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 یص�در  ، اآلن حت�ى  ع�دداً ) 55( منھ�ا  ص�در  حی�ث  م،1997 عام في منھا األول العدد صدر الطب تعریب مجلة
 ھ�ذا  ف�ي  طرح�ت  الت�ي  الموض�وعات  أن كم�ا .. وإخراج�اً  شكًال األخرى المجالت تواكب.. جدیدة حلة في 56 رقم العدد
 األخ��وة  متابع��ة ھ��و  والمض��مون الش��كل  ف��ي نج��دد  ویجعلن��ا یس��عدنا  وال��ذي المجل��ة،  لھ��ذه نوعی��ة  نقل��ة تمث��ل  الع��دد

 أو الطب�ي  الط�ابع  ذات المق�االت  س�واء  مق�االت  م�ن  تحتوی�ھ  م�ا  عل�ى  مس�تفیدون  أنھ�م  نح�س  وال�ذین ... لھ�ا  المتابعین
: المجل�ة  ھ�ذه  م�ن  األخی�ر  الع�دد  ف�ي  نج�د  ف�نحن .. العربی�ة  باللغ�ة  المختص�ة  المق�االت  أو العلمي التوجھ ذات المقاالت

 م�ن  وغیرھ�ا  العام�ة  والجراح�ة  ال�دم  وأم�راض  الط�ب  ف�ي  والجدی�د  األورام، جراح�ة  في المستجدات أحدث عن مقالة
 المرك�ز  أھ�داف  أھ�م  م�ن  انتش�ارھا  یع�د  الت�ي  العربی�ة  اللغ�ة  أن نج�د  كم�ا . الط�ب  مجال في األھمیة ذات الموضوعات

 مق�االت  ث�الث  ھن�اك  أن نجد إذ العادة؛ ھي كما العدد ھذا في خاصة مكانة لھا الصحیة العلوم وترجمة لتألیف العربي
 عی�ون  ف�ي  العربی�ة  واللغ�ة  الطب�ي،  والتعل�یم  العربی�ة  واللغ�ة  ، أث�راً  العربی�ة  اللغة تجعلوا ال: وھي العربیة اللغة عن

 .المستشرقین

 لتحقی�ق  ھ�امتین  نقطت�ین  إل�ى  نحت�اج  ل�ذلك .. بمفردن�ا  المجل�ة  ھ�ذه  عل�ى  نحك�م  أن نس�تطیع  ال كمس�ؤولون  نحن
.. الق�رَّاء  م�ن  ع�دد  أكب�ر  المجل�ة  تل�ك  م�ن  لیس�تفید  للتط�ویر  ب�ھ  نق�وم  أن ت�رون  وم�ا  الع�دد،  ھ�ذا  حول آراؤكم ھو ذلك،

 صتخ� الم غی�ر  أو المخ�تص  س�واء  الق�ارئ  منھ�ا  ویس�تفید  المجل�ة  ھ�ذه  تث�ري  مق�االت  ف�ي  مش�اركتكم  ذلك من واألھم
 .عامة صحیة ثقافة ینشد الذي

 التوفیق ولي واهللا
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ب تنفی�ذ مش�روع المعج�م المفس�ر للط�     اس�تكمال  یقوم المركز العربي لتألیف وترجم�ة العل�وم الص�حیة حالی�ًا ب     
 إلى اللغة العربیة الترجمةتي تمثل أھم ركائز حركة وھو أحد المشاریع الضخمة ال ،والعلوم الصحیة باللغة العربیة

غ�ة اإلنجلیزی�ة ومقابلھ�ا المص�طلح باللغ�ة العربی�ة       لمص�طلح طب�ي بال   150000في مجال الطب، حی�ث یحت�وي عل�ى    
مع التفس�یر والش�رح لك�ل مص�طلح، ویھ�دف ھ�ذا المش�روع إلیج�اد أداة موح�دة للمص�طلحات الطبی�ة العربی�ة لتك�ون              

ز وض��ع الش��روح لكاف��ة المص��طلحات ،   وق��د أنج��ز المرك�   ،المرجعی�ة الوحی��دة المعتم��دة عل��ى مس�توى ال��وطن العرب��ي    
ونح�ن ھن�ا نخت�ار بع�ض المص�طلحات وتفس�یرھا       ، وجاري العمل في عملیة المراجعة النھائیة لكل حرف ونشره أوًال بأول

 .الًطالع القّراء علیھا
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 الجلوتین حساسیة 

 رمین مصطفىن .د / إعداد

  المركز العربي لتألیف وترجمة العلوم الصحیة  –محرر طبي 
 ب��ین الجل�وتین  حساس�یة  وتنتش�ر  ، األخ�رى  الحب�وب  أن�واع  وبع��ض القم�ح  ف�ي  یوج�د  ب�روتین  ھ�و  الجل�وتین 

 وحساس�یة . ل�دیھم  المن�اعي  الجھ�از  تطور یكتمل لم حیث الصغار، واألطفال الرضع خاصة الناس من كبیر عدد
 تن��اول  عن��د أعراض��ھا المص��ابون ویع��اني الم��ادة ھ��ذه تحت��وي الت��ي لألطعم��ة تحسس��ي تفاع��ل  ھ��ي الجل��وتین
 الص��ویا،  وصلص��ة ، اإلفط��ار  وحب��وب ، والبس��كوت  ، المكرون��ة:  مث��ل  والش��عیر، والش��وفان  القم��ح منتج��ات

 .والكاتشب
 

 األسباب
 : أھمھا عوامل عدة إلى الجلوتین مادة من التحسس یرجع

 
                                                                                                                               ك����ان  إذا الجل����وتین بحساس����یة اإلص����ابة  احتمالی����ة تزی����د حی����ث:  الع����ائلي  والت����اریخ ال����وراثي العام����ل )1

 .       القش حمى یعاني أو بھا اإلصابة یعاني األبوین أحد
 ،المن�اعي  جھازھم نمو یكتمل لم الذین واألطفال الرضع بین شیوعًا أكثر تكون الجلوتین فحساسیة: العمر )2

 .عامًا 16 سن بلوغ عند تتالشى قد لكنھا

  األعراض

 استنش�اق  أو القم�ح  منتج�ات  تناول من ساعات إلى دقائق غضون في الحساسیة أعراض تظھر   
     :األعراض ھذه بین ومن القمح، دقیق

 .والحلق الفم وتھیج تورم )1
 .وحكة جلدي طفح ظھور )2
 .األنف احتقان )3
 .التنفس صعوبة )4
 .وغثیان إسھال )5
 .التركیز وفقد الصداع )6

 ت��ودي ق��د الت�ي )  الت��أق(  الش��دیدة الحساس�یة  المص��اب یع��اني وق�د 
 ص��ورة  ف��ي یظھ��ر  أن یمك��ن ال��ذي  التحسس��ي التفاع��ل   نتیج��ة بحیات��ھ
 .وزرقة وإغماء اختناق

 
 العالج

 نم��ط وتغیی��ر الحب��وب وبع��ض القم�ح  منتج��ات تن��اول تجن��ب ف�ي  الجل��وتین حساس��یة ع��الج یتمث�ل 
 تن�اول  إلى األمر یستدعي قد األحیان بعض وفي. الجلوتین من الخالیة الطعام منتجات وشراء الحیاة،

 .المزعجة الحساسیة أعراض من للتخفیف طبي إشراف تحت الھیستامین مضادات



4  

 

 الشـــــــخیر 

 المطاوعة على اهللا عبد. د / إعداد

 الكویت دولة – الوطني الحرس – الطبیة الخدماتــ  وحنجرة وأذن نفأ مسجل طبیب

 "الطب تعریب" مجلة في نشر

 "م2014 فبرایر" 40" العدد
 الت�نفس،  مج�رى  ف�ي  جزئ�ي  النس�داد  نتیج�ة  الن�وم  أثن�اء  ح�اد  أو غل�یظ  ص�وت  إص�دار  عن عبارة ھو الشخیر

 مص��حوبًا الش��خیر یك�ون  وق��د مزعج�ة،  أص��واتًا مص��درًا األغش�یة  ف��ي ذب�ذبات  یح��دث الم��ار الھ�واء  یجع��ل مم�ا 
 الھ�واء  مج�رى  ف�ي  كلي انسداد نتیجة ثوان 10 عن تقل ال لمدة النوم أثناء االنسدادي النفس انقطاع بمتالزمة

 قل�ة  م�ن  یش�كو  وأیض�اً  النھ�ار  أثن�اء  تكاس�الً  أو وخم�والً  تعب�اً  یشكو ما – غالبًا - الشخیر یعاني الذي والشخص
 ف�ي  األكس�جین  نق�ص  إل�ى  ذل�ك  ویرج�ع  الص�باح،  ف�ي  خاص�ة  الم�زاج  وتغی�رات  والص�داع  الت�وتر  وزیادة التركیز
 إل�ى  ت�ؤدي  ق�د  الت�ي  المش�ھورة  الطبی�ة  المش�كالت  من ویعتبر الجسم وظائف جمیع على الشخیر ویؤثر الجسم،

 الب�الغین  م�ن  شخص�اً  15 ك�ل  م�ن  واحد شخص الشخیر ویعاني الدم، ضغط ارتفاع ومنھا أخرى طبیة مشكالت
 حال�ة  الشخیر وألن بالعمر، التقدم مع النسبة وتزداد بالسمنة المصابین وخاصة الذكور بین انتشارًا أكثر وھو

 ال�نفس  انقط�اع  متالزم�ة  وھ�و  خطی�ر  لم�رض  إش�ارة  تك�ون  ق�د  ولكنھ�ا  طبیعیًا، أمرًا البعض یعتبرھا فقد مألوفة
  .النوم أثناء االنسدادي
 لحمی�ة  زائ�دة  وج�ود  أو األنف�ي  الح�اجز  انح�راف  نتیج�ة  األن�ف  انسداد: منھا الشخیر، مسببات وتتعدد تختلف

 ال�ذي  واللس�ان  الحل�ق  عض�الت  ض�عف  األنفی�ة،  الجی�وب  والتھ�اب  بالحساسیة، اإلصابة عند أو) سلیلة( باألنف
 أو الل��وزتین والتھ��اب تض��خم وك��ذلك الحل��ق، أنس��جة تض��خم مس��ببًا ال��وزن وزی��ادة ب��العمر، التق��دم م��ع ی��زداد

 .األطفال عند) یةانالغد( األنفیة اللحمیة بتضخم اإلصابة
 

  :الشخیر تشخیص

 ویتطل�ب  اإلكلینیك�ي  الفح�ص  ث�م  وم�ن  المرض�ي،  والتاریخ المریض شكوى معرفة خالل من التشخیص یبدأ
 التجوی�ف  ةلمعاین�  األن�ف  طری�ق  ع�ن  األلی�افي  بالمنظ�ار  الحنج�رة  بتنظی�ر  یع�رف  ما وھو ،منظار إجراء الفحص
 یمك�ن  كم�ا  األن�ف،  خل�ف  اللحمیة تضخم لتشخیص األطفال في الفحص ھذا ویساعد والحنجرة، والبلعوم األنفي
 الح��اجز انح��راف یب�ین  ق��د ال��ذي المقطع�ي  التص��ویر وك��ذلك ،)إك�س  أش��عة( الس��ینیة باألش�عة  التص��ویر إج�راء 
 لمراقب�ة  وذلك القیاسات، متعدد النوم دراسة جھاز طریق عن النوم دراسة فحص الفحوص، أھم ومن. األنفي

 القل�ب،  نبض�ات  مع�دل  العین�ین،  وحرك�ة  الھ�واء  وتدفق الدماغ موجات الجھاز ویقیس كاملة للیلة المریض نوم
 . بالدم األكسجین مستوى

 
 :الشخیر عالج

 الت��ي المش��روبات ش��رب وتجن��ب والكح��ول، الت��دخین ع�ن  االمتن��اع: مث��ل الحی��اة، نم��ط تغیی��ر یع�د  )1
 خف�ض  إل�ى  باإلض�افة  األولی�ة،  الع�الج  ط�رق  أھ�م  م�ن  الن�وم  قب�ل  والش�كوالتھ  الك�افیین  عل�ى  تحتوي
 . %55 من تقترب بنسبة النوم أثناء النفس انقطاع تحسین على یعمل قد مما الزائد، الوزن
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 لتقلی�ل  فع�االً  عالج�اً  أنفی�ة  بخاخ�ات  أو أق�راص  ھیئ�ة  عل�ى  إما االحتقان مزیلة األدویة استخدام یعد )2
 خارجی��ًا، توض��ع الت�ي  لألن��ف الموس�عة  العالج��ات أیض��ًا ومنھ�ا  لألن��ف، المخاطی�ة  األغش��یة تض�خم 
  .البالستیكیة األسنان تركیبات وكذلك

 المس�تمر  الموج�ب  الھ�واء  دف�ع  جھاز یستخدم )3
 أثن�اء  االنس�دادي  ال�نفس  انقطاع حاالت لعالج

 ب���دفع یق���وم جھ���از ع��ن  عب���ارة وھ���و الن��وم، 
 الوج�ھ  عل�ى  المریض یضعھ قناع عبر الھواء
 مج��رى  جع��ل  عل��ى  یس��اعد مم��ا  الن��وم،  أثن��اء

 ویس��بب  م��ریح غی��ر أن��ھ  إال مفتوح��ًا الت��نفس
  .للمرضى إزعاجًا

 س��بب  ع��الج عل��ى  الجراحی��ة المعالج��ة  تعتم��د )4
 ت��تم  ق��د األطف��ال  ح��االت ف��ي  فم��ثًال، المش��كلة،
 خل���ف  اللحمی���ة  باستئص���ال  الش���خیر  معالج���ة

 استئص�ال  وكذلك) الغدانیات استئصال( األنف
 ت����تم ق���د  الب���الغین،  ح���االت  وف���ي  الل���وزتین، 
 األنف��ي  الح��اجز  تع��دیل طری��ق  ع��ن  المعالج��ة

 الس�الئل ( ب�األنف  اللحمیة الزوائد واستئصال
  .)األنفیة

 واستئص�ال  الحل�ق  س�قف  تجمی�ل  جراح�ة  تع�د  )5
 الجراح����ات  أش����ھر  م����ن  واللھ����اة  الل����وزتین 
 اللھ��اة  استئص��ال خاللھ��ا م��ن وی��تم انتش��ارًا،

 ویمك��ن  والل��وزتین الحل��ق س��قف م��ن وج��زء
  .اللیزر طریق عن أجراؤھا

 
 موج�ات  طری�ق  عن الجراحیة المعالجة تعتبر) 6

 . الدراسة تحت ولكنھا الحدیثة الجراحات من واللھاة الحلق سقف من جزء الستئصال الرادیو

 
 عل��ى ولك��ن الطبی�ب  مراجع��ة إل��ى تحت�اج  وال عادی��ة، حال�ة  الش��خیر أن األش��خاص م�ن  كثی��ر یعتق�د 

 أن الدراس��ات بع��ض تش��یر كم�ا  الن��اس، ل��بعض وطبی�ة  اجتماعی��ة مش��كلة تش��كل فق�د  ذل��ك م��ن العك�س 
 مش�كالت  إل�ى  ی�ؤدي  الش�خیر  أن كم�ا  الشخیر، بسبب االنفصال في یفكرون قد أزواج عشرة من واحدًا
 التع�رض  وزی�ادة  القل�ب،  عض�لة  تض�خم  م�ن  ومض�اعفاتھ  الدم ضغط بارتفاع اإلصابة في تتمثل صحیة

 االنس�دادي  الت�نفس  توق�ف  لمتالزم�ة  ش�ائعة  س�مة  یك�ون  ق�د  أنھ كما الدماغیة، والسكتة القلبي للتوقف
 واإلرھ�اق  النھار خالل النعاس المریض ویعاني النوم، اختالل مشكالت ضمن مشكلة وھي النوم أثناء

 .النوم الضطراب المصاحب الشدید
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 األطفال لدى السمنة 

 الدالي إبراھیم حافظ ھبة. د / إعداد

 الكویت دولة – الصحیة العلوم وترجمة لتألیف العربي المركز – طبي محرر

 "الطب تعریب" مجلة في نشر

 "م2017 یونیو "50" العدد
 للس�ن  مالئم�ة  غیر بصورة الجسم في للدھون طبیعي وغیر زائد تراكم بأنھا الوزن زیادة أو السمنة ُتعرف
 الس�منة،  ح�االت  زادت ق�د  األخیرة 30 ال السنوات خالل أنھ ونجد اإلنسان، بصحة الضرر یلحق مما والجنس،
 أخط�ر  م�ن  واح�دة  الطفول�ة  مرحل�ة  ف�ي  الس�منة  وتمث�ل  الوب�اء،  حد تشبھ العالم في خطیرة معدالت إلى ووصلت

 اإلحص�ائیات  أح�دث  وتش�یر  عالمیة، أبعادًا المشكلة ھذه وتتخذ الحالي، القرن في العمومیة الصحیة المشكالت
 الص�عید  عل�ى )  م2010ع�ام  ف�ي ( نس�مة  ملی�ون  42 تج�اوز  ق�د  ال�وزن  زیادة یعانون الذین األطفال عدد أن إلى

 ف�ي  الس�منة  ب�ین  كبی�رة  عالق�ة  وج�ود  ل�وحظ  وق�د  النامی�ة،  البل�دان  ف�ي  یعیشون األطفال ھؤالء وأغلب العالمي،
 اإلص��ابة مخ��اطر لزی�ادة  وذل��ك الكب�ر،  عن��د المبك�ر  والعج��ز للوف��اة التع�رض  احتم��ال وارتف�اع  الطفول��ة مرحل�ة 

 .مبكرة سن في الوعائیة القلبیة واألمراض السكري، داء: مثل الساریة، غیر المزمنة باألمراض
 

 بالسمنة األطفال إصابة إلى تؤدي التي األسباب

 ب��ین الت��وازن ع��دم ف�ي  الطفول��ة مرحل��ة ف�ي  ال��وزن بزی��ادة اإلص��ابة وراء الك�امن  الرئیس��ي الس��بب یتمث�ل 
 تج�اه  العالمي الغذائي النظام تحول عن والناتج المكتسبة الحراریة والسعرات المستھلكة، الحراریة السعرات

 م��ن  قلیل��ة ونس��بة والس��كریات،  وال��دھون الطاق��ة م��ن عالی��ة  نس��بة عل��ى المحتوی��ة  األغذی��ة اس��تھالك زی��ادة
 النش�اط  مس�توى  انخفاض من یصاحبھا ما مع ،)المنزل خارج السریعة الوجبات( الھامة والمعادن الفیتامینات

 والرفاھی��ة  النق��ل وس��ائل وتغی��ر  المختلف��ة، الترفی��ھ وس��ائل بس��بب  الحرك��ة وقل��ة الخم��ول  ع��ن الن��اتج الب��دني
 الخالی�ة  اإللكترونی�ة  واأللع�اب  الحدیث�ة  التقنی�ات  على واإلدمان الریاضیة التمارین ممارسة وعدم االجتماعیة،

 الس�لوكیة  الع�ادات  وبع�ض  الھرمونیة، واالضطرابات الجینیة بالعوامل السمنة ترتبط وقد الحركي، النشاط من
 اإلفط��ار وجب��ة تن�اول  وع��دم مباش�رة،  الن��وم قب��ل العش�اء  وجب��ة وتن�اول  التلف��از، أم��ام الطع�ام  كتن��اول الس�یئة، 

 .المنزل خارج السریعة الوجبات على واالعتماد
 السمنة تشخیص

 خ�اص  معی�ار  على یعتمدون المختصین معظم أن إال األطفال، عند للسمنة محدد تعریف ھناك لیس •
 ف�ي  األخ�ذ  م�ع  وطول�ھ  عم�ره  إل�ى  نس�بة  الطف�ل  سمنة الطبیب یحدد حیث ، )الجسم كتلة مؤشر( یسمى

 ب�داء  لإلص�ابة  الع�ائلي  الت�اریخ  نش�اطھ،  مس�توى  الغذائی�ة،  الطف�ل  ع�ادات : منھ�ا  عوام�ل  ع�دة  االعتب�ار 
 .الوزن بزیادة المرتبطة األخرى األمراض أو السكري

 .الدم جلوكوز وقیاس الدم، كولیستیرول قیاس مثل المختلفة، الدم فحوص •
 .للدرقیة المنبھ الھرمون مثل السمنة، تحفز التي الھرمونات بعض قیاس •
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 الثانویة السمنة
 زائ�د  إف�راز  الدرقیة، الغدة نشاط قلة( الھرمونات نشاط في خلل عن الناجمة الطفل وزن زیادة ھي

 الس�منة  وتتس�م  ،)وراثی�ة  مرض�یة  متالزم�ة  ع�ن  ناتج�ة  أو بالوطاء الشبع مركز في ضرر للكورتیزول،
 عن��د ممی��زة أخ�رى  وأع��راض عالم��ات وظھ�ور  الجس��دي، والنض��وج النم�و  ف��ي باض��طرابات الثانوی�ة 

 .للمریض الجسمي الفحص إجراء

 األطفال سمنة عن الناتجة المحتملة المضاعفات
 واالجتم�اعي،  النفس�ي  المج�ال  ف�ي  األطف�ال  ل�دى  السمنة عن الناجمة الرئیسیة المضاعفات تتمركز

 بتقی��یم  تتعل��ق  النفس��یة  واالض��طرابات  التغی��رات  م��ن  مجموع��ة  ال��وزن  زائ��دي  األطف��ال  عن��د  فتح��دث 
 :أھمھا ومن النفسي، شعورھم على السلبیة ونتائجھا الجسدیة الحالة تأثیر وكذلك بھم، المحیطین

 غیر مرغوبة السمنة أن مبكرة بأعمار األطفال یدرك معظم البدین، الطفل عن السلبیة الصورة )1
 تبعًا الثقة بالنفس، وتدني االكتئاب من حالة الوزن األطفال زائدي لدى یتطور ولذا اجتماعیًا،

 عندما صبیانیة ومزعجة تصرفاتھم بأن الوزن زائدو یوصف األطفال حیث المجتمع، لنظرة
 .سنوات أربع أو أكبر بثالث یبدو مظھرھم ولكن لعمرھم، طبیعي بالنسبة یتصرفون بشكل

المرتفع،  الدم (ضغط الشباب مرحلة الوعائیة في القلبیة باألمراض لإلصابة الخطورة المحتملة )2
 الدم). في الدھون نسبة زیادة

 .األنسولین ومقاومة السكري داء ظھور )3
 .وكذلك الدھون الثالثیة الدم، كولیستیرول ارتفاع )4
 .الدم ضغط ارتفاع )5
 .اإلصابة بالربو النوم، أثناء النفس انقطاع متالزمة )6
 .الدراسي التحصیل وقلة السریع التعب )7
 .والعضلیة الھیكلیة المضاعفات زیادة )8
 زیادة الجلوكوز، تحمل عدم الدم، ضغط من (ارتفاع وتتكون االستقالبیة، المتالزمة حدوث )9

 المركزیة بمنطقة والسمنة الكثافة، عالیة البروتینات الدھنیة مستوى نقص الثالثیة، الدھون
 .البطن)

 
 السمنة معالجة

 الص�حیة  والح�االت  المض�اعفات  وش�دة  الطفل عمر على وتعتمد كبیرًا، تحدیًا السمنة معالجة تشكل
 ق�د  الح�اد  الوزن إنقاص فإن النمو، مرحلة في األطفال لدى وخاصة الوزن، زیادة مع المترافقة للطفل

 بطیئ�اً  ال�وزن  إنق�اص  یك�ون  أن یج�ب  ول�ذا  الطف�ل،  ص�حة  عل�ى  سيء تأثیر من لھ لما مرغوبًا یكون ال
 لھ�ذا  الوص�ول  وعن�د  %15 بح�والي  الوزن إنقاص إلى نصل أن إلى أسبوع/ جرام كیلو) 5 - 0( من

 الفق�د  ھ�ذا  عل�ى  والمحافظة جدیدة وزن إنقاص محاولة قبل أشھر 6 لمدة علیھ المحافظة یجب الوزن
 ع�ن  الس�لوك  أنماط تغییر ھو الوزن على للمحافظة وسیلة أنجح فإن ولذلك جدید، وزن اكتساب وعدم
 .األكل عادات وتغییر الحركي النشاط زیادة طریق
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 الحمیة الغذائیة المناسبة لعمر الطفل، ھي المعالجة األكیدة للسمنة
  :وتتضمن المعالجة

 .أن تكون تحت إشراف طبي )1
 .للعمر والوزنزیادة النشاط الحركي وممارسة الریاضة المناسبة  )2
تعدیل السلوك ونمط الحیاة، مث�ل: تحدی�د ع�دد س�اعات مش�اھدة التلف�از، والجل�وس إل�ى الحاس�وب           )3

 .واأللعاب اإللكترونیة
 تالمعالجة الدوائیة، ال تالئ�م مث�ل ھ�ذه المعالج�ات األطف�ال إال ف�ي الح�االت المترافق�ة م�ع مض�اعفا           )4

ش��دیدة، وتك��ون تح��ت إش���راف طب��ي ص��ارم، ویج��ب االبتع���اد ع��ن الخلط��ات النباتی��ة واألعش���اب           
 .الموجودة في األسواق لعدم درایة األھل بتأثیراتھا السلبیة

المعالجة الجراحیة، یتم اللجوء إلیھا كح�ل نھ�ائي وف�ي الح�االت المترافق�ة م�ع مض�اعفات ش�دیدة،          )5
 .ومن ھذه العملیات عملیات تحزیم المعدة

وختامًا، یحتاج أطفالنا إلى االھتمام الزائد والمشاركة الفعالة من جانب األھ�ل ف�ي جمی�ع أم�ور     
 حیاتھم، فسمنة األطفال معركة، والحب ھو السالح الذي نحتاجھ لنربحھا من أجل أطفالنا.
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 ؟تجنبھا یمكن وكیف المريء حرقة حدوث أسباب 

 الحشاش أحمد وفاء .د / إعداد

 الكبد وزراعة والكبد الھضمي الجھاز أمراض – باطنیة أمراض استشاري

 "الطب تعریب" مجلة في نشر

 "م2011 نوفمبر"  33" العدد
 علی��ھ ویطل��ق الف��م، إل��ى وأحیان��ًا الم��ريء، إل��ى المع��دة محتوی��ات ارتج��اع ع��ن عب��ارة ھ��ي المع��دة حرق��ة
 طبیع�ي  فیزیول�وجي  بشكل المریئي المعدي االرتجاع حدوث الممكن من المریئي، المعدي) الجزر أو( االرتجاع

 أو التھاب�ات  م�ن  للم�ريء  الم�بطن  الغشاء في تغییر أي وبدون تذكر أعراض بدون ولكن والكبار، األطفال لدى
 والمص�احب  الم�ريء  لحرق�ة  المس�بب  المریئ�ي  المع�دي  االرتج�اع  داء ھ�و  ھن�ا  عن�ھ  نتح�دث  م�ا  ولك�ن  تقرح�ات، 
 المص�رة  تك�ون  عن�دما  المریئي المعدي الجزر داء ویحدث المصاب، الشخص لدى عدیدة ومضاعفات بأعراض
 تك�ون  أن یج�ب  ال�ذي  الوق�ت  ف�ي  مرتخی�ة  أو ض�عیفة ) والمعدة المريء بین العاصرة العضلة( السفلیة المریئیة

 وسوائل أطعمة من فیھا بما ومزمن متكرر بشكل المريء إلى المعدة لمحتویات ارتدادًا یسبب مما مغلقة، فیھ
 والض��رر األذى تس�بب  والت�ي  المعدی��ة الھض�میة  والعص�ارة ) الھی�دروكلوریك  حم��ض( المع�دي  الحم�ض  وك�ذلك 
 .المريء لجدار المبطن الداخلي للغشاء

 : المریئي المعدي الجزر داء أعراض
 

 وص�والً  أعل�ى  یمت�د  أن ویمك�ن  الص�در  منطق�ة  منتص�ف  ف�ي  األل�م  أو والحرقة بالحموضة اإلحساس )1
 أكث�ر  إلى یستمر ما وعادة االستلقاء، أو مباشرة األكل بعد شدة أكثر ویكون والحنجرة، الرقبة إلى
 إل�ى  المع�دة  من المعدي الحمض ارتداد إلى السبب ویرجع الغذائیة، الوجبة تناول بعد ساعتین من

 والعص��ارة األحم�اض  ت��أثیر م�ن  لھ��ا الم�بطن  الغش��اء لحمای�ة  ع��دة وس�ائل  ل��دیھا فالمع�دة  الم�ريء، 
 لھ��ذه المس��ببة والتقرح��ات بااللتھاب��ات فیص��اب الوس��ائل، ھ��ذه یمل��ك ال الم��ريء بینم��ا الھض��میة،

  .واأللم الحرقة
 یع�رف  م�ا  وھ�و  والف�م،  الحنج�رة  إل�ى  ووص�ولھا  الم�ريء  إل�ى  المعدة من واألطعمة السوائل ارتداد )2

 .بالقلس
  :منھا اعتیادیة، غیر أعراض وھناك بالفم، مستحبة غیر ورائحة مر بطعم اإلحساس )3
  .الصوتیة الحبال التھاب عن الناتج الصوت تغییر مع بالحنجرة مزمنة آالم  •
  .المزمنة والكحة السعال  •
  .والسوائل األطعمة ابتالع صعوبة  •
  .اللعاب إفراز في زیادة مع البطن انتفاخ  •
 .التاجیة الشرایین قصور عن الناتجة الصدریة الذبحة آلالم مشابھة بالصدر آالم  •

 
 : طریق عن یتم المریئي، المعدي الجزر داء تشخیص

 المص��احبة، األع��راض ع��ن والس��ؤال المرض��ي الت�اریخ  تفاص��یل وأخ��ذ للم��ریض العی��اني الفح�ص  )1
 .الفم إلى والسوائل األطعمة وارتجاع بالصدر وآالم حرقة وجود وخاصة
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 واإلثن�ا  والمع�دة  الم�ريء  ج�دار  لفح�ص  المع�وي  المع�دي  العل�وي  ال�داخلي  التنظیر أو المعدة تنظیر )2
 ش�دة  وتقسم بالمريء، خاصة وتقرحات التھابات وجود حال في المباشر التشخیص ویتم عشري،
  .االلتھاب درجة حسب درجات أربع إلى المريء في االلتھاب

 
 الص��بغة تق�وم  حی��ث الب�اریوم،  ص��بغة باس�تخدام  العل��وي الھض�مي  للجھ��از ملون�ة  تص��ویریة أش�عة  )3

 .مختلفة أوقات في األشعة وتؤخذ عشري واإلثنا والمعدة المريء جدار بتغطیة
 
  .ساعة 24 لمدة المريء في الحموضة درجة فحص )4
 
 منتص��ف إل�ى  ص�غیر  أنب�وب  بإدخ�ال  الفح��ص ھ�ذا  ی�تم  ، Bernstein test)(بیرنس�تین  فح�ص  )5

 ھ�ذا  طری�ق  ع�ن  الم�ريء  إلى مباشر بشكل معینة وكمیة بتركیز حمض إدخال یتم وبعدھا المريء،
 من��ھ یش��كو لم��ا مش��ابھة أع�راض  ب��أي ش��عوره ع��ن الم��ریض س�ؤال  ی��تم الفح��ص خ��الل األنب�وب، 
  .الحاالت كل ولیس فقط معینة لحاالت الفحص ھذا ویستخدم المریض،

 
   درجة لتحدید السفلیة المریئیة) الصمام( المصرة عند وخاصة بالمانومتر، المريء ضغط قیاس) 6

 . العاصرة العضلة وقوة    

 
 : المریئي المعدي الجزر داء عالج

 

 الت�دریجي  االنخف�اض  لض�مان  من�تظم  بش�كل  الریاض�ة  ممارسة ویتضمن الیومي، الحیاة نمط تعدیل )1
  .بالسمنة المصابین المرضى حالة في للوزن

 الشكوالتھ،: منھا عنھا، االبتعاد یفضل التي األطعمة بعض فھناك المتناولة، األطعمة نوعیة تغییر )2
 والفواك�ھ  العص�ائر و بال�دھون  الغنی�ة  الدس�مة  الم�أكوالت  الكحولی�ة،  والمش�روبات  والش�اي،  القھوة

 .التدخین عن واالمتناع) الماسترد( الخردل صلصة الحار، الفلفل البھارات، الطماطم، الحمضیة،
  .الیوم خالل ومتعددة صغیرة بوجبات الكبیرة الوجبات استبدال )3
 س�اعات  ث�الث  م�دة  األقل على االنتظار ویفضل الوجبات تناول بعد مباشرة النوم أو االستلقاء عدم )4

  .الجسم مستوى عن) متر سنتي 20 -15( بمقدار مرتفعًا الرأس ویكون
 : وھما للمعالجة، رئیسیتان طریقتان ھناك الدوائي، العالج)  5     

 وھ��ي  والمع��دة، الم��ريء ف��ي األحم��اض نس��بة  لمعادل��ة تس��تخدم الحموض��ة؛ مع��ادالت أدوی��ة: أوًال
  تناولھا حال وفي طبیة وصفة بدون الصیدلیات في متواجدة وھي مؤقت، ولكنھ سریع مفعولھا أدویة
  .المختص الطبیب استشارة یجب أسابیع ثالثة من ألكثر
 

 ب�الطرق  األع�راض  عل�ى  الس�یطرة  ع�دم  حال�ة  ف�ي  تس�تخدم : الحمض�ي  اإلف�راز  مثبط�ات  أدویة: ثانیًا
  .صنفین إلى تنقسم األدویة وھذه السابقة

 ال�ذي  الھیس�تامین  ت�أثیر  إیق�اف  طری�ق  ع�ن  األدوی�ة  ھ�ذه  وتعمل الھیستامین، مستقبالت مناھضات )1
 والرانیتی���دین، الس��یمیتیدین  ومنھ���ا المع��دي،  الحم���ض إلنت��اج  المع���دة ف��ي  معین���ة خالی��ا  یح��رض 

  .ونیزاتیدین الفاموتیدین،
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 ع�ن  المس�ؤولة  اإلنزیم�ات  تمن�ع  فھ�ي  جدی�دة،  أصنافًا األدویة ھذه تمثل البروتون، مضخة مثبطات )2
 والالنس���وبرازول، األومیب��رازول : األدوی��ة  ھ��ذه  عل��ى  مث���ال العم��ل،  ع��ن  المع��دي  الحم��ض  إنت��اج 

 األع�راض،  إلزال�ة  فعالی�ة  أكث�ر  أنھ�ا  المعالج�ات  ھ�ذه  أظھ�رت  وقد واإلیسومبرازول والبانتوبرازول
 ش��فاء س�رعة  عل�ى  والمس�اعدة  للم�ريء  األذى ومن�ع  الحی�اة  نوعی�ة  تحس�ین  عل�ى  تس�اعد  أنھ�ا  كم�ا 

 .المريء وتقرحات التھابات
 

 :المریئي المعدي الجزر داء مضاعفات
  .بالمريء وتقرحات التھابات وجود عن والناتج النزیف حدوث )1
 ب�المريء  المزمن�ة  بااللتھاب�ات  لإلص�ابة  الت�الي  الم�ريء  تض�یق  عن والناتج الطعام، ابتالع صعوبة )2

  .الندبات وتكون
 ع�ن  الناتج المريء من السفلي الجزء في طبیعیة غیر خالیا وجود عن عبارة وھو باریت، مريء )3

 .المريء بسرطان اإلصابة فرصة من یزید الخالیا ھذه ووجود المزمنة، االلتھابات وجود
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 النساء والمرض القلبي الوعائي )1 

     معالجة الفوارق في تقدیم الرعایة        

 القلب بأمراض لإلصابة الرجال من عرضة أكثر النساء تعد
 النفسي الضغط یؤثر حیث الشرایین، وتصلب الدمویة واألوعیة
 م�دى  فعل�ى  كب�رى،  بص�ورة  النس�اء  قل�وب  عل�ى  البدني واإلجھاد

 فھ��ي  عدی��دة، ألس��باب  وحیاتھ��ا احتیاجاتھ��ا تتغی��ر   الم��رأة حی��اة
 ث��م  وال��والدة، والحم��ل،  الح��یض، مث��ل مختلف��ة،  مراح��ل تواج��ھ
 ح�دث  ھ�ي  القلبی�ة  األزم�ة  إن. الیأس سن وبلوغ الطمث انقطاع

 وعادة القلب، إلى الدم تدفق في انقطاعًا تسبب ألنھا الحیاة یھدد
 مقارن�ةً  القلبی�ة  األزم�ات  م�ن  للنجاة فرصة أقل النساء تكون ما

 م�ن  فریدة خطورة عوامل یخلق المرأة تكوین إن حیث بالرجال،
 القلبیة للنوبة عرضة أكثر النساء وتكون القلبیة، للنوبة نوعھا

 .الصامتة
 إن حیث كبیر، تحٍد ھو الوعائي القلبي المرض تشخیص إن

 البیولوجیة واالختالفات المرض ومظاھر الجنس في االختالفات
 م��ا  وغالب��اً  معق��دًا، أم��راً  الخط��ر تقی��یم  تجع��ل  تط��وره م��دى  ف��ي

 خل���ط  نتیج���ة  خ���اطئ،  بش���كل  النس���اء  ل���دى  الم���رض  یش���خص 
 عل�ى  الم�رأة  لھ�ا  تتع�رض  التي الھرمونیة بالتغییرات األعراض

 أول عن��د للم�وت  عرض��ة أكث�ر  الم��رأة تك�ون  ل��ذا ، حیاتھ�ا  م�دار 
 للوصول والباحثون األطباء وسعى األمراض، تلك وعالج تشخیص في واسعة أشواطًا الطب قطع ولقد. قلبیة إصابة

 وعوام�ل  الم�رض  من للحد الكافي الجھد یبذلون ال الصحیة الرعایة مقدمي فإن ذلك ومع منھا، الوقایة أسالیب إلى
 .تقدمھ إلى المؤدیة الخطر
 

 فین�اقش  النس�اء،  ل�دى  الوعائي القلبي المرض عن شامًال عرضًا عشر الثالثة فصولھ خالل من الكتاب ھذا یقدم
 ب�ین  االختالف�ات  الراب�ع  حت�ى  الث�اني  من الفصول وتوضح الوعائي، القلبي المرض عن وبائیة تقدیرات األول الفصل

 الش��ریان م�رض  وع��الج والتقی�یم،  التشخیص��یة، واالختب�ارات  المرض�یة،  واألع��راض العالم�ات  حی��ث م�ن  الجنس�ین 
 الفج�وة  سد طرق السادس الفصل ویشرح للمرض، الجذریة األسباب استقصاء فیعرض الخامس الفصل أما. التاجي

 التولی��د أطب��اء دور لیوض�ح  الس��ابع الفص�ل  وی��أتي المقدم�ة،  الرعای��ة ف�ي  التغیی��ر إلح�داث  الممكن��ة واالس�تراتیجیات 
 كیفی�ة  والتاس�ع  الث�امن  الكت�اب  فص�ال  ویش�رح . النس�اء  لدى الوعائیة القلبیة الصحة تحسین في النسائیة واألمراض

 الغذائي، النظام وتعدیل الریاضیة التمارین بواسطة السمنة مكافحة طریق عن الوعائي القلبي المرض على السیطرة
 كم�ا   النس�اء،  عن�د  االحتق�اني  القلب وفشل الفجائي القلبي للموت موجزًا عرضًا عشر والحادي العاشر الفصل ویقدم
  الثالث بفصلھ الكتاب وُیختتم الوعائیة، القلبیة الصحة على السیطرة من النساء تمكین عن عشر الثاني الفصل یتحدث
 .األذیني والرجفان النساء عن بالحدیث عشر،
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 56مجلة تعریب الطب العدد ) 2 
 
 الع��دد ھ��ذا ف�ي ) الط��ب تعری��ب مجل�ة ( علین��ا تط�ل  

 م���رزوق ال���دكتور األس���تاذ قل���م ویزینھ���ا جدی���د، بث��وب 
 العربـ�ـي  للمركـــز المساعد العام األمین الغنیم یوســـف
 الع���الم ویكتسـ���ـي الص���حیة، العل���وم وترجم���ة لتألیـ���ـف
 المبـ�ـارك  الفط�ر  بعیــد احتفاًال الفرحــة بثوب اإلسالمي

 ص�در  وعن�اء  ج�د  فبع�د  والبركات، بالخیر علینا هللا أعاده
 علـ�ـى  الق�ائمین  جھ�ود  لیت�وج  الجدی�د  ثوب�ھ  ف�ي  العدد ھذا

 المسـلمین، فرحة لتكتمل العید جاء الصیام وبعد إعـداده،
 موضوعاتھـ���ـا مجلتنـ���ـا تس���تھل والتن���وع التج���دد وم���ع

 األورام جراحـ��ـة  فـ��ـي  المسـ��ـتجدات  ألح��دث  ب��التطرق
 موضوع في وذلك والمستقیم، القولون سرطان وبالتحدید

 الط�ب  ف�ي  الجدی�د  ب�اب  ف�ي  المجل�ة  تس�تعرض  ثم العدد،
 الص�حة  باب وفي الطبي، المجال في االكتشافات أحدث
 الداخلیـ��ـة الملوثـ��ـات لموض��وع المجل��ة تتط��رق البیئی��ة

 ق��د وخیم�ة  ص��حیة آث�ار  م��ن للموض�وع  لمـ��ـا بالمنــ�ـزل 
 باب وفي. والبعید القصیر المدى على األفراد على تؤثر

 الخفیف�ة  الوجب�ات  موض�وع  المجلة تناقش العامة الصحة
 الخفیفة الوجبات حــول القائـــم الجـــدل عــن واإلجابــة

 .الصحیــة الخفیفــة للوجــبات األمثلـة بعض وطرح
 

 عن مقاًال المجلـــة تستعرض النفسي الطب باب وفي
 مشكلة النسیان یكون ومتى الذاكرة تقویة وطرق الذاكرة
 ال�دم  أم�راض  طب وفي الطبي؟ التدخل تستدعي صحیة

 العالجی�ة  الفص�ادة  لموض�وع  م�وجزاً  شرحًا المجلة تقـدم
 وفوائ�ده  وأنواعـ�ـھ  وطرقـ�ـھ  الدم فصد ومفھوم الدم بفرز
 بـ���ـاب  وف���ـي. المختلفـــ���ـة األمـ���ـراض معالجـ���ـة فـ���ـي

 حی�ث  الع�الم،  ف�ي  انتش�اراً  األكث�ر  الجرثوم�ة  وھ�ي  المع�دة،  جرثوم�ة  موضـ�ـوع  ع�ـن  المجلـــة تتحـــدث الباطني الطــب
 وأع�راض  الجرثوم�ة  انتق�ال  ط�رق  لتوض�یح  محاول�ة  ف�ي  وھ�ذا  لذلك، إدراك دون ولكن الجرثومة، بھذه منا كثیر یصاب

 ثالثي العصـب ألم موضوع وتعرض واألعصــاب المــخ طب باب إلى المجلـة تنقلنا ثم معالجتھا، وطــرق بھــا اإلصابة
 عــن والتولید النساء طب باب في المجلة وتتحدث بھ، لإلصابة عرضة األكثــر والفئــات وأعراضھ، ومســبباتھ التوائــم

 ثالث��ة المجل�ة  تن��اقش العربیـ�ـة  اللغـ��ـة ب�اب  وف�ـي . ومعالجت��ھ تشخیص�یھ  وط��رق الرحم�ي  البط��اني االنتب�ـاذ  موضــ�ـوع 
 واللغ�ة  الطب�ي،  التعلیـ�ـم  ف�ـي  واستخدامھ�ـا  العربیـ�ـة  واللغ�ة  أث�رًا،  العربی�ة  اللغ�ة  تجعلــ�ـوا  ال:  وھـــي ھامة موضوعات

  .الحدیث الطب في المناظیر أھمیة عن بالحدیث موضوعاتھا المجلة وتختتم المستشرقین، عیــون فــي العربیة
 

 دد،ـالع واستراحة العربیة، اللغة في ةـعـائـشـال اءـطـاألخ: وھــي تةـثابـال ةـجلـالم وابــأب إلى ةـافــاإلضـب ذلك لـك
 إص�دارات  أحـ�ـدث  عل�ى  یطلعن�ا  ال�ذي  الطبیـ�ـة  المكتب�ة  وب�اب  المصطلحات، علم وباب وجــواب، سـؤال...  الصحـةو 

 .الكریم القــرآن فــي العلمي واإلعجاز العدد، ھذا فــي الواردة والمصطلحات المركز،
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 محمود مصطفى ومیةسأ.  / بقلم  
 المركز العربي لتألیف وترجمة العلوم الصحیة -مدقق َلغوي 

في ھذه الصفحة نلقي الضوء على بعض األخطاء اللغویة الشائعة والدارجة أحیانًا على     

سماع ھذه الكلمات، ونعرض اللسان، وھي كثیرة ومفھومة المضمون بین الناس الذین ألفوا 

 :يما یل ھنا بعضًا من ھذه األخطاء اللغویة وصوابھا في اللغة العربیة، ومن األخطاء الدارجة
 

 السبب الصواب الخطأ

 اصبر حتى یتثنى لك -1
 األمر. 

 لك اصبر حتى یتسنى  -
 األمر.  

 الفعل (یتسنى) بمعنى یتیسر وھو ألن -
 (یتثنى) فبمعنىفي المعنى، أما  المطلوب 
 عطف الشيء ثم رد بعضھ على بعض 
 وتطلق أیضًا على الرقص. 

 كالمك الغیر معقول -2
 مرفوض. 

 كالمك غیر المعقول   -
 ألن (غیر) ال تقبل التعریف ب (ال). -  مرفوض.  

 زدنا من علمك -3
 الالمحدود. 

 زدنا من علمك غیر  -
 ألن (ال) ال تقبل التعریف. - المحدود. 

 نحن نعیش في عالم -4
 رقمي. 

 نحن نعیش في عالم  -
 إلكتروني. 

 ألن ( الرقمي) كلمة تطلق على الساعات -
 وأجھزة القیاس فقط ، أما إلكتروني فكلمة 
 وأشمل. أعم 

 انظر إلى الواقع -5
 المعاش. 

 انظر إلى الواقع  -
 المعیش. 

 ألن اسم المفعول من الفعل (عاش) معیش -
 على وزن : فعیل. 
 

 لكل فرد َھویة خاصة -6
 بھ. 

 لكل فرد ُھویة خاصة  -
 بھ. 

 ألن (ُھویة) نسبة إلى ُھو، أما ( َھویة)  - 
 فمعناھا البئر العمیقة. 
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  -: نود التذكیر بأن
 ، "E-Book" جمیع مطبوعات المركز من الكتب الطبیة متاحة من خالل نسخ ورقیة ونسخ إلكترونیة  -
 . "CD's" قراص مدمجةأ وعلى   
  . یمكن شراء جمیع مطبوعات المركز ، وذلك عن طریق مراسلة المركز عبر بریده اإللكتروني - 
  . یمكن االطَّالع على مجلة تعریب الطب بنصھا الكامل  -
 . www.Acmls.org یمكن الحصول على كافة بیانات إصدارات المركز من خالل الموقع اإللكتروني - 

  . تكم ومقترحاتكم ، وأیة مالحظات أو تعلیقات تساھم في دعم تعریب التعلیم الطبيایمكن عرض استفسار  -
  . نقوم بنشر ھذه المشاركة والرد علیھا  -
  Acmls@Acmls.org للمركزتكم ومقترحاتكم على البرید اإللكتروني اوأخیرًا نستقبل استفسار - 
 . دولة الكویت – 13053الصفاة  5225ص.ب :  

 

 

 یأتي شھر رجب بعد -7
 الثاني. جمادى 

 یأتي شھر رجب بعد   -
 اآلخر . جمادى  

      ألن ( اآلخر) كلمة تستخدم لما لیس لھ  -
 ثالث أو رابع.

 قطعت الحبل إَربًا  - .قطعت الحبل إْربًا إْربا -8
 إَربًا. 

 ألن ( اإلْرب) المقصود بھ العضو الكامل - 
 في جسم اإلنسان فال یجوز استخدام كلمة 
 إْربًا إال مع اإلنسان أو الحیوان. 

 ل الدوام الساعةَفَقَأ -9
 الثانیة عصراً . 

 الساعةالدوام قِفل ُأ  -
 الثانیة عصراً . 

     ألن الفعل الماضي إذا بني للمجھول ُیضم 

 ).قِفلُأ -ل َفَقَأأولھ ویكسر ما قبل آخره (

 قرأت أمات الكتب. - قرأت أمھات الكتب.  -10
 ألن (أمھات) تستخدم في جمع كل ما ھو  -
 عاقل، أما (أمات) فتستخدم في جمع غیر 
 العاقل. 

 إذا انكدر العیش فال  -11
 تلومن إال نفسك. 

 إذا تكدر العیش فال  -
 تلومن إال نفسك. 

 ألن (الكدر) عكس الصفو، أما (انكدر)  -
 فیقصد  بھ ھوى وسقط. 
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