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 هقذِّهت

 فٖ اىفطو اىٍاعٖ 1فٖ اىٍطاعؽة األع٘ؽة ٌَ ٌلؽر اىٍػاواة اىيت٘ث حهيٍِا فٖ 

غَ اىخشغ٘ص اىشػاغٖ واىفطص اىفؽٗؽي واىفطٔضات عارج اىفٍٔٗث وداعو 

 اىِفز ضٔل اىؼروٗثإىٕ اىطػٗد غَ اىفطٔضات اىغاضث ةةاإلعافث  ،اىفٍٔٗث

اىفطٔضات  ؛ وغَ إضػىواىشؿ واىطؽنث واىفطص اىشػاغٖفطص اىلؽع ن

، وْا ُطَ اى٘ٔم ـِهٍو فٖ ٌطاعؽات ْؼا اىفطو ٌا اىغاضث ةاىيب اىفِٖ

 حتلٕ ٌَ ْؼه اىفطٔضات إن شاء اهلل...
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 :Pulp Vitality Testsاختتارات امنب امحٌوًث 

  عةدة ية دصًٓ اخذجةرات ظْٖٕح اهوت"Vitality Testing." 

  ،ٍعوى أن ظْٖٕح أي عغْ ثشمن عةم دعذًد عوٓ اهذروٕح اهديْٕح

ؾةهًَةؼـ اهعٖح دعذْي عوٓ دروٕح ديْٕح دقْم ثَقن األولصضٌٖ 

  واهؼذاء إهّٖة وٍقن اهؿغالت يَّة وثةهذةهٔ دطرٕؿّة.

  إذًا ٕضت أن دعذًد ؾعْضةت اهعْٖٕح عوٓ اهذروٕح اهديْٕح

(، وهمٌ ِذا اهؿعص ػٖر يذْؾر عًٌ Flow)اهذدؾـ اهديْي 

يضةل اهًداواة اهوجٖح خةضًح ويضةل ؼت األشَةن عةيًح؛ ؾال ْٕصد 

  ؾعص ًٕمَُ فٖةس لًٖح اهدم اهًذْاؾد عوٓ اهوت وٍْعٖذُ.

  وثةهذةهٔ ؾةهؿعْص اهذٔ ٍؽجقّة عوٓ اهوت اهصَٔ ِٔ ؾعْص

ظصةشٖح دعذًد ثشمن راٖس عوٓ اشذضةثح )ردة ؾعن( اهَصش 

اهعطجٖح ػٖر اهديْٕح، وثةهذةهٔ ؾّٔ ؾعْضةت ػٖر دفٖقح ثشمن 

لةف، ظٖر أن اهَصٖش اهعطجٔ فد ٕصذًر ثةهقٖةم ثْظٖؿذُ ظذٓ 

ؾٔ اهعةالت اهًرعٖح اهشدٕدة، لًة أٍُ يٌ اهًًمٌ ؾٔ األشَةن 

يذعددة اهضذور أن ٕذًْت اهوت اهصَٔ ؾٔ ثعظ األفَٖح وٕجقٓ 

 ظٖة ؾٔ ثعغّة اٗخر.

 عْص إهٓ:دَقصى ِذه اهؿ 

 .فحْص لّرةائٖث 

 .)وفحْص حرارٕث )سخٍْث وةرودة 

  ِذه اهؿعْص ال دعؽٔ أي يعوْيةت عٌ اهعةهح اهًرعٖح

هوت اهصَٔ، وثةهذةهٔ ؾإٍُ ال ًٕمٌ هّذه اهؿعْضةت أن دقٖى 

اهعةهح اهطعٖح أو اهًرعٖح هوت اهصَٔ، وٕضت اهذذلر دوية أن 

ذروٕح اهديْٕح ِذه االخذجةرات ال دعؽٔ أي إشةرة إهٓ ظةهح اه

 حػطٖ فهؽة ٌتػئ٘ث إن نان اىيب ض٘ا أم الهوت اهصَٔ، ثن 
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يٌ خالل اشذضةثذُ هوذَجّٖةت اهعطجٖح، هذهك ؾّٔ ػٖر 

 لةؾٖح.  

  ٔدعخ فٖعٔ ..(، و  –ال دعؽٔ أي يعوْيةت دؿٖد ؾٔ اهذشخٖص اهَصٖضٔ )فٖع

 ثةهذةهٔ ال ٍقْم ثةهذشخٖص اهَصٖضٔ يٌ خالل ِذه اهؿعْضةت.

  ًٌٖٕ ٕؿغن اشذعًةل اهصٌ اهًقةثن يٌ ٍؿس اهؿك لدهٖن يسةل )عةظك عوْي– 

 : واىفتب فٖ اعخ٘ار اىفَ اىٍلاةوعةظك عوْي ٕصةر(، 

 حراجع اهعاج ٕمْن فٔ ٍفس اهسْٕث عوٓ اهطرفٌٖ.

 حَاظر اهحجرة اهوتٖث )فاهشعْر يخَاظر غاهتًا(.

  اهصٌ ٕؿغن اهجدء دااًة ثةهصٌ اهدهٖن ألخذ ؾمرة عٌ شعْر

اهصوٖى فجن االٍذقةل إهٓ ؾعص اهصٌ اهًطةب؛ لٍُْ فد ٕصجت 

آالم فد دصذًر هجغع زْان أو دفةاـ فد دشْش ٍذةاش اهذشخٖص 

 اهالظقح.

 

  

 

Laser Doppler flow meter 
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واضػة ٌَ اىفطٔضات اىخٖ ٗشب إسؽاؤْا واىخٖ حػطِ٘ا فهؽة ال ةأس ةٓا ْٖ 

غَ وعع اىيب اىفِٖ، فال ٍٗهَ اىشؾم ةط٘ٔٗث اىيب؛ ىهِٓا حػطِ٘ا فهؽة غَ 

 ضفاـ٘ث اىيب ) ٌَ عالل وسٔد اـخشاةث أو غ٘اةٓا(.

 فاضص اىيب اىهٓؽةائٖ:

  إلزةرة اهوت اهصَٔ.ِْ صّةز ٕصذعًن ددرٕضةت يذزإدة يٌ اهذٖةر اهمّرثةأ 

 ىّ ُٔغان: 

 :هُ خؽةؾةت وثةهذةهٔ ال ًٕصك اهًرٕظ اهقجغح. اىِٔع األول 

 ُٖهُ فجغح يعدٍٖح ًٕصمّة اهًرٕظ :اىِٔع اىرا                                         

 ظذٓ ٕؼوـ اهدارة.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 كيفيت إجراء الفحص:
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 اىػؾل اىش٘ػ

  ٌع اىخؽٌٍ٘ات حشِب اىخٍاس

  اىٍػػُ٘ث

MOD

 

 وال ٗػػ وضػه ناف٘ا نفطص ٌفاغػ ىخأن٘ػ اىخشغ٘صٗفخػٍو ْؼا اىفطص 

ىيخشغ٘ص؛ أي غِػ وسٔد فطص ـيتٖ ال ٍٗهِِا اىطهً غيٕ اىفَ أُّ ٌخٍٔت طاىٍا 

ىً ُؽفلّ ةفطٔص أعؽى ٌَ كؽع أو سؿ أو أشػث ألعؼ ضٔرة ناٌيث غَ اىطاىث ووعع 

 اىخشغ٘ص اىطط٘ص.

 

 اىػٔاٌو اىخٖ حؤذؽ فٖ اعختار اىيب اىفِٖ:

 

  األـِان ذات اىخؽٌٍ٘ات اىٔاـػث: (1

 اإلحساس إهٓ اهَسج حْل اهسَٖث.اهخٔ قد حَقن 

  األـِان ٌخػػدة األكِ٘ث:   (2

ةستب احخًال وجْد أقَٖث يٖخث وأخرى حٖث حَقن 

  اإلحساس؛ يًا ٕستب اهختاسًا فٔ اهخشخٖص.

  اىفَ اىٍخٍٔت كػ ٗػطٖ اـخشاةات ٌخِٔغث:   (3

اهستب أن اهسٌ اهًخًْت قد َٕخج عَهُ يجًْعهث 

يههٌ اهزههازات ٍخٖجههث حفسههد اهَسههج داخوههُ وِههذ  

https://www.facebook.com/groups/1615907552035365/?ref=bookmarks
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إظدى اإلشةرات األشةشٖح هوذًْت ِٔ    

عوٓ اهصةخٌ، أية األهى عوٓ اهجةرد األهى 

 ؾّْ ؼجٖعٔ.

اهزازات حخًدد  ةهاهحرارة ويهٌ اهًًمهٌ أن حمهْن 

)ٕقههْل  ِههذ  اهحههرارة لافٖههث هخْهٖههد أهههى  ههدٕد

  (.اهتارداهًرٕض فٔ ِذ  اهحاهث أٍُ ٕرحاح عوٓ 

  

 

 

 
 

  اىفَ اىؽطب.   (4

 

 اىتطارٗات اىغػ٘فث:   (5

 ٕجب االٍختا  هئال حمْن طعٖفث حخٓ ال حعطٔ اسخجاةات خاطئث.

 

وٗفغو غػم اـخػٍال اىفٔاضص اىهٓؽةائ٘ث غِػ اىٍؽعٕ اىؼَٗ ىػًٗٓ ُاظً 

 اىخػاعو اىهٓؽةائٖ ةَ٘ اىشٓازَٗ.عطٕ ىخِظً٘ عؽةات اىليب، ىخشِب 

 حػختؽ ْؼه اىفطؤص دك٘لوث سوػا نُٔٓوا كوػ حطوػث اـوخشاةث إٗشاة٘وث ناذةوث أو  ال

 اـخشاةث ـيت٘ث ناذةث.

 .حػختؽ اىفطٔضات اىطؽارٗث أنرؽ دكث وأنرؽ ٌطػاك٘ث ٌَ اىفطٔص اىهٓؽةائ٘ث 

 :حػخٍػ ةشهو أـاـٖ غيٕ ضفاـ٘ث اىفَ فٖٓ حغخيف 

 ٌَ شغص ٙعؽ:

أفن دأزٖر فد ٕعؽٔ ردة ؾعن عَٖؿح عَد ثعظ 

األشخةص، ثًَٖة َِةك أشخةص هٖس هدّٕى إٔح ردة 

 ؾعن دضةه ٍؿس اهذأزٖر.

 ضفب وعع اىيب اىفِٖ:

إن اهوت اهؿذٔ ذو اشذضةثح أوعط يٌ اشذضةثح شٌ عَد شخص 

 ٕمْن هدُٕ عةج زةٍْي.يذقدم ثةهعًر ظٖر 

 :إرًا

http://www.facebook.com
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  دصجت اهؿعْص اهعرارٕح دقوطًة أو دًددًا

ؾيئ اهصييةان عييًٌ اهقَٖييةت اهعةصٖييح، 

واهيييذي ٕيييودي ثيييدوره إهيييٓ دعيييرٕظ 

اهًصييذقجالت اهًٖمةٍٖمٖييح ؾيئ اهًرلييت 

اهوجٔ اهعةصٔ يعدزًة اشذضةثح دَذقين عيٌ 

 Odontoblastؼرٕـ األهٖةف اهًعةؼح ثةهيي 

عييًٌ اهقَٖييةت اهعةصٖييح ودذذييةِر ِييذه 

ٕيزول ، ةأىً ضواد وـوؽٗع اىوؾوالاالشذضةثح 

 ثزوال اهًوزر ؾٔ اهوت اهؽجٖعٔ.

  دسٖر ِذه اهؿعْص األهٖةف اهعطجٖح اهعصٖح

delta-A  ثشمن خةص، ؤِ األهٖةف اهعطجٖح

اهذٔ دجدي اشذضةثح شرٕعح ويٌ األهٖةف األلسر 

ية،  يقةويح هوذَمس ؤِ لجٖرة اهعضى ٍْعةً 

همَّة  Aوعوٓ اهرػى يٌ لٍّْة األضؼر دعجبح 

 Cأععةف ظضى األهٖةف  4دجوغ ظْاهٔ 

اهًْصْدة عًٌ اهوت اهصَٔ ظٖر دذَجُ ِذه 

األهٖةف ؾٔ يراظن يذأخرة يٌ اهؿعةهٖح 

االهذّةثٖح )ؾٔ يرظوح اهذخرب اهَصٖضٔ( يعدزًح 

 Cأهًةً شدٕدًا وؼْٕن اهًدة )أي أن األهٖةف 

 همَّة يدٕدة اهذأزٖر(.ثؽٖبح االشذضةثح 

 

 
ٗفغو إسؽاء اىفطٔص اىطؽارٗث نآعؽ فطص ىط٘ٔٗث اىيب ةفتب األىً واإلزغاج اىؼي كػ  

حفتتّ ىيٍؽٗظ واىؼي كػ ٗؤذؽ غيٕ ُخائز اىفطٔص اىط٘ٔٗث األعؽى فٍ٘ا ىٔ أسؽٗج فٖ 

 ةػاٗث اىخشغ٘ص.

 

 

 

 

But  we'll take what 

comes,, take what comes.. 
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 C مغمدةالعصبية غير الألياف ال Aمغمدة العصبية الألياف ال

 Aأؼْل يٌ األهٖةف اهًؼًدة  فطٖرة

 أفؽةرِة ضؼٖرة أفؽةرِة لجٖرة

 أثؽأ ٍقالً  وعذجذّة يَخؿغح صدًا وأشرع ٍقالً 

اىطاد  اهعةصٔ يصووهح عٌ األهى

ع   ثصجت اهعصةشَّٖحواىٍٔعَّ

اىهي٘و  واألهى اىِاةظ يصووهح عٌ األهى

 .)اىٍتًٓ(

 

 ٍٗهَ اـخػٍال ذالث طؽائق إلذارة اىتؽودة فٖ اىفَ اىٍؽاد فططّ، ْٖ:

 .اهًةء اهًسوش 

 Endo frost or Endo ice (Tetrafluoroethane). 

 لوْر االٕذٖنEthyl Chloride . 

 

  وهمٌ ٕضت االٍذجةه إهٓ عدم  ؛زوش ثةردةٕذى ثةشذعًةل فؽعح

اهذَقٖػ عوٓ األشَةن اهًقةثوح أو اهًضةورة هذالؾٔ اهعطْل 

 عوٓ اشذضةثح خةؼبح.

   ًٕمٌ دطَٖعّة ؾٔ اهعٖةدة ثْاشؽح يوئ أػؽٖح رؤوس اإلثر

 اهؿةرػح ثةهًةء ووععّة ؾٔ اهسالصح ظذٓ دذضًد.

 .ألسرِة دأزٖرا 
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 50 اهجخةخ اهجةرد، شةان شدٕد اهجرودة؛ درصح ظراردُ خًصٌٖ دعخ اهطؿر°)-(، 

 ٕذى دؽجٖقُ عوٓ اهصٌ ثْاشؽح لرٕةت فؽَٖح.

 Ice :  ٍّٔغؽر أظٖةٍةً الشذخدايُ عوٓ اهرػى يٌ يٌ ظراردُ اهًَخؿغح صدًا ؾ

)يسن: دراصع فةدرة عوٓ إظداث اشذضةثح ؾٔ اهوت اهصَٔ يًّة لةٍخ ظروؾُ 

اهعةج، ودرالى شًةلةت عةصٖح ؾٖطجط يٌ اهطعت إظداث اشذضةثح ؾٔ اهوت 

 اهصَٔ(.

  ظٖر دمْن درصح ظراردُ ػةهجًة(4-)  وِْ ثخةخ

 إٔغةً، همَُ أفن ثرودة يٌ اهَْع اهصةثـ.

  ٓال ًٕمََة دؽجٖقُ ثةهصٖرَٕغ ألٍُ شْف َٕذشر عو

ألسر يٌ شٌ هذهك ٍؽجقُ عوٓ اهصؽط اهًراد 

ثقؽَح )هؿةؾح األذن(، وفد ٍغؽر هذؽجٖقُ عدة 

دؽجٖقُ عوٓ يرات ظذٓ ٕجرد اهصٌ يع االٍذجةه إهٓ 

 .اهصؽط ٍؿصُ ؾٔ لن يرة

 لةهي( إن اهعرارة اهًردؿعح هموْر اإلٕسٖن يقةرٍح ثةهًْاد األخرى  Tetrafluoroethane )

 ٕضعوُ ػٖر ؾعةل ؾٔ ثعظ اهعةالت )لذغٖـ اهعضرة اهوجٖح يسال(.

 

 

 

 

 

 ٗٔسػ غػة طؽائق ىخطت٘ق اعختار اىفغُٔث:

 اهصةان اهصةخٌ.        

  ظرارة االظذمةك.        

ٗخً اعخ٘ار اىفطص األُفب ةِاء غيٕ اىشهٔى اىؽئ٘ف٘ث ىيٍؽٗظ، فلػ ُهخفٖ 

ةِفظ اىٓٔاء غيٕ اىفَ ةػػ غؾل األـِان األعؽى؛ وذىم فٖ ضال نان اىٍؽٗظ 

 ٗػاُٖ ٌَ أىً شػٗػ غيٕ اىتارد.

 اهشًع أو أفًةع اهمْدة.

 اهًطدر اهمّرثةأ.
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 ٌتٕ ٗػتق؟

  إن تػت٘ق ْذا االختتار ٗلتصر ةشهو رئ٘س غيٕ اىداالت

اىصاخَ، ألن ْذا اىتٖ ٗشهٔ ٌِٓا اىٍرٗض ٌَ أىً غيٕ 

االختتار ٗػد ٌؤىًٍا وٌزغجاً جدًا ةاىِصتث ىّ، فال أىجأ أو 

 ار إال غِد اىشم ةٔجٔد أذٗث ىت٘ث.تتأكٔم ةٓذا االخ

  تٔط٘ح:

 ٕأى٘اف  ٗتغذى اىيب اىصِٖ غيC   ٖاىٍٔجٔدة ةهثرة فّ٘، فٖٓ اىتٖ تث٘ر األىً اىيت

 ةشهو أشاشٖ.

  أٌا أى٘افA delta   ،اىٍٔجٔدة طٍَ طف٘رة راشهٔف واىٍتٔطػث غيٕ ٌد٘ع اىػاج

 فٖٓ تغذي اىػاج ةشهو أشاشٖ وتث٘ر األىً فّ٘ )األىً اىػاجٖ(. 

  ٖوةاىتاى  :إن ٌػرفث ٌصدر األىً ٗتً غتر ٌػرفث اىخالٗا اىٍثارة فإذا نان 

  ٕاىدرارةاألىً ُاةظاً ٌثارًا غي   .األىً ىتٖ اىٍِشأ 

  ٕرودةاىتاألىً ٌثارًا غي    ً٘األىً غاجٖ اىٍِشأ واىيب شي

 غ٘ر ٌتأذي.

 

 

 

 فهرة غٍيّ:

  إن دؽجٖـ اهعرارة ٕودي إهٓ دًدد اهؼةزات اهَةصًح عٌ دًْت

اهوت، وثةهذةهٔ إزةرة األهى اهشدٕد هدى اهًرٕظ واهذي ٕصذًر 

 هؿذرة ثعد دؽجٖـ االخذجةر.

، عَدِة 37أظٖةٍةً فد ٕطن األير إهٓ أن ٕسةر األهى عوٓ درصح ظرارة اهعؿرة اهؿًْٕح 

 عؿْٕةً )ظٖر دمْن اهعةهح اهذّةب هت ػٖر ردورد(.ٕطجط  األهى 

Clinical 
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  اهجةرد أو اهوضْء عَد دؽجٖـ ؾعص اهصخٍْح ٕؿغن دضّٖز فؽَح يجووح ثةهجخةخ

 إهٓ دخدٕر اهصٌ يجةشرة هذصمٌٖ األهى اهذةهٔ هّذا االخذجةر عَد اهًرٕظ.

  :أواًل: غرٗلث تلي٘دٗث أو شتّ ُظرٗث

  .ٕٔعزل اهصٌ ثةهعةصز اهًؽةؼ 

  ين يٌ اهًةء أو اهصةان اهصةخٌ داخن 3-5 ٕذى اشذعًةل

  شٖرٍغ.

  .ُٕؽجـ )َٕقػ( عوٓ اهصٌ اهًراد ؾعط 

   دفٖقح فجن االٍذقةل هؿعص  1-2ٕذْصت دااًة االٍذذةر

ثؽٖبح ؾٔ إزةردّة وظدوث  Cشٌ آخر )ألن األهٖةف 

 لًة أٍّة ثؽٖبح ثزوال دأزٖر اهًَجُ(  االشذضةثح،

 ثاًُ٘ا: خرارة االختهاك:

  دعذًد عوٓ دْهٖد اهعرارة ثةالظذمةك عٌ ؼرٕـ

 أفراص يؽةؼٖح أو ؾرشةة اهخؿةن.رؤوس أو 

 :ٌصاوئ ْذه اىػرٗلث                              

أٍُ يٌ اهًًمٌ أن دوذي اهَصش اهوسْٕح همَّة 

يٌ اهؽرق اهًؿٖدة عَد وصْد دريٖى، وفد 

دردؿع درصح ظرارة اهوسح يًة ٕصجت األهى، همٌ 

اهًرٕظ ٕصذؽٖع أن ًٕٖز ثٌٖ ًٍػ األهى )إذا 

 يٌ اهوسح أو .(.

 ثاىثًا: اىشٍع أو أكٍاع اىهٔتا:

  ٕصخٌ فغٖت يٌ اهشًع أو فًع لْدة وٕؽجـ

 يجةشرة عوٓ اهصٌ اهًراد ؾعطُ.

https://www.facebook.com/groups/1615907552035365/?ref=bookmarks
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 :ٌصاوئ ْذه اىػرٗلث                           . 

خؽرة فوٖاًل ؾًٌ اهًًمٌ أن دوذطـ أٍّة 

اهمْدة عوٓ اهصٌ وٕشعر اهًرٕظ ثأهى يصذًر 

  ػٖر عروري.

 

عَد  رغتثهذا ٕؿغن أن دمْن األشَةن               

إصراء ِذا االخذجةر عوٓ عمس اخذجةر اهؿةظص 

  .اىػزلاهمّرثةأ اهذي ْٕصت 

 

 راةػًا: اىفاخص اىهٓرةائٖ:

 ( ٔؾعص اهصخٍْح ثًطدر لّرثةاsystem B  ِْو

صّةز ٕصذخدم هوذمسٖؽ اهعراري(، أو عٌ ؼرٕـ 

رؤوس ٍصذخديّة ثةهعشْ اهعراري إية أن ٍؽجقّة 

عوٓ اهصٌ يجةشرة أو ٍغع شًع عوٓ اهصٌ وٍؽجقّة 

 عوُٖ ؾذردؿع درصح ظراردُ.

 :ٌصاوئ ْذه اىػرٗلث                                                                                   

 أٍّة ال دعذجر يرٕعح.

 

 

 

 

 

 

#Viva_RBCs 

 

عَدية ال ٍصذؽٖع دؽجٖـ اخذجةرات اهعرارة واهجرودة ٍوضأ ؾٔ دشخٖطَة إهٓ اخذجةرات 

اهقرع واهضس واألشعح، لأن ٕمْن هدَٕة ظةهح شٌ عوُٖ دةج ال ًٕمٌ ٍزعُ وإصراء 

 االخذجةرات اهصةثقح.

 
اًل هوجرودة يٌ اهعرارة.صصى اإلٍصةن ألسر  ًُّ  دع

 فيما يخص هذه االختبارات:

 ِةم
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 تقٌٌه اختتارات امنب امحرارًث:

 اىصَ اىٍفدٔص ةاىفدٔص اىدرارٗث أرةع اشتجاةات رئ٘ص٘ث:ٗتدي 

 

 

 

  

 

 

 

 

 أواًل: ال ٗٔجد اشتجاةث:

 إٌا أن ٗهٔن ىدِٗا:

   

  

  

  ثاًُ٘ا: اشتجاةث ةص٘ػث:

  

 

يةًٕٖز اهدلذْر اهًةِر واهَةصط عٌ اهصََٖةدٔ )اهعرؾٔ( ِْ اهخجرة واهًّةرة ؾٔ 

اهذشخٖص ووعع خؽح اهعالج اهطعٖعٖح واهًَةشجح اهقةاًح عوٓ أشةشٖةت اهعوى 

 واهعمًح. 
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 ثاىثًا: اشتجاةث غِ٘فث وشرٗػث اىزوال:

  

 

 (:2≥1راةػًا: اشتجاةث غِ٘فث وٌػٔىث )ثٔاُٖ أو دكائق 

  

 

 

C

A-delta

. 

. 

 

 
ٌالخظث

حَخج االسخجاةث اهسوتٖث اهماذةث 

فٔ حاهث اهوب اهًخموس أو 

 اهحجرة اهوتٖث اهًخظٖقث.
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  انشعىر باألنى في يُطقة بعيذًا عٍ انًُطقة انًسببة نألنى.هى 

  األنى انًُعكس يحذث بشكم يتبادل بيٍ األسُاٌ ويُاطق

 أخري يٍ انرأس وانعُق.

  يسبب األنى انًُعكس صعىبة في انتشخيص عُذيا يصر

انًريض عهً أٌ األنى في سٍ يعيٍ، في حيٍ يكىٌ يصذر  

 ابم في َفس انطرف.األنى انرئيس في سٍ في انفك انًق

  تبيٍ انذراسات أٌ انًريض يًكُه تحذيذ انسٍ انًسبب نهًشكهة في

األسُاٌ األيايية أكثر يُها في األسُاٌ انخهفية، واألسُاٌ األيايية َادرًا يا 

 تعطي آالو يُعكسة.

 :يثال عٍ األنى انًُعكس في انجسى 

  ٔأهى االحخشاء واهذةحث اهصدرٕث ٕشعر ةُ لأهى ف

اهذراع اهٖسرى، وًٕمٌ أن ٕصن إهٓ ححج اهفك اهمخف و

 اهسفؤ.

 

 
 

 ُت٘جث:
لن شٌ ال ٕجدي اشذضةثح عوٓ اهؿعْص اهعرارٕح واهمّرثةاٖح ال ٕعذةج 

 دألٖد اهذشخٖص ثؿعص إٕضةثٔ آخر.ثةهغرورة إهٓ يعةهضح هجٖح ػال ثعد 
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 هالحظاث:
 َٕعمس األهى إهٓ اهضةٍت اهًقةثن يٌ اهخػ اهًذْشػ، همَُ ًٕمٌ أن َٕعمس  ال

 يٌ فْس إهٓ آخر.

  األهى اهًَعمس ٕدل عوٓ يشموح أو دخرب ؾٔ اهَصش اهعًٖقح، هذهك ؾإن األهٖةفC 

ال ًٕمَّة أن دصجت  A-deltaِٔ اهًصججح هّذا األهى )أذٕح هجٖح(، ؾٔ ظٌٖ أن األهٖةف 

 ذهك )األهى اهعةصٔ(.

 

 

 اجخهاد كرياث:

 يف األلن املٌعكس )الرجيع(:

  األمه امٌاشئ عي سي وا ًىكي أن ًٌعكس عنى سي أخرى، وثال: األمه امٌاشئ عي

 في امرحى األومى امعنوًث.امٌاب امعنوي ًىكي أن ًٌعكس عنى أًٍ أمه 

  قد ًٌشأ األمه امسٌي وي ووقع آخر غٌر سٌي، وثال: امتهاب امجٌوب امذي ًٌعكس

 عنى األرحاء امعنوًث.

 آالم  كل امىعاكس قد ًٌعكس األمه امسٌي عنى ووقع آخر غٌر سٌي، وثال:شوةام

 في األسٌان ًشعر ةها في وٌطقث األذن.

 

 اًخهج املحاضرة 

 

 -اهلل .. وإى أخطأًا فوي أًفسٌا إى أحسٌا فوي-
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