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العربي-المعجم الطبي األلماني  
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 المقدمة

ُ الهِذيَن   ُ بَِما تَْعَملُوَن َخبِيٌر""يَْرفَِع هللاه  آَمنُوا ِمنُكْم َوالهِذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َوهللاه

 صدق هللا العظيم

 

 

 التخصصات من كثير في الرائدة الدول إحدى تعتبر حيث ,الطب مجال في خصوصا   احد البلدان الثالثة األكثر جاذبية للطلبة األجانب المانيا تعتبر

جائزة نوبل. وتعتبر الدراسة في  ٠١١فقد حصدت المانيا وحدها في مختلف المجاالت العلمية على أكثر من , ابتكارا العالم بلدان أكثر وإحدى, الطبية

الطالب.  على« رمزية»المانيا شبه مجانية للطالب المحلي واألجنبي على السواء, هذا إذا استثنيت بعض الواليات االتحادية التي  فرضت حديثا رسوما  

لغة الدراسة  تلك السمعة والتكاليف المقبولة دفعت طالبي الطب العرب للدراسة في المانيا ولعل أولى الصعوبات التي يواجهها الطالب العربي هي مسألة

والمهتمين بالعلوم الطبية على حد أي األلمانية, ولندرة المعاجم الطبية االلمانية العربية أعد هذا القاموس لسد حاجة الطالب العربي وكذلك المترجمين 

ر من سواء. يتظمن القاموس على معظم المصطلحات الطبية البشرية وكذلك المتعلقة بالطب البيطري والصيدلة والكيمياء, فقد عني بتقديم عدد كبي

حى مع شرح مختصر لبعض المصطلحات التي المصطلحات الطبية الشائعة سواء كانت من اصل الماني أو انكليزي أو التيني ومقابالتها بالعربية الفص

 قد تكون غامضة بعض الشيء على الطالب أو المتدرب, وهو ما يميز هذا القاموس عن غيرة من القواميس التي غالبا ماتقتصر على ذكر الترجمة

لمون في مختلف ارجاء الوطن العربي مع العربية دون توضيح وافي. العربية المستخدمة في هذا القاموس هي العربية الفصحى التي يستخدمها المتع

 االخذ بعين االعتبار استخدام المفردات العربية الشائعة و المفضلة في بعض البلدان العربية . 

 باللغة المرادفات من العديد على وكذلك ,ألف مصطلح مكون من كلمة واحدة أو مركب من أكثر من كلمة أربعينيحتوى القاموس على أكثر من  

و يأتي القاموس وفق النظام األبجدي و  . و يشتمل على أكثر المفاهيم شيوعا و استخداما في العلوم الطبية. قوسين بين محصورة تينية اال أو نيةاأللما

( أو  -باألشارة ),( أو )يثبت إزاء كل مصطلح الماني مقابلة باللغة العربية. و إذا كان للمصطلح العربي أكثر من مرادف فيفصل بين المفردات المترادفة 

 تساعد التي اإليضاحية الصور من بالكثير الكتاب وحفل ،(. و عند الضرورة تعطى شروحات للمصطلح االلماني باللغة العربية مسبوقة بنقطتين ):(;)

 .بالمصطلح واإللمام الفهم في

 

 و يضم القاموس أيضا :

 .الطبي المصطلح تكوين كيفية عن بسيطه مقدمة -

 . الطبية المصطلحات في االستخدام الشائعة والواحق الجذور و البادئات معظم يضم جدول -

 .األستخدام الشائعة الطبية والعالمات الرموز ملحق -

 الطبية األختصارات قائمة ملحق- 

 .األنسان لجسم التشريحية الصور ملحق -

 الشائعة الطبية والحكم األمثال ملحق-

 

 و في سبيلنا إلعداد هذا القاموس تم استخدام  العديد من المعاجم أحادية و ثنائية اللغة باللغة االلمانية و العربية و اإلنجليزية.  

اداتهم أو مالحظاتهم أو وهذا القاموس لم يبلغ حد الكمال بعد،  وسيكون سروري بالغا  اذا حظي هذا القاموس باهتمام المعنيين باللغة في ابداء انتق

 توجيهاتهم. التمام ما سقط مني أو اصالح مازللت فيه أو فاتني الستدراكه في طبعة ثانية أو ملحق في المستقبل.

 وبعد فأن غاية أَملي ان يلبي هذا القاموس حاجة الطالب العربي وأن يسد النقص الذي يعانية عالم المعاجم الطبية ثنائية اللغة.

 والعرفان بالشكر ،وأخص قائمة حقيقة المعجم هذا أصبح حتى واإلرشاد والنصح بالتشجيع بجانبي وقف من لكل وامتناني شكري عميق مأقد وختاما  

 السيدة الى وتقديري شكري وأقدم شرح، دون  المصطلح فهم على وساعدة الكتاب اغنت التي التوضيحية والرسومات بالصور تبرع من لكل بالجميل

 العربية للبرمجيات العزيز عبد وآل العائلة طب استشاري - اليوسفي رضا خليل الدكتور من كل الى كذلكالكتاب و غالف لتصممها كاتسس تانيا



العربي-المعجم الطبي األلماني  
 

 ديفيد فيالاير، رويز ماريانا الكيس، يورغ شيدي، ماتياس. نجوين،د هونغ. د انكير، يوركن. سولودينكو،د كونستانتين بيترز، مانفريد.د ، المتطورة

 .الجزاء خير عني هللا فجزاهم هوفرنك، آالن دانيل،

 .والحمد للّة رب العلمين اوال وآخرا  , وما توفيقي إأل باللّة العلي العظيم

  

 عودة فارس  
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 A-A-Intervall الفاصل الزمني بين اثنين من المحفزات األذينيه على التوالي 

a-Amino-bernsteinsäure حمض األسبارتيك 

A-Antikoerper أ  (الجسم المضاد(  

A-Antigen أ( أ , المستضد-مولد الضد ( 

A-Bande (A-Streifen; A-Zone; 

anisotrope Bande) 

 العضلية المخططة في  األلياف )أ(الحزمة 

A-Enzephalitis (Encephalitis epidemica) التهاب الدماغ الوبائي 

A-Gamma-Fasern  عصبية طرفية : ألياف )أ(ألياف غامائية نوع 

a.-v. Fistel (Arteriovenöse Fistel) ناسور شرياني وريدي 

Aa.  (Arteriae) شريان 

Aa.v. Inferior (Arteria vesicalis inferior) الشريان المثاني السفلي 

Aagenaes-Syndrom 
التنسج الخلقي للوعاء  متالزمة أجيناس: متالزمة نقص

 اللمفي

AAk (Autoantikörper) ضد ذاتي 

AAR (Antigen-Antikörper-Reaktion) تفاعل ضدي مستضدي 

Aarskog Syndrom (Aarskog-Scott-

Syndrom; Faziogenitodigitales Syndrom; 

Facio-digito-genitale Dysplasie) 

 متالزمة إرسكوج: مرض ناتج

 عن طفرة جينية تسمى َخلَل  

لِيُّ  جِ الَوْجِهيُّ التَّنَاس   التَّنَسُّ

Aase-Syndrom(chronische kongenitale 

hypoplastische Anämie; chronische 

Erythroblastopenie; Diamond-Blackfan-

Syndrom; Aase-Syndrom; Diamond-

Blackfan-Anämie) 

 متالزمة آس: متالزمة وراثية

تتميز بفقر الدم مع  نادرة

 تشوهات مفصلية وهيكلية

AB0-Inkompatibilitaet عدم تطابق زمر الدم 

AB0-System نظام زمر الدم 

AB0-Untergruppen نظام زمر الدم الفرعية 

AB0-Unvertraeglichkeit عدم تطابق زمر الدم 

Abadie-Rocher Zeichen الزهري عالمة عبادي وروخر في مرض 

:الشعورباالحساس المزعج عندالضغط على الوتر 

 اسفل الساق

abakteriell الالجرثومي 

abakterielle Cholezystitis التهاب المرارة االجرثومي 

Abarognosis (Baragnosis) عمه الوزن 

Abart (Varietät; Varietas) تنوع, تشكيلة, مجموعة منوعة 

Abasia (Abasie)  المشيالالخطويه , تعذر 

Abasia spastica تعذر المشي التشنجي 

abatisch متعلق او مصاب بتعذر المشي 

Abbau (Atrophia; Atrophie; Rückbildung) تفكك , اضمحالل 

Abbau-Intoxikation (Autointoxikation; Autotoxi-

kose) 

 تسمم ذاتي داخلي

Abbauformen der Leukozyten  الشيخوخيشكل الكريات البيضاء 

Abbaukrankheit نتيجة التسمم واإلصابات،  مرض تنكسي:انهيار األنسجة

 واضطرابات الدورة الدموية 

Abbaustoffwechsel تقويض 

Abbausyndrom 
عضوية تتميز متالزمة دماغية  :المتالزمة األنحطاطية

بضعف القدرة النفسية والفكرية، تحدث نتيجة لمرض 

الزهايمر، اوإدمان الكحول المزمن أو الذهان المزمن. وتشمل 

األعراض تغيرات في الشخصية، مشاكل في الذاكرة، وفقدان 

 الوظائف المعرفية واالضطرابات العاطفية

Abbauzelle خليه كاسحه ,خليه بلعميه 

Abbe Beleuchtungsapparat  إنارة مجهرية  منار آبي , مكثفة آبي: مكثفة

 ذات عدستين

Abbe Zählkammer جهاز ابي لحساب عدد خاليا الدم 

Abbilder der Wirklichkeit تمثيل الواقع 

Abbildungsfehler ، الرؤية الخاطئة عيب بصري،عيب الصورة 

Abbildungssystem نظام التصوير للعين 

Abbinden تضيق,تضييق 

Abblassung, temporale غالبا  مايحدث عند  شحوب مؤقت للقرص البصري

اوالكحوليين او  بمرض التلصلب المتعدد المصابين

 المدخنين

Abbruch اجهاض 

Abbruchblutung نزيف انسحابي :نزيف طفيف من بطانة الرحم 

ABC (airway, breathing, circu-

lation) –Maßnahmen 

اي بي سي :مختصر مجرى الهواء 

والتنفس والدوران في األنعاش القلبي 

 الرئوي 

Abciximab  
أبسيكسيماب: دواء من مجموعة من األجسام المضادة وحيدة النسيلة 

 يستخدم مضادا  لتجمع الصفيحات الدموية

Abdecktest اختبار التغطية لتحري وظيفة العينين 

Abdeckpaste (Ulzera-Ichthyol) )عجينة الصقة )تستخدم للجروح  

Abderhalden Abwehrfermente  :إنزيمات  خمائر ابدرهالدين الدفاعية

 دفاعية

Abderhalden-Fanconi-

Kaufmann-Lignac-Syndrom 
(A.-F.-Amin(osäuren)diabetes) 

متالزمة فانكوني أو فرط سيستين الدم: 

خلل جيني كلوي, يتسم بافراز كميات كبيرة 

من االحماض االمينية, الجلوكوز, 

والفوسفات في البول. تشمل االعراض 

رخد العظام, ضعف العضالت وتراكم 

 الحمض االميني سيستئين في الدم

Abdomen (Venter; Bauch) البطن 

Abdomen, akutes  
 جراحي, بطن حادبطن 

Abdomenübersichtsaufnahme مسح البطن بالتصوير الشعاعي 

abdominal بطني 

Abdominalatmung (Bauchatmung; Diaphragmal-

atmung; Zwerchfellatmung) 

 تنفس بطني

Abdominale Dyspnoe ضيق النفس البطني المنشأ 

abdominaler Aortismus أم الدم الشبحية 

abdominaler Habitus خلقة بطنية 

abdominales Aneurysma  أم الدم البطنية 

Abdominalgia (Abdominalgie; Bauchschmerz; Abdo-

minalschmerz; abdomineller Schmerz ; Leibschmerz) 

 ألم البطن

Abdominalgie (Abdominalgia; Bauchschmerz; Abdo-

minalschmerz; abdomineller Schmerz ; Leibschmerz) 

 ألم بطني

Abdominalglatze (Bauchglatze) بطن أصلع:تساقط الشعر في منطقة البطن 

Abdominalgravidität (Bauchhöhlenschwangerschaft) حمل بطني 

Abdominalhoden (Kryptorchismus)  خصية بطنية 

Abdominalhoehle (Bauchhöhle; Cavitas abdomina-

lis) 

 تجويف البطن

abdominalis بطني 

Abdominalmigraene الشقيقة البطنية 

Abdominalreflex (Bauchdeckenreflex) منعكس بطني 

Abdominalspalte شق بطني: تشوه خلقي 

Abdominalsyndrom (Pseudoperitonitis)  التهاب الصفاق الكاذب 

Abdominaltuberkulose سل  البطن 

Abdominaltumor (Bauchgeschwulst) ورم في البطن 

http://www.gesundheit.de/lexika/medizin-lexikon/aa
http://www.gesundheit.de/lexika/medizin-lexikon/aagenaes-syndrom
http://www.gesundheit.de/lexika/medizin-lexikon/aak
http://www.gesundheit.de/lexika/medizin-lexikon/antigen-antikoerper-reaktion
http://www.gesundheit.de/lexika/medizin-lexikon/aase-syndrom
http://www.gesundheit.de/lexika/medizin-lexikon/abbausyndrom
http://www.gesundheit.de/lexika/medizin-lexikon/abciximab
http://www.gesundheit.de/lexika/medizin-lexikon/abderhalden-fanconi-kaufmann-lignac-syndrom
http://www.gesundheit.de/lexika/medizin-lexikon/abderhalden-fanconi-kaufmann-lignac-syndrom
http://www.gesundheit.de/lexika/medizin-lexikon/abdomen-akutes
http://www.gesundheit.de/lexika/medizin-lexikon/abdominalatmung
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Abdominaltyphus (Typhus abdominalis; typhoides 

Fieber; Bauchtyphus) 

 الحمى التيفية

abdominelle Dekompression تخفيف ضغط البطن 

Abdominoplastik 
 رأب البطن

Abdominozentese  
 بزل البطن

Abdruck االنطباع 

Abdruckmasse مادة منطبعة 

Abdruckplatte صينية الطبعة,لوحة الطبعة 

Abdruecken der Frauenmilch التعبير عن حليب األم باليد 

Abductio (Abduktion) تبعيد 

Abduktionsfraktur كسر تبعيدي 

Abduktionskontraktur انكماش تبعيدي 

Abduktionsschiene  جبيرة تبعيديه 

Abduktionssyndrom 
 متالزمة فرط التبعيد 

Abduktorenlähmung الشلل الخاطف 

Abduzenslähmung (Abduzensparese) شلل العصب المبعد 

aberrans زائغ 

Aberratio (Aberration) زيغ 

Aberratio lactis زيغ الحليب 

Aberratio menstruorum زيغ  الحيض:حيض شاذ 

aberrierender Gallengang زيغ القناة الصفراوية 

Aberrierte Brust ( Polymastie; akzessori-

sche Mamma) 

 لثدي اإلضافي أو الثدي الزائد

Aberrierte Brustwarze ( Mamille, akzessorische) حلمات زائدة 

Abetaglobulinämie لمجموعة  مع غياب شبه كامل اضطراب بروتينات الدم

 بيتا في  مصل الدم الغلوبيولين

Abetalipoproteinämie (Bassen-

Kornzweig-Syndrom) 

 فقد البروتين االشحمي بيتا

Abfallperiode فترة التراجع 

Abfallprodukt نفايات المواد 

Abflammen ملتهب 

Abfraktion  خلل عنق السن 

Abfluß منزح ,منازح,ينزح 

Abfuehrgrube بالوعة ,حفرة تصريف 

Abführen تليين البراز, تسهيل 

Abführmittel (Laxanzien; Laxativa) مسهل 

Abgabe تسليم, منحة, تقديم,تبرع 

Abgang هبوط, سقوط, نزول 

Abgeflogensein عصاب الطيران 

abgeschwächter Impfstoff لقاح موهن 

abgestorbener Finger أصابع بيضاء , أصابع ميتة 

Abgrenzung حافة, حاشية, حدود حد , 

Abguß عفن ,قالب 

abhängig معتمد 

Abhängigkeit (Sucht; Abhängigkeitserkrankung) اعتماد, ادمان 

abhängige Entwicklung  االدمانتطور 

Abhängigkeitspotential (Suchtpotential) القدرة الجسدية على االدمان 

ABH-Substanzen المواد النوعية لزمر الدم 

Abhusten مقشع:طارد للبلغم 

A-Bild-Methode فوق الصوتية طريقة التشخيص بالموجات 

Abiosis (Leblosigkeit; Abiose) إنتفاء الحياة,تضاؤل الحيوية 

Abiotrophie (Vitalitätsverlust) تضاؤل الحيوية 

Abiotrophia retinae تضاؤل حيوية القرنية 

Abirritans ملطف التهيج 

Abkapselung تمحفظ 

Abklatschgeschwür (Kissing ulcer) قرحات متالثمة 

Abklatschkarzinom سرطان التماس 

Abklatschmetastase نقيلة تماسية 

Abklatschschanker (Sukzessivschanker) متتالية قرحة 

Abklatschung لطح, صفع, قذف بقوة 

abklemmen ملقاط 

Abklingquote معدل التالشي 

Abkochung غليان, فوران, غلى 

Ablagerung حثالة, ثفل,رسوب,رسابة 

Ablagerungsdermatosen الترسبية الجلدية األمراض 

Ablagerungsdermatosen, endo-

gene 

 المنشاء داخلية الترسبية الجلدية األمراض

Ablagerungsdermatosen, exogene  األمراض الجلدية الترسبية خارجية

 المنشاء

Ablaktation (Abstillen) فطام , انقطاع اللبن 

Ablatio انفصال , اجتثاث , اقتطاع 

Ablatio chorioideae  المشيميةأنفصال 

Ablatio falciformis انفصال الشبكية 

Ablatio mammae استئصال الثدي 

Ablatio placentae انفصال المشيمة الباكر 

Ablatio retinae انفصال الشبكية 

ablative Hormontherapie نوع من العالج   : تذرية هرمونية معالجة

 المرض تقليل أو إزالة هو منة الغرض الهرموني

Ablauf مخرج, منفذ, مصب 

Ablaufpyelogramm الراجع بالطريق الحويضة تصوير 

Ableitung المنشاء,االشتقاق 

Ableitungsbronchus (Drainagebronchus)  إرتشاح قصبة الرئة 

Ableitungsfistel تجفيف الناسور 

Ablenkung انحراف 

Ablepharie انعدام الجفن 

Ablepharon-Makrostomie-Syndrom 

(AMS) 

 األجفان وانعدام الشدق متالزمة

Ablepsie (Blindheit) عمى 

Ablutomanie (Waschzwang) هوس الغسل 

Abmagerungsdiät نظام غذائي لتخفيض الوزن 

Abmagerungsmittel مضادة للسمنة 

Abnabelung (Omphalotomie) قطع السرر 

Abnahme نقص,ينقص,إنقاص 

abnorm شاذ 

Abnutzung تنكس 

Abnutzungsdermatose (Toxisch-

degeneratives Ekzem; nichtal-

lergisches Kontaktekzem; 

traumiteratives Ekzem) 

 الجلد التهاب; أرجية غير تماسيه إكزيمة
 غيراألرجي التماسي

http://www.gesundheit.de/lexika/medizin-lexikon/abdominoplastik
http://www.gesundheit.de/lexika/medizin-lexikon/abdominozentese
http://www.gesundheit.de/lexika/medizin-lexikon/abduktionssyndrom
http://www.dict.cc/deutsch-englisch/akzessorische+Mamma.html
http://www.dict.cc/deutsch-englisch/akzessorische+Mamma.html
http://www.dict.cc/deutsch-englisch/akzessorische+Mamma.html
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Abnutzungskrankheit (Ver-

schleißkrankheiten) 

تنكسي او مرض تنكسي: هو داء داء 
تتدهور فيه وظيفة أو بنيان األنسجة أو 
األعضاء التي ُتصاب به بمرور الوقت 

 بسبب التقدم في العمر
Abnutzungspigment أصبغة البلى:أصبغة ذوابة في الشحم 

AB0-Blutgruppensystem نظام الزمر الدموية,فصائل الدم 

AB0-Inkompatibilität  تعارض فصيلة الدم فصيلة الدم,عدم تطابق 

Abortausräumung  توسيع و إخالء 

Abort, febriler (Septischer Abort; Febriler 

Abort) 

 اإلجهاض الحموي

Abort, fetaler اجهاض الجنين 

Abortifaciens مجهض 

Abort im Gange تقدم اإلجهاض 

Abort, indizierter أجهاض عالجي 

abortiv مجهض 

Abortivei (Molen-Ei; Windei; ovum abortivum) بيضة تالفة 

Abortivum مجهض 

Abort, ovulärer اجهاض البويضات 

Abort, protrahierter أجهاض غير كامل 

Abort, tubarer إجهاض بوقي 

Abortus أجهاض 

Abortus completus إجهاض تام 

Abortus complicatus تعقيدات االجهاض 

Abortus criminalis إجهاض جنائي 

Abortus imminens إجهاض وشيك 

Abortus incipiens إجهاض وشيك 

Abortus incompletus إجهاض ناقص 

Abortus progrediens إجهاض حتمي 

Abortus retinatus إجهاض فائت 

Abort, verhaltener إجهاض فائت 

Abrasio (Abrasion) سحج 

Abrasio conjunctivae   سحج الملتحمة 

Abrasio corneae سحج القرنية 

Abrasio dentium انسحال السن 

Abrasio uteri (Gebärmutterausschabung; Abra-

sio uteri; Kürettage; Uterusausschabung) 

 كشط الرحم

Abräumzellen الخاليا الضامة 

Abreibung انسحال 

Abrikossoff-Tumor (Granularzell-

Schwannom; granuläres Neu-

roblastom; granuläres Neurom; 

Granularzelltumor) 

 الخاليا ورم) أبريكوسوف ورم

 (الحبيبية

Abrissfraktur (Avulsionsfraktur) كسر قلعي 

Abriß قلع 

Abriss-Epikutantest (Abrissepikutantest) البشروي الرقعة اختبار 

Abruptio انفصال 

Abruptio graviditatis (Schwan-

gerschaftsabbruch; Interruptio 

graviditatis) 

 إجهاض اصطناعي,إجهاض محرض

Ablatio placentae انفصال المشيمة الباكر 

Absättigung تشبع 

Absaugung شفط , رشف,مص 

Abscessus (Abszess) خراج 

Abscessus sudoriparus خراج الغدة العرقية 

Abschälungsfraktur كسر انشطاري 

abschätzen حزر, ثمن, قدر, قوم, خمن 

Abscheidungsthrombus  خثرة بيضاء:خثرة متكونة بشكل رئيسي
من صفيحات وكريات بيضاء وتعطي لون 

 أبيض أو رمادي 
Abscherfraktur (Meißelfraktur) كسر مجزء 

Abschilferung (Desquamation; Abschuppung; 

Schuppung, Desquamatio) 

 تقشر,توسف

Abschirmung التدريع 

Abschnitt قطعة 

Abschnürung (Strictura; Striktur) تضيق 

Abschürfung(Excoriatio) تسحج 

Abschuppung (Desquamation; Abschilferung; Schup-

pung; Desquamatio) 

 تقشر

Abschwächung توهين 

Absence (Absentia mentalis) غياب ,غياب العقل 

Absentismus المتطاول,غياب,مغيب تخلف عن الحضور,التغيب 

Abseuchungstuberkulose (Tuberkulöse 

Schleimhautgeschwüre; Tuberculosis cutis 

orificialis; Tuberculosis ulcerosa cachectico-

rum; ulzeröse Schleimhauttuberkulose; 

Tuberculosis ulcerosa mucosae et cutis) 

 المخاطي التقرحي السل

Absicht نية , قصد 

Absidia العبسية: جنس من الفطريات 

Absiedlung نقيلة 

Absinth  أفسنت: هي نبته عشبيه عطريه لها عدة فوائد، تستعمل في الطب للهضم
 واإلدرار، وتستعمل في صنع شراب كحولي يسمى باسمها 

Absinthvergiftung التسمم باألفسنت 

absolut مطلق 

absolute Temperatur درجة الحرارة المطلقة 

Absonderung إفراز , نجيج 

Absorbens ماص 

Absorber ممصاص ,جهاز امتصاص 

Absorption امتصاص 

Absorptionskurve منحنى االمتصاص 

Absorptionsmeßgerät مقياس اإلمتصاص 

Absorptionsspektrum طيف امتصاصي ,طيف االمتصاص 

Abspaltung تفارق 

Absprengungsbruch كسر مشظى 

Abstammung منشأ, مصدر 

Abstammungslehre نظرية التطور 

Abstammungsuntersuchung فحص النسب 

Abstand مسافة 

Abstands(quadrat)gesetz قانون الساحه المعكوسه 

absteigend نازل 

Absterbe-EKG كهربية القلب نظم احتضاري في مخطط 

Abstillen (Ablactatio; Ablaktation) فطام , انقطاع اللبن 
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Abstinentia (Abstinenz) امتناع 

Abstinenzsyndrom متالزمة االمتناع , أعراض انسحابية 

Abstoßung تدافع , رفض 

Abstoßungsreaktion (Rejektion) فعل رفض , رد 

Abstreifen سلت,نزع,تسطير 

Abstrich لطخة, مسحة 

Abstumpfung, emotionale بالدة 

Abszedierung تكون الخراج 

Abszeß خراج 

Abszess, anorektaler خراج شرجي مستقيمي 

Abszess, appendizitischer خراج زائدي 

Abszess, bartholinischer (Bartholinitis)  برتولين القيحيالتهاب أقنية 

Abszess, biliärer خراج صفراوي 

Abszess, epiduraler  ,الخراج خارج الجافيةالخراج فوق الجافية 

Abszess, epiploischer خراج ثربي 

Abszess, heisser خراج حار 

Abszess, intrazerebraler خراج دماغي ,خراج مخي 

Abszess, ischiorektaler خراج إسكي مستقيمي 

Abszess, kalter (steriler Abs-

zess) 

 (البكتيريا دون خراج) معقم أو بارد خراج

Abszess, otogener خراج دماغي أذني المنشأ 

Abszess, paraanaler خراج حول الشرج 

Abszess, parametraner  متثابتي,خراج مجاور للرحمخراج 

Abszess, paranephritischer خراج مجاور للكلية 

Abszess, parapharyngealer خراج مجاور للبلعوم 

Abszess, paraproktitischer خراج حول المستقيم 

Abszess, parodontaler خراج دواعم السن 

Abszess, pelvirektaler خراج حوضي مستقيمي 

Abszess, perinephritischer خراج حول الكلية 

Abszess, periproktitischer خراج حول المستقيم 

Abszess, pulmonaler خراج رئوي 

Abszess, pyämischer خراج تال إلنتان الدم 

Abszess, retropharyngealer الخراج خلف البلعوم 

Abszess, Schweißdrüsen (Hidradenitis 

suppurativa; Acne inversa; Schweißdrü-

senabszess;  Morbus Verneuil; apokrine 

Akne; Pyodermia fistulans sinifica; Akne-

tetrade; chronisch rezidivierende Hidra-

denitis, Verneuil`s disease) 

 القيحي العرقية الغدد التهاب

Abszess, subduraler الخراج تحت الجافية 

Abszess, subphrenischer خراج تحت الحجاب 

Abt-Letterer-Siwe Syndrom (Akute 

Retikuloendotheliose; Letterer-Siwe-

Krankheit; aleukämische Retikulose; 

Histiocytosis X; Abt-Letterer-Siwe-

Krankheit) 

 سوي:انتشار-متالزمة ليترير 
في  الخاليا النسيجية الغير دهنيه

 األحشاء والعظام

Abtastgerät مفراس 

Abteilung جناح,قاعة,عنبر في المستشفى,قسم 

Abtreibung (Schwangerschaftsabbruch; abrup-

tio graviditatis) 

 إجهاض

Abulie (Willenlosigkeit) فقد اإلرادة 

abundant وافر, غزير, كثير 

Abusus (Missbrauch) سرف, سوء استعمال, معاقرة,انتهاك 

Abwehr دفاع , مقاومة 

Abwehrmechanismus آلية الدفاع , آلية دفاعية 

Abwehrphase  
 طور دفاعي

Abwehrreflex منعكس دفاعي 

Abwehrschwäche  ضعف المناعة,ضعف المقاومة 
Abwehrspannung (Défense musculaire) دفاع عضلي 

Abwehrsystem, unspezifisches نظام دفاع غير محدد 

Abweichtendenz الميل إلى االنحراف 

Abweichung (Deviation; Deviatio) انحراف 

Acampro-

sat  إدمان الكحولأكامبروسيت:دواء لعالج  
Acanthia (Cimex; gemeine Bettwanze) بق الفراش 

Acanthocephala  دودة شوكية الراس 
Acanthocheilonema  الديدان الممسودات ذات الوريقتين:جنس من 

Acanthocheilonemiasis داء المنسونيالت 

Acantholysis (Akantholyse) األشواك انحالل 

acanthoma alveolare  ورم شائكي سنخي 
Acanthoma Degos (Hellzellenakanthom; 

Acanthoma Degos; clear cell acanthoma; pale 

cell acanthoma;Klarzellenakanthom 

 الظاهر الشائكي الورم

Acanthoma fissuratum (Granuloma fissura-

tum; Spectacle frame acanthoma; Brillen-

bügelakanthom) 

 مشقق حبيبي ورم

Acanthoma, pale cell (Hellzellenakanthom; 

Acanthoma Degos; clear cell acanthoma; 

Acanthoma Degos;Klarzellenakanthom) 

 الظاهر الشائكي الورم

Acanthopelvis  حوض ناتئ الشوكة 
Acanthosis circumporalis pruriens (Iridoneu-

rodermite axillaire Audry; Hidradenoma 

eruptivum; Apocrinitis sudoripara pruriens; 

apokrine Miliaria; Fox-Fordycesche Krank-

heit) 

فوردايس  -داء فوكس 

 )الدخنية المفترزة(

Acanthosis nigricans (Dystrophia papillaris pigmen-

tosa; Schwarzwucherhaut) 

 شواك اسود

Acanthosis nigricans benigna 

(Acanthosis nigricans juvenilis) 
 اليفعي األسود الشواك

Acanthosis nigricans maligna الشواك األسود الخبيث 

Acanthosis nigricans, akrale (acral 

acanthotic anomaly) 
 الطرفي األسود الشواك

Acanthosis verrucosa seborrhoica  شواك ثؤلولي 

Acarbose  أكاربوز:عقار لعالج داء السكري  

Acardiacus(Akardiakus; Akardiakus) عديم القلب 

Acaridae  :فصيلة من رتبة الحلماواتالحلميات 

Acaridosis (Acaridosis; Akaridose; Akarinose 

;Acariasis) 

 داء الحلم

Acarina  العناكب تضم القراد والسوسالحلماوات:رتبة من صنف  
Acarodermatitis (Milbendermatitis; 

Scabies; Skabies; Krätze) 

 ,الجرب التهاب الجلد الحلمي

Acarodermatitis urticaroides  التهاب الجلد الحلمي الشروي 

Acarophobia (Akarophobie) الحلم رهاب 

Acarus  من فصيلة الحلميات الحلم:جنس طفيليات 

http://www.enzyklopaedie-dermatologie.de/artikel?id=220
http://www.enzyklopaedie-dermatologie.de/artikel?id=1734
http://www.enzyklopaedie-dermatologie.de/artikel?id=1734
http://www.gesundheit.de/lexika/medizin-lexikon/abwehrphase
http://www.gesundheit.de/lexika/medizin-lexikon/abwehrschwaeche
http://www.gesundheit.de/lexika/medizin-lexikon/acamprosat
http://www.gesundheit.de/lexika/medizin-lexikon/acamprosat
http://www.gesundheit.de/lexika/medizin-lexikon/acanthia
http://www.gesundheit.de/lexika/medizin-lexikon/acanthocephala
http://www.gesundheit.de/lexika/medizin-lexikon/acanthocheilonema
http://www.enzyklopaedie-dermatologie.de/artikel?id=280
http://www.gesundheit.de/lexika/medizin-lexikon/acanthoma-alveolare
http://www.gesundheit.de/lexika/medizin-lexikon/acanthopelvis
http://www.gesundheit.de/lexika/medizin-lexikon/acanthosis-1
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CCYQFjAAahUKEwjNx_fZysbIAhWFDCwKHYIbArY&url=http%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpmc%2Farticles%2FPMC4290183%2F&usg=AFQjCNGQwkCNeO9GajMwbrFFa6U7uhxltw&bvm=bv.105039540,d.bGg
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CCYQFjAAahUKEwjNx_fZysbIAhWFDCwKHYIbArY&url=http%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpmc%2Farticles%2FPMC4290183%2F&usg=AFQjCNGQwkCNeO9GajMwbrFFa6U7uhxltw&bvm=bv.105039540,d.bGg
http://www.gesundheit.de/lexika/medizin-lexikon/acanthosis-verrucosa-seborrhoica
http://www.gesundheit.de/lexika/medizin-lexikon/acarbose
http://www.gesundheit.de/lexika/medizin-lexikon/acardiacus
http://www.gesundheit.de/lexika/medizin-lexikon/acarina
http://www.gesundheit.de/lexika/medizin-lexikon/acarodermatitis-urticaroides
http://www.dict.cc/deutsch-englisch/Akarophobie.html
http://www.gesundheit.de/lexika/medizin-lexikon/acarus
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Acarus scabiei  حلم الجرب,القارمة الجربية 
Acatalasia (Akatalasie; Takahara-Krankheit; 

Akatalasämie) 

 الكاتاالز انعدام

accelerans حفاز 

accessorius إضافي 

Accretio pericardii التزاق تأموري, التزاق قلبي 

ACD-Stabilisator (Acid-Citrat-

Dextrose-Stabilisatorlösung) 

محلول مانع  للتخثر يستخدم لجمع الدم 

 ألغراض التخزين ونقل الدم

ACE-Hemmer (Angiotensin 

Converting Enzyme, ACE) 

 مثبط إنزيم محول األنجيوتنسين

 

Acephalus انعدام الرأس 

Acephalus paracephalus  عديم الدماغ مشوه القحف 
Acervulus cerebri (Acervulus; Hirnsand; Calculus 

pinealis; Sabulum; Corpora arenacea) 

 رمل الدماغ

Acetabulum (Hüftpfanne; Hüft-

gelenkspfanne; Azetabulum) 

في عظم الورك، الُحّق: هو تجويف صغير 
حيث يلتقي رأس عظم الفخذ مع عظم 
الورك من خالل هذا التجويف. يتألف من 
اندماج عظام الورك الثالثة، عظم الحرقفة 

 وعظم العانة وعظم اإلسك

Acetal أسيتال 

Acetaldehyd أسيتالدهيد، ألدهيد خلي 

Acetat أسيتات، خالت 

Acetessigsäure حمض األسيتو أسيتيك 

Acetoacetat  األسيتو أسيتيكاسيتواستيت: هو ملح حمض 

Acetomorphin ديامورفين :دواء مسكن 

Aceton  أسيتون، خلون: هو سائل شفاف عديم اللون متطاير قابل
لالشتعال له رائحة مميزة , يشكل مادة اوسطية في التخمر 

 الجرثومي وينتج من خالل اكسدة  الحوامض الدهنية 
Acetonämie (Ketonämie)  أسيتونمية، خلونمية: فرط اسيتون الدم 

Acetonkörper األجسام األسيتونية, األجسام الكيتونية 

Acetonurie (Ketonurie) بيلة أستونية، بيلة خلونية 

Acetum خالصة َخلية,خل 

Acetylcholin  أستيل كولين: هو مادة كيميائية تتواجد في الحويصالت
المشبكية تنقل النبأ العصبي من الخلية قبل المشبكية إلى اللواقط 

 الحساسة المتواجدة علئ الخلية بعد المشبكية 

Acetylcholinesterase إستراز األسيتيل كولين 

Acetylcholinesterase-Hemmer مثبط االستيل كولين 

Acetyl-Coenzym A (Acetyl-

CoA) 

 )أ (أسيتيل التميم

Acetylen  األسيتلين: غاٌز ملتهٌب عديم اللون، يؤثر على الصحة عند استنشاقه وقد
يسبب الدوار وعدم االتزان وكذلك فقدان الوعي. والتعرض لهذا الغاز 
بدرجة كبيرة يقلل من كمية األكسجين في الهواء وقد يسبب االختناق 

 والموت
Acetyl-epsilon-

aminocapronsäure  حامض االسيتيل 

Acetylierung  ألستلة: هي عملية إدخال مجموعة أسيتيل-CH3CO 

 إلى المركب الكيميائي
Acetylmethadol أسيتيل ميثادول: دواء لمعالجة اإلدمان 

Acetylsalicylsäure حمض أسيتيل ساليسيليك:أسبرين 

Achalasie  تشنج الفؤاد  ;كاالزيا الال ارتخائية أو األ ;تعذر االرتخاء المريئي 

Achalasie des Ösophagus (Ösophagusachala-

sie) 

 تعذر االرتخاء المريئي 

Achard-Marfan-Syndrom (Marfan-

Achard-Syndrom; Marfan-Syndrom; 

Arachnodaktylie-Syndrom) 

متالزمة مارفان اضطراب النسج 
 الضامة

ACHE, AChE (Acetylcholinesterase) أسيتيل كولينستيراز, إستيراز 

 األسيتيل كولين :إنزيم

Achard-Thiers-Syndrom (Diabetes 

bärtiger Frauen) 

 سكري: ثيرز-آشار متالزمة

 اإلياس سن بعد النساء في وشعرانية

Acheilie انعدام الشفة 

Acheirie انعدام اليد 

Achenbach Syndrom (Fin-

gerapoplexie, paroxysmales 

Handhämatom; paroxysmales 

Fingerhämatom) 

دموي  متالزمة آخينباخ: تمزق وعائي

موضعي مما ينتج عنة تجمع الدم في اليد 

 أو أالصبع

Achillea millefolium(Gemeine 

Schafgarbe;Gewöhnliche Schaf-

garbe ) 

الَحَزْنبَل أو القيصوم األلفي األوراق أو 

 األخلية ذات األلف ورقة

Achillessehne (Tendo calcaneus, 

Tendo musculi tricipitis surae 

oder Tendo Achillis) 

وتر أخيل يعرف أيضاً باسم وتر العرقوب: 
هو وتر يوجد في مؤخرة الساق، وتتصل 
به كل من العضلة األخمصية والعضلة 

 التوأمية الساقية
Achillessehnenreflex (ASR; 

Triceps-surae-Reflex; TSR) 

 منعكس وتر العرقوب

Achillessehnenriß (Achillessehnenruptur) تمزق وتر العرقوب 

Achillobursitis (Albert-Krankheit) التهاب جراب العرقوب 

Achillodynie وجع العرقوب 

Achillorrhaphie رفو العرقوب 

Achillotenotomie بضع العرقوب 

Achlorhydrie (Anazidität) هيدروكلورياة, َفْقُد َحْمِض الَمِعَدة   الالا

Acholie انعدام الصفراء 

Acholurie بيلة الصفراوية 

Achondrodysplasie يؤثر خلقي أضطراب هو: ودانة, الودانة 

 القزامة ويسبب العظام نمو في

Achondrogenesis عدم تخلق الغضاريف 

Achorese  األحشاء  حيث يتم تقليل قدرتها أكوريسي:انكماش دائم في 

Achorion (Trichophyton) 

 

 من طفيلية فطريات جنس: الشعروية

 الطوقيا فصيلة

Achorion schönleinii (Tricho-

phyton schönleinii) 

 الفطريات من نوع: الشونالينية الشعروية

Achromia انعدام لون الجلد 

Achromia parasitica المنشأ الطفيلي الجلد لون انعدام 

Achromasie (Achromatismus) الالتلونية 

achromatisch ال لوني 

Achromatopsie (Farbblindheit; Farbenblindheit; 

Achromasie) 

 عمى األلوان

Achromatosis (Achromia; 

Achromie) 

 انعدام لون الجلد تعذر التلون,الالتلونية,

Achromoretikulozyt  كرية شبحيةكرية ناصلة, 

Achromotrichie (Ergrauen; Cani-

ties) 

 (مكتسبة أو خلقية)الشعر  صبغة فقدان

Achse (Axis) محور 

Achseldrüsen (Achsellymphknoten; Nodi 

lymphatici axillares) 

 العقد اللمفية اإلبطية

Achselhaare (hirci) شعر اإلبطين 

Achselhöhle (Achselgrube; Fossa axillaris) الحفرة االبطية 

Achselvenensperre, akute (Achsel-

venenstau akuter; Paget–Schroetter 

disease; Achselvenenthrombose 

;Paget-v. Schroetter-Syndrom) 

تخثر الوريد  شروتر:-متالزمة بغيت

 اإلبطي الحاد

Achselvenenthrombose ( akute 

Achselvenenspere;Achselvenenstau 

akuter; Paget–Schroetter disease) 

شروتر: تخثر الوريد -متالزمة بغيت

 اإلبطي الحاد

Achselvenensperre, chronische (Thoracic-

Inlet-Syndrom) 

 متالزمة مدخل الصدر

http://www.gesundheit.de/lexika/medizin-lexikon/acarus-scabiei
http://www.dict.cc/deutsch-englisch/Akatalasie.html
http://www.gesundheit.de/lexika/medizin-lexikon/acephalus-paracephalus
http://www.gesundheit.de/lexika/medizin-lexikon/acervulus-cerebri
http://www.gesundheit.de/lexika/medizin-lexikon/achalasie-des-oesophagus
http://www.gesundheit.de/lexika/medizin-lexikon/achillea-millefolium
http://www.gesundheit.de/lexika/medizin-lexikon/achselhoehle
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Achsenametropie خلل االنكسار المحوري 

Achsendrehung دوران  محوري 

Achsenfaden (Axonema) الخيط المحوري 

Achsenhyperopie مد البصر المحوري 

Achsenmyopie  قصر النظر المحوري 

Achsenskelett (Skeleton axiale)  العظمي المحوريالهيكل 

Achsensyndrom عضوية في المخ متالزمة المحور:اضطرابات 

Achylia (Achylie) فقد العصارة,الالعصارية 

Acidum حمض ,حمضي ,حامض 

Acinetobacter فصيلة النيسريات الراكدة :جنس جراثيم من 

Acinus عنيبي 

Ackerman-Tumor (Verruköses 

Karzinom) 
 ثؤلولي جلدي سرطان

Ackerminze (Mentha arvensis) (النباتات من صنف) الحقلي النعناع 

Acladiosis (Akladiose) المتماديات داء 

Acne (Akne) عد , حب الشباب 

Acne aestivalis (Mallorca-Akne; 

Frühjahrsakne; Sommerakne) 

 الصيفي الشباب حب,صيفي عد

Acne agminata متكرس عد 

Acne androgenetica (androgenetische 

Akne) 

  عد,األندروجيني الشباب حب
 ذكوري عد,أندروجيني

Acne comedonica من صمامة:  ُزؤان) زؤاني عد,الزؤاني الشباب حب 
 ( الشعرة جريب فتحة تسد الزهم و الكراتين

Acne conglobata المكبب الشباب حب 

Acne conglobata infantum الطفلي المكبب الشباب حب 

Acne cystica الكيسي الشباب حب 

Acne decalvans (Folliculitis 

decalvans 

 الشباب حب, الصالع الجريبات التهاب
 الصالع

Acne detergicans (Acne venenata) المنظفات عد 

Acne fulminans الخاطف الشباب حب, خاطف عد 

Acne indurata صلب عد, جاسىء عد 

Acne infantilis (Acne infantum) الطفلي الشباب حب 

Acne inversa (Hidradenitis 

suppurativa; Akne inversa ) 

 القيحي العرقية الغدد التهاب

Acne keloidalis nuchae  (Acne 

keloidalis; Dermatitis papillaris 

capillitii; Folliculitis keloidalis) 

 الُعد أو القفوي العنقي الجادر الشباب حب
 القفوى العنقي الُجَدرىّ 

Acne mechanica  الميكانيكي الشباب حب, ميكانيكي عد 

Acne medicamentosa  الدوائي الشباب حب,دوائي عد 

Acne necrotica  نخري عد,النخرى الشباب حب 

Acne necrotica miliaris  دخني نخري عد 

Acne neonatorum (Neugeborenenakne; Baby-

Akne; Acne infantilis; Säuglingsakne) 

 الطفلي الشباب حب

Acne occupationalis (Berufsakne) المهني الشباب حب, مهني عد 

Acne papulopustulos البثري الحطاطي الشباب حب 

Acne picea  
 قطراني عد

Acne pilaris  شعري عد,الشعري الشباب حب 

Acne rosacea الوردي الشباب حب,وردي عد 

Acne syphilitica   

 

 الزهري الشباب حب,الزهري عد

Acne tropicalis (tropische Akne; 

Tropenakne 

 المداري الشباب حب,مداري عد

Acne urticata  شروي عد 

Acne varioliformis الشكل جدري عد 

Acne venenata (Kontaktakne; Kosmetikakne التماس عد 

Acne vulgaris الشباب حب, شائع عد 

Acnitis عدي التهاب 

Aconitin اكونتين: مادة قلوية  تستخرج من نبات خانق الذئب وهو شديد السمية 

Aconitsäure حامض اكتونك 

Acosta-Krankheit(Akute Hö-

henkrankheit) 

 مرض اكوستا:داء المرتفعات الحاد

acquisitus مكتسب 

Acremoniose من ناقصة فطريات جنس المكمومة) المكمومات داء 
 (الطوقيات فصيلة

Acridin-Farbstoffe  صبغة أكريدين:صبغة تستخدم في تركيب األصباغ
 واألدوية

Acrochordon (Fibroma molle; 

cutaneous tag; Fibropapillom) 

 معنق ثؤلول, جلدي حليمي ورم

Acrodermatitis continua suppurativa 

(Morbus Hallopeau, Hallopeau-

Leredde-Syndrom, Acrodermatitis 

continua suppurativa Hallopeau, Der-

matitis repens, Acrodermatitis per-

stans) 

, المستمر األطراف جلد التهاب

 بحسب األطراف جلد التهاب

 هالوبو

Acrodermatitis enteropathica (Dan-

bolt-Closs-Syndrom; Brandt-Syndrom; 

Danbolt(-Closs)-Syndrom; Zinkman-

gel-Syndrom 

 عن الناجم األطراف جلد التهاب

 األمعاء اعتالل

Acrodermatitis papulosa eruptiva infantilis 

(Gianotti-Crosti-Syndrom; infantile pa-

pulöse Akrodermatitis) 

 األطراف جلد التهاب

 الطفلي الحطاطي

Acrodermatitis perstans (Acrodermatitis 

continua suppurativa;Morbus Hallopeau; 

Hallopeau-Leredde-Syndrom; Acroderma-

titis continua suppurativa Hallopeau; 

Dermatitis repens) 

 األطراف جلد التهاب

 المستديم

Acrokeratoelastoidosis marginalis 

(Keratoelastoidosis marginalis; Ak-

rokeratoelastoidose) 

 التنكس,النهايات وتقران مران

 النهايات وتقران المرن

Acrokeratosis paraneoplastica (para-

neoplastische Akrokeratose; Bazex-

Syndrom) 

 النهايات تقران, بازيكس متالزمة

 للورم المصاحب

Acrolein عن تحلل الغليسيرين أكروليين: مركب طيار ينشأ 

acromialis (akromial) أخرمي 

Acromion (Akromion; Schulterdach) األخرم 

Acroosteopathia ulcero-mutilans fami-

liaris (Acropathia ulcero-mutilans; 

primäre neuropathische Akrodystro-

phie; familiäre Akroosteolyse; 

Thévenard-Syndrom; kongenitale 

sensorische Neuropathie; Nélaton Syn-

drom) 

االعتالل العصبي الحسي 

الوراثي, متالزمة 

 ثيفنارد,متالزمة نيالتون

Acropathia ulcero-mutilans familiar( 

Acroosteopathia ulcero-mutilans familia-

ris; primäre neuropathische Akrodystro-

phie; familiäre Akroosteolyse; Thévenard-

Syndrom; kongenitale sensorische Neuro-

pathie, Nélaton Syndrom) 

بي الحسي االعتالل العص

الوراثي, متالزمة 

 ثيفنارد,متالزمة نيالتون

Acropustulosis infantilis (Akropustulose infan-

tile; infantile acropustulosis; infantile Akropus-

tulose; infantile Acropustulose) 

 طفولي طرفي تبثر

Acrylamid  أكريالميد: مادة ُمسرطنة تتكون في مجموعة كبيرة من األطعمة عند
 طهيها بدرجات حرارة عالية 

Acrylharz  راتنجات األكريليك: راتنجات تنتج من بلمرة مشتقات حمض
 األكريليك

http://www.gesundheit.de/lexika/medizin-lexikon/acne
http://www.enzyklopaedie-dermatologie.de/artikel?id=301
http://www.enzyklopaedie-dermatologie.de/artikel?id=1410
http://www.enzyklopaedie-dermatologie.de/artikel?id=1410
http://www.enzyklopaedie-dermatologie.de/artikel?id=324
http://www.enzyklopaedie-dermatologie.de/artikel?id=307
http://www.enzyklopaedie-dermatologie.de/artikel?id=1418
http://www.enzyklopaedie-dermatologie.de/artikel?id=310
http://www.enzyklopaedie-dermatologie.de/artikel?id=311
http://www.enzyklopaedie-dermatologie.de/artikel?id=312
http://www.enzyklopaedie-dermatologie.de/artikel?id=9345
http://www.enzyklopaedie-dermatologie.de/artikel?id=5263
http://www.enzyklopaedie-dermatologie.de/artikel?id=5266
http://www.enzyklopaedie-dermatologie.de/artikel?id=5202
http://www.enzyklopaedie-dermatologie.de/artikel?id=5273
http://www.gesundheit.de/lexika/medizin-lexikon/acosta-krankheit
http://www.enzyklopaedie-dermatologie.de/artikel?id=243
http://www.enzyklopaedie-dermatologie.de/artikel?id=244
http://www.enzyklopaedie-dermatologie.de/artikel?id=5211
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Acrylnitril  أكريلونيتريل:مركب سائل عديم اللون، يستخدم في صناعة
 مطاط وألياف األكريليك

Acrylsäure حمض األكريليك: سائل مخرش، سهل البلمرة، عديم الرائحة 

ACTH (Adrenocortikotropes Hormon) الهرمون الموجه للقشرة الكظرية 

ACTH-Stimulationstest (Synac-

then-Test; ACTH-Kurztest) 

 النخامية الغدة هرمون تحفيز اختبار 

Actin  أكتين: بروتين موجود في جميع الخاليا حقيقية النواة 

Actinic purpura (Solar purpu-

ra;Senile purpura;Bateman's 

Purpura) 

الفرفرية الشمسية )فرفرية سفعيه, فرفرية 
 شعاعيه، فرفرية شيخوخيه، فرفرية بيتمان

actinicus  ّ(حمرة مشرب اسود) َسْفِعي 

Actinin أكتينين 

Actinium أكتينيوم :العنصر التاسع والثمانون 

Actinocheilitis (Cheilitis exfo-
liativa) 

التهاب الشفة السفعي,التهاب الشفة 
 التقشري

Actinomyces  الشعية: جنس من البكتيريا يتبع فصيلة
 الشعاوية من رتبة الشعيات

Actinomycin D أكتينوميسين د:مضاد حيوي 

Actinomyosin  اكتنوميوسين:بروتين يتكون من األكتين والميوسين يساعد في
 عملية التقلص واالسترخاء للعضالت 

Actomyosin  اكتومايوسين:بروتين يتكون من األكتين والميوسين يساعد في
 عملية التقلص واالسترخاء للعضالت 

acuminatus  مذبب,مؤنف 

acusticus سمعي 

Acyl-CoA   أالسيتيلمختصرإنزيم تميم 

adäquat كاف ,كافي 

Adaktylie انعدام األصابع 

Adalinpurpura (Purpura pigmentosa progres-

siva; Morbus Schamberg; Schamberg-

Dermatitis; Schamberg-Syndrom; Purpura 

Schamberg; Dermatosis pigmentaria progres-

siva; progressive pigmentöse Derma-

tose;Purpura chronica progressiva; Progressive 

Pigmentpurpura; progressive Pigmentpurpur) 

داء شامبرغ الجالد 

 التصبغي المترقي

Adamantinom ورم ألماسي ,ميناؤوم, ورم مينائي 

Adamantoblast أرومة مينائية 

Adams-Oliver-Syndrom يتميز  نادر خلقي اضطراب) أوليفر-آدامز متالزمة 

 (والجلد والجمجمة الرأس فروة في عيوب عن

Adams-Stokes Syndrom (Ad-

ams-Stokes-Anfall; Morbus 

Morgagni; Morgagni-Adams-

Stokes-Syndrom; MAS-Anfall) 

بسبب بطء  ستوكس:غشي-متالزمة آدمز 

 القلب

Adaptation تالؤم, تأقلم , تكيف 

Adaptationskrankheit (Adaptinose)  التالؤمداء 

Adaptationssyndrom (Selye-Syndrom; 

allgemeines Anpassungssyndrom; 

AAS) 

 متالزمة التالؤم العام نحو الكرب

Adapter لؤم ,ملئم, مهايئ 

adaptiert تكييف ، تعديل 

Adaptometrie مقياس التالؤم 

addieren إضافة 

Addison Anämie (Perniziöse Anämie; 

Morbus Biermer; Biermer-Anämie; Ana-

emia perniciosa) 

فقر الدم األديسوني, فقر الدم 

 الوبيل

Addison-Krankheit (Morbus Addison; 

Primäre Nebennierenrindeninsuffizienz) 

 القصور أو أديسون مرض

 األولي الكظري

Addison Krise نوبة أديسونية 

Addisonismus اديسونيه 

additiv مضاف 

Adduktion تقريب 

Adduktionsfraktur كسر تقريبي 

Adduktionskontraktur انكماش تقريبي في العضالت 

Adduktor مقرب 

Adduktorenlähmung شلل في العضالت الضامة 

Adduktorenreflex منعكس المقربة 

adduzierend مقرب 

Adenin  توجد على األدينين: هو أحد النيوكليوتيدات األربعة التي
 سالسل الحموض األمينية

Adenitis (Drüsenentzündung) إلتهاب الغدة 

Adenoakanthom ورم شائكي غدي 

Adenofibrom ليفوم غدومي ,ورم ليفي غدي 

Adenofibromatosis ورم ليفي غدي 

Adenographie تصوير الغدة 

Adenohypophyse (Hypophysenvorderlappen; 

HVL; Lobus anterior hypophysis) 

 النخامية الغدية

adenoid (adenoides) غداني 

Adenoide الغدانيات 

Adenoidismus (adenoides Syndrom) الحالة الغدانية 

Adenoiditis (Angina retronasalis) التهاب الغدانية 

Adenokarzinom سرطانة غدية 

Adenokarzinoma, alveoläres  سنخيةسرطانة غدية 

Adenokarzinoma, papilläres سرطانة غدية حليمية 

Adenokarzinoma, schleimbildendes سرطانة غدية مخاطية 

Adenocarcinoma sebaceum (Talgdrü-

senadenokarzinom; Carcinoma sebace-

um; sebaceous carcinoma; Talgdrüsen-

karzinom) 

 سرطانة, زهمية غدية سرطانة

 دهنية غدية

Adenokystom (Zystadenom; Kystom; Kystade-

nom) 

 غدوم ,ورم غدي

Adenoma ورم غدي 

Adenoma malignum ورم غدي خبيث 

Adenoma sebaceum (Naevus 

Pringle; Adenoma sebaceum 

senile; Talgdrüsenadenom) 

, برينغل وحمة) الحميد الزهمي الورم

 (الحميد الشيخوخي الزهمي الورم

 

Adenoma toxicum ورم غدي درقي سمي 

Adenomatose ورم غدي 

Adenomatose, multiple endokrine تكون الورم الصماوي المتعدد 

Adenomyom عضلوم غدي 
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Adenopathie تضخم الغدد، تضخم العقد 

Adenosarkom غرن غدي 

Adenosin  موجود بشكل طبيعي ادينوسين: هو عبارة عن نيكليوسيد
 في خاليا الجسم

Adenosindesaminase  نازعة أمين األدينوزين:هو انزيم موجود في جنيع الخاليا
 يشارك في عملية أيض البيورين

Adenosindesaminasemangel ديمنيز-نقص انزيم األدينوساين 

Adenosindiphosphorsäure (ADP) حمض فوسفوريك األدينوساين 

Adenosinmonophosphat (AMP) أحادي فسفات األدينوزين 

Adenosin-5-triphosphat (ATP) فسفات األدينوزين الحلقي 

Adenosintriphosphatase (ATPase) ثالثي فسفات األدينوزين 

Adenose غداد 

Adenose, sklerosierende (A. Schimmelbusch; Korbzel-

lenhyperplasie; Tumoradenosis; Adenomatosis) 

 غداد مصلب

Adenotomie بضع الغدة 

Adenotonsillektomie قطع اللوزتين و الغدانيات 

Adenovirus حمة غدية 

Adenylatcyclase  إنزيم محلقة األدينيالت 

Adenylatkinase  إنزيم كيناز األدينيالت 

Adeps شحم 

Ader وعاء دموي 

Aderhaut (Choroidea; Chorioidea) غالف العين المشيمي 

Aderhautkolobom ثالمة المشيمة العينية 

Aderlaß (Phlebotomie) الفصد 

ADH (antidiuretisches Hormon) الهرمون المضاد إلدرار البول 

adhärent ملتصق 

Adhärenz لصوق 

Adhäsin الالصقة ,عامل الصق 

Adhaesio (Adhäsion) إلتصاق 

Adhäsionsileus  التصاق اللفائفي 

Adhäsionsmoleküle (Zelladhäsionsmoleküle) خلوي التصاق 

adhäsiv الصق 

Adiadochokinese (Dysdiadochokinese) التناوبية الحركات 

Adiaspiromykose نباجي فطار 

Adiastolie عيب امتثال البطين األيمن 

Adie Syndrom (Holmes-Adie-

Syndrom, Adie-Pupille; konstituti-

onelle Areflexie; Pseudotabes pupil-

lotonica; Adie-Pupillotonie) 

متالزمة آدي أو  متالزمة هولمس 

ايدي : اضطراب عصبي يؤثر على 

 حدقة العين و الجهاز العصبي

Adipocire (Fettwachs) الجثة تفكك من  موم :مادة شمعية تتكون 

adipös شحمي 

Adiponecrosis نخر الشحم 

Adiponecrosis subcutanea neonato-

rum (Symmetrische Fettsklerose; 

Subkutane Fettnekrose der Neugebo-

renen) 

 الوليد في الجلد تحت الشحمي النخر

Adiposalgia (Dercum-Vitaut-

Syndrom; Lipomatosis doloro-

sa; Dercumsche Krankheit; 

Adipositas dolorosa; Adipositas 

tuberosa simplex; Neurolipo-

matosis) 

: المؤلمة الشحامة مرض أو ديركوم مرض

 بوجود يتميز نادر وراثي مرض هو

 مؤلمة و متعددة" شحمية" دهنية تجمعات

 الجلد تحت

Adipositas (Fettleibigkeit) سمنة,شحامة 

Adipositas cordis (Herzverfettung; Fettherz; 

Lipomatosis cordis) 

 دهني ,قلب متشحم قلب

Adipositas dolorosa (Dercum-

Vitaut-Syndrom; Lipomatosis 

dolorosa; Dercumsche Krank-

heit; Adipositas tuberosa simp-

lex; Neurolipomatosis; Adipo-

salgia 

: المؤلمة الشحامة مرض أو ديركوم مرض

 بوجود يتميز نادر وراثي مرض هو

 مؤلمة و متعددة" شحمية" دهنية تجمعات

 الجلد تحت

Adiposogenitales Syndrom 

(Babinski-Fröhlich-Syndrom; 

Fröhlich-Syndrom; Hypothala-

misches Syndrom; Dystrophia 

adiposogenitalis) 

  تتميز حالة:فروهلش-بابنسكي متالزمة

 ، الجنسية والطفولة   األنثوية بالسمنة

 الغدد في التصنع نقص أو وضمور

 التناسلية

 التناسلي الشحمي الحثل

Adipozele قيلة شحمية 

Adipozyt (Lipozyt; Fettzelle) خلية شحمية,خلية دهنية 

Adipsie فقدالعطش,الالعطشية 

Aditus (Zugang) مدخل 

Adiuretin هرمون مضاد التبول 

Adjuvans مساعد 

Adminiculum سند,دعم,مسماك 

Adnexa (Adnexe) ملحقات,لواحق 

adnexal neoplasmas (Hautadnextu-

moren; adnexal tumors) 
 الغدي الجلدية الملحقات ورم

Adnexektomie (Adnektomie) استئصال الملحقات,قطع الملحقات 

Adnexkarzinom mikrozystisches (Sklerosie-

rendes Schweißdrüsengangkarzinom; Ma-

lignes Syringom) 

 خبيث عرقي غدي ورم

Adnexitis التهاب الملحقات 

Adnextumor ورم الملحقات الجلدية الغدي 

Adoleszentenkyphose (Scheuermann-

Krankheit; Morbus Scheuermann; 

Adoleszenzkyphose;  Osteochondritis 

deformans juvenilis dorsi) 

 حداب يفعي ,حداب شويرمان

Adoleszentenstruma (Pubertätsstrum-

a; Struma juvenilis) 

 تضخم الغدة الدرقية اليفعي

Adoleszenz يافع , مراهق 

adrenal الكظر 

Adrenalektomie قطع الكظر 

Adrenalin  هرمون أبينيفرين, أدرينالين 

Adrenarche  عنفوان التكظر:مرحلة من مراحل النضوج الجنسي عند
 السادسة وعشر سنوات اإلنسان والتي تحدث عادة بين سن

adrenergisch أدرينالي الفعل 

Adrenochrom األدرينالين أكسدة طريق عن ينتح مركب هو: أدرينوكروم 

Adrenocorticostatikum كابح الكظر 

adrenocorticotropes Hormon الهرمون الموجه لقشرة الكظر 

adrenogenital كظري تناسلي 

adrenokortikal  , قشري كظريقشر كظري 

Adrenolytikum محصر لألدرينيات 

Adrenomimetikum محاكي األدرينيات 

Adriamycin دوكسوروبيسين: مضاد حيوي 

Adsorbat-Impfstoff لقاح ممتز 

Adsorbens ماز 

Adsorption امتزاز 
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Adstringens إمتصاص كيميائي 

adultus كاهل، بالغ 

Adventitia (Tunica adventitia; Tunica externa) الغاللة البرانية 

Adventitiazellen (Perizyten; Rouget-Zellen) الغاللة البرانية خاليا 

Adversivepilepsie (Adversivkrämpfe) صرع مدير للوجه 

Adynamia (Adynamie) وهن 

Aedes (البعوض من جنس)الزاعجة 

Aedes aegypti  المصريةالزاعجة 

Aedes africanus الزاعجة األفريقية 

Aedes albopictus الزاعجة المنقطة باألبيض 

Aedes caballus الزاعجة الحصانية 

Aedes cinereus الزاعجة الرمادية 

Aedes flavescens الزاعجة المصفرة 

Aedes ingrami الزاعجة اإلنغرامية 

Aedes leucocelaenus  البطنالزاعجة البيضاء 

Aedes polynesiensis الزاعجة البولينيزية 

Aedes pseudoscutellaris الزاعجة الكاذبة التريس 

Aedes scapularis الزاعجة الكتفية 

Aedes simpsoni الزاعجة السمسونية 

Aedes sollicitans الزاعجة المتحرشة 

Aedes spencerii الزاعجة السبنسرية 

Aedes taeniorhynchus الزاعجة الشريطية الخرطوم 

Aedes togoi الزاعجة التوغوية 

Aedes varipalpus الزاعجة المختلفة اللوامس 
Ägophonie (Kompressionsatmen) ثغاء 

Ägyptische Chlorose (Anky-

lostomiasis; Hakenwurmkrank-

heit) 

 المصري االخضرار داء,الملقوات داء

Aequator bulbi  المقلةخط استواء 

Aerämie اهتواء الدم ,انصمام غازي 

Aeroallergenpatchtest (Atopie-Patchtest, Atopie البقعة اختبار تأتب 

aerob تنفس هوائي،تنفس حيوائي 

Aerobier حيهوائي، حيوائي 

Aerobiose الحيهوائة 

Aeroembolismus انصمام هوائي 

aerogen مولد للغاز ,مرياح 

Aerootitis (Barotitis) التهاب األذن الضغطي 

Aerophagie (Luftschlucken) بلع الهواء 

Aerosinusitis التهاب الجيوب الضغطي 

Aerosol ضبوب 

Aerosoltherapie  العالج باستنشاق الرذاذ 

Aerotrauma (Barotrauma) رضح ضغطي 

Aerozele قيلة هوائية 

Ästhetische Medizin التجميلي الطب 

Ätiopathogenese األمراض مسبب 

äußere Leistenring (Anulus 

inguinalis superficialis) 

 األربية الحلقة) الخارجية االربية الحلقة

 (السطحية

A-Faser   لعضالت الرئيسية العصبية األلياف من : مجموعة)أ(األلياف العصبية 

 عالية توصيل وسرعة بقطركبيرنسبيا تتميز التي العظمى الهيكل

afebril (fieberfrei) بال حمى , غير مصحوب بحمى 

Affekt (Gemütserregung; affectus; 

Gemütszustand) 

 شعور, إحساس, مشاعر, حس

Affektepilepsie الصرع العاطفي 

Affekthandlung (Kurzschlußhandlung) التسرع في العمل 

Affekthyperämie (Erythrophobie; Erythema 

pudicitiae; Erythema iracundiae; Schamröte) 

 حيائي حمامي

Affektion وجدان , علة , عاطفة 

Affektinkontinenz عاطفي سلس 

affektiv عاطفي , وجداني 

Affektivität وجدان , عاطفة 

Affektkrampf, respiratorischer تشنج الجهاز التنفسي العاطفي 

Affektlabilität (Rührseligkeit; affektive 

Labilität; Stimmungslabilität) 

 مزاجي تقلقل, عاطفي تقلقل

Affenfurche (Vierfingerfurche; Simian Crease) غضن قردي 

Affenhand (Schwurhand) , القرد يد,  الرانفة يد النسناس, يد ضامرة 

Affenpocken القردة جدري 

afferens (afferent) : المركز نحو وعاء أو عصب ينقل وارد 

Afferenz وارد 

Affinität ألفة 

affiziert مصاب بـ , أصيب بـ 

Afibrinogenämie فقد فيبرينوجين الدم 

Aflatoxin للكبد ومسرطنة سامة أفالتوكسين: مستقلبات فطرية 

AFP (Alpha-Fetoprotein) البروتينات البروتين الجنيني الفا :واحد من  

 تشخيص في كعالمة استخدامه يتم الذي

 الورم

After (Proctos; Anus) الشرج 

After, künstlicher شرج اصطناعي 

Afterjucken (Pruritus ani) الحكة الشرجية 

Agalaktie انقطاع حليب الثدي 

agam التعرسي 

Agammaglobulinämie فقد غاماغلوبولين الدم 

Agammaglobulinämie kongeni-

tale Typ Bruton 

 حسب الخلقي الدم غلوبولين غاما فقد

 بروتون

Agamogenie (Apomixis) تكاثر التعرسي, تكاثر تقسمي 

aganglionär عديم الخاليا العقدية,العقدي 

Aganglionosis انعدام الخاليا العقدية 

Agar(-Agar)  أغار: تركيب جالتني يستخدم كوسط زرعي في المختبرات
 األحياء الدقيقة لنمو وتكاثر

Agar-Diffusionstest اختبار النشر باالغار 

Agarose السكاريد المتبلور أغار 

Agenesia (Agenesis) عدم التخلق 

Agenitalismus انعدام األعضاء التناسلية 

Agens عامل 

Ageusie (Geschmacksverlust) فقد حاسة الذوق 

Agglomeration (Aggregation; Zusammenballung) تكوم 

Agglutination تراص 

Agglutinationstest اختبار تراص 

Agglutinin راصة 
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Agglutinogen مسترص 

Aggravation تفاقم 

Aggregat يتكدس , يكدس 

Aggregation (Agglomeration) تكدس 

Aggregatzustand حالة تكدسية 

Aggressin مضعف للمقاومة 

Aggressivität عدوانية 

agitans هياجي 

Agitation (Agitiertheit) رج , هياج 

Aglossie انعدام اللسان 

aglukosurisch ,البول السكري متعلق بالبيلة الالسكرية 

Aglykon الجزء الالسكري 

Agnathie انعدام الفك 

Agnosie (agnostische Störung) :القدرة فقدان)العجز عن إدراك منبه َعَمه 

 أو األشخاص أو األشياء على التعرف على

 (الروائح أو األشكال أو األصوات

Agnosie, akustische عمه سمعي 

Agnosie, optische عمه إبصاري 

Agnosie, taktile عمه لمسي 

Agonadismus انعدام الغدد التناسلية 

agonal احتضاري, نزعي 

Agonie (Agone)  ,ألم شديد احتضار ,نزع ,سكرة الموت 

Agonist ناهضة ,ناهض :عضلة أو مادة 

Agoraphobie (Platzangst) االماكن رهاب,الميادين رهاب,الخالء رهاب 

 المزدحمه

Agrammatismus حبسة نحوية 

agranulär المحبب 

Agranulozytose ندرة المحببات 

Agraphie (Agrafie) تعذر الكتابة,الالكتابية 

Agraphie, motorische تعذر الكتابة الحركي 

Agrypnie (Schlaflosigkeit; Insomnie) أرق 

Agyrie (Agyrismus) انعدام التالفيف 

Ahaptoglobulinämie فقد هابتوغلوبين الدم 

Ahlfeld Zeichen 1  الوالدة بعد المشيمة على:تراخي الضغط ١عالمة الفيد 

Ahlfeld Zeichen 2  المنتظم بعد الشهر الثالث : تقلص الرحم غير ٢عالمة الفيد
 من الحمل

Ahornrindenschäler-Krankheit داء لحاء القيقب 

Ahornsirupharn-Krankheit داء بول شراب القيقب 

AI (artifizielle Insemination) إمناء اصطناعي 

AIDS متالزمة العوز المناعي المكتسب, اإليدز 

Aitken Klassifikation  تصنيف أيتكين في كسر المشاشي 

Ajmalin الجمين:دواء مضاد لالضطراب النظم 

AK (Antikörper) مختصر جسم ضد أو جسم م ضاد 

Akalkulie (Rechenschwäche; Zahlenschwäche) الالحسابية 

Akanthästhesie حس التشوك 

Akanthokeratose شواك 

Akanthokeratolysis انحالل األشواك 

Akantholyse األشواك انحالل 

Akanthom (Acanthoma) شوكوم، ورم شائكي 

Akanthom akantholytisches dyskeratoti-

sches (dyskeratotic acanthoma, epidermo-

lytisches Akanthom) 

 للبشرة حال شائكي ورم

akanthopapilläre Schicht (Stra-

tum spinosum; Stachelzell-

schicht; Rete Malpighii) 

 الشائكة البشروية الطبقة,مالبيغي شبكة

Akanthose (Acanthosis) شواك 

Akanthozyt (Stachelzelle) كرية شائكة 

Akapnie أكسيد الكاربون في الدم نقص الكربمية:نقص ثاني 

Akarbie نقص بيكربونات الدم 

Akarinose (Milbenbefall, Acari-

asis, Acaridosis, Akaridose) 

 داء الحلم

Akarizid مبيد الحلم 

Akatalasämie (Takahara-Krankheit) داء تاكاهارا: انعدام الكاتاالز 

Akataphasie   عاياة,حبسة تكلمية  م 

Akathisie إحساس المصاب بالتوتر الداخلي و  أكاثيزيا , تعذر الجلوس :هي

 عدم راحة بحيث أنه ال يستطيع الجلوس بهدوء بدون حركة

Akinesie (Akinese) تعذر الحركة 

akinetisch متعلق أو مصاب بتعذر الحركة 

Akinozoospermie المنوية الحيوانات شلل 

Akkommodation تكيف، مطابقة 

Akkommodationsbreite مجال التكيف 

Akkommodationskrampf (Ak-

kommodationsspasmus; Ziliar-

muskelkrampf) 

 الهدبية العضالت تشنج:العين تكيف تشنج

 للعين

Akkommodationslähmung (Zykloplegie) التكيفي القزحية شلل 

Akladiose (Acladiosis) المتماديات داء 

Akme أوج 

Akne (Acne; Hautfinne; Hautfinnenausschlag) عد 

Akne vulgaris (Akne simplex) عد شائع ,حب الشباب 

aknegen محدث العد 

Aknekeloid  الجريبات الجدروي جدرة عدية ,التهاب 

Aknemie ضمور الربلتين 

Akoasma هلوسة سمعية 

Akorie الحدقةأو انعدام  تعذر الشبع 

akral (acralis) طرفي، قمي 

Akranie انعدام القحف 

Akremoniose داء المكمومات 

Akren (Acra) الجسم أطراف 

Akridin أكريدين: صبغ أصفر ومطهر 

Akroagnosie عمه األطراف 

Akroanästhesie خدر األطراف 

Akroasphyxie (Acrocyanosis; 

Acroasphyxia; Akrozyanose ) 

أختناق األصابع: أضطرب الدورة الدموية 
األوكسجن  في األصابع مما ينتج عنه قلة

في األصابع وبالتالي تحولها الى اللون 
 األرجواني أو الشمعي

Akrochordon ثؤلول معنق 

Akrocyanosis (Akrozyanose) زراق األطراف 

Akrodermatitis التهاب جلد األطراف 

Akrodynie-syndrom (Feersche Krankheit; 

vegetative Neuropathie; Trophoderma-

 ألم متالزمة

 اغتذائي عصاب,النهايات



العربي-المعجم الطبي األلماني  
 

18 
 

toneurose; Rosakrankheit) األطراف وجع مع جلدي ,

 الوردي المرض

Akroelephantiasis  (Akropachie; Marie-

Bamberger-Syndrom; Hypertrophe Osteo-

arthropathie; Osteoarthropatia hypertro-

phica; Pierre-Marie-Krankheit; Man-

kowsky-Syndrom; Hagner-Syndrom) 

 اعتالل,النهايات ثخن

 ضخامي عظمي مفصلي

Akrogerie (Gottron-Syndrom) شيخوخة النهايات 

Akrognosie حس وخزي 

Akrokeratose (Akrokeratosis) تقران النهايات 

Akrokeratosis verruciformis 

(Hopf-Keratose; Hopf-

Syndrom) 

 متالزمة هوبف, تقران النهايات الثؤلولي

Akrolentiginöses malignes Me-

lanom 

 بالنهايات النمشي الميالنيني الورم

Akromegalie(Pierre-)Marie-

Syndrom; Pachyakrie) 

ضخامة األطراف أو الَعْرَطلَة وتسمى 
 أيضاً ضخامة النهايات

Akromelalgie ألم النهايات 

Akromikrie صغر النهايات 

Akromioklavikulargelenk (Articulatio 

acromioclavicularis) 

 المفصل األخرمي الترقوي

Akromion (Acromion; Schulterdach) الناتئ األخرمي 

Akroneurose عصاب األطراف 

Akroosteolyse  النهاياتانحالل عظام 

Akropachie (Marie-Bamberger-Syndrom; 

Hypertrophe Osteoarthropathie; Osteo-

arthropatia hypertrophica; Pierre-Marie-

Krankheit; Mankowsky-Syndrom; Hag-

ner-Syndrom; Akroelephantiasis ) 

 اعتالل,النهايات ثخن

 ضخامي عظمي مفصلي

Akroparästhesie  المؤلمتنمل األطراف 

Akropigmentation فرط تصبغ األطراف )اليدين والقدمين والوجه( 

Akropustulose infantile(Acropustulosis infanti-

lis; infantile acropustulosis; infantile Akropustu-

lose; infantile Acropustulose) 

 تبثر طرفي طفلي

Akrosklerose (Akrosklerodermie)  النهاياتتصلب جلد 

Akrosom (Acrosoma; Galea 

acrosomatica) 

 المنوي جسيم طرفي في مقدمة الحيوان

Akrospirom (Ekkrines Porom) العرقية الغدد نهايات ورم 

Akrotrophoneurose عصاب األطراف االغتذائي 

Akrozephalie (Hochköpfigkeit, 

Turmschädel; Spitzschädel) 

 تسنم الرأس

Akrozephalosyndaktylie (Apert-

Syndrom) 

وارتفاق  متالزمة آبير :تسنم الرأس

 األصابع

Akrozyanose (Akroasphyxie; Acrocyanosis; 

Acroasphyxia) 

 زراق األطراف

Aktigraphie الحيوية الفعالية مخطط 
Aktin  النواة حقيقية الخالياأكتين: بروتين موجود في جميع 

aktinisch سافع 

Aktinische Erythrodermie السفعي الجلد احمرار 

Aktinium  أكتينيوم:العنصرالتاسع والثمانون 

Aktinodermatitis التهاب الجلد السفعي 

Aktinomykose (Actinomycosis)  :َعاعّي أو داء الشعيات مرض الفَُطار الشُّ
الحادة إلى  هو عدوى ميكروبية تحت

موجب  مزمنة يسببها ميكروب خيطي,
 لصبغة الجرام، الهوائي

Aktinomyosin أكتوميوزين: المعقد البروتيني العضلي 

Aktinomyzet (Strahlenpilz; Actinomyces) شعيات 

Aktinon األكتينون ,  الرادون 

Aktionspotenzial (AP) جهد الفعل 

Aktionsstrom تيار الفعل 

aktiv فعال 

Aktivator مفعل,منشط 

aktiviert منشط ,مفعل 

Aktivierung تنشيط ,تفعيل 

Aktivierungsanalyse التحليل بالتنشيط 

Aktivität نشاط 

Aktivität, enzymatische نشاط إنزيمي 

Aktivität, katalytische نشاط تحفيزي 

Aktivität, optische نشاط بصري 

Aktivkohle فحم نباتي منشط 

Aktographie النشاط مقياس 

Aktomyosin أكتوميوزين: المعقد البروتيني العضلي 

Aktualneurose عصاب فعلي 

Akupressur الضغط اإلبري,إرقاء إبري 

Akupunktur الوخز اإلبري 

Akureyri-Krankheit والنخاع داء آكوريري :التهاب الدماغ 

 للعضل المؤلم الحميد

Akustik السمعيات,الصوتيات أو الصوت علم 

Akustikus العصب السمعي 

Akustikusneurinom ورم غمد الليف العصبي السمعي 

akustisch سمعي 

akustisch evoziertes Potential (AEP) 
 المحرض السمعي  الجهد

akut حاد 

Akute erythrämische Myelose 

(Di Guglielmo-Syndrom; akute 

Erythroleukämie) 

 الحمراء النقويات كثرة: غولييلمو دي داء

Akute-Phase-Protein بروتين المرحلة الحادة 

Akute stenosierende Laryngotracheitis 

(Pseudo-Krupp, falscher Krupp; Pseu-

docroup, Laryngitis subglottica; subglotti-

sche Laryngitis)    

الخانوق الكاذب )أو اِْلتِهاُب 
غاَمى و  الَحْنَجَرِة و الرُّ

 َقَصبات(ال

Akutphasereaktion الحادة المرحلة استجابة 

Akutversorgung رعاية وجيزة 

Akute Zystitis الحاد المثانة التهاب 

Akzeleration تعجيل,تسارع 

Akzeptanz تقبل 

Akzeptor متقبل 

akzessorische Mamma 

( Aberrierte Brust ; Polymastie ) 

 الزائد الثدي أو اإلضافي الثدي

Akzessoriuslähmung شلل العصب التبعي 

akzidentell عارض,حادثي 

Ala (Flügel) جناح 

Alagille-Syndrom (ALGS; 

Alagille-Watson-Syndrom; 

arteriohepatische Dysplasie) 

 الشرياني التنسج خلل,أالجيل متالزمة

 الكبدي

Alalie (Alalie) تعذر الكالم,بكامة 

Alanin أالنين: حمض أميني 

http://www.dict.cc/deutsch-englisch/akzessorische+Mamma.html
http://www.dict.cc/deutsch-englisch/akzessorische+Mamma.html
http://www.dict.cc/deutsch-englisch/akzessorische+Mamma.html


العربي-المعجم الطبي األلماني  
 

19 
 

Alaninaminotransferase 

(ALAT) 

 إنزيم ناقلة أمين األالنين 

alaris (flügelförmig) جناحي 

Alarmpunkte (Mo-Punkte, Mu-

Punkte) 

 على الموجود التنبيه نقاط: التنبيه نقاط

 في وتستخدم الجسم من األمامي الجزء

 باألبر الوخز

Alarmreaktion تفاعل النذير 

Alastrim (weiße Pocken; Variola minor) نبخ الجدري الصغير 

Alaun (Alumen) شب 

Albers-Schönberg Krankheit 
(Osteopetrose; Marmorkno-

chenkrankheit) 

 العظام شونبيرغ: تصخر-مرض البرز

Albert Krankheit (Achillobursi-

tis) 

 التهاب جراب العرقوب

Albini Knötchen (Cruveilhier-

Knötchen) 

الصمامات  عقيدات ألبيني على حوافي

 األذينية البطينية

Albinismus (Weißsucht) مهق, برص 

Albinismus circumscriptus (Albinismus partialis; 

partieller Albinismus) 

 متحدد مهق

Albinismus totalis شامل مهق 

Albinismus-Taubheit-Syndrom (Dolowitz-

Aldous-Syndrom; Ziprkowski-Margolis-

Syndrom) 

 والصمم المهق متالزمة

Albino أمهق 

Albinoidismus مهق 

Albright-Syndrom (Albright-

McCune-Sternberg-Syndrom; 

McCune-Albright-Syndrom; 

MAS; Polyostotic fibrous dys-

plasia) 

-أولبرايت متالزمة او أولبرايت متالزمة

-ماكيونأ متالزمة او ستيرنبيرغ-ماكيونا

 مع العظمي الليفي الحثل   ولبرايت

 جلدية تصبغات

Albright-McCune-Sternberg-

Syndrom (Albright-Syndrom; 

McCune-Albright-Syndrom; 

MAS; Polyostotic fibrous dys-

plasia) 

-أولبرايت متالزمة او أولبرايت متالزمة

-ماكيونأ متالزمة او ستيرنبيرغ-ماكيونا

 مع العظمي الليفي الحثل   ولبرايت

 جلدية تصبغات

Albugo (Albugo unguium) فوف :بياض في الظفر 

Albumin ألبومين 

Albumin-Globulin-Quotient نسبةاأللبومين للغلوبولين 

Albuminose (Proteosen) تدهور البروتين 

Albuminurie بيلة ألبومينية 

albus (weiß) أبيض 

Aldehyd ألدهيد 

Aldehydalkohol ألدهيد الكحول 

Aldehyddehydrogenase نازعة هيدروجين األلدهيد :إنزيم 

Aldehydoxidase أوكسيديز ألدهيد 

Aldehydprobe (Ehrlich) تفاعل ايرلش لأللدهياد 

Aldehydzucker (Aldose) ألدوز:سكر يشتمل على زمرة ألدهيد 

Aldohexose ألدوهكسوز 

Aldol ألدول: قاعدة ألدهيدية 

Aldolase  إنزيم ألدوالز 

Aldopentose كاريد يحتوي على خمسة ذرات َكْرُبون  الدوبنتوز:هو أُحاِديُّ السا
 مع أربع مجموعات هدروكسيل ومجموعة ألدهيد واحدة

Aldose ألدوز:سكر يشتمل على زمرة ألدهيد 

Aldosteron ألدوستيرون :هرمون 

Aldosteronismus (Hyperal-

dosteronismus) 

االلدوستيرونية او فرط األلدوستيرونية: 
الكظرية الذي ينتج  إحدى اضطرابات الغدة

 عنه زيادة إفراز هرمون األلدوستيرون

Aldosteronismus, primärer 
(Conn-Syndrom) 

 ألدوستيرونية أولية

Aldosteronismus, sekundärer ألدوستيرونية ثانوية 

Aldrich Syndrom (Wiskott-

Aldrich-Syndrom) 

متالزمة ويسكوت ألدريخ ) إكزيما وقلة 

 )الصفيحات الدموية ونقص المناعة

Aleppobeule (Leishmaniose kutane; Haut-

leishmaniose; Orientbeule; Jerichobeule; 

Sartengeschwür; Biskrabeule; Siskrabeule; 

Bagdadbeule; Gafsabeule; Nilbeule; Del-

hibeule; Lahorebeule; Dattelbeule; Jah-

resbeule; espundia) 

داء الليشمانيات الجلدي, 

حبة بغداد, قرحة شرقية 

دمل حلب,قرحة 

    دلهي,إسبونديا

Aleukämie (aleukämische Leu-

kämie) 

ندرة الكريات  ابيضاض الابيضاضي,

 البيض

Alexander Syndrom (Morbus 

Alexander; Alexander Krank-

heit) 

 المادة حثل) الكسندر داء , متالزمة الكسندر

 (الطفلي البيضاء

Alexie (Alexie; Leseunvermö-

gen) 

 تعذر القراءة,ألالقرائية

Alexin المتممة 

Alfentanil الفينتانيل: دواء مسكن لألالم ينتمي لعائلة مسكنات االلم المخدرة 

Algesie (Schmerzempfindung) حساسية االلم 

Algesimetrie قياس التألم 

Algodystrophie (Morbus Sudeck; Sudeck 

Krankheit; Sudeck'sche Dystrophie; 

Sudeck-Dystrophie; Sudeck-Syndrom; 

Sympathalgie; Komplexes regionales 

Schmerzsyndrom; Sympathische Re-

flexdystrophie (SRD); Reflex Sympathe-

tic Dystrophy Syndrome ;RSD) 

متالزمة األلم الناحي المركب 

عقد  أو األلم الناحي الم 

Algolagnie (Schmerzgeilheit) شبق ألمي 

Alibert-Mentagra-Krankheit (Folliculitis 

simplex barbae; Folliculitis barbae; 

Sycosis simplex) 

التهاب جريبات شعر اللحية, 

 التينة الشائعة
 

Alimemazin اليميمازين : دواء مهدئ 

alimentär (alimentarius) هضمي,طعامي, غذائي 

aliphatisch مركب أليفاتي 

Alkali قلوي 

Alkaliämie  , قلوميةقالء الدم 

Alkalimetrie قياس القلوية 

Alkalireserve المدخر القلوي 

alkalisch قلوي 

Alkaliurie بيلة قلوية 

Alkaloid قلواني 

Alkalose قالء 

Alkalose, metabolische قالء استقالبي 

Alkalose, respiratorische قالء تنفسي 

Alkapton آلكابتون 

Alkaptonurie  الكابتونِيَّة أو ألكابتنيوريابِيلَة 

Alkohol كحول 

Alkoholabusus معاقرة الكحول 

Alkoholbestimmung تحديد الكحول 

Alkoholblockade كحولي عصبي احصار 

Alkoholdehydrogenase (ADH) نازعة هيدروجين الكحول:إنزيم 
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Alkoholdelir هذيان كحولي ,هذيان ارتعاشي 

Alkoholdepravation حرمان كحولي 

Alkoholembryopathie متالزمة الجنين الكحولي 

Alkoholepilepsie صرع كحولي 

Alkoholhalluzinose داء الهلوسة الكحولية,هالس كحولي 

Alkoholiker كحولي 

Alkoholintoxikation تسمم كحولي 

alkoholisch كحولي 

Alkoholismus كحولية, إدمان المسكرات 

Alkoholpolyneuropathie اعتالل األعصاب الكحولي 

Alkoholpsychose ذهان كحولي 

Alkoholrausch التسمم بالكحول 

Alkylanzien مواد قاعدية 

ALL (akute lymphatische Leukämie) ابيضاض الدم المفاوي الحاد 

Allachästhesie (Allästhesie; Alloästhesie; Allochirie) حس نازح 

Allantoin آالنتوين مادة كيميائيه تنتج من أكسدة الحمض البولي 

Allantois السويقة خلف الخلفي للمعي البطني السطح السقاء: هو ردب ينشأ من 

 المحية

Allel أو للجين بديل شكل أو نسخة هو البديل أو الحليل أو أالئل, أليالن, أليل 

 الجيني الموقع

Allen-Spitz-Nävus (Spitz-

Nävus; Spitz-Tumor; Spindel-

zellnävus; Epitheloidzellnävus; 

benignes juveniles Melanom) 

وحمة سبيتز  , َوَرم ميالنيني يَفَعي ,وحمة 

 ِمْغَزلَية وظهارية الخاليا

Allergen مستأرج 

Allergenkarenz ,للحساسيه المسببة العوامل تجنب تجنب المحسسات 

Allergentestung اختبار المحسسات,اختبار الحساسيه 

Allergie أرجية, فرط التحسس للمستضد 

Allergie vom Soforttyp الحساسية الفورية 

Allergie vom verzögerten Typ الحساسية المتأخرة 

Allergie-Diät نظام غذائي استبعادي 

Allergic granulomatosis (EG-

PA) (Eosinophile Granulomato-

se mit Polyangiitis; Churg-

Strauss-Granulomatose; Churg-

Strauss-Syndrom;Churg-

Strauss-Vaskulitis) 

 الحساسية)  ستروس شيرغ متالزمة

 (الحبيبية

Allergisierung تأريج :إحداث األرجية 

Allergologie علم األرجيات 

Allergometrie مقياس التحسس 

Alles-oder-Nichts-Gesetz قانون الكل أو العدم 

Allezandrini-Syndrom   تاََلِزَمة  شبكية التهاب) آليتساندريني م 

 (الجانب نفس في وبهق وصمم

Allgemeinarzt طبيب عام, ممارس عام 

Allgemeinnarkose (Allgemeinanästhesie) تخدير عام 

Allgemeinzustand (AZ) الحاله العامه 

Allicin (الثوم في يوجد عضوي كبريت مركب)األليسين 

Alloantigen مستضد خيفي 

Alloantikörper ضد خيفي 

Allocheirie (Allästhesie; Alloäs-

thesie; Allachästhesie) 

حس نازح للمقابل:اضطراب حسي يتميز 
باحساس المريض بااللم عند  نقطة معينة 
من الجسم عند لمس أو تحفيز نقطة مقابلة 

 على الجانب اآلخر منه 

Allochezia (Allochezie)  تبرز مخالف:تصريف البراز من خالل فتحة غير
فتحة الشرج اوخروج مواد غير برازية من فتحة 

 الشرج 

allogen نفس النوع خيفي: آت من فرد آخر من 

Allokinese حركة نازحة للمقابل 

Allometrie (Allomorphosis) قياس التنامي 

Allopathie لدى العليل تضاد المرض معالجة إخالفية:إحداث حالة 

Alloplastik رأب بالطعم الخيفي 

Allopurinol آلوبورينول :دواء لمعالجة النقرس 

Allorrhythmie اضطراب النظم المتكرر 

Allosterie بارتباطه  بمادة أخرى غير ركيزته تفارغ: تغير فعالية إنزيم ما 

Allotransplantat لنفس النوع طعم خيفي: طعم من فرد ينتمي 

Allotriophagie  التربة والحجارة والزجاج تناول مواد غير عادية مثل 

Allotypie تنامط خيفي 

Alloxan-Diabetes السكري الناجم عن األلوكسان 

Almeida-Krankheit 

(Parakokzidioidomykose; Lutz-

Splendore-de-Almeida-Krankheit; 

Brasilianische Blastomykose; Süd-

amerikanische Blastomykose) 

 داء, ألميدا-سبلندوري-لوتس داء

 جنوبي أمريكي برعمي فطار,آلميدا

 الكرواني نظير الفطار,

Aloe  أوراق الصبرالمجففةصبر ,عصارة 

Aloe vera (Echte Aloe) ألوي أو الحقيقية األَْلَوة أو الحقيقي الَصبِر 

 (النباتات من نوع)  فيرا

Aloin الوين عنصر رئيسي من ملين األلوة 

Alopecia (Alopezie) ثعلبةحاصة ,فقد الشعر الموضعي 

Alopecia actinica  
 ثعلبة شعاعية

Alopecia androgenetica  
ثعلبة دنفية:سقوط األشعار وخاصة من 

 الرأس بسبب الدنف ونقص الوارد الغذائي

Alopecia areata ثعلبة بقعية 

Alopecia areata universalis الثعلبة البقعية الشاملة 

Alopecia atrophicans ثعلبة كاذبة 

Alopecia liminaris )ثعلبة محددة) ثعلبة هامشية رضحية 

Alopecia maligna totalis  
 ثعلبة شاملة 

Alopecia marginalis  
 ثعلبة هامشية

Alopecia mechanica  
 ثعلبة ميكانيكية السبب)ثعلبة رضحية(

Alopecia mucinosa pinkus  
 دويرية, ثعلبة ندبيةثعلبة 

Alopecia neonatorum 
 ثعلبة الوليد

Alopecia pityroides  
 نخالية)ثعلبة مثية(ثعلبة 

Alopecia praematura  
 ثعلبة مبتسرة

Alopecia pseudoareata الثعلبة البقعية الكاذبة 

 Alopecia seborrhoica  
 ثعلبة مثية 

Alopecia senilis  
 ثعلبة شيخوخية 

Alopecia simplex  
 ثعلبة مبتسرة

Alopecia specifica  
هريَّة  ثعلبة ز 

Alopecia symptomatica  , ثعلبة أعراضية 

 

 ثعلبة مصحوبة بأعراض 

Alopecia triangularis congenita-

lis 

 ثعلبة خلقية مثلثة: صلع خلقي ثالثي الزوايا

http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=16&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjK16nC7o_KAhUB3iwKHT8-AQQ4ChAWCDUwBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.gesundheit.de%2Flexika%2Fmedizin-lexikon%2Fparakokzidioidomykose&usg=AFQjCNFDv7sCbwAFxHCrGrOk3vPEjMwJ_A&bvm=bv.110151844,d.bGg
http://www.gesundheit.de/lexika/medizin-lexikon/alopecia-actinica
http://www.gesundheit.de/lexika/medizin-lexikon/alopecia-androgenetica
http://www.gesundheit.de/lexika/medizin-lexikon/alopecia-maligna-totalis
http://www.gesundheit.de/lexika/medizin-lexikon/alopecia-marginalis
http://www.gesundheit.de/lexika/medizin-lexikon/alopecia-mechanica
http://www.gesundheit.de/lexika/medizin-lexikon/alopecia-mucinosa-pinkus
http://www.gesundheit.de/lexika/medizin-lexikon/alopecia-neonatorum
http://www.gesundheit.de/lexika/medizin-lexikon/alopecia-pityroides
http://www.gesundheit.de/lexika/medizin-lexikon/alopecia-praematura
http://www.gesundheit.de/lexika/medizin-lexikon/alopecia-seborrhoica
http://www.gesundheit.de/lexika/medizin-lexikon/alopecia-senilis
http://www.gesundheit.de/lexika/medizin-lexikon/alopecia-simplex
http://www.gesundheit.de/lexika/medizin-lexikon/alopecia-specifica
http://www.gesundheit.de/lexika/medizin-lexikon/alopecia-triangularis-congenitalis
http://www.gesundheit.de/lexika/medizin-lexikon/alopecia-triangularis-congenitalis


العربي-المعجم الطبي األلماني  
 

21 
 

Alopezie (Alopecia; Haarlosigkeit; 

Glatze) 

 ثعلبةحاصة ,فقد الشعر الموضعي

Alpdrücken كابوس 

Alpers Syndrom (Nephropathie-

Taubheits-Syndrom) 

أو متالزمة اعتالل الكلية متالزمة البيرز 

 والصمم

 

  

Alpha-Aktivierung   ألفا -تنشيط 

Alpha-Amylase اميليز: انزيم-الفا 

Alphablocker   ,إحصار ألفاويمحصر لألدرينيات األلفا 

Alphablockierung ,حصر موجات الفا اعتراض موجات ألفا 

Alpha-Fetoprotein (AFP) الفا -البروتين الجنيني 

Alpha-Mannosidose 

 

 )مانوزيداز-α لنقص نتيجة) األلفي المانوزيدي الداء

Alphahämolyse (α-Hämolyse) انحالل الدم األلفائي 

Alphaketten-Krankheit داء السلسلة الثقيلة ألفا 

Alphalipoprotein الفا-البروتين الدهني الفا,-البروتين الشحمي 

Alphaprodin )الفابرودين) دواء مسكن وخافض للحرارة 

Alpharezeptor مستقبلة ألفاوية 

Alpharezeptorenblocker حاصرات مستقبالت ألفا 

Alpharhythmus  إيقاع ألفا 

alpha-ständig موقع الفا 

Alphastrahlung (α-Strahlung) أشعة ألفا 

Alphateilchen جسيمات ألفا 

Alpha-Thalassämie  االلفا ثالسيما, ثالسيميا ألفا:  هو أحد أنواع الثالسيميا
يتصف بنقص أو انعدام في تكوين السلسلة ألفا، أحد 

 الهيموغلوبين األساسيةمكونات 
Alphavirus فيروس ألفا:هو فيروس من جنس الفيروسات الطخائية 

Alphawelle موجات ألفا في مخطط كهربية الدماغ 

Alphazelle خاليا ألفائية 

Alphazerfall بلى ألفائي 

Alpinmedizin (Bergmedizin; Gebirgsmedizin) طب الجبال 

Alport Syndrom (Progressive 

hereditäre Nephritis; hereditä-

re Nephritis) 

 متالزمة آلبورت أو التهاب الكلية الوراثي

alt  كبير في العمر , قديم 

Alter عمر 

Alter, biologisches العمر البيولوجي 

Alter, chronologisches العمر الزمني 

Alter, funktionelles العمر الوظيفي 

Alter, hohes شيوخة 

Alter, kalendarisches العمر الزمني 

Alteration تبدل , تبديل 

alternans متناوب 

Alternans تناوب,متناوب 

alternierend متناوب,يناوب 

Alternsforschung (Alternsleh-

re) طب الشيوخ 

Altersamyloidose (senile amyloidosis) الشيخوخي النشواني الداء 

Altersatrophie (senile Atrophie) ضمور شيخوخي 

Altersdiabetes , السكري غيرالمعتمد على األنسولين السكري البادئ في البالغين 

Altersfleck (Lentigo senilis; Lentigo 

solaris; senile Lentigo;senile freckle )   

 شيخوخية نمشة, شمسية نمشة

Altersemphysem نفاخ شيخوخي 

Alterserythrodermie (Melano-

Erythrodermie)   

 الميالنيني الجلد احمرار

Altersflecke (Lentigo senilis; Lentigo so-

laris) 

 نمشة شيخوخية

Altershaut (senile Hautatro-

phie) 

 الشيخوخي الجلد ضمور ,تشيخ الجلد

Altersheilkunde (Altersmedizin; Geriatrie) طب الشيخوخة 

Altersosteoporose تخلخل العظم الشيخوخي 

Alterspemphigus (Pemphigoid 

bullöses; Alterspemphigus; 

Dermatitis herpetiformis senilis; 

Erythema bullosum chronicum)  

, مزمن فقاعي حمامى, الفقاعي الفقاع شبيه

 الشيخوخي الهربسي الجلد التهاب

Alterspigment (Lipofuszin)  ليبوفوسين:صبغة ّدهنّية بنية اللون تتواجد
في الخاليا العضلية للقلب وفي االعصاب 

 و الكبد، تحدث عموماً بُعمر متقّدم

Alterspsychose ذهان شيخوخي 

Altersschwerhörigkeit (Presbyakusis)  صمم شيخوخي 

Alterssichtigkeit (Presbyopie) قصو البصر الشيخوخي 

Alterswarze (Verruca seborrhoica senilis; 

Alterswarze; seborrhoische Warze) 

 ثؤلول شيخوخي

Alterung, vorzeitige شياخ 

Altinsulin أنسولين نظامي 

Alttuberculin توبركولين أصلي 

Alumen شب 

Aluminium األلومينيوم:العنصرالثالث عشر 

Aluminium-Gleichwert مكافىء األلومنيوم 

alveolär (alveolaris) سنخي 

Alveolaratrophie ضمور سنخي , ضمور السنخ 

Alveolarektasie توسع سنخي 

Alveolarepithel ظهارة تنفسية 

Alveolarepithelzelle خلية رئوية 

Alveolarfortsatz ناتئ سنخي 

Alveolarluft هواء سنخي 

Alveolarzellkarzinom سرطانة الخاليا السنخية 

Alveolen (Alveoli) أسناخ ,سنخ 

Alveolen dentales أسناخ سنية 

Alveolen pulmonis الحويصالت الرئوية 

Alveolitis التهاب األسناخ 

Alveolokapillarblock إحصار سنخي شعيري 

Alveolus (Alveole) أسناخ ,سنخ 

Alymphoplasia thymica عدم التنسج اللمفاوي التوتي المنشأ 

Alymphozytose ندرة اللمفاويات 

Alzheimer Krankheit (präsenile Alzhei-

mer-Demenz; Demenz vom Alzheimer-

Typ) 

 داء آلزهايمر: الخرف الكهلي

amakrin عديم االستطاالت 

Amakrine Zelle (Neuronum 

amacrinum; Amakrinzelle) 

 خلية عديمة االستطالة المحوارية

Amalgam  لحشو األسنان ,مزيج: خليطة معدنيةملغم 

Amanita أمانيت: جنس من الفطريات 
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Amanitin أمانيتين قلواني سام 

Amantadin أمانتادين :دواء مضاد للفيروسات 

Amara (remedia) مريات, أدوية مرة 

Amastie انعدام الثدي 

Amaurose (Amaurosis)  العصب الُكْمَنُة : ُظلمٌة في البصر بسبب مرض
البصري ، أَو الشبكية ، أَو المخ بدون تغير ظاهر في 

 شكل العين
Amaurose fugax (Vorübergehende Blind-

heit) 

 الكمنة العابرة,عمى عابر

amaurotisch مكمون,كمني 

Ambisexualität (Bisexualität; 

Zweigeschlechtlichkeit) 

 الصفات الجنسية االتصال بالجنسين,ثنائية

Ambitendenz تناقض االستجابات 

Ambivalenz التناقض الوجداني 

Amblyopia (Amblyopsie)  عضوي واضحغمش :ضعف الرؤية دون سبب 

Amblyoskop مصواب الغمش 

Amboß (Incus) السندان 

Ambozeptor بين الجسمين: في الفقرات 

ambulant مريض خارجي 

Ambulanz قسم العيادات الخارجية 

Ambulatorium عيادة خارجية 

Ameisenlaufen نمالن 

Ameisensäure (Methansäure; Acidum formicum) حمض الفورميك 

amelanotisch عديم الميالنين 

Amelie (Amelia) انعدام األطراف 

Ameloblast أرومة الميناء :خلية 

Ameloblastom ورم مينائي,ميناؤوم 

Ameloblastosarkom ,ورم أرومي مينائي خبيث ساركومة أرومية مينائية 

Amelogenesis imperfecta   تخلق الميناء الناقص 

 
Amenorrhö (Amenorrhoea; Amenorrhoe) ضهى ,انقطاع الحيض 

Amenorrhö, funktionelle  انحباس الدورة الشهرية الوظيفي 

Amenorrhö, primäre ضهى أولي 

Amenorrhö, sekundäre ضهى ثانوي 

Amentia (Amentielles Syndrom) هبل 

Amerikanische Trypanosomi-

asis (Chagas-Cruz-Krankheit; 

Chagas-Krankheit; Morbus 

Chagas) 

 شاغاس داء أو األمريكي المثقبيات داء

Amethopterin اميثوبترين:دواء سام لخاليا 

Ametropie  البصر: هو عدم قدرة العين على تركيز الضوء خطأ انكسار
 على الشبكية

Amid الهيدروجين في األمونيا أميد :مركب يحل فيه أسيل محل 

Amidase أميداز: إنزيم 

Amidopyrin  أميدوبيرين: مادة بلورية بيضاء تستخدم كمسكن لأللم وخافضه
 للحرارة

Amikrobiose, intestinale   في األمعاء عدم وجودالبكتريا التعيشيه 

Amikron  جسيمات صغيرة غير مرئية 

Amimie تعذر اإليماء,ألالإيمائية 

Amin  هيدروكربوني أو أكثر محل الهيدروجين في األمونياأمين :مركب يحل فيه جذر 

Amin, vasoaktives أمين فعال في األوعية 

Aminase  أميناز:انزيم محفز لألنقسام 

Amindiabetes (Cystinose ; 

Bürki-Rohner-Cogan Syn-

drom ; Abderhalden-Fanconi-

Syndrom ; Cystinspe-

cherkrankheit; Lignac-

Syndrom ) 

: السيستيني الداء أو االميني السكري
 مادة تراكم عن ناجم ايضي مرض

,  لينياك متالزمة أيًضا ويسمى السيستين
- رونر-بوركي متالزمة,فانكوني متالزمة
 السيستين اختزان مرض, كوغان

Aminoacyl أمينوأسيل 

Aminoacyl-tRNS-Synthetase مخلقة أمينو أسيل الرنا النقال 

Aminoäthanol إيثانوالمين 

Aminoazidurie األحماض األمينية الحرة في البول 

Aminoessigsäure  األمينوأسيتيكسكر الكوالجين: حمض 

Aminoglykosid-Antibiotika مضادات حيوية واسعة الطيف 

Aminogruppe المجموعة األمينية 

Aminopeptidase أمينوببتيداز: إنزيم 

Aminophenazon لاللتهاب وخافض للحرارة أمينوبيرين:دواء مضاد 

Aminopterin أمينوبتيرين: دواء مضاد لألورام 

Aminopurin امينوبيورين:من مشتقات البيورينات 

Aminosäure حمض أميني 

Aminosäurendiabetes سكري االحماض االمينيه 

Aminosäurensequenz متواليات الحموض األمينية 

Aminozucker سكر أميني 

Amitose (Zellteilung; Kernfragmentation) انشطار,انقسام 

AML (akute myeloblastische Leukämie) ابيضاض الدم النقوي الحاد 

Amme المرضعة 

Ammoniak ماء النشادر, غاز األمونيا, نشادر 

ammoniakalisch أمونياكي 

Ammoniakvergiftung تسمم باألمونيا 

Ammonium نشادر, األمونيوم 

Ammoniumbase قاعدة األمونيوم 
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Ammonshornsklerose (Hippo-

kampussklerose) 

 ,تصلب الحصين قرن آمون التصلب

Amnesie (Gedächtnisverlust) نسيان ,فقدان الذاكرة, نساوة 

Amnesie, anterograde )فقد الذاكرة التقدمي )الالحق لإلصابة 

Amnesie, hysterische  
 الذاكرة الهستيري فقدان

Amnesie, posthypnotische  فقدان الذاكرة التالي للتنويم 

Amnesie, Progressive فقدان الذاكرة المترقي 

Amnesie, psychogene فقدان الذاكرة النفسي 

Amnesie, retrograde )فقد الذاكرة الرجوعي )السابق لإلصابة 

Amnesie, transiente globale النسيان الشامل العابر, فـقـد الذاكرة الشامل  
 العابر 

amnestisch الذاكرة فاقد 

Amniographie تصوير السلى 

Amnion (Amnios) السلى 

Amnionhöhle الجوف السلوي 

Amnionitis (Amnionentzün-

dung) 

 التهاب السلى

Amnionstränge  خيوط النسيج الضام االمينوسي 

Amnioskop منظار السلى 

Amnioskopie تنظير السلى 

amniotisch سلوي 

Amniotomie بضع السلى 

Amniozele قيلة سلوية 

Amniozentese بزل السلى 

Amöbe يسمى األميبة المتمورة:حيوان وحيد الخلية 

Amöbenabszeß خراج أميبي 

Amöbenhepatitis التهاب الكبد األميبي 
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