


مقدمة األم العام
يشـهد هذا الـقرن الذي نـعيـشه نهضـة هائلـة في االهتمـام بفهم فـيزيولـوجيا
ووراثيـات الغدد الـصمـاء وذلك نتيـجة لـلتطـبيق الـعظيم لـلطـرق اجلُزَيْئِـيَّة احلـديثة
لدراسة الهرمونات وتخـليقها وآليات عـملها. ويضم الكتاب «علم الغدد الصماء
األساسي واإلكلينيكي» العديـد من هذه التصورات إضافة إلى األساليب العالجية
 اجلـديـدة في كـتـاب بـليـغ وجامـع وحـديث في عـلم الـغـدد الـصمـاء وقـد روجع كل

همة حتى الطبعة األخيرة. فصل ليضم التغيرات ا
قدمـة في علم جهـاز الغدد وبعـد إلقاء نـظرة متـعمقـة على الفـصل األول (ا
كن التحقق من أن مادة الـكتاب حديثة وحتتوي على حقائق مثيرة الصماء) فإنه 
لـتـخـلـيـق وإطالق وأفـعـال الـهـرمــونـات. ويـوجـد فـصل حــديث عن مـنـاعـة الـذات
الصماوية كما أنه يشتمل أيضـاً على جوانب التقدمُ احلديث في تشخيص وتدبير
مـتالزمـات الـغـدد الـصـمــاء الـكـبـرى شـامـلـة األبـواب احلــديـثـة عن مـرض الـعـظم
تـعددة والوجـهات الهـرمونية لألورام االسـتقالبي والسـمنة وأورام الـغدد الصـماء ا
الـسرطـانـية. كـما تـطـرق أحد فـصـول الكـتـاب إلى اعتالالت الـغـدد الصـماء ذات
ـكتـسب) وكيـفيـة تـشخـيصـها واتـخاذ نـاعي ا الصـلة بـاإليـدز (متالزمـة العـوز ا
ناسـبة لها باإلضـافة إلى ذلك يوجد فصل لـلتعامل مع الغدد التدابيـر العالجية ا
الصماء التي تشمل التوصيات اخلاصة بالتدابير العالجية في النوبات الصماوية.
سـيجد الـقار أن كالً من هـذه الفصـول قد كُتـبت بواسطـة اختصـاصي في
ادة. وستساعد الكثير من اجلداول واألشكال وضـوع ا مجالهم مع  مراجعة وافية 
تعمقة قدمة كـما أن هذه النظـرة ا والرسـوم البيانيـة في تسهيل فهم الـتصورات ا
كن من خالله تـ الذي  جملـال علم  الغدد الـصماء من شـأنها أن تـقدم األساس ا

ستقبل. ستجدات في ا متابعة ا

والله ولي التوفيق
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ساعد مقدمة األم العام ا

عتمدة في    تشير الـدراسات أن اللغة العربية أُضـيفت إلى قوائم اللغات ا
تـحدة عام 1973 وأصبحت لـغة رسـمية وتُـعد سـادس لغة رسـمية مُنظـمة األ ا
اضية ـية خالل القـرون ا للمـنظمة الـدولية. الـلغات عـامة تبـوأت عرش اللغـة العا

في إطار أربع لغات هي:
* اللغة اإلغريقية وقد انتشرت أيام حكم اليونان.
* اللغة الالتينية لغة أوربا في العصور الوسطى.

ية. *  اللغة العربية ازدهرت أيام احلضارة اإلسالمية وأصبحت عا
ية في القرن الـثامن عشر والتاسع عشر *  اللغة الـفرنسية أصبحت لغـة عا

. يالدي ا
وفي القرن العشرين حققت لغات كبرى انتشاراً واسعاً منها اللغة اإلجنليزية

انية والصينية. واألسبانية والروسية واأل
تـكلم باللـغات فإننا جند هـناك حوالي مليار نـسمة يتكلم أما من حيث ا
اإلجنليزية وأكثر من مليـار للغة الصينية وأكثر من 230 ملـيون نسمة للروسية
وأكـثر من 230 مـليـون نسـمة لألسـبانـية وأكـثر من 200 ملـيون نـسمـة للـعربـية
اذا ال نهتم بـلغتنـا العربية وحوالي 160 مليـون نسمة لـلفرنسـية. ويظل التسـاؤل 

التي يتحدث بها أكثر من 200 مليون نسمة?

والله ولي التوفيق

الدكتور يعقوب أحمد الشراح
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احملـــــــــــــــرران

* فرانسيس جرينسبان* فرانسيس جرينسبان
. ــ حاصل على درجة الدكتوراة وزميل الكلية األمريكية لألطباء الباطني

ــ أستاذ الطب اإلكلينيكي واألشعة.
ــ رئيس عيادة الغدة الدرقية ــ الطب الباطني ــ قسم طب الغدد الصماء.

تحدة األمريكية. ــ جامعة كاليفورنيا ــ سان فرانسيسكو ــ الواليات ا

* ديڤيد جاردنر* ديڤيد جاردنر
ــ حاصل على درجة الدكتوراة.

ــ أستاذ الطب الباطني ــ وحدة البحوث األيضية.
تحدة األمريكية. ــ جامعة كاليفورنيا ــ سان فرانسسيكو ــ الواليات ا

ــ  ز ــ



ترجمون ا

* د. أكرم حنفي محمود
سالك البولية ــ وزارة الصحة  ــ دولة الكويت. مصري اجلنسية ــ اختصاصي ا

*  د. جمال الدين أحمد حسن ابو رجيلة
سالك البولية ــ وزارة الصحة ــ جمهورية مصر مصري اجلنسية  ــ اختصاصي ا

العربية.

* د. فرحان محمد على كوجان
سوري اجلنسية ــ وزارة الصحة ــ اختصاصي أمراض النساء والتوليد ــ وزارة

الصحة ــ دولة الكويت.

*  د. محمد أحمد صالح الدين حجازي
مصري اجلنسية اختصاصي األمراض الباطنية وأمراض السكري وزارة الصحة ــ

دولة الكويت.

* د. مجدي عبد احلفيظ الشيخ 
مصري اجلنسية ــ مسؤول اخلدمات الصيدالنية ــ منطقة حولي الصحية ــ وزارة

الصحة ــ دولة الكويت.

* د.ناصر بوكلى حسن
جزائري اجلنسية ــ استشاري طب األسرة واجملتمع ــ وزارة الصحة سوريا. 

* د. ندى سعد الله السباعي
سورية اجلنسية ــ اختصاصي طب العائلة ــ وزارة الصحة ــ سوريا.

راجع ا
* د. أسامة ابراهيم محمد الكريتي

مصري اجلنسية ــ اختصاصي أمراض النساء والتوليد ــ  وزارة الصحة ــ
جمهورية مصر العربية.
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