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مراجعة وحترير

مركز تعريب العلوم الصحية

ترجمة
دني أ. د. طه بن عبدالله قمصانيد. خالد بن علي ا و



تقد األم العام 

تصنع النبـاتات اخلضراء الراقية الغذاء لسائر األحياء في نظام بديع يعكس قدرة
ا وجدت احلـياة وما استمرت حياة الكائنات األخرى اخلالق وبديع صنعه فلوال النبات 
عروف أن الـغذاء يصنعه الـنبات من خالل سلـسلة متتـابعة من التـفاعالت ليكوّن ومن ا
في الـنهايـة السـكريات والـتي تتـحول إلى نـشا ويخـتزل ذلك الـسكـر إلى الدهون ثم
يـضـاف له ذرة نـيـتروجـ فـيـكوّن الـبـروتـ ونسـتـنـتج من هـذا أن جمـيع أنـواع الـغذاء

صنع األخضر الصغير. تتكون من هذا ا
لذلك فـإن الغذاء مـكون طبـيعي مهم لـلجسم وبـدونه ال يتحـقق النمـو والصحة
و وصحة البدن لكن الغذاء أيضاً له شـروطه الصحية التي باتـباعها يتحقق الـهدف من 
والـعـقل واحلــمـايـة من األمــراض الـتي تـصــيب اجلـسم. وأي اخـتـالل في هـذه الـشـروط

يعكس اجلانب الضار للغذاء.
ركز إلى إصدار هذا الكتاب ليكون وألهمية إبراز اجلـوانب الضارة للغذاء سعى ا

مفيداً للمتخصص والباحث في مجال علوم التغذية والصحة العامة.
ويتـألف الكتاب من ستة عشر فـصالً نتناول فيه التأثيـرات الضارة التي يحدثها
الغذاء في اجلـسم ولكنه يذكـر بالتفصـيل أرجية الغـذاء وعدم التحـمل لألطعمة وكذلك
ـنـاعي وكـيفـيـة تـأثره بـاحلـالـة الـتغـذويـة وآلـية حـدوث الـتـحسس يـتـحـدث عن اجلهـاز ا
الغـذائى في األطفـال وبـعض االضطـرابات الـصحـيـة وعالقتـها بـالـغذاء وأخـيراً كـيفـية
الئـمة من خالل الصـناعات الـغذائيـة والتعديل الـتشخـيص وايجاد التـدابير الـعالجية ا
ناعـي للـمسـتأرجات الـغذائـية. راجـ من اللـه أن يكون هـذه الكـتاب مـفيـداً لكل من ا

يقرأه.
والله ولي التوفيقوالله ولي التوفيق
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الدكتور عبدالرحمن عبدالله العوضي
األم العام



ساعد تقد األم العام ا

لم تـكن الـترجـمـة في العـصور الـسـالفـة مـجرد نـقل حرفـي للـمعـرفـة والعـلوم من
ا كانت الترجمة معيـنة لنقل احلضارات والربط بينها. الفـارسية والهندية واليونانـية وإ
وقـد أسست لهذا الـغرض مراكز للـترجمة مثل " بـيت احلكمة العـباسي " وفي بيوت علم
وتـرجـمة وثـقـافـة وجـدت في بـغداد والـقـاهـرة والـقـيروان فـضالً عن مـدارس ومـكـتـبات

ومراصد فلكية وغيرها لعبت دوراً مهماً في حركة الترجمة والنقل.
ازدهـرت الـتـرجمـة في حِـقَبٍ تـاريـخـيـة سـادت فـيـها ظـروف مـنـاسـبـة واسـتـقرار
اجـتـماعي وسـيـاسي انـعكس إيـجـابـياً عـلى نـشـاط التـرجـمة ولـكن هـنـاك ظروفـاً غـير
مناسبة أيضاً أحـدثت انحساراً وتراجعاً في أعمال الترجـمة فبينما ازدهرت الترجمة في
الـعصـر األموي جنـد أن عـهد أبـو جـعفـر القـافـقي في األندلس قـد ضـعفت فـيه الـترجـمة
عـندمـا اضـطهـد احلـكم اإلسالمي آنـذاك العـلـماء وحـارب الـفكـر احلـر واعتـبـر العـلـماء
ـا أدى إلى هروب الـعلـماء إلى دول أخـرى وبالـتالي حـدث التـخلف زنـادقة مـلحـدين 

العلمي الذي أصاب الدولة اإلسالمية في األندلس..
وعلى الـعـكس جنـد ما قـام به مـحـمـد علي بـاشـا في مـصر وهـو حـاكم تـمسك
بالعلم والعلماء فتولى إنشاء مدرسة لأللسن عام (1835م) وقد كان هدفه من ذلك أن
تترجم الكتب العلـمية واألدبية من اللغات الفرنسية واإليطالية والتركية والفارسية. ولم
تتوقف غاياته عـند ذلك احلد بل قام بتكيلف كل مبعوث للدراسة في اخلارج أن يترجم

كتاباً أو أكثر عن احلياة الثقافية والفنية والعلمية للشعوب األخرى.
 وفي العـصر احلديث هنـاك دول كثيـرة ما زالت تعتـني بالتـرجمة وتعـتمد عـليها
في تقدمهـا مثل أسبانيـا واليابان وروسيـا وأمريكا واليـونان وإسرائيل وغيـرها. ويُعتبر
نجزات الـيابانيون أكـثر الشعوب انـفتاحاً على الـعالم اخلارجي من أجل ربط منجـزاتهم 
العـالم الغـربي ومـعرفـة كل ما يـنتـجه الغـرب من علـوم ومعـارف وثقـافة تـستـطيع أن

تستفيد منها اليابان.
والله ولي التوفيقوالله ولي التوفيق

- ف -

الدكتور يعقوب أحمد الشراح
ساعد األم العام ا



احملرر «للنص األجنبي»

* د. جودث بيترس

ؤسسة التغذية البريطانية - لندن. دير العلمي  ا
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ترجمان ا

دني * د. خالد بن علي ا
- سعودي اجلنسية.

- حـاصل عـلى درجة الـبكـالوريـوس في الـصيـدلة والـكيـمـياء الـصيـدليـة - جامـعة
لك سعود بالرياض سنة 1972. ا

اجـسـتيـر في الـصحـة الـعامـة (التـغـذية) - جـامـعة طـول - حاصل عـلى درجـة ا
تحدة األمريكية سنة 1979. بالواليات ا

- حـاصل عـلى درجة الـدكـتوراه في مـجـال (التـغـذية) - جـامـعة طـولـ بالـواليات
تحدة األمريكية سنة 1984. ا

- له عدة مقاالت وأبحاث نشرت في العديد من اجملاالت الصحية اخملتلفة.
ؤتمرات واحللقات العلمية في مختلف الدول. - شارك في العديد من ا

- استشاري التغذية العالجية ونائب رئيس اجلمعية السعودية للغذاء والتغذية.

* أ. د. طه بن عبدالله قمصاني
- سعودي اجلنسية.

ـلك عـبد الـعـزيز سـنة - حاصل عـلى درجـة البـكـالوريـوس في الـعـلوم - جـامعـة ا
.1980

ـاجــسـتـيـر في الـكــيـمـيـاء احلـيـويــة - جـامـعـة أوكالهـومـا - حـاصل عـلى درجـة ا
تحدة األمريكية سنة 1984. بالواليات ا

- حـاصل عـلى درجة الـدكـتوراه فـي الفـلـسفـة (كـيمـيـاء حـيويـة) - جـامعـة مـيامي
تحدة األمريكية سنة 1990. بالواليات ا

- له عدة مقاالت وأبحاث نشرت في العديد من اجملاالت الصحية اخملتلفة.
- عضو في العديد من اجلمعيات العلمية احمللية والدولية.

لك عبد العزيز. - أستاذ ورئيس قسم الكيمياء احليوية بكلية العلوم - جامعة ا
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تواسطة باخللية  ناعة ا 2-4-4 اخلاليا التائية وا

ستفعلة 2-4-5 تولّد اخلاليا التائية ا

 CD4+ ستفعلة 2-4-6 اخلاليا ا
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E ناعي تواسطة باجللوبول ا 2-5-2 الطُرُز اإلكلينيكية لألرجية ا
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ناعي احلقيقي 2-6-1 التحمل الفموي/التحمل ا
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تعايشة واألرجية 3-7-3 الكائنات  احلية الدقيقة ا
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5-2-3 استجابات األضداد

ناعية الشاذة (غير الطبيعية) 5-3 تقييم االستجابة ا

ناعي E في دم احلبل السري  5-3-1 تركيز اجللوبول ا

ـوجودة في دم 5-3-2 اسـتجـابات اخلـلـية الـتائـية +CD4  لـلـمسـتـضدات ا

احلبل السري
5-3-3 استـجابـات اخلـليـة الـتائـية (+CD4) واألضـداد من نوع اجلـلوبـول

ناعي G جتاه مكونات الطعام  ا
ُستحِثَّة  5-4 األطعمة ا

ؤثرة في تطور التأًتُّب لدى الرضع  5-5 العوامل الغذائية ا

5-6 غذاء األم أثناء احلمل

5-7 الرضاعة الطبيعية

5-7-1 الدالئل الداعمة للتأثير الوقائي حلليب األم 

عارضة للرضاعة الطبيعية 5-7-2 الدالئل ا

5-8 غذاء األم خالل فترة الرضاعة 

5-9 استعمال تركيبات حالمات البروت

واد الغذائية الصلبة 5-10 ادخال ا

5-11 النقاط الرئيسية 

الفصل السادس: األرجيات الغذائية الشائعة
قدمة 6-1 ا

كتنفة  ستأرِجات ا 6-2 ا

6-3 التشخيص

فاهيم اخلاطئة  6-3-1 التشخيص اخلاطئ وا

6-4 اخلصائص اإلكلينيكية للمرض التأتبي

6-4-1 السمات اإلكلينيكية لألرجية الغذائية

ة في مرحلة الطفولة 6-4-2 اإلكز

6-4-3 الربو في مرحلة الطفولة

6-4-4 السمات اإلكلينيكية عند البالغ

6-4-5 متالزمة األرجية الفموية

سببة للتفاعالت األرجية 6-5 األطعمة ا
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188
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6-5-1 التفاعالت األرجية جتاه األطعمة عند صغار األطفال

6-5-2 أرجية الفول السوداني

كن للتعديالت اجلينية أن تؤثر على إحداث األرجية? 6-5-3 هل 

6-6  التدابير العالجية لألرجية الغذائية في مرحلة الطفولة

6-7 الصعوبات في التشخيص والتدبير العالجي

6-8 النقاط الرئيسية 

ظاهر األخرى لعدم حتمل األطعمة الفصل السابع: ا
قدمة  7-1 ا

ؤثرة على اجللد  7-2 التفاعالت ا

7-2-1 داء الشري والوذمة الوعائية 

عدي عوي ا ؤثرة على السبيل ا 7-3 التفاعالت ا

7-3-1 القيء

ريئي عدي ا 7-3-2 االرجتاع ا

7-3-3 آالم وتمدد وتطبل البطن

7-3-4 اإلسهال 

7-3-5 فرط النمو اجلرثومي

7-3-6 اإلمساك

عوية 7-4 االعتالالت ا

عدة واألمعاء األرجي اليوزيني  7-4-1 اعتالل ا

7-4-2 مغص الرضع

تهيج  7-4-3 متالزمة القولون ا

7-5 التأثيرات على اجلهاز التنفسي

7-5-1 الربو 

لتحمة  (حمى الكأل) 7-5-2 التهاب األنف والتهاب ا

صلي 7-5-3 التهاب األذن الوسطى ا

7-5-4 الداء الـهـيـمـوسـيـدرينـي الرئـوي احملـدث بـواسـطـة احلـليب          

            (متالزمة هينير)
ركزي والسلوك 7-6 اجلهاز العصبي ا

7-6-1 الصداع النصفي (الشقيقة) وعدم حتمل الطعام
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198
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207

207
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215

215

216

217

218

220

220

222

222

223
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7-6-2 الصداع النصفي والغذاء

7-6-3 األرجية الغذائية والصداع النصفي

ناعية 7-6-4 الصداع النصفي والتأثيرات غير ا

7-6-5 األطعمة الشائع ارتباطها بالصداع النصفي

ن ــراهـقـ والــبـالـغـ  7-7 أدلــة تـؤكـد حــدوث تـفـاعالت لألطــعـمـة لـدى ا

يعانون من اضطرابات عقلية
راهقون 7-7-1 األطفال وا

7-8 فرط النشاط واضْطِرابُ نَقْصِ االنْتِباهِ مَعَ فَرْطِ النَّشَاط

7-8-1 دراسات حول اضطراب نقص االنتباه مع فرط النشاط 

7-8-2 دراسات حول النظام الغذائى لفينجولد

ستبعدة ُطبّقة في نظم األطعمة ا 7-8-3الدراسات اإلكلينيكية واسعة اجملال ا

: حاالت الفصام 7-8-4 األمراض العقلية والتحسس للجلوت

7-8-5 الذاتَوِيَّة (التوحد) 

هد (متالزمة موت الرضيع الفجائي) وت في ا 7-8-6 ا

7-9 األعـراض اإلكـلـينـيـكيـة األخـرى والـتي قد تـرتـبط بـالتـأثـيرات الـضـائرة

للطعام
ثانة 7-9-1 سلس البول والتهاب ا

هبلية  هبل /اإلفرازات ا 7-9-2 التهاب ا

فاصل فصلي التهاب ا 7-9-3 االعتالل ا

7-10 النقاط الرئيسية 

ات وعدم حتمل الطعام الفصل الثامن: عيوب اإلنز
قدمة 8-1 ا

8-2 طبيعة عدم حتمّل الالكتوز

8-3 أنواع عدم حتمّل الالكتوز 

8-3-1 العوز اخللقي لالكتاز

تأخرة لعوز الالكتاز/ عدم استدامة الالكتاز  8-3-2 البداية ا

8-3-3 عدم التحمّل الثانوي لالكتوز  

8-4 مدى انتشار عدم حتمّل الالكتوز

المح اإلكلينيكية لعدم حتمّل الالكتوز 8-5 ا
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8-6 تشخيص عدم حتمّل الالكتوز 

واد اخملتزلة في البراز 8-6-1 سوء هضم الالكتوز - ا

8-6-2 سوء هضم الالكتوز - اختبار النفس

8-6-3 نشاط الالكتاز النسيجي

8-6-4 اختبارات أخرى

8-7 عالج عدم حتمّل الالكتوز 

8-7-1 عدم التحمل الثانوي لالكتوز 

8-7-2 عوز الالكتاز متأخر الظهور 

8-7-3 إمكانية التكيُّف

الئمة التغذوية لألنـظمة الغذائية منخفضة الالكتوز 8-8 ا

8-9 عدم التحمّل الوراثي للفركتوز  

8-10 النقاط الرئيسية 

الفصل التاسع: الداء البطني واضطرابات التحسس األخرى للجلوت
9-1 اجللوت

9-2 مظاهر التحسّس للجلوت 

تحسس للجلوت عوي ا 9-3 االعتالل ا

9-3-1 الداء البطني دوين اإلكلينيكي أو الصامت 

9-3-2 الداء البطني اخلافي

ؤقت للجلوت 9-3-3 عدم التحمّل ا

9-4 االلتهابات اجللدية هربسية الشكل

9-5 مدى انتشار الداء البطني 

9-6 جتلي الداء البطني

9-6-1 الرضع واألطفال

9-6-2 البالغون

9-7 تشخيص الداء البطني

عي الدقيق 9-7-1 خزعة ا

صلية 9-7-2 اختبارات األضداد ا

رض  9-8 مصاحبات ا

9-8-1 االلتهابات اجللدية حالّئية الشكل 
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276
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) واضطرابات عتمد على األنسول 9-8-2 الداء السكري من النمط -1 (ا

ناعة الذاتية األخرى ا
9-8-3 األمراض اخلبيثة

9-8-4 االعتالالت العصبية

9-8-5 متالزمة داون

9-8-6 الصرع

9-9 الوراثيات

9-10 وبائيات الداء البطني

9-11 إمراض الداء البطني

ناعي والداء البطني 9-12 اجلهاز ا

عي الدقيق 9-12-1 إنتاج الضد في ا

تواسطة باخللية  ناعة ا 9-12-2  ا

9-13 العالج 

9-14 االمتثال للطعام اخلالي من اجللوت

تعلّقة باألطعمة اخلالية من اجللوت  9-15 التشريعات ا

9-16 احلبوب: التصنيف والكيمياء

9-16-1 تعريف البروالمينات 

تحسس للجلوت 9-17 طرق تقد مالءمة بروتينات احلبوب لألفراد ا

9-17-1 التحدي باجللوت في األحياء

زرعة النسيجية في اخملتبر 9-17-2 ا

9-17-3 الفحوصات القائمة على األنسجة غير البشرية  

? 9-18 أي احلبوب حتتوي على جلوت

 ? 9-19 أي احلبوب خالية من اجللوت

9-20 ماذا عن الشوفان? 

9-21 مواد أخرى تنطوي على مشاكل 

عتقة  الت والبيرة والبيرة ا الت (الشعير النابت) وخالصة ا 9-21-1 ا

شترك 9-21-2 رقائق العشاء ا

9-21-3 اجللوتينات 

9-22 طرق قياس اجللوت في األطعمة 
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9-23 النظام الغذائي اخلالي من اجللوت والتقنيات احلديثة

ناعي للداء البطني? 9-24 هل تتوافر إمكانية العالج ا

9-25 اخلاتمة

9-26 النقاط الرئيسية

لحق أ: كيمياء احلبوب  ا
تواسطة باخللية والداء البطني  ناعة ا لحق ب: ا ا

ة صـدقة إكلينيكياً واإلجراءات عد الفصل العاشر: االخـتبارات التشخيصية ا
صداقية غير مثبتة القيمة   ا

قدمة  10-1 ا

 10-2 اإلجراءات مثبتة القيمة 

ــضـبـوط بـاعـطـاء 10-2-1 اخـتـبـار الــتـحـدي الـغـذائي مــزدوج الـتـعـمـيـة ا

أدوية وهمية
10-2-2 اختبارات وخز اجللد

متز األرجي االشعاعي 10-2-3 اختبار ا

تصالبة 10-2-4 التفاعليات ا

10-2-5 اخلالصة

 10-3 إجراءات أخرى مثبتة القيمة لتشخيص التفاعالت الضائرة لألطعمة 

10-3-1 دراسات التنظير الداخلي مع أو بدون خزعة معوية

عوية 10-3-2 اختبار النفوذية ا

10-4  تطبيق اختبارات أخرى لتشخيص عدم حتمّل األطعمة

10-4-1 اختبارات الوظيفة التنفسية

ؤكدة 10-5 الطرق غير الفعالة للقيم غير ا

ـنـاعي G الــنــوعي لـلــغــذاء واألفـرع الــرئــيـســيـة 10-5-1 اجلــلـوبـولــ ا

G للجلوبول  
10-5-2 اختبار التسمّم اخللوي

10-5-3 اختبـارات االستعدال واإلستثارة داخل األدمة وحتت اجللد وحتت

  اللسان
ناعية عقدة ا   10-5-4 قياسات ا
10-5-5 الوخز اإلبري الكهربي
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بني على علم احلركة التطبيقي 10-5-6 االختبار ا

10-5-7 حتليل الشعر

10-5-8 حقن البول

ناعية لألطعمة  تواسطة غير ا 10-6 التفاعالت ا

ريض واجملتمع الئم على ا 10-7 تكاليف العالج غير ا

10-8  النقاط الرئيسية 

الفصل احلادي عشر: التشخيص والتـدابير العالجية لعدم التحمل الغذائي عن
طريق األنظمة الغذائية

قدمة  11-1 ا

11-2 التاريخ والتقييم اإلكلينيكي 

عملية  11-3 االختبارات اإلكلينيكية وا

11-4 األنظمة الغذائية التشخيصية 

11-4-1 النظام الغذائي االستبعادي

11-4-2 النظام الغذائي التجريبي

11-4-3  النظام الغذائي قليل االطعمة

11-4-4  النظام الغذائي متوازن العناصر 

11-4-5  النظم الغذائية التدويرية

11-5 جتارب التحديات الغذائية 

فتوحة 11-5-1 جتارب التحديات ا

ضبـوطة باعطاء 11-5-2 اختبـارات التحديات الـغذائية مـزدوجة التعمـية ا

  أدوية وهمية جملموعة مقارنة
11-6 األنظمة الغذائية اخلالية من احلليب

11-6-1 بدائل احلليب

11-7 األنظمة الغذائية اخلالية من البيض 

11-8 النظام الغذائي اخلالي من الفول السوداني 

11-9 اخملاطر التغذوية للعالجات بالنظام الغذائي

شاكل األخرى للعالج بالنظام الغذائي 11-10 العواقب (األخطار) وا

11-10-1 خطورة حدوث التفاعل التأقي اثناء اختبار التحدي الغذائي

11-10-2 تكلفة العالجات بالنظام الغذائي 
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11-10-3 التأثيرات النفسية واالجتماعية

11-10-4 متالزمة مانشاوس باإلنابة

11-11 اخلاتمة

12-11 النقاط الرئيسية

ستأرجات الغذائية وصناعة الغذاء الفصل الثاني عشر: ا
12-1 معاجلة مستأرجات الغذاء في الصناعة

ستأرجات 12-2  التعرف على ا

مارسة الصناعية اجليدة 12-3 ا

مارسة الصناعية اجليدة  ستأرجات وا 12-3-1 ا

12-3-2 دراسات نقاط التحكم احلرجة لتحليل اخملاطر

تصالب  12-3-3 التلوث ا

ستأرجات 12-3-4 التأكد من وجود ا

ستأرجات في الطعام 12-3-5 بطاقة العبوات واالستعالم من وجود ا

( 12-3-6 التشريع (سن القوان

12-4  سن قوان سالمة الغذاء 

لصقات على عبوات الطعام  12-4-1 سن قوان ا

12-4-2  قاعدة %25 

ية  12-4-3  التجارة العا

12-4-4 عبارات " قد حتتوي"

اركة) 12-5 امتداد العالمة التجارية (ا

12-6 األنشطة التحفيزية (الدعايا) 

سـتأرجـات في الـبيـئة اإلمـداديـة (بيـئة تـقد 12-7 وضع تـصنـيف وتـداول ا

الوجبات)
12-8  مبادرات التواصل اإلضافية

12-8-1 بنك البيانات لعدم حتمل الطعام 

ستأرجات ستويات منخفضة من ا 12-9 تصنيع األغذية 

ستأرج تأصلة خالية من ا 12-9-1 األطعمة ا

ستأرج صنعة لتكون خالية من ا 12-9-2 األطعمة ا

12-9-3 األطعمة ضعيفة التأريج

360
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لخص 12-10 ا

12-11 النقاط الرئيسية

ناعي لألرجيات الغذائية الفصل الثالث عشر: التعديل ا
13-1 تمهيد

ناعيات) ناعة (ا 13-2 علم ا

13-3 استراتيجيات العالج احلديث

ستأرجات تصالبة ب ا 13-3-1  استخدام التفاعلية ا

 E ناعي 13-3-2 ضد وحيد النسيلة للجلوبول ا

ناعي   13-3-3 سيتوكينات التعديل ا

 13-3-4  لقاحات الدنا 
ُهندسة وراثياً  ستأرجات ا 13-3-5 ا

13-3-6 لقاحات الببتيد

13-4 االستنتاج

13-5  النقاط الرئيسية

الفصل الرابع عشر: استنتاجات مجموعة العمل
14-1 الفصل األول

14-2 الفصل الثاني

14-3 الفصل الثالث

14-4 الفصل الرابع

14-5 الفصل اخلامس

14-6 الفصل السادس

14-7 الفصل السابع 

14-8 الفصل الثامن 

14-9 الفصل التاسع

14-10 الفصل العاشر

14-11 الفصل احلادي عشر 

14-12 الفصل الثاني عشر 

14-13 الفصل الثالث عشر

الفصل اخلامس عشر: توصيات مجموعة العمل

388

390

393

393

395

397

397

398

399

401

401

402

403

403

405

406

407

408

409

410

411

412

413

415

416

417

418

419

421
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15-1 توصيات عامة

15-2 توصيات بشأن أولويات األبحاث

15-2-1 التحسيس للمستأرجات الغذائية وإدراكية األرجية الغذائية

15-2-2 وبائيات عدم التحمل الغذائى

15-2-3 الداء البطني

15-2-4 أشكال أُخرى من عدم حتمّل األطعمة

15-2-5 التشخيص

15-2-6 التدبير العالجي الغذائي لعدم حتمّل األطعمة

الفصل السادس عشر: استفسارات حول األرجية الغذائية وعدم حتمل الطعام
تعريفات األرجية الغذائية وعدم التحمل

معدل انتشار األرجية الغذائية لألطعمة وعدم حتمل األطعمة
األسباب الشائعة لألرجية الغذائية وعدم حتمّل الطعام

التشخيص والعالج
لحق (1) ا

صطلحات مسرد ا
االختصارات

راجع ا
 

421

424

424
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431

435

439

443

451

455

463

465
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