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 اإلىذاء

 

 ئىل انزُ مل أعش ٌّياً يف طشّق ئال ًسأّرو عثةين مييذه يل... 

 يٍ ّةف امسو خهف امسِ نْكٌٌ نو انغنذ...

ئىل داػًِ ًيقجؼِ انذائى... يٍ سأّد اَؼكاط جناحِ ًفشحِ تشّةاً يف 

 ػْنْو... أػظى سجم يف انؼامل...

 $ئنْك تطهِ األًل: أتِ غاصُ#                                                  

 ىُنا حقٌ يل أٌ أقٌل سفؼد األقالو ًجفد انصحف ًكْف ال ؟!!

 ًأَدِ يٍ أيغكد تْذُ انصغريج ًعاػذذين يف كراتح أًل حشف...    

 فأَدِ جايؼيت ًمجٌػِ، يذسعيت ًيذسّعيت...   

  د اجلنح فهى جتذئىل يٍ كاَد دػٌاهتا قًشاً أَاس يل ػرًيت... ئنْك... ّا يٍ ذاى   

 يكاَاً... فشقذخ حتد قذيْكِ...   

 $ئنْك ّا أيِ: مسش انغانْح#                                                         

 ئىل انفراج األًىل يف حْاذِ... ششّكح أَفاعِ ادلرٌذشج ًذؼيب ... 

 انيت صادخ حهًِ ئصشاساً ...

 اَؼكاط يشآذِ ... يٍ أمتنَ أٌ أساىا أفضم يين ... حمةةح أحالييا ًأينْاهتا 

 $طثْثح ادلغرةثم: يــــاّــــــا#                                                    



 ئىل اننجٌو انيت ذنري مساء حْاذِ... انزساع انًْنَ يف كم خطٌج ... 

  حلْاج يٍ دًٌ يقاكغاذنا ... حتهٌ اًسدذِ انيت ال   يالرُ آيٍ ...

 أخيت: يْــــــشَــــــــــا#$                                                                      

 صاحثح انضحكاخ انيت ذشٌَ يٍ تاب غشفيت ...   

 #ِ: يــــــــشحصغريذ$                                                                       

ئىل دقح قهيب األًىل...انزُ كربخ ػهَ حثو... انؼْنني انيت اعرًذّ ينيا انةٌج 

 دسػِ انزُ اخرثَء توِ يٍ عياو األّاو... ًاالعرًشاس...

 يٍ شذ ػهَ ّذُ ألكًم انطشّق ...

 ....نٍ أقٌل شكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشاً

 يؼـــــــــــك دائًــــــــــــــــاً ...تم عأػْش انقكش 

 حـــــــــغــــــــــٍ# :تطهِ انصاَِ $                                                 

ئىل يٍ حتًم أػْنيى ركشّاخ طفٌنيت ًشثاتِ... يٍ قذّيٍ يل انؼطاّا انيت الذةذس 

   .... شــــــــــــــاَْــــــــــــــــحينثغ احلة ... انالذِ قْم ػنيى : أو  تصًٍ...

 $أيْـــشج ــــ مساىـــــش ــــ ينــــــَ#                                                    

 ..   هبى أكرب ًػهْيى اػرًذ .. ئىل يٍ حيًهٌٌ نةة األخٌج

 $نـــــــإُ ـــ سؤٍ#                                                                  

 



 .. ئىل يٍ كغش عكٌٌ ينضننا .. األَايم انصغريج انؼاتصح تأقاليِ ًأغشاضِ

 $كراكْد قهيب: الَــــا ـــ محــضج#                                                    

 صذّةاً حةْةْاً حرَ اننياّح ... ئىل ششكاء انغنٌاخ اخلًظ ... ًيٍ كاٌ

تكْنا يؼاً قثم أٌ َضحك...ًىٌَّا ػهَ تؼضنا انطشّق قثم أٌ َصم ... ئىل يٍ 

 ًعاَذذين ًخطد يؼِ خطٌاذِ األصؼة...  يٍ شاسكرين أحاليِ

 ًًصٌيل ياكاٌ نْحذز نٌال دػًيا ادلغرًش نـــــــــــــــِ ... 

 $ أمســـــاء جـــشًج#                                                           

 .انؼامل يف يُةهرْيا. ئىل يٍ سُمسد تشاءج

 قطؼح انغكش انيت سافةرين حالًهتا يف مجْغ حلظاذِ...

 . انيت عأفرةذىا أكصش يٍ أُ شِء ـــــــــــــــــــَ .ئىل صذٍ ضحكاخ الذُـنــغ

 سّــــــــــــــــى يينـــــــا#$                                                     

 ئىل عنٌاخ يشخ يؼك كقشّط ركشّاخ ّهرف حٌل قهيب .....

 ئىل صذّةيت انيت كاَد نةهيب أياَاً ًألعشاسُ تْراً ًألّايِ ششّكحً ًتغْثيت شةح 

 $صّنـــــح ػــــــــــــشًط#                                                   

 

 

 



 األمجم... يٍ ػقد يؼيى أمجم انهحظاخ ... ئىل انصالشِ 

 يٍ ذلى جضء كثري يف قهيب..    

 $آّــــــــح ـــــــ شـــــــــــاو ــــــــ نْـــــــــــــــٍ#                                         

 يٍ تني انذكاذشج انيت ذؼرض هبى جايؼرنا ًذفرخش.. األيْض ًاألفضم ..

احلشًف كهًاخ نرتعى ننا خطَ انؼهى ًادلؼشفح ًيرؼح انثحس ئىل يٍ صنؼد يٍ 

 نالسذةاء حنٌ األفق انةاديح ..

 يصذس انطاقح ًانرفاؤل.. ئىل يٍ مل ذثخم ػهِْ ٌّياً حبشف .. 

 ئىل يٍ ذكهم جناحِ ىزا تهًغاهتا ..

 $انذكرــٌسج: فاذــــــــٍ ػهــــــِ انقــــــة#                                    

 يٍ قهيب شكشاً نك.. ئىل ادلكاٌ انؼظْى انزُ تذأخ فْو خطٌج األنف يْم 

 شكــــــــــشاً  جايؼيت                                                              

   ىة، ًجؼهٌا فكشىى يناسج ذنري ننائىل انزٍّ صاغٌا ننا ػهًيى حشًفاً يٍ ر          

 نكى احلة ًأفضم انذػاء... دكاذشذِ األفاضماننجاح..  طشّق          

     

 

 

 



 ًأخرياً ًنْظ آخشاً ...     

  ئىل كم يٍ ساىٍ ػهَ ػذو ًصٌيل ًًصهد .. ئىل كم انؼةثاخ ًاألمل انزُ   

 حتٌل نطًٌح ..   

 ئىل كم ػصشج صادخ حهًِ ئصشاساً .. ئىل كم ًيضح ػني قاًيريا نْالً .. ئىل كم   

 غفٌج قاطؼريا ألجم انٌصٌل ..    

   ... ًانْــــــــٌو .....انيت سأّريا ذثرؼذ شى ذةرتب ... أحــــــــــــــاليــــــــــــــــِئنـَ    

 انرةْنـــــــا    

 أُىذُ ىزا اننجاح ئنْكى .....   

 

 انصـــْـــذالَْـــــــــــح ػــــــــــضّــــــــــضج غــــــــاصُ غذّــــــــــــــش

 

 

 

 

 



 ممخص

. تعتبخ األمخاض التي تشقميا األغحية ىي أكثخ السذاكل الرحية شيػعًا في العالع
التي تشتج عغ  يذسل مرصمح التدسع الغحائي بسعشاه األوسع جسيع األمخاض

شعاـ ممػث إما ببكتخيا أو غيخ بكتيخيا، وىػ التياب السعجة واألمعاء الحاد 
الشاتج عغ تشاوؿ شعاـ أو شخاب ممػث إما ببكتيخيا حية أو سسػميا أو مػاد 

مذتقة مغ الشباتات أو الحيػانات، تتمخز األعخاض  كيسيائية وسسـػ
يعتبخ إعصاء الدػائل عغ . صجاع، قيء حاد، إسياؿ، والتذشجات: الخئيدية

.شخيق الفع بذكل مثالي، أمخًا حيػيًا في تجبيخ ىحه الحاالت  

ومغ السذاكل الرحية السيسة التي ليا آثار سمبية عمى كثيخ مغ الشاس دوف أف 
سػاء كاف ىحا التأثيخ  تتسثل في التجاخل بيغ الغحاء والجواء، يجركػا تأثيخىا

تشاقزًا أـ تكامبًل أـ تحفيدًا أـ تقميبًل لمتأثيخ، وبالتالي يسكغ أف يشتج عغ ىحا 
التجاخل اختبلؼ في تأثيخ الجواء أو حخكيتو وبالتالي عمى الرجلي أو الصبيب 

  .تػعية الشاس لتجشب ىحه التجاخبلت لتحقيق أفزل فعالية وأماف لمجواء

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Foodborne diseases are the most common health problems in the 
world. The term food poisoning in its broadest sense includes all 
diseases that result from food contaminated with either bacteria or 
nonbacteria, which is acute gastroenteritis resulting from eating 
food or drink contaminated with either live bacteria or their toxins 
or chemicals and toxins derived from plants or animals, the main 
symptoms are summarized: Headache, severe vomiting, diarrhea, 
and convulsions. Ideally, oral administration of fluids is vital in the 
management of these conditions. 
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Dietary approach to stop 
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 Monoamnine Oxidases MAO اوكديجاز أحادؼ األميغ
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عجيج الببتيجات العزػية الشاقمة 
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 Oral Rehydration Therapy ORT الفع عبلج الجفاؼ عغ شخيق
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 Tetrodotoxin TTX تيتخودوتػكديغ
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 مقدمة2.2 
ُيقرج بالتدسع الغحائي السخض الشاتج عغ تشاوؿ شعاـ بو تمػث جخثػمي أو غيخ 

العجيج مغ  إصابة ضافة الىإتتسيد الحالة بػتاريخ تشاوؿ شعاـ شائع  [1]جخثػمي. 
  [2]تذابو العبلمات واألعخاض في معطع الحاالت. و  األشخاص في نفذ الػقت،

ؿ حاد مميػف حالة إسيا 1111تقجر مشطسة الرحة العالسية أف ىشاؾ أكثخ مغ 
لػكالة معاييخ الغحاء  وفقاً  [3]مبلييغ حالة وفاة.  4-3، مع سشػًيا في البمجاف الشامية

(FSA )حالة تدسع غحائي كل عاـ. 911111 حػالي يػجج 
حيث أصبح نطامشا لقج تغيخت أنساط حياتشا عمى مجػ الدشػات القميمة الساضية  

متدايج عمى الػجبات الجاىدة وتشاوؿ الصعاـ في الخارج بجاًل مغ  يعتسج بذكل الغحائي
وتجسيجىا لفتخة شػيمة مغ  اً يقـػ الشاس بصيي عجة وجبات مقجم ما اً . غالبالصيي

، جب وضعيا في فخف السيكخوويف فقطالػقت أو يذتخوف األشعسة الجاىدة التي ي
 الصعاـمعخفة مرجر  قج يداعج الغحائي، لحلظىحا سبب زيادة حاالت التدسع ويعج 

  [4] تع تصبيقيا في تقميل حاالت التدسع الغحائي.يومعاييخ الخعاية والدبلمة التي 
، ائع مغ األمخاض السشقػلة بالغحاءتعاني بذكل ش االليفةأف الحيػانات  اً ُيعتقج أيز

، عمى الخغع مغ أف ياب السعجة الحاد أو اإلسياؿالت تذسل أعخاض حيث تطيخ
تع ربط حيث  غيخ معخوفة. عشج الحيػافاإلصابة الفعمية باألمخاض السشقػلة بالغحاء 

بذكل محيػانات األليفة. ل السمػثة غحيةاألب بالتساستفذي داء الدمسػنيبل بيغ البذخ 
 اً ي الريغ كاف نحيخ ففإف تفذي التمػث بالسيبلميغ في حميب األشفاؿ الخضع  مذابو

 ؤلغحيةلتعدػ إلى تمػث مساثل بالسيبلميغ  حيثبتفذي السخض في القصط والكبلب 
 [5] محيػانات األليفة مغ نفذ البمج.ل السدتػردة
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 [6]العهامل السؤدية إلى التدسم الغذائي 2.0 
عمى كتيكات لمتغمب السعػية مجسػعة متشػعة مغ الت العػامل السسخضةشػرت 

 ميعالتي تدتخجميا ىحه الكائشات أمخ  الفػعةيعج فيع عػامل و  ،دفاعات السزيف
 تذسل العػامل التي تؤدؼ إلى التدسع الغحائي: في تذخيز األمخاض وعبلجيا.

ابتبلعيا  يؤدؼالتي  السسخضةعجد الكائشات الحية الجؾيقة يختمف : المؿيحةحجع  .1
خيكية ، اإلشغ نػع إلى نػع. بالشدبة لمذيػيبلم كبيخاً  السخض اختبلفاً  لحجوث

عغ ، يسكغ أف يشتج الستحػلة، الجيارديا المسبمية، أو القػلػنية الشدؼية السعػية
11، بيشسا يجب تشاوؿ بكتيخيا أو كيدات عجوػ  11-111

5-11
كائشات ضسة  8

 السخض. لحجوثالكػليخا عغ شخيق الفع 

الغذاء ب تمترقائشات الحية أف الك في العجيج مغ مغ الزخورؼ : االلتراؽ .2
سشافدة ب و بحلظ تقػـ. اإلمخاضيةالسخاشي السعجؼ السعػؼ كخصػة أولية في 

التدبب في  مسا يؤدؼ الىبكتيخيا األمعاء الصبيعية واستعسار الغذاء السخاشي 
 السخض.

: إف إنتاج واحج أو أكثخ مغ  .3  إمخاضيةالخارجية ميع في  الحيفاناتإنتاج الدسـػ
الدسـػ السعػية التي  :وتذسل ىحه الدسـػ ،العجيج مغ الكائشات الحية السعػية
مباشخة عمى آليات اإلفخاز في الغذاء  التأثيختدبب اإلسياؿ السائي مغ خبلؿ 

السخاشي لؤلمعاء؛ الدسـػ الخمػية التي تدبب تجميخ الخبليا السخاشية واإلسياؿ 
مباشخة عمى الجياز العربي  تؤثخالتي  االلتيابي السختبط بيا؛ والدسـػ العربية

 السخكدؼ أو السحيصي.

مغ الغدو  الغدو: قج يشتج الدحار ليذ فقط عغ إنتاج الدسـػ الخمػية ولكغ أيزاً  .4
 البكتيخؼ وتجميخ الخبليا السخاشية السعػية. تتسيد العجوػ الشاتجة عغ الذيػيبل

، خبليا الطيارية السخاشيةواإلشخيكية القػلػنية الغازية بغدو الكائشات الحية لم
 التكاثخ داخل الطيارة واالنتذار البلحق إلى الخبليا السجاورة.
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: يسكغ لمسزيف العادؼ أف يحسي نفدو مغ السخض. يعتسج السزيفدفاعات  .5
 ،حسس السعجة ،التدسع الغحائي عمى آليات دفاع السزيف مثل الفمػرا الصبيعية

 .ةيثالػراالسحجدات السشاعة و ، حخكة األمعاء

 لسخاطر عمى طهل سمدمة الغذاءا2.3 
 ابتجاًء مغالتفكيخ في السخاشخ التي تشتقل عغ شخيق األغحية وسبلمة األغحية  يجب

في كل مخحمة مغ مخاحل و  ،و األسسجة الشباتية إلى السدتيمظاألعبلؼ الحيػانية أ
 تػجج أيزاً  كسا ،كل مغ البذخ والحيػانات األخخػ عمى  الدمدمة ىشاؾ مخاشخ معيشة

 [8] [7] فخص لمػقاية والديصخة.

 [0] ةالغذائي اتأنهاع التدسس2.4 
 .وجخثػميقج يكػف التدسع الغحائي مغ نػعيغ: غيخ جخثػمي 

A.  ىشاؾ قمق متدايج بذأف تمػث و  ،تدببو مػاد كيسيائية مثل الدرنيخ: الجخثػميغيخ
الكادميـػ والدئبق ، السبيجات الحذخية، األغحية بالسػاد الكيسيائية مثل األسسجة

 ... الخ. 

B. الجخثػمي .  قدع: بدبب تشاوؿ األشعسة السمػثة بالبكتيخيا الحية أو الدسـػ
مع العمع أنو الترشيف التقميجؼ لمتدسع الغحائي البكتيخؼ إلى أنػاع سامة ومعجية 

  .التكاثخ وإنتاج الدسـػتزسيغ يتع في بعس األنػاع 

 التدسم الغذائي البكتيري  2.4.2
يابات البكتيخية التي تشقميا األغحية التسييد بيغ التدسع الغحائي الجخثػمي وااللت يجب

في الغحاء ونسػه الذجيج إلى  السسخضيؤدؼ تكاثخ الكائغ الحي  في الحالة األولىف
الت العجوػ التي في حاأما  ،و بأخخػ بعج تشاوؿ الصعاـ السمػثالسخض بصخيقة أ

في متكاثخ ل يحتاجالحؼ ال  لمعامل السسخضيعسل الصعاـ فقط كحامل  تشقميا األغحية
 الصعاـ.
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بالتياب السعجة واألمعاء الحاد )أؼ التياب بصانة  الخسجييتسيد التدسع الغحائي 
، وتدتسخ البكتيخيا اـ الحؼ حجث ؼيو تكاثخ البكتيخياالقشاة اليزسية( بعج تشاوؿ الصع

ؼيسا سشػرد . األعخاض الشسػذجية لتحجثفي الشسػ داخل جدع السزيف  الستشاولة
 البكتخيا السدببة لمتدسع الغحائي الجخثػمي:يمي بعس األمثمة عغ 

 
 الدالسهنيال 2.4.2.2

سبللة مختمفة.  2111تشتسي لمبكتخيا سمبية الغخاـ ويتزسغ جشذ الدالسػنيبل عمى 
مػكػز مع إنتاج الحسس غالدالسػنيبل الىػائية اختيارية تتسيد بقجرتيا عمى تخسيخ ال

 ، وعجـ قجرتيا عمى مياجسة البلكتػز والدكخوز.والغاز

 
 . الدالسهنيال تحت السجهر2الذكل 

مع  اً ىا في أمعاء السزيف وتحمميا الحقتدبب الدالسػنيبل السخض بسػتيا بعج تكاثخ 
 اً قػؼ. يذكل ىحا الحيفاف الجاخمي وىػ عجيج سكاريج دىشي جدء داخمي ذيفافإشبلؽ 

 [12]الدخيخية. بذكل أساسي عغ األعخاضمغ غذاء الخمية وىػ مدؤوؿ 
الصعاـ السمػث وضيػر  تختمف فتخة الحزانة عشج البذخ )أؼ الفتخة بيغ تشاوؿ

ألعخاض اتذسل ساعة.  36و 12ولكشيا تتخاوح عادًة بيغ  اً كبيخ  اً خاض( اختبلفاألع
. قج الخؽيفةاإلسياؿ والحسى ، الشعاس، آالـ البصغ، الخئيدية لجاء الدمسػنيبل الغثياف

ذؼ ، أخزخ المػف ، اً العصر الذجيج. يكػف البخاز مائي يحجث الجفاؼ مسا يؤدؼ إلى
خاصة مع تقجـ العسخ  لئلصابة الحداسيةتختمف  يذػبو الجـ. اً كخيية وأحيان رائحة

 الخضع أقل مغ عاـ معخضػف بذكل خاص لمخصخ مثل كبار الدغ والعجدة.يكػف و 
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كسا أف  ،السعجة حسػضةمغ لمستعزية أف الذػكػالتة تػفخ بعس الحساية  يعتقج
 [13] السخور الدخيع لمصعاـ إلى األمعاء يديج مغ ىحه الحساية.

أياـ ولكغ قج تدتسخ بعس األعخاض  7عادة ما يدتسخ السخض لسجة ترل إلى 
أعجاد كبيخة مغ الدالسػنيبل في  تصخح الحاد الصػرألسابيع أو حتى أشيخ. خبلؿ 

مغ  مع تعافي السخيس حتى يربح البخاز خالياً  اً البخاز ولكغ العجد يتشاقز تجريجي
 الدالسػنيبل.

حيث أف القشاة السعػية لحيػانات  ،لمتدسع الغحائيرئيدية أسباب المحـػ والجواجغ  تعج
. مغ الستػقع أف تكػف ألنػاع الدالسػنيبلدرعة والصيػر ىي السػشغ األساسي الس

لحـػ الحبائح مغ ىحه السرادر ممػثة بيحه البكتيخيا. معجالت تمػث المحـػ 
، باإلضافة ة ولكغ مغ السحتسل أف يكػف التمػث أعمى في الجواجغبالدالسػنيبل متغيخ 
 [14] لمبيس والحميب.

بل كسا حجث في الدالسػني داءفي تفذي  اً الحميب السجفف السمػث أحيانتدبب ي
تمػث مدحػؽ حميب األشفاؿ بسدتػيات مشخفزة  ، حيث تدبب1985بخيصانيا عاـ 

في  اً شعاـ آخخ يذارؾ أحيانالجبغ يعتبخ بجائحة كبيخة مغ السخض.  S. eatingمغ 
عشجما أصيب ما  1984تفذي داء الدمسػنيبل. حجث تفذي كبيخ في كشجا في عاـ 

شخز بالسخض نتيجة تشاوؿ جبغ الذيجر السمػث بسدتػيات  11111يقجر بشحػ 
 S. typhimurium. [15] مغ مشخفزة

 
 . الشدبة السئهية لسرادر التدسم الغذائي بالدالسهنيال0الذكل 
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 التدسم الهشيقي 2.4.2.0
 A-Gأنػاع يخمد ليا  7وىي عرية إيجابية الغخاـ، يػجج ليا  تدببو السصثية الػشيؿية

خارجية مدؤولة  سسػـ Eو A، Bتشتج األنػاع عمى أساس نػع الحيفاف الحؼ تفخزه. 
ميسيغ كأسباب  Dو Eعغ التدسع الغحائي في اإلنداف. يعتبخ الشػعاف  اً بالكامل تقخيب

ػرط في عجد قميل مغ حاالت مت Cالشػع و الصيػر، ك الحيػانات عشجلمتدسع الغحائي 
 تفذي التدسع الغحائي البذخؼ.

 
 . السظثية الهشيقية تحت السجهر3الذكل 

، ة الػشيؿية شجيجة الدسية لئلندافالدسـػ الخارجية التي تشتجيا بكتيخيا السصثي
يسكغ أف ترل إلى  األكثخ فاعمية Aوالجخعة السسيتة بالشدبة لمبالغيغ مغ الشػع 

1×11
مميػف شخز. عادة ما  111 أف تقتل غخاـ 1 لػيسكغ أف  ؛ بسعشى آخخغ 8

، في األمعاء الجؾيقة التشاوؿيتع امتراص الدسـػ التي يتع تكػيشيا في الصعاـ قبل 
عبخ مجخػ الجـ ويتع امتراصيا في الشياية إلى الجياز العربي. يتع ترشيف  تشتقل

 عسميا مػجو بذكل خاص إلى األعرابعربية ألف  الدسـػ عمى أنيا سسػـ
في الجدع. الدسـػ ليدت مقاومة وخاصة األعراب السحيصية لمعزبلت البلإرادية 

 11درجة مئػية لسجة  81بالتعخض إلى  Bو Aحيث يتع تعصيل الشػعيغ  لمحخارة اً جج
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 [16]. درجة مئػية 61دقائق عشج  5في غزػف  Eدقائق بيشسا يتع تجميخ الشػع 
[17] 

 
 . آلية تأثير الدسهم الهشيقية4الذكل 

سحتػؼ ساعة بعج تشاوؿ الصعاـ ال 36-18ألولى عادة في حػالي تطيخ األعخاض ا
ويحجث تبايغ  ساعة أخخػ أو حتى لفتخة أشػؿ 36 ، ولكغ قج تتأخخ لسجةعمى الدع

األعخاض األولى في غزػف  تطيخقج  لحاالت الفخدية. في حاالت نادرةكبيخ في ا
األعخاض مة. كاف التذخيز أقل مبلء يمة وكمسا كانت البجاية مبكخةساعات قم

الرجاع ، وربسا اإلسياؿ السرحػب بالتعب ءاؾياإل، األولى عادة ىي الغثياف
ة ما يراحب وعاد شائعة بعج األعخاض السبكخة سسةوالجوخة. اإلمداؾ السدتسخ ىػ 

صعػبة في البمع والتحجث. الزعف العزمي الذجيج ىػ ، ذلظ عجـ وضػح الخؤية
شبيعية. في  تحتى وكثيخا ما تكػف درجة الحخارة سسة مذتخكة أخخػ. ال تػجج حس

الذمل إلى الجياز الحاالت األكثخ شجة تراب العزبلت البلإرادية بالذمل ويشتذخ 
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عغ فذل الجياز التشفدي أو الدكتة القمبية.  اً التشفدي والقمب، ويشتج السػت أخيخ 
بيغ اليػـ  اً يػعأياـ، وتكػف الػفاة أكثخ ش 11عخاض األشج لسجة ترل إلى تدتسخ األ

لمغاية ولكشو  اً بصيئمع الشاجيغ ـ. يكػف التعافي الثالث والدادس بعج تشاوؿ الصعا
٪ في الػاليات 65 حيث يبمغأشيخ. معجؿ الػؼيات مختفع  6يكتسل في غزػف 

 [14] الستحجة ولكغ السعجؿ أقل بذكل عاـ في الجوؿ األوروبية.

 
 . أعراض التدسم الهشيقي5الذكل 

 داء الميدتريات 2.4.2.3
تػجج في التخبة وأمعاء خاـ غىي بكتيخيا عرػية مػجبة الالميدتخيا السدتػحجة 

األسساؾ والحذخات. يسكغ أف ، الصيػر، الثجيياتك مجسػعة واسعة مغ الحيػانات
ومياه  سشتجات األلباف السبدتخ والمحـػ غيخ السصبػخة جيجاً كتكػف األشعسة السمػثة 

إلنداف. يسكغ أف تدبب العجوػ البذخية أثشاء الحسل حاالت العجوػ  الذخب مرجراً 
والحيغ  دة جشيغ ميت وتدسع حجيثي الػالدة. يسكغ لؤلفخاد األكبخ سشاً اإلجياض ووال

يعانػف مغ نقز السشاعة أف يرابػا بالتياب الدحايا ومزاعفات أخخػ. كسا يسكغ 



11 

 

تدسع الجـ ومػت حجيثي الػالدة في الحيػانات  ، اإلؾياء،دبب التياب الجماغتأف 
 [18]. السجتخة

 
 . الميدتريا السدتهحدة6الذكل 

 الفظري  التدسم 2.4.0
الفصخية بدبب تشاوؿ السدتقمبات الدامة )الدسـػ الفصخية( التي  التدسساتتحجث 

تشتجيا الفصخيات التي تشسػ في الصعاـ. قائسة الفصخيات والدسػـ الفصخية التي تشتجيا 
عتبخ األفبلتػكديشات األكثخ تو  والتي قج تكػف ضارة برحة اإلنداف قائسة واسعة

 أىسية وتأخح في االعتبار أواًل.
 قمهيدات اإلرغهت 2.4.0.2

مغ السحتسل أف يكػف التدسع الفصخؼ األوؿ السػصػؼ ىػ اإلرغػت، وىػ مخض 
 Claviceps purpureaناتج عغ تشاوؿ الجاودار والحبػب األخخػ السرابة بعفغ 

عمى  يحتػؼ  باإلرغػت تعخؼ صمبة. تشسػ أندجة الفصخ إلى كتمة بذكل أقل شيػعاً 
عشج  رجيظ والتي تدتخجـ شبياً د ، وجسيع مذتقات حسس الميجاتعجد مغ القمػي

( وىػ دواء LSDرجيظ ثشائي إيثيل أميج )د تشقيتيا. أحج السذتقات ىػ حسس المي
ات غيخ السشقاة سامة ػيجئلرغػت ؾيسة شبية إال أف القملميمػس. عمى الخغع مغ أف 

ىػ  االختبلجي ياإلرغػتالتدسع . االختبلجشتج نػعيغ مغ اإلرغػت الغشغخيشا و يوقج 
، اإلسياؿكاإلؾياء، ويتسيد بسجسػعة متشػعة مغ األعخاض  الذكل األكثخ شيػعاً 
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اليمػسة واليحياف مع السػت في الحاالت ، الشػبات التذشجية، الكبلـ السزصخب
 .الذجيجة

 
 Claviceps purpurea. حبهب مرابة بـ 7الذكل 

                        [24] التدسم الفيروسي 2.4.3
ف يعسل وبالتالي ال يسكغ لمغحاء إال أ ءالفيخوسات غيخ قادرة عمى التكاثخ في الغحا

. والدحارج ئيبشفذ الصخيقة التي يعسل بيا مع حسى التيفػ  كػسيمة لشقل ىحه الكائشات
 اً ذات األنػاع السختمفة ولكغ غالب تع عدؿ العجيج مغ الفيخوسات السختمفة مغ األشعسة

 .اً ػمة جيجف أىسيتيا في الصعاـ غيخ مفيما تكػ 
تدسى الفيخوسات التي تريب عغ شخيق تشاوليا بالفيخوسات السعػية. تتكاثخ في 

11أعجاد كبيخة مشيا )ترل إلى  تصخحأمعاء الذخز السراب وقج 
. البخاز( غ في/12

ىشاؾ نػعاف مغ الفيخوسات التي تعتبخ مغ العػامل اليامة لمعجوػ البذخية والتي 
 تشتقل عغ شخيق الغحاء ىسا التياب الكبج وشمل األشفاؿ.
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 التهاب الكبد  2.4.3.2
أكثخ األمخاض الفيخوسية  Aالتياب الكبج الشاجع عغ فيخوس التياب الكبج يعج   

ىي السحار  ؛ كانت أكثخ وسائل انتقاؿ العجوػ شيػعاً السختبصة باألغحية شيػعاً 
أو  اً ؼ تع تشاولو إما نيئحه السمػثة، والبالسيا وتمػث( الحؼ سبق والخخػيات)السحار 

في كثيخ مغ الحاالت أنو مغ السدتحيل التأكج مغ ثبت . بعج شيي خؽيف ججاً 
 51إلى  11تتخاوح مغ والتي  مسخضلصػيمة الحزانة الفتخة  بدبب الستدببالغحاء 

الصعاـ  ال يكػف اكتذاؼ تفذي السخض ، وبالتالي بحمػؿ الػقت الحؼ يتع ؼيو يػماً 
بحجوث التياب غيخ السحار  األخخػ  العجيج مغ األشعسة تداىع قج. لمفحز متػفخاً 
المحـػ الباردة السختمفة ، مشتجات األلباف، وتذسل ىحه األشعسة الحميب الخاـ الكبج

الصعاـ أو السياه  محزخؼ والجخجيخ، وربسا تمػثت جسيعيا في البجاية مغ قبل 
 [19]. السمػثة

 
 A. األطعسة الذائعة السرتبظة بالتهاب الكبد 8الذكل 

 



13 

 

 شمل األطفال 2.4.3.0
مغ السعخوؼ مشح فتخة شػيمة أف فيخوس شمل األشفاؿ العامل السدؤوؿ عغ شمل 

كاف الصعاـ  تقخيباً  الحاالتاألشفاؿ، يسكغ أف يشتذخ عغ شخيق الصعاـ، وفي كل 
ىػ المبغ الخاـ. ثبت أف السرجر األصمي لمفيخوس ىػ اإلنداف مسا يؤكج  السدبب

 ةكبيخ ت جائحة ف ليحه العػامل. حجثالسزي نػعيةمخة أخخػ عمى الجرجة العالية مغ 
 16حالة خبلؿ فتخة  62عشجما تع اإلببلغ عغ  1927في بخودستيخز، كيشت في عاـ 

. أصيب األشفاؿ في السجارس الجاخمية السحمية بالسخض بعج تشاوؿ الحميب الخاـ يػماً 
الحؼ تع الحرػؿ عميو مغ تاجخ واحج عمى الخغع مغ أنو لع يتع تتبع السرجر 

 مي لمفيخوس. األص
دخاؿ البدتخة وانتذار استخجاـ المقاحات نادرًا ما يتع اإلببلغ عغ فاشيات نتيجة إل

شمل األشفاؿ التي ُتعدػ إلى المبغ في البمجاف الستقجمة عمى الخغع مغ تػرط الحميب 
السبدتخ في فاشيتيغ؛ ُيفتخض أف سبب ذلظ ىػ البدتخة غيخ الدميسة أو تمػث ما بعج 

 .البدتخة

 دسهم الحيهانية ال 2.4.4
بعس حيػانات السياه العحبة والبحخية سامة لئلنداف حتى عشج تشاوليا شازجة )سسية 

قج تربح العجيج مغ األشعسة البحخية سامة إما بعج  ظشبيعية(. باإلضافة إلى ذل
البحخية والتي ىي نفديا سامة أو نتيجة تأثيخ  ػاناتبلؾ أشكاؿ أخخػ مغ الحياستي

قج تكػف مجسػعة واسعة مغ األشعسة  اً )سسية ثانػية(. أخيخ  ي بعج السػتجخثػم
صفيميات حيػانية ضارة ب ممػثةلحع البقخ وكحلظ األشعسة البحخية  ،محع الخشديخك

 .باإلنداف ويسكغ أف تشتقل بديػلة عغ شخيق تشاوؿ الصعاـ )العجوػ الصفيمية(
 التدسم بدسك اليشفهخ 2.4.4.2

الدع السعدوؿ مغ السدتخمز  Yoshizumi Taharaقجـ الجكتػر  ـ1894في يػليػ 
يحتػؼ عمى  اليشفػخأكج أف سسظ  ـ 1919في عاـ . اليشفػخالسائي لسبيس سسكة 

بدبب اسع عائمة الدسكة  tetrodotoxinمادة سامة واحجة فقط وأشمق عمييا اسع 
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باإلضافة لدسظ اليشفػخ  Tetraodontidae خة التي تع عدليا مشيا ألوؿ مخةالسشتف
 [21] .السادة الدامة في العجيج مغ السشتجات البحخية األخخػ  تػجج ىحه

 
 . سسكة اليشفهخ9الذكل 

، وىػ أكثخ سسية لئلنداف بحػالي حج أقػػ الدسـػ العربية السعخوفةأ TTXيعتبخ 
مخة مغ الديانيج وليذ لو تخياؽ معخوؼ. يختبط ىحا الدع بقشػات الرػديـػ  1211

داف )العزبلت واألعراب( ويؤدؼ تثبيط لؤلندجة القابمة لبلستثارة في جدع اإلن
شجة  ، تعتسجأيػنات الرػديـػ عبخ القشػات إلى شل حخكة ىحه األندجة بذكل فعاؿ

األعخاض وخد في المداف  عمى الجخعة. تزسشت TTXاألعخاض التي يدببيا 
، تخنح وحتى السػت بدبب قرػر في ء، ضعف عزمياؾيإ، صجاع، والذفتيغ

في  التدسع بذكل سخيع ، تطيخ أعخاضػر في القمبأو قر/الجياز التشفدي و
 [22] [21] .ف دقائق قميمة مغ تشاوؿ الصعاـغزػ 

ويدبب الذمل، ؼيسكغ  السبػبة بالفػلتاجيحجب قشاة الرػديـػ  TTXألف  اً نطخ 
كسدكغ محتسل لؤللع ويحاوؿ بعس الباحثيغ االستفادة مغ الشذاط  اً استخجامو أيز

، أو اآلالـ مثل آالـ الدخشاف الذجيجةلعبلج أنػاع مختمفة مغ  TTXالسدكغ لػ 
. يغ والقمق السختبط بوئدببيا الخغبة في الييخو تتقميل الديادات التي  مسداعجة فيل
[23] [24] 
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 TTX. مركب 22الذكل 

TTX  في الدسكة السشتفخة  يػججسع عربي غيخ بخوتيشي مشخفس الػزف الجديئي
الستخاكسة في الدسكة السشتفخة عمى  TTXتعتسج كسية  .Tetraodontidaeمغ عائمة 

شيا تتخكد بذكل أساسي األنػاع وتختمف باختبلؼ األعزاء في السػاسع السختمفة ولك
  [25]. مثل األمعاء الكبج وأجداء الجدع األخخػ ، في السبيس

 Mackerel التدسم باإلسقسري  2.4.4.0
. وخاصة الساكخيل والتػنة اإلسقسخؼ تدسع كيسيائي ناتج عغ تشاوؿ أسساؾ  يعتبخ

خة بذكل غيخ عادؼ مغ الييدتيجيغ وىػ عمى كسيات كبي اإلسقسخؼ تحتػؼ أسساؾ 
 .Proteus morganii كػ بكتيخياالإلى الييدتاميغ بػاسصة بعس  يتحػؿحسس أميشي 
 111)فػؽ  اً ة فقط في درجات حخارة عالية ندبيالييدتاميغ بيحه الػسيميحجث إنتاج 

درجة مئػية( بحيث يتخاكع الييدتاميغ بدخعة في األسساؾ السخدنة في درجات حخارة 
سسة مغ  ىيالصعاـ التي تطيخ عادة بعج دقائق قميمة مغ تشاوؿ  األعخاض. أعمى

بقع ، و صعػبة البمع، اإلسياؿ ،ءاؾيإل، اسسات التدسع بالييدتاميغ وتذسل الجوخة
حسخاء مثيخة لمحكة عمى الجمج. يسكغ أف تختمف مجسػعة األعخاض الطاىخة في كل 

 [26]. وحاالت الػفاة نادرة ساعة 12-8حالة ولكشيا تختفي عادة في غزػف 
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 . سسك اإلسقسري 22الذكل 

 الظفيمية التدسسات 2.4.5
ومغ اإلنداف  يتشاوليالمصفيميات التي يسكغ أف  كشػاقلقج تعسل العجيج مغ األشعسة 

العجوػ. يشتذخ العجيج مغ ىحه اإلصابات في جسيع أنحاء العالع بيشسا يقترخ  ثع تبجأ
البعس اآلخخ عمى مشاشق جغخاؼية معيشة. تتشػع الصفيميات السدؤولة عغ ىحه 

معجيج مشيا دورات حياة معقجة تسخ عبخ مخاحل مختمفة في لالعجوػ في شبيعتيا و 
الحخ في التخبة أو الساء ومخحمة  مزيفات حيػانية مختمفة. تطيخ عادة مخحمة العير

شفيمية داخمية في القشاة اليزسية أو األندجة األخخػ لئلنداف و/أو الحيػانات 
 األخخػ. 
 السقهسة الغهندية 2.4.5.2

لقصط كافي مجسػعة واسعة مغ الحيػانات  اداء السقػسات ويسكغ العثػر عميي تدبب
 61عغ كيذ يتع تجميخه عشج  عبارة السشتقل الصػر .القشافح والصيػر، الكبلب، البخية

بالتجسيج. عادة ما يكػف انتقاؿ السخض إلى اإلنداف إما عغ  درجة مئػية وأيزاً 
أو عغ شخيق القصط  شخيق تشاوؿ المحـػ الشيئة السمػثة أو غيخ السصبػخة جيجاً 

السشدلية. يسكغ حطخ الػضع الدابق بذكل فعاؿ عغ شخيق الصيي السشاسب 
لية لبلنتقاؿ ىي التمػث ببخاز القصط السشدلية السرابة مغ والصخيقة األكثخ احتسا

 خبلؿ التعامل السباشخ مع القصط أو فزبلت القصط.
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 . السقهسة الغهندية تحت السجهر20الذكل 

 الشباتات الدامة 2.4.6
 مغ السعخوؼ أف العجيج مغ الشباتات سامة بصبيعتيا لئلنداف ولكغ الغالبية العطسى

 مشيا ال تؤكل عادة وبالتالي ال تحتاج إلى أخحىا في االعتبار.
الغحائي لئلنداف ولكغ في مغ الشطاـ  اً ميس اً ر الغخاب السدروع جدءع فصخ أصبح

الحة لؤلكل وتشاوليا. يتع جسع العجيج مغ الفصخيات الر أوروبا عمى وجو الخرػص
يعتبخ شكاؿ الرالحة لؤلكل و ما يتع الخمط بيغ الفصخ الداـ واأل اً لدػء الحع أحيان

 .اً ائي مغ ىحا الشػع ىػ األكثخ شيػعالتدسع الغح
ؾبعة السػت أو فصخ مبلؾ السػت مدؤوؿ عغ  Amanita phalloidesفصخ  يعج

عمى  A. phalloides٪ مغ الػؼيات الشاجسة عغ الفصخيات الدامة. يحتػؼ 91حػالي 
عمى الكبج والكمى مدببة  تؤثخلتي عجد مغ الدسـػ )الدسػـ الفصخية واألماتػكديغ( ا

اإلسياؿ  اإلؾياء، . بعج تشاوؿ الفصخ تطيخ األعخاض األولىؤلندجةل أذية شجيجة
ساعة ويتبعيا فقجاف سخيع لمقػة والتذشجات. تحجث  24-6بعج  وآالـ البصغ الذجيجة

أياـ. الدسـػ مقاومة  8-2عادة في غزػف  ٪ مغ الحاالت51ػفاة في أكثخ مغ ال
  لحا فإف عسميات الصيي العادية تػفخ القميل مغ الحساية. ميلمغمياف والق لمغاية
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 . فظر األمانيت13الذكل 

وىػ ساـ لئلنداف.  األمانيتآخخ مغ  نػع ىػ بابة القخمدية أو الفصخ القخمدؼ فصخ الح
شتج تأثيخات ىمػسة تطيخ في أشج الحاالت. يوىػ قمػيج الداـ ىػ السدكاريغ  السكػف 

 .A. phalloidesإف ىحه الفصخيات أقل سسية لئلنداف مغ عمى أية حاؿ 

 [24] التدسم الكيسيائي 2.4.7
يتع استيبلؾ األشعسة التي تحتػؼ عمى التدسع الكيسيائي عبخ تشاوؿ الصعاـ نادر، 

مػاد كيسيائية بذكل مشتطع والتي قج تكػف ضارة إذا تع تشاوليا بكسيات أكبخ بكثيخ. 
ائية وبذخط أال يتع اإلنداف ليحه السػاد الكيسي لمتحسل عشجبالتالي ىشاؾ حج أدنى 

حيث يتع إفخاز السػاد الكيسيائية أو جعميا  أذيةال يحجث أؼ كي تجاوز ىحا السدتػػ 
 غيخ ضارة بصخيقة أخخػ.

يد ببجاية سخيعة لمغاية ىػ التدسع السعجني. يتس اً كثخ أشكاؿ التدسع الكيسيائي شيػعأ
الخئيدية ىي  عخاضألوا يقة أو دؾيقتيغ مغ تشاوؿ الصعاـخبلؿ دؾ اً لؤلعخاض غالب

لكغ  اً آالـ البصغ الحادة. في الساضي كاف التدسع السعجني شائع ندبيو  اإلؾياء،
عمى ىحا الخصخ. كانت  اً استخجاـ السعادف الدامة قزى فعميإدخاؿ تذخيع يتحكع في 
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 ،فااألنتسػ ، الدئبق، الخصاص، الستػرشة بذكل أساسي ىي الدرنيخالسعادف 
 . الكادميـػ والدنظ

 الرصاص 2.4.7.2
ة بكسيات صغيخة الخصاص معجف آخخ يتػاجج بذكل شبيعي في العجيج مغ األشعس

 التدسع بالخصاص شائع يعتبختػػ العتبة. سامة إذا تجاوزت مد اً ولكشو يدبب أعخاض
، مػاد األغحية، األنابيبآالت تجييد ب استخجاـ الخصاص في أواني الصيي، بدب

حج مغ التدسع فقج تع ال عمى أية حاؿفاكية. تمػيغ الصعاـ االصصشاعية، وبخاخات ال
 بذكل كبيخ مغ خبلؿ تفادؼ العػامل السدببة واالبتعاد عشيا.

 [07]السبادئ العامة لمعالج 2.5 
 سػؼ صخيق الفبالجفاؼ تعبلج ال .1

a)  عجد في 5إلى  3حالة وجػد جفاؼ خؽيف )يتع المجػء إلى ىحا فقط في ٪
 ٪ عجد سػائل(.11إلى  6جفاؼ معتجؿ )تالدػائل(، أو 

b) ممي  91إلى  51جفاؼ بدائل يحتػؼ عمى تيجب أف تبجأ معالجة ال
. يجب أف تكػف كسية الدػائل السعصاة  مل/كغ  51مكافئ/لتخ مغ الرػديـػ

مل/كغ في  111جفاؼ الخؽيف، وتساعات في حالة ال 4إلى  2عمى مجػ 
 جفاؼ السعتجؿ. تحالة ال

c) محجوديات ORT: ORT ػجػد الدحار )اإلسياؿ الجمػؼ(، ب ليذ عبلج كافي
 11مبخاز )< ل السختفع شتاجال، السدتعري اإلؾياء، الرجمة، العمػص السعػؼ 

 ، سػء امتراص الدكاريج األحادؼ، وعجـ تحسل البلكتػز./ساعة(غمل/ك
 الػريججفاؼ عغ شخيق تمعالجة ال .2

a)  ًنقز في الدػائل أو 11)<  جفاؼ شجيجاً تعشجما يكػف ال يعج ىحا ضخوريا ٪
 صجمة(
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b)  محمػؿ ممحي عادؼ أو  ،الكتاتريشجخ مل/كغ مغ  21بمعات يتع إعصاء
 التخوية والحالة العقمية إلى شبيعتيا، محمػؿ مذابو حتى يعػد الشبس

c)  ،أو حتى مػاقع قج تكػف ىشاؾ حاجة إلى خصيغ مشفرميغ عغ شخيق الػريج
 وصػؿ بجيمة مثل الػريج الفخحؼ، أو التدخيب داخل العطع

d) جفاؼ عغ شخيق الفع عشجما تتحدغ الحالةتتبجأ معالجة ال 
 مزادات اإلسياؿ غيخ الشػعية .3

a) ة )مثل يبكتيغ، واألدوية السزادة لمحخك-فالؤ استخجاـ عػامل مثل الكا
لمدسـػ )مثل  سجمرةاللػبخاميج(، األدوية السزادة لئلفخاز، أو السػاد 

. بجاًل مغ ذلظ ىامةالبيانات الستاحة آثار مفيجة  حيث ال تطيخكػليدتخاميغ( 
ستبلزمة العمػص ومتبلزمة مزادات كخصيخة،  جانبيةيسكغ أف تحجث آثار 

 الكػليغ.

 [07] الهقاية2.6 
 البقالةمحبلت  

a) ت البحخية فقط مغ السشافح الرحيةشخاء المحـػ والسأكػال 
b) لتي انقزى تاريخ انتياء صبلحيتياا عجـ شخاء السشتجات 
c) ػخة جيجاً تحتػؼ عمى مكػنات غيخ مصب مشتجات عجـ شخاء 
d) فقط السبدتخ الحميب أو الجبغ شخاء 
e) البيس الستذقق أو الستدخب. عجـ شخاء 

 التخديغ .1
a) عمى الفػر في الثبلجة وتخديشياشدؿ مباشخة إلى الس السشتجات نقل 
b) بحيث  حخية الشيئة في أكياس ببلستيكيةالسأكػالت الب ،الجواجغ، تخديغ المحـػ

 ال تمػث الدػائل السقصخة بأشياء أخخػ في الثبلجة.
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c) فاظ بيا ساخشة )< ، أو االحتشعسة الداخشة السذتخاة عمى الفػريجب تشاوؿ األ
 ، أو تبخيجىا.مئػية(درجة  61

d) متػفخ في معطع  باب الثبلجة البيس في قدع البيس مغ عجـ تخديغ(
 ، حيث ال يحجث التبخيج الكافي. الثبلجات(

 متصمبات درجة الحخارة .2
a) في الثبلجة أو  ف إنسا تخد  الخزار السقصعة أو المحـػ في العخاء عجـ تخؾ

 تصبخ

b) درجات  4أقل مغ  مثبلجة دائساً تأكج مغ أف درجة الحخارة في القدع الخئيدي لال
 درجة مئػية 18-مئػية، وأف درجة حخارة الفخيدر أقل مغ 

c)  .بمح ، السحار عجـ استيبلؾشيي المحـػ والسأكػالت البحخية جيجًا قبل تشاوليا
 اً غيخ السصبػخة جيج الحمدوف الدػشي أو  ،البحخ

d)  ًالرفار  تشاوؿ عجـحتى يتساسظ صفار البيس وبياضو.  شيي البيس جيجا
 . الدائل أبجاً 

 الشطافة .3
a) األواني وأسصح التقصيع بالساء والرابػف بيغ األشعسة السختمفة ، غدل اليجيغ

 الجواجغ أو األسساؾ( ،)خاصة في حالة المحـػ الشيئة
b)  . استخجاـ ألػاح التقصيع الببلستيكية أو الدجاجية لتقصيع الخزار أو المحـػ

 الخذبية بذكل كاؼ  مغ الرعب لمغاية تشطيف األلػاح 
c) دل الفػاكو والخزخوات الصازجة تحت الساء الجارؼ.غ 

 تشاوؿ الصعاـ خارج السشدؿ .4
a) الحيػانات غيخ السصبػخة )الدػشي،  تجشب تشاوؿ األشباؽ السذتقة مغ

 إلخ( د ...السحار الشيئ، شخاب البيس، السايػني
b) اً حـػ أو الجواجغ غيخ السصبػخة جيجأكل الم عجـ 
c)  سائلحزخات البيس مع صفار معجـ استيبلؾ  
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 الدفخ إلى الخارج .5
a) شخب الساء السغمي أو السعبأ في زجاجات 
b) الخزار الشيئة والدمصات عجـ أكل 
c) باعة الصخيقالسػاد الغحائية مغ  عجـ شخاء 

 
 . السبادئ األساسية لمهقاية من التدسم الغذائي24الذكل 
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 مقدمة2.7 
، ولكغ ىشاؾ العجيج مغ الصخؽ التي يعتبخ تشاوؿ الجواء روتيغ شبيعي لسعطع الشاس

يج مغ غيخ السخغػب فييا. يسكغ أف تؤثخ العج التجاخبلتيجب التفكيخ بيا لتجشب 
، األدوية األخخػ ، الحاالت الصبية، الجخعة، الجشذ، العسخ، العػامل مثل الػزف 

يسكغ بعس األدوية  كحلظ فافالفيتاميشات واألدوية العذبية عمى أؼ دواء يتع تشاولو. 
أف تعسل بذكل أسخع أو أبصأ أو أفزل أو أسػأ في بعس األحياف عمى معجة فارغة 
بيشسا البعس اآلخخ قج يدعج السعجة الفارغة. كسا أف لمكحػؿ تأثيخات كبيخة عمى 

عمى  خب الكحػؿ أثشاء تشاوؿ الجواء أو قبمو وبعجهخ شاستخجاـ األدوية. يسكغ أف يؤث
 [28] كيؽية عسل الجواء في الجدع.

لكثيخ مغ الشاس حػؿ الجواء ىػ "لساذا ىحه األدوية باىطة  اً الدؤاؿ األكثخ شيػع
جوف شعاـ؟" حتى في معطع أو ب مع الساءالثسغ؟" و"ىل يسكششي تشاوؿ ىحا الجواء 

يكتذف الريجلي أف  العبػة أو مرجر معمػمات الجواء عشج البحث في نذخة الحاالت
 معطع األدوية السعشية يسكغ تشاوليا دوف اعتبار لمػجبات.

إف بعس السشتجات الغحائية مجعسة بالفيتاميشات أو السعادف التي يسكغ  مى أية حاؿع
"ما  الدؤاؿ األندب الحؼ يجب شخحو ىػفإف  ع بعس األدوية. لحلظم تتجاخلأف 

األشعسة التي يجب أف أتجشب تشاوليا مع أدويتي؟" يدتيمظ العجيج مغ السخضى ىي 
غيخ مجركيغ  اً ، لكشيع أيزدوائية معخوفة تتجاخبلالفيتاميشات والسكسبلت التي ليا 

 [28] .التجاخبلتليحه 
يا أداء جسيع الػضائف األشعسة ىي مرجر الصاقة التي يسكغ لمكائشات الحية بػاسصت

تكػف قادرة عمى الؿياـ بجسيع األعساؿ الزخورية.  لحلظداخل الجدع، ونتيجة 
تعتبخ األشعسة  يارىا بذكل صحيح. في الػقت نفدواألشعسة مفيجة إذا تع فخزىا واخت

، عشجما تكػف فاسجة، قجيسة جانبيةآثار  و ىي ذاتة عشج تشاوليا بغيخ حكسة. ضار 
، السذبعة بالجسعأو غشية  بيخةك دسع بكسية، تحتػؼ عمى بذكل غيخ صحيحمصبػخة 

يتع تشاوؿ  عشجماتفاعمية  اً بعس األشعسة أيز .أو ربسا تكػف مسمحة وغشية بالدكخ
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لحلظ يعج فيع ومعخفة مقجمي . صحيحدواء معيغ في وقت واحج أو بذكل غيخ 
بيحه التجاخبلت ميع ججًا بحيث يسكشيع تشبيو السخضى لآلثار  الخعاية الرحية

  خبلت عشج أخح الجواء مع شعاـ معيغ في نفذ الػقت.الجانبية ليحه التجا
أو الجواء أو البجيل الرحيح.  الصعاـسػاء كاف  إحجاىسالحلظ مغ األفزل ححؼ 

ما يكػف لو األفزمية األولى لمسخيس العادؼ الحؼ  اً ىػ الخيار األوؿ ودائس الجواء
ػية لمصبيب الحؼ يعاني مغ أؼ مخض في السخحمة السدمشة أو الحادة. لحا تعصى األول

 [29]يرف الجواء السختار لعبلج ذلظ السخيس. 
 غييختذسل اآلثار الجانبية الخئيدية لبعس األنطسة الغحائية )الغحاء( عمى األدوية ت

ىػ  الحيػؼ . التػافخ البخوتيشية واأللياؼ، الجىشية كاألنطسة الغحائيةفي االمتراص 
سغ أجل تقييع ف عطع األدويةلس الدخيخؼ عامل حخكي دوائي ميع يختبط بالتأثيخ 

عمى ، يجب تحجيج تأثيخ تشاوؿ الصعاـ بيغ الغحاء والجواء لمتجاخلاألىسية الدخيخية 
 [31] .اً التأثيخ الدخيخؼ لمجواء أيز

ىي تمظ السختبصة بارتفاع مخاشخ فذل العبلج الشاشئ عغ انخفاض  التجاخبلتأىع 
ما تحجث مثل ىحه  اً . غالبالشطاـ الغحائيفي حالة  الحيػؼ كبيخ في التػافخ 

 ات في الصعاـ. باإلضافة إلى ذلظمعجف ثقيل بسكػن تسخمبعغ شخيق  التجاخبلت
قج تقمل أو تديج يػلػجية لتشاوؿ الصعاـ وخاصة إفخاز حسس السعجة د االستجابة الف فإف

 [32] [31] لبعس األدوية. الحيػؼ مغ التػافخ 
أو الجيشاميكيات الجوائية لمجواء. /الجوائية الحخائظ الجوائية و التجاخبلتيسكغ أف تغيخ 

لمجواء. تسثل  معاكدةتآزرية أو ، شاميكي الجوائي تأثيخات مزافةالجي لمتجاخلقج يكػف 
. قج ميع ومعتخؼ بو عمى نصاؽ واسع ألخصاء الجواء رمرج الجوائية التجاخبلت

 اـ الستدامغ لمعػامل األخخػ التييتأثخ االمتراص السعجؼ السعػؼ لؤلدوية باالستخج
يغيخ درجة  ،التسخمبأو  االرتباط، سكغ امتراص الجواءتكبيخة  سصح ليا مداحة

، أو يؤثخ عمى بخوتيشات الشقل مثل الحسػضة السعػية، يغيخ حخكية الجياز اليزسي
P-glycoprotein مغ  نخفاض في معجؿ امتراص الجواء ميساً ما يكػف اال اً . نادر
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إذا أدػ  اً سخيخي اص سيكػف ميساً في حيغ أف تقميل مجػ االمتر الشاحية الدخيخية
 [33] تحت عبلجية.إلى مدتػيات 

السشتجات الصبيعية واألدوية مذكمة خؽية شائعة في السسارسة الدخيخية.  تجاخليعتبخ 
ة الجوائية يبيغ السشتجات الصبيعية واألدوية عمى نفذ مبادغ الحخك التجاخبلتتعتسج 

أف العجيج مغ الفػاكو والتػت  اً . ثبت مؤخخ دواء-كتجاخبلت دواءوالجيشاميكية الجوائية 
جخيب فخوت ىػ السثاؿ . الؤثخ عمى إنديسات استقبلب األدويةتحتػؼ عمى عػامل ت

 تثبطبػميمػ وفاكية الشجسة تحتػؼ عمى عػامل ال، الشارنج اً أيزو األكثخ شيخة، 
 [35] [34]. وىػ أىع إنديع في استقبلب الجواء P450 3A4 (CYP3A4)الديتػكخـو 

 غذاء-تدخالت دواءالأنهاع 2.8 
كيسيائية فيديائية تحجث في جياز تػصيل  تجاخبلتالريجالنية  التجاخبلتتتزسغ 

مثل أنبػب التغحية أو داخل تجػيف الجياز اليزسي. يسكغ أف تؤثخ ىحه عمى 
معمسة حخكية دوائية  الحيػؼ كسا ذكخنالمجواء أو السغحيات. التػافخ  الحيػؼ التػافخ 

 تسخمبسمية يسكغ لع السثاؿسعطع األدوية. عمى سبيل ميسة تختبط بالتأثيخ الدخيخؼ ل
 [36]. لمديبخوفمػكداسيغ بذكل كبيخ الحيػؼ معجف ثقيل تقميل التػافخ 

كحلظ تؤثخ  عمى الجواء أو السغحيات  إشخاحالحخكية الجوائية عمى  التجاخبلتتؤثخ 
الجيشاميكية الجوائية  التجاخبلت. تتزسغ شخاحواإل االستقبلب، التػزع، االمتراص

الشػعية  الؿياساتيػلػجي لعشرخ غحائي. تداعج د التأثيخ الدخيخؼ لمجواء أو التأثيخ الف
 [37]. الجوائية التجاخبلتالجواء أو الحالة التغحوية عمى تحجيج  لتأثيخأو الكسية 

األدوية في الجدع.  تأثيخمغ السيع فيع كيؽية  دواء-غحاء تجاخبلتمغ أجل فيع 
 ألدوية التي يتع تشاوليا عغ شخيق الفع:ا لتأثيخىشاؾ أربع مخاحل 

 شكل صالح لبلستخجاـ في السعجة إلى يشحل الجواء 
  الجـ ويشتقل إلى مػقع تأثيخه إلىيتع امتراص الجواء 
  الجواء وضيفتويدتجيب الجدع لمجواء ويؤدؼ 
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 [38] الكبج أو كمييسا ،الجواء مغ الجدع إما عغ شخيق الكمى يصخح 

 نهاقل الدواء والغذاء2.9 
لدشػات عجيجة. إف  األدويةعمى التخمز مغ  الجواء نػاقلفي آثار  البحثاستسخ 

إعصاء األدوية عغ شخيق الفع لمسخضى مخيح وعسمي ومفزل ألسباب عجيجة. لكغ 
متغيخ غ أف يؤدؼ إلى تػافخ حيػؼ فسػؼ محجود و عغ شخيق الفع يسكتشاوؿ األدوية 

بدبب االمتراص عبخ الحاجد السعػؼ. يعتسج امتراص الجواء عبخ الجياز 
. مغ حب الجسعباإلضافة إلى  الغذائية لمشػاقللفة األاليزسي بذكل كبيخ عمى 

 الشػاقلالعجيج مغ األدوية.  شخاحفي ترؽية وإ ناحية أخخػ يمعب الكبج دور رئيدي
بجية عبارة عغ بخوتيشات غذائية تديل بذكل أساسي نقل السغحيات والخكيدة الك

، أو تحسي الخمية عغ شخيق ضخ السػاد االمتراص نػاقلالجاخمية إلى الخمية عبخ 
األدوية في كل مغ  نػاقلفإف  . نتيجة لحلظالشػاقل القشػاتيةالكيسيائية الدامة عبخ 

مغ األدوية عغ شخيق الفع مغ خبلؿ التحكع  اإلشخاحاألمعاء والكبج ميسة في تحجيج 
 [39] .الحيػؼ في االمتراص والتػافخ 

احتساؿ أف يتدبب الغحاء ومكػناتو في حجوث  اً لكغ ال يؤخح في االعتبار كثيخ 
األمعاء  نػاقلمى تغييخات كبيخة في مجػ امتراص الجواء مغ خبلؿ التأثيخات ع

الجوائية والغحائية قج تؤثخ  التجاخبلتأف  ًا في الػقت الحاليوالكبج. مغ السعخوؼ جيج
عمى الحخائظ الجوائية لؤلدوية السػصػفة عشج استخجاميا مع الصعاـ. تحتػؼ السػاد 

عمى  ية التي تجخل في األشعسة الذائعة مثل الفػاكو والخزخواتالكيسيائية الشبات
 ةصحي اكبيخة ومتشػعة مغ السدتقمبات الثانػية. ُيعخؼ الكثيخ مشيع بأنيمجسػعة 

فشحغ ال نعخؼ سػػ القميل عغ العسميات التي يتع مغ  عمى أية حاؿ. ضارةوغيخ 
، إلى ىجفيا البيػلػجيوصػليا في الجدع، خبلليا امتراص ىحه السػاد الكيسيائية 

 [41] .وإشخاحيا
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 الذائعةالغذائية بعض التداخالت الدوائية 2.22 

 عرائر الفاكهة 2.22.2
 ىاـ تجاخل (الغخيفػف ) خيب فخوتغال يستمظ عريخ مغ بيغ جسيع عرائخ الفاكية

مسا  شخيقة الجدع في استقبلب الجواء . يغيخ العريخاً مع جسيع أنػاع األدوية تقخيب
عغ حالة  2117عاـ  Taniguchi. أبمغ الجواء التأثيخعمى يؤثخ عمى قجرة الكبج 

خوت في األسبخيغ وعريخ الجخيب ف، ديمػستازوؿل متدامغ بتشاوؿفخفخية مختبصة 
 عريخ الجخيب فخوت إيقاؼعشج  البخفخية. اختفت اً عام 79رجل يبمغ مغ العسخ 

ىػ زيادة مدتػػ  لمبخفخيةعمى الخغع مغ عجـ تغييخ دوائو. الدبب األكثخ احتساال 
خيب غسيمػستازوؿ في الجـ بدبب تثبيط استقبلب سيمػستازوؿ بسكػنات عريخ ال

 [35]فخوت. 
التي تحجث عغ شخيق  الغخيفػف الجوائية مع  التجاخبلتلقج وثقت العجيج مغ التقاريخ 

 CYP 3A4 الغخيفػف  في ةالسػجػد اتالفػرانػكػماريشتثبط . CYP3Aتثبيط إنديسات 
 لػ التي ىي ركائد الفسػؼ لؤلدويةالسعػؼ وقج ثبت أنو يديج مغ التػافخ البيػلػجي 

CYP 3A4  مثلFelodipine، midazolam وcyclosporine  فػؽ  تخاكيدىاوتخفع
 [42] [41]. السدتػيات الدامة

بذكل عاـ لمسخضى الحيغ يتشاولػف السؤثخات العقمية  يعج الغخيفػف مزاد استصباب
السخكبات  بخية إلى أف. تذيخ البيانات السخبيحا التجاخلويشرح بإببلغ السخضى 

وتعجيل التخمز مغ  P-gp فعاليةقادرة عمى تثبيط  الغخيفػف السػجػدة في عريخ 
. يسكغ زيادة التعخض العاـ لبعس مثل تاليشػلػؿ P-gp ركائد لػ األدوية التي ىي

 خصخ باإلضافة لديادة الغخيفػف  األدوية بأكثخ مغ خسدة أضعاؼ عشج تشاوليا مع
 [45] [44] [43]الجانبية. اآلثار 

ديػـ في الجـ. باإلضافة يجب مخاؾبة الحجيج والرػ مع مزادات االختبلج الججيجة 
ساعة  2-1خبلؿ  الغخيفػف ُيشرح السدتخجمػف بتجشب شخب عريخ  إلى ذلظ
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السػجػدة  البيفبلفػنػئيجاتفػرانػكػماريغ و لا)ساعات( مغ تشاوؿ مزادات االختبلج. 
 وعشج تشاوليا بذكل متدامغ OATP لعائمة نػاقل مثبصات اً ىي أيز الغخيفػف  في

بذكل عاـ  ؽيكدػفيشاديغ.كال OATP خكائدالتػافخ الحيػؼ الفسػؼ ليسكغ أف تقمل مغ 
عمى أنيا مثبصات  الغخيفػف  يج السػجػدة فيئيتع تحجيج سمدمة مغ مخكبات الفبلفػنػ 

 حاصخاتمع معطع  تجاخلمشيا الكايسبفيخوؿ والشاريشجيشيغ  يبجؼ، والتي استخاز
لمكػليدتخوؿ مثل إناالبخيل ولػفاستاتيغ بدبب  واألدوية الخافزةقشػات الكالديـػ 

 [48] [47] [46]. قجرتيا عمى تثبيط اإلستخاز

 
 . تأثير بعض العرائر عمى الدواء25الذكل 

 الهارفارين 2.22.0
يكػف بذكل شائع لعبلج أو مشع أحجاث االنرساـ الخثارؼ.  يدتخجـ الػارفاريغ

مع  التجاخبلتغ بذكل خاص لخصخ يالحيغ يتشاولػف الػارفاريغ معخض السخضى
٪ مكسبلت السشتجات العذبية 31 يدتخجـ حػالي، ومع ذلظ فإف السكسبلت الغحائية

الغحائي عالي محتسل بيغ الػارفاريغ والشطاـ  تجاخلأو الصبيعية بذكل مشتطع. ىشاؾ 
مدتػيات  التي تخفعالبخوتيغ. تع افتخاض إمكانية زيادة تشاوؿ البخوتيغ الغحائي 
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كآليات لبلنخفاض الشاتج في الشدبة  P450أو نذاط الديتػكخـو الجـ و/األلبػميغ في 
 [51] [51] [49] (.INRsالصبيعية الجولية )

بخوكدل، المفت، البقجونذ، الدبانخ وغيخىا(  كخنب، بعس الخزخوات )البخوكمي
تشاوؿ كسيات كبيخة أو إجخاء تغييخات مفاجئة في الكسيات التي يتع . K غشية بفيتاميغ

 [52] يتعارض مع فعالية وسبلمة العبلج بالػارفاريغ.ىحه الخزخوات تشاوليا مغ 
بيشسا قج يؤدؼ تشاوؿ  الػارفاريغ فعاليةسذػؼ إلى تقميل قج يؤدؼ تشاوؿ الصعاـ ال

الثبلثة  التجاخبلت. ال تداؿ أىسية ىحه الػارفاريغ فعاليةالبرل السصبػخ إلى زيادة 
عريخ التػت  تشاوؿالػارفاريغ و  إعصاءاألخيخة غيخ واضحة. يبجو أف الجسع بيغ 

 [53]. السخضى السدشيغ عشجؼ دوف ند  INRالبخؼ مختبط بارتفاع 
يحػؼ الػارفاريغ وعريخ التػت البخؼ.  تجاخلتع تػثيق عجد مغ الجراسات حػؿ 

يثبط أو يعسل كخكيدة  ،يحفدوالحؼ ثبت أنو  يجئفبلفػنػ  عمىعريخ التػت البخؼ 
. عمى وجو P-450 (CYP)الديتػكخـو  أنديسات الحيػؼ لمعجيج مغ لبلصصشاع

اإلنديع األساسي الحؼ  وىػ CYP2C9قج يثبط عريخ التػت البخؼ نذاط  التحجيج
 INR. تع اقتخاح أف عريخ التػت البخؼ زاد مغ S-warfarinيذارؾ في استقبلب 

، ولكغ لع يتع تحجيج عريخ التػت البخؼ بذكل مسخضى الحيغ يتشاولػف الػارفاريغل
ديـػ مع وارفاريغ الرػ إذا تع تشاوؿ  .INR واضح باعتباره الدبب الػحيج الرتفاع

شخفس يخومبيغ الجـ لمػارفاريغ تبخو ل الخافستأثيخ فإف ال لخزخاءالخزار الػرؾية ا
 [54] وقج تتصػر مزاعفات االندجاد التجمصي.

 سزادات حيهيةال 2.22.3
تػصف السزادات الحيػية عمى نصاؽ واسع في السسارسة الصبية. يحخض العجيج 

قج تقمل مغ كفاءتيع السزادة لمعجوػ أو تثيخ تأثيخات  لتجاخبلت يتعخضمشيع أو 
التشاوؿ تجشب يجب سامة. يسكغ أف يؤثخ تشاوؿ الصعاـ عمى فعالية السزاد الحيػؼ. 

الستدامغ لمسزادات الحيػية مع مشتجات األلباف التي تعج مرادر غشية لؤليػنات 
يػـ الحؼ يتخاكع مع بعس السزادات الحيػية د ثشائية التكافؤ مثل الكالديـػ والسغشي
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فإف تشاوؿ مشتجات األلباف يحتاج إلى السخاؾبة  عمى أية حاؿويسشع امتراصيا. 
 [56] [55]. ت الحيػية السحجدة السعشيةوالتذجيع مع مخاعاة السزادا

قميل  اً الفمػروكيشػلػنات التي تذكل مخكبيعصي عجد مغ الجراسات دليبًل عمى أف 
يقمل . حيػؼ الفي التػافخ  اً نقر تبجؼيػنات معجنية مغ الصعاـ مع أ االنحبلؿ

يغ والكالديػـ السػجػداف في الحميب مغ امتراص سيبخوفمػكداسيغ. لقج وجج ئالكاز 
عغ  أف يشخفس( يسكغ مغم 511سيبخوفمػكداسيغ ) مزغػشاتأف امتراص 

لتجشب الفذل العبلجي لؤلدوية والسقاومة  لحلظ عريخ الغخيفػف. شخيق تشاوؿ
يجب  الجيازؼ  الجورافجواء في العبلجي لم تحتالبكتيخية البلحقة نتيجة لمسدتػػ 

 [59] [58] [57] ديبخوفمػكداسيغ.الاالمتشاع عغ تشاوؿ العريخ مع 
، مسا يؤدؼ إلى انخفاض ـيتخومايديغ عشج تشاولو مع الصعاز األيشخفس امتراص 

ؿ قبل أو بداعتيغ مغ تشاو  يجب تشاوؿ التتخاسيكميغ .٪43بشدبة التػافخ الحيػؼ 
غيخ  معقجاتويذكل  الكالديـػ والحجيجببط ت، وعجـ تشاولو مع الحميب ألنو يخ الصعاـ
لو. تع تقييع تأثيخ الحميب السزاؼ إلى القيػة  الحيػؼ التػافخ  ذلظ عمىويؤثخ مشحمة 

أضيخت و  ،لمتتخاسيكميغ في األفخاد األصحاءأو الذاؼ األسػد عمى التػافخ الحيػؼ 
كالديـػ مغ ال اً الحميب تحتػؼ عمى كسيات صغيخة ججالشتائج أنو حتى كسية قميمة مغ 

، لحلظ يجب التحكع بعشاية في وجػد ىحا األيػف السعجني تعيق بذجة امتراص الجواء
 [61] [61]الستػفخ. لتجشب تقميل التتخاسيكميغ 

 لؤلدوية التي يتع تشاوليا بعج الحيػؼ الغحاء والجواء مغ التػافخ  تجاخبلتقج تقمل 
السعػية التي  السمبدة لمسزغػشاتيسكغ  ومع ذلظ ،الػجبات )تأثيخات غحائية سمبية(

ء الجؾيقة أف تقمل مغ تبجأ في التفكظ عشجما ترل إلى السشصقة الػسصى مغ األمعا
الجوائية والغحائية  التجاخبلت. أشارت الشتائج إلى أنو تع تجشب لمصعاـ اآلثار الدمبية

عغ شخيق فرل مػقع االمتراص الخئيدي لؤلدوية عغ مػقع امتراص السكػنات 
 [62]. الغحائية
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           خافزات الدكر 2.22.4
يجب تشاولو سذتقات الدمفػنيل يػريا لججيج الجيل ال الجـ مغلدكخ  الغميسبيخيج خافس

.  مع مصمق  الحيػؼ لو التػافخوجبة اإلفصار أو الػجبة الخئيدية األولى في اليـػ
آني  الغميسبيخيج. يجب أف يؤخح حخائظ تشاتجيةغحائي  تجاخلعجـ وجػد يزسغ و 

مستجة  السزغػشاتيجب تشاوؿ  ومع ذلظ ،دؾيقة مغ الػجبات 31قبل  التحخر
وىػ مثبط ألفا  كاربػزؤللػصػؿ إلى أقرى فعالية لالسفعػؿ مع وجبة اإلفصار. يتع ا

وجبة )ليذ قبل نرف ساعة في بجاية كل  اً يجاز عشجما يتع تشاوؿ الجواء فػر مػكػز غ
يق تثبيط إنديع ألفا ، ألنو يؤخخ امتراص الكخبػىيجرات عغ شخ أو بعجه(

 [63]. مػكػزيجازغ

 األدوية الخافزة لمزغط 2.22.5
 )نيج غحائي لػقف ارتفاع ضغط الجـ( DASH األدوية يعج نطاـبرخؼ الشطخ عغ 

أمخ حيػؼ لسسارستو مغ قبل مخضى ارتفاع ضغط الجـ. لحلظ ُيشرح السخضى باتباع 
. يسكغ غ 5نطاـ غحائي مقيج بالرػديـػ حيث يجب أف يكػف ممح الصعاـ أقل مغ 
قج يداعج . لشطاـ غحائي غشي بالبخوتيغ أف يخفع مدتػػ السرل مغ البخوبخانػلػؿ

الشطاـ الغحائي مشخفس الكخبػىيجرات، قميل الجسع، ولكغ عالي البخوتيغ مخضى 
ارتفاع ضغط الجـ بدبب الترؽية الفسػية األفزل حتى امتراص ىحا الجواء. قج 

 حاصخ بيتا . يسكغ تغييخغط الجـض يؤثخ التجخيغ عمى امتراص ىحا الجواء ويخفع
ديميبخولػؿ عشجما يتع تشاولو بذكل مذتخؾ مع أؼ عريخ حسزيات بدبب سػء ال

والحؼ  تػؼ عريخ البختقاؿ عمى ىدبخيجيغاالمتراص في الجياز اليزسي. يح
 حاصخ ػلػجي لمجواء. عمى العكذ مغ ذلظ ُيطيخ فيمػديبيغيتعارض مع التػافخ البي

 [65] [64]الغخيفػف. أفزل أثشاء تشاولو مع عريخ  حيػؼ  افختػ قشػات الكالديـػ 
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 [66] األدوية السزادة لألورام 2.22.6
ضى الجـ. يجب عمى السخ  ابيزاضفي  يدتخجـ بػريشيسيخكابتػبػريغ نطيخ يعج ال
يحا الجواء تجشب حميب البقخ أو الجامػس. يحتػؼ حميب البقخ عمى ب يعالجػف الحيغ 

 الحيػؼ مع التػافخ  ىحا األنديع يتجاخل مغ الكدانتيغ أوكديجاز، كسية عالية
 كي يؤثخ جـ شخب حميب البقخ مع ىحا الجواءبع اً . ُيشرح دائسويقممو لمسيخكابتػبػريغ

غحائي ال نطامو. يجب عمى السخيس أف يخصط في الجدع لجواء بذكل صحيحا
بيغ الغحاء  التجاخللتجشب  يػـ أخح جخعة الجواء عغلتشاوؿ الحميب في وقت مختمف 

 والجواء.

 Monoamnine Oxidasesالسهنه أميشه أوكديداز  2.22.7
( في MAOIs) MAOلبلكتئاب لسثبصات  ةالسزاد الفعاليةلػحع في البجاية 

القجيسة  MAO. عمى الخغع مغ أف مثبصات الخسديشيات مغ القخف الساضي
(MAOIs  فعالة في عبلج االضصخابات االكتئابية، إال أنيا ال تدتخجـ بذكل كاؼ )

مع األشعسة التي  بالتجاخلفي السسارسة الدخيخية بدبب السخاوؼ الخئيدية الستعمقة 
اف ، عجيشة الخوبيالمبغتحتػؼ عمى التيخاميغ )الجبغ الشاضج، العشب األحسخ، 

الجبغ ألنيا قادرة عمى إحجاث أزمة ارتفاع ضغط  بتفاعلوالدبلمي( أو ما يدسى 
 .MAOالجـ لجػ السخضى الحيغ يتشاولػف مثبصات 

مثل فيشيمديغ وإيدوكاربػكدازيج مثبصات غيخ  MAOكاف الجيل األوؿ مغ مثبصات 
 قيػديحه األدوية ول Bو Aالػ  MAOانتقائية إلى حج كبيخ لكبل الشػعيغ الفخعييغ مغ 

ػجػد بولكغ  MAOبػاسصة  يتخخب غيخ مباشخ ودؼغحائية. التيخاميغ ىػ مقمج 
MAOIs  ويرل إلى الجورة الجمػية حيث يتع امتراصو مغ  التخخبفإنو يفمت مغ

عمى أية . ا يؤدؼ إلى أزمة ارتفاع ضغط الجـ، مسقبل الخبليا العربية األدريشالية
انػف مغ كتجخل فعاؿ لؤلشخاص الحيغ يع ستخجاميااتع يجيجة.  MAOIs حاؿ كانت

 اً ؾيس اً عبلجي عبخ الجمج خياراً  السدتحزخات، وقج تػفخ االكتئاب السقاـو لمعبلج
 [29]التجاخل الجوائي. وتديل 
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 السهسعات القربية 2.22.8
مختمفة مع  تجاخبلتاأللبػتيخوؿ واإلبيشفخيغ  ،يػفيميغتمثل ال القربيةسػسعات مل

يػفيميغ بذكل كبيخ. قج تديج تيختمف تأثيخ الصعاـ عمى أدوية الالصعاـ. يسكغ أف 
في حيغ أف الػجبات عالية  يػفيميغ في الجدعتمغ كسية ال بالجسعالػجبات الغشية 

يػفيميغ ألنيا يسكغ تتشاوؿ ال في حاوؿالكحػؿ  يجب تجشبالكخبػىيجرات قج تقمميا. 
كحلظ الرجاع والتييج.  ، اإلؾياءثار الجانبية مثل الغثيافأف تديج مغ مخاشخ اآل

ؼ عمى تشاوؿ أو شخب كسيات كبيخة مغ األشعسة والسذخوبات التي تحتػ  األمخ عشج
يػفيميغ ىػ أحج مذتقات تالقيػة والذاؼ( ألف ال، الكػال، الكافييغ )مثل الذػكػالتة

أف يديج احتساؿ  لتالي مسكغوباالكدانتيغ،عمى  اً وىحه السػاد تحتػؼ أيز الكدانتيغ
. باإلضافة إلى ذلظ العربية وتدخع القمب االستثارة مثل :األعخاض الجانبية  حجوث

 يغ الجياز العربي السخكدؼ. ئوالكاف السػسعات القربيةحفد كل مغ ت

 [65] السدكشات وخافزات الحرارة 2.22.9
كيتػبخوفيغ ، الشابخوكديغغ، اليبػبخوفياإلالسدكشات الذائعة وخافزات الحخارة ىي 

سيتاميشػفيغ. يجب تشاوؿ األسيتاميشػفيغ عمى معجة فارغة بدبب بطء األو 
األسيتاميشػفيغ مع البكتيغ تشاوؿ االمتراص إذا تع تشاولو مع الصعاـ. قج يؤخخ 
ادة لبللتيابات غيخ الدتيخويجية تػافخه الحيػؼ. قج تكػف جسيع األدوية السز

(NSAIDs )مع الػجبة الحلظ يشرح بتشاولي سبب عجـ ارتياح الجياز اليزسي، 
لمتجذؤ ومذاكل أخخػ في  اً اط في تشاوؿ األلباف قج يكػف سببعمى الخغع مغ أف اإلفخ 

البصغ. يجب عمى السخضى الحيغ يتشاولػف السدكشات بذكل مشتطع أال يذخبػا 
مع عادات تجخيغ يػمية اضصخابات  الكحػلييغسخضى تصػر لجػ القج يالكحػؿ. 

، أالنيغ أميشػتخاندفيخاز ة شجيجة بدبب ارتفاع الكػليدتخوؿقمبية وعائية وكبجي
(ALT)( ومدتػيات األسبارتات أميشػتخفيخاز ،AST) .. إلخ. 

ت كػال ما يدتستع الشاس بذخب الكػكا كػال أو مشتجا اً في أنساط الحياة الدخيعة غالب
ساعات مغ تشاوؿ اإليبػبخوفيغ  4-2مساثمة. قج يتدبب شخب كػكاكػال في غزػف 
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في حجوث مذاكل في الجياز اليزسي أو ضعف أداء تقميل األلع بدبب بطء 
امتراص الجواء. ليحا الشػع مغ السخضى يجب تقميل الجخعة وتكخارىا في حالة عجـ 

اللتياب غيخ الصبيب بسزادات ا تخمز السخيس مغ إدماف الكػال. يسكغ أف يػصي
عمى شكل كبدػالت جيبلتيشية مػفيشاؾ البػتاسيـػ وىي ديك الدتيخوئيجية األخخػ 

 التأثيخ الزار بدبب ىحا الجواء ناعسة أو صمبة بجخعات متػسصة. ال يػجج مثل ىحا
إلى جانب أؼ نػع مغ الصعاـ. لحلظ يسكغ تشاوؿ ديكمػفيشاؾ البػتاسيـػ مع األشعسة 

ديكمػفيشاؾ الرػديـػ  غالبًا ما يدبب عمى أية حاؿليذ معجة فارغة.  ولكغ
 ػنات ممبديغي الجياز اليزسي إذا لع يكعجـ ارتياح فديكمػفيشاؾ البػتاسيػـ و 

، لحلظ يجب إضافة أؼ مزاد لمحسػضة أو مثبط آخخ لسزخة البخوتػف بالجيبلتيغ
 ت واحج مع ىحه األدوية. في وق

 [56] واءتداخالت الكحهل مع الد 2.22.22
أو  خسػؿ صجاع،، إؾياء، يسكغ أف يدبب تشاوؿ الكحػؿ مع بعس األدوية غثياف

 ،و أيزًا تحت خصخ حجوث نديف داخمييسكشو أف يزع متشاول تػازف. كسافقجاف ال
باإلضافة ليحه السخاشخ فإف الكحػؿ قج يتدبب  مذاكل قمبية وصعػبات تشفدية.

أو قج يجعميا ضارة وسامة  بجعل األدوية أقل تأثيخًا وفعالية أو حتى عجيسة الفائجة،
 .لمجدع

وتتزسغ - بأنيا تتجاخل مع الكحػؿ إف بعس األدوية والتي ال يسكغ أف نتػقع
–بجوف وصفة شبية وكحلظ بعس السدتحزخات العذبية  األدوية التي يسكغ شخاؤىا

 مع الكحػؿ. تذارؾعشجما  يسكغ ليا أف تتدبب بتأثيخات ضارة وخصيخة
تتزسغ  –الدكاـ والحداسية ، بسا في ذلظ السدكشات وأدوية الدعاؿ –بعس األدوية 

 جاخل مع الكحػؿ.يت أكثخ مغ مكػف قج
 إف شخاب الدعاؿ كحػؿ. %11بعس األدوية تحتػؼ في تخكيبيا عمى  يػجج

 الشدبة األكبخ مغ تخكيد الكحػؿ. والسديبلت قج تحػؼ 
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وعشجما تذخب الشداء فإف وجػد  الشداء عسػمًا مخاشخ أكبخ مغ الخجاؿ: تػاجو
تشاوؿ كبلىسا لسدتػيات أعمى مقارنة بالخجاؿ وحتى ولػ  الكحػؿ في الجـ يرل

فإف كسية الكحػؿ الستشاولة  ماء الجدع، وذلظ ألف الكحػؿ يختمط مع الكسية نفديا
فإف الشداء أكثخ عخضة ألذية األعزاء  ونتيجة لحلظ ىي أكثخ تخكيدًا في جدع السخآة 

 .بالكحػؿ مثل الكبج
 الجواء.-لمسخاشخ الزارة لتجاخل الكحػؿ معخضيغ بذكل خاصإف كبار الدغ 

وبالتالي فإنو سيبقى في جدع  يشقز قجرة الجدع عمى تحصيع الكحػؿ، ـ بالعسخفالتقج
الدغ ىع أيزًا أكثخ عخضًة لتشاوؿ أدوية يسكشيا أف  إف كبار اإلنداف لسجة أشػؿ.

ويحتاجػف غالبًا لتشاوؿ أكثخ مغ نػع واحج مغ تمظ ، تتجاخل أو تتفاعل مع الكحػؿ
 .األدوية

 .اخل بذكل ضار حتى لػ لع يتشاوليا في نفذ الػقتيسكغ لمكحػؿ واألدوية أف تتج
 

 :نصائح ههوت

 الجواء والصعاـ أو تحجث بيغف أيسكغ تي ال خبلت السحتسمةمغ التجالئلقبلؿ 
 :الغحائية يشرح بإتباع التعميسات التالية السكسبلت

لمسخيس  لسشاسباختيار الجواء ا في السداعجةمع الجواء  السخفقةقخاءة الشذخة   

 .الرحية وتداعج عمى استخجاـ الجواء بذكل آمغ ذكمتووم

.لياتتشاو  تيالغحائية ال لسكسبلتوا األدويةالصبيب عمى أنػاع  شبلعا   

شعسة ألا إلىاولة إضافة الجواء محوعجـ  لساءعمى تشاوؿ الجواء مع ا لحخصا  

مغ  غيخىحا االدمػؾ قج ي ألفبعج سؤاؿ الصبيب  الإ األخخػ  ذخوباتسأو ال
 .واء وشخيقة عسموجال فعالية

قج  ألنيادوية ألاالتػقيت نفدو لتشاوؿ  فيعادف الس عجـ تشاوؿ الفيتاميشات أو  

 .جواءتتعمق بفعالية وامتراص ال اكلحجوث مذ فيتتدبب 
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 الخالصة
مجواء الحؼ يدتخجمو ويسكغ أف يكػف ل ـقجيع عجد كبيخ مغ األدوية كل عايتع ت

بعس  اإلندافيعخؼ  لعإذا  آثار سمبية عمى حياتو، بلجوالع ستصباببلنداف لإلا
 لسيسة.التفاصيل ا

عامل ىاـ وضخورؼ  لسحتسمة لياا بلتختمفة والتجاخلسدوية ااأل يخمعخفة آلية تأث إف
الجور  النيويبقى لمصبيب والريج إليو، ، واالنتباهخضى معخفتولسا جسيععمى  يجب

 لجانبية السحتسلا ألثاروا ،األدويةيخ تأث إلىوتشبييو  لسخيستعخيف ا في األكبخ
 ا.حجوثي

الغحائية رغع ارتباشيا بذكل كبيخ بالحياة اليػمية لئلنداف -كسا أف التجاخبلت الجوائية
إال أنشا نجج أف ىشاؾ فئة كبيخة مغ الشاس التي تجيميا، وىحا مسكغ أف يؤدؼ إلى 

 أخصار كبيخة لع تكغ بحدباف السخيس.
ربح ىحا الجواء ي أثيخات األدوية السختمفة، حتى الػؿ تولحلظ يجب تػعية الشاس ح

 خصخ عمى حياتيع.
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