداء اجلنسي على األطفال.

اللِّواطُ باَألطْفال

1765 pedunculated 
hydatid; appendix 
of epididymis
hydatide pédiculée de Morgagni

الحقة صغرية على رأس الرببخ.

كيسة عدارِيةٌ مسوقَة، زائدةُ البربخ

1766 Pelger-Huèt 
nuclear anomaly
anomalie nucléaire de Pelger-Huèt

مرض وراثي يتميز بشكل بيضوي شاذ  لنوى املُحببة (يف الدم).
سريريا: تشوهات هيكلية، إعاقات منائية و نوبات صرع.

وِيوه النوير هذوذُ بيلغش
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1767 pellagra

pellagre

عوز النِياسني أو تريبتوفان( أمحاض نووية) يصيب األطفال و املراهقني
يف حالة تعرضهم لنِظام غذائي  مولِّد اللبِالغْرة

بِالغْرة

1768 pelvic kidney

rein pelvien

كُلْيةٌ منتبِذَة يف احلوض.

كُلْيةٌ حوضية

1769 pemphigus 
neonatorum
pemphigus épidémique des nouveau-nés

داء فقاعي عدوائي تسببه العنقوديات ويظهر بشكل وبائي حمدود دور
الوالدة و احلضانة.

يليدو فُقاع

1770 penile torsion; 
phallanastrophe
torsion du pénis

التواء خلقي يف جدل القَضيب.

انفتالُ القَضيب

1771 penischisis

pénischisis

فَلْح (شق) القَضيب اخللقي.

انشقاق القَضيب

1772 penoscrotal 
transposition
transposition pénoscrotale

شوه خلقي:متوقع شاذ للصفن فوق القضيب.

مناقَلَة قَضيبِية صفَنِية

1773 Pentalogy of 
Cantrell
pentalogie de Cantrell

متالزمة تنطوي على مخس تشوهات خلقية: قيلَةٌ سرية، فَلْح قَصي،
.ورِيتأم بابصجاب، عيب يف القلب و انعيب يف احل

خماسيةُ كانتريل

1774 perennial allergic  
rhinitis; 
nonseasonal 
allergic rhinitis
Rhinite spasmodique apériodique; rhinite 
allergique non saisonnière

منط من الْتهاب اَألنف اَألرجِي  تتفاقم  فيه األعراض على مدار السنة.

هابالْت ،رمتاملُس فاَألن هابالْت
يمسوالالم جِياَألر فاَألن

1775 perforating 
appendicitis; 
perforative 
appendicitis
appendicite perforée

التهاب الزائدة بعد انسداد اللمعة و متدد مث موات اجلدار، مث متزق
الزائدة والتهاب الصفاق املوضعي، أو العام.

الْتهاب الزائدة الثَّاقب

1776 pericardial 
effusion
effusion péricardique

تراكم مرضي للسوائل يف جوف التامور.

ورِيتأم بابصان

1777 pericarditis

péricardite

اعتالل  التهايب للتأمور عادة ما يؤدي إىل انصباب التامور و الْتهاب
التأْمورِ املُضيق.

الْتهاب التأْمور

1778 perinatal care

soin périnatal

رعاية األم والطفل قبل وأثناء وبعد الوالدة من األسبوع 28 من
احلمل إىل اليوم 7 بعد الوالدة.

رِعاية الفَترة املُحيطَة بالوِالدة

1779 perinatal medicine

médecine périnatale

فرع من الطب يعىن باألطفال خالل الفترة احمليطة الوالدة.

طب الفَترة املُحيطَة بالوِالدة

1780 perinatal mortality

mortalité périnatale

الوفيات اليت حتدث من األسبوع 28 من احلمل إىل اليوم 7 بعد
الوالدة.

معدلُ وفَيات الفَترة املُحيطَة بالوِالدة

1781 perinatal periode

période périnatale

الفترة اليت متتد من األسبوع 28 من احلمل إىل اليوم 7 بعد الوالدة.

الفَترةُ املُحيطَةُ بالوِالدة

1782 periosteal 
ossification
ossification périostale

تكَونُ العظْم مصدره السمحاق.

يحاقمس ظُّمعت

1783 periosteal 
osteosarcoma
ostéosarcome periosté

نوع نادر من الساركومةٌ العظْميةٌ  ينشأ على سطح العظام ولكن
لديها نسبة أعلى من االنتشار النقيلي مقارنة بالساركومةٌ العظْميةٌ

املُجاوِرةٌ للقشرة.

ساركومةٌ عظْميةٌ سمحاقية
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1784 periosteum

périoste

غشاٌء من النسيج الضام الوعائي، يغطي كل العظام ما عدا السطوح
املفصلية .

سمحاق

1785 peripheral 
dysostosis
dysostose périphérique

خلَلُ يف تّعظُّم السِّنع واملشط ، والذي قَد يكون مروثاً ومصحوباً
.رةمتغي ح وجهيةالممب

يطيظم احملعّلَلُ التخ

1786 peritoneal dialysis

dialyse péritonéale

ديال يستعمل فيه الصفاق كغشاء مديايل من خالل قسطرة التجويف
الصفاقي.

يفاقيالٌ صد

1787 peritoneovaginal 
canal; processus 
vaginalis peritonei
canal péritonéo-vaginal

قناة تنتج عن تجيب خارجي للصفاق عند اجلنني.

قَناة(ال) املَهبِليةُ الصفاقية

1788 peritonitis

péritonite

.فاقاعتالل التهايب (عدوائي، كيميائني أو باملناعة الذاتية) يف الص

الْتهاب الصفاق

1789 peritonsillar 
abscess
abcès péri-amygdalien

تراكم قيحي بني اللَوزة احلَنكية و محفَظَتها.

خراج(ال) حولَ اللَّوزة

1790 periventricular 
encephalomalacia
encéphalomalacie périventriculaire

تنكس املادة البيضاء ااورة لبطينات الدماغ نتيجة نقْص تأَكْسج
الدماغ أو نقْص تروِية الدماغ عند حديثي الوالدة.

طَينِيولَ البماغِ حالد نلَيت

1791 periventricular 
leukomalacia
leucomalacie périventriculaire

تنكُّس املادة البيضاء ااورة للبطينني جراء نقْص التأَكْسج الدماغي أو
إِقْفار دماغي لدى حديثي الوالدة.

تلَين بيضاء الدماغ املُحيطَة بالبطَني

1792 perleche; angular 
cheilitis
perlèche; cheilite angulaire

مرض ناجم عن نقص الـ "ريبوفالفني"، حيدث عند األطفال، حيث
تتثخن ظهارة زاوية الفم مع شق مؤمل.

اوِيالز فَةالش ابهماغ، الْتص

1793 pernicious 
anemia; Addison 
anemia
anémie pernicieuse; anémie d'Addison

فَقْر دمٍ ضخم اَألرومات لسوِء امتصاص ڤيتامنيB12. منطه الطفلي
ينطوي على عوز العاملُ الداخلي دون ضمور املَعدة.

فَقْر الدمِ الوبيل، فَقْر الدمِ األديسوين

1794 peroneal 
muscular atrophy; 
Charcot-Marie-
Tooth disease 
amyotrophie péronière de Charcot-Marie-Tooth-
Hoffmann; atrophie musculaire progressive 
neuropathique

اعتالَلٌ عصبِي حسي حركية موروث تتميز زال مترق و فَقْد
املُنعكَسات يف عضالت الساقني.

ضمور(ال) العضلي املُترقي باالعتالَلِ
العصبِي، داُء شاركُو-ماري-توث

1795 persistent 
anterior 
hyperplastic 
primary vitreous 
body
persistance et hyperplasie antérieure du vitré 
primitif

شذوذ خلقي أحادي اجلانب يف العنيِ يحدثُ يف األطفالِ بعد مدة
محل كاملة، ويتميز بغشاِء وعائي ليفي  يوجد خلف عدسة

العني،وتبيييض احلدقة، صغر املقلة، وحجرة أمامية ضحلة يف العني،
ونتوآت هدبية مطولة.

جِسم زجاجي أويل مفرِط التنسج
األمامي املستدمي

1796 persistent 
common 
atrioventricular 
canal 
canal atrioventriculaire commun persistant

طَينِيب راك أُذَينِيتتشوه قليب ينطوي على اش

استدامةُ القَناة اُألذَينِية البطَينِية اَألصلية

1797 persistent fetal 
circulation
circulation fœtale persistante

ارتفاع ضغط الدم الرئوي عند حديثي الوالدة (الرضيع والوليد) يف
غياب مرض قليب.

دورانٌ جنينِي مستدمي

1798 persistent left 
superior vena cava

veine cave supérieure gauche persistante

شذوذ خلقي شائع  للعائد الوريدي اَألجوف العلْوِي الذي يترجم
استدامة اجلهاز الوريدي اجلنيين األيسر.

راَأليس لْوِيالع فو(ال) اَألجريدو
املُستديم

117



مؤمتر التعريب الثالث عشر Pمشروع معجم مصطلحات طب وجراحة األطفال

1799 persistent ostium 
primum
orifice primaire persistant

.نِياحلَاجِزِ اُألذَي يوبضمن ع قَلْبِي يلْقخ هوتش

فُوهةُ(ال) اَألوليةُ املُستدمية

1800 persistent 
posterior 
hyperplastic 
primary vitreous 
body
persistance et hyperplasie postérieure du vitré 
primitif

شذوذ خلقي أحادي اجلانب يف العنيِ يحدثُ يف األطفالِ بعد مدة
محل كاملة، مترافقة مع ثنية شبكية خلقية، وسويقة غشائية زجاجية،

حتتوي على بقايا شريان الزجاجية.

جسم زجاجي اويل مفرط التنسج
اخللفي املستدمي

1801 persistent truncus 
arteriosus
tronc artériel commun

تشوه خلقي يف القلب واألوعية الدموية الناجم عن عدم قيام احلاجز
بني الشريان األر واجلذع والرئتني.

جِذْع(ال) الشريانِي املُستديم

1802 pervasive 
developmental 
disorders
trouble developmental pervasif

جمموعة من االضطرابات (من بينها الذَاتوِية) اليت تتميز باختالل
التفاعالت االجتماعية  وأمناط التواصل، و بأنشطة و اهتمامات منطية

متكررة.

اضطرابات(ال) النمائية االنتشارية

1803 petechia 
[pl.petechiae]
pétéchie [pl.pétéchies]

اضطراب جيين جلدي عصيب يتميز بانتشار أورام عدساء الشكل.

حبرة [ج:حبرات]

1804 Peutz-Jeghers 
syndrome
syndrome de Peutz-Jeghers

اضطراب وراثي  جسدي صبغي سائد يتميز بلطاخات ميالنية على
الشفاه واألغشية املخاطية و داء السالئل باجلهاز اهلضمي.

متالَزِمةُ بويتزجيغرز

1805 phakomatosis

phacomatose

داُء اَألورامِ العدساِء املُنتشرة

ورام أَعدس

1806 phakomatosis 
pigmentovasculari
s
phacomatose pigmentovasculaire

مرض نادر يتميز بتشوه شعريِي ممتد وآفات ميالنينية (بقْعةٌ منغولية،
بقَع القَهوة باللَّبن، وحمةٌ مرقَّطَة... ).

يوِعائ يباغس صدأَع رامو

1807 pharyngitis [pl. 
pharyngitides]
pharyngite [pl.pharyngites]

من التهابات السبيلُ التنفُِّسي العلوي

الْتهاب البلْعوم [ج:التهابات البلْعوم]

1808 pharyngotonsillitis

pharyngo-amygdalite

عدوى فريوسية أو بكتريية يف احللق و اللوزتان.

الْتهاب البلْعومِ واللَّوزتين

1809 phenotype

phénotype

جمموعة الصفات اليت تظهر على الكائن احلي بفعل تأثريات النمط
اجليين و البيئي احيانا.

رِيطُ(ال) الظَّاهمن

1810 phenylketonuria

phénylcétonurie

خلل وراثي يف عملية األيض، وينتج نقصا يف اإلنزمي املسؤول عن
حتويل الفينيل أالنني إىل تايروسني.

بِيلَةُ الفينيل كيتون

1811 pheochromocytom
a
phéochromocytome

.يدالو بِيصهاز العالكُظْر أو اجل ورم  ينشأ يف لُب

ورم القَواتم

1812 Philadelphia 
chromosome
Philadelphia chromosome

شكل شاذ من الصبغي البشري 22 تتميز بإزفاء النهاية القاصية من
الصبغي 9 إليه.

صبغي فيالدلفيا

1813 phimosis

phimosis

تضيق القُلْفَة

شبم

1814 phobic anxiety

anxiété phobique

اضطراب انفعالي يتميز مبخاوف تتناسب و سن الطفل من حيت
طبيعتها لكن حبدة مفرطة.

هابِير قَلَق
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1815 phocomelia

phocomélie

نقص التنسج أو عدم التنسج  يف جذر طرف.

تفَقُّم اَألطْراف

1816 photophobia

photophobie

حساسية غري عادية للضوء يف أمراض العيون، الصداع النصفي،
التهاب السحايا و غريها.

رهاب الضوء

1817 photosensitivity

photosensibilité

استجابة غري طبيعية ألشعة الشمس أو الضوء االصطناعي بسبب
التفاعل الشديد  جلزيئات امتصاص الضوء يف األنسجة.

يوئض سسحت

1818 phototherapy

photothérapie

عالج يعتمد على تعريض املريض  للضوء بتكيز و موجات معينة.

معالَجةٌ بالضوء

1819 phyllodes Tumor

tumeur phyllode

من أورام النسيج الضام و ينشأ عادة من سدى داخلَ الفُصيص يف
الثدي.

ورم ورقي الشكْل

1820 physical growth

croissance physique

التغيريات الفردية يف ا  لوزن و الطول من الوالدة إىل البالغية الكاملة.

يمجِس ومن

1821 physical therapy; 
physiotherapy
kinésithérapie

مهنة مساعدة للطّب تستخدم وسائل فيزيائية يف بناء اجلسم، تصحيح
التشوهات وإعادة الوظيفة، بعد مرض أو إصابة.

يعطَبِي الجة؛عيةٌ فيزيائعالَجم

1822 phytobezoar

phytobézoard

كتلة متصلبة من األلياف النباتية و احليوانية يف القناة اهلضمية.

يباتن رهازب

1823 Piaget stages

stades de Piaget

أربع مراحل خمتلفة يف نماء االستعراف عند األطفال.

مراحل بياجي

1824 pica

pica, perversion du goût

األكل املستمر للمواد غري املغذية

القَطَا؛وحم

1825 piebaldism

albinisme partiel

مرض جلدي خلقي يتسم بفقد حمصور للخاليا امليالنية

لَمع

1826 Pierre-Robin 
syndrome
syndrome de Pierre Robin

.يكنلِّي اللِّسان و فَلْح حدت ،ر الفَكغتشوه خلقي ينطوي على ص

متالَزِمةُ بيري روبان

1827 pigmented hairy 
epidermal nevus; 
becker nevus
névus épidermique pigmentaire pileux; névus de 
Becker

آفة محيدة  خلقية أو موروثة أو مكتسبة، بقعية أو حطاطية، مشعرة أو
بدون شعر.وتتوضع غالباً على أعلى اجلذع.

وحمةٌ بشروِيةٌ مشعرةٌ مصطَبِغة،
وحمةُ بيكر

1828 pigmented nevus

naevus pigmentaire

ومحة حتتوي على امليالنني

وحمةٌ مصطَبِغة

1829 pilomatricoma

pilomatricome

هو ورم محيد يف عمق اجللد أو حتت اجللد صلب، منفرد  يف الرأس
والعنق واألطراف العلوية.

رِيعاملَطْرِسِ الش مرو

1830 pilonidal cyst; 
pilonidal sinus
kyste pilonidal; sinus pilonidal

كيسة أو جيب حتتوي على الشعر وتتموقع أساسا يف املنطقة
العصعصية.

كيسةٌ شعرِية، جيب شعرِي

1831 pinealoblastoma

pinealoblastoma

ورم الغدة الصنوبرية ذي اخلاليا قليلة التمايز.

ورم اَألرومات الصنوبرِية

1832 pinning

embrochage

تثْبِيت طَرفَي العظْم باستخدام الدبابيس.

تدبيس

1833 pinworm; oxyuris

oxyre

ديدان خيطية صغرية وحنيلة بيضاء  تسبب عدوى معوية  لإلنسان
،خاصة األطفال واملسنني.ومن أعراضها احلكَّة الشّرجِية خاصة يف

الليل عندما اجر األنثى إىل فتحة الشرج لتضع بيوضها.

اُألقْصورة; الدودةُ الدبوسية
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1834 pituitary dwarfism

nanisme pituitaire

منط  من القزامة ينجم عن عوز كامل أو جزئي هرمون النمو.

قَزامةٌ نخامية

1835 pityriasis alba

pityriasis alba, eczématide pityriasiforme

مرض جلدي محيد يصيب صغار األطفال و يتميز ببقع متوسفة و
ناقصة التصبغ  يف اخلدين و حميط بالفم.

نخاليةُ(ال) البيضاء

1836 pityriasis 
lichenoides
pityriasis lichenoides

نوع من نظري الصداف. تظهر أعراضه األوىل قبل 20 سنة عند ثلث
املصابني.

نخاليةُ (ال)احلَزازانِية

1837 pityriasis rosea

pityriasis rosé de Gibert

التهاب جلدي حاد يتميز بظهور بقع وردية اللون تغطي حافتها
قشور.

نخاليةُ (ال) الوردية

1838 pityriasis rubra 
pilaris
pityriasis rouge pilaire

مرض جلدي يتميز بوجود حطاطات جريبية صغرية محراء إىل بنية،
مستدقة الطرف قرنية، وبقع قشرية محراء .

نخاليةُ (ال) احلَمراُء الشعرِية

1839 plagiocephaly

plagiocéphalie

تشوه يف الرأس نتيجة إغالق نصف الدرز التاجي.

رأْس وارِب

1840 plantigrade

plantigrade

املشي بطرح أَخمص القَدم  ومشط القدم كاملني على األرض.

أَخمصي الوطْء

1841 plasmapheresis

plasmaphérèse

فصل املصل عن الدم الكامل و إعادة حقن خاليا الدم احلمراء للمتربع
.

فصادةُ البالزما

1842 plastic 
deformation
déformation plastique

كسر نوعي عند األطفال ينتج عن حدوث أضرار جمهرية على جانب
الشد من العظم وال تنشر إىل اجلانب املقعر.

تشويه لَدين

1843 platelet 
aggregation
aggrégation plaquettaire

ارتباط صفيحات الدم بعضها ببعض كجزء من آلية تشكيل اخلَثْرة .

تكَدس الصفَيحات

1844 pleocytosis

pléocytose

.يخاعالن يماغة السائل الدارتفاع شاذ خلَلَوِي

يخاعلِ النائالَيا السةُ خكَثْر

1845 plethora

pléthore

سحنة محراء وردية بسبب وفرة الدم.

تفَشغ

1846 plethysmography

pléthysmographie

قياس التغيريات يف حجم عضو. يف الرئة متكن من قياس السعة
الوظيفية املُتبقِّية.

تخطيطُ التحجم

1847 pleurisy

pleurésie

التهاب الغشاء املصلي الرقيق الذي يغلف الرئة و يبطن جتويف الصدر.

الْتهاب اجلَنبة

1848 pleurodesis

pleurodèse

عالج جراحي يرمي اىل التحامل اجلَنبة احلشوية و اجلدارِية.

الْتصاق جنيب

1849 pneumatosis 
intestinalis
pneumatose intestinale

وِيعهاب املة األمعاء خصوصا يف االلْتيخاطم تحتراكم الغاز ت
.يفزالن القولونِي

استرواح اَألمعاء

1850 pneumomediastin
um
pneumomédiastin

تراكم مرضي للهواء أو الغاز يف املَنصف.

استرواح املَنصف

1851 pneumonia

pneumonie

التهاب متن الرئتني.

رِئَوِي هابالْت

1852 pneumopericardiu
m
pneumopéricarde

وجود غاز أو هواء بني احليز بني جدار القلب و التأمور.

استرواح التأْمور

120



مؤمتر التعريب الثالث عشر Pمشروع معجم مصطلحات طب وجراحة األطفال

1853 pneumoperitoneu
m
pneumopéritoine

وجود غاز أو هواء يف داخل التجويف البطين.

استرواح الصفاق

1854 pneumothorax

pneumothorax

تراكم اهلواء أو الغاز يف التجويف اجلَنيب.

استرواح الصدر

1855 poikiloderma 
congenitale;Roth
mund-thomson 
syndrome
poïkilodermie congénitale;syndrome de 
Rothmund-Thomson

اضطراب جلدي وراثي صبغي جسدي متنحي. يضم تربقشا للجلد و
ضمور وتصبغ وتوسع األوعية.

تبكُّلُ اجللْد اخللْقي،متالَزِمةُ
رومتوندءثومسون

1856 Poland syndrome

syndrome de Poland

متالزمة تتميز بقصر والْتصاق اَألصابِع وعدم تنسج من النهاية القصية
من العضلَة الصدرِية الكُبرى.

متالَزِمةُ بوالند

1857 polio vaccine

vaccin de la poliomyélite

لقاح حيمي األطفال من الْتهاب سنجابِية النخاع.

لقاح شلَلِ اَألطْفال

1858 poliomyelitis

poliomyélite

عدوى فريوسية تصيب خاليا القرون األمامية للنخاع الشوكي فتؤدي
اىل شلل.

الْتهاب سنجابِية النخاع؛شلَلُ اَألطْفال

1859 pollakiuria

pollakiurie

تبول مفرط التكْرار.

تبوال

1860 polyarteritis 
nodosa
polyartérite noueuse

التهاب خنري لألوعية الدموية  الصغرية واملتوسطة القطر.

دقراينيِ العالش هابالْت

1861 polyarthritis

polyarthrite

اعتالل التهايب يصيب بشكل متواقت عدة مفاصل.

الْتهاب املَفاصل

1862 polycystic disease 
of kidneys
maladie des reins polykystiques

أمراض وراثية تتميز بتوسع تدرجيي لعدد كبري من الكيسات داخل
الكلى.

داُء الكُلَى املُتعددةُ الكيسات

1863 polycystic kidney

polykystose rénale

مرض وراثي يتصف بأكياس عديدة يف الكلية  يترافق مع أكياس يف
الكبد والبنكرياس و الطحال .

كُلْيةٌ متعددةُ الكيسات

1864 polycystic ovary 
syndrome
syndrome de l'ovaire polykystique

اضطراب معقد يتميز بالعقم، الزّبب، السمنة و اضطرابات الطمث.

متالَزِمةُ املَبيضِ املُتعدد الكيسات

1865 polycythemia

polycythémie; polyglobulie

زيادة يف جمموع كتلة اخلاليا احلمراء يف الدم.

كَثْرةُ الكُريات احلُمر، كَثْرةُ احلُمر

1866 polycythemia 
vera; Osler-
Vaquez Disease
polyglobulie essentielle; maladie de Vaquez

اضطراب تكاثُرِي نِقْيِي جمهول السبب،  يتميز بتكاثُرِ غري طبيعي
جلميع عناصر النِقْيِي، زيادة مطلقة يف كتلة الكريات احلمراء وجمموع

حجم الدم، تضخم الطحال و زيادة عدد الكريات البيضاء و
الصفيحات.  و قد يفضي اىل تليف النقي.

كَثْرةُ احلُمرِ احلَقيقية

1867 polydactyly

polydactylie, polydactylisme

وجود أكثر من العدد العادي لألصابع يف اليدين، أو القدمني.

عنش، كَثْرةُ اَألصابِع

1868 polydipsia

polydipsie

عطش مبالغ و تناول مفرط للسوائل.

عطاش

1869 polyembryoma

polyembryome

من أورام اخلاليا اجلنسية و يكوا مزيج من ورم الكيسِ املُحي و
السرطانة املُضغية.

ورم جنِينِي متعدد

1870 polygenic 
inheritance
hérédité polygénique

منَط ظَّاهرِي يتم حتديدها من قبل أكثر من جني.

وِراثَةٌ عديدةُ اجلينات

121



مؤمتر التعريب الثالث عشر Pمشروع معجم مصطلحات طب وجراحة األطفال

1871 polygyria

polygyrie

تشوّه خلْقي يتميز بعدد مفرط من تالَفيف الدماغ.

كَثَارةُ التالَفيف

1872 polyhydramnios; 
hydramnios
polyhydramnios; hydramnios

جتمع زائد لسائل السلى يرتبط أحيانا باضطرابات صبغية و تشوهات
خلقية.

موه السلَى

1873 polymastia; 
supernumerary 
breasts 
polymastie; seins surnuméraires

تشوّه خلْقي. وجود ثدي زائد أو أكثر على الصدر أَو يف مكان آخر.

كَثْرةُ اَألثْداء

1874 polymelia

polymélie

تشوّه خلْقي. وجود مخسة أطراف أَو أكثر. و يكون الطرف اإلضايف
عموماً منكمشاً جداً و/ أَو مشوه.

كَثْرةُ اَألطْراف

1875 polymenorrhea

polyménorrhée

طمث متواتر منتظم أو غري منتظم يف فترات تقل عن 21 يوما .

تعدد الطَّمث

1876 polymeria

polymérie

تشوّه خلْقي.عدد مفرط من أجزاء أو أطراف أَو أعضاء اجلسم.

كَثَارةُ اَألعضاء

1877 polyonychia

polyonychie

وجود أظافر زائدة على أصابع اليد أَو القدم.

كَثَارةُ اَألظْفار

1878 polyorchidism; 
polyorchid
polyorchidisme, polyorchidie

تشوّه خلْقي. وجود 3  خصيات أَو أكثر.

كَثْرةُ اخلُصى

1879 polyotia

polyotie

تشوّه خلْقي. وجود أُذَينة (صيوانُ أُذُن) إضافية يف جانب واحد أَو
كال اجلانبني من الرأس.

كَثْرةُ اآلذان

1880 polyphalangia; 
polyphalangism
polyphalangisme, polyphalangie

تشوّه خلْقي. وجود سالَمى أَو سالَميات زائدة يف أحد األصابع.

كَثَارةُ السالَميات، فَرط السّالَميات

1881 polyploidy

polyploïdie

وجود ثالثة، أو أكثر من أطقم فردانية العدد من الصبغيات يف جسم
نواة اخللية.

تعدد الصيغِ الصبغية

1882 polysplenia

polysplénie

وجود شاذ و خلقي لطحال زائد أو أكثر.

تعدد الطِّحال

1883 polystichia

polystichiasis

لترتيب الشاذ للرموش يف اثنني أو أكثر من الصفوف على اجلفن.

تصافُف اَألهداب

1884 polystotic fibrous 
dysplasia
dysplasie fibreuse polyostosique

متالَزِمةُ ماكيون-أولربايت, هدر الفوسفات يف الكلى مما يؤدي إىل
نقْص فُسفات الدم والكساح.

خلَلُ التنسجِ اللِّيفي متعدد العظام

1885 polysymbrachydac
tyly
polysymbrachydactylie

حالة خلقية تتسم بقصر أَصابِع اليد أو القدم و بالعنش(كَثْرةُ اَألصابِع)
وبارتفاق اَألصابِع.

تعدد اَألصابِعِ املُرتفقَة القَصرية

1886 polysyndactyly

polysyndactylie

حالة خلقية تتسم بالعنش(كَثْرةُ اَألصابِع) و ارتفاق اَألصابِع بدرجات
متفاوتة يف اليد والقدم على حد سواء.

تعدد اَألصابِعِ املُرتفقَة

1887 polythelia; 
supernumerary 
mammae
polythélie; mamelles surnuméraires

تشوّه خلْقي. وجود حلمات زائدة على الصدر أَو يف مكان آخر.

كَثْرةُ احلَلَمات، كَثْرة احلُلَيمات

1888 polyuria

polyurie

التبول متكرر و لكمية كبرية .

بوال
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1889 popliteal cyst

kyste poplité

كيسةُ بيكر.كيسةٌ زليلية  يف اجلزء اخللفي من الركبة .

كيسة(ال) املَأْبِضيّة

1890 popliteal 
pterygium
ptérygion poplité

متالزمة تنطوي على تشوهات تصيب الوجه، األطراف و األعضاء
التناسلية.

ظُّفْرة(ال) املَأْبِضية

1891 porencephaly

porencéphalie

عيب نمائي خلْقي يتسم بوجود أكياس أو جتاويف غري طبيعية يف
أنسجة الدماغ، عادة ما تتصل بالبطني اجلانيب.

تنخرب الدماغ

1892 porokeratosis

porokératose

جمموعة من اضطرابات جلد الوراثية اليت تتميز بتضخم يف الطبقة
القرنية.

تقْرانٌ منخرب

1893 porphyria; 
porphyrism
porphyrie

اضطرابات أيضية  مكتسبة أو خلقيه بسبب خلل يف انزمي معني يف
سبيل التخليقِ  احلَيوِي للهِيم.

برفريِية

1894 portal 
hypertension
hypertension portale

ارتفاع ضغط الدم يف نظام األوردة البابية.

مِ البابِيالد طغطُ ضفَر

1895 positive end-
expiratory 
pressure
pression expiratoire positive

نوع من التهوية امليكانيكية يحتفظ فيها على ضغط مرتفع للغاز يف
اية الزفري لتقليل تحويلَة الدم من خالل الرئتني وحتسني تبادل

الغازات.

اإلجيابِي يهائتاالن فريِيطُ(ال) الزغض

1896 postaxial 
polydactyly
polydactilie post-axiale

إصبع إضايف موجود على اجلانب الوحشي من اليد أو القدم.

عنش خلْف املحور

1897 posthemorrhagic 
hydrocephalus
hydrocéphalie posthémorragique

زيادة يف حجم السائل الدماغي الشوكي جراء نزيف يف بطينات
الدماغ مما يؤدي اىل التهاب العنكبوتية  وتليف السحايا ودباق حتت

البطانة العصبية ما يعوق تدفق وارتشاف  السائل النخاعي.

موه رأس تالٍ للنزف

1898 postmature 
infant; post-term 
infant
enfant né après terme

طفل ولد بعد 42 أسبوعا من احلمل.

وليد بعد النضج

1899 postmaturity

post-maturité

.يلج احلَمضالن نس زجاوت

إِجرار

1900 postneonatal 
period

période post-néonatale

الفترة املمتدة من  اليوم 28 اىل السنة األوىل من احلياة.

فَترةُ(ال) التالية للوليدية، دور(ال)
التايل للوليدية

1901 poststreptococcal 
nephritis
néphrite poststreptococcique

الْتهاب كُبيبات الكُلَى يلي عدوى احللق أو اجللد بواسطة عقْديةٌ حالَّةٌ
للدم "محدثة اللْتهابِ الكُلْية".

الْتهاب الكُلْية التالي للعقْديات

1902 Potter sequence

séquence de Potter

يف عدم تخلُّقِ الكُلْيتني. متوالية تضم انقطاع البول، قلَّةُ الصاء مث نقْص
.ئَوِيج الرسنالت

متوالية بوتر

1903 Prader-Willi 
syndrome
syndrome de Prader-Willi

قزامة وسكري وتشوهات خلقية ناجتة عن خبن الذّراع الطَّويل الدانِي
.وِيي 15 اَألبغبللص

متالَزِمةُ برادر-فيلي

1904 preaxial 
polydactyly
polydactilie pré-axiale

إصبع إضايف موجود على اجلانب اِإلنِسي من اليد أو القدم.

عنش قَبلَ املحور
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1905 prebiotic

prébiotique

مكونات غذائية غري قابلة للهضم تعمل على حتسني صحة اإلنسان
بتحفيز  منو و / أو نشاط البكترييا املوجودة يف القولون.

قَبلَ اَألحياء

1906 precocious 
pseudopuberty
pseudopuberté précoce

بلوغٌ مبكِّر محيطي ال تتدخل فيه اجلُملَةُ الوِطائيةُ النخامية.

بلوغٌ كاذب مبكِّر

1907 precocious 
puberty
puberté précoce

حدوث نضج جنسي يف سن يقل بِ 2.5 انحراف معيارِي عن
متوسط سن البلوغ .

بلوغٌ مبكِّر

1908 premature 
adrenarche; 
premature 
pubarche
adrénarche prématurée

ظهور الشعر اجلنسي الثانوي عند الفتيات اليت تقل أعمارهم عن 8
سنوات والفتيان الذين تقل أعمارهم عن 9 سنوات.

عنفُوانُ التكَظُّرِ املُبتسر

1909 premature 
pubarche
pubescence prématurée

منو مبكر لزغب العانة.

بدُء الشعرة املُبتسر

1910 premature 
thelarche
thélarche prématuré

منو مبكر للنهود.

نهود مبتسر

1911 premenstrual 
syndrome; 
premenstrual 
dysphoric 
disorder; 
premenstrual 
tension syndrome
syndrome prémenstruel; trouble dysphorique 
prémenstruel; tension prémenstruelle

أعراض جسدية و سلوكية حتدث خالل النصف الثاين من الدورة
الشهرية.

متالَزِمةُ(ال) السابِقَةُ للحيض،
توتر(ال) السابِق للحيض

1912 premenstruum

prémenstruation

الفترة  اليت تسبق احليض.

مقْتبلُ احلَيض

1913 prenatal 
diagnosis; 
antenatal 
diagnosis
diagnostic prénatal, diagnostic anténatal

حتديد طبيعة احلالة املرضية أو املرض يف املضغة، أو اجلنني قبل الوالدة.

تشخيص سابِق للوِالَدة

1914 preoperational 
stage
stade préoperationnel

هي مرحلة من نماء االستعراف ،وفقا لنظرية بياجي، ختص األطفال
من سنتني اىل 7 سنوات.

مرحلة(ال) ما قبل العملياتية

1915 prepuce of clitoris

prépuce du clitoris

ثنية مشكلة من اتصال كل من الشفرين الصغريين وتغطي حشفة
البظر.

قُلْفَةُ البظْر

1916 prepuce of penis

prépuce

طبقة اجللد الرقيق، اليت تغطي عنق القضيب، واليت تتدىل لتغطي
احلشفة ملسافات خمتلفة.

قُلْفَةُ القَضيب

1917 preschool child

enfant préscolaire

.واتنطفل عمره ما بني 4 و6 س

طفْلُ ما قَبلَ املَدرسة

1918 preterm infant; 
premature infant
prématuré

مولود قبل انقضاء 37 أسبوع من احلمل.

خديج، مبتسر

1919 preventive 
medicine
médecine préventive

ختصص طيب يعىن بالوقاية من األمراض و مضاعفاا و احلفاظ على
الصحة.

ي(ال) الوِقائطَّب

1920 primary 
amenorrhea
aménorrhée primaire

عدم ظهور الطمث بعد سن 16 سنة.

يلى أَوهض
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1921 primary ciliary 
dyskinesia 
dyskinésie ciliaire primitive

جمموعة من األمراض التنفسية قامسها املشتارك وجود اضطرابات على
مستوى األهداب اهلوائية.

خلَلُ احلَركَة اهلَدبِية األويل

1922 primary complex; 
Ghon complex
complexe primaire; complexe de Ghon

مركب يتكون من آفة متنية رئوية  و عقدة  ليمفاوية ااورة.

معقَّد(ال) اَألولي، معقَّد غون

1923 primary familial 
xanthomatosis; 
Wolman disease; 
primary familial 
xanthomatosis
xanthomatose familiale primitive; maladie de 
Wolman

اضطراب خلقي جسدي  متنحي يف اإلستقالب اجلَواين للكوليستريول
و الذي ينجم عن نقص ليباز احلمض  الليزوزومي.

ورام(ال) اَألصفَر العائلي اَألولي، داُء
ووملان

1924 primary 
hypertrophic 
osteoarthropathy; 
pachydermoperios
tosis
pachydermopériostose

متالزمة وراثية تظهر أعراضها األوىل يف فترة املراهقة و تنطوي على
آفات ضخامية يف اجللد وعظام األطراف.

ثخن اجللْد وتعظُّم السمحاق

1925 primary 
prevention
prévention primaire

التدابري اليت ترمي اىل حفْظُ الصحة و منع حدوث املرض.

وِقايةُ(ال) اَألولية

1926 primary sex 
character
caractère sexuel primaire

التراكيب التشرحيية املختلفة اليت تشكل جزأً من اجلهاز التناسلي و
تكون ذات صلةمباشرة باإلجناب.

خاصيةٌ جِنِسيةٌ أَولية

1927 primitive 
Neuroectodermal 
Tumor
tumeur neuroectodermique primitive

من أورام العرف العصبِي املشتقة من اَألدمي الظَّاهر العصبِي و اليت
حتدث عادة يف األطفال وصغار البالغني دون سن 25 سنة من العمر .

أورام اَألدمي الظَّاهر العصبِي البدائية

1928 primitive reflexes

réflexes primitifs

منعكسات تظهر بصفة مؤقتة خالل فترات معينة من النماء.

منعكَسات بِدائية

1929 proband; 
propositus
proposante

أول من يلفت النظر إىل مرض يصيب عدة أفراد

مستلْفت(ال)

1930 probiotic

probiotique

متممات غذائية من البكترييا احلية أو اخلمائر ذات فائدة صحية للكائن
املضيف.

بروبيوتيك

1931 progeria;Hutchins
on-Gilford 
syndrome
progeria; progérie; syndrome de Hutchinson-
Gilford

مرض خلقي مرتبط بطفرة يف جني  LAMIN و يتميز بالشيخوخة
املبكرة عند األطفال.

شياخ، متالَزِمةُ هتشنسون غيلفورد

1932 prognathia

prognathie

نتوء غري طبيعي للفك السفلي.

فَقَم

1933 prognathic

prognathe

من به نتوء غري طبيعي للفك السفلي.

أَفْقَم، فقْماُء

1934 progressive 
diaphyseal 
dysplasia; 
Camurati-
Engelmann 
syndrome
dysplasie diaphysaire progressive;   syndrome 
de Camurati-Engelmann

تسمك تدرجيي لقشرة اجلدل يف العظام الطويلة.

خلَلُ التنسجِ اجلَدلي املُترقِّي، متالزمة
كامورايت إنغلمان

1935 projectile 
vomiting
vomissement en jet

طغط الضالقيء املفاجئ دون غثيان أو جهد يف التهاب السحايا و فَر
داخلَ القحف.

يٌء قَذْفقَي
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1936 prolactin

prolactine; hormone lutéotrope

هرمون محفِّز لِإللْبان تفرزه النخامية الغدية.

بروالكتني

1937 prolactinoma

prolactinome

غُدوم يفرز الربوالكتني. وهو أكثر أورام الغدة النخامية شيوعا لدى
املراهقني .

والَكْتينِيبر مرو

1938 prolidase 
deficiency
deficit en prolidase

اضطراب أيضي خلقي ناتج عن طفرات يف جني ختليق الربوليداز.

عوز الربوليداز

1939 prophylaxis

prophylaxie

اجراءأت استباقية تتخد للحفاظ على الصحة و اإلصابة باألمراض.

اتقاء؛توقية

1940 propionic acidemia

acidémie propionique

اضطراب أيضي وراثي.

احمضاض الدمِ الربوبيونيكي

1941 prosopectasia

prosopectasie

ضخامة الوجه، كما هو احلال يف العرطَلَة.

اتساع الوجه

1942 proteinuria

protéinurie

وجود الربوتني يف البول  بكمية تفوق 150 مغ يوميا.

بِيلَةٌ بروتينية

1943 prothrombin time

temps de prothrombine

املدة الالزمة لتخثر بالزما معادة التكَلُّس يف وجود فائض من
.سيجِيالثرومبوبالستني الن

زمن الربوثرومبني

1944 prune-belly 
syndrome
syndrome de Prune Belly

متالزمة تنطوي على عدم تنسجِ عضالت جدار البطن،اختفاء اخلصية
وتشوهات املسالك البولية.

متالَزِمةُ البطْنِ البرقوقية

1945 pseudarthrosis

pseudarthrose

فشل ترميم العظم املكسور يف اآلجال العادية.

فُصالٌ كاذب

1946 pseudodiphtheria

pseudodiphtérie

أي عدوى يرافقها  تكوين أغشية تشبه أغشية اخلناق دون أن يكون
املسبب بكترييا الوتديةُ اخلُناقية.

خناق كاذب

1947 pseudohermaphro
dism
pseudo-hermaphrodisme

حالة خلقية حيث تكون القند إما خصيتني، أو مبيضني ولكن األعضاء
اجلنسية اخلارجية من اجلنس املعاكس، أو تكون مزجياً من صفات

اجلنسني.

خنوثَةٌ كَاذبة

1948 pseudohypoparath
yroidism; Albright 
hereditary 
osteodystrophy
pseudohypoparathyroïdie; ostéodystrophie 
héréditaire d'Albright

مرض وراثي حياكي سريريا قُصور الدريقات لكنه ناجم عن فشل
.ييقرمون الدراالستجابة األنسجة لله

يظْمثَلٌ عب، حالكاذ ةييقرالد قُصور
وِرِاثي حبسبِ أُولْربايت

1949 pseudomembrano
us colitis
colite pseudomembraneuse

التهاب حاد يف الغشاء املخاطي لألمعاء يرتابط باستخدام املُضادات
احلَيوِية.

الْتهاب القَولون الغشائي الكاذب

1950 Pseudomonas 
aeruginosa
Pseudomonas aeruginosa

جنس من اجلراثيم يف عائلة الزوائف، وهي عصيات متحركة، غري
متبوغة.

زائفَة(ال) الزنجارِية

1951 pseudoparalysis

pseudoparalysie

عدم القدرة على حتريك طرف  عند الولدان و الرضع نتيجة أمل يف
العظام أو املفاصل.

شلَلٌ كاذب

1952 pseudopseudohyp
oparathyroidism
pseudopseudohypoparathyroïdisme

منط من قُصور الدريقية الكاذب دون اختالل كالسيومِ و الدمِ.

قُصور الدريقية الكاذب الكاذب

1953 pseudoxanthoma 
elasticum
pseudoxanthome élastique

اضطراب وراثي للنسيج الضام مع تنكس  وتكلس النسيج املرن يف
اجللد والعني، واألوعية الدموية.

ورم أَصفَر كاذب مرِن
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1954 psoriasis

psoriasis

التهاب جلدي متقشر محامي مزمن. تظهر أعراضه األوىل ما بني 10
و20 سنة عند ثلث املصابني.

صدفية

1955 psoriatic arthritis

rhumatisme psoriasique; psoriasis arthropathique

من أشكال الْتهاب املَفاصلِ الرّوماتويدي املزمن املرتبطة بالصدفية،
غالبا ما تصيب املَفاصلِ الطرفية و بني املَفاصلِ السالَميات.

الْتهاب املَفْصلِ يف الصدفية

1956 pubarche

pubescence

بزوغ شعر العانة.

بدُء الشعرة

1957 puberty

puberté

مرحلة حتدث فيها التغريات الفيسيولوجية على مستوى اجلُملَة
الوِطائية-النخامية-الغدية التناسلية تفضي اىل اكتمال النضوج اجلنسي

للذكر واالنثى مع ظهور اخلَصائص اجلنِسية الثانوِية و اكتساب
اخلُصوبة.

بلوغ(ال)

1958 pubic hair

poils pubiens

من اخلَصائص اجلنِسية الثانوِية .

شعر العانة

1959 pulmonary 
alveolar 
proteinosis
protéinose alvéolaire pulmonaire

مرض رئوي يتميز تراكم رواسب من الفُسفُوبروتينات الشحمية
الكثيفة يف احلويصالت اهلوائية.

داُء(ال) الربوتيين يف اَألسناخِ الرِئَوِية

1960 pulmonary 
hemosiderosis
hémosidérose pulmonaire

داء يتميز بنوبات متكررة من ضيق التنفّس و نفْثُ الدم، مما يؤدي إىل
ترسب كميات غري عادية من اهليموسيديرين يف الرئتنيِ. يكون غلبا

مجهول السبب عندما يصيب األطفال.

رِئَوِي داٌء هيموسيديريين

1961 pulmonary 
hypertension
hypertension pulmonaire

زيادة مرضية للمقاومة الوِعائية يف الدورة الدموية الرئوية.

ئَوِيمِ الرالد طغطُ ضفَر

1962 pulmonary 
hypoplasia
hypoplasie pulmonaire

تعثُّر منو إحدى الرئتني أو كلتيهما  أثناء احلياة اجلنينية.

.ج الرِئَوِيسنالت قْصن

1963 pulmonary 
sequestration
séquestration pulmonaire

شذوذ منائي للرئة يتميز باستقاللية دوران قطعة رئوية.

رِئَوِي ازجحنا

1964 pulmonary 
subvalvular 
stenosis; 
pulmonary 
infundibular 
stenosis
stenose pulmonaire sous-valvulaire; stenose 
infundibulaire pulmonaire

تضييق خلقي  حتت الصمام الرئوي أو يف القمع الرِئَوِي حيث تنشأ
الشرايني الرئوية.

ئَوِيمامِ الرالص تح(ال) تقيضت

1965 pulmonary valve 
stenosis
Sténose de la valve pulmonaire

داٌء قَلْبِي خلْقي ناتج عن صغ قطر الصمام الرئوي.

ئَوِيمامِ الرق الصتضي

1966 pure red-cell 
aplasia; 
erythrocyte 
aplasia
erythroblastopénie chronique acquise; aplasie 
érythrocytaire

حالة مرضية يتوقّف فيها تكَونُ الكريات احلمر مع اضطرابات ضئيلة
أو منعدمة يف إنتاج الكرات الدم البيضاء والصفائح الدموية.

رفاء الصرات احلَميج الكُرنسعدم ت

1967 purpura

purpura

آفة أرجوانية أو بينة محراء يف البشرة أو األغسية املخاضية و الناجتة عن
نزيف يف هذه األنسجة.

فُرفُرِية

1968 pustular 
melanosis; 
transient 
neonatal pustular 
melanosis
melanose pustuleuse; mélanose pustuleuse 
néonatale transitoire

آفة محيدة عابرة تصيب غالبا الولدان السود، وتتجلى يف طَفَح
حويصلي بثري حول الذقن والرقبة والظهر واألطراف.

ثْرِيلُّن(ال) البمت ،ثْرِيلُّن(ال) البمت
الوليدي العابِر.
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1969 pyelectasis

pyélectasie

توسع حوض الكُلية.

توسع احلُويضة

1970 pyelonephritis

pyélonéphrite

التهاب يصيب منت الكُلْوة (الكُلْيونات)، احلُويضة، والكُؤوس الكُلْوِية.

لْتهاب احلُويضة و الكُلية

1971 pyeloplasty

pyéloplastie

عملية جراحية إلصالح أو إعادة تشكيل حوض الكُلية.

رأْب احلُويضة

1972 pygopagus

pygopage

أحد التوأمني امللتصقني من جهة العجز.

متحد العجزين

1973 pyknodysostosis

pycnodysostose

اضطراب وراثي يتميز بقامة قصرية وغلق آجِل لليوافيخ ونقْص تّنسّج
السالَميات االنتهائية.

يلُّظغظُّمِ التعلَلُ التخ

1974 pyloromyotomy

pyloromyotomie

عملية لعالج التضيق البوابِي الضخامي، وتدعى أيضاً عمليةُ فريديت
رمتشتدت.

بضع عضلِ البواب

1975 pylorus

pylore

.رِيشة بني املعدة و اِإلثْناعرصم

بواب(ال)

1976 pyoderma 
vegetans; 
blastomycosis-
like pyoderma
pyodermie végétante

طَفح جلدي يظهر تفاعالً مع عدوى بكتريية، قد يصيب األطفال
الذين يعانون من سوء التغذية أو نقص املناعة.

يتبنالت لْداجل حقَيت

1977 pyogenic 
granuloma
granulome pyogène

ورم وِعائي دموي أمحر صغري وعلى قاعدة معنقة يف كثري من األحيان.
 يرتف  بسهولة.حيدث عند األطفالعلى مستوى البشرة واألغشية

املخاطية  بعد رض بسيط أو عدوى.

ورم حبيبِي مقَيح

1978 pyomyositis

pyomyosite

عدوى قَيحية أَولية تصيب العضالَت اهلَيكَلية.

يحلِ القَيضالع هابالْت

1979 pyrogen

pyrogène

مادة قادرة على زيادة درجة حرارة اجلسم.

مولِّد للحمى

1980 pyrosis

pyrosis

ألَم أو حرقة وراء القص  عادة ما يرتبط بقلس من املعدة إىل املريء.

حرقَةُ الفُؤاد

1981 pyruvate kinase 
deficiency
déficit en pyruvate-kinase

منط من فقر الدم االحناليل  سببه عوز إنزميي خلقي يف كريات الدم
احلمراء.

عوز كيناز البريوفات

1982 pyuria

pyurie

وجود خاليا الدم البيضاء يف البول.

بِيلَةٌ قَيحية
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1983 quadruplet

quadruplé

أَحد توائم أَربعة.

يعبأَر وأَمت

1984 quadruplet

quadruplé

أَحد توائم أَربعة

يعبأَر وأَمت

1985 quarantine

quarantaine

تدابري عزل وقائية ترمي إىل منع انتشار العدوى.

ير صحجح

1986 Quincke  
meningitis
méningite de Quincke

الْتهاب السحايا احلاد العقيم

الْتهاب السحايا لكْوينكه

1987 Quincke edema

œdème de Quincke

وذَمةٌ وِعائيةٌ سريعة النشأة و االنتشار يف اجللد و حتت اجللد و
األغشية املخاطية.

وذَمةٌ كوينكه

1988 quinsy

phlegmon périamygdalien

خراج مجاوِرات اللَّوزة

عاذُور

1989 quintuplet

quintuplés

أَحد التوائمِ اخلَمسة.

خامس التوائم

1990 quintuplet

quintuplés

أَحد التوائمِ اخلَمسة

خامس التوائم
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1991 rachitic rosary; 
rachitic beads
chapelet costal

تورمات غُضروفية ضلْعية يف الرّخد متاهي السبحة حتت جلد الصدر.

سبحةٌ رخدية

1992 rachitis fetalis 
annularis
rachitisme fœtal annulaire

تضخم خلقي ملشاش العظام الطويلة.

يلَقح ّنينِيج دخر

1993 rapid eye 
movment sleep; 
REM sleep
sommeil à activité rapide; sommeil REM

من مراحل النوم اليت تتميز حبركات سريعة للعني وتقترن  باألحالم.

نوم فاعل، نوم الرمي

1994 rapidly 
progressing 
glomerulonephriti
s
glomérulonéphrite rapidement progressive

متالزمة سريرية و تشرحيية نادرة تتجلى يف ظهور مفاجئ لفشل
كلوي حاد مع  بيلة بروتينية و دموية وارتفاع ضغط الدم. وتكون
هذه احلالة املرضية مقاومة للستريويدات و األدوية الكابِتة للمناعة.

الْتهاب كُبيبات الكُلَى املُترقِّي السريع

1995 reactive 
perforating 
elastosis
élastose perforante réactive

من أمراض الكوالجني اليت تندلع يف مرحلة الطفولة املبكرة مع
حطاطات صغرية على املناطق الظهرية من اليدين والساعدين

واملرفقني، والركبتني، وأحيانا الوجه واجلذع.

يلفاعالت بالثَّاق جِ املَرِنِسيالن كُّسنت

1996 recessive gene

gène récessif

لَةاثمتم وتجيجني ال يتجلى  يف النمط الظاهري إال يف حالة ز
اَألالئل أي إذا كان موروثا من الوالدين.

حنتم جني

1997 recommended 
daily allowance
apports quotidiens conseillés

كمية املُغذِّي الالزمة لتحقيق االكتفاء عند عينة سليمة من األشخاص.

املُخصص اليومي املُحبذ

1998 rectal prolapse; 
prolapse of rectum
prolapsus rectal

حالةُ خروج غشاء خماط املستقيم عرب  فتحة الشرج.

تدلِّي املُستقيم

1999 rectopexy; 
proctopexy
rectopexie; proctopexie

عملية جراحية ملنع تدلِّي املُستقيم.

تثْبيت املُستقيم

2000 recurrent 
respiratory 
papillomatosis
papillomatose respiratoire récurente

أَورام حلَيمية محيدة تنتشر يف السبيل التنفُِّسي. ال سيما عند الرضع و
األطفال الذين يتعرضون لفريوس الورمِ احلُلَيمي البشرِي أثناء الوالدة.

ورام(ال) احلُلَيمي التنفُّسي الراجِع

2001 recurrent 
wheezing
sifflement récurrent

منط من الربو  تندلع أعراضه يف الطفولة املبكرة،على إثر عداوى
فريوسية يف اجلهاز التنفسي.

أَزيز راجِع

2002 recurvatum

recurvatum

.يمهى السوتاحنراف يف املُس

تحجن

2003 red diaper 
syndrome
syndrome de couche rouge

منط سريري اللتهاب املعدة واألمعاء تسببه السراتيةُ الذَّابِلَة عند الرضع.

متالَزِمةُ احلفاظ اَألحمر

2004 reduction

réduction

عالج للكسر

در

2005 redundant 
prepuce
prépuce redondant

قلفة زائدة عن احلاجة

قَلْفَةٌ مزِيدة

2006 redundant skin

peau redondante

طيات فضفاضة من اجللد على اجلزء اخللفي من الرقبة و هي شائعة يف
متالزمات ترينر، نونان، أسفل، و كليبل فيل .

جلدة مزِيدة

2007 Reed-Sternberg 
cell
cellule de Reed-Sternberg

خلية كبرية متعددة النواة أو ذات نواة متعددة الفُصوص تعترب السمة
اهليستولوجية املميزة لداء هودجكن.

خليةُ رِيد-سترينبِريغ
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2008 reflux

reflux

جريان رجوعي

جزر

2009 reflux 
nephropathy
néphropathie de reflux

.بِياحلال ر املَثانِيجمموع إصابات و تندبات الكلى النامجة عن اجلَز

رِياجلَز ةالَلُ الكُلْيتاع

2010 regurgitation

régurgitation

إخراج الطعام املبلوع، كما حيدث عند انسداد البلعوم، أو الرتوج
املريئية.

قَلَس

2011 rehesus 
Isoimmunization
iso-immunisation Rh

دخول الكريات احلمراء اجلنينية موجبة الريسوس اىل الدورة الدموية
لألم سالبة الريسوس فتنتج غلُوبوليناً مناعيا G ميكن أن يعرب املشيمة

مسببا اعتالال احنالليا عند اجلنني و الوليد.

وِيإِس راهائي نيعمت

2012 rehydration

réhydratation

تعويض السوائل

إِمهاء

2013 relaxing  incision

incision de decharge

شق جراحي لعضو قصد ختفيض توتره.

شق مرخٍ

2014 remission

rémission

ختفيف أو اختفاء مؤقت ألعراض املرض.

هدأَة

2015 renal insufficiency

insuffisance rénale

حالة مرضية تؤدي إىل أداء كلوي ما دون املستوى العادي يف القدرته
على إزالة النفايات، تركيز البول، احلفاظ على توازن الكَهارِل، ضغط

الدم واستقالب الكالسيوم.

كُلْوِي قُصور

2016 renal 
osteodystrophy
ostéodystrophie rénale

زوال كلس العظام أو اضطراب لنموها نتيجة أمراض الكلى املزمنة.

حثَلٌ عظْمي كُلْوي املَنشأ

2017 renal tubular 
acidosis
acidose tubulaire rénale

اضطرابات وراثية لنبيبات الكلى تتميز بتراكم األمحاض األيضية مع
ارتفاع كلوريد البالزما، حماض استقْالبِي مفْرِط كلوريد الدم.

يبِيبن كُلْوِي ماضح

2018 residual volume

volume résiduel

حجم اهلواء املتبقي يف الرئتني بعد أقصى جهد الزفري.

ي(ال) الثُّمالمجح

2019 respiratory 
distress syndrome 
of newborn
syndrome de détresse respiratoire du nouveau-
né

االضطراب التنفُسي الذي يظهر عند حديثي الوالدة الذين مل يكتمل
منوهم ( اخلداج ) والناتج عن عدم النضوج التركييب للرئتني والنقص

يف الفعال بالسطْح.

متالَزِمةُ الضائقَة التنفُِّسية للوليد

2020 respiratory 
syncytial virus
virus respiratoire syncytial

من جِنس الفريوسات الرئوية، و هو ممراض اجلهاز التنفسي األكثر
شيوعا يف مرحلة الطفولة املبكرة.

فُِّسينالت لَوِيخ(ال) املروسفَي

2021 resuscitation

réanimation

جمموعة من التدابري اليت ترمي اىل احلفاظ على أَكْسجة وإِرواء الدم
كافيني يف مجيع أحناء اجلسم، بينما يتم اختاذ خطوات لتحقيق

االستتباب على املدى الطويل.

إِنعاش

2022 reticulocyte

réticulocyte

كرية محراء غري ناضجة.

كُرية شبكية

2023 reticulocyte count

numération des réticulocytes

عدد الشبكيات يف وحدة حجم من الدم.

عد الكُريات الشبكية

2024 reticulocytopenia

réticulocytopénie

عوز الشبكيات يف الدم احمليطي.

قلَّةُ الشبكيات
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2025 reticulocytosis

réticulocytose

زيادة يف الشبكيات اجلائلة يف الدم، مما يدل على تسارع إنتاج كرات
الدم احلمراء.

كَثْرةُ الشبكيات

2026 retinitis 
pigmentosa
rétinite pigmentaire

ضمور تدرجيي للظهارة العصبية للشبكية يفضي اىل عماً ليلي و
انكماش ساحة الرؤية.

يباغالص ةيكبالش هابالْت

2027 retinoblastoma

rétinoblastome

أكثر أورام العني شيوعا عند األطفال. وهو ورم خبيث منشأه الطبقة
النووية للشبكية.

يكبش أَرومي مرو

2028 retinopathy of 
prematurity
rétinopathie du prématuré

اعتالل الشبكية ثُنائي اجلانِب الذي يصيب اخلدج جراء تعرضهم
لتركيزات عالية من األكسجني .

اعتالل الشبكية اخلداجي

2029 retinoschisis

rétinoschisis

حثَل زجاجِي شبكَوِي ينطوي على انشطار العصبِ البصرِي و
.X ة اليفعي املرتبط بالصبغييكبالش قاقشة  و من أمناطه انيكبالش

انشقاق الشبكية

2030 retropharyngeal 
abscess
abcès rétropharyngien

تراكم قيحي بني البلعوم والفقرات الرقبية .

خراج(ال) خلْف البلْعوم

2031 Rett syndrome

syndrome de Rett

من االضطرابات النمائية االنتشارية. حتدث عند االناث و تتميز
بتراجع يف املهارات بني 6 و 18 شهر من العمر.

متالزمة ريت

2032 Reye syndrome

syndrome de Reye

تلف يف الدماغ و الكبد يصيب االطفال بني الرابعة والرابعة عشرة بعد
اإلصابة باألمراض الفريوسية  أو بعد تفشي إنفلونزا أو جدري املاء.

متالَزِمةُ راي

2033 rhabdomyosarcom
a
rhabdomyosarcome

ساركوما األنسجة الرخوة األكثر شيوعا عنداألطفال . منشأه
األنسجة املتوسطية و يتمايز إىل منط مضغي، عنقُودي، سنخي أو

متعدد اَألشكال.

ساركومةُ(ال) العضليةُ املُخطَّطَة

2034 rhagades

rhagade

شقوق تظهر حول الفم ويف املَوصالت املُخاطية اجللْدية األخرى
.يلْقاخل رِيهز الفيتامني ويف الزووحتدث عادة يف أمراض ع

صدوع

2035 rhesus 
immunization
immunisation rhésus

العملية اليت من خالهلا تدخل الكريات احلمراء +Rh اجلنينية  إىل
G ةيناعم الدورة الدموية لألم، مما يؤدي إىل  إنتاج األجسام غلُوبولني

 ميكن أن تعرب املشيمة وتدمر كريات  احلمراء لدى األجنني

يوسسير نيعمت

2036 rheumatic fever

rhumatisme articulaire aigu

مرض حموي حيدث كعقْبول آجِل للعدوى بالعقْديةُ املُقَيحة. يتميز
بآفات التهابية يف النسيج الضام، للقلب واألوعية الدموية واملفاصل

والدماغ.

حمى الروماتزم

2037 rheumatic heart 
disease
cardite rhumatismale

أضرار دائمة على مستوى القلبِ تسببها النوائب املتكررة حلُمى
الروماتزم.

ياتزمومداُء القَلْبِ الر

2038 rheumatic 
myocarditis
myocardite rhumatismale

التهاب األنسجة اخلاللية لعضالت القلب مع تورم األنسجة املغرائية،
نتيجة محى رثية.

لِ القَلْبِ الروماتزميضع هابالْت

2039 rhinitis

rhinite

اعتالل التهايب ملُخاطية األنف.

الْتهاب اَألنف

2040 rhinorrhea

rhinorrhée

إفراز غزير ملخاط خفيف من األنف.

يفأَن ثَر
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2041 rhinoscope

rhinoscope

جهاز فحص اَألنف.

منظار اَألنف

2042 rhinosinusitis

rhinosinusite

اعتالل التهايب ملُخاطية اَألنف و اجلُيوب.

الْتهاب اَألنف و اجلُيوب

2043 rhizomelia

rhizomélie

قصر خلقي شاذ للفَخذ أَو العضد.

قصر جذْرِ الطَّرف

2044 rhus dermatitis

dermatite du sumac

.يماسالت لْداجل هابمن أمناط الْت

الْتهاب اجللْد الناجِم عن نبات السماق

2045 rickets

rachitisme

انقطاع  متعدن العظام يف طور النمو يؤدي اىل تشوهات مميزة يف
مرحلة الرضاعة والطفولة. سببه الرئيس عوز الفيتامني ( د ).

رخد

2046 Rieger anomaly

anomalie de Rieger

خلَلُ تكَون زاوِية القُزحية اخللقي.

شذوذ ريغر

2047 Rieger syndrome; 
Axenfeld-Rieger 
syndrome
syndrome de Rieger; syndrome de Axenfeld-
Rieger

خلَلُ تكَون زاوِية القُزحية ترافقه تشوهات خارِج العني ( الوجه،
األسنان، القلب، السرة و العظام).

متالَزِمةُ ريغر، متالَزِمةُ أكِْسينفيلد
ريغر

2048 right aortic arch

arc aortique droit

عيب خلقي يتجه فيه منحىن الشريان األر إىل اليمني، و يرتل على
اجلانب األمين من العمود الفقري.

قَوس(ال) اَألبهرِيةُ اليمنى

2049 Risser test

test de Risser

تقييم نضوج العظام من خالل دراسة تعظُّم العرف احلَرقَفي يف تصوير
شعاعي حلوض املراهق.

اختبار ريسري

2050 Robinow dwarfism

nanisme de Robinow

قزامة ترافقها تشوهات يف العظام والوجه و األعضاء التناسلية.

قَزامةُ روبينوف

2051 rocker-bottom 
foot
pieds bots en piolet

تشوه خلقي للقدم ينطوي على خلع ظَهرانِي َألوسط القَدم على
مؤخر القدم.

قَدم روحاُء مقَوسة

2052 Rocky Mountain 
Spotted Fever
fièvre pourprée des montagnes rocheuses

عدوى حموِية حادة تسببها الريكتِسية.

حمى اجلبالِ الصخرِية املُبقَّعة

2053 rolandic epilepsy; 
Jacksonian 
epilepsy
épilepsie rolandique; épilepsie jacksonienne

صرع جزئي وراثي تتميز نوباته مبذَل و نشاط توترِي أو رمعي يف
أسفل الوجه مع عسر التلَفُّظ.

عرة، صيوالندالر ةاحالب عرص
جاكْسونِي

2054 Romberg test

test de Romberg

اختبار ميييز بني الرنح املركزي واحمليطي.

اختبار رومبريغ

2055 rooting reflex

réflexes des points cardinaux

منعكس بدائي عند الوليد و الرضيع . ملس  اخلد أو الفم  جيعل الطفل
. حرك رأسه باجتاه اجلانب املُحفِّز و يبدأ باملصي

ذيرِيجت كَسعنم

2056 rotavirus

rotavirus

جمموعة من الفريوسات الرناوية . من أهم مسببات اإلسهال عند
الرضع.

فَريوسةُ(ال) العجلية

2057 Rothmund-
Thomson 
syndrome
syndrome de Rothmund-Thomson

ددو تشوهات عظمية و قُصور الغ جِيرس فو أَن يلْقاخل لْدكُّلُ اجلبت
التناسلية.

متالَزِمةُ رومتوند-ثومسون

2058 Rovsing sign

signe de Rovsing

أمل عند إزالة الضغط يف التهاب الزائدة.

عالَمةُ روفزينغ
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2059 rubella syndrome

syndrome de rubéole

تشوهات خلقية عند املواليد األمهات اللوايت أصنب باحلصبة األملانية
أثناء محلهن.

متالَزِمةُ احلَصبة اَأللْمانِية

2060 rubella; german 
measles
rubéole

مرض فريوسي حاد ومعد  يصيب األطفال .

حمرياء(ال)، حصبةُ(ال) اَأللْمانِيّة

2061 Rubinstein-Taybi 
syndrome
syndrome de Rubinstein-Taybi

تخلُّف عقْلي و تشوهات يف الوجه واألصابع نتيجة خبن الذراع
القصري للصبغي 16.

متالَزِمةُ روبينستاين-تييب

2062 rudimentary 
testis syndrome
syndrome du testicule rudimentaire

حالة مرضية وراثية تكون فيها اخلصيتني غاية يف الصغر.

متالَزِمةُ اخلُصية الردمية

2063 rumination 
disorder; 
merycism
mérycisme

اضطراب لَألكْل عند الرضع و األطفال، يتسم بقَلس متكرر للطعام
من دون غثيان أو مرض مرتبطة اجلهاز اهلضمي.

اضطراب االجترار

2064 Russell  syndrome

syndrome de Russell

ختلف عقلي و تشوهات و بلوغ مبكر لدى األطفال.

متالَزِمةُ راسل
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2065 saber shin

tibia en lame de sabre

التقوس األمامي للظنبوب يف الزهري اخللقي.

ظُّنبوب(ال) الضالع

2066 sacral agenesis

sacral agenesis

الغياب التام أو اجلزئي لعظم العجز يف خضم متالزمة االحندار الذيلي
اجلنيين.

عدم تخلُّقِ العجز

2067 sacral spot; 
mongolian spot
tache bleue sacrée; tache mongolique

ومحة مزرقَّة يف منطقة العجزِ تضمحل تدرجييا .

بقْعةٌ عجزِية، بقْعةٌ منغولية

2068 sacrococcygeal 
teratoma
tératome sacrococcygien

من أورام اخلاليا اجلنسية. و ينشأ خلقيا يف املنطقة العجزِية العصعصية.

يصعصع زِيعج يخسم مرو

2069 saddle nose

nez en selle

تقوس جذر األنف، نتيجة اللتهاب األنف يف الزهري اخللقي.

جِيرس فأَن

2070 Salmonella

Salmonella

جِنس جراثيم من اَألمعائيات وهي عصيات هوائية سلبية الغرام  ذات
حركة.

سلْمونيلَة

2071 saltatory spasm; 
Bamberger 
disease
spasme saltatoire; maladie de Bamberger

تشنج عضالَت الساقِ يسبب حركات قفز عند األطفال.

تشنج قَفْزِي، داُء بامبريغر

2072 Sanfilippo disease

maladie de Sanfilippo

.IV قَمر ياملُخاط كاريدالس ديدمنط من داء ع

داُء سانفيليبو

2073 sarcosinemia

sarcosinemie

اضطراب وراثي يف استقالب محض اجلليسني بسبب نقص انزميي.
ويتميز مبستويات مرتفعة من الساركوزين يف بالزما الدم، ويف البول.

فرط الساركوزين يف الدم

2074 Saunder disease

maladie de Saunder

قيء ووهط الوليد

داُء سوندرز

2075 scabies

gale

مرض جلدي معد تسببه لَدغَات سوس من نوع القارِمة اجلَربِية.

جرب

2076 scald burn

brûlure ébouillantée

حرق باملاء املغلي.

يطمس قرح

2077 scall

croûte

اجتفاف سطح اجللد مع تكون قشرة.

حاسوف

2078 scaphocephaly

scaphocéphalie

شوه خلقي. من أمناط تضيق القحف.

تزورق الرأْسِ

2079 scaphoid scapula

omoplate scaphoide

التحدب احلافة األنسية للوح الكتف يف الزهري اخللقي.

كَتف زورقية

2080 scarf sign

signe de l'écharpe

مناورة يف فحص الرضيع لتحديد التوتر العضلَي.

عالمة الوشاح

2081 scarlet fever

scarlatine

عدوى بكتريية حادة تصيب األطفال بني اربع و مثاين سنوات بسبب
.A موعةات من ايقْدع

حمى(ال) القرمزِية

2082 Scheie Disease

maladie de Scheie

.I قَمر ياملُخاط كاريدالس ديدمنط من داء ع

داُء هرلَر-شاييه

2083 Schick sign

signe de Schick

يف السلِّ الرئوي عند األطفال

عالَمةُ شيك

2084 Schilder disease

maladie de Schilder

اعتالَلُ بيضاِء الدماغِ الطِّفْلي املُزمن.

داُء شيلدر
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2085 Schilling test

test de Schilling

.B12  اختبار االمتصاص اهلضمي للفيتامني

اختبار شيلينغ

2086 schistosomiasis; 
bilharziasis
schistosomiase; bilharziose

مرض عدوائي سسبه دودة مثْقوبة من جِنس البِلْهارسية.

داُء البِلْهارسيات

2087 schizencephaly

schizencéphalie

تشوه خلقي ميتاز بوجود شقوق كبرية يف نصفي الكرة املخية متتد من
القشرة إىل البطني اجلانيب، مع فقدان جزء من الدماغ أحيانا.

انشقاق الدماغ

2088 Schmorl jaundice

ictère de Schmorl

وِيوقانٌ نري

يرقانُ مشورل

2089 Schoenlein-
Henoch purpura
purpura de Schoenlein-Henoch

فرفرية مجموعية تصيب األطفال بعيد  التهابات اجلهاز التنفسي
العلوي احلادة.

فُرفُرِيةُ شونالين هينوخ

2090 Scholz disease 

maladie de Scholz

يلاغِ العائماِء الدضيالَلُ بتاع

داُء شولز

2091 school child

enfant en age scolaire

طفْلُ عمره ما بني6 و12 سنة

طفل يف سن التمدرس

2092 school health

santé scolaire

ختصص وقائي يعىن بصحة التالميذ.

صحة(ال) املَدرسية

2093 scimitar syndrome

syndrome du cimeterre

عالمة شعاعية تشاهد عند نزح الوريد الرئوي السفلي يف الوريد
األجوف العلوي.

متالَزِمةُ السيف اَألحدب

2094 scintigraphy

scintigraphie

طريقة تصوير تشخيصي طبي توفر دراسة مورفولوجية و / أو
ديناميكية ملسار مادة مشعة مت حقن املريض ا.

ضانِيمو ويرصت

2095 scleredema

scléroedème

تصلب منتشر المنطَبِع للجلد جمهول السبب لكنه يقترن عادة مع داء
السكري. 30٪ من احلاالت تظهر قبل سن العاشرة.

وذَمةٌ صلْبة

2096 sclerema 
neonatorum
sclérème des nouveau-nés

خنر دهين حتت اجللد يظهر بشكل حاد عند الوليد أو يف الطفولة
املبكرة  على شكل لوحيات  على اخلدين والكتف و الساق.

صلْدمةُ الوِلْدان

2097 scleroderma

sclérodermie

طيف واسع من االضطرابات اليت تتميز بتلَيف اجللد وشرايني الرئتني
والكليتني واجلهاز اهلضمي.

تصلُّب اجللْد

2098 sclerosing 
cholangitis
angiocholite sclérosante

التهاب مزمن للقنوات الصفراوية داخل وخارج الكبد .يؤدي اىل
تلَيفها،تصلبها مث تضيقها، مع ركود صفراوي، و يف اية املطاف

تليف الكبد.

الْتهاب اَألقْنِية الصفْراوِية املُصلِّب

2099 scoliosis

scoliose

.هِيى اجلَبوتساحنناء جانيب خلقي أو منائي للعمود الفقري يف م

جنف

2100 scorbutic anemia

anémie scorbutique

C يتامنيزِ الفوعن ع اجِممِ النالد فَقْر

يثَعمِ البالد فَقْر

2101 scorbutic 
gingivitis
gingivite scorbutique

.C يتامنيزِ الفوعن ع اجِمالن اللِّثَة هابالْت

يثَعالب اللِّثَة هابالْت

2102 scorbutic 
osteopathy; 
infantile scurvy
ostéopathie scorbutique; scorbut infantile

C يتامنيزِ عن الفوع اجِمالن يظْمالَلٌ عتاع

يالطِّفْل ثَعالب ،يثَعب يظْمالَلٌ عتاع

2103 scorbutus;scurvy

scorbut

C عوز الفيتامني

رِيحب وط، بـثْع، بـثْعبقرإِس
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2104 scrofula

scrofules

تورم التهايب سلِّي املنشأ للعقد اللمفاوية السطحية مع، أو بدون تقرح
.

خنازير

2105 scrotal tongue; 
fissured tongue
langue plicaturée

طيات كثرية مع أخاديد عميقة على سطح اللسان عند 1٪ من الرضع
و 2.5٪ من األطفال.

لسانٌ صفَنِي، لسانٌ مشقَّق

2106 seasonal rhinitis; 
seasonal allergic 
rhinitis
rhinite  saisonnière

منط من الْتهاب اَألنف اَألرجِي  تفاقم  فيه األعراض بصفة دورية.

هابالْت ،يلالفَص فاَألن هابالْت
يمساملَو جِياَألر فاَألن

2107 sebaceous 
adenoma
adénome sébacé

ورم محيد لألنسجة الزمهية اليت متلك هيكالً أكثر منواً ونضجاً .

يمهز يغُد مرو

2108 sebaceous 
Hyperplasia
hyperplasie sébacée

حطاطات صفراء وبيضاء دقيقة تظهر على اجلبني واألنف والشفة
العليا، واخلدين عند الوِلْدان.

يمهج الزسنطُ التفَر

2109 seborrheic 
dermatitis
dermatite séborrhéique

مرض التهايب للجلد يبدأ عادة يف فروة الرأس ويتميز بالتقشر واالمحرار
وفرط إفراز الغدد الزمهية.

الْتهاب اجللْد املَثِّي

2110 secondary 
amenorrhea
aménorrhée secondaire

غياب الطمث يفوق 3 أشهر متوالية.

وِيى ثانهض

2111 secondary 
prevention
prévention secondaire

التدابري اليت ترمي اىل منع رجوع أو تفاقم املرض أو حدوث
مضاعفات يف عالجه.

وِقايةُ(ال) الثَّانوِية

2112 secondary sex 
characteristics
charactères sexuels secondaires

صفات متيز اجلنسني, ولكنها ليست جزأ من اجلهاز التناسلي.

خصائص جِنِسيةٌ ثانوِية

2113 seizure

accès; crise; attaque

مظاهر سريرية أو حتت إكلينيكية لتفْريغ شاذ، مفاجئ، مفرط، وغري
منظم للخاليا قشرة الدماغ.

نوبة

2114 selective mutism; 
elective mutism
mutisme sélectif

من اضطرابات األداء االجتماعي  . يتميز بانتقائية يف احلديث، حيث
أن الطفل يربهن على كفاءة لغوية يف بعض احلاالت ،لكنه يفشل يف

حاالت أخرى .

خابِيتان ماتص

2115 seminoma

séminome

ورم إِنتاشي خبيث يصيب اخلصية.

وِينم مرو

2116 sensorimotor 
stage
sensorimoteur

هي مرحلة من نماء االستعراف ،وفقا لنظرية بياجي، ختص األطفال
دون سنتني.

يكرح يسح

2117 separation 
anxiety disorder
trouble de la névrose d'abandon

قلق  يعاين من الطفل عند االنفصال عن شخص أو كائن ذو مكانة
خاصة.

اضطراب قَلَقِ االنفصال

2118 septo-optic 
dysplasia
dysplasie septo-optique

تشوه خلقي ينطوي على نقص تنسج أو عدم ختلق احلَاجِز الشفَّاف
(يف الدماغ) والعصب البصري.

رِيصالب جِ احلاجِزِيّسنّلَلُ التخ

2119 sequestrectomy

séquestrectomie

االستئْصالُ اجلراحي لشظية نسجية خنرية معزولة عن النسيج األصلي.

استئْصالُ الوشيظ

2120 sequestrum 
[pl.sequestra]
séquestre [pl:séquestres]

شظية نسجية خنرية معزولة عن النسيج األصلي.

وشيظ [ج:أَوشظَة]

2121 sérite; sérosite

sérite; sérosite

اعتالل التهايب لغشاٍء مصلي.

الْتهاب املَصلية
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2122 Sertoli-Leydig cell 
tumor
tumeur des cellules de Sertoli-Leydig

جمموعة من أورام  احلبل اجلنسي التناسلي تتكون من خالَيا اليديغ،
خالَيا سريتولي و خاليا ليفية  بنسب ودرجة متايز متفاوتة.

ورم خاليا اليديغ وسريتويل

2123 serum sickness

maladie du sérum

مرض مناعي ناجم عن إعطاء مصل غَريِي أو بروتينات مصل .

داُء املَصل

2124 severe combined 
immunodeficiency
déficit immunitaire combiné sévère

جمموعة من املتالزمات الناجتة عن طفرات جينية متنوعة و اليت تؤدي
إىل غياب وظائف املناعة التالَؤمية،وانعدام اخلَاليا الفاتكَة الطَبيعية.

عوز مناعي مشترك وخيم

2125 sex; gender

sexe; genre

جممل اخلصائص التناسلية، الوظائفية، النمطية الظاهرية، و الوراثية، اليت
متييز بني الذكر و األنثى.

جِنس

2126 sexual 
differentiation
différenciation sexuelle

عملية متسلسلة تبدأ عند اجلنني  وتنتهي يف سن البلوغ و تؤدي إىل
مثْنوِية الشكْلِ اجلنِسي مع اكتساب اخلصائص اجلنسية الثانوية و

الوظائف اإلجنابية.

ز جنسيمايت

2127 shaken baby 
syndrome
syndrome du bébé secoué

من أنواع انتهاك األطفال و يتجلى يف إصابة دماغ رضيع أو طفل
صغري بارجتاج جراء هزه  وخضه بعنف.

متالزمة الرضيع املخضوض

2128 Shigella

Shigella

.وِيصحار العات،و تتسبب يف الزيعائاَألم من فَصيلَة راثيمج سجِن

شيغيلَّة(ال)

2129 Shindler disease

maladie de Shindler

من اضطرابات االختزان يف اجلُسيمات احلَالَّة.

داُء شندالر

2130 short bowel 
syndrome
syndrome de l'intestin court

متالزمة سوء امتصاص و هي ناجتة عن استئصال واسع لألمعاء
الدقيقة.

متالَزِمةُ األمعاِء القَصرية

2131 Shwachman 
syndrome
syndrome de Shwachman

متالزمة وراثية تضم قلَّة الكُريات الشاملَة يف الدم و قصور إفرازي يف
البنكرياس.

متالزمة شوامشان

2132 Siamese twins; 
conjoined twins; 
diplosomia; 
diplosomatia
jumeaux siamois; frères siamois; diplosomie

شذوذ خلْقي يتميز بعدم انفصال األجنة متاما، حيث يبقى التوائم
ملتصقني.

توأَمان سياميان، توأَمان ملْتصقان،
ازدواج اجلَسد

2133 sibling rivalry 
disorder
trouble de rivalité fraternelle

جمموعة من االضطرابات العاطفية اليت تظهر عند الطفل فورا بعد
والدة الشقيق.

اضطراب تنافُس اَألشقَّاء

2134 sick sinus 
syndrome
syndrome de dysfonctionnement sinusal; 
maladie du sinus

اضطراب يف نظم القلب ناجم عن اختالل وظيفة العقدة اجليبية
األذينية مبا يف ذلك توليد دفعة أوتوصيلها.قد يكون خلقيا أو مكتسبا.

متالَزِمةُ العقْدة اجلَيبِية املَريضة

2135 sickle cell anemia

drépanocytose; anémie à hématies falciformes

حالة مرضية تتميز بفقر الدم االحناليل املزمن و أزمات مؤملة عرضية .
.S ل للهيموغلوبنيلَة اَألالئاثمتم د زجيوتوجتعبري سريري لو

يلجنمِ املالد فَقْر

2136 sickle cell trait

trait drépanocytaire

.S  وت بالنسبة الهليموغلوبنيجيالز رايغت

خلَّةٌ منجلية، خلَّةُ الكُرية املنجلية

2137 sideroblastic 
anemia
anémie sidéroblastique

فقر الدم يتميز بوجود األرومة احلمراء اليت حتتوي على رواسب كبرية
من احلديد يف النقي.

فَقْر الدمِ حديدي اَألرومات

2138 silver swaddler

lange argentée

للمحافظة على احلرارة عند الوليد.

قماطٌ مفَضض
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2139 single ventricle

ventricule unique

داٌء قَلْبِي خلْقي. و يدعى أيضا ثُالثي اَألجواف ثُنائي اُألذَين.

بطَني وحيد

2140 sinus arrhythmia

arythmie sinusale

اضطراب نظْم القلب ينتج عن اختالل يف وظيفة العقْدة اجلَيبِية اُألذَينِية

ظْمِ اجلَيبِيالن رابطاض

2141 sinusitis

sinusite

التهاب عدوي حاد أو مزمن يصيب اجليوب االنفية.

الْتهاب اجلُيوب

2142 situs inversus 
viscerum
inversion viscérale, transposition viscérale

تغيري وضع اَألعضاء الصدرِيّة إىل اجلهة املعاكسة من اجلسم.

أَحشاٌء مقْلوبةُ املَوضع

2143 skeletal traction

traction transosseuse

يف جِراحة تقْوميِ العظام، هو سحب أحد األطراف أو جزء منه
باستخدام دبابيس أو أسالك مثبتة يف العظم.

ييكَله رج

2144 skin dimple

fossette cutannée

منخفض جلدي على سطح نتوٍء عظمي. يحتمل أا تتكون نتيجة
حشر اجللد بني نتوٍء عظمي حاد وجدار الرحم.

رصعة جلدية

2145 skin test

test cutané

تعريض سطح اجللد أو نسيج تحت اجللْد ملُحسسات قضد إبراز فَرط
التحسس الفَورِي أو اآلجِل.

يجِلْد بارتاخ

2146 skin traction

traction cutanée

يف جِراحة تقْوميِ العظام، هو سحب أحد األطراف أو جزء منه
باستخدام عصائب  مثبة على اجللد.

يجِلْد رج

2147 sleep apnea

apnée du sommeil

انقطاع متكرر للتنفس اثناء النوم.قد يكون انسداديا ( االطفال الذين
تزداد اعمارهم عن عام واحد ) أو مركزيا (االكثر شيوعاً عند حديثي

الوالدة).

يومفَسِ النالن طاعقان

2148 sleep disorder

trouble du sommeil

اضطراب يف أمناط و سلوكيات النوم املعتادة.

اضطراب النوم

2149 sliding hernia; 
slip hernia
hernie par glissement

منط من الفَتق احلجايب يتميز بانتقال فُؤاد املَعدة اىل الصدر.

فَتق منزلق

2150 slipped capital 
femoral epiphyses
épiphysiolyse fémorale supérieure

اعتالل منائي ينطوي على انزالق و نزوح كردوس عظم الفخد عن
رأسه.

فَصلُ مشاشة الفخد العلوية

2151 smallpox; variola

variole

عدوى حادة و مميتة  تسببها الفَيروسةُ اجلُدرِية. استئصل عامليا بفضل
التلقيح.

جدرِي(ال)

2152 smegma

smegma

مادة دهنية هلا رائحة مميزة تفرز من الغدد الصغرية للقلفة على حشفة
القضيب.

لَخن

2153 social anxiety

anxiété sociale

اضطراب انفعالي يتميز بقلق من الغرباء وتوجس من احلاالت
االجتماعية اجلديدة و غري املألوفة.

قَلَق اجتماعي

2154 somnambulism; 
sleep walking
somnambulisme

.وم الرِمييقُّظ جزئي أثناء املرحلة الرابعة من النييتميز بت وميطَلٌ نخ

يومن ريس

2155 somniloquy; sleep 
talking
somniloquisme; somniloquie

خطَلٌ نومي يتميز بتلفظ ال واع لكلمات أو أصوات أثناء النوم.

يومن كَلُّمت

2156 spasmodic croup

laryngite striduleuse

من انواع اخلانوق اليت تصيب االطفال حتت سن اخلامسة. حيدث
بشكل مفاجئة، و متكرر ونادرا ما يتزامن مع احلمى.

جِينشت خانوق
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2157 spastic diplegia 

maladie de Little

شلَل دماغي يتجلى يف تشنج ثُنائي اجلانِب يف الطرفني السفليني(شلَلٌ
سفْلي تشنجِي) غالبا.

جِينشت وِجدزلَلٌ مش

2158 spasticity

spasticité

.جِينشرِ التتوطُ التفَر

شناج

2159 speech 
discrimination
discrimination de parole

القدرة على مساع وفهم الكالم .

تمييز الكَالَم

2160 speech disorder

trouble de la parole

حاالت مرضية منائية أو مكتسبة تتميز باضطراب القدرة على فهم أو
توليد األشكال املنطوقة من اللغة.

اضطراب الكَالَم

2161 speech therapy

orthophonie

تخصص شبه طيب  يعىن بفحص وعالج اضطرابات الصوت والكالم
و اللغة.

معالَجةٌ مقَومةٌ للنطْق

2162 spermatocele

spermatocèle

متدد كيسي يف رأس البربخ.

قيلَةٌ منوِية

2163 sphenocephalus

sphénocéphale

مسخ رأسه مشوه ومشكل كاإلسفني.

مسفَّن الرأْس

2164 spherocyte

sphérocyte; microsphérocyte

كريات محراء عائبة تتخد شكال كرة بدال من شكل قرص مقعر
الوجهني.

وِيراُء الكُرةُ(ال) احلَميكُر

2165 sphingolipidosis

sphingolipidose

اضطرابات أيضية موروثة تتميز بتراكم الشحميات السفينغولية داخل
اجلُسيمات احلَالَّة يف خاليا اجلهاز العصيب املركزي و األحشاء.

اتحامسفينغويلّ [ج. ش حامش
سفينغولية]

2166 spider angioma

angiome stellaire

توسع للشعيرات يتكون من شريان  مركزي مغذي و متوسع تتشعب
منه أوعية عديدة يتراوح قطرها ما بني بضعة ملم إىل عدة سم.

كَيبنع يوِعائ مرو

2167 spina bifida; 
hydrocele spinalis
spina bifida; hydrocèle spinale

عيب خلقية يف إغالق واحد أو أكثر من األقواس الفقرية.هلا أمناط
عديدة:اَألمامية و اخلَلْفية، الواضحة و اخلَفية، املَفْتوحة و الكيِسية.

سنِسنةُ(ال) املَشقُوقة، أُدرةٌ نخاعية

2168 spinal muscular 
atrophy
atrophie musculaire spinale

جمموعة من األمراض الوراثية املتنحية اليت تظهر أعراضها منذ الطفولة
و تتميز بضمور العضالت التدرجيي ونقص التوتر.

ضمور عضلي نخاعي املَنشأ

2169 spinal puncture; 
lumbar puncture
ponction spinale; ponction lombaire

وخز و التقاط السائل النخاعي من احلَيز تحت العنكَبوتية يف منطقة
أسفل الظهر.

لٌ قَطَنِيزب ،يخاعلٌ نزب

2170 spine sign

signe spinal

يف التهاب سنجابية النخاع.

عالَمةٌ سيسائية

2171 spiral fracture; 
torsion fracture
fracture spiroide; fracture par torsion

كسر عظمي حيدث عند تطبيق قوة دوارة موازية حملور العظم.

يوائالْت ركَس، لَزونِيح ركَس

2172 spirometry

spirométrie

إختبار مستخدم لقياس وظائف الرئتني و  يفيد يف تشخيص أمراض
عديدة أمهها الربو.

قياس التنفُّس

2173 Spitz nevus; 
spindle and 
epithelioid cell 
nevus
névus de Spitz; névus à cellules épithélioïdes et 
fusiformes

وحمةٌ محيدة تنموبسرعة على شكل حطاطة سلسة وردية إىل محراء
على مستوى الوجه أو الكتف أو الطرف العلوي.

وحمةُ سبيتز، وحمةٌ مغزليةٌ وظهارِيةُ
اخلَالَيا
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2174 splenectomy

splénectomie

إزالة الطحال جراحياً .

استئْصالُ الطِّحال

2175 splenectopia

splénectopie

سوء التّوضع اخللْقي للطّحال.

انتباذُ الطِّحال

2176 splenic gonadal 
fusion
fusion spleno-gonadique

اتصال خلقي شاذ للطحال بالغدد التناسلية.

يلاسنت يحالماج طدان

2177 splenic 
sequestration
séquestration splénique

استخالص مفرط ملكونات الدم يف الطحال.

يحالط ازجتحا

2178 splinter 
hemorrhage
hémorragie linéaire sous ungéale

نزف حتت الظفر يتجلى يف بقعة محراء داكنة و ينتج غالبا عن تضح.

ظَوِيش نزف

2179 spondylocostal 
dysostosis 
dysostose spondylo-costale

شوه ناتج عن اضطراب تقَطُّع الفقارات.

يلْعالض ظُّم الفَقارِيعلَلُ التخ

2180 spondylodymus

spondylodyme

أحد التوأمني امللتصقني من جهة العمود الفقري.

مندمج الفَقار

2181 spondyloepiphyse
al dysplasia
dysplasie spondylométa-épiphysaire

جمموعة غري متجانسة من اضطرابات بروتينات مطْرِس الغضروف
واليت تتميز بقصر اجلذع، و األطراف.

ياشجِ املُشسنلَلُ التخ

2182 spondylolisthesis

spondylolisthésis

انزالق فقرة فوق أخرى. أسبابه عند األطفال واملراهقني  خلل التنسج
(خلقي) و كسر اإلجهاد.

انزِالَق الفَقار

2183 spondylometaepip
hyseal dysplasia
hypoplasie cartilagineuse et pileuse

خلَلُ تنسج كُردوسي يتجلى يف مرحلة الطفولة املبكرة يف قصر اجلذع
ومشية متهادية.

يسودجِ الفَقرِي الكُرسنلَلُ التخ

2184 spongy 
degeneration of 
the central 
nervous system
sclérose cérébrale spongieuse

داُء كانافان، اضطراب وراثي يف استقالب محض االألسبارتيك.

تنكُّس(ال) اِألسفَنجِي يف اجلهازِ
كَزِياملَر بِيصالع

2185 sprain

entorse [pl.entorses]

إصابة يف املفصل يبقى فيها الرِباط متماسكا رغم متزق بعض األلياف
.

وثْي، وثْء [ج:أَوثاء]

2186 sputum

crachat, expectoration

إفرازات تنشأ يف الرئة، يطْردها السعال عرب الفم.

بلْغم ؛قَشع

2187 staccato

staccato

نطْق مفَكَّك

تهتهة

2188 standard deviation

déviation standard

هو التدبري اِإلحصائي الذي من خالله يتم حتديد مقدار التبعثُر يف العينة
اِإلحصائية. يستعمل ال سيما يف تأويل بيانات النمو عند األطفال.

يارِيعم رافحان

2189 staphylococcal 
scalded skin 
syndrome
syndrome d'épidermolyse staphylococcique du 
nourrisson

طفح محامي عند الولدان أعراضه فقاعات و تقرحات و خراجات
وتوسف واسع. و هي عدوى تسبيبها العنقوديةُ الذَّهبِية.

متالَزِمةُ اجللْد املَسموط بِالعنقوديات

2190 staphylococcus 
aureus
staphylococcus aureus

بكترييا محتملَةُ اإلمراض توجد يف األغشية األنفية واجللد وبصيالت
الشعر عند احليوانات ذوات الدم الساخن.

عنقوديةُ(ال) الذَّهبِية

2191 status 
asthmaticus
état de mal asthmatique

منط شديد، مستدمي  و مميت يف بعد احلاالت من نوبة الربو.

حالَةٌ ربوِية

141



مؤمتر التعريب الثالث عشر Sمشروع معجم مصطلحات طب وجراحة األطفال

2192 status epilepticus

status epilepticus

استدامة نوبة صرعية أو تتابع  نوبات صرع دون استرجاع الوعي
بينها.

حالَةٌ صرعية

2193 steatocystoma 
multiplex
stéatocystomes multiples; sébocystomatose

عقيدات كيسية عديدة، لينة، حتتوي على سائل "زييت" أو "جبين"،
تظهر على جلد املراهقني و صغار البالغني.

ورم كيِسي دهنِي متعدد

2194 steatorrhea

stéatorrhée

إسهال مزمن مميز الضطرابات هضم و / أو امتصاص الدهون.

نِيههالٌ دإِس

2195 stem cell

cellule souche

خاليا غري متمايزة نسبيا، حتتفظ بالقدرة على االنقسام والتكاثر يف
مجيع مراحل احلياة لتوفري اخلاليا االولية اليت ميكن أن تعطي خاليا

متخصصة.

خليةٌ جِذْعية

2196 stenosis

sténose

تقلص شاذ و دائم ألبعاد  بنية تشرحيية جموفة.

تضيق

2197 stepping reflex

réflexe de la marche

من املنعكسات البدائية الطبيعية عند الوليد حيث يؤدي حركات
حتاكي اخلطى  عندما يالمس أمخاص األقدام سطحا صلبا.

منعكَس اخلَطْو

2198 stercolith; fecalith

stercolithe

كتلة صلبة من الرباز تتكون يف األمعاء.

حصاةٌ بِرازِية، حصاةٌ غائطية

2199 stercoroma; 
stercoral tumor
fécalome

جتمع الرباز يشبه مظهر الورم يف املستقيم.

بِرازِي مرو

2200 stereopsis

stéréopsie

القدرة على الرؤية ثالثية األبعاد.

رؤيةٌ تجِسيمية

2201 sternopagia

sternopagie

حالة التوأَمان املُلْتصقان على مستوى القَص أو على مستوى اجلدران
البطْنانِية من الصدر.

اندماج القَصني

2202 sternopagus

sternopage

.أحد التوأمني امللتصقني من جهة عظم القَص

مندمج القَصني

2203 sternoschisis

sternoschisis

.للقَص يلْقهو الفَلْح اخل

القَص قاقشان

2204 Stevens-Johnson 
syndrome
syndrome de Stevens-Johnson

منط من تقَشر اَألنِسجة املُتموتة البشروِية يصيب أقل من 10٪ من
سطح اجلسم .

متالَزِمةُ ستيفرت-جونسون

2205 stillbirth

mortinatalité; naissance d'un mort-né

والدة وليد ميت.

إِمالص

2206 stillborn; stillborn 
infant
mort-né

وليد ميت.

مليص

2207 stoma

stomie

.فم، فتحة صغرية، أو املسام. 2. فتحة حيدثها اجلراح بني اثنني من
ممرات أو جتاويف اجلسم أو بني جتويف أو مرور وسطح  اجللد.1

فُغرة

2208 stomatitis

stomatite

اعتالل التهايب ملخاطية اللِّثَة و الفَم.

الْتهاب الفَمِ

2209 stomatocytosis

stomatocytose

عيب داخلي يف الكريات احلمراء تتخد فيه  هذه األخرية شكل
كوب. قد تكون وراثية أو مكتسبة.

كَثْرةُ الكُريات املُفَوهة

2210 strabismus

strabisme

خلل يف اصطفاف احملاور البصرية للعينني.

حول
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2211 stranger anxiety

anxiété de l'étranger

خوف الرضيع يف حضرة غريب. تظهر عادة خالل الشهر الثامن من
احلياة.

قَلَق الغريب

2212 strangulated 
hernia
hernie étranglée

من مضاعفات الفتوق.

فَتق مختنِق

2213 streak gonad

ovaire en bandelette

خلَلُ تكَون ليفي للمبيض.

غُدةُ(ال) التناسليةُ التلَمية

2214 streptococcus 
pneumoniae; 
pneumococcus
streptococcus pneumoniae; pneumocoque

جرثوم إجيابِي الغرام املوجودة يف اجلهاز التنفسي العلوي، واإلفرازات
االلتهابية، وسوائل اجلسم املختلفة.

عقْديةُ(ال) الرئَوِية،  مكَورة(ال)
الرئَوِية

2215 striae distensae

stries ectasiques

ندبات خطية  يرافقها ضمور البشرة تصيب اجللد الذي تعرض لتمتد
مستمر.شائعة يف مرحلة املراهقة.

خطوطٌ توسعية

2216 stricturotomy

stricturotomie

تقومي جراحي لتضيق.

بضع التضيق

2217 stridor

stridor

صوت شاذ وعايل النربة  عند استنشاق اهلواء ويرتبط عادة بانسداد
احلنجرة .

صرير

2218 Sturge-Weber 
syndrome
syndrome de Sturge-Weber

ومحة مع أعراض عينية وعصبية.

متالَزِمةُ ستريج -ويرب

2219 stuttering

bégaiement, dysphémie dyslogique

خطاب  يتميز بتكرار  أو إطالة بعد األصوات أو املقاطع أو الكلمات،
أو التردد و التوقف املتكررين مما يعطل التدفق اإليقاعي للكالم.

تأْتأَة

2220 subacute 
sclerosing 
panencephalitis
panencéphalite subaiguë scélrosante

مضاعفَة مزمنة و وخيمة ملرض احلَصبة.

تحت لِّبلُ املُصامماغِ الشالد هابالْت
احلاد

2221 subarachnoid 
hemorrhage
hémorragie sous-arachnoïdienne

نزيف يف القفح أو العمود الفقري يف احليز املوجود حتت غشاء
العنكبوتية.

نزف تحت العنكَبوتية

2222 subdural 
empyema
empyème sous-dural

جتمع القيح يف احليز ما بني اجلافية و العنكبوتية.

دبيلَةٌ تحت اجلافية

2223 subdural 
hematoma
hématome sous-dural

تراكم الدم بني اُألم اجلافية و عنكَبوتية السحايا.

ورم(ال) الدموِي تحت اجلافية

2224 subdural tap

ponction subdurale

إجراء طيب لتشخيص انصباب أو ورم دموي حتت اجلافية .

بزلٌ تحت اجلافية

2225 subgaleal 
hemorrhage
hémorragie subgaléale; hemorragie sous-galéale

تراكم الدم حتت الِسفاق على طول العضلة القذالية اجلبهية غالبا بعد
وِالدة مبساعدة الفراغ.

نزف تحت اخلُوذَة

2226 subluxation

subluxation

فقداجنزئي للتماس الطبيعية بني سطحي مفصل.

يئزج لْعخ

2227 subperiosteal 
abscess
abcès sous-périosté

من املضاعفات املبكرة يف التهاب العظم والنقي احلاد عند األطفال
واملراهقني. حيث يتراكم القيح بني السمحاق والعظم.

خراج تحت السمحاق

2228 sucking blister

ampoule de succion

فقاعات سطحية منفردة أو متناثرة على األطراف العلوية (الساعد،
اإلام، والسبابة) عند الوليد بفعل مص قوي يف فترة احلمل.

فْطَة املَصن
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2229 sucking callus

callus de succion

حديبة تظهر يف وسط الشفة العليا نتيجة احتكاكها املستمر أثناء
الرضاعة.

ثَفَن املَص

2230 sucking cushion; 
corpus adiposum 
buccae
coussin de succion; corps adipeux buccal

كتلة ممحفَظة من الدهن يف خد الرضيع ناجتة عن مص اِإلبهام.

يمح(ال) الشمجِس ،ةُ املَصوِساد
يقدالش

2231 sucking reflex

réflexe de succion

حركات مص الرادية تظهر على شفاه حديثي الوالدة نتيجة للمسها
او ملس املنطقة اجللدية القريبة منها.

املَص كَسعنم

2232 suckle

allaiter

يطعم باللنب.

يرضع

2233 suckling

allaitement

اإلطعام باللنب.

إرضاع

2234 sudden infant 
death; cot death; 
crib death
mort subite du nourrisson

املوت املفاجيء للطفل حتت سن الواحدة دون سابق إنذار.

يضيعِ الفُجائوت الرم

2235 supernumerary 
kidney
rein surnuméraire

كُلْيةٌ إِضافية أو مزيدة خلقيا.

كُلْيةٌ عالَوِية

2236 supernumerary 
mammae
mamelle surnuméraire

ثَدي مزيدة خلقيا.

يثَدي إِضاف

2237 supernumerary 
nipple
surnuméraire mamelon

حلَمة مزيدة خلقيا.

حلَمة زائدةٌ

2238 suppository

suppositoire

شكل صيدالين لدواء يتم توصيله عن طريق الشرج.

تحميلَة [ج:تحاميل]

2239 suppurative 
appendicitis
appendicite suppurée

التهاب الزائدة املترافق مع وجود قيح يف الزائدة، أو يكون تقيح
حوهلا.

الْتهاب الزائدة املُتقَيح

2240 supracondylar 
fracture
fracture supracondylienne

أكثر كسور املرفَق شيوعا عند األطفال.

كَسر فَوق اللُّقْمة

2241 supratentorial

sus-tentoriel

مصطلح متعلق مبا يقع فوق خيمة املُخيخ.

فَوق اخلَيمة

2242 supraventricular 
tachycardia
tachycardie supraventriculaire

تسارع نظم القَلْب مصدره فوق حزمة هيس (احلُزمةُ اُألذَينِيةُ
البطَينِية).

طَينِيالب القَلْبِ فَوق عرست

2243 surfactant

surfactant

بروتينات فسفورية دهنية  ينتجها النوع الثاين من اخلاليا السنخية
لألنسجة الرئوية دف التقليل من التوتر السطحي للماء

فعالٌ بالسطْح

2244 swaddler

lange

قطعة من قُماش وحنوه ، يلَف ا الصغري .

قماط

2245 sweat test

test de la sueur

اختبار لتشخيص مرض التليف الكيسي.

اختبار العرق

2246 Sydenham chorea

chorée de Syndenham

مرض تالٍ للعقْديات يصيب الفتيات و ينطوي على رقص متعمم و
.يليطخة و اضطراب تجِييهت

رقَص سيدنهام

2247 sympodia; 
sirenomelia; 
summelia
sympodie; sirénomélie

التحام خلقي للساقني مع انصهار جزئي أو كامل للقدمني .

الْتصاق الرجلَين، خيالنِية

144



مؤمتر التعريب الثالث عشر Sمشروع معجم مصطلحات طب وجراحة األطفال

2248 syncope

syncope

فقدان مؤقت للوعي و توترِية الوضعة نتيجة تقلص تدفق الدم إىل
الدماغ.

غَشي

2249 syndactyly; 
syndactilism
syndactylie

اتصال والتحام إصبعني، أو أكثر يف اليد، أو القدم.

ارتفاق اَألصابِع

2250 syndrome de 
Williams
Williams syndrome

. يقْللُّف عخر و التهق اَألبيضمتالزمة وراثية تتميز بت

متالزمة ويليامز

2251 synonychia

synonychie

اندماج اثنني أو أكثر من اَألظْفَار، كما هو احلال يف ارتفاق اَألصابِع.

اندماج اَألظْفَار

2252 synophrys

synophrys

التحام احلاجِبني يف اخلط الناصف.

اقْترانُ احلاجِبني

2253 synophthalmia

synophthalmie

منط من التصقلب تكون فيه العينني ملتحمتني اىل حد ما.

التحام العينني

2254 synorchism

synorchidie

التحام كامل، أو جزئي للخصيتني.

اتحاد اخلُصيتني

2255 synotia

synotie

تشوه خلقي يتميز باتّحاد أو بانصهار فُصوص اَألذُنان يف خط الوسطُ
للسّطْحِ البطْنانِي للجزء اَألماميّ العلوي للرقبة، وغالبا ما يترافق مع

خلل يف نماء الفك السفلي أو مع غيابه متاماً.

الْتحام اُألذُنني

2256 synovial cysts

kyste synovial

ورم كيسي محيد يتكون جداره من الغشاء الزليلي و  يتطور يف
األنسجة ااورة للمفصل.

كيسةٌ زليلية

2257 synovial 
membrane
membrane synoviale

الغشاء الداخلي لكبسولة املفصل يفرز السائل الزليلي.

يليلشاُء(ال) الزغ

2258 synoviorthesis

synoviorthèse

تدمري الغشاء الزليلي حبقن مادة سامة للخالَيا.

تشعيع باطنِ الزليل

2259 synovitis

synovite

اعتالل التهايب للغشاء الزليلي.

الْتهاب الزليل

2260 syphilis

syphilis

أحد األمراض املنقولة جنسياً تسببه جرثومة اللولبية الشاحبة.

زهرِي(ال)،  إِفرجني(ال)،
السفلس(ال)

2261 syphilitic 
pseudoparalysis; 
Parrot 
pseudoparalysis
pseudoparalysie syphilitique; pseudoparalysie de 
Parrot

عند األطفال املصابني بالزهرِي اخللْقي.هو عدم حتريك طرف ما نتيجة
األمل.

شلَلٌ زهرِي كاذب، شلَلُ باروت

2262 syringoma

syringome

غدوم الغدد العرقية.

يقرع يغُد مرو

2263 syringomeningoce
le
syringoméningocèle

شكل من السنِسنة املَشقُوقة يتكون من قيلة سحائية تتصل بالقناة
املركزية للحبل الشوكي.

قيلَةٌ سحائيةٌ تكَهفية

2264 syringomyelia

syringomyélie

.يقبجتاويف طوالنية يف احلبل الشوكي يتكون جدارها من نسيج د

تكَهف النخاع

2265 Syringomyelocele

syringomyélocèle

شكل من السنِسنة املَشقُوقة يتكون من قيلة تتصل بالقناة املركزية
للحبل الشوكي و جدارها مكون من نسيج خناعي رفيع.

قيلَةُ نخاعيةٌ تكَهفية

2266 systemic lupus 
erythematosus
lupus érythémateux aigu disséminé

اضطراب مزمن و التهايب للنسيج الضام، يصيب اجللد واملفاصل
والكلى.

ذئْبةٌ حماميةٌ مجموعية
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2267 systole

systole

فترة انقباض القلب و خصوصا البطينني.

انقباض
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2268 taeniasis

téniase

االحتشار بدودة  من جنس الشريطية .

داُء الشريطيات

2269 Takayasu 
arteritis; 
pulseless disease
artérite de Takayasu; Maladie des femmes sans 
pouls

التهاب مزمن يصيب األر و فروعه األساسية.ميثل أكثر التهابات
األوعية الكبرية شيوعا يف املراهقة.

الْتهاب الشراينيِ حبسبِ تكاياسو،
داُء انعدامِ النبض

2270 talipes 
equinovarus
pied bot varus équin

تشوه دائم للقدم يكون فيه أخمصاً، أَقْرباً، أَفْحجاً و قَفَدياً.

جِيفَح يقَفَد فنح

2271 tamponade

tamponnade

انضغاط القلب  ناتج يف انصباب أو تدمي التأمور.

دكاك، اندحاس

2272 Tangier disease; 
Familial 
lipoprotein 
deficiency
maladie de Tangier; déficience de lipoprotéine 
familiale

يمحي نادر يف استقالب الربوتني الشحنتم  يدساضطراب خلقي ج
املُرتفع الكَثافَة

يمحالربوتنيِ الش زوجِري، عنداُء ت
يلائالع

2273 Tanner scale

échelle de Tanner

سلم لقياس النمو البدين اعتمادا على ظهور اخلصائص اجلنِسية اَألولية
و الثانوية.

سلَّم تانر

2274 tapeinocephaly

tapéinocéphalie

تسطح الرأس حيث أن منسبه العمودي  يقل عن 72مم.

تطَبن الرأْس

2275 Tardieu spots

taches de Tardieu

كدمات يف اجلنبة اليت تظهر عند وفاة طفل حديث الوالدة عن طريق
اخلنق أو االختناق.

بقع تارديو

2276 teething

éruption dentaire

بزوغُ السن.

تسنني

2277 telangiectasia

télangiectasie

متدد دائم لألوعية الدموية (الشعريات الدموية، الشّرينات و الوريدات)
يكون آفات محراء يف اجللد أو األغشية املخاطية.

توسع الشعيرات

2278 telangiectatic 
osteosarcoma
ostéosarcome télangiectasique

ساركومةٌ عظْمية تنشأ عادة يف املنطقة اجلَدلية من العظام الطويلة،
ويغزو جتويف النخاع.

ساركومةٌ عظْميةٌ متوسعةُ الشعيرات

2279 tendon transfer

transfert tendineux

القطع اجلراحي لوترٍ يف مغرزه و وضعه يف موقع تشرحيي بعيد من
املَغرز األصلي قصد استرداد وظيفة عضلة معطلة.

نقْلُ الوتر

2280 tendonitis; 
tendinitis
tendinite

اعتالل الْتهايب لوتر.

الْتهاب الوتر

2281 tendosynovitis; 
tenosynovitis
ténosynovite

التهاب البطانة الزليلية لغمد الوتر.

الْتهاب زليلِ الوتر

2282 tenotomy

ténotomie

القطع اجلراحي لوترٍ قصد عالج تشوه يسببه قصر خلقي أو مكتسب
لعضلة ما.

بضع الوتر

2283 tension headache

céphalée de tension

صداع يرتبط بتشنج العضالت واإلجهاد.

صداع التوتر

2284 teras [pl.terata];  
monster
monstre

جنني مشوه.

مسخ [ج:مسوخ]، مسيخ

2285 teratogenesis

tératogenèse

آلية تكون التشوهات اخللقية.

إِمساخ
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2286 teratoma 
[pl.teratomata]
tératome [pl.tératomes]

جمموعة من األورام بعضها محيد وبعضها خبيث تنشأ من أكثر من
طبقة إنتاشية من اجلنني وتتكون من أنسجة قابلة للتعريف (كالدهن)

وأعضاء مركبة (كاألسنان).

ورم مسخي [ج:أَورام مسخية]

2287 teratosis

tératisme

أي شذُوذ خلقي أو نمائي أو تنشّؤِي ينجم عن عوامل بيئة أو وراثية،
أو عن كليهما، ويتسبب يف تشوه جنيين وخيم.

يخسم هوشت

2288 term infant

nouveau-né à terme

طفل ولد بعد املدة الطبيعية للحمل(بني 37 و 40 أسبوع).

وليد ناضج

2289 tertiary prevention

prévention tertiaire

التدابري اليت ترمي توفري الدعم والتأهيل للحد من املَراضة وو حتسني
جودة احلياة بعد مرض طويل األمد أو إعاقة

وِقايةُ(ال) الثَّالثية

2290 testicular 
feminisation
féminisation testiculaire

خنوثَةٌ كَاذبة ذكرية ناجتة عن الحساسية  األنسجة تجاه االندروجني.

وِيصئْناثٌ ختاس

2291 testicular 
regression 
syndrome
syndrome de régression testiculaire

عدم تخلُّقِ خصوِي نمطُه النووِي ينطويXY على جمموعة من
شذوذات األعضاء التناسلية الداخلية واخلارجية تتنوع حبسب تاريخ

حدوث الضرر اخلصية أثناء احلول( بني األسبوع 8 و 14).

وِيقُر اخلُصقَهمتالزمة الت

2292 testosterone

testostérone

ستريويد ذكُوري فعال تفرزه خالَيا اليديغ يف اخلصية.

تستوستريون

2293 tetanospasmin

tétanospasmine

مادة مشنجة من ذيفان الكزاز

تتانوسبازمني

2294 tetanus

tétanos

مرض عدوائي ذو مظاهر عصبية مصدره عدوى اجلروح جبرثومة
املطثية الكزازية.

كُزاز

2295 tetanus immune 
globulin
immunoglobuline tétanique

عامل مناعي يستخدم لعالج الكزاز.

غلوبولني(ال) املَناعي للكُزاز

2296 tetany

tétanie

حالة مرضية تتميز بتقَلُّص نفْضي مع تشنج رسغي قَدمي و تشنج
احلَنجرة يف آخر املطاف.

تكَزز

2297 tetralogy of Fallot

tétralogie de Fallot

.يلْقخ داٌء قَلْبِي

رباعيةُ فالو

2298 tetraplegia; 
quadriplegia
tétraplégie

شلل األطراف األربعة و اجلذع.

يباعلَلٌ رش

2299 thalassemia

thalassemie

اضطراب الدم الوراثي يتجلّى يف فقر دم احناليل و تضخم الكبد و
الطحال .له منطان ألفا و بيتا و قد تظهر عالماته مباشرة بعد الوالدة

أو خالل العامني األولني من عمر الطفل.

ثالسيمية

2300 thanatophoric 
dysplasia
dysplasie thanatophore

شكل بالغ من القزامة عند حديثي الوالدة مع أطراف قصرية جدا.

خلَلُ التنسج املُميت

2301 thelarche

thélarche

منو الثدي يف بداية البلوغ لدى الفتيات.

نهود

2302 theophylline

théophylline

دواء موسع للقصبات ومدر

ثيوفيلني

2303 thermoregulation

thermorégulation

تنظيم درجة حرارة اجلسم.

تنظيم احلَرارة
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2304 thoracocyllosis

difformité thoracique

أي تشوه حيدث يف القفص الصدري.

تشوه الصدر

2305 thoracogastroschi
sis
thoracogastroschisis

فَلْح خلْقي جلدار الصدر والبطْن.

انشقاق الصدرِ و البطْن

2306 thoracopagus; 
synthorax
thoracopage

أحد التوأمني امللتصقني من جهة الصدرِ.

مندمج الصدرين

2307 thoracoschisis

thoracoschisis

شق خلقي يف الصدر.

انشقاق الصدر

2308 thoracoscope

thoracoscope

منظار داخلي ميكن من فحص جوف اجلَنبة.

منظار الصدر

2309 thrill

thrill; frémissement

سلسلة من االهتزازات اخلفيفة عند اللمس، وقد تسبب أيضاً أمواجاً
صوتية مسموعة.

هرير

2310 thrombasthenia; 
Glanzmann 
disease
thrombasthénie; maladie de Glanzmann

اضطراب  نزفي خلقي يتميز بزمن نزف مطول وغياب تكدس
صفيحات الدم وضعف أو عدم انكماش اجللطة.

وهن الصفَيحات، داُء غالنتسمان

2311 thrombocytopenia

thrombocytopénie, thrombopénie

عوز الصفيحات يف الدم احمليطي.

قلَّةُ الصفَيحات

2312 thrombocytosis

thrombocytose

.يم املُحيطعدد مفرط من الصفيحات يف الد

كَثْرةُ الصفَيحات

2313 thrombopoiesis

thrombopoièse

عملية انتاج صفيحات الدم انطالقا من اخلاليا اجلذعية متعددة
القُدرات املكونة للدم.

تكَونُ الصفَيحات

2314 thrombosis

thrombose

تكوين خثرة أو جلطة  يف األوعية الدموية.

خثار

2315 thrombotic 
thrombocytopenic 
purpura
purpura thrombopénique thrombotique

اضطراب مكتسب، خلقي أو عائلي ناجم عن تكَدس صفيحات الدم
يف الشرينات الطرفية والشعريات الدموية .

فُرفُرِيةُ(ال) القَليلَةُ الصفَيحات اخلُثارِية

2316 thrombus 
[pl.thrombi]
thrombus [pl.thrombi]

جلطة تتكون من الفيربين و خاليا الدم جراء عملية جتلط الدم.

خثْرة [ج:خثَرات]

2317 thrush

muguet; blanchet

عدوى األغشية املخاطية السطحية باملُبيضةُ البيضاء و اليت تصيب
حوايل 5,2٪ من الولدان.

سالَق

2318 thumb sucking

succion du pouce

عادة شائعة عند األطفال تزول هذه  عند بلوغ سن اخلامسة، أو
السادسة.

مص اِإلبهام

2319 thymic 
hypoplasia; 
DiGeorge 
syndrome
hypoplasie thymique; syndrome de DiGeorge

عوز مناعي خلَوِي أَولي  ينتجه خلل تخلُّق اجلَيبات البلْعومية ( الثالث
و الرابع) خالل مرحلة التطور اجلنيين املبكر.مما يؤدي إىل نقص أو

عدم تنسج الغدة توتية.

نقْص تنسجِ التوتة، متالَزِمةُ دي
جورج

2320 thyroglossal cyst

kyste thyroglosse

عيب خلقي يقع يف أو بالقرب من ناصف الرقبة، و قد ميتد إىل قاعدة
اللسان.

كيسةٌ درقيةٌ لسانِية

2321 thyroid dysgenesis

dysgénésie thyroïdienne

تطوير معيب للغدة الدرقية. ويشمل هذا املفهوم عدم التخلُّق، نقْص
التنسج، و انتباذ الغدة. و يتجلى سريريا يف أعراض قُصور الدرقية

اخللقي.

خلَلُ تكَون الدرقية
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2322 thyroid 
stimulating 
immunoglobulin
immunoglobulines thyréostimulines

أضداد ذاتية ترتبِط مبستقْبِلَة اهلُرمون املُنبه للدرقية على اخلَالَيا الظهارِية
الدرقية.

غلُوبولينات مناعيةٌ منبهةٌ للدرقية

2323 thyrotropin; 
thyroid-
stimulating 
hormone
thyréotrophine; thyrotropine

هرمون(بروتني سكَّرِي)  تفرزه النخامية الغدية و حيفز الغدة الدرقية
عن طريق زيادة نقل اليوديد و تركيب و إطالق هرمونات الغدة

الدرقية.

موجهةُ(ال) الدرقية، هرمونُ(ال)
املُنبه للدرقية

2324 thyroxine

thyroxine

هرمون رأسي تفرزه الغدة  الدرقية.

ثريوكسني

2325 tibia vara

tibia vara

داُء بلونت. تنكُّس عظْمي غُضروفي مشوه للظُّنبوب.

ظُنبوب أَفْحج

2326 tic

tic

حركة (أو صوت) غري طوعية، سريعة، متكررة و ال  إيقاعية.

عرة [ج:عرات]

2327 tick

tique

طفيليات حلَمية ماصة للدم من فَصيلة  اللَّبوديات.

قُراد

2328 tidal volume

volume courant

حجم هواء الشهيق أو الزفري  خالل دورة تنفسية هادئة  و طبيعية.

ي(ال) املَدمجح

2329 Tillaux fracture

fracture de Tillaux

كسر قلعي يف اجلانب األمامي الوحشي لكردوس عظم الساق
القاصي.

كَسر تيو

2330 tinea

teigne [pl.teignes]

من األمراض الفطرية يف اجللد.

سعفَة [ج:سعف]

2331 tinea capitis

teigne tondante microscopique

جالد يف فروة الرأس عند الطفل بسبب البويغاء األودوِينِية أو الشعروِيةُ
اجلَازة.

سعفَةُ الرأْس

2332 tinea corporis

trichophytose corporelle

جالد يف اجللْد اَألجرد عدا الراحتني واألمخصني.

سعفَةُ اجلَسد

2333 tinea cruris

eczéma marginé de Hebra

جالد يصيب عادة الذكور املراهقني  يكون سببها أجناس من
الفُطريات ولوعة بالبشر.

سعفَةُ اَألرفاغ

2334 tinea nigra 
palmaris
teigne noire palmaire

عدوى فطرية سطحية نادرة ولكنها تميز األطفال واملراهقني.  سببه
فطريات املُتفاليةُ  الويرنيكية و اليت يضفي لونا رماديا أسودا إىل الراحة

املصابة.

سعفَةٌ(ال) السوداء الراحية.

2335 tinea versicolor; 
pityriasis 
versicolor
pityriasis versicolore

عدوى فطرية (املَالَسيزِيةُ النخالية) مزمنة و محيدة، تصيب الطَّبقَة
املُتقَرنة البشروِية  لدى املراهقني و اليافعني.

سعفَةٌ مبرقَشة

2336 tinnitus

acouphène

اإلحساس بأزيز، رنني، نقر، نبض أو ضوضاء يف األذن.

طَنني

2337 Todd paralysis

paralysie de Todd

الفالج التالي للصرع.

شلَل تود

2338 toddler

tout petit

طفل يبدأ املشي، يتراوح عمره ما بني سنة و3 سنوات.

طفل صغري

2339 tongue depressor

abaisse-langue

لوح رفيع خلفض اللسان عند الفحص الطيب للفم واحللق.

خافض اللِّسان
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2340 tongue-tie; 
ankyloglossia
ankyloglosse

تشوه خلقي حيدث عندما يكون جلام اللسان قصري جداً ، أو مربوط
باسفل اللسان.

الْتصاق اللِّسان، قَسطُ اللِّسان

2341 tonic neck reflexes

réflexe tonique du cou

من املنعكسات البدائية الطبيعية عند حديثي الوالدة و قد تكون
متناظرة أو المتناظرة.

منعكَسات(ال) املُوترةُ للرقَبة

2342 tonic siezure

crise tonique

نوبة صرع يطغى عليها تزايد التوتر العضلي و الصّمل.

نوبةٌ توترِيةٌ

2343 tonic-clonic 
epilepsy; grand 
mal epilepsy 
épilepsie tonicoclonique; grand mal épileptique

صرع معمم يتميز سريريا بنوبات حركية متكررة تبدأ مبرحلة توترِية مث
مرحلة رمعية وأخريا حالة تالية للنوبة تدوم لدقائق أو ساعات قبل

الرجوع اىل احلالة الطبيعية.

صرع توترِي رمعي، صرع كَبري

2344 tonic-clonic 
seizure
crise tonique-clonique

نوبة صرعية حركية تبدأ مبرحلة توترِية يف اجلذع واألطراف مت مرحلة
عسورمعية تنطوي على انقباضات إيقاعية يف اجلذع واألطراف، ت

احلَدقَة، ارتفاع ضغط الدم والنبض، سلس البول وعض اللسان.تنتهي
النوبة حبالة عميقة من تدني الوعي تتحسن تدرجييا خالل دقائق أ

نوبةٌ توترِيةٌ رمعية

2345 tonsillectome

amygdalotome

أداة قَطْع اللَّوزتني.

مبضع اللَّوزة

2346 tonsillectomy

tonsillectomie; amygdalectomie

جراحة قَطْع اللَّوزتني.

استئْصالُ اللَّوزتني

2347 tonsillitis

tonsillite

اعتالل التهايب لللَوزيت احلَنكيتني.

الْتهاب اللَّوزتني

2348 tooth avulsion

avulsion des dents

إسقاط السن.

نالس قَلْع

2349 torticollis

torticolis

التواء الرقبة  مع امليل اجلانيب للرأس بسبب تشنج عضالت الرقبة .

صعر

2350 torus fracture

fracture du torus

كسر نوعي عند األطفال ينتج عن بعج العظم عند تقاطع الكردوس و
اجلدل.

ييدح ركَس

2351 total lung capacity

capacité pulmonaire totale

احلجم االقصى للهواء الذي حيتل الرئتني بعد امتام عملية التنفس.

السعةُ(ال) الكُلِّيةُ للرئَة

2352 toxic epidermal 
necrolysis

nécrolyse épidermique toxique; syndrome de 
Lyell

منط من تقَشر اَألنِسجة املُتموتة البشروِية يصيب أكثر من 30٪ من
سطح اجلسم .

ةوِيرشالب ةتوماملُت ةِسجاَألن رقَشت
يممسالت

2353 tracheoesophagea
l fistula
fistule trachéo-oesophagienne

اتصال غري طبيعي بني املريء والقصبة اهلوائية، مكتسب أو خلقي.
وغالبا ما يرتبط برتق املريء .

يريئم يغامر ناسور

2354 tracheomalacia

trachéomalacie

تلَين خلقي أو مكتسب لغضروف الرغامى.

تلَين الرغامى

2355 tracheostenosis

trachéosténose

تضيق منائي أو مكتسب ملعة الرغامى.

تضيق الرغامى

2356 trachoma

trachomatis

فَصيلَةٌ من اجلَراثيم السلبية الغرام و هي سبب شائع التهاب امللتحمة
والتهاب الرئة عند الولدان.

متدثِّرةُ(ال) احلَثَرِية
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2357 traction

traction

يف جِراحة تقْوميِ العظام، هو سحب أحد األطراف أو جزء منه .

رج

2358 traction 
apophysitis
apophysite de traction

اعتالل الْتهايب لناتئ عظمي نتيجة جر وتري متكرر.

يئ اجلَراتالن هابالْت

2359 transient 
erythroblastopeni
a of childhood
érythroblastopénie transitoire de l'enfance

أكثر األمناط املكتسبة لعدم تنسج اخلاليا احلمراء  شيوعا عند األطفال.

دنر العابِرة عاحلُم لَّةُ أَروماتق
اَألطْفال

2360 transient 
hypogammaglobul
inemia of infancy
hypogammaglobulinémie transitoire d'enfance

اخنفاض غاماغلوبولنيِ G املصلي لدى الرضع بني 6 أشهر و السنوات
األوىل من احلياة .

عند مِ العابِراغلوبولنيِ الدغام قْصن
الرضع

2361 transient 
tachypnea of the 
Newborn
tachypneé transitoire du nouveau-né

زيادة غري طبيعية يف وثرية التنفس عند حديثي الوالدة، خاصة بعد
والدة قيصرية.

تسرع النفَس الوليدي العابر

2362 transillumination

transillumination

فحص جزء شفاف بوضع ضوء قوي خلفه.

تضوء

2363 translocation

translocation

انتقال جزء من الصبغي، إما إىل صبغي آخر، أو مكان آخر يف نفس
الصبغي.

إزفاء

2364 transposition of 
great vessels
transposition des gros vaisseaux

.يلْقخ داٌء قَلْبِي

تغيري وضعِ اَألوعية الكَبرية

2365 traumatic 
asphyxia
asphyxie traumatique

اختناق بسبب تعرض الصدر و البطن لضغط مباشر. ارتفاع ضغط
الدم يف النظام الوريدي العلوي  الذي يتولد عنه يتسبب يف أعراض

عصبية عابرة.

يحضر ناقتاخ

2366 Treacher Collins 
syndrome
syndrome de Treacher Collins

. هِيجالو ظُّمِ الفَكِّيعلَلُ جزئي للتخ

متالَزِمةُ تريتشر كوليرت

2367 treponemal 
hemagglutination 
test (TPHA test)
test à l'hémagglutination du Treponema 
pallidum(test TPHA)

اختبار يف تشخيص الزهري.

ةللَّولَبِي وِيمالد راصالت بارتاخ
الشاحبة

2368 très faible poids 
naissance
very Low Birth Weight

وزن عند الوالدة يقل عن 1500  جرام.

وزنُ الوِالدة الوضيع

2369 trichobezoar

trichobézoard

كتلة متصلبة من شعر املريض وجدت يف قناته اهلضمية.

رِيعش رهباز

2370 trichoepithelioma

trichoépithéliome

ورم جلدي محيد ينشأ يف اخلاليا القاعدية جلريبات زغب اجلنني عادة
يف الوجه.

رِيعش هاريظ مرو

2371 trichomegaly

trichomégalie

متالَزِمة خلْقيّة تتسم بنمو مفرط لألهداب ولشعر احلواجِب وبالقَزامة،
والتخلُّف العقْلي، والتنكُّس التصبّغي للشّبكيّة.

ضخامةٌ شعرِية

2372 trichophagy

trichophagie

اضطراب سلوكي يتجلى يف تناول قهري للشعر.

أَكْلُ الشعر

2373 trichophytobezoar

trichophytobézoar

كُداسة من الشعر والبقايا النباتية يف املعدة أو األمعاء.

يباتن رِيعش رهازب
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2374 Trichophyton

endodermoplyton

جنس من الفطريات تسبب فُطارا جِلْديا يف مجيع األنسجة الكرياتينية،
مبا يف ذلك اجللد واألظافر والشعر.

شعروِية (ال)

2375 trichorrhexis 
invaginata; 
bamboo hair
trichorrhexie invaginée; cheveux en bambou

حالة تظهر عادة يف يف سياق متالزمة نيثريتون يكون فيها الشعر
قصريا، متفرقا و هشا دون منو واضح.

رعش ،يالفغنرِ االعالش فقَصت
رانِييزخ

2376 trichorrhexis 
nodosa
trichorrhexie noueuese

حالة وراثية يكون فيها الشعر جافّا وهشا مع تواجد عقيدات رمادية
بيضاء متباعدة بشكل غري منتظم على جذع الشعر.

تقَصف الشعرِ العقد

2377 trichothiodystroph
y
trichothiodystrophie

حالة قد تكون معزولة أو يف سياق متالزمات معقدة . يكون فيها
شعر فروة الرأس واحلاجبني والرموش متناثرا و قصريا و هشا و ناقص

الكربيت.

رِيعش ثَلٌ كربييتح

2378 trichotillomania

trichotillomanie; trichoryptomanie; trichomanie; 
manie dépilatoire

.رِيرم، وكسر الشعر القَهو ب تفن

هوس النتف

2379 tricuspid atresia

atrésie tricuspidienne

داٌء قَلْبِي خلْقي يتجلى يف غياب الصمام الثُّالثي الشرف

رتق الصمام الثُّالثي الشرف

2380 trigger finger 
disorder
doigt à ressaut

إعاقة تصيب اإلصبع و خاصة اإلام بسبب تعثُّر أوتار قابضات
األصابع يف غمدها عند مرورها من خالل بكَرة  ضائقة.

إِصبع زِنادية

2381 trigonocephaly

trigonocéphalie

تعظُّم باكر للدرز اجلَبهِي يعطي شكال مثلثيا للقفح.

مثَلَّثيةُ الرأْس

2382 triplane fracture

fracture triplane

كسر و فصل املشاش القاصي للظُّنبوب عند األطفال واملراهقني .

كسر(ال) الثالثي للكعب

2383 triple arthrodesis

triple arthrodèse

إيثاق ثالث مفاصل يف القدم: الكاحلي العقبِي و الكَاحلي الزورقي و
.يدرالن بِيقالع

إيثاق املَفاصل الثُالثي

2384 triple innominate 
osteotomies
ostéotomie innominée

. يرِكظْمِ الوجراحي للع قَطع

قَطْع العظْمِ الالَّمسمى

2385 triploidy

triploidie

69XXX، 69XX )وجود ثالث أطقم من الصبغيات يف اخللية
.(69XYY و

تثَلُّثْ الصيغة الصبغية

2386 trismus

trismus

تقلص تشنجي للعضالت املاضغة ال سيمة  يف الكزاز.

ضزز

2387 trisomy

trisomie

طفرة جينية، حيث ينتج إىل جانب طقم الصبغيات الثنائي تثلث
فردي.

يغبثَلُّثٌ صت

2388 trisomy 13; Patau 
syndrome
trisomie 13; syndrome de Patau

مرض وراثي ينجم عن تكون نسخة ثالثة زائدة من الصبغي رقم 18.

تثَلُّثُ الصبغي 13؛ متالَزِمةُ باتاو

2389 trisomy 18; 
Edwards 
syndrome
trisomie 18; syndrome d'Edwards

مرض وراثي ينجم عن تكون نسخة ثالثة زائدة من الصبغي رقم 13،
مما يؤدي اىل ظهور تشوهات خلقية يف القلب واجلهاز العصيب

املركزي وختلف يف القدرات العقلية للطفل

تثَلُّثُ الصبغي 18؛ متالَزِمةُ إيدوارد

2390 trisomy 21; Down 
syndrome
trisomie 21, syndrome de Down

مرض وراثي صبغوي ينتج عن تكون نسخة ثالثة زائدة من الصبغي
رقم 21، سواء كانت نسخة إضافية كاملة أو جزء منها.

تثلُّث الصبغي 21، متالَزِمةُ داون.

153



مؤمتر التعريب الثالث عشر Tمشروع معجم مصطلحات طب وجراحة األطفال

2391 true 
hermaphroditism
hermaphrodisme vrai

اضطراب للتمايز اجلنسي الذي يتوفر فيه الفرد على أنسجة الغدد
التناسلية من كال اجلنسني(مبيض و خصية ).

خنوثَةٌ حقيقية

2392 trypanosomiasis

trypanosomiase

عدوى تسببها حيوانات أَوالية من صنف املثْقَبِيات.

داُء املثْقَبِيات

2393 tuberculin test

réaction à la tuberculine

فحص االصابة بالسل عن طريق اجللد.

اختبار التوبركولني

2394 tuberculosis

tuberculose

مرض ناجم عن اإلصابة بعدوى عصيةُ كوخ.

سلٌّ، تدرن

2395 tuberculous 
meningitis
méningite tuberculeuse

الْتهاب السحايا اجلرثومي الناجم عن املُتفَطِّرة السلِّية

لِّيحايا السالس هابالْت

2396 tuberous sclerosis

sclérose tubéreuse (de Bourneville)

هو اضطراب يصيب أساسا  األنسجة املستمدة من األدمي الظاهر
ولكن أيضا تشمل اَألدمي املُتوسط و الباطن وخاصة العينني والكليتني
والقلب.  سريريا ثالوثها هو آفات اجللد ،الصرع والتخلف العقلي.

بِيدح لُّبصت

2397 tufted angioma

angiome en touffe

تعرف تشرحييا  بوجود خصالت من األوعية الدموية اجللدية .له منطني
سريري:   لُويحة داكنه اللون بطيئة التوسع (األكثر شيوعا) أو عقيدة

وِعائية وحيدة.

.يقودنع (اؤوموِع) يوِعائ مرو

2398 tufting 
enteropathy
entéropathie en touffes

اضطراب خلقي متنح يف ظهارة األمعاء يسبب إِسهاالً مائياً منذ
األسبوع األول من احلياة.

تلَمم األمعاء

2399 tumor Lysis 
Syndrome
syndrome de lyse tumorale

مضاعفات موت اخلاليا السرطانية يف األمراض التكاثُرِية اللِّمفية
وتشمل فرط بوتاسيوم و فسفاتاز و محض يوريك الدم ونقص كلس

الدم.

متالزِمةُ حلِّ الورم

2400 Turcot syndrome

syndrome de Turcot

مرض وراثي جيمع بني داُء السالَئلِ العائلي و أورام خبيثة يف الدماغ .

متالَزِمةُ تركو

2401 Turner syndrome

syndrome de Turner

نقص جزئي أو كامل للصبغي X عند اإلناث.

متالَزِمةُ ترينر

2402 twins

jumeau

جنينني ينحدران من إخصاب متواقت.

توأَم

2403 tympanocentesis; 
myringotomy
tympanocentèse

البضع اجلراحي لطبلَة األذن.

بزلُ الطَّبلَة

2404 tympanometry

tympanométrie

اختبار موضوعي لوظيفة األذن الوسطى.

قياس الطَّبل

2405 typhoid fever

fièvre typhoïde

عدوى حموِية مجموعية حادة نامجة عن الساملونيال التيفية.

حمى(ال) التيفية

2406 tyrosinemia

tyrosinémie

جمموعة من االضطرابات األيضية اليت تتميز باالرتفاع نسبة التريوزين
يف الدم والبول .

فَرطُ تريوزينِ الدم

2407 tyrosinosis

tyrosinose

منط من فَرطُ تريوزينِ الدم.

ريوزييناُء(ال) التد
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2408 ulcerative colitis

rectocolite hémorragique

داء اَألمعاِء االلْتهابِي الذي يقتصر فيه االلتهاب على الغشاء املخاطي
القولوين. وتشمل األعراض الرئيسية اإلسهال، والرتف املستقيمي، و

آالم البطن.

يفزالن قيمِ و القَولونتاملُس هابالْت

2409 umbilical arterial 
catheterization
cathétérisme de l'artère ombilicale

إدخال قثْطار يف اَألبهر عن طريق أحد الشريانني السريني .

يريان السرة الشقَثْطَر

2410 umbilical cyst

umbilical cyst

كيسة تنشأ يف جزء مستدمي من املُريطاء.

كيسةٌ سرية

2411 umbilical fistula; 
vitelline fistula
fistule ombilicale; fistule vitelline

ناسور خلقي شاذ بني األمعاء و اخلارج نتيجة استدامة كلية للقناة
احملية.

يحم ورناس ،يرس ناسور

2412 umbilical 
granuloma
granulome ombilical

استدامة شاذة لنسيج حبيبِي يف قاعدة السرة بعد فصل احلبل.

ورم(ال) احلُبيبِي يف السرة

2413 umbilical hernia

hernie ombilicale

فتق بسبب ضعف حلقة السزة. يظهر كنتوء يف السرة مغطا باجللد
أثناء البكاء، والسعال، أو اجهاد.

يرس قفَت

2414 unconjugated 
bilirubin; indirect 
bilirubine
bilirubine non conjuguée; bilirubine indirecte

شكل سام و ال ذَواب يف املاء للبِيلريوبني ينتج عن تقْويض اهليم.

بِيلريوبني ال مقْترِن، بِيلريوبني المباشر

2415 unicameral bone 
cyst
kyste osseux unicaméral

آفة محيدة، حالَّة، وحيدة املسكن (الطرف الدانِي من العظم الطويل) و
حمددة اهلوامش. تصيب عادة الذكور يف سن 3- 15 عاما.

كيسةٌ عظْميةٌ مفْردةُ الغرفَة

2416 unicornuate 
uterus
utérue unicorne

شوه خلقي يتميز بوجود رحم تشكل من  قناة مولر واحدة فقط يف
حني مل تتطور األخرى.

رحم وحيد القَرن

2417 urachal cyst

kyste de l'ouraque

بقاوة مريطائية كيسية الشكل نتيجة استدامة حمدودة للُمعة السقَاء عند
اجلنني.

كيسةٌ مريطائية

2418 urachal fistula

fistule de l'ouraque

تشوه يف املثانة البولية ناتج عن استدامة شاذة للُمعة السقَاء عند اجلنني.

ييطائرم ناسور

2419 urachal remnant

réliquat de l'ouraque

استدامة شاذة جلزء من القناة اجلنينية اليت تصل املثانة بالسقاء، ميكن أن
يتجلى يف مريطاء سالكة، كيسة مريطائية،ناسور مريطائي أو سليلَة

سرية.

بقاوة مريطائية

2420 urachus

urachus

قناة جنينية تصل املثانة بالسقاء.

مريطاء(ال)

2421 ureterocele

urétérocele

توسع كيسي للحالب داخل جدار املثانة البولية.

قيلَةٌ حالبِية

2422 uretero-
hydronephrosis
urétérohydronéphrose

متدد و توسع مرضيني للحالب وجتاويف الكلى.

موه الكُلْية و احلالب

2423 ureteropelvic 
junction
jonction pyelo-urétérale

يف املسالك البولية. نقطة التقاطع بني احلالب واحلوض الكلوي.

ييضاحلُو بِيلُ(ال) احلالوصم

2424 ureteroplasty

urétéroplastie

تقومي جراحي للحالب يرمي اىل استعادة تدفق طبيعي للبول.

رأْب احلالب

2425 ureterosigmoidost
omy
urétérosigmoïdostomie

.ينِيول احلالب حنو السى برجويلُ محت

مفاغَرةٌ حالبِيةٌ سينِية

2426 ureterostomy

urétérostomie

نزح بول احلالب حنو اخلارج عرب اجللد.

فَغر احلالب
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2427 urethral 
duplications
duplication uréthrale

إزدواج خلقي جزئي أو كلي لِإلحليل.

يليلإِح فضاعت

2428 urethral fold

pli urétral

يلناسالت يولالب فاحلَر

طَّيةُ(ال) اِإلحليلية

2429 urethral prolapse

prolapsus urétral

بروز شاذ دائري للجزء القاصي من اِإلحليل عرب الصماخ.

تدلِّي اِإلحليل

2430 urethral valve

valve urétrale

طيات شاذة يف الغشاء املخاطي لِإلحليل. غالبا ما تكون خلْفية.

يليل(ال) اِإلحاممص

2431 urethroplasty

urétroplastie

تقومي جراحي لِإلحليل يرمي اىل استعادة تدفق طبيعي للبول و متوقع
.يولماخ البمعتاد للص

رأْب اِإلحليل

2432 urinary 
incontinence
incontinence urinaire

نجيج الإِرادي للبول.

سلَس البول

2433 urinary leakage

fuite urinaire

دلف الإِرادي للبول.

تسرب البول

2434 urinary retention

rétension urinaire

عدم القدرة على إفراغ املثانة البولية بالتبول.

احتباس البول

2435 urinary stasis

stase urinaire

اخنفاض صبيب تدفق البول يف جزء ما من املسلك البويل.

يولب كودر

2436 urinoma

urinome

تراكم ممحفَظ للبول خلْف الصفاق.

كيسةٌ بولية

2437 urodynamics

urodynamique

تطبيق علم ديناميات السوائل على تدفق البول يف املسلك البويل.

ديناميكا البول

2438 urogenital sinus

sinus urogénital

اجلزء السفلي من املَذْرق اجلنيين.

يلناسالت يول(ال) البيبج

2439 urolithiasis

urolithiase

تكون احلصاة يف جزء من املسلك البويل.

يولب صحت

2440 urticaria

urticaire

تفاعل أوعائي دموي يف اجللد يتميز حبمامي و االنتفاخ بسبب زيادة
حملية لنفوذية األوعية الدموية. قد تكون اآللية املسببة احلساسية،

والعدوى، أو اإلجهاد.

شرى

2441 urticaria 
pigmentosa
urticaire pigmentaire

الشكل األكثر شيوعا من كثرة اخلاليا البدينة

يباغى صرش

2442 uterine 
duplication; 
double uterus
dualité utérine

تشوه خلقي يف الرحم لعدم اندماج قنايت مولر.

تضاعف الرحم

2443 uterus arcuatus

utérus arqué

تشوه خلقي يتميز برحم مفَرض القاع.

رحم مقَوس

2444 uveitis

uvéite

التهاب جزئي أو كلي يصيب العنبية، الغالَلَة املتوسطة يف العني.

الْتهاب العنبِية

2445 uvulitis

uvulite

اعتالل الْتهايب يصيب اللَّهاة.

الْتهاب اللَّهاة
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2446 vaccin 

vaccin

مستعلَق يتكون من مكروبات ميتة أو موهنة و بروتينات مستضدية
مستخرجة أو تركيبية يعطي للوقاية، أو عالج األمراض املعدية.

لقاح [ج:لَقاحات]

2447 vaccination

vaccination

إعطاء اللقاحات لتحفيز القدرة املناعية .

تلْقيح

2448 valgus

valgus

ينعت به عظم أو مفصل احنرف بعيدا عن خط الوسط يف املُستوى
.يلياِإلكْل

يحوح، روأَر

2449 Valsalva maneuvre

manœuvre de Valsalva

جهد زفريي اضطراري مع غلق املزمار.

مناورة  فالسالفا

2450 valve bladder

vessie de valve

مصطلح عام يشري لالضطرابات التشرحيية و الوظيفية اليت تصيب املثانة
.يليلام اِإلحمجراء وجود الص

مثانة الصمام

2451 vanishing testes; 
testicular 
regression 
syndrome
syndrome de régression testiculaire; testicule 
évanescent

عدم تخلُّق اخلُصى نتيجة خلل منائي ما بني األسبوع 8 و 14 من
الفترة اجلنينية.

متالَزِمةُ اخلُصى املُضمحلَّة

2452 vaporizer

vaporisateur

جهاز حيول سائال أو صلبا  إىل خبار.

مبخرة

2453 varicella; 
chickenpox
varicelle

عدوى فريوسية تسببه الفريوس النطاقي احلماقي تصيب يف معظم
االحيان الطفولة.

حماق(ال)، جديري(ال)

2454 varicella-zoster 
virus
virus de la varicelle-zona

الفريوسة احلائية اليت تسبب احلماق و احلأل النطاقي.

ياحلُماق يطَاق(ال) النروسفَي

2455 varicocele

varicocèle

حالة مرضية تتميز تتوسع و تعرج أوردة احلبل املنوي.

قيلَةٌ دوالية

2456 variegate 
porphyria
porphyrie versicolore

أحد األمناط  الربفريية وتنتج عن عوز يف أنزمي أُكْسيداز مولِّد
الربوطوبرفريين.

برفريِيةُ(ال) املُبرقَشة

2457 varix [pl. varices]

varice [pl. varices]

متدد مزمن يف الوريد.

دالية[ج:دوالي]

2458 varus

varus

ينعت به عظم أو مفصل احنرف حنو خط الوسط يف املُستوى
.يلياِإلكْل

أَفْحج، فَحجاء

2459 vascular birthmark

taches de naissance vasculaire

ومحة والدية محراء داكنة غري منتظمة الشكل سببها منو مفرط
للشعريات.

وحمة وعائية

2460 vascular 
malformation
malformation vasculaire

طيف واسع  من تشوهات األوعية الدموية و اليت تؤثرعلى تدفق الدم
الطبيعي يف الشرايني أو األوردة.

يوِعائ هوشت

2461 vascular ring

anneau vasculaire

حلقة متفاوتة القطر حول القصبة اهلوائية واملريء تتشكل جراء
تشوهات خلقية يف قوس األر و فروعه الرئيسية .

حلَقَةٌ وِعائية

2462 vascular sling

écharpe vasculaire

حلَقَة وِعائية غري كاملة.

ياح وِعائوِش

2463 vasculitis

vascularite

اعتالل التهايب جلدران األوعية الدموية.

يوِعائ هابالْت
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2464 vaso-occlusive 
crisis
crise vaso-occlusive

مضاعفَة مؤملة لفَقْر الدمِ املنجلي تترجم األضرار اإلقْفارِية الناجتة عن
انسداد األوعية الدقيقة.

نوبة انسداد وعائي

2465 venereal disease 
research 
laboratory test 
(VDRL test)
test des laboratoires des recherches des 
maladies vénériennes

اختبار يف تشخيص الزهري.

اختبار مختربات بحوث اَألمراضِ
املَنقُولَة جِنِسياً

2466 venous hum

bruit de diable

وِيمد اميكيينع القلب. أصوات شاذة ال ترتبط باضطراب دمسيف ت
ما.

همهمةٌ وريدية

2467 ventricular septal 
defect
communication interventriculaire

.يلْقخ داٌء قَلْبِي

نِيطَياحلَاجِزِ الب يبع

2468 ventricular 
tachycardia
tachycardie ventriculaire

التصريف اجلراحي للسائل النخاعي من البطني الدماغي إىل الصفاق.

طَينِيالقَلْبِ الب عرست

2469 ventricular tap; 
ventricular 
puncture
ponction ventriculaire

إجراء طيب يرمي اىل إزالة السائل النخاعي يف بعض حاالت موه
الرأْس.

بزلُ البطَينات

2470 ventriculoperitone
al shunt
shunt ventriculo-péritonéal

التصريف اجلراحي للسائل النخاعي من البطني الدماغي إىل الصفاق.

تحويلَةٌ بطَينِيةٌ صفاقية

2471 vernix caseosa

vernix caseosa

غالف دهين يكسو جلد اجلنني أثناء األشهر الثالثة األخرية من احلمل.

نِيطِّالَُء(ال) اجلُب

2472 verruca plana 
juvenilis
verrue plane juvénile

يمِ احلُلَيمرالو طَّحة صغرية وسلسة يسببها فَريوسسحطاطات م
البشرِي و تربز يف الغالب على الوجه وظهر اليدين.

يفْعي طَّحسلولٌ مثُؤ

2473 vertebral 
osteochondrosis; 
Scheuermann 
disease
épiphysite vertébrale de croissance; maladie de 
Scheuermann

داٌء عظْمي غُضروِفي يفعي يصيب جسد الفقرات.

،قْرِيالف روفضظْمِ والغالع هابالْت
داُء شويرمان

2474 vertigo

vertige

دوخة ناجتة عن إحساس ومهي باحلركة.

دوار

2475 vesicostomy

vésicostomie

نزح جتاويف املثانة البولية حنو اخلارج عرب جدار البطن.

فَغر املَثانة

2476 vesicoureteral 
reflux
reflux vésico-urétéral

تدفق رجوعي للبول من املثانة إىل احلالب.

بِيحال ثانِيم رزج

2477 viability

viabilité

إمكانيةُ احلَياة بعد الوِالَدة

عيوشية

2478 Vibrio cholerae

Vibrio colérique

عصية سالبة الغرام و هوائية هلا سوط قطيب تسبب الكُولريا.

ضمةُ(ال) الكُولريية

2479 virilism; 
masculinity;andro
genization
virilisme; masculinité; androgenization

ظهور شاذ للخصائص اجلنِسية الثانوِية الذكوروة عند اإلناث.

استرجال، ذُكورة، ندرجة

2480 virilization

virilisation

التطور الشاذ للخصائص اجلنسية الذكرية لدى أنثى.

ترجيل
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2481 virus

virus

مكروب يتميز بضعف قدراته األيضية و عجزه عن التنسخ خارج
خلية مضيفة.

فَيروس [ج:فَريوسات]

2482 visual evoked 
potential
potentiel évoqué visuel

تسجيل النشاط الكهربائي يف قشرة الدماغ على إِثر حتفيز بصري أو
حتفيز املسار البصري.

جهد(ال) البصرِي املُحرض

2483 vital capacity

capacité vitale

حجم اهلواء بعد الزفري األعظمي املسبوق بشهيق أعظمي.

السعةُ(ال) احلَيوِية

2484 vital signs

signes vitaux

عالمات البقاء على  قيد احلياة اليت ميكن رصدها أو قياسها: النبض،
التنفس، حرارة اجلسم وضغط الدم.

عالَمات حياتية

2485 vitamin

vitamine

مواد عضوية ضرورة بكميات صغرية للحفاظ على االستقْالب
اَألساسي و النمو السوي.

فيتامني

2486 vitelliform 
degeneration of 
Best
dégénérescence vitelliforme de Best

تنكُّس بقْعي خلْقي يف شبكية العني.

تنكُّس بست املُحي الشكْل

2487 vitelliform 
macular 
dystrophie
dystrophie maculaire vitelliforme

اعتالل وراثي لبقْعة الشبكية يبدأ يف مرحلة الطفيلة بتراكم
الليبوفُوسني.

حثَل بقْعي محي الشكْل

2488 vitelline cyst

kyste vitellin

آفة كيسية ناجتة عن انسداد و تليف قُطْبينِي للقناة احملية.

كيسةٌ محية

2489 vitiligo

vitiligo

مرض جلدي مكتسب تميزه مناطق حمددة  من الفَقْد الكامل لصباغ
البشرة. حوايل 50٪ من احلاالت تبدأ قبل 18 سنة من العمر و

٪25 قبل سن 8 .

بهاق

2490 vocal cords 
paralysis
paralysie des cordes vocales

شوه خلقي يصيب احلنجرة على مستوى حبل صويت واحد أو
كليهما.

شلل احلبال الصوتية

2491 vocal nodule

nodule vocal

أكثر أسباب البحة املزمنة شيوعا عند األطفال.

عقَيدةُ احلَبلِ الصوتي

2492 voiding 
cystourethrogram
cysto-urétrographie mictionnelle

.نِيبايلُول تحل موبتصوير باألشعة السينية للمثانة و اإلحليل أثناء ت

يليلِ اِإلفْراغو اِإلح ةاملَثان ويرصت

2493 Volkmann 
syndrome
syndrome de Volkmann

تيبس و انكماش دائم لعضالت  طرف ما  يف أعقاب رضح.

متالَزِمةُ فولكمان

2494 volvulus

volvulus

إنسداد عضو داخلي مفرغ بفعل التوائه حول حموره.

انفتال

2495 vomiting; emesis

vomissement

تفريغ حمتويات املعدة عن طريق الفم، نتيجة انعكاس عصيب مركزه
النخاع املستطيل.

قَيء؛ قُياء

2496 von Hippel-Lindau 
disease
maladie de von Hippel

حالة مرضية وراثية تتجلى يف ورام وِعائي يف الشبكية واملُخيخ و
النخاع الشوكي مع ورم القَواتم.

داُء فون هيبل لينداو

2497 Von 
Recklinghausen 
disease
maladie de von Recklinghausen

ورام اللِّيفي العصبِي من النمط 1 .متالزمة عصبية جلدية صبغية
جسدية سائدة من مساا املميزة بقَع القَهوة باللَّبن.

داُء ريكلنغهاوزِن

159



مؤمتر التعريب الثالث عشر Vمشروع معجم مصطلحات طب وجراحة األطفال

2498 Von Willebrand 
diseases 
maladies de von Willebrand

جمموعة من االضطرابات النزفية ناجتة عن خلل كَمي أو نوعي يف
عامل فون ويلرباند.

أَدواء فون فيليرباند

2499 Vrolik disease

maladie de Vrolik

.يلْقاخل صاقظْمِ الننُ العكَو2 من تA النمط

داُء فروليك

2500 vulvovaginitis

vulvovaginite

أكثر أمراض اجلهاز التناسلي األنثوي شيوعا عند األطفال. أهم
أعراضه النجيج  واحلكة.

الْتهاب الفَرجِ و املَهبِل
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2501 Waardenburg 
syndrome
syndrome de Waardenburg

اضطرابات وراثية تسبب الصمم والبهاق اجلزئي.

متالَزِمةُ فاردينبريغ

2502 Waldeyer tonsillar 
ring
anneau tonsillaire de Waldeyer

حلقة تتكون من اللوزات اللسانية والبلعومية واحللقية

حلَقَةُ فالْداير اللَّوزِية

2503 warfarin

warfarine

دواء مانع لتخثر الدم.

وارفارين

2504 wart

verrue

نتوأت جلدية خشنة غري مؤملة تظهر عادة على االصابع او اليدين
بشكل منفرد أو كمجموعات.تشيع بني االطفال والبالغني الصغار .

ثُؤلول

2505 Warthin-
Finkeldey cells
cellules de Warthin-Finkeldey

خاليا متعددة النوى وضخمة يف ظهارة  السبِيل التنفُِّسي . وجودها
واصم يف املراحل الباكرة من اإلصابة باحلصبة.

خالَيا وارثن فينِكيلدي

2506 weaning

sevrage

احلرمان الدائم من حليب الثدي والبدء يف التغذية باحلليب البديل أو
األكل.

فطَام

2507 weaning brash

diarrhée du servage

إسهال حاد  يصيب األطفال حديثي الفطام.

إِسهالُ الفطَامِ

2508 weanling

nourrission sevré

رضيع مت فطامه.

فَطيم

2509 webbed penis

pénis palmé

قضيب منغلف يف جلد الصفن.

قَضيب أَوتر

2510 Weill sign

signe de Weill

انعدام توسع يف منطقة تحت الترقُوة يف اجلانب املصاب بااللتهاب
الرئوي عند الرضع.

عالَمةُ فايل

2511 Weill-Marchesani 
syndrome; 
congenital 
mesodermal 
dysmorphodystrop
hy
syndrome de Weill-Marchesani; 
Dysmorphodystrophie mésodermique congénitale

مرض وراثي  يف األنسجة الضامة يتميز بتشوهات عظمية وعينية.

متالَزِمةُ فايل-ماركيساين

2512 wheezing; 
asthmatic wheeze
weezing; wheezing asthmatique; respiration 
sifflante

يف ربو األطفال، صوت تنفسي يشبه الصفري.

وِيبر أَزيز، أَزيز

2513 whitehead

milium

حبيبات محيدة بيضاء حبجم رأس الدبوس، ، تظهر على جلد حديثي
الوالدة خاصة يف الوجه.

دخينة

2514 whooping cough; 
pertussis
coqueluche

عدوى بكتريية مؤثرة يف القناة التنفسية عند الرضع واألطفال الصغار
تسببه بكترييا البورديتيلَة الشاهوقية.

ييكعالُ(ال) الداهوق(ال)، سش

2515 Wilson disease; 
hepatolenticular 
degeneration
maladie de Wilson; dégénérescence 
hépatolenticulaire

داُء اختزان النحاس يف الدماغ، الكبد و القرنية.

ي(ال) الكَبِدكُّسنداُء ويلسون، ت
يسدالع

2516 Wilson-Mikity 
syndrome
syndrome de Wilson-Mikity

نقص نضج الرئة يف اخلديج.

متالَزِمةُ ويلسون-ميكييت

2517 Wiskott-Aldrich 
syndrome
syndrome de Wiskott-Aldrich

حالة مرضية مورثة مرتبطة بالX تتطوي على إكْزمية، قلَّة اللِّمفاوِيات
و عداوى قَيحية متكررة.

متالَزِمةُ فيسكوت-آلدريك

2518 witch's milk

lait de sorcière

لَبن من ثَديِ الوليد.

لَبن السحرة
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2519 Wolffian duct

canal de wolff

قَناةُ الكُلْوة اجلَنينِية املُوسطَة

قَناةُ وولف

2520 Wolffian duct

canal de Wolff

أنابيب مضغية  تصل الكُلْوةُ املُوسطَة باملَذْرق و تتخلق منها القَناةُ
البربخية، القَناةُ الدافقَة، احلُويصلَةُ املَنوِية، احلالب و حوض الكُلْية.

قَناةُ وولف

2521 Wolff-Parkinson-
White syndrome
syndrome de Wolff-Parkinson-White

اضطراب يف سرعة نقل التنبيهات األذينية للبطني.

متالَزِمةُ وولف-باركنسون-هوايت

2522 Wolf-Hirschhorn 
syndrome
syndrome de Wolf-Hirschhorn

ورم نادر و عدواين ينشأ من اخلَاليا املُنتشة  مياهي بنية ملْحقات
املضعة يف مراحلها املبكرة.

متالزمة وولف هريشهورن

2523 wound diphtheria

diphtérie des plaies

خناق خارج اجلهاز التنفسي حيث ينتقل اخلمج عن طريق األنف، أو
احللق إىل اجلروح، أو التقرحات، أو التمزقات.

خناق اجلُروحِ
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2524 X chromosome

chromosome X

صبغي حيدد اجلنس

X  (ال)يغبالص

2525 xanthine 
oxidoreductase 
deficiency; 
hereditary 
xanthinuria
déficit en xantine oxidoreductase; xanthinurie 
héréditaire

داٌء استقْالبِي  يؤدي إىل فرط محض يوريك الدم و البول.

عوز مؤكِْسدة و مختزِلَة الزّانثني،
بِيلَة(ال) الزانثينية الوِراثية .

2526 xanthogranulomat
ous pyelonephritis

pyélonéphrite xanthogranulomateuse

التهاب مزمن يف الكلي يؤدى إىل تدمري كلوي منتشرو توسع غري
وظيفي مع حتصي الكلي.

يمرالو ةو الكُلْي ةيضاحلُو هابالْت
احلُبيبِي اَألصفَر

2527 xanthopsia

xanthopsie

اضطراب يف العيون جيعل كل شيء يبدو أصفرا.

رؤيةٌ صفْراء

2528 xenograft

xénogreffe

طُعم(أنسجة أو خاليا أو أعضاء) من متربع الينتمي إىل جنس
املستقبِل.

ويغَري مطُع

2529 xeroderma /

xérodermie

حالة مرضية تتميز بنقص نداوة اجللد و تكون حواسف.

جفاف اجللْد

2530 xeroderma 
pigmentosum
dermatose de Kaposi

اضطراب صبغي متنحي نادر سببه خلل إنظيمي يف إصالح احلمض
النووي  املتأثر باألشعة فوق البنفسجية. يتسم حبساسية ضوئية و

تغريات يف صبغة اجللد و شيخوخة اجللد املبكرة و تطور السرطانات
اخلبيثة.

جفاف اجللْد املُصطَبِغ

2531 xerophthalmia

xérophtalmie

جفاف أسطح العني الناجم عن نقص الدموع أو إفرازات امللتحمة.

جفاف املُلْتحمة

2532 xerosis

xérose

نقص نداوة اجللد.

جفاف

2533 xerostomia

xérostomie

نقص نداوة الفم بسبب نقص إفراز اللُّعاب.

جفاف الفَم

2534 X-linked 
agammaglobuline
mia
agammaglobulinémie liée à X

عوز مناعي أَولي وراثي تظهر اعراضه عند الرضع و يتميز بعوز
غاماغلوبولني الدم، وانعدام اخلاليا B، و صغر اللوزتني و غياب الغدد

الليمفاوية.

فَقْد غاماغْلُوبولنيِ الدم املُرتبِطُ باِإلكس

2535 X-linked gene

gène lié à Y

.X يغباملورث املوجود على الص

X يغببِطٌ بالصترم جني

2536 X-linked gene

gène lié à X

.X ث يقع على الصبغي اجلنسيرمو

جني مرتبِطٌ بِاِإلكْس

2537 X-linked heredity

hérédité liée à X

.X يغبمنط من الوراثة يرتبط جبني موجود على الص

وِراثَةٌ مرتبِطَةٌ باِإلكس

2538 X-linked 
ichthyosis
ichtyose lié à X

اضطراب وراثي للتقرن ناجم عن عوز انزمي السلفاتاز الستريويد و
الذي يصيب الذكور.

سماك مرتبِطٌ باِإلكس

2539 X-linked 
nephrolithiasis 
néphrolithiase liée à l'X

اضطراب وراثي تحصي متكرر يف الكلي يفضي إىل متالزمة فانكوين.

X ة املرتبط بالي الكُلْيصحت

2540 X-linked 
sideroblastic 
anemia
anémie sidéroblastique liée à X

فقر الدم نادر. تبدأ أعراضه يف مرحلة الرضاعة والطفولة املبكرة .

فَقْر الدمِ حديدي اَألرومات املُرتبِطُ
X يغببالص
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مؤمتر التعريب الثالث عشر Xمشروع معجم مصطلحات طب وجراحة األطفال

2541 x-ray

radiographie

طَريقَة تصوير تستخدم األشعة السينية لتشخيص األمراض.

صورةٌ شعاعية

2542 XYY syndrome

syndrome XYY

اضطراب صبغي  يصيب الذكور حيث يكون لديهم  صبغي واي
إضايف.

متالزمة اكس واي واي
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مؤمتر التعريب الثالث عشر Yمشروع معجم مصطلحات طب وجراحة األطفال

2543 Y chromosome 

chromosome Y

الصبغي الذي حيدد اجلنس، ال حيمله إال الذكور.

Y (ال)يغبص

2544 Y- linked gene

gène lié à Y

.Y يغباملورث املوجود على الص

Y يغببِطٌ بالصترم جني

2545 yaws

pian

عدوى مدارِية تسببها اللَّولَبِيةُ الراجِعة.

داُء(ال) العلَّيقي ؛ يوز

2546 yeas

levure

فُطْر يقوم بعملية التّخمر.

خمرية [ج:خمائر]

2547 yellow fever

عدوى محوية تسببها  فَريوسة  منقولَة بِمفْصليات(بعوض الزاعجةُ
املصرِية).

2548 Yersinia

Yersinia

عصيات جرثومية سلبية الغرام من عائلة اجلراثيم املعوية.

يرسنِية(ال)

2549 yolk sac

sac vitellin

من ملحقات املضغة حيث تنمو أوىل اخلاليا الدموية.

ي(ال) املُحكيس

2550 yolk sac tumor; 
endodermal sinus 
tumor
tumeur de sac vitellin

منط من أورام اخلَاليا املُنتشة.

يالكيسِ املُح مرو

165



مؤمتر التعريب الثالث عشر Zمشروع معجم مصطلحات طب وجراحة األطفال

2551 zed reaction

réaction zed

لكشف املخمصة عند األطفال.

لُ زِيدفاعت

2552 Zellweger 
syndrome
syndrome de Zellweger

عيب خلقي يف نشوء البريوكِْسية يتجلى يف الورحلة الوليدية بتشوهات
هيكلية، صمم، اضطراب النظر، نوبات صرع و تنكُّس تدرجيي للكبد

و الكلي.

متالزمة زيلفيغري

2553 Z-lengthening

allongement en Z

طريقة جراحية لزيادة طول بنية تشرحيية و خاصة األوتار.

Z ِكْلطْويل(ال) بشت

2554 zoonosis

zoonose

مرض عدوي ينتقل اىل األنسان انطالقا من احليوان.

مرض(ال) احلَيوانِي املَصدر

2555 zoster

zona

التهاب حويصلي ناجم عن تنكس محة اجلدري.

نطاق

2556 zosteriform nevus

névus zostériforme

بقغة  خطية بنية أو سوداء على الوجه واجلذع واألطراف الذهب.  قد
تظهر عند الوالدة أو يف مرحلة الطفولة.

وحمةٌ نِطاقيةُ الشكْل

2557 Z-plasty

plastie en forme de Z

تقنية جراحية ترمي اىل ختفيف التوتر يف نذب أو حتويل إجتاهه.

Zِكْلبش أْبر

2558 zygote

zygote

بيضة مخصبة.

القحةٌ [ج:”لَواقح]
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