؟اهدصر متي نأ جاتحأ
)،تاونس  2-5نيب ام( ةمظتنم تارتف ىلع صوحفلا نم ديزمل عوضخلل ىضرملا حصني ام ابلاغو
نأ نم مغرلا ىلع ،كلذ عمو .تافعاضم ببست دق يتلا ءيرملا يف ىرخأ تارييغت يأ ديدحت لجأ نم
ال هنإف ،ةدحتملا ةكلمملا يف تايفشتسملا نم ددع يف ىتح تيراب ةبقارملا جمارب عضو متي
يف رمتسي دق سانلا نم ليلق ددع ىوس نأل ،اذه نوكيس ةدئافلا ىدم حضاولا ريغ نم لازي
ريظنتلا ئواسمو ايازم تاونس عضب لبق نوكت فوسو .تاديقعتلا نم ديزم ىلع لوصحلا
.ةماع ةسايس ريوطت نكميو ةحضاو حبصت ةرركتملا

؟نآلا ثدحي اذام
ذيفنت متي ،ةيداعلا صارقأ ضفخ ضمح مت يتلاو تيراب ءيرملا صيخشت مت دقو ةدحاو ةرم
ةداع هذه .طرشلا اذه دصرل ةمظتنم تارتف ىلع ةجسنألاو ريظنتلا راركت تانيعلا ذخأ ةيلمع
.ةدح ىلع ةلاح لك ىلع دمتعي تاصوحفلا هذهل قيقدلا تيقوتلا نكلو ،تاونس  1-3لك رركتت

.ةلجاع ةيبط ةيانع بلطتتو ،نزولا نادقف وأ امد أيقتي ،علبلا يف ةبوعص لثم ،ةديدج ضارعأ

:تنرتنإلا ةكبش ىلع دراوملا

http://www.nhs.uk/conditions/gastroesophageal-reflux-disease
http://www.corecharity.org.uk/Barrett-s-Oesophagus.html
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؟ضارعالا يه ام
صحف مت تيراب ءيرملا ضرمب نيباصملا مظعم نوكي فوس  symptomless.نايحألا نم ريثك يف وه طرشلا
لوانت دعب ةداع ،ءيرملا يف قراح ملأ ببسي يذلاو  gastrooesophageal،دادترالل ةبحاصملا ضارعألا ببسب
مفلا نم يفلخلا ءزجلا يف حلام معط ىرخألا ةعئاشلا ضارعألا لمشتو .ءاقلتسالا وأ ءانحنالا دنع وأ ةبجو
يف ملأو ،ةيتوصلا لابحلا رارضإلا ضماح ىلإ كلذ عجريو ،توصلا يف ةحبو )،ءاملا خارص ىمسي ام وهو(
.ردصلا

؟تيراب ءيرملا وه ام
.يعيبط ريغ لكشب ومنت )ءيرملا( ءيرملا ايالخ اهيف طرش وه تيراب ءيرملا
ىلإ روطتت نأ نكمي نكلو ،ناطرسلا سيل تيراب ءيرملا .ةدعملا ىلإ مفلا طبري يذلا يلضع بوبنأ وه ءيرملا
فطصاو ةدعملا ىلإ مفلا نم ماعطلا لقني يذلا بوبنألا وه )ءيرملا( ءيرملا .سانلا نم ليلق ددع يف ناطرس
يف ةناطب ىلع روثعلا متي تيراب ءيرملا يف ).ةيفشرحلا ايالخلا( دلجلا لكشت يتلا كلتل ةلثامم ايالخ

ةجيتن علبلا يف ةبوعصو ،فيزن ،ءيرملا يف تاحرقت لثم تافعاضم ىلإ يدؤي نأ نكمي تيراب ءيرملا
مهيدل نيذلا سانلا نم ىمظعلا ةيبلاغلا .نايحألا ضعب يف ناطرسو )،قيضت( ءيرملا قييضتل

يف ةرم لوأل فرعتلا مت .ةدعملا ةناطب لثم يرجي نأ لثم دلجلا اهنوك نم تريغت دق ءيرملا نم ىندألا فرطلا
ءاعمألا نم كلذ هباشيل ناح دق ةناطب .تيراب نامرون ىعدي حارج بيبط لبق نم ركبم تقو يف  1950ماع
.ءاعمألا لوؤح' اهنأب اهفصو ةقيقدلا

.هالعأ ةروكذملا تافعاضملا نم يأ روطتتس طقف ةيلقأ .ةميخو بقاوع اهل سيل تيراب ءيرملا

؟ضرملا صيخشت متي فيك

؟كلذ بابسأ يه ام

فنألا قيرط نع اهريرمت متي ةنرم ةقيقر بوكسلت ىلع يوطني اذهو .راظنملا قيرط نع صيخشتلا متي
ديكأت اذهو .اهصحفل )ةعزخ( ةداع ةريغص ةنيع ذخؤت .ةدعملا لخاد ىلإو ءيرملا يف )،مفلا انايحأو(
.ةيمانلا دق يتلا تافعاضم يأ ىلع ءوضلا طيلست كلذكو ،صيخشتلا

؟جالعلا وه ام
يبطلا جالعلا

تاحرقت لثم لكاشم روطتت نأ نكمي ليلق ددع كانهو

ىلإ ةلص اهل نأ دقتعي نكلو ،ةلاحلا ببس فرعي الو

.قيضت اعد ءيرملا قيضت وأ يلفسلا ءيرملا يف

ىلإ لصت ةدعملا نم ةيمضهلا تاراصعلا 'رزجلا'

يف  1نم لقأ( ىضرملا نم ادج ةريغص ةبسن يف

مضه ىلع دعاستل ةدعملا يف دوجوم ضمح .ءيرملا

نكميو )،امومع ةئملاب  5-10نيب وأ ةنسلا يف ةئملا

،ةيقاو ةناطب ءيرملا مقي مل ،ةدعملل افالخو .ماعطلا

وأ ءيرملا ناطرس ىلإ ايجيردت يدؤي تيراب ءيرملا

حبصت دق اهنأ ضمحلل ارارم ضرعتت امدنع كلذل

ريوطتل ةديدع تاونس اذه قرغتسي دق .يولعلا ةدعملا

نم تايوتحم انايحأ ).يرملا باهتلا( ةملؤمو ةبهتلم

تيراب ةناطب لخاد ةيلخ رخآ رييغت هقبسي ام ةداعو

ةصاخو )،ةدعملا دعب ءاعمألا نم لوألا ءزجلا( جفعلا

).ذاشلا ومنلا( ،ةيعيبط ريغ رهظت يتلا ايالخلا ىلإ

اضيأ دادتراو ةدعملا يف ةدوجوم نوكت دق ،ءارفصلا

بقارت ةمظتنم تارتف ىلع تاعزخلاو ريظنتلا راركت

.ءيرملا ىلإ

لبق تارييغتلا نع فشكلا مت اذإ .تارييغتلا هذه

نم ةيمك ليلقت يلاتلابو ةدعملا يف ضماحلا جاتنإ عمق ىلإ اساسأ فدهت ،مدختست نأ نكمي يبطلا جالعلا

نكميو ،ركبم تقو يف )ذاشلا ومنلا( ةيناطرسلا

ضارعأ يف مكحتت يتلا ةايحلا ىدم ضيفخت ضمح صارقأ نم ةدعاسم عم ءيرملا يف دادترالل ةحاتم ضمح

ذختت نأ اضيأ ىضرملل نكمي ،ةماع ةفصبو .هجالع

نوتوربلا ةخضم تاطبثم مساب فرعيو ،صارقالا هذه .باهتلا ببستلا نم ضمح فقوتت نأ بجيو ةقرح

:لمشت دق يتلاو رزجلا ليلقت يف ةدعاسملل تاوطخ

رثكألا لاهسإلا نوكيو ،ةليلق ةيبناج راثآ اهلو ليوطلا ىدملا ىلع ةنمآ يه )نوتوربلا ةخضم تاطبثم(

ىلإ عجرت ةناطبو تقولا رورم عم ىفشي ام ةداع ءيرملا

كاتناز لثم ةيفاضإ ةيودأ انايحأ .ةيراجتلا ةمالعلا رييغت قيرط نع رادت نأ ةداع نكمي يتلا اعويش

اذإ اصوصخو ،نايحألا ضعب يف نكلو يعيبطلا اهعضو

.ليللا يف ضارعألا ثدحت امدنع ةفاضإ نكميو )نيديتينار(

ةفلتخم ةقيرطب يفشي هنإف ،ةدوجوم ءارفصلا
وأ ةدعملا ةناطب لثم رثكأ ودبتل ةناطب تارييغتو
ريغ رييغتلا ثدحي اذامل وأ فيك .ةقيقدلا ءاعمألا

يحارجلا جالعلا
نم ديدعلا ةيحارج ةيلمع نم اهزيزعت نكميو ،ثدحتل رزجلا حمسي امم ،ءيرملا نم ىندألا فرطلا يف فعض مامص
لماعتلا متي يتلا ضمح كلذكو ءارفصلا دادترا ادج ةديدش مهيدل تيراب  Oesphagusنم نوناعي نيذلا ىضرملا
.ىضرملا عيمجل نسحتسملا ريغ نمف .صارقأ قيرط نع ةلوهسب لقأ

رمألا مزل اذإو ،نزولا نادقف •
ةمظتنم تارتف ىلع ةريغص تابجو لوانت •

،راظنملا مادختساب كلذ متيو .ةيرارحلا ةقاطلا قيرط نع وأ رزيللا ةطساوب ترمد دق ةيعيبط ريغ ةناطب
اهتميق ةيبيرجتلا امك ،رضاحلا تقولا يف ،كلذ عمو .ديدج نم ومنتل ةيداعلا ةناطب عيجشت فدهب كلذو
روطت رطخ ليلقتل كلذو تيراب ءيرملا جالع لضفأ ديدحتل لجاع ثحب ىلإ ةجاح كانه .هذه تبثي مل
.ناطرسلا

.روطتت دق تافعاضملاو ءيرملا يف ةدوجوم نوكت

اتقو حيتيو ،رخأتم تقو يف ماعطلا تابجوو ،ةريبك بنجت •
ريرسلا ىلإ باهذلا لبق اهمضه متيل ءاذغلل

تابجو دعب ءانحنالاو ةقيضلا سبالملا بنجت •
جالع راظنملاب

امدنع رقتسم ريغ ةناطب نم عونلا اذه نكلو ،فورعم

ماعطلا

،لاجرلا يف اعويش رثكأ نوكي نأ ةلاح رهظت
نيبت دقو .نزولا ةدايز نم نوناعي نيذلا صاخشألاو
ىلع تارييغت لجعت نأ نكمي نيخدتلا نأ اضيأ
.تيراب ءيرملا

نع عالقإلل نيخدتلا نع فقوتلا حصن متيس امك •
نيخدتلا

تايضمحلاو لباوتلاب ةينغلا ةمعطألا بنجت نكمي •
.ءيرملا يف باهتلا مقافت ىلإ يدؤت هذهو

دق تيراب ءيرملا نم نوناعي نيذلا ىضرملا ةيبلاغ
تافعاضم اهل نوكي نل نكلو ةقرح نم نوناعي
.ةريطخ

