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 آليـــــــــة  الطــــــــب 
 ) السويد(جامعة لوند 
 
 



 مقّدمـــــــــــة 
 

ابيع   .  د  ورقة  علمية  أثناء  سنتهم الخامسة من دراسة الطب يطلب من الطالب في آلية الطب  لدى  جامعة لوند   إعدا              تشمل هذه المدة  المختارة  عشرة أس
ا                    ا  علن دافع  الطالب عنه م ي ينجز خاللها الطالب دراسة  بمثابة مراجعة اختبارية أو سريرية  أو  علمية  ويحررها  على  شكل  ورقة  طبية علمية ،   ومن ث

 .  كن تحرير هذه الورقة باللغة السويدية  أو  اإلنكليزية  ولكن من المفروض  دوما  إعداد  ملخص  عنها باللغة  اإلنكليزية  يم.   في جلسة علمية 
وفر   إلنجازه                   ة  وفي  الوقت  المت ة الطبي ارات البحث األخالقي ررة  في  اعتب م  ضمن الحدود  المق ي تهمه .   ا يتمتع  الطالب  بحرية  اختيار  المشاريع الت

 .  ويشرف عليهم أستاذ دراسات عليا  يختارونه  وآذلك مدير الدراسات المختارة  الذي يتعين عليه الموافقة  على  آل  مشروع  قبل  المباشرة  به 
دراية  بنظرية علمية  ومنهجية  ال  يتوخى  الهدف  اإلجمالي  لهذه  المشاريع  تحقيق  نتائج   يمكن نشرها في  مجالت طبية  عالمية  بل  جعل  الطالب  على 

 .   وآتابية   وإتاحة  الفرصة لهم  لدراسة مشروع دراسة معمقة 
عا من المواضيع                                  ا واس ي تشمل زخم ذه المشاريع الت داد ه اد في إع ذه  المواضيع     .   يكرس طالبنا مقدارا ال يستهان به من الوقت والعمل الج نشعر  أن ه

نة العاشر      طالب تضم هذه النشرة  مستخلصات من أوراق علمية  قدمها      .   قراء  تستحق اهتمام عدد أآبر  من  ال         الطب لدى جامعة لوند   خالل  نصف الس
 .  ويقيننا أنكم ستجدون هذه الدراسة شيقة   وجديرة باالطالع عليها  .  2004/2005من  دراستهم المختارة للعام الجامعي 
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 هل يوجد  تفسير   نفسي فيزيائي  لوسمة دينية ؟   
 

 آن آاري آفيرنيبو   
 آنوت آفيرنيو لدى مرآز لوند الصحي ،  مشفى جامعة أولفال ،  أوسلو  ، النرويج :  األستاذ  المشرف 

 
تبدو أثار .       التوسيم الديني  ظاهرة  مفاجئة  لعالمات على جسم  اإلنسان  مماثلة  للعالمة التي ظهرت على  جسد يسوع المسيح  أثناء   صلبه : الخلفية 

 األطراف المؤلم ، تشكل هذه األمراض  سوء توزع  دوران الدم  المجهري ، أي  احمرار.   الجروح  على  الجبين والراحتين  والقدمين   وعلى  الخاصرة 
 .   الذي قد يكون سبب  هذه الظاهرة 

 
 .    التحري  فيما إذا آان احمرار األطراف المؤلم   أو لم يكن سبب  الوسمة الدينية  لدى  ميرنا  ناظور  :   الهدف

 
اء              :   المواد  والطرق     ي  أثن ديني     ميرنا ناظور  مواطنة سورية ظهرت عليها هذه الوسمة  وخضعت لفحص طب يم ال ة التوس د عملي ام   (وبع ) 2004فصح ع
د ،             )  2(المراقبة السريرية  والقصة المرضية ،       )  1:  (وذلك باستعمال    دراسة  )  3(أخذ زمرة الجينات  وفحص الدم  المقارن  من  الجروح   مع دم  الوري

ة   :  قياسات دوران الدم )  4(، ) صور مجهرية ورقمية(وثائقية عن طريق   الصور       بة  الممانع وقورنت  .  ماسح تسريب ليزر دوبلر ، التنظير الطيفي ، نس
 .  المعطيات بعملية مراقبة

 
ة    .   2004 مم  على  الخاصرة اليسرى يوم  خميس الصعود  عام    34   ظهرت  على  ميرنا ناظور   آفة               : النتائج   تعافى الجرح  بشكل طبيعي  عقب تجرب

ة           سوى  أن  قياسات .   سريرية     ة المراقب ائج   في عملي ة للنت ؤلم وآانت مماثل رار األطراف الم م يكن أي   .   تدفق الدم   لم تبد عليها خواص  تفاعل  احم ل
اريخ      .   منهما هو سبب  نقص األآسيجين الموضعي في الجرح  باعتبار  أن قياسات  إشباع الدم آانت طبيعية        ة بت بة الممانع اع في نس -9/4وآان يوجد ارتف

2004  .  
 

 .        لم يكن احمرار األطراف المؤلم هو سبب  إصابة ميرنا ناظور  بهذه  اآلفة االستنتاج 
 


