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 احملاضرة االؤىل
 التغذية الصحية

 للغذاء الجسم ماذاء المتوازن وكيفية استخدأهمية الغ

 
   Food الغذاء

حاجتو  الذااييوة مون العنا ور  نلإلنسواأو نباتي والتي توورر  مادة قابلة لألكل من مصدر حيوانيهو اي      

حيواة رضو ع  ون تلبيوة حاجوات لالذاايية الطبيعية وهاه الحاجة تتضمن توورير العنصور الذواايي الضوروري ل
، وبودون  Colorولوون مرووو   Odorورايحوة   Tasteوما تتضومن مون معوم  Flavorنكهة من حواس  

الذااء سيتعرض االنسان ألمراض  ديدة نتيجة نقص المنا ة التي كوان مون الممكون ان يكتسوبها مون الذوااء 

يقوو  بهوا حيث ان الفعاليات الحيويوة التوي ، وخا ة  ند المحارظة  لى تنوع العنا ر الذاايية التي يتناولها
 .  الجسم تعتمد بصورة رييسية  لى نو ية الذااء الاي يتناول  

 

 Nutrition  التغذية

 لووى الذووااء أو  نسووانالمختلفووة التووي بواسووطتها يحصوول اال Processesمجمو ووة موون العمليووات هووي      

وظواي  وأداء العمول العنا ر الذاايية الضرورية للبناء وتنظيم العمليات الحيويوة وتحريور الطاقوة مداموة ال

- :هي خمسة مراحل  وهاه العمليات، وتلبية احتياجات  المختلفةوحركة الجسم 
 .Ingestion (eating) ملية تناول الذااء  -1

 .Digestion ملية هضم الذااء إلى العنا ر الذاايية المكونة ل   -2

 .Absorption ملية امتصاص هاه العنا ر الذاايية  -3
    مليووات كوول موون  تشووملالتووي و رووي الجسووم أو تمثيوول العنا وور الذااييووة Metabolism  مليووة األيووض -4

 .Catabolismو مليات الهد   Anabolism البناء

 .Excretion and Egestion ملية امرراز والتخلص من الفض ت  -5

 

 :التغذية الجيدة أو الصحية 

جميع العنا ر الذاايية بنسب  حية  ندما يكون الذااء متوازن أي يحتوي  لى  تعتبر التذاية جيدة أو 
 .متوازنة 

هي جر ة بكمية ونو ية من معا  معين او امعمة متنو ة يؤخا ري حاالت مرضية :  الجرعة الغذائية

 .مختلفة ويعالج حالة مرضية معينة او مجمو ة من االمراض

  

 :أنواع الغذاء بصورة عامة

نقص   نصر واحد أو أكثر من العنا ر وهو الذااء الاي ي: Deficiency Diet الغذاء الناقص -1
 .الذاايية 

متطابقة ووير وهو الذااء الاي يحتوي  لى جميع العنا ر الذاايية بنسب وير متوازنة  :الغذاء الكامل -2

 .مع احتياجات الجسم
وهو الذااء الاي يحتوي  لى جميع العنا ر الذاايية بنسب : Balance Diet  الغذاء المتوازن-3

 . شكل متطابق مع احتياجات الجسموب متوازنة
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 -:الغذاء او اهمية وظائف 

 .تزويد الجسم بالطاقة  -1
 .النمو  د م -2

 .ترميم األنسجة والمحارظة  ليها  -3

 . أألمراضالحماية او الوقاية من  -4
 . زيادة مقاومة الجسم ضد األمراض المعدية -5

 .ة وويرهاتجهيز الجسم بالفيتامينات والعنا ر المعدني -6

 

 -:العناصر الغذائية 
ويحتاج جسم االنسان والتمثيل وتؤدي وظيفة من وظائف الغذاء  االمتصاص وهي كل مادة قابلة للهضم و

 :  هي العناصروهذه الى ستة عناصر غذائية اساسية في الطعام 
 .من الجسم % 1وتشكل  الكربوهيدرات -

 .من الجسم % 15وتشكل  البروتينات -

 .من الجسم % 11وتشكل  ومالدهون والشح -
 .من الجسم % 7-1وتشكل  المعادن -

 .وتشكل نسبة قليلة جدآ  الفيتامينات -

 .من الجس % 12-16ويشكل  الماء -

 

 

 :  وظيفة العناصر الغذائية
 . البروتينات والفيتامينات والمعادن:  عناصر النمو وتشمل-1
 . تيناتن ثم البروالكاربوهيدرات والدهو : لعناصر المنتجة للطاقة وتشملا-2
 . الفيتامينات والمعادن:  صر الوقاية من األمراض وتشملعنا-3
 
 

 : تركيب العناصر الغذائية
 .الكربوهيدرات والدهون والبروتينات :  ملالعناصر الغذائية العضوية وتش-1
 . الفيتامينات والمعادن:  العضوية وتشمل العناصر الغذائية غير-2
 

وهووي  هووي الكاربوهيوودرات والبروتينووات والوودهونالتووي تجهووز الجسووم بالطاقووة ان العنا وور الذااييووة  -

 : ية مختلفة وكالتاليرتعطي سعرات حرا
 .سعرات حرارية( 4)وم كربوهيدرات تعطي  (1)

 .سعرات حرارية( 4)وم بروتينات تعطي  (1)

 .سعرات حرارية( 9)وم دهون تعطي  (1)
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 The Science of Nutrition علم التغذية

يعرف من الناحية التخصصية  لى أن  ذلك العلم الاي يختص بدراسوة الع قوة بوين الذوااء أو العنا ور      
 اص والذاايية ووظاي  أ ضاء جسم الكاين الحي وما تتضمن  من  مليات تناول الذااء والهضوم واالمتصو

حيات  واستمرار بقاي  حيواع  نود البلوو  اع ينتج  نها نمو الكاين الحي ري بداية ابقاأليض وامرراز الماكورة س

 .وضمان قدرت   لى التكاثر وذلك ري الحاالت الطبيعية التي يعيشها الكاين الحي
هوو ذلوك العلوم الواي يخوتص بدراسوة  علمم التغذيمة العمامأما من الناحية العامة والشمولية رويمكن تعريو      

فرد وللجما ة وري األ مار المختلفة  لى ضوء تطبيق االحتياجات الذاايية كارة والسيما الضرورية منها لل

المعلومووات والقوا وود األسوواي الصووحيحة ورووي الظووروف المختلفووة موون الصووحة والموورض وظووروف العموول 
 .والنشام البدني والحالة الفسيولوجية التي يمر بها الكاين

 
 

 Nutritional Care الرعاية أو العناية الصحية في التغذية

ا  وتطبيق القوا د واألساليب الصحيحة ري  لم التذاية مون الناحيوة العمليوة والفنيوة لمسوا دة استخدهي      

الفرد والجما ة  لى اختيارهم وتناولهم الذااء المناسوب والصوحيب بهودف بنواء أجسوامهم بدرجوة  اليوة مون 

ويوور سووليم وويوور البنوواء الصووحيب متجنبوواع األمووراض والمشوواكل الصووحية التووي يمكوون تسووببها لووو كووان الذووااء 
متوووازن ويووتم ذلووك  وون مريووق تعلوويم وإرهووا  وتوودريب الفوورد  لووى كيفيووة اختيووار ومعررووة العنا وور الذااييووة 

 .ورايدتها للجسم وبالكمية المناسبة لتحقيق تلك الوظاي 
أن  لم التذاية أ بب من العلو  المهمة جدا ري الوقو  الحاضور والمتعلقوة مبا ورة بحيواة امنسوان وهوو      

 :هيومن هاه العلو  اتج تطور كثير من العلو  التطبيقية األساي العامة ن

 

 علوم األغذية  Food Sciences : وتشمل العلو  التي تهتم بالدراسة النظرية والعمليوة لتركيوب الذوااء

وتحليل   Food Chemistryمن الناحية الكيميايية والفيزيايية والتي تتضمن من خ لها كيمياء األواية 

  Food Microbiology( األحيوواء الدقيقووة)ومايكروبالوجيووا األوايووة Food Analysis وايووة  األ
 Food Technologyوتكنولوجيووا األوايووة   Food Quality Controlومراقبووة جووودة األوايووة 

 .وويرها من العلو  المرتبطة Toxicologyوالتسمم الذاايي 

 مكوون  وون مريقهووا معررووة التركيووب الكيميووايي والمزايووا هووو أحوود العلووو  األسوواي التووي يو:  علممم الكيميمماء
 .وويرها  والخواص الكيميايية للعنا ر الذاايية المكونة للذااء

 علم وظائف األعضاء  Physiology. 

 العلوم الطبية  Medical Sciences. 

   علوم الصيدلةPharmacology . 
 

 Malnutrition سوء التغذية

ث للكاين الحي  ندما يفشل ري الحصول  لى الحدود الدنيا من الذااء أو هي  بارة  ن نقص كبير يحد     

نتيجوووة زيوووادة تنووواول بعوووض  وا ،(الكاربوهيووودرات او البروتينوووات او الوودهون) العنا وور الذااييوووة االساسوووية

 .العنا ر الذاايية أكثر من الحاجة
التوي يسوببها سووء  ومن االموراض ، تطورة ووير المتطورةمويحدث سوء التذاية ري كل من البلدان ال      

 :هي  التذاية
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 :األمراض في البلدان الغير متطورة

 . ناتج  ن نقص البروتين Kwashiorkorالكوا يركور  -1
 . ناتج  ن نقص البروتين والطاقة Marasmusالمارسماي   -2

 .A ريتأمين  ناتج  ن نقص Night Blindnessالعشو الليلي   -3

 . ونقص الفولكB12 و B1 كل من ريتأمينقص الحديد وناتج  ن ن Anemiaميا نياال  -4
 . اليود  نصر ناتج  ن نقص Goiterتضخم ألذدة الدرقية   -5

 

 :األمراض في البلدان المتطورة

 .Obesity   ألسمن  -1

 .Atherosclerosis  تصلب الشرايين -2

 .Hypertension  ضذط الد  -3
 .Diabetes  داء السكر -4

 

 :ل  لى التذاية المناسبة او الجيدةلالك يجب معررة الع مات التي تد
  

  Evidence of good nutrition :عالمات التغذية الجيدة

 .الطول والوزن الطبيعي وحسب العمر والجنس -1
 .ال و جود لحلقة سوداء حول العين -2

 . هية جيدة لألكل -3

 .نشام  الي -4
 .وجود لبقع سوداء  لى الجلد ال -5

 
 

 :التغذية والتمريض 

اهم جزء من العناية بامنسان وخا ة المرضى ، ريحتاج االنسان الى نو يات وكميات  تعتبر التذاية     
محددة من االواية للمحارظة  لى الحالة الذاايية والصحية او لتحسينها ، وتفتقر اولب المجتمعات العربية 

تعليم الى الثقارة ألسبا   ديدة وأهمها هي ارتقار المداري ري كل مراحل الالى الثقارة الذاايية البسيطة 

التذاوية وضع  وسايل اال    المريية والمقروءة وويرها ري نقل مايهم المجتمعات من ناحية الذااء 
 ‚ومن ناحية التذاية واألمراض رأن المريض  ند اختيارهلإلنسان ،  ‚و اهميت  ‚وموا فات  ‚ونو يت 

والتي  ‚بعوامل خارجية كالبيئة المحيطة ب ران  يتأثر ( السكر مث )لذااء  حي معين لع ج مرض معين  

ري التفكير واتخاذ  ‚وتؤثر  لى قدرت ( قليل السكر والدهون)تعطي  الفر ة الختيار الطعا  المناسب 
ونظا  ( فريق الرعاية الصحية) القرار المناسب ، لالك رأن العناية الصحية المحتررة من قبل المعالجين

  . ا مبا را ري الشخص وحالت  الصحيةالر اية الصحية ككل تؤثر تأثير

 
الصحية بمستوى الر اية  ءرريق من المحتررين الاين يقومون باالرتقا وهم:  فريق الرعاية الصحية

 : هم ارراد منبصورة ايجابية  لى الفرد والمجتمع و
 

اخصايي الوجبات الذاايية ،  الممرضين،  االمباء المعالجينوهم كل من  القسم الطبي (1

itian)(Diet الع ج الطبيعي وأخصايي . 

اخصايي مب مهني  النفسي و ي، األخصاي وهم كل من االخصايي االجتما يالقسم االجتماعي  (2

 .وقايي 
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 .وهم الموظفون الاين يقومون بتسهيل مهمات باقي الفريق الطبي  قسم الموارد البشرية  (3

 

ان يكون ل  القدرة  لى المناقشة مع باقي ويمثل المريض القسم الرابع من رريق الر اية الصحية ويجب  

االقسا  الث ثة الختيار القرار الحكيم ليتعايش مع المرض ويذير من سلوك حيات  مبقا لطبيعة المرض وان 

ري التداخل يشعر ان  مكمل لفريق الر اية الصحية ، ويجب  لى الفريق ان يستخد  كل مهارات  الحررية 
  . واالجتماع و مل التقارير الدورية ل رتقاء بمستوى الر اية الصحية مع الحاالت المرضية المختلفة

 

 

 ور التمريض في الرعاية الصحية للمجتمعد

العمل و تطبيقالن دور التمريض يميل إلي أت راإن كان دور الر اية الصحية يميل إلي النظري     

 ادات من يمتلك الممرضة م الممرض أويكون أن  بجبو امم ق ،الحقيقي رهو أهم األدوار  لي 

ا حاول جاهديأن  ريجب  لي  ، واايية و حية سليمة مما يكون ل  األثر المبا ر  لي المريض

 لعادات حية خامئة موجودة  ند المريض مثل ا خرى إزالة أية معلومات واايية أوأبطريقة أو ب

أن السمن النباتي المشبع  مث  لنايالتجارية التي تصور ل مثال ذلك ام  ناتالحديثة  السيئة الذاايية

وكثير من العادات السيئة المنتشرة ري المجتمع ، وري المجتمعات المتحضرة رأن ،  أرضل من ويره

الممرض او الممرضة ل  رر ة رريدة لمسا دة االرراد والمجتمعات ري تنمية معلوماتهم وثقاراتهم 

 . التذاوية والصحية الصحيحة 
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 Recommended dietary allowances RDAاالحتياجات والمقررات الغذائية
    
 

الفرد يومياع لكي يحارظ  قبللذاايية التي يلز  تناولها من كمية العنا ر اهي  :االحتياجات الغذائية     

 دةزياة ومنع ظهور إ راض النقص أو ال لى الوظاي  الطبيعية والفسيولوجية وينمو بصورة سليم

الزيادة  ، وان تمثل مدى معين Recommendationsوهاه الكمية تعرف أنها نصايب  ، الضارة

رامررام يحدث السمنة والزيادة ري الوزن والنقصان  ، ك هما ضار ومؤذي وامررام أو النقصان

وتنقص إذا  لمنا أن احتياجات الطاقة للفرد تزداد  ، خا ةيحدث رقدان الوزن الشديد وسوء التذاية 

العملي أو النشام اليومي ركلما زاد نشام الفرد احتاج إلى ماقة  ‚ة اليومية وضرر تا تماداع  لى حاج

 . أ لى والعكس  حيب
 

الكمية  هي ند الحديث  ن أهمية أي  نصر واايي لإلنسان أول ما يتبادر إلى الاهن هو ما     

رة   الطبيعية والفسيولوجية للجسم بصوالمقررة التي  لي  إن يتناولها لكي يحارظ  لى الوظاي

 -: هناك  دة  وامل تؤثر  لى احتياجات الجسم من العنا ر الذاايية وهيو، سليمة

 .العمر  -1

 . (امرأة، رجل) الجنس -2

 .العرق أو الس لة  -3

 .مقياي كتلة الجسم  -4

 .الجسم  والفعاليات التي يقو  بهادرجة النشام  -5

 بسبب كفاءة الجهاز الهضمي الفروق الفرديةولفسيولوجية التي يكون  ليها الفرد االحالة الصحية و -1

 -7 . للذااء ري الجسم األيض أو التمثيل ةملي كفاءة لعنا ر الذاايية ولالهضم واالمتصاص  ة مليري 

ة منها مدى االستفادمما يذير نا ر الذاايية قد تختل  وتتأثر بكثير من العوامل عالتوارر الحيوي لل -7

 %.46والكالسيو  قد اليتجاوز % 26-16مث ع  نصر الحديد يكون امتصا   منخفض قد اليتعدى ر

  

 -: دليل التوصيات الغذائيةبعض االعتبارات الواجب اتباعها قبل استخدام  هناك

 .تحديد الحاجة إلى العنصر الذاايي حسب حالة الشخص الصحية  .1

 .   (الكالسيو   لى ريتامين د امتصاص تماد مثل ا) نصر الذاايي مع  نا ر أخرىعتداخل ال .2

قابلية الجسم  لى تخزين بعض العنا ر الذاايية الزايدة  ن الحاجة لمدة تصل إلى الشهر مثل  .3

 .ري الذااء لعدة أيا  أو أسابيع لالك اليجب القلق من  د  تواجدها( الفيتامينات الاايبة ري الدهون)

يجب أن تضع الدول المقايس . لتداخل الذاايي والدواييا اال تباريجب أن يؤخا بنظر  .4

ري الواليات المتحدة يعتبر الوزن  رمث )الفسيولوجية والمناخية  لى أساي النواحي  والتو يات

 . (كذم للمرأة 45 كذم للرجل و 55كذم أما ري الهند  55كذم وللمرأة  79القياسي للرجل 
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 الغذائيةالطرق المستخدمة لتحديد االحتياجات 

 حتياجات والمقررات الذاايية منهاهناك ا تبارات يجب أن تؤخا بنظر اال تبار  ند تقدير اال     

معررة كون  و م وأن  يؤدي الوظيفة المعينةللجس العنصر الذاايي أو المركب ضروريمعررة كون 

جسم قد الوير  ضوي رأن وجوده ري  وا (يعالج مشكلة نقص ري الجسم أ  ال) المركب  ضوي

 . يؤدي وظيفة معينة أيضاع 

كالك معررة مدى تأثير وتذيير العنصر الذاايي داخل الجسم والخ يا رهناك  نا ر واايية ال      

تتذير وتعد ثابتة ري تركيب كثير من أجهزة الجسم مثل الكالسيو  والحديد والنتروجين ولهاا يمكن 

 .ي تقدير االحتياجاتبسهولة إتباع مريقة معينة هي مريقة الموازنة ر

أما الفيتامينات رعادة ما تتذير ولها وظاي  رسيولوجية  ديدة ومعقدة ولها نواتج تمثيلية مختلفة ر   

بل يمكن تقديرها سريرياع أو  ن مريق ، المتبعة مث ع ري النتروجين ةزنالمويمكن استخدا  مريقة ا

تج  ندما تحدث األمور وير الطبيعية تقدير  دد من النواتج وير الطبيعية التي تظهر أو تن

Abnrmality ولهاا رأن الطرق المتبعة ري تقدير االحتياجات الذاايية هي: 

 

 Balance Methods طرق الموازنة -1

وتعتمد  لى مريقة الموازنة بين ما يتناول  الفرد والكميات المفقودة  ن مريق الجسم أو موازنة      

ويمكن اختصار ذلك  ،  من العنصر الذاايي Outputرج  ن  وما يخ Inputما يدخل الجسم 

 : بالمعادلة اآلتية

 .ما يفقد من العنصر الذاايي –المتناول من العنصر الذاايي = الموازنة 

Balance = Nutrient Intake – Excretion (Iost) 

 
 . ايي متعادالع ومتوازياع وازن الذا ندما يكون الت خا ةدلة بطريقة أخرى ويمكن االستفادة من هاه المعا

Requirements = Nutrient Intake – Depletion 

      

وهي تمثل االحتياجات الجسمية تكون الفرق بين ما يتناول  الجسم وما يخسره وأن كل ما يتناول  

  الجسم يساوي حاجات الجسم من العنصر الذاايي مضاراع إليها ما خسره الجسم

Intake = Requirements + Depletion  

، لفترة معينة ءذاايمكن معررة كمية العنصر الذاايي المتناول من تقدير كمية المتناول من  ري الو     

أما كمية العنصر الذاايي المطروح أو المفقود ريمكن معررتها  ن مريق تقديره نواتج  مليات 

 لفة وهي ري الفض تالمختالهضم واالمتصاص والتمثيل الذاايي  ن مريق امررازات الجسمية 

ليتين المتخلفة من  ملية الهضم ري الجهاز الهضمي أو  ن مريق البول أو االدرار كناتج إررازي للك

وحتى  ن مريق رقد أجزاء أو  ن مريق العرق كناتج إررازي للجلد ،  بعد  تمثيل العنصر الذاايي

ن رقد ينطبق مرق تقدير هاه و أخيراع  ن مريق هواء الزرير كناتج إررازي للريتي ، من الجلد

وقد يكون  ، بق  لى كثير من العنا ر المعدنيةالوسيلة  لى النتروجين أو الطاقة لكن قد ال تنط

المتناول أ لى من كمية   ندما تكون كمية العنصر الذاايي Positive Balanceالتوازن موجباع 

 المفقودةالذاايي المتناول أقل من كمية  وقد يكون التوازن سالباع  ندما تكون كمية العنصر ، المفقودة

 ندما تتساوي الكميات المتناولة  Equilibrium Balanceوقد يكون التوازن متعادالع أو متوازياع ، 

 .والمفقودة من العنصر الذاايي
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 Biochemical Methods طرق التقييم البايوكيميائي -2

ليلية للعنصر الذاايي ولنواتج  الوسطية التمثلية ري أماكن ويتم ريها التقدير بالطرق الكيميايية التح   

مختلفة من الجسم ري أماكن خزن  والسوايل الجسمية المختلفة مثل البول والد  وسوايل الجسم 

ومن  يو  هاه . األخرى حيث تعطي داللة مبيعية أو وير مبيعية  ن حالة وظيفة العنصر الذاايي

حيوانات وال يمكن استخدامها ري كثير من الحاالت  لى امنسان الطريقة سهولة استخدامها ري ال

بسبب  عوبة إيجاد المتطو ين ري إجراء التجربة و عوبة أخا العينات و عوبة استخدا  المواد  

رض ع  ن االخت رات  Isotopesالتي قد تكون ضارة مثل استخدا  المواد المشعة أو النظاير المشعة 

 .  ألجهزة المختلفة ودقتهاري التقدير واستخدا  ا

 

 Clinial Methods طرق التقييم الطبية السريرية

األمباء والمختصين  قبلظات الطبية السريرية للفرد من تعتمد هاه الطرقة  لى الفحو ات والم ح

وأ حا  الخبرة حيث يمكن م حظة التذيرات وير الطبيعية التي تظهر  لى الجسم وربطها 

إذ أن ظهور  ام راض المختلفة لنقص العنا ر  ، جية للعنا ر الذاايية المختلفةلوبالوظاي  الفسيو

الذاايية أو زيادتها ري الجسم يكون مؤ راع لنوع النقص ورترت  و دت  و ادة يصاحب هاه الطريقة 

إجراء رحو ات بايوكيميايية من النوع الثاني كتقديرات مسا دة أذ قد تعجز التقديرات السريرية  ن 

 .ديد الحالة ري كثير من الحاالت المرضيةتح
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 العناصر الغذائية في الغذاء

 تسوس األسنان -الكاربوهيدرات 

 

 

تصن  العنا ر الذاايية والكيميايية بصورة  امة الموجودة ري المادة الذاايية وري جسم امنسان      

ري المادة الذاايية أو سواء )اوال  وجود هاه العنا روالحيوان معتمدة  لى  املين مهمين هما نسبة 

 .كمية التي يحتاجها الكاين الحي من العنصر الذااييال و ثانيا (جسم الكاين الحي

يحتاجها وMacronutrients  نا ر واايية رييسية او كبرى  توجد ري المادة الذااييةلهاا      

ينيات والبروت والدهونهي الكاربوهيدرات خرى ور من العنا ر األأكث الجسم بكميات كبيرة نسبياع 

وهي العنا ر التي توجد ري  Micronutrientsرييسة رض ع  ن الماء ، وهناك  نا ر وير 

الجسم بكميات أقل من المجمو ة األولى وهاه يحتاجها  بكميات قليلة نسبياع و المادة الذاايية والجسم

 .Mineral Elementsر المعدنية والعنا  Vitaminsالعنا ر هي الفيتامينات 

 Macroelementsالمجمو ة األولى وهي الرييسة  مجمو تين الى العنا ر المعدنية تقسم     

مية من وزن الجسم رض ع  ن أن الجسم يحتاجها بك (%6،665)وتوجد ري الجسم بنسبة أ لى من 

وتوجد  Microelements والمجمو ة الثانية وهي وير الرييسة ملذم ري اليو ،( 166)أ لى من 

اقل من )جسم يحتاجها بكمية قليلة من وزن الجسم كما أن ال (%6،665)ري الجسم بنسبة أقل من 

 :ظر الجدول التالي أن (ملذم ري اليو 166
 Nutrientsتصني  العنا ر الذاايية  جدول يوضب

 

العنا ر الذاايية الرييسة 
 Macronutrients  (الكبرى)

  ة وير الرييسةالعنا ر الذاايي
 

 Micronutrients ( الصذرى) 

 
 الفيتامينات -1

 Vitamins 

 العنا ر المعدنية -2

 Mineral Elements 

 الكاربوهيدرات -1

 الدهون -2
 البروتينيات -3

 الماء -4

الذائبة في الفيتامينات  -1

  A K E Dريتامينات الدهن

الذائبة في الفيتامينات  -2

 :وهي  الماء

  Cفيتامين  •

 Bمجموعة فيتامين  •

(B-complex )وهي : 

 B1الثيامين  -

 B2الرايبور رين  -
 B6البايريدكسين  -

 B12ب مين وكال -

 النياسين -
  البايوتين -

 حامض الفوليك -

 حامض البانتوثنيك -

صر المعدنية الرئيسة العنا -1

Macroelements : 
الكالسيو ، الفسفور، الصوديو ، 

البوتاسيو ، الكلور، الكبري ، 

 . سيو المذن
 

العناصر المعدنية غير الرئيسة  -2

Microelements : 
النحاي، اليود ،  الحديد، المنذنيز -

، الفلور، الزنك، 

 السلنيو ،كوبل ،الموليبدنيو ،
ضرورتها  نا ر أخرى لم يتأكد -

سليكون، رناديو ، : لإلنسان منها

نيكل، قصدير، كادميو ، ارسنيك، 
 بورون،
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 Carbohydrates الكاربوهيدرات

  

تتميز بأنها األكثر  ري التذاية ري جميع أنحاء العالم رهي نصر مهم من العنا ر الرييسة هي      

أرخص مصادر  را ة وامنتاج، كما أنها تعتبرانتشاراع ري الطبيعية ومصادرها النباتية سهلة الز

 ،باألواية األخرى اع مقارنةظروف أقل  ناية واهتمام لفترات مويلة وري وأنها سهلة التخزينالذااء 

كل هاه األسبا  تجعل من  رها من العنا ر الذاايية الرييسة،تعد سهلة الهضم موازنة بذيو

دة بمناخ وظروف جوية الكاربوهيدرات ذات أهمية كبيرة كذااء متورر للدول الفقيرة التي تتميز  ا

 .يصعب ريها خزن المواد الذاايية بصورة  امة قاسية وسيئة
 

الكاربون واألوكسجين  تشترك الكاربوهيدرات مع الدهون و البروتينات باحتوايها  لى     

ويوجد ،  CHOتحتوي  لى النتروجين بامضارة الى  تلكن البروتينا CHOوالهيدروجين 

هيدروجين إلى 2الهيدروجين واألوكسجين ري تركيب الكاربوهيدرات بنسبة وجودهما ري الماء أي 

يكون  دا  دد من الشواذ مثل السكريات التي ينقصها األوكسجين حيث  (H2O)أوكسجين أي 1

الصيذة التركيبية الجزيية لهاه المركبات توجد بصورة نسبة األوكسجين أقل من واحد، اما 

Cx(H2O)y ات الكاربون أو الكاربون المميأو لى أساسها سمي  الكاربوهيدرات أي هيدر. 

 

 تصنيف الكاربوهيدرات

 : الكاربوهيدرات  لى مجمو تين رييستين هما يمكن تصني 
 

 :وتقسم إلى مجمو تين Simple Sugars  البسيطةالسكريات  -آ

 Monosaccharides    السكريات األحادية -1           

. ( دد قليل من الوحدات البناييةتحوي ) Oligosaccharidesالسكريات األوليكوميرية  -2           
  
 :سم  لى مجمو تين تنقPolysaccharides  متعددةالالسكريات  - 

 Homopolysacchrides    السكريات المتعددة المتجانسة -1           

 Heteropolysacchrides  السكريات المتعددة وير المتجانسة -2           

 

 Simple Sugars  البسيطةالسكريات  -آ

 Monosaccharides السكريات األحادية -1 -آ

هي أبسط أنواع  الكاربوهيدرات وهي أ ذر الوحدات البنايية ري السكريات وتتكون من هيكل      

 . ذرات كاربون( 7و  3)كاربوني بين 

 Trioseيمكن تسميتها بالترايوز  ذرات كاربون 3راذا كان  مكونة من  

  Tetrose  بالتتروز   تسمى ذرات كاربون 4واذا كان  مكونة من 

 (السكريات الخماسية) Pentose   البنتوزذرات كاربون تسمى    5                          

 (السكريات السداسية) Hexose الهكسوز ذرات كاربون تسمى    1                          

  Heptose  الهبتوزذرات كاربون تسمى    7                          
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اليمكن تجزيتها إلى  تتكون من نوع واحد من السكر، وسمي  السكريات باالحادية ألنها      

ري  مليات توجد سكريات الترايوز والتتروز والهبتوز  لى  كل مركبات وسطية ،  ريات أبسطسك

سكريات البنتوز والهكسوز رهي األكثر  يو اع ري الطبيعة وهي موجودة ري الهد  والبناء ، أما 

 . بصورة سايدة وبكميات كبيرة وذات دور رسيولوجي مهم الخ يا واألنسجة الحيوانية والنباتية

 
 Pentoses السكريات الخماسية -a-1 -أ

  C5H10O5الصيذة التركيبية لها      

         واالرابينوز مثل سكرنادراع ما توجد بشكل حر ري الطبيعة لكن توجد ري النباتات خا ة      

(L – Arabinose  )زايلوز وال(D – Xylose)  والرايبوز(D – Ribose).  

 

  الزايلوز D-Xylose ويسمى سكر الخشب وهو مكون للهيمسللوزHemicellulose  وهو سكر

االستفادة من  بوسامة تحلل  بالبكتريا التي تعيش  وير قابل للتخمر لكن تستطيع الحيوانات المجترة

 .ري الجهاز الهضمي لها

 االرابينوز L-Arabinose   النباتية ومنها الكرز وهو مكون لأل باCherry  لى  كل وهو 

  .جزء من تركيب الهيميسللوز أيضاع وموجود ري البكتين والمواد البكتينية بصورة  امة

  الرايبوز D-Ribose وهو أحد السكريات الخماسية المهمة حيوياع الموجودة ري الطبيعة ويدخل

ويدخل  ،الصفات الوراثية وهي التي تحمل DNA و RNAري تركيب األحماض النووية مثل 

الرايبوز ايضاع ري تركيب مركبات مهمة ومختلفة مثل النيوكليوتايدات التي تكون الكثير من 

 .المختلفة مرارقات األنزيمو Adienosine Triphosphate (ATP)التراكيب المهمة مثل 

 

 Hexoses السكريات السداسية -b-1 -آ

وهي األكثر أهمية بين السكريات رهي تكون معظم  C6H12O6 ركيبية البنايية لهاالصيذة الت

وهي موجودة ري الخ يا واألنسجة  (Oligo saccharides) و االوليكوميرية المتعددةالسكريات 

  .عة  لى  كل حر ومنها الكلكوز والفركتوز والكال كتوزالنباتية والحيوانية وهي  ايعة ري الطبي
 

ومرتبط ا بشكل حر ويكونوسكر الد  واحياناع سكر الارة، نب سكر الع سمىي Glucose الكلوكوز  -

يوجد ري الد  بشكل حر وينتج بتحلل السكريات واألخرى مثل الفركتوز والكالكوتوز،  تبالسكريا

ويعد الكلوكوز مصدر  ،ضومة وكالك بتحلل الكليكوجين المخزن ري الكبد هالثنايية والمتعددة الم

 146، وهاا الجهاز يستهلك ( الدما  والحبل الشوكي)بي المركزي رييسي للطاقة ري الجهاز العص

د ري الثمار يوجوم من الكلوكوز ري اليو  الواحد، و 46وم من كريات الد  التي تستهلك حوالي 

ويمكن إنتاج  تجارياع أما ،  كرز والحمضيات وويرها من الفواك مثل العنب والتمر وال لحلوة المااقا

  .مصادر النشا مثل البطاما والارة  ألنزيمات منبوسامة الحامض أو ا

 الشكل التالي يوضب تركيب الكلوكوز
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وهو سكر  الي الاوبان ومن  Levuloseيسمى سكر الفواك  أو الليفيولوز  Fructoseالفركتوز  -

وهو أكثر السكريات ح وة يوجد بشكل حر ري الفواك  وكالك ري العسل والسكر ، الصعوبة تبلوره 

 . المتمثل بالسكروز وإذا وجد ري الطبيعة رأن   ادة يصاحب سكر الكلوكوز، المحول 
 

ري الطبيعة بصورة  يوجده بشكل حر كباقي السكريات ، لكن ويندر وجود Galactose الكاالكتوز -

سكريات يوجد كالك ري سكر الرارينوز و ال، و (ال كتوز)بالكلوكوز مثل سكر الحليب  ةمرتبط

 . ويمكن تحويل الكاالكتوز إلى الكلوكوز ري الكبد ري الصمغ العربي المتعددة
 

وهو مكون للنوى ري كثير ، وهو سكر أقل أهمية من الناحية الحيوية  D-mannoseسكر المانوز  -

 .وتراكيب اخرى  من الفواك  وموجود كالك ري الخميرة

 

 ( من الوحدات البنايية دد قليل ) Oligosaccharides ريةالسكريات االوليكوم -2 -آ

بعضها  ةتبطمروحدات من السكريات األحادية  16ون من وحدتين إلى وتشمل السكريات التي تتك

تتحلل إلى وحدت  ذيرة من ، وهي  Glycosidic linkageمع البعض باال رة الكليكوسيدية 

 -: السكريات التي تتكون منها ومن هاه المركبات

 

 السكريات الثنائية  :Disaccharides من و ، مكونة من وحدتين من السكريات األحادية وهي

 .هي السكروز والمالتوز وال كتوز الطبيعة السكريات الثنايية الشايعة الموجودة ري 

 السكريات الثالثية :Trisaccharides   وحدات من السكريات األحادية ، ومن  3مكونة من وهي

 .Gentianose  جنتيانوزوال  Raffinoseالرارينوز األمثلة لهاه المجمو ة هي

  السكريات الرباعية :Tertasaccharides  أربع وحدات من السكريات األحادية ، مكونة من

وهو مكون من وحدتين من سكر الكاالكتوز ووحدة من كل من  Stachyoseل سكر الستاكيوز مث

 .ر وير مختزل الكلوكوز والفركتوز ، يوجد ري المملكة النباتية بصورة واسعة، وهو سك
 

 :من االمثلة  لى السكريات الثنايية      

ون من يعرف بسكر المايدة أو السكر اال تيادي وهو سكر ثنايي مكو: Sucrose السكروز -

يوجد بشكل مبيعي ري ثمار النباتات والمصدر و ،( أنظر تركيب )جزيئتي الكلوكوز والفركتوز 

 ند تحللي  بوسامة الحامض أو األنزيمات ينتج كميات و، السكري قصب والالطبيعي ل  هو البنجر 

وهو موجود بشكل مبيعي ري العسل  سكر المحولالكتوز وهو ما يسمى بمتساوية من الكلوكوز والفر

إلى مكونات  من الكلوكوز  Sucraseويتحلل هاا السكر ري األمعاء بوسامة أنزيم السكريز 

 . والفركتوز
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كر الشعير وهو من السكريات الثنايية مكون من وحدتين أو جزأين من أو س:  Maltoseالمالتوز  -

ري اللعا  الموجود   - amylaseوينتج  ند تحلل النشا بوسامة أنزيم االميليز  ، سكر الكلوكوز

ويرمز لآل رة  سكر المالتوز هو جزء من النشا ري الس سل المستقيمة ، و و صارة البنكرياي

وذرة الكاربون الرابعة  بين ذرة الكاربون األولى منأي ( α(4-1  الكلوكوزالكليكوسيدية من جزيئة 

ريتكون  ( 1-4) تي الكلوكوز من نوع ، أما  ندما تكون اآل رة بين جزيئ من جزيئة السكر الثاني

وهو ال يتحلل وهو جزء من تركيب السللوز  Cellobioseلدينا سكر ثنايي آخر هو سكر السليبايوز 

 .Cellulaseات الجهاز الهضمي لإلنسان الرتقارها ألنزيم السليوليز  صاربوسامة 

 
تين من ي الحليب رقط ، ويتكون من جزيئيعرف بسكر الحليب ألن  يوجد ر : Lactoseالالكتوز  -

يمكن تخمره ودرجة ح وت  قليلة مقارنة بباقي السكريات ، وسكر الكلوكوز وسكر الكاالكتوز 

ل كتيك وذلك  ند تحميض اة مثل بكتريا حامض ال كتيك إلى حامض بوسامة األحياء المجهري

 .Yogurtالحليب وتحويل  إلى اللبن 

 

 Polysaccharides السكريات المتعددة -ب

متعددة شكل سكريات ها بجد معظمتو، و يات األحاديةوحدات من السكر 16تحتوي  لى أكثر من و  

 :هيمستقيمة ومنها متفر ة معقدة ، وهناك نو ان منها ومنها بشكل س سل ذات أوزان جزيية  الية 
 

تنتج نوع واحد من السكريات  Homopolysaccharides السكريات المتعددة المتجانسة -1-ب

 .االحادية  ند تحليلها ، ومن االمثلة  ليها هي النشا ، الك يكوجين ، السللوز ، الكايتين 

الاي ينتج أكثر من نوع  Heteroplysaccharides السكريات المتعددة غير المتجانسة -2-ب

 .واحد من السكريات األحادية  ند تحليلها 
 

a-  النشا Starch: من % 56د  لى  كل مخزون ري النباتات حيث يكون حوالي أكثر من يوج

 Amyloseمن مكونين أساسين هما االميلوز  يتكون ، مجموع الكاربوهيدرات التي يتناولها امنسان

الكلوكوز لكن يختلفان ري من وحدات بنايية من  كون ك هماتي،  Amylopectinوبكتين واالميل

الموجود ري اللعا   -amylaseرأنزيم االلفا اميلز ، يتحلل النشا بفعل األنزيمات المحللة ،  التركيب

لبيتا أما أنزيم ا سكر المالتوز ووحدات من سكر الكلوكوز ،والبنكرياي يحلل النشا  شوايياع إلى 

وك  األنزيمين حيث الناتج يكون سكر مالتوز رقط ، رهو يحلل النشا بشكل منظم ب -amylaseاميلز

من األميلوبكتين وهو ما يطلق (% 46)حيث يبقى حوالى  1و1ال يحل ن اآلوا ر المتفر ة الفا 

 يمكن تحليل هاه األوا ر بفعل إنزيم الكلوكوامليزر Limit dextrin لي  الدكسترين 

glucoamylase الاي تفرزه كثير من األحياء المجهرية. 

b-  الكاليكوجينGlycogen  يسمى بالنشا الحيواني وهو الخزين الكاربوهيدراتي ري الكبد

بيتا اميليز نزيمات المحللة للنشا أي الفا ويتحلل مايياع بوسامة األ والعض ت لإلنسان والحيوانات ،

 .دكسترين و مالتوز والباقي  وينتج كلوكوز
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c- السللوز Cellulose والمكونة للهيكل النباتي حيث يكون جدار  يعد من الكاربوهيدرات التركيبية

الخ يا رض ع  ن أماكن أخرى من النباتات ويكون  ادة مصاحباع للهيميسللوز والبكتين واللكنين لكن 

الجهاز الهضمي ري  عل انزيماتتحلل بفأن السللوز ال ي،  يوجد بصورة تقريباع نقية ري ألياف القطن

تعيش ري الجهاز الهضمي  لكن يمكن تحليل  بوسامة األنزيمات التي تفرزها البكتريا التي امنسان ،

 .ري وااء امنسان Fiberوهو أحد مكونات األلياف  للمجترات ،

d-  الكايتين: Chitin سكر موجود ري الذ ف الخارجي للحشرات والقشريات والفطر وهو 

 . وهو  بي  بالسللوز ري النباتات mushroom مشرو ال

 

 Heteropolysaccharides السكريات المتعددة غير المتجانسة -2-ب

وتتضمن  دداع كبيراع  من السكريات األحادية ومشتقاتها ، سكريات متعددة تتكون من خليطهي      

 :انوا ها مايلي  ومن ، يا الحيوانيةمن المركبات منها ري األنسجة النباتية ومنها ري األنسجة والخ 

 

 -2-a-  السكريات المخاطية Mucopolysaccharides 
ة موجودة ضمن امررازات سكريات متعددة وير متجانسة ذات مبيعة مخامية ه ميهي      

 : وري الفراوات البينية للخ يا وذات أوزان جزيية  الية ومن األمثلة  ليهاالجسمية 
 

وري  ، ري الجلدومركب يوجد ري الحبل السري : Hyaluronic acid  ورونيكحامض الهيال -

يتحلل هاا المركب بفعل أنزيم  وسم النحل،ويوجد أيضاع ري سم األرعى  المفا ل كمادة مزيتة

 .والتي تفرزه بعض البكتريا  hyaluronidaseالهيالورنيديز 

متعددة وير متجانس  بي  بحامض وهو مركب كاربوهيدراتي   Chondroitin :الكوندرويتين -

رض ع  ن أن مركبات  تحتوي  لى ، الهيالورونيك لكن يختل   ن  بأن  يحتوي  لى السكر األميني 

منها  ن المركبات المخامية المكبرتة ، يوجد من  انواعولهاا رأنها تعد م Sulfateمجمو ة الكبريتات 

A  وتوجد ري قرنية العينCornea  ب ومرك ، والذضاريB  ويوجد ري األبهرAorta  والجلد

 .أيضاع موجود ري الذضاري  والحبل السري C مامات القلب وهناك نوع آخر هو و

ويتميز الهبارين درات المتعددة المخامية المكبرتة ، من الكاربوهي وهو: Heparin الهيبارين  -

عد من المواد لالك ي منع التخثربارتبام مجاميع إضارية من الكبريتات التي يعتقد بأن  لها دوراع ري 

 . وجد ري الكبد والريتين والطحال والد ، ويالمانعة لتخثر الد  

 

 -2-b- المواد البكتينية Pectic substances 
 بارة  ، وهيprotopectinوالبروتوبكتين  pectic acidوحامض البكتيك  pectinوتشمل البكتين 

توجد ري  Jelsانسة لها  فات وروية تكون الجل  ن مشتقات لكاربوهيدرات متعددة وير متج

 . النباتات والسيما قشور الفواك  وتكون هاه المجمو ة جزءاع من األلياف الذاايية

 

 -2-c- الهيميسللوز Hemicellulose 
يعد من السكريات المتعددة وير المتجانسة وليس ل   لة بالسللوز أو مشتق من  ويتكون من سكريات 

 . ية منها الكلوكوز والمانوز والزايلوز واالرابينوز وهو أحد مكونات األلياف الذااييةخماسية وسداس
  -2-d- سكريات األعشاب البحرية Seaweedpolysaccharides  

واال ما  النباتية وتنتجها األ جار أو األ شا   لى  كل  مغ أو سايل  Agarر اوتشمل األك

 .من الناحية التذاويةه المجاميع تصن  ألياف ا وكل ها مذي ومنها الصمغ العربي و مغ االكاسي
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 الوظائف الحيوية والفسيولوجية للكاربوهيدرات

تعد الكاربوهيدرات المصدر الرييس لتوليد الطاقة ري الجسم رقد تصل نسبة الطاقة التي يكون  -1

  الواحد من الطاقة الكلية التي يحتاجها الجسم ، رالذرا%( 96)مصدرها الكاربوهيدرات حوالي 

، وأكثر األ ضاء حاجة للكاربوهيدرات  Calorieسعرات حرارية  4من الكاربوهيدرات يعطي 

 .هو الجهاز العصبي وخا ة الدما  إذ يعد الكلوكوز المذاي الرييس ل  

للجسم قابلية  لى استخدا  كل من الكاربوهيدرات  ، تعويضي  ن البروتينرعل للكاربوهيدرات  -2

ت ري تحرير الطاقة لكن ل  المفاضلة ري تحريرها  ندما تتورر والدهون والبروتينا

و ادة يناسب الجسم  ، البروتين وضاع  ن العنصرين اآلخرين وخا ةالكاربوهيدرات أوالع  

استخدا  الكاربوهيدرات مصدراع سه ع ورخيصاع للطاقة ثم الدهون ثم البروتين ري حالة الظروف 

 . القسرية

هن كما ذكرنا أن للجسم المفاضلة ري تحرير الطاقة من الكاربوهيدرات ري تنظيم  ملية تمثيل الد -3

رتب  لي  تالمقدمة و ند  د  وجودها رأن  يضطر إلى استخدا  الدهن ري تحرير الطاقة وهاا ي

 Ketone Bodiesوتراكم مواد وسطية منها األجسا  الكيتونية  يات الهدمية للدهنزيادة العمل

وهاا ما الحاالت الطبيعية ،   لى استه كها  ند تكوينها بكمية قليلة ريأسرع من قابلية الجسم 

لكن بوجود كمية من  Ketosisيحصل للمصابين بداء السكر أيضاع وتسمى الحالة بالكيتوسس 

 .تيادية تمنع حدوث مثل هاه الحالة الكاربوهيدرات ري الحاالت اال 

يكوجين يعد المخزون الك  ر ماقة لكنالدهنية مصدالقلب تفضل استخد  األحماض  أن  ضلة -4

، لكن ري حالة  جز القلب رأن االنخفاض ري  االحتيامي المهم لعمل  ضلة القلب  ند الطوارئ

 .وهيدرات تؤدي إلى الابحة الصدرية مخزون الكليكوجين أو قلة الكارب

رقدان للماء يؤدي  رأي تتميز الكاربوهيدرات بأن لها القدرة  لى االحتفاظ بالماء وااللكتروليتات -5

ذلك إلى رقدان االلكتروليتات والسيما  نصر الصوديو  والبوتاسيو  وباستمرار هاه الحالة يحدث 

 .التيبس ال ارادي

دورها الحيوي للجسم بروم أن  ليس كل  وهللكاربوهيدرات وظاي  أخرى تضيفها األلياف   -1

 .يدراتي يصن  كمكون لألليافوير كاربوه يدرات مثل اللكنين حيث يعداأللياف هي كاربوه

لجزء   مركبات ذات أهمية كبيرة لخ يا  تقو  بوظاي  تركيبية ورسيولوجية إذ أنها تعد مكون -7

 :وأنسجة الجسم ومن هاه المركبات

لهاا المركب ري الكبد وظيفة مهمة وهي إزالة  Glucuronic acidحامض الكلوكيورونيك  - أ

بام  بهاه المواد ثم التخلص منا  لى  كل مركب معقد السمو  التي تصل إلى الجسم إذ يتم ارت

 . ن مريق االدرار

توجد ري تركيب الجهاز العصبي ري الدما  والنخاع  Cerebrosidesالسيروبروسايد   -  

 .واأل صا  األخرى

مخامية تتكون من  وهي مواد Mucoproteinsمخامية البروتينات او ال ميكوبروتينات  - ت

وهي المادة التي يفرزها  Mucusن واألمثلة  ليها هو المخامين سكريات متعددة مع البروتي

الجهاز الهضمي ري المعدة وأجزاء أخرى لحماية الخ يا من التحلل باألنزيمات واألحماض 

 .والمواد األخرى الضارة وتوجد أيضاع ري الد 

فا ل حامض الهيالورونيك ووظيفت  ري تزيي  الم والهيبارين، هو من المركبات األخرى   - ث

الجسمية و كبريتات الكوندريتين ورض ع  ن أنها تعد مادة مانعة للتخثر رأن وظايفها التركيبية 

 .متعددة نسبة لمكان وجودها ري قرنية العين والذضاري  والجلد و مامات القلب وويرها



17  

 :األحتياج اليومي للكاربوهيدرات

 .لكل كيلوورا  من وزن الجسم /ورا 16-7   :الرضيع -1   

 .لكل كيلوورا  من وزن الجسم /ورا 1-46   :الشخص البالغ -2   

 

 مصاد الكربوهيدرات

 .  النشويات كالخبز ، المعكرونة ، االرز ، الحبو  ، العسل ، والسكر  -1

 .الفواك   والخضراوات الطبيعية  -2

 

 هضم  الكاربوهيدرات 
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 هامثال علي

 

 

 المتعددة   السكريات

Polysaccharides 

  السكريات البسيطة

Simple Sugars 

 السكريات األحادية

Monosaccharides 
 السكريات األوليكوميرية

Oligosaccharides 
السكريات المتعددة غير 

 المتجانسة

Heteropolys. 

السكريات المتعددة 

 المتجانسة

Homopolysacchrides  

 السكريات الخماسية -1

الزايلوز : مثل 

 االرابينوز

 

 السكريات السداسية -2 

الكلوكوز  :مثل 

 الفركتوز

 

 

السكريات     -2

 الثالثية

 :مثل 

 الرافينوز

 الجنتيانوز
 

السكريات     -3

 الرباعية

 :مثل 

 الستاكيوز
 

السكريات     -1

 :مثل الثنائية

 السكروز

 الالكتوز
 النشا - 

 الكاليكوجين -
 السللوز -
 الكايتين -
 

 السكريات-1
المخاطية مثل 
الكوندرويتين 

(chondroitin) 

 والهيبارين

 

 السللوز -2

سكريات االعشاب  -3
 البحرية
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 تسوس األسنان

  
تذوواى البكتيريووا  لووى موورض يصوويب األسوونان بعوود بزووهووا رووي الفووم حيووث ت هووو تسوووي األسوونان     

وذلوك  ابة الجزء الم  ق لها مون المينواالسكريات المتبقية  لى األسنان وتنتج أحماض تعمل  لى إذ

بنزع العنا ور الهاموة المكونوة للسون مثول الكالسويو  ثوم يوتم تحلول الموواد العضووية رتتحوول األنسوجة 

لوم تعوالج هواه الفجووة ازداد تجموع  رجوة  وذيرة وإذا لسن إلى نسيج رخو وتتكون بالميناالصلبة ري ا

البكتيريا والفض ت بها وتزداد كمية الحوامض حتوى يصول النخور إلوى العواج وقود يسوتمر تقود  النخور 

 .حتى يصل إلى لب السن

     

 : وهاه العوامل تشمل عوامل لحدوث التسوسال بد من توارر  دة      

 

a) دور المواد الغذائية في حدوث التسوس : 

 

 . إن تناول المواد النشوية والسكريات بكثرة يؤدي إلى زيادة معدل التسوي: ذاءنوعية الغ -1

إن تناول السكريات  لوى رتورات متقاربوة موع  ود  العنايوة باألسونان مون : عدد مرات تناول الغذاء -2

 . أهم العوامل التي تؤدي إلى حدوث تسوي األسنان

 .سنان زاد احتمال حدوث التسويكلما زادت لزوجة والتصاق السكريات باأل: لزوجة الطعام -3

جميع أنواع المواد النشوية تتحول بسر ة إلى سكريات بسيطة بفعل األنزيموات : أنواع النشويات -4

الموجووودة رووي اللعووا  وأنزيمووات البكتيريووا رتتحووول بووالك السووكريات البسوويطة بفعوول البكتيريووا إلووى 

 . أحماض  ضوية تزيل المادة الصلبة باألسنان

الذوااء المحتووي  لوى نسوبة  اليوة مون األليواف يسوا د  لوى تنظيو  األسونان بينموا : طبيعة الغمذاء -5

 . تسبب المعجنات زيادة نسبة التسوي

مثل الجبن والزبادي تحتوي  لى البروتين والكالسيو  والفسفور وهواه العنا ور  :منتجات األلبان -1

 .ام ابة بالتسويعمل  لى تقليل مستوى األحماض  لى سطب األسنان وبالك يقل احتمال ت

ن مركب ييسا د الفلورايد  لى زيادة مقاومة األسنان لحدوث التسوي وذلك بسبب تكو: الفلورايد -7

 .قوي داخل السن هو الفلوروباتي  والاي يقاو  األحماض المايبة للسن

بامضوووارة إلوووى  Cوريتوووامين، Bو ريتوووامين، Aيقوووو  ريتوووامين :  الفيتامينمممات والعناصمممر المعدنيمممة -5

 .للتسوي يو  والفسفور بدور ها  ري تكوين األسنان وزيادة مقاومتهاالكالس

 

 

b) دور األسنان في حدوث التسوس: 

األسنان ضعيفة التكون أكثور  رضوة لحودوث التسووي وينوتج سووء التكووين مون  :تكوين األسنان .1

 ةنقص بعض الفيتامينات أو العنا ر المعدنية أو كنتيجوة لوبعض األموراض مثول الحصوبة األلمانيو

 .خ ل رترة الحمل أو الطفولة

يسا د الشقوق والحفر العميقة  لى توراكم رضو ت الطعوا  والبكتيريوا مموا يجعلهوا  :شكل األسنان .2

 .أكثر  رضة لحدوث التسوي
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ا وجوواج األسونان و ود  انتظامهوا يسووا د  لوى توراكم رضو ت الطعووا  : انتظمام األسمنان فمي الفمك .3

 .ث التسويوالبكتيريا مما يزيد من احتماالت حدو

c) دور البكتيريا في حدوث التسوس: 

تجموع  نتيجةسا ة ويحدث التسوي  24 لى األسنان التي ال تنظ  بانتظا  خ ل  اثيمتتكون الجر    

 . البكتيريا وتخزين كميات هايلة من األحماض الناتجة من تخمر السكريات بفعل البكتيريا

 

d) عامل الوقت: 

كوي تتجموع وتتكواثر بعود تنواول السوكريات ولوالك رو ن إزالوة بقايوا إلوى وقو  كواف ل البكتريا تحتاج    

 . السكريات بتنظي  األسنان بعد تناول الطعا  مبا رة يمنع حدوث التسوي

 

e) تأثير اللعاب : 

يقو  اللعا  دور ها  ري منع حدوث التسوي وذلك لما يحتويو  مون  نا ور هاموة مثول الكالسويو      

رة إلى أن  قلوي التوأثير يعمول  لوى معادلوة األحمواض والتقليول مون وبعض مضادات البكتيريا بامضا

 . قدرتها  لى إحداث التسوي لالك كلما زاد إرراز اللعا  وقل  درجة لزوجت  قل معدل التسوي

 

 

 : مضاعفات التسوس

 . يحدث األلم  ندما يتجاوز التسوي مبقة الميناء إلى مبقة العاج: األلم -

 . (اللب ) التها  العصب  -

 .  تحدث نتيجة موت وتحلل اللب: الخراجات الاروية -

 .  خراجات الوج  -

 . القريبة من االسنان  التها  العظا  -

 . التها  الجيو  األنفية -
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 Dietary Fibers  األلياف الغذائية

 
ية وقلوة األبحاث أن هناك   قة واضحة بين  دد من األمراض الشايعة ري المجتمعات الذناثبت      

روي بدايوة السوبعينات إلوى  46-25 وقد زاد  دد األبحاث التي تخوص األليواف مون ،األلياف ري الذااء

حدود األل  ري نهاية الثمانينات من هاا القرن وبهاا أ بح  األلياف روي الوقو  الحاضور موضووع 

 .يرهاالناي العاملين ري الطب والتذاية والتصنيع الذاايي والصيدلة والطب البيطري وو

 

التووي ال و هووي  ووكل موون ا ووكال الكاربوهيوودرات الموجووودة مبيعيووا رووي النباتووات: األليمماف الغذائيممة    

تسوووتطيع أنزيموووات الجهووواز الهضووومي روووي امنسوووان مووون تحليلهوووا وهضووومها كليووواع وتشووومل السوووللوز 

عد كل هاه وت (واآلكار الصمغ العربيك) والهيميسللوز والبكتين واللكتين ومجمو ة األ ما  النباتية

 . المواد كاربوهيدرات  دا الللكنين رهو من المركبات األروماتيكية
 

 :الى قسمين وتصن  األلياف الذاايية حسب إحدى خوا ها الفيزيايية 
 

 نود ذوبانهوا روي المواء تشوكل :  Solube Dietary fibers (SDF)األلياف الذائبمة فمي المماء  -1

نسية الكولسترول والمحارضوة  لوى مسوتوى السوكر روي مزيج وروي وتمنها هاه الصفة  لى خفض 

، ويكثوور وجودهووا رووي الشوووران والعوودي والفا وووليا  الهيميسووللوز والبكتووين واال ووما الوود  وتشوومل 

 . ( الباميا والقرنابيط)والخضراوات ( المشمش والخوخ)المجففة والفواك  

تمتوواذ بعوود  ذوبانهووا  Insolube Dietary Fibers (IDF)األليمماف غيممر الذائبممة فممي الممماء  -2

ذوبانها ري الماء لكنها تقو  بعملية امتصاص الماء وبالتوالي تزيود مون حجوم الفضو ت وتجعول الذوااء 

ويكثور وجودهوا روي  ، وتشومل السوللوز واللكنويناسهل مرورا داخل االمعاء رتسا د ري منع االمساك 

 .( الجزر والسبانغ)والخضراوات ( التوت والكمثري)الفواك  

 

 Physiological Properties الخصائص الفسيولوجية لأللياف

لأللياف قابليوة  اليوة ل رتبوام بالمواء وهواا العامول يجعول الفضو ت روي األمعواء لينو  وأقول كثاروة  -1

قلول الضوذط الحا ول  لوى جودار إذ ت منوع اممسواكل حركتها داخول األمعواء رتواكبر حجماع ويسه

جهود ها إذ تؤذي جدار األمعواء وتو  بت  وكثارت الفض ت،  كس ذلك حالة  ذر حجم  األمعاء

و نود ،  Diverticulaكياي د  التجانس وظهور انتفاخات أو ا ض ت القولون مما يؤدي إلى  

ولهاا ينصوب  باالمعاء Diverticulitis حدوث تكيسات حدوث االلتهابات ري هاه األماكن يؤدي 

 :ني باأللياف   جاع لهم ، أنظر الشكل التالي لذااء الذاأل خاص المصابين بهاه المشاكل بتناول ا
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ل روورص ممووا يقلوول موون تركيووز الوودهون بصوورة  امووة والكولسووترول بصووورة خا ووة روي الوود  تقلو -2

 . أمراض القلب خا ة الشرايين التاجية للقلبوام ابة بمرض تصلب الشرايين 

 وون مريووق  منهووا الووتخلصو أموو ح وأحموواض  صووارة الصووفراءو الكولسووترول  لووى ربووطتعموول  -3

 . الفض ت

تعيوق مون  مليوة هضووم  رهوي( الكلوكووز)لألليواف دور مهوم روي خفوض وتنظويم كميوة السوكر الود   -4

تسوورع موون  مليووة موورور هوواه المووواد خوو ل و الكلوكوووز ،الكاربوهيودرات وحصووول الجسووم  لووى 

ف يجعوول أن أخووا كميووة موون األليووا ، بامضووارة الووى روورص هضوومها وامتصا ووها وتقلوولاألمعوواء 

الشخص أكثر  عوراع بالشبع  وضاع  ن أخوا كميوات كبيورة مون الموواد الكاربوهيدراتيوة والدهنيوة 

ادة روي الووزن ؤدي إلوى زيومما يوالطاقة الكلية التي يتناولها الجسم  تزيد التي تررع من سكر الد  و

 .ولهاا تكون األلياف مفيدة لأل خاص المصابين بداء السكر والسمنة ومضا فاتها

ويمكون حيث ترتبط بهواه الموواد امتصاص العنا ر الثقيلة والمواد السمية  االلياف تقلل أو تعرقل -5

 .(تحتوي االلياف  لى مواد رابطة او ماسكة) التخلص منها  ن مريق الفض ت

رتنواول االليواف  او الوقايوة منو  ،لأللياف دور مهم ري تقليل من ررص ام ابة بسرمان القولوون  -1

خلص من نواتج هضم الذااء بسر ة وبالتالي  د  ا طاء رر وة المتصواص بعوض يسا د ري الت

 .المواد الضارة والمسرمنة الموجودة ري هاه النواتج 

رووي كوويس  gallatonesلقوود أثبتوو  األبحوواث أن لألليوواف دوراع محووتم ع رووي منووع تكووون الحصوواة  -7

 . الصفراء وقناتها

 

 : بسبب بعض من تلك الخواص منها رلأللياف مضاو لى الروم من روايدها ران     

إن تناول كميوات كبيورة مون األليواف لفتورات مويلوة خا وة البكتوين ربموا يسوبب تقليول امتصواص  -1

وهاا يؤدي إلى مرض االنيميا الخبيثة وخا ة للواين لوم يتنواولوا ووااءاع حيوانيواع يحتووي  B12ريتامين 

  لى هاا الفيتامين 

السويو  والزنوك للعنا ور المعدنيوة مثول الحديود والك Bioavailabilityتقلل مون التووارر الحيووي  -2

لدى األمفال مما يؤدي إلى رقر  رر  ديداع ري حاالت النمو وخا ةيكون الضوالمذنسيو  وويرها ، ر

 .دنيةوويرها من جراء نقص العنا ر المع والكساح Iron deficiency anemia( االنيما)الد  

 

 : ليافالمقررات اليومية من األ

ووم رموا ( 25)إن زيوادة الكميوات  ون هواا الحود كوأن يكوون و يو  من األلياف الذااييوة/وم( 15-25) 

رووي الذووااء قوود تسووبب رقوودان كثيوور موون المعووادن مثوول الحديوود  او ويرهووا روووق خا ووة إذا زادت النخالووة

 .والكالسيو  والزنك
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 األحماض الدهنية األساسية  –الدهون 
 القلب والسرطان عالقة الدهون بأمراض 

 

، وهي المواد الدهنية والزيتية المصنفة ضمن العنا ر الذاايية الرييسة  Lipidsاللبيدات      

واللبيدات مصطلب  ا  يطلق  لى كل مادة لها   قة بالدهون حتى الكولسترول يصن  من ضمن 

ي المايبات العضوية وير كونها ال تاو  ري الماء والمايبات القطبية بل تاو  رب تتميزواللبيدات ، 

وي بعضها  لى الفسفور وتحت CHOوتتكون من  نا ر  ، واالسيتون زينالقطبية مثل البن

وتوجد اللبيدات ري جسم امنسان أما بشكل مخزون ري أنسجة خا ة حيث تعد  ، والنتروجين

ملكة النباتية الممثل تواجدها ب)مصادر ماقة كامنة أو تدخل ري تركيب الخ يا واألنسجة الجسمية 

شكل دهون حيوانية ري ب المملكة الحيوانيةكالك و اور النباتات الزيتية لى  كل زيوت نباتية ري ب

 .(اللحو  والبيض ومنتجات األلبان

 

 Classification of Lipids تصنيف اللبيدات
ة واللبيدات بيدات المركباللبيدات البسيطة واللالى ث ث اقسا  وهي تركيبها حسب تصن  اللبيدات 

 . المشتقة

I- اللبيدات البسيطة  Simple Lipids 
 :مع الكحول وبدورها تنقسم إلى Fatty acidsألحماض دهنية  Estersوهي استرات      

وتتكون من  ، و ادة ما يطلق  ليها بالدهون المتعادلةFats and Oils  الدهون والزيوت -آ

حيث ينتج ما يسمى  Glycerolالكليسرول أسترات لألحماض الدهنية مع كحول ث ثي هو 

وقد تكون هاه الكلسريدات  ، والزيوت ري الطبيعةللدهون  بةمكونات األساسالبالكلسريدات وهي 

نسبة الرتبام األحماض  Triglyceridesوكلسريدات ثنايية أو كلسريدات ث ثية اكلسريدات أحادية 

حماض الدهنية بالكليسرول تسمى حدة من االالدهنية بجزيية الكليسرول رعندما ترتبط جزيية وا

ثنايية و ندما  نية مع الكليسرول تسمىكلسريدات احادية و ندما ترتبط جزيئتان من األحماض الده

قد تكون هاه  ، بالكليسرول تسمى كلسريدات ث ثيةحماض الدهنية ترتبط ث ث جزيئات من اال

س الحامض الدهني الكيسرول حيث يطلق الكسريدات متجانسة أذا ارتبط  ث ث جزيئات من نف

أكثر من نوع واحد من األحماض الدهنية ريسمى  أما إذا ارتبط ،  ليها بالكسريدات البسيطة

والكلسريدات الث ثية الموجودة ري الطبيعة هي من النوع المختلط وال ،  بالكلسريدات المختلطة

كون الدهن خليطاع من الكلسريدات تحتوي  لى نوع واحد مختلط بل من أنواع مختلطة وبهاا ي

األنسجة الدهنية  خا ةنتشرة ري دهن جسم امنسان ووالكلسريدات الث ثية م،  ثية المختلطةالث 

 . حول األ ضاء مثل القلب والكليتينوتح  الجلد و

 

هي استرات احماض دهنية مع كحوالت ذات أوزان جزيئية  الية وهي و Waxes الشموع -ب

المذلفة لجسم الحيوانات كالجلد والفرو والريش وتذطي أوراق النباتات الشمعية  مكونات الطبقة

 Palmitic acidالاي يتكون من استرات حامض البالمتيك  Bee waxوالثمار وكالك  مع النحل 

 . مع كحول مويل السلسلة
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II- اللبيدات المشتقة  Derived lipids 
 .الستيروالتو مرتبطة بها مثل األحماض الدهنيةوهي مواد ناتجة من تحلل اللبيدات أو      

 

III- اللبيدات المركبة Compound lipids  
- :وتتكون من استرات أحماض دهنية مع الكحوالت ومواد أخرى وير دهنية وتشمل     

ها حامض الفوسفوريك محل بمن استرات يرتبط  تكونتPhospholipids  اللبيدات الفوسفاتية -آ

 :ومن األمثلة  لى هاه المجمو ة ، اض الدهنية ثم ارتبام قا دة نتروجينيةجزيئة من األحم

يتكون من كليسرول وحامض روسفوريك وجزيئتين من وPhosphatidic  حامض الفوسفاتديك -1

 . األحماض الدهنية و ادة ما يكون أحدهما حامض مشبع واآلخر وير مشبع

تكون تو Phosphatidyl cholineديل كولين ويطلق  ليها بفوسفاتيLecithins  اللسيثينات -2

ولهاه  Cholineمن كليسرول وحامض الفوسفوريك وأحماض دهنية وقا دة نتروجينية هي الكولين 

الفوسفولبيدات دور مهم ري تمثيل الدهون ري الكبد ودورها ري تركيب الجسم وهي إحدى مركبات 

 . الجهاز العصبي وتوجد ري البيض بنسبة جيدة

مكونة من كليسرول وحامض الفوسفوريك وأحماض دهنية وهي  Cephalins  اليناتالسيف -3

وهي مركبات  Serineميني أو حامض السيرين وحامض اوقا دة نتروجينية هي االيثانول أمين 

  .موجودة ري الدما  أو الجهاز العصبي والكبد

 Sphingosineنجوسين تتكون من قا دة نتروجينية هي السفيSphingolipids السفنجولبيدات -4

من األمثلة  ليها ورض ع  ن حامض الفوسفوريك ( مشبع او وير مشبع) وحامض دهني واحد

 .والسفنجولبيدات موجودة ري األ صا  والسيما الدما  Sphingomyelinالسفينجوميلين 

يتكون من كليسرول وحامض الفوسفوريك ويستبدل الحامض Plasmalogen  بالزمالوجين -5 

ينية الكولين أو ي ري الموقع األول بأثير وير مشبع مويل السلسلة رض ع  ن القا دة النتروجالدهن

 .توجد هاه الفوسفولبيدات ري المخ والعض ت والقلب، و االيثانول أمين
 
وهي مركبات تحتوي  لى كاربوهيدرات وأحماض دهنية وال Glycolipids  اللبيدات السكرية -ب

 :وريك ومن األمثلة  ليهاتحتوي  لى حامض الفوسف

وأحماض دهنية ذات تحتوي  لى كاربوهيدرات وهي لبيدات Cerebrosides  السيروبروسايد -1 

 .ري الجهاز العصبي ري الدما  والكبد والكليتين والطحال وتوجدوسفنجوسين  ية ال ةوزن جزيئي

 (الكاالكتوز لباوا)وهي لبيدات تحتوي  لى كاربوهيدرات Gangliosides  الكنكليوسايد -2

والسفنجوسين وتكون  Neuraminic acidوحامض دهني مويل السلسلة وحامض النيورامينك 

 .وسايد إذ توجد ري األنسجة العصبية والطحال وكريات الد  الحمربرمصاحبة للسير

 

السيروبروسايد ما دا وجود حامض الكبريتيك  تشب وهي Sulfolipids  مركبات السلفولبيدات -ج

 .Cerebronic acidي أيضاع  لى السفنجوسين والكاالكتوز وحامض السيروبرونيك وتحتو

 

 .ي  لى الكولسترول والفوسفولبيداتتحتووالد  توجد ري وLipoproteins  البروتينية اللبيدات-د
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 Function of Lipids   بيداتلالوظائف الحيوية والفسيولوجية لل
 

للطاقة التي يحتاجها الجسم إذ أن الذرا  الواحد من الدهون تعد الزيوت والدهون المصدر الرييس  -1

حد من وبهاا تعطي ضع  ما يعطي  الذرا  الوا ،  ند احتراقها حراريةسعرات ( 9)يعطي 

كالك األنسجة الدهنية الموجودة ري الجسم تعد مكان خزن  ، الكاربوهيدرات أو البروتين

 .حاجةالستخدامها ماقة كامنة يحتاجها الجسم وق  ال
 

،  حرارة الجسم من التذيير السريع مبقة  ازلة تح  الجلد رتحارظ  لى درجة الدهون تكون -2

أحماض دهنية متحدة مع الكولسترول رتعطي الجلد نعومة د الدهنية الجلدية وكالك تفرز الذد

وبنفس الوق  رأن الدهن مقاو   ، الرموبة من الهواء رتمنع جفاف الجلد هي تمتصخا ة و

 . لى الجلد ب لنمو الجراثيموقد ال يصل للتعفن
 

يحيط أ ضاء الجسم الداخلية مثل الكليتين والقلب مبقة دهنية تعد وسادة تقي هاه األ ضاء من  -3

 .الصدمات الخارجية
 

 .  الجهاز العصبي والدما و تدخل ري تركيب جدران الخ يا والمايتوكوندريا -4
 

تزود ، و Eو Kو  Dو  Aبة ري الدهن مثل ريتامينات تعمل الدهون كمواد حاملة للفيتامينات الااي -5

 . لحيوية الجسمذات االهمية ا Essential Fatty acidsالجسم باألحماض الدهنية األساي 
 

وجود الدهن ري الذااء يزيد من استساوت  وكالك يعطي الشعور بالشبع وذلك بسبب بطء الدهون  -1

 . ري الهضم واالمتصاص من خ ل الجهاز الهضمي
 

وري االنسان تحارظ  لى  حة  المقدرة  لى التوالد وخا ة للحيواناتمن كفاءة امنجا  وتزيد  -7

 .الشعر والبشرة 
 

الدهون مع البروتين تكون مبقة خارجية  ازلة لنقل ام ارات العصبية ري الخ يا العصبية إذ  -5

 .تسا د ري نقل ام ارات العصبية داخل الخ يا
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اللبيدات -ا

  الفوسفاتية
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ds 
 

 مثال عليها

 االحماض الدهنية - 

 الستيروالت -

 

مثال  ليها 

الكلسريدات 

الث ثية الموجودة 

ري االنسان مثل 

الدهون تح  الجلد 

وحول اال ضاء 

 كالقلب والكليتين 

 

 

  اللبيدات السكرية-ب

Glycolipids 
 

 الشموع-ب

Waxes 
 
 اللبيدات-د 

 البروتينية

 اللبيدات المركبة

Compound lipids 

 اللبيدات البسيطة

Simple Lipids 

  اللبيدات المشتقة

Derived lipids 

 مثال  ليها

الطبقة المذلفة لجسم 

الحيوانات كالجلد 

والريش ، وري  مع 

النحل ، تذطي 

اتات اوراق النب

 الشمعية والثمار

 

مركبات  -ج

  السلفولبيدات

Sulfolipids 
 

 مثال  ليها

 السثينات -

 السيفالينات -
 السفنجولبيدات-
 زمالوجينبال -

حامض  -
 الفسفوريك

 مثال  ليها

  السيروبروسايد -

Cerebrosides 
  الكنكليوسايد -

Gangliosides 
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  تصلب الشرايينالعوامل المسببة ل
 ها منهامع بعض تداخلت  دة  وامليين بل هناك ايوجد  امل واحد ل  تأثير ري تصلب الشر ال    

لقد أثبت  ، ووضذط الد  ثم التدخين الكولسترول مثل تركيز المواد الدهنية وهيرييسة   وامل

وجود هاه  م ابة بتصلب الشرايين و ندالدراسات وجود احد هاه األسبا  قد يضا   ررص ا

 . إضعارها 16 العوامل الث ثة تكون نسبة ام ابة

 :من العوامل المسببة لتصلب الشرايين 

أن هاا المرض  ،سنة من العمر( 45)بعد  خا ة ابات مرتفعة  ند المسنين وتكون ام :العمر -1

 .ن األبهر لطفل  مره أقل من سنة واحدةقد يبدأ منا الصذر رقد وجدت الشرايب الدهنية ري الشريا

الرجال أكثر  رضة لإل ابة من النساء بتصلب الشرايين وأمراض القلب بصورة ر : الجنس -2

يسا د   الاي يعتقد بأن قبل سن اليأي وجود هورمون االستروجين األنثويل امة وقد يرجع السبب 

تزداد ررص ام ابة الكولسترول وتزداد نسبة لكن ،  ري تخفيض تركيز الكولسترول ري الد 

 .تزداد وتتساوي النسبة بين الرجال والنساء من العمر بعد سن السبعيناما ، بعد سن اليأي بالمرض

نسبة ام ابة تزداد ري الفرد بالمرض  ندما يكون هناك إ ابات كثيرة ري العايلة :  الوراثة -3

 .دين واألخوةواألقار  من الدرجة األولى والثانية والسيما الوال

أثبت  امحصاءات أن الشخص المدخن يكون أكثر  رضة لإل ابة بأمراض القلب من  : التدخين -4

ري  Nicotinرقد يكون من تأثير النيكوتين ، الشخص وير المدخن وتعتمد  لى  دة التدخين نفس 

لنيكوتين اتأثير من تضييق األو ية الدموية وقد يكون من تأثير استنشاق أول أوكسيد الكاربون أو 

 .  لى تخثر الد 
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األ خاص السمان يكونوا أكثر  رضة لإل ابة بأمراض القلب واألو ية وقد يرجع  : السمنة -5

ذلك إلى ارتفاع نسبة الدهون والكولسترول ري الجسم رتترسب ري جدار األو ية حيث تؤدي إلى 

صا  رأن سبب تراكم الدهون  لي  حتى  ندما يكون القلب وير م، تصلب الشرايين ورقدان مرونتها

ري حالة السمنة يعرض  لإلجهاد، مما يسبب أحدى مشاكل  وهي  د  تزويده بالكمية الكارية من الد  

و بسبب ، واألوكسجين مما يؤدي إلى أحد ام ابات وهي أما احتشاء العضلة القلبية أو الابحة القلبية

 . ية ري  ضلة القلب نقسها تقلل كفاءتهاالسمنة قد تترسب كميات كبيرة من المواد الدهن

يزيد ارتفاع ضذط الد  ررص ام ابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب ذات  : ضغط الدم -1

أمثالها ري األحوال  5-3الع قة ويؤدي ارتفاع الضذط االنبسامي إلى زيادة ام ابة بنحو 

 . اال تيادية

ين وأمراض األو ية لدى األ خاص المصابين بداء زداد ام ابات بتصلب الشرايت : داء السكر -7 

 . السكر والسبب هو أنهم  رضة لإل ابة بضذط الد  وهاا بدوره سبب لتصلب الشرايين

أجري  دراسات إحصايية ري بريطانيا لموازنة األ خاص الاين يقومون : التمارين الرياضية  -8

ركا  وبين الاين يكثرون الجلوي مثل سايق بنشام دايم الحركة مثل قامع التااكر ري حار ت نقل ال

، نة بسايقي الحارلةقارقلبية تقل بين قامعي التااكر مأظهرت الدراسة أن النوبات الو ،الحارلة

نة بين قاريلة ونفس النتايج ظهرت  ند المبين السايقين إذ تكون حركت  قلباالضارة الى حدوث السمنة 

 . بالشخص الجالس الاي يفرز الرسايل رنةقاالاي يقو  بنشام كبير م سا ي البريد

الطموحين والمندرعين  المتفايلين بين األ خاصتزداد ام ابات : التوتر واالنفعاالت النفسية  -9

 . سريعة متكون ردود رعلهو يهم أحياناع العصبية والتوترتذلب  لالاين للعمل أكثر من ويرهم و

رايين وأمراض القلب بين الناي المصابين بدأء تزداد ام ابات بتصلب الش : سالنقرداء  -16

 . النقري

 

 :دور الغذاء في تصلب الشرايين

 :دور المواد الدهنية في تصلب االلشرايين - أ

قد يعد مستوى الكولسترول ري الد  من أهم مؤ رات تصلب الشرايين وإن هاا  المواد الدهنية -1

ويتأثر أيضاع بكمية الدهون ، اء امنسانالمستوى يتأثر  ادة بمستوى الدهن والكولسترول ري وا

 .المشبعة ووير المشبعة التي يحتويها دهن الذااء

هو وجود كميات كبيرة من الكولسترول ري المواد  دانة الكولسترول مبا رةإن من أهم أسبا  ا     

من  ومن التجار  التي أجري   لى األرانب وجد أن إ طاءها كميات ، المترسبة ري جدار الشرايين

 . الكولسترول سبب ري تكون الخثرة الشريانية

تؤدي إلى  Saturated Fatty acidsلقد وجد أن الدهون التي تحتوي  لى أحماض دهنية مشبعة     

تحتوي  لى أحماض دهنية وير مشبعة تؤدي إلى  اما التي ،ارتفاع نسبة الكولسترول ري الد 

ات مختلفة تأثيرلها  األحماض الدهنية المشبعةع هاه ، كما ان نو انخفاض نسبة الكولسترول ري الد 

والبالمتيك زيادة ري مستوى الكولسترول  من اللوريك تسبب كل مث ر ،الد ب ري مستوى الكولسترول

 .ري الد  ري حين ال يسبب حامض الستياريك الموجود ري الشحو  أية زيادة ري كولسترول الد 
 

ن الصورة التي ينقل  ن مريقها الدهالموجود ري الد  هو  (يةالبروتينات الدهن)الليبوبروتين  -2

  .، وكما تكلمنا  نها سابقا  بصورة  امة والكولسترول بصورة خا ة
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 تصلب الشرايين وعالقتها بمستوى الكلولوسترول في الدمفي العناصر الغذائية دور  - ب
ررص ام ابة بتصلب  نقصاندوراع مهماع ري زيادة أو العنا ر الذاايية وير الدهون تلعب     

ومن  HDLو  LDLالشرايين وذلك  ن مريق تذيير مستوى الكولسترول ري الد  ونسبة كل من 

 :ما يأتي هاه العنا ر

 

ميل الجسم إلى تمثيل يوجد  ند استه ك كميات كبيرة من السكروز  : الكاربوهيدرات -1

راسات إلى أن تناول كميات من وتشير  دد من الد ،Triglyceridesالكلسيريدات الث ثية 

رمعظم الكولسترول ،  الكاربوهيدرات البسيطة ومنها السكريات يسا د ري تكوين الترسبات الشريانية

 ،  من األمعمة كما يعتقد العديدونري الجسم ينتج داخل الجسم نفس  وال يتم امتصا  سيرالاي ي

ل، وإنما تجنب المواد التي تحث الجسم رالمسألة ليس  بتجنب األمعمة التي تحتوي  لى الكولستو

 . لى إنتاج 

امضاري  وهاا يعني السكر اج الكولسترول ري الجسم هو السكرأن أقوى محفز  لى إنت    

ر  تعتقد بأن الحلويات منها  ، تتحول بسر ة إلى سكر ري أجسامنا لتياوالكربوهيدرات البسيطة 

، وإنما أيضا تقو   لسكر الاي يتحول إلى كولسترولهي الشكل الوحيد لويرها البسكوي  والكيك و

 .كالك واألرز األبيض بالتحول إلى سكرالخبز ك التي تحتوي  لى الحبو  المكررةاألمعمة 

و ند ارتفاع مستويات السكر ري الد  ر ن الجسم ،  سكربشكل ويتم امتصاص جميع الكربوهيدرات 

 الجسمري من أن السكر مخزن امنسولين أكد يتر ، لهاا االرتفاع ب م ق امنسولين يستجيب

تويات ر ن مس ارتفع  مستويات امنسولين ذار او وق  الحاجة ،  الستخدام  كطاقة بين الوجبات

ينخفض مع ارتفاع مستويات  رأن  (HDL)الكولسترول الجيد  اأم ،ترتفع أيضا( (LDLالكولسترول 

 .امنسولين

يقو  س كر وبقي المزيد من  ري مجرى الد يستطيع  من سبتخزين جميع ما الجسم قا   ولكن اذا

والنتيجة تكون ارتفاع مستويات الدهون الث ثية ري   ند ذلك بتحويل هاا السكر لدهون امنسولين

ماما  لى ل  تأثير مختل  ت الاي يتواجد ري الفواك  وخا ةالسكر الطبيعي   لى سبيل المثال، الد 

، ما يسا د مستويات  لسكر الاي تحتوي  لي  التفاحة يتم امتصا   ببطءرا ، الكيمياء الحيوية للجسم

 . امنسولين  لى البقاء أكثر ثباتا

زاد  ري تجار  أجري   لى الجرذان وجد أن الحيوانات التي أ طي  بروتيناع حيوانياع  البروتينات -2

نباتية مثل رول الصويا  الحيوانات التي أ طي  بروتيناتب مقارنةالد  ب LDLمستوى الكولسترول و 

زيادة نسبة الكولسترول وزيادة ررص ام ابة بتصلب باألثر ل  ثب  أن للبروتين الحيواني و

 . الشرايين

تشير كثير من الدراسات إلى أن أمراض الشرايين والقلب تزداد ري المجتمعات التي ال  األلياف -3

وخا ة ها ري المجتمعات التي تستهلك تستهلك كميات كبيرة من األلياف  لى حين تقل ام ابات

 .إذ أن استه ك األلياف الذاايية يقلل ويخفض من مستوى الكولسترول ري الد  ،  الفقيرة

وجد أن استه ك كميات كبيرة من الكالسيو  يخفض من مستوى الكولسترول  الكالسيوم -4

 . والكلسريدات الث ثية ري الد  والسبب وير معروف بصورة دقيقة

وجد أن رقر الد  الشديد زاد من مستوى دهن الد  لكن حالة رقر الد  اال تيادي سا د  لى  الحديد -5

 .انخفاض مستوى الكولسترول
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تبين من دراسات مختلفة أن نقص  نصر الزنك سا د ري انخفاض الكولسترول ري الد   الزنك -1

زيادة هاا العنصر تؤدي إلى وأن   HDLلأدى إلى انخفاض مستوى ا من  وأن اخا كميات كبيرة

 .زيادة ررص ام ابة بتصلب الشرايين

وجد من إحدى التجار  التي أجري   لى امنسان أن نقصان  نصر النحاي ري الذااء  النحاس -7

اه التجار  أدى إلى ارتفاع مستوى الكولسترول ري الد  وقد وجد الشيء نفس   ند أجراء مثل ه

 .  مفيداع لحل هاه المشكلة ام ع  يعتبر لى الجرذان وهاا 

أدت زيادة كميات الكرو  ري الذااء إلى انخفاض مستوى الكولسترول ري الد  حيث يعتقد  كرومال -5

 . بان لهاا العنصر دور حماية

لحيوانات التجار  يمنع تكوين وتراكم  Cوجد أن أ طاء جر ات كبيرة من ريتامين  Cفيتامين  -9

ووجد أن الحيوانات التي كان  تعاني من نقص ريتامين  ،العكس  حيبالدهون ري جدار الشرايين و

C ويعتقد أن السبب أّن نقص ريتامين  ،تعاني من تصلب ري الشرايين وتراكم كميات من الدهنC 

يؤدي إلى زيادة نفاذية جدار الشرايين للمواد الدهنية والكولسترول والمواد التي تتراكم لتكوين 

 .دي زيادة النفاذية إلى زيادة زمن تراكم هاه المواد داخل جدران الشرايينإذ تؤ Plaqueالصفايب 

 

 

 :العالج الغذائي لتصلب الشرايين 

تجنب تناول المواد الذاايية التي يكون محتواها  الي من األحماض الدهنية المشبعة  -1

 .والكولسترول

تي تحتوي  لى تبديل استخدا  الدهون المحتوية  لى أحماض دهنية مشبعة بالزيوت ال -2

 .أحماض دهنية وير مشبعة وتكون خالية من الكولسترول

 .تقسيم األواية اليومية المأخوذة  لى كميات قليلة -3

 .تجنب الكحول والتدخين -4

 .من مصادر معرورة أو مد مات Cزيادة كمية ريتامين  -5

 .تجنب الضذط والشد العصبي -1

 . امكثار من التمارين الرياضية اليومية -7

 

 :فحوصات الكولسترول  متي يتم اخذ

وإن  ، سنوات 5سترول الكلى ري الد  كل قياي مستوى الكولي 26 لى جميع البالذين ابتداء من  مر 

يتم أخا  ينة د  و ، ري نفس الوق  رهاا أرضل HDLكان باممكان إجراء اختبار للكولتسيرول الجيد 

ت تحتاج لقياي مستوى الكوليسترول ري بعض الحاال ، من ام بع وال يلز  الصيا  لالك من اليد أو

الاي يعتبر مؤ ر لمخامر ام ابة بأمراض القلب التاجية أرضل من مستوى  LDLالضار 

سا ة قبل أخا  ينة  12إلى  9ومجراء هاا االختبار يجب  ليك الصيا  لمدة ، الكوليسترول الكلي 

 .الد  
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 . األيض يمتصها وتدخل ري دورة الجسم ى ر نخروكالك األواية األ  ندما تدخل الدهون الجسم     

 :( انواع او ا كال الدهون ري الجسم) وتأخا الدهون ري الجسم  دة أ كال

 

دسل ألن ارتفا   /ملغ 266ويو ى بأن يكون مستواه أقل من  : رول الكلي في الدمالكوليست .1

 .لقلبوأمراض ا تصلب الشرايين يرتبط بمخامر  حية مثل

، وهاا النوع جيد (HDL)  ويعرف أيضا بالبروتين الدهني العالي الكثارة : الكوليسترول الجيد .2

ويو ى بأن  ، ألن  ينقل الكوليسترول من أ ضاء الجسم إلى الكبد الاي يتولى تخليص الجسم من 

 .دسل أو أ لى/ملغ 16دسل، ويفضل أن يكون /ملغ 46أكثر من  اهن مستويكو

، وهاا النوع (LDL)  ويعرف أيضا بالبروتين الدهني المنخفض الكثارة : السيئالكوليسترول  .3

تصلبها ويسبب  إلى تراكم الكوليسترول ري جدران الشرايين، مما يقود إلى يؤديسيئ ألن  

 .دسل/ملغ 166ويو ى بأن يكون مستواه أقل من  ،القلب أمراض

،  وهي نوع من الدهون الموجودة ري الجسم، ومصدرها الرييسي الطعا :  الدهون الثالثية .4

لاا  ، ، وارتفاع نسبتها يرتبط بمخامر  حية هو من يحّول الدهون إلى دهون ث ثية والكبد

وإذا كان هناك رايض ري السعرات   ،ل دس/ملغ 156يكون مستواها أقل من  ى بأنيو 

الد   ثم ينقلها ن الكبد يحّولها إلى دهون ث ثيةالحرارية المتناولة مثل السكريات أو البروتينات ر 

 . كمصدر للطاقة أو تخزن كشحو  ري الجسم لتُستخد 

دهون  لى جدران سترول ري الد  إلى ترسب الويمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات الدهون والكولي

إلى تصلب  ؤدي، مما قد ي التي تذاي  ضلة القلب الشرايين التاجية وهاا يشمل األو ية الدموية

 . الشرايين التاجية باألمراض الشرايين  موما ويصيب

 

ولتقليل خطر هذه األمراض يجب العمل على تقليل مستويات الكوليسترول الكلي في الدم 

 .، وزيادة مستوى الكوليسترول الجيد والكوليسترول السيئ والدهون الثالثية

 

 :الدهون في الدم عبر عدة طرق تشملبويتم التحكم  

 الدهون وير)الدهون ري الطعا  وتقليل  واختيار األنواع الصحية من   استه كالتحكم ب (1

 . )3المشبعة وأوميذا 

 .السمنة  تقليل الوزن ري حالة (2

 .   الرياضة ممارسة (3

 .تناول األدوية (4

 

 

 

https://www.aljazeera.net/home/getpage/c5b5dbe7-0b84-477b-824d-0fa0b436f94c/d4904430-04d5-495b-b853-374e002b2272
https://www.aljazeera.net/home/getpage/c5b5dbe7-0b84-477b-824d-0fa0b436f94c/0397dc36-f29b-421c-a993-070416361bdc
https://www.aljazeera.net/home/getpage/c5b5dbe7-0b84-477b-824d-0fa0b436f94c/0397dc36-f29b-421c-a993-070416361bdc
https://www.aljazeera.net/home/getpage/c5b5dbe7-0b84-477b-824d-0fa0b436f94c/51ade9a7-741b-4c32-8c7b-31948e3c25ca
https://www.aljazeera.net/home/getpage/c5b5dbe7-0b84-477b-824d-0fa0b436f94c/51ade9a7-741b-4c32-8c7b-31948e3c25ca
https://www.aljazeera.net/home/getpage/c5b5dbe7-0b84-477b-824d-0fa0b436f94c/fbba21bb-01ee-4338-81ed-ad2bbee227df
https://www.aljazeera.net/home/getpage/c5b5dbe7-0b84-477b-824d-0fa0b436f94c/398ac470-b702-40cd-a801-1379d1a23800
https://www.aljazeera.net/home/getpage/c5b5dbe7-0b84-477b-824d-0fa0b436f94c/398ac470-b702-40cd-a801-1379d1a23800
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 :أنوا ها وهي كالتالي ةعررميجب نتحكم ري الدهون الموجودة ري الطعا   لكيو
 

 وتؤدي إلى ررع نسبة الكوليسترول ري الد ، وتشمل األمعمة التي تحتويها  :الدهون المشبعة

ثلجات لكامل الدسم والكريمة والزبدة والممثل الجبن والحليب ا)منتجات األلبان العالية الدسم 

 .وويرها الدواجن والشحم وزي  النخيل وزي  جوز الهند والسمن واللحو  والجلد ودهون(العادية

 وهي الدهون المهدرجة او المتحولة  :الدهون المتحولةTrans Fat وهي نوع من           

وتحول  الى ( الهدرجة)الهيدروجين  الدهون المشبعة والتي اجري   ليها  ملية تحويل بأضارة

ري  ري الد ، وتوجد الضار جدا وتؤدي إلى ررع نسبة الكوليسترول ضرةوهي موير مشبعة ، 

النها تزيد من واألمعمة المقلية تجاريا  المخبوزاتوتستخد  ري  جزييا الزيوت النباتية المهدرجة

األميركية إن الدهون المتحولة توجد  وتقول جمعية القلب رترة االحتفاظ باالواية دون رسادها ،

 .ري  دة أمعمة مثل األواية المقلية كالدونتس والبسكوي  والكعك والبيتزا المجمدة

 وهي ال تررع نسبة الكوليسترول ري الد ، وتوجد ري الزيوت النباتية  :الدهون غير المشبعة

، باد الكانواللزيتون، وا ، ومعظم أنواع المكسرات والزيتون واألروكادو واألسماك الدهنية

 .وزي  بارة القطن ، زي  الارةرول الصويا زي الفول السوداني،  الشمس،

 تُصنّع ري الجسم  ندما يفكك الكبد الدهون المشبعة ري الطعا  مادة دهنيةهو  :الكوليسترول ، 

، وتناولها يرتبط بزيادة ا وويره يوجد ري المنتجات الحيوانية مثل  فار البيض والكبد كما

 .كوليسترول الد 

رتوجد ري األسماك الدهنية مثل سمك السلمون والتونة وري ( 3أوميذا )أما األحماض الدهنية 

وتخفض الكولسترول ( HDL)وويرها وهي دهون مفيدة جدا تررع الكولسترول الجيد  المكسرات

 .( LDL)السىء
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 Summary of Fat Digestion :خالصة هضم الدهون

 

 (Activity)الفعالية  (Enzyme)األنزيم  (Organ)العضو 

 مضغ ميكانيكي - ال يوجد - (Mouth)الفم * 

استح   دهن الحليب ريحول  إلى أحماض دهنية  - ال يبيز المعدي -  المعدة* 

وكليسرول وهاا ما يحدث لدى األمفال وال وجود ل  

. الدهون يتم ري األمعاءلدى الكبار ألن معظم هضم 

 (.رعل أو هضم كمياوي)

 :إرراز من المرارة يتم األمعاء الدقيقة* 

    صارة الصفراء  -

 (أم ح الصفراء)

 

 :من البنكرياي يفرز

 أنزيم االيبيز -

وهناك أنزيمات آخر 

 متخصصة

 كولسترول استرسز -

 اللسثنيز -

 

 تحويلها إلى جزيئات  ذيرة أو)استح   الدهون  -

 . بحجم مايكرومتر

 

تحول الدهون إلى أحماض دهنية وكلسريدات  -

 .أحادية وكليسرول

يحول الكولسترول الحر إلى كولسترول استر  -

 .باألحماض الدهنية

إلى كلسريدات أحادية وأحماض  هضم اللسثين -

 .دهنية وكليسرول وحامض الفسفوريك وقا دة كولين

 

 Absorption of Fats : امتصاص الدهون

موية أو الشرايين بصورة  امة  ن مريق الد  حيث تتجمع الشعيرات الد الدهونيتم امتصاص      

كبدي أورده  ذيرة ثم أورده كبيرة ثم األوردة المساريفية ثم تنتهي ري الوريد البابي ال الررعية لتكون

لى وريد ياهب ري الد  إثم تتجمع هاه األوردة بعد خروجها من الكبد ب ، الاي يو ل المواد إلى الكبد

وهاا الطريق تسلك  الكاربوهيدرات مثل السكريات وخا ة  ، القلب وبعدها إلى أنحاء الجسم

الكلوكوز والبروتينات  لى  كل أحماض أميني  والماء واألم ح والفيتامينات واألحماض الدهنية 

 . قصيرة السلسلة

ألو ية اللمفية ري الخم ت إلى أو ية لمفية إما الطريق الثاني هو مريق اللم  حيث تتجمع ا     

مركزية ثم أو ية لمفية أكبر لتنتهي ري القناة الصدرية التي تمتد ري الصدر وتصب ري الوريد قريباع 

 . (لدهون بطريقة االنتشار أو التنارا البسيطايتم امتصاص ) من القلب ويتبع هاا الطريق الدهون

 

 Requirement :اليومية للدهون  االحتياجات

 .كذم من وزن الجسم( 1/ )وم Infant (2-3 )الرضع 

 .كذم من وزن الجسم( 1/ )وم Adult (1-2 )البالذين 

 : أن االحتياجات أو المتطلبات من الدهون تختل  تبعاع لألمور التالية

 .العمر -1

 .النشام -2

 .كمية الكاربوهيدرات -3
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 Some Chemical Reactions of Fats :بعض التفاعالت الكيمياوية للدهون
 

Hydrolysis ( :التحلل : ) وهي  ملية تحلل الدهون العادية بواسطة أنزيم ال يبيز إلى مكوناتها من

 .األحماض الدهنية والكلسيرول

Saponification ( : الصوبن: ) التحلل بواسطة القوا د إلى كلسيرول وملب القا دة لألحماض

 .الدهنية والمركب األخير يسمى الصابون

Hydrogenation ( :الهدرجة : ) وهو  ملية إضارة الهيدروجين إلى األوا ر ري األحماض

 .الدهنية وير المشبعة ريحولها إلى مشبعة وهاه العملية تسمى بالتصلب

Oxidation ( :األكسدة : ) هو حدوث تذيرات كيمياوية للدهن بسبب تعرض  للهواء والبقاء لفترة

حة ومعم كري  لالك تستخد  مواد مضادة لألكسدة ري مويلة وبالك يكون للدهن راي

 .Viteحالة امنتاج التجاري لمنع الدهن من األكسدة ومثال  لى ذلك 

Rancidity ( :التزنخ أو التحلل المايي : ) يحث بسبب نشام الليبيز وتتحلل الدهون إلى كليسرول

 .وأحماض دهنية قصيرة السلسلة ذات معم ورايحة وير مقبولة

 عبر نيو،  الدهني مضاالح من را و166 مع تتفا ل التي اليود راماتو  ددهو :  اليودي مالرق

 .للحامض الدهني  التشبع درجة

 

 :لمصطلحات التي لها عالقة بمستوى السكر في الدم ا

Normoglycemic  : 76)وهي التي يكون ريها مستوى السكر ري الد  ضمن المستوى الطبيعي-

 .مل د 166/ملذم( 126

Hypoglycemic  :وهي التي يكون ريها مستوى السكر ري الد  أقل من الطبيعي. 

Hyperglycemic  :  أ لى من المستوى ( الكلوكوز)وهي التي يكون ريها مستوى السكر الد

 .الطبيعي

 

 :تأثير التزنخ على الدهون

 . تكون سامة جدا من تزنخ الدهون المواد المتكونة -1  

واألحماض الدهنية  A,C وامل اخرى ري الطعا  مثل رتامين نواتج التزنخ تحطم  -2  

 . األساسية

 :من التزنخ  او الغذاء حماية الطعام

 . Lipaseرعل انزيم ال يبيز  لتثبيطحفظ الطعا  ري مكان بارد  -1  

 . إضارة موانع التاكسد -2  

 . استبدال األكسجين بذاز خامل مثل النتروجين -3  

 . غوضع الطعا  تح  التفري -4  

 .أو بعض الفينوالت E إضارة مضادات األكسدة مثل رتامين  -1  
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 Fatty acids   األحماض الدهنية
      

 

وهي مركبات  ضوية مكونة من ها ، لتكوين الزيوت والدهون ومشتقات يةوهي الوحدات األساس     

تتكون من  دد  و ادة (COOH - )سلسلة كاربونية مختلفة الطول تنتهي بمجمو ة كاربوكسيلية 

قصيرة  الدهنية األحماض قد تكونو ، ذرة كاربون( 36-4)ون تتراوح بين زوجي من ذرات الكارب

 . (ذرات الكاربون16 ن  تزيد)أو مويلة السلسلة ( ذرات كاربون 5-4)السلسلة 

 

 : إلى Double bondsحسب وجود األوا ر المزدوجة ة تصن  األحماض الدهني     

 

ونية خالية من  ندما تكون السلسلة الكارب Saturated Fatty Acids ةمشبعأحماض دهنية  -

، واولب مصادرها حيوانية مثل اللحو  الحمراء وجلد الدجاج والحليب الكمل  األوا ر المزدوجة

 . الدسم ومشتقات  خا ة الزبد وزي  جوز الهند  وزي  النخيل

 

تحتوي السلسلة وريها  Unsaturated Fatty Acidsاألحماض الدهنية غير المشبعة  -

،  واحدة مزدوجة بين ذرات الكاربون ريعتبر حامض دهني احادي وير مشبع  آ رة لى الكاربونية 

يسمى حامض دهني متعدد وير مشبع ، مثل  مزدوجةة  رأكثر من ااحتوت السلسلة الكاربونية  اذاو

كا ثري وهاه االنواع مفيدة زي  الزيتون وزي  الارة والمكسرات وزي  السمك وخا ة االومي

 .لصحة االنسان 
 

 
 

 

 
 

يبين  دد من األحماض الدهنية المشبعة ووير المشبعة الموجودة ري الدهون والزيوت  التاليالجدول 

 والتركيب الكيمياوي ، يوضب ري  اسم الحامض و دد ذرات الكاربون واألوا ر المزدوجة الطبيعية



36  

 

 (التركيب الكيميائي) الصيغة التركيبية الحامض الدهني

 Butyric CH3(CH2)2COOHبيوترك 

 Caproic CH3(CH2)4COOHكابرويك 

 Caprylic  CH3(CH2)6COOHكابريلك 

 Capric  CH3(CH2)8COOHكابريك 

 Lauric  CH3(CH2)10COOHلوريك 

 Myristic  CH3(CH2)12COOHميرستك 

 Palmitic  CH3(CH2)14COOHبالمتيك 

 Stearic CH3(CH2)16COOHستياريك 

 Oleic CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOHاوليك 

 Linoleic CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOHلينوليك 

 Linolenic CH3CH2CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOHلينولنك 

                   Oleic   n9 , C18:1اوليك 
 Linoleic            n6 , C18:2لينوليك 
          Linolenic   n3 , C18:3 لينولنك

 

 

هناك  ام ن مهمان لتحديد درجة   بة وسيولة الدهن أو الزي  وتحديد درجة انصهار الدهن     

 : ودرجة التشبعالمكون منها الحامض الدهني  طول السلسلة الكاربونيةهما و والزي 

الن  ) ة زادت درجة آنصهار الدهنراألحماض الدهنية المشبعة كلما زاد مول السلسلة الكاربوني -

يجعل الدهن  لباع ( ذرات كاربون 16أكثر من )ض الدهنية مويلة السلسلة ابوجود األحم ( لب

،  (يكون  لباع ري درجة حرارة الذررةويعرف بأن  دهن  ندما ) Fatوبهاا يطلق  لي  اسم الدهن أو 

و ادة تكون ميارة وسايلة ري ( ذرات 16 أقل من)ة السلسلة  ند وجود األحماض الدهنية القصيراما 

 .درجة حرارة الذررة تعطي  فة السيولة للزي  

ربوجود  ،( مشبع ووير مشبع) د درجة االنصهار رهي درجة التشبعري تحدي اهمية كثرالأ أما العامل-

 يجعل من الدهن أو الزي  ساي ع وبهاا يعرف (ري الحامض الدهني وير المشبع) اآل رة المزدوجة

ركلما زادت األوا ر المزدوجة ري األحماض  ، بأن  سايل ري درجة حرارة الذررة Oilالزي  

 . كما ري زي  السمك ر وزادت سيولة الزي الدهنية الموجودة ري الزي  انخفض  درجة االنصها

الى دهن  ن مريق ( الحاوي  لى اوا ر مزدوجة وير مشبعة ري تركيب )ويمكن تحويل الزي       

ة الهيدروجين الى االوا ر المزدوجة ري االحماض الدهنية وير المشبعة ريتحول الى دهن اضار
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تأثير مول السلسلة  التالي يبين الجدولمشبع ويكون  لب وتسمى هاه العملية بالهدرجة ، و

 : المزدوجة  لى درجة سيولة و  بة الدهن أو الزي  واألوا ر(  دد ذرات الكاربون)الكاربونية 
 

 

 : اعراض نقص االحماض الدهنية في الجسم
 .و األ ياء المستمر ا  ري الجسم  و الشعور بالتعب تؤدي إلى ام ابة بالضع  الع -1

 .ض الدهنية إلى الشعور بحكة ري الجلد ، و ام ابة بتكسير األظارريتسبب نقص األحما -2

 . ينتج  ن نقص األحماض الدهنية تقص  الشعر ، و ام ابة بحكة ري رروة الرأي -3

 . تتسبب ري حدوث اممساك ، و ام ابة بآال  المفا ل -4

ويمكن ان  ركيز ، وث ضع  ري التيترتب  لى قلة نسبة األحماض الدهنية ري الجسم ري حد -5

 . ة مستمرةورام ابة بنزالت البرد بص يحدث من نقصها

 

 Essential Fatty Acids     األحماض الدهنية األساس
      

ذاية امنسان ري ت Essential Fatty acidsضرورية الأو  يةساسالأ األحماض الدهنيةهي        

خرى أو أي مادة أخرى قها من أحماض دهنية أجسم امنسان من تخلي عيطيسال اي التي  ، والحيوان

 اللينوليكويعتبر حامض  تناولها  ن مريق الذااء ليلبي حاجات الجسم منها جبهاا يلداخل جسم  
Linoleic acid قد اثبي  هو الحامض الدهني االساسي والوحيد من بين االحماض الدهنية ، ر

اللينولينك واالراكيدونك ري الجسم من  من الممكن تخليق كل من حامض  أن البحوث والدراسات

هو الحامض الوحيد األساي  يعد ات الجسم ولهااحامض اللينوليك أذا كان  كميات ُ كارية ألحتياج

 Vitamin Fوقد كان سابقاع يعرف بفيامين ف  ، تخليق بقية األحماض الدهنية من  مالما أن  يمكن

 .وهو حامض دهني وير مشبع 

 :من االحماض الدهنية االساسية  االحتياجات اليومية

وتقدر  حامض اللينوليك خا ةن األحماض الدهنية األساي ويجب أن تتوارر كميات معينة م

 .( يو / وم 16-7)االحتياجات بنحو 

 

 

عدد ذرات  ض الدهنيالحام

 الكاربون

عدد األواصر 

 المزدوجة

 ºدرجة االنصهار م

 3،2- ال يوجد Caproic 1كابرويك 

 11،5 ال يوجد Caprylic  5كابريلك 

 31،1 ال يوجد  Capric  16كابريك 

 44،5 ال يوجد Lauric  12لوريك 

 12،9 ال يوجد Palmitic  11بالمتيك 

 76،1 دال يوج Stearic 15ستياريك 

 Oleic 15 1 13،4اوليك 

 Linoleic 15 2 -5لينوليك 

 Linolenic 15 3 -11لينولنك 

 Arachidonic  26 4 -49،5اراكيدونك 
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 :مصادر حامض اللينولك 

ن ، زي  باور الكتان ، زي  جوز الهند ، زي  زي  الزيتوالمصادر الذنية بهاا الحامض هي  

لحو   فار البيض وو  والمكسرات البندق  وكالك ن ، زي  السمسم وزي   باد الشمساألروا

 .مض اللينوليكاتعد البامية من الخضراوات الذنية بح و ، رابقحليب االو

 

 الوظائف الحيوية والفسيولوجية لألحماض الدهنية األساس 

 

بيدات المكونة للجدار الخارجي تعد من المركبات المهمة ري تركيب جدار الخلية إذ تكون الفوسفول -1

 . والمايتوكوندريا

وكالك تقوى جدران الخ يا ،  لها أكثر مقاومة وتقلل نفاذيتهاتقوي جدران األو ية الدموية وتجع -2

 . والسيما الجلدية منها

لقد ثب  أن  دد من األحماض الدهنية األساي ومنها حامض االراكيدونك يطيل من رترة تخثر  -3

وبهاا يكون سببا ري تقليل ررص ام ابة بالجلطات  Fibrinحلل الفايبرين الد  ويزيد من ت

Thrombus يقلل من ررص ام ابة بأمراض القلب وتصلب الشرايينر . 

تعد هاه األحماض وخا ة االراكيدونك المادة األولية لتخليق الهرمونات مثل البروستا ك ندين  -4

Prostaglandin  والثرومبوكسينThromboxanes ري مختل   هي هرمونات لها تأثيرو

أنسجة الجسم رمث ع البروستا ك ندين يزيد إرراز الذدة الدرقية ويثبط هد  الدهون ويقلل من إرراز 

  . المعدة ويقلل من ضذط الد 

الحد من خطورة ام ابة بأمراض القلب من خ ل خفض إجمالي مستوى كوليسترول البروتينات  -5

 ، وري الوق  نفس  تحارظ  لى مستوى كوليسترول البروتينات (LDL) الدهنية منخفضة الكثارة

 . (HDL) الدهنية  الية الكثارة

  . داء السكر نوع الثانيوخا ة  قد تكون مفيدة ري السيطرة  لى مستويات األنسولين وسكر الد  -1

من العدوى  و نقص المنا ة والوقاية من السرمانية وكالك ري   جها ، الوقاية من األمراض -7

 .ا التها  المفا ل وكالك الشفاء منه

 .تحسن أداء وظاي  المخ ، و تعمل  لى مكارحة مرض الزهايمرتقلل من ام ابة باالكتئا  ، و  -5

 : منها  له عدة فوائد( االساسي)شبعة ومنها حامض الينوليك أن األحماض الدهنية وير الم -9

 نقل وتمثيل الكولسترول ري الجسم يدوراع مهماع ر  قد وجد أن لر ، من كولسترول الد  ضيحف . 

 وتقليل ررص اال ابة بها يحمي الجسم من ام ابة باألمراض السرمانية. 

  يساهم ري تخفيض معدل إ ابة الجسم باألمراض المرتبطة بالقلب واألو ية الدموية والشرايين. 

  الد  وضبط  يحفز الجسم  لى إنتاج األنسولين ويساهم ري السيطرة  لى معدل الجلوكوز ري

 .  ضمن المعدل الطبيعي

  معالجة مرض الربو، وقدرت   لى حماية الجسم من ام ابة بمرض هشا ة العظا  أو ترققها. 
 

 : المشاكل االتية يؤدي إلىفنقص حامض اللينوليك  ماأ

وقد ،   ند األمفال تشقق وتقشر وسقوم البشرةو eczemaاالكزما  وااللتهابات الجلدية  ظهور -

 . شاكل الجلديةالم أيضاع أهمية كبيرة للكبار رنقصها يؤدي إلى ظهور نفسلهاه األحماض  وجد أن

ظهور البثور والزوايد  الصذيرة  وق  نمو الفئرانوكالك  لى التوالد  وجد أن الفئران تقل قدرتها -

ي وقد اختف  هاه األ راض  ندما أ طي  هاه الحيوانات وااءاع يحو الجلدية بعد أن توق  نموها

 . األحماض الدهنية وير المشبعة ومن هاه األحماض اللينوليك واللينولينك واالراكيدونك
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 الغذاء كمصدر لألحماض األمينية –األحماض األمنية  –البروتينات 
 

 

وهي Gerardus Mulder (1562-1552 )هو العالم الدانمركي  proteinsأول من أملق اسم     

كلمة يونانية تعني الاي يأتي أوالع أو يحتل المركز األول لما لها من أهمية ري تركيب وتنظيم  مل 

وحركة أ ضاء جسم الكاين الحي ذلك أن  بدونها ال توجد حياة ، ثم توال  الدراسات  ن البروتينات 

 .وأهميتها لإلنسان وتشعب  متطلبات دراستها بمختل  أنوا ها وتعقيداتها

 

 : تعريف البروتينات

أل  إلى  دة  13)وهي مواد  ضوية نتروجينية معقدة التركيب ذات أوزان جزيئية  الية      

موجودة ري جميع الخ يا الحيوانية والنباتية حيث تكون نسبة  الية من بروتوب ز  الخلية ( م يين

زيمات إلى وحدات جزيئة أ ذر تسمى األحماض وجدارها وتحلل بفعل األحماض والقوا د واألن

ويدخل النتروجين  نصراع  CHOوتتكون بصورة رييسية من  نا ر  Amino Acidsاألمينية 

أساساع ري تركيب البروتينات رض ع  ن  نصر الكبري  والفسفور ويصاحب تركيب البروتينات 

 .ي وويرها من العنا ر المعدنيةوجود  نا ر أخرى بصورة أقل مثل الحديد والزنك واليود والنحا
      

من وزن الجسم ، % 26يكون البروتين المكون الرييس لجسم امنسان إذ يمثل حوالي      

من وزن العظا  و % 26من كمية البروتين الموجود بالجسم ، و% 56والعض ت تكون حوالي 

والجلد والشعر واألظارر  ري الجلد ، رالعض ت واألنسجة الرابطة والعظا  والدما  والد % 16

 .والهرمونات واألنزيمات كلها ري أساي تركيبها هو بروتين

 

 Amino Acids األحماض األمينية

هي أ ذر وحدة بنايية ري تركيب البروتين و ند ارتبامها بعضها مع بعض باألوا ر الببتيدية      

ي وهي الشايعة ري الطبيعة حامض أمين( 22-26)تكون البروتين ولقد تم تشخيص ودراسة حوالي 

ومجمو ة Amino Group (NH2) وهي مركبات تحتوي  لى مجمو ة أمينية قا دية 

 (:الصيذة العامة)والصيذة التركيبة لألحماض األمينية هي  (COOH) الكاربوكسيل الحامضية 

 
  

ع أمينية مختلفة رقد تكون  Rل بتذيير مجمو ة ا   ذرة  Rل امن تركيب إلى آخر تعطي أحماضا

وقد تكون تراكيب  Glycineإذ يكون أبسط أنواع األحماض األمينية وهو الك يسين   Hهيدروجين

 .حلقية محتوية  لى  نصر الكبري  رتكون حامض اميني مختل  

 :الى  حسب التركيبويمكن تقسيم األحماض األمينية 

 Amino Acids and Proteins األحماض األمينية والبروتينات
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 : وكسيليةأمينية أو كاربنسبة إلى ماتحتوي  األحماض األمينية من مجمو ة  - أ
 

تحتوي  لى نفس العدد من المجاميع :  Neutral Amino Acids متعادلةأحماض أمينية  -1

 .األمينية والكاربوكسيلية

 . دد المجاميع الكاربوكسيلية أكثر من المجاميع األمينية:.Acidic A. Aحامضيةأحماض أمينية  -2

 .من المجاميع الكاربوكسيلية دد المجاميع األمينية اكثر  .Basic A. Aأحماض أمينية قا دية  -3
 

 : نوع وشكل السلسلة الكاربونيةنسبة إلى   -  
 

 Aliphatic Amino Acids أليفاتيةأحماض أمينية  -1

 Aromatic Amino Acids حلقية أروماتيكيةأحماض أمينية  -2

  Heterocyclic Amino acids  حلقية غير متجانسةأحماض أمينية  -3

 عنصر الكبريتتحتوي أحماض أمينية  -4

 

Sulfur Containing Amino Acids 

 :حماض االمينية المتعادلة مثال عليهااال -1

 الصيذة الكيميايية رمزه مض األمينياالح

 

 Glycine  الج يسين -1

 

GLY 

 

 

 Alanineنين   لاال -2

 

ALA 

 

 

 :.Aromatic A. A (    الحلقية)االحماض االمينية االروماتيكية  -2

 

 

 Phenylalanine االنين رينيل -1

 

 

PHE 

 

 

 

 Tyrosine  تيروسين -2

 

 

TYR 

 

 :االحماض االمينية الهيدروكسيلية  -3
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 الصيذة الكيميايية رمزال مض األمينياالح

 

 Thereonineثريونين  -2

 

THE 

 

 

 

 :االحماض االمينية المتعادلة التي تحتوي على كبريت  -4

 

 Cysteineسيستيين  

 

CYS 

 

 

 ( :غير المتجانسة)االحماض االمينية المتعادلة الحلقية  -5

 

 التربتوران -1

Tryptophan 

 

TRY 

 

 

الهستدين  -2

Histidine 

 

HIS 

 

 

ΙΙ-  االحماض االمينية الحامضية: 

 

 الجلوتاميك حامض -1

Glutamic  Acid 

 

 

GLU 

 

 

ΙΙΙ-  االحماض االمينية القاعدية: 

 

 الليسين -2

 Lysine 

 

LYS 
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 :أن احتياجات الجسم للبروتين يكون  لى  ورتين      
 

 .الحاجة إلى النتروجين حيث يستطيع الجسم أن يحصل  لى النتروجين من البروتين المهضو   -

 .حاجة الجسم إلى األحماض األمينية بصورة خا ة  -
 

 :الى ث ث اقسا  وهي  لالك ران حاجة الجسم الى االحماض االمينية ادى الى تصنيفها     
 

1- Essential Amino Acids  :هي األحماض : االحماض االمينية االساسية او الضرورية

األمينية التي يحتاجها الجسم والتي ال يستطيع تكوينها أو تمثيلها من النتروجين والعنا ر العضوية 

ي الذااء رتصبب ضرورة األخرى أو من األحماض األمينية األخرى ولهاا  لي  أن يحصل  ليها ر

ل ، وقد وجد أن هناك ثمانية أحماض أمينية ضرورية ري تذاية امنسان البالغ من مجموع األحماض 

األمينية األخرى المعرورة ، لقد  د حامض الهستدين لفترة مويلة حامضاع ضرورياع لألمفال لكن ري 

 .الفترة األخيرة ثب  أن  ضرورياع ري تذاية البالذين أيضاع 
 

2- :Semiessential A.A. السستين األحماض األمينية النص  ضرورية وهي حامضCystine 

رعند وجودهما ري البروتين رأنهما يقل ن من حاجة الجسم إلى كل  Tyrosineالتيروستين وحامض 

 لى التوالي  Phenylalanineوحامض الفينايل االنين  Methionineمن حامض الميثايونين 

 .للجسم ويمكن تمثيل السستين والتيروستين منها  لى التوالي أيضاع  وك هما ضروري

من الفينايل االنين بوسامة السستين (% 75)من الميثايونين و(% 56)وبما أن  يمكن تعويض حوالي 

والتيروسين  لى التوالي ر ن لهاين الحامضين السستين والتيروسين أهمية ري القيمة الذاايية 

 .للبروتينات
 

3-  :Nonessential A.A. هي األحماض األمينية التي يمكن للجسم أن يصنعها أو يمثلها داخل

الجسم من أحماض أمينية اخرى حيث يستطيع الجسم من تكوين الهيكل الكاربوني لها أيضاع من 

النواتج الوسطية ري  ملية تمثيل الكاربوهيدرات والدهون ثم يضاف إليها مجمو ة األمين التي يمكن 

ل  ليها من األحماض األمينية الضرورية حيث يمكن تعويضها كلها من أحماض أمينية الحصو

 .أخرى وبهاا يكون وجودها ري الذااء وير ضروري رتسمى األحماض وير الضرورية

يجب أن اليساء رهم أم ق كلمة وير ضروري أو وير أساسي  لى األحماض األمينية المسماة      

لى أهميتها الحقيقية لإلنسان ، لالك رالفرق بين األحماض الضرورية بهاه التسمية ريسري ذلك  

 :وبين األحماض األمينية وير الضرورية هو التالي 
 

 د  مقدرة الجسم  لى تكوين الهيكل الكاربوني لألحماض األمينية الضرورية  لى حين يستطيع  -

 .ذلك بالنسبة لألحماض األمينية وير الضرورية 
 

من أنسجة الجسم البروتينية ووجودها % 46وير الضرورية تكون حوالي  األحماض األمينية -

بالذااء يورر األحماض األمينية الضرورية للقيا  بدورها ووظايفها األساي ري الجسم رض ع  ن 

 .أنها تورر وتمد الجسم بالنتروجين ال ز  لبناء المركبات النتروجينية األخرى ري أنسجة الجسم
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 نيف األحماض األمينية حسب ضرورتها لإلنسانتص جدول يوضب

Nonessential A.A. Semiessential A.A. 
Essential 

 Amino Acids 
Alanine Cystine Methionine 

Arginine Tyrosine Phenylalanine 

Aspartic acid  Lysine 

Cysteine  Leucine 

Glycine  Isoleucine 

Glutamic acid  Threonine 

Hydroxylysine  Tryptophan 

Hydroxyproline  Valine 

Proline  Histidine 

Serine   

 

 :تصنيف البروتينات على أساس تركيبها الكيمياوي أو اقترانها بالمواد العضوية وغير العضوية 
 

I-  البروتينات البسيطة Simple Proteins وهي مكونة من ببتيدات وس سل مكونة رقط من

 :مينية وتقسم هاه المجمو ة إلى األحماض األ
 

وتشمل البروتينات وير الاايبة أو مقاومة Fibrous Proteins ( النسجية)البروتينات الليفية  -آ

  -:للمايبات وتكون األجزاء الدا مة لأل ضاء الحيوانية ومن أمثلة هاه البروتينات ما يأتي
 

الرابطة والجلد والذضاري  والعظا  يعد األساي ري تركيب األنسجة  Collagensالكوالجين  -

و ادة تكون مقاومة للهضم بوسامة أنزيمات الجهاز الهضمي ويمكن تحويل  إلى ما يسمى 

بالجي تين بذلي  بالماء وكالك بالقوا د والحوامض المخففة ويتكون أساساع من ث ثة أحماض أمينية 

 . هي الكليسين والبرولين والهيدروكسي برولين 

ويكون األنسجة الواقعة ري جلد الحيوانات واألظارر والشعر والقرون  Keratinsين الكيرات -

والحوارر والريش ، وهو مقاو  ألنزيمات الببسين والتربسين ووير ذايب ري األحماض والقوا د 

المخففة والمايبات العضوية ، ويحتوي  لى نسبة  الية من حامض السستين ويعزى ألي  سبب قوة 

 .نات لوجود اآل رة الكبريتية المكونة بين جزيئات الحامض هاه البروتي

يوجد ري الذضاري  وجدار الشرايين حيث يعطي  فة المرونة ويجعلها   Elastineاي ستبن  -

 .أكثر سهولة للهضم بوسامة الببسين والتربسين من النو ين اآلخرين
 

لها  كل مكور نتيجة التفارها Globular Proteins (Soluble) البروتينات الكروية الاايبة  - 

 : لى بعضها وتكوين أوا ر كبريتية وويرها بين أجزايها الببتيدية ومن االمثلة  لى هاه البروتينات
 

ل وري الحليب ا Ovalbuminوتوجد ري بروتين البيض ري البياض  : Albuminsااللبومينات  -

Lactalbumin   وري سير  الدSerum Albumin. 
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 Serum Globulinمن أمثلة هاه البروتينات كلوبيولين الد  :  Globulinsيولينات الكلوب -

 .والعض ت والحليب وري الذدة الدرقيقة و البيض وكالك توجد ري البروتينات النباتية

هي بروتينات تكون  ادة نباتية ومنها الحبو  وهي ونية باألحماض  Glutelins :الكلوتيلينات  -

امض الكلوتاميك واالرجنين والبرولين ومن أمثلة هاه المجمو ة هو كلوتنين األمينية وخا ة ح

 .Gliadinوالكليادين  Glutenوهو مزيج من بروتين الكلوتين  Gluteninالقمب 

كحول (% 56-76)وتسمى البروتينات الاايبة ري الكحول بتركيز : Prolamins البروالمينات  -

ري الماء والمحاليل المتعادلة ومن االمثلة  ليها هو بروتين  وهي بروتينات نباتية أيضاع وال تاو 

 .وبروتين الشعير وبروتين القمب  Zeinالارة الزيين 

وهي بروتينات ذات أوزان جزيئية قليلة نسبياع وتتكون من ببتيدات : Protamines البروتامينات  -

أنزيم التربسين وال تتحلل متعددة وتحتوي  لى نسبة  الية من حامض األرجنين وتتحلل بوسامة 

 .ري الحيوانات المنوية لسمك السلمون Salmineبالببسين ومن األمثلة  ليها هو بروتين السالمين 

ويذلب  لى تركيبها األحماض األمينية القا دية ومنها حامض االرجنين  :  Histonesالهستونات -

و ادة تصاحب األحماض النووية وحامض الليسين و التيروسين وتفتقر إلى حامض التربتوران ، 

 .لالك رلها دور ري الوراثة ، ومثال هاه البروتينات بروتين السكومبرون 

 

II-  البروتينات المرتبطة Conjugated Proteins وهي بروتينات مكونة من جزء بروتيني مع

 :جزء آخر وير بروتيني مثل الكاربوهيدرات والدهون ومن هاه البروتينات ما يأتي 
 

وتتكون من ارتبام  األحماض النووية مع جزيئة أو  Nucleoproteninsالنيوكليوبروتينات  -1

والاي يكون من نوع  DNAأكثر من البروتين ري داخل النوية ، ويكون البروتين مرتبط مع حامض 

ويكون مايسمى بالرايبوسامات  RNAلالبروتامين والهستون ، اما ري السايتوب ز  ريرتبط بحامض ا

Ribosome التي لها دور ري تخليق البروتينات. 

وهي مكونة من  Mucoproteins and Glycoproteins الكليكوبروتينات والميكوبروتين  -2

بالبروتينات ، أما الميكوبروتين رمكونة من نسبة أ لى من %( 4أقل من )ارتبام الكاربوهيدرات 

يدراتية تنتج سكريات أمينة وحامض كاربوهيدرات و ادة  ند تحليل هاه المواد الكاربوه% 4

وتسمى هاه الكاربوهيدرات السكريات المخامية ومثال  لى هاه  Uronic Acidاليورونيك 

 .وكالك ري البيض Gastric Mucoidري جدار المعدة  Mucinالبروتينات الميوسين 

 لى  مكونة من بروتينات متحدة مع مركبات تحتوي Phosphoproteins الفوسفوبروتينات -3

حامض الفوسفوريك و ادة يرتبط بحامض السيرين والثريونين ري سلسلة البروتين ، مثال هاه 

 .وبروتين الحليب  Caseinالبروتينات الكازين 

 .Chromoproteins كروموبروتين  -4 

 .تكلمنا  نها سابقا    Lipoproteins الليبوبروتينات -5 

 .تصني  الهيموكلوبين ضمن هاه المجمو ة أيضاع  ويمكن Metalloproteinsميتالوبروتينات  -1

  

III-  البروتينات المشتقةDerived Proteins  وهي نواتج تحلل البروتينات ومكونة من س سل

ببتيدية مثل الببتونات والببتيدات والبروتينات المعاملة حرارياع والمذيرة مبيعياع والبروتينات 

 .المتخثرة
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 Function of Proteins وظائف البروتينات
 

يعد البروتين مادة بناء األنسجة والبروتوب ز  وسوايل الجسم  امة ، كالعض ت واألنسجة  -1

الرابطة والعظا  والدما  والد  والجلد والهرمونات واألنزيمات كلها تحتوي ري تركيبها األساي 

حيث تحتاج اال  إلى كمية  بروتين ، وتبدأ أهمية البروتين ري بداية الحمل وتتبعها  ملية الرضا ة

كبيرة من البروتين الجيد منتاج الحليب لتذاية مفلها ولتعويض الفقد ري أنسجتها أيضاع ، ويستمر 

 .الطفل ري الحاجة إلى البروتين حتى البلو  
 

يحتاج الجسم البالغ للبروتين ألوراض التعويض وتجديد األنسجة التالفة التي تفقد ري الحاالت  -2

يوماع تقريباع ريتطلب 125أن الكريات تتحلل إلى مكوناتها كل )ة مثل تجدد كريات الد  الحمر الطبيعي

، أما ري الحاالت وير الطبيعية كالمرض ( الجسم بناء كريات جديدة وهاا التجديد يحتاج إلى بروتين

 .والحروق والنزف رتحتاج أيضاع إلى البروتين ل   ح والترميم 
 

سعرات حرارية ، وتحرير  4در ماقة ري الحاالت االضطرارية إذ يعطي نحو البروتين يعد مص -3

الطاقة كاحتيامي أخير بعد الكاربوهيدرات والدهون  ندما تكون كمية الطاقة منهما وير كارية لسد 

احتياجات الجسم ريضطر الستخدا  البروتين، و ندما تتورر كمية كبيرة من البروتين زايدة  ن حاجة 

تحول الزايد إلى ماقة أو ماقة مخزونة بشكل دهن ، و ادة يعد البروتين وير اقتصادي الجسم قد ي

 .لتحرير الطاقة رض ع  ما يتسبب  من مشاكل وإجهاد للخ يا  ند هد  البروتين والتخلص من نواتج  
 

ر دو الحفاظ  لى التوازن المايي ري الجسم مثل بروتينات سير  الد  وخا ة االلبيومين تؤدي -4

كبير ري تنظيم حركة السوايل ومنها الماء بين الخ يا والد  وتحارظ  لى الضذط األزموزي، ريسبب 

أو االنتفاخ  Edemaقلة البروتين إلى تجمع الماء داخل األنسجة ويؤدي الى ما يسمى باالستسقاء 

((Low Protein Edema  ويحدث  ادة ري البطن واألرجل  ند األمفال المصابين بمرض

 .كوا يوركرال
 

ألنسجة  PHل ، اذ يكون رقم الحموضة أو ا يحارظ  لى توازن الحموضة والقا دية ري الجسم -5

إذ يعد من المركبات التي )والبروتين يحارظ  لى هاا الرقم من التذيير ( 7،4)وخ يا الجسم حوالي 

ل ري جزيئات  ولهاا تسلك سلوك الحامض والقا دة ا تماداع  لى وجود مجاميع األمين والكاربوكسي

 ( .PHل رأن  محاليل  تعد مقاومة للتذيير ري ا
 

يدخل ري تركيب  دد من المركبات المهمة حيوياع ومنها االجسا  المضادة و كل األنزيمات و دد  -1

، لهاا رأن قلة ( يتكون من سلسلتين من األحماض األمينية)من الهرمونات مثل هرمون االنسولين 

 .لة تضع  مقدرة الجسم  لى الدراع ضد األمراض والعدوى البروتين المتناو
 

تزود الجسم بصورة وير مبا رة بكثير من العنا ر الذاايية  أن البروتين واألواية البروتينية -7

رمث ع اللحو  تعد من )الضرورية األخرى مثل الحديد والفسفور والكبري  العضوي والفيتامينات 

من احتياجات    36من احتياجات الحديد و % 46ود الجسم بحوالي األواية البروتينية ر نها تز

 ( .من احتياجات النياسين% 16و  B2من احتياجات الرايبور رين  % 25و  B1الثيامين 
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 :وظائف خاصة لعدد من األحماض األمينية 

 ارت العصبية يدخل حامض الميثايونين ري تركيب مادة الكولين ، كالك يعد مادة مهمة لنقل ام -1

 .ويعد مادة أولية لحامض السستين الموجود ري كثير من المركبات ومنها هورمون االنسولين 

يعد حامض التربتوران مادة أولية للنياسين أو النيكلوتايد وكالك مادة أولية لمادة السيروتينين وهي  -2

 .و يةأيضاع مادة نقل ام ارات العصبية ومادة أيضاع مضيقة ري انقباض األ

حامض الفينايل األنين هو مادة أولية لحامض التيروسين ويعدان مادة أولية لتصنيع هورمون      -3

 .وهرمون االبنفرين وتعد منب  لعضلة القلب وكالك قابضة لألو ية  Thyroxineل ا

وهي مادة هورمونية تعمل  لى إرراز  Histamineيتحول حامض الهستدين إلى مادة الهستامين  -4

 . حامض الهيدروكلوريك ري المعدة وتؤدي إلى انخفاض ضذط الد  وويرها من الوظاي 

 

 Nutritive Value of Proteins القيمة الغذائية للبروتينات

لكون البروتينات جزيئات معقدة التركيب مكونة من  دد كبير من األحماض األمينية المختلفة 

 ن اخت ف المركبات المرتبطة بها ومصادرها رأن  وباخت ف األحماض األمينية ووظايفها رض ع 

العوامل المحددة للقيمة )للبروتينات قيمة واايية مختلفة بين بروتين وآخر ا تمادا  لى  وامل كثيرة 

 :منها ( الغذائية للبروتينات

 (كمية البروتين)نسبة البروتين الموجود في الغذاء  -1

الذااء يعتبر هاا الذااء مصدر جيد للبروتن مقارنة بالذااء  ان زيادة تركز البروتين ري نوع معين من

مثل الجبن ورول الصويا رتعد مصادر جيدة ( بروتين% 36)القليل البروتين ، رأذا زادت النسبة  ن 

%( 16)للبروتين مقارنة باألواية األخرى التي تحتوي  لى نسبة أقل من البروتين كالحبو  تحتوي 

، لالك  ند الحاجة الى نسبة  الية من ( بروتين% 3-1)نباتات تحتوي أو األجزاء الخضر من ال

البروتين يتطلب استه ك كمية كبيرة من االواية المنخفضة البروتين والعكس ري حالة االواية 

العالية البروتين نحتاج استه ك كميات اقل من هاه االواية مثل االجبان واللحو  مقارنة بالبروتينات 

 .نخفضة البروتين النباتية الم
 

 درجة استفادة الجسم من البروتين -2

والقيمة الحيوية للبروتين ، إذ تكون البروتينات  Digestibilityوتعتمد  لى القابلية الهضمية للجسم 

مقارنة بالبروتينات النباتية التي تتراوح القابلية الهضمية لها %( 97)الحيوانية أسهل هضماع حوالي 

 .القيمة الحيوية للبروتينات النباتية أقل من القيمة الحيوية للبروتينات الحيوانية اما%( 76-16)بين 

 

  توازن األحماض األمينية -3

وجود كمية كبيرة من حامض أميني معين مقارنة باألحماض األمينية األخرى يخل بالتوازن ويؤدي 

 .زن االحماض االمينية داخل الجسمإلى نتايج سلبية قد يكون منها تقليل النمو وإضعار  ريجب ان تتوا

 
 

 محتوى األغذية البروتينية من األحماض األمينية -4

تختل  القيمة الذاايية للبروتينات نسبة لما تحتويها من أحماض أمينية كماع ونو اع سواء أكان  

أحماض أمينية أساسية أ  وير أساسية ونسبة وجود هاه األحماض ري البروتين، و لي  تقسم 

 ( :   تقسيم البروتينات حسب محتوى الغذاء من االحماض االمينية)وتينات إلى ما يأتي البر
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هي البروتينات التي تحتوي  لى جميع األحماض األمينية الضرورية ري : البروتينات الكاملة  (1

بالكميات الكارية الحتياجات الجسم وتشمل هاه المجمو ة A. Essential A.تذاية امنسان 

من مصادر حيوانية مثل بروتين البيض والحليب واللحو  وهاه البروتينات تعد  البروتينات

 .بروتينات ذات قيمة واايية  الية 
 

هي البروتينات التي ينقصها حامض أميني واحد أواثنان من :  البروتينات الناقصة جزيئا   (2

النباتية مثل بروتين األحماض األمينية األساسية ووير كارية الحتياجات الجسم ومنها البروتينات 

الحبو  والبقوليات والنقل ومعظم الباور وتعد بروتينات ذات قيمة واايية وسط تحتاج إلى 

 .تحسين ب ضارة بروتينات أخرى تعوض نقصها 
 

وهي البروتينات التي تنقصها كثير من األحماض األمينية الضرورية :  البروتينات الناقصة (3

ومن هاه ، مة او قليلة ألنها ذات قيمة واايية منخفضة جداع ورايدتها كمصدر بروتيني تعد معدو

 ( .وهو بروتين حيواني) Gelatinوالجي تين  Zeinالبروتينات بروتين الارة الزيين 

 

 

 Limiting Amino Acids  (.L.A.A) األحماض األمينية المحددة للقيمة الغذائية

يتميز بوجود حامض أميني أو أكثر وير  تختل  البروتينات من مصادرها المتنو ة بأن قسم منها

كاف لسد احتياجات الجسم منها وري هاه الحالة ر ن هاا الحامض يحدد القيمة الذاايية للبروتين أو 

 . (.L.A.A)يقلل منها ، وتسمى هاه األحماض األمينية محددة للقيمة الذاايية 

 

 واية والبروتينات المختلفةجدول يبين األحماض األمينية المحددة للقيمة الذاايية ري األ

 الحامض األميني المحدد للقيمة الذاايية الذااء أو البروتين

 ال يوجد حامض اميني محدد للقيمة البيض

 ال يوجد الحليب

 ال يوجد اللحم

 الليسين محدد لقيمة الرز الذاايية الرز

 السستين+ الميثايونين  رول الصويا

 الليسين  باد الشمس

 السستين+ الميثايونين  البزاليا

 الليسين القمب

 التربتوران السمك

 التربتوران محين الارة

 الليسين السمسم
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  البروتينات المكملة لبعضها

تختل  البروتينات بالنسبة لما تحتويها من احماض امينية وخا ة األساسية منها التي بدورها تحدد 

النباتية كالحبو  والبقوليات التي تتميز بأنها ينقصها أحد أو القيمة الذاايية للبروتن ، مثل البروتينات 

أكثر من األحماض األمينية األساي إذ تكون كميتها وير كارية لسد حاجة الفرد ، وقد ال يحدث النمو 

 . ندما تكون هاه البروتينات هي المصدر الوحيد للبروتين ري الذااء 

وي  لى  دد من البروتينات التي تختل  بمحتواها من أن وجبات الذااء التي يتناولها امنسان تحت

، ودمج هاه البروتينات ينتج بروتين جديد كامل ري  LAAاألحماض األمينية األساي خا ة 

محتويات  من االحماض األمينية الموجودة ري الوجبة الذاايية، مثال ذلك  ند إضارة بروتينات 

نية الكبريتية إلى بروتينات الحبو  التي ينقصها والباع البقوليات التي ينقصها والباع األحماض األمي

ينتج بروتين متكامل يتميز بأن ل  قيمة واايية بسبب التكامل الحا ل بين  Lysineحامض الليسين 

األحماض األمينية األساسية  لى أن ال يكون الحامض األميني المحدد للقيمة هو نفس  ري ك  

التالي يوضب تكامل البروتينات لتحسين القيمة الحيوية للبروتين  النو ين من البروتينات ، والشكل

 :الناتج 

 
 

يحدث تذيير وتحسين ري القيمة الذاايية للبروتين الناتج من خلط كميات معينة من بروتين الارة     

منتاج بروتين ذو قيمة واايية  الية وهاا مهم ري الدول النامية  Beansمع بروتين البقوليات 

قيرة وخا ة التي تعاني من مشكلة نقص البروتينات الحيوانية ذات القيمة الذاايية العالية والف

 .والمكلفة من ناحية إنتاجها ري هاه الدول 
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 االحتياجات اليومية للبروتين

تختل  االحتياجات اليومية من البروتين تبعاع للعمر والحالة الفسيولوجية ، والجدول التالي يوضب 

 الذاايية اليومية من البروتين للرضع واألمفال والمراهقين المقررات
 

 كذم من وزن الجسم/وم بروتين العمر بالسنة النوع

 الرضع
 وم 2،2 سنة6،5  - 6  

   6،5 - 1 2،6 

 األمفال

1 - 3  1،5 

4 - 1 1،5 

7 - 16 1،2 

 الاكور
 11 - 14 1،6 

15 - 15  6،5 

 األناث
11 - 14   1،6 

15 - 15  6،5 

 

 

 االحتياجات اليومية من األحماض األمينية األساس

تعطى االحتياجات اليومية من األحماض األمينية  ندما تكون كميات النتروجين المستهلكة كارية 

لتخليق األحماض  األمينية وير األساي الجدول التالي يبين المقررات اليومية لحاجة الرضع 

 :ماض األمينية األساي والبالذين من األح لواألمفا
  

 الحامض األميني

 الحاجة اليومية

 كذم من وزن الجسم/ ملذم  

 الرضع

  هور( 3-1)

 األمفال

 سنة( 16-12)

 البالذين

 ؟ ؟ 33 الهستدين

 12 25 53 ايسوليوسين

 11 42 135 ليوسين

 12 44 99 ليسين

 16 22 49 سستين+ ميثايونين 

 11 22 141 تيروسين+رينايل االنين 

 5 25 15 ثريونين

 3 4 21 تربتوران

 14 25 92 رالين

Recommended Daily Dietary Allowances, 1980. 
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 Proteins Digestion :هضم البروتين
 

 .يحدث تكسير ميكانيكي ري الفم لبروتينات الذااء بالمضغ: ري الفم  -

نيات من الطعا  بوجود حامض ري المعدة بواسطة انزيمي الببسين و الرنين تتحول البروت -

 . يتحول الى بروتيوزات و ببتونات وكالك ببتدات متعددة ( PH 1-2)الهيدروكلوريك 

بواسطة انزيمات التربسين و كايموتربسين و كاربوكسي بولي بيتيديز تتحول : ري األمعاء الدقيقة  -

امينية وري النهاية يقو  انزيم  البيتيدات المتعددة  وأالحماض أالمينية الى ببتيدات ثنايية واحماض

 .الببتيديز الثنايي بتحويلها الى احماض امينية 

 

 :امتصاص البروتينات ري مجرى الد  

أولب البروتينات تمتص  لى  كل أحماض أمينية التي تنتقل بطريقة النقل الفعال وري بعض 

ال يمكن استخدامها ري تخليق األحيان تمتص البروتينات كاملة وهاه الجزيئات الكبيرة من البروتين 

ألن )البروتينات كما ري حالة األحماض األمينية ولكن قد تلعب كجزء ري تطور المنا ة والحساسية 

 ملية االمتصاص تتم من خ ل الخ يا الط يية المبطنة لألمعاء الدقيقة والتي توجد ري نهاياتها 

وبعملية االنتشار البسيط تنتقل األحماض ، ( الزوابات والمرتبطة مع األو ية الدموية الشعرية

 .األمينية من الخ يا إلى مجرى الد  ثم إلى الوريد البابي ثم إلى الكبد

 

 Metabolism of Proteins :أيض البروتينات

 :الفعاليات األيضية للبروتين يمكن تلخيصها تح  ث ثة  فوف أو آليات أو رعاليات

 .Balanceالتوازن  -1

                                     Bulding Tissue (auabolism)بناء األنسجة  -2

                          Break down of Tissue (catabolism)هد  األنسجة  -3
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 القيمة الحرارية لألغذية –الطاقــة 
 

 Energy الطاقة   

تحول داخل الجسم  ن مريق  مليات تعرف الطاقة بأنها القدرة  لى أداء العمل وهي تتكون وت

تكوين وتحرير الطاقة واستخدامها ري  اسطتهاالتي يمكن بو ( والهد  البناء) Metabolismاأليض 

 . التفا  ت الحيوية

أن أهم وأكبر مصدر للطاقة ري الحياة هو الشمس إذ تعد المصدر الرييسي واألول للطاقة ولجميع 

 . نيةالكاينات الحية النباتية والحيوا

مبا رة  لى  كس النباتات الخضر امنسان والحيوان ال يستطيعان االستفادة من الطاقة الشمسية 

وهي العملية التي  Photosynthesisالضويي  ة  ن مريق  ملية البناءالطاقرهي تستطيع استخدا  

ي أوكسيد يمكن بها لخ يا النباتات استخدا  الطاقة الشمسية من تخليق الكاربوهيدرات من ثان

ط ومن  كون السكر البسيرت Chorophyll( اليخضور)الكاربون والماء بوجود  بذة الكلوروريل 

الكاربوهيدرات األخرى مثل النشا والسللوز و الدهون والبروتينات  يمكن للنباتات أن تصنع

،  ف تتوق الضويي الخطوة األولى للحياة وبدونها سو ، لهاا يعد البناء والعنا ر الذاايية األخرى

وامنسان يعتمد  لى النباتات ، والضواهر الطقسية التي نشاهدها ري حياتنا كالريب والمطر والر د 

 . كلها مصدرها الطاقة الشمسية 

 
 

 

هي القوة التي تمكن الجسم الحي من القيا  بالنشامات الحيوية المختلفة التي تحارظ :  الطاقة الغذائية

ية للكاين الحي والتي ينتج  ن نقصها او رقدها توق  ماقة الجسم ونشام   لى استمرار الحياة الطبيع

 .مما يؤدي ري التهاية الى موت الجسم الحي 
 

يحتاج الجسم الى الطاقة الذاايية لكي يستطيع ممارسة اال مال اليومية اال تيادية ونمو الجسم 

الذااء المتناول يؤدي الى  واجهزت  الداخلية كالجهاز العضلي والتنفسي ، وان اي انخفاض ري

 .انخفاض النشام الحركي او العملي او الداخلي مما يؤدي لتبامؤ النمو ثم الضع  ثم الموت 
 

ان الكاينات الحية تستخد  الطاقة من الكاربوهيدرات والدهون والبروتينات و االحماض العضوية 

، ( اي ما  دا الماء)ااء الجل  من وزن الذ% 96التي تكون نسبتها ري اولب االواية تكون حوالي 

 .طاقة الذاايية او قليلة السعرات الحرارية اما اواية الحمية رتكون خالية من ال

كذم او أكثر يحتاجون الى ماقة واايية متناولة أكثر من  56ان اال خاص الاين تكون اوزانهم 

احتاج الشخص الى  كذم او اقل ، ركلما زادت ضخامة الجسم 46اال خاص الاين تكون اوزانهم 

ماقة اكبر وخصو ا اذا كان  الضخامة أكثر ري العض ت مثل بعض الرياضيين ، اما الضخامة 

نتيجة الشحو  المتراكمة للشخص البدين رقد تؤدي الى زيادة ري حجم الجسم ولكن الشخص اليحتاج 
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وااء يساوي مايتناول  الى كميات كبيرة من الذااء ، رهناك ا خاص يعانون من السمنة لكن يتناولون 

 .ا خاص اقل منهم وزنا 

 

   Units of Energy وحدات الطاقة

 Heatبما أن الجسم يمكن أن يؤدي العمل باستخدا  الطاقة وأن الطاقة تكون  لى  كل حرارة 

متحررة من الجسم ولهاا يمكن قياي الطاقة  ن مريق قياي الحرارة وبهاا تكون وحدة قياي الطاقة 

 .Calorie هي السعرة 
 

درجة مئوية مللتر من الماء 1كمية الحرارة ال زمة لررع درجة حرارة  هي:  Calorie السعرة

 . (º 1545 -1445من )واحدة 

 (كيلو سعرة)السعرة الكبيرة أو كيلوكالوري وري التذاية تستخد  وحدة أكبر من السعرة وهي 

( كذم)ة لررع درجة حرارة لتر واحد بأنها كمية الحرارة ال زم تعرفو Kcalوتختصر  لى  كل 

 .سعرة  ذيرة( 1666)من الماء درجة مئوية واحدة وهي تساوي 
 

كمية الطاقة ال زمة لتحريك كذم واحد من مادة مسارة متر واحد مقدارها نيوتن  يهJoule : الجول 

بيرة للجول وهناك وحدة ك،  James Prescott Jouleواحد وسمي نسبة للعالم الفيزيايي االنكليزي 

 .KJ 1666يساوي  MJميكاجول و جول ،1666ويساوي  Kilojoule (KJ)تساوي كيلوجول

  (J)جول  Calorie        =44154سعرة  ذيرة     ( 1)

  (KJ)كيلوجول  Kcal             =44154كيلو سعرة       ( 1)

  (KCal)كيلو سعرة  MJ               =239ميكاجول         ( 1)

 

 ل الطاقةأشكا

أن الطاقة ال يمكن خلقها من ال  يء وال يمكن أن تنتهي إلى ال  يء وهاا هو مفهو  قانون حفظ 

رأي ماقة تتولد رأن هناك ري « ستحدث من العد الطاقة ال تفنى وال ت» الطاقة الاي ينص  لى أن 

. لطاقة األولىالمقابل ماقة  لى  كل آخر تختفي أو تنقص بنفس الكمية والحد الاي تولدت من ا

وتتحول الطاقة إلى ماقة بشكل آخر دون أن يعتريها أي نقص أو زيادة بصرف النظر  ن نو ها 

 :إلى أكثر من  كل وتخزن بشكل آخر ، ومن ا كال الطاقة لكنها قد تتبدد 

ري الكبد والعض ت  لى  كل كليكوجين أو بشكل  Potential Energyماقة مخزونة أو كامنة  -

من خ ل العمليات الحيوية ري داخل جسم امنسان أو الحيوان  ري األنسجة الدهنيةدهون مخزنة 

 . األيضية المختلفة

ري حالة تقلص العض ت  Mechanical Energyقد تتحول الطاقة الكامنة إلى ماقة ميكانيكية   -

 Electrochemicalوماقة كهروكيميايية اأو ماقة كيميايية  ند تكوين مركب جديد داخل الجسم 

Energy  متمثلة بالنفاذيةOsmosis  أو ما يسمى بآلية ضخ الصوديو  التي تحدث خ ل جدار

ري حالة  مل الدما  والجهاز العصبي  ند نقل  Electrical Energyوماقة كهربايية ، االخلية 

ري حالة تنظيم درجة حرارة  Thermal Ehergyحرارية او الى ماقة ، ام ارات العصبية 

 Electromagneticلكهرومذناميسية اوماقة  ، تحرير الحرارة  ند أداء العملالجسم و

Ehergy  ري حالة توليد الضوء من قبل  دد من الحشرات مثل البقLightening bug ،  ومرة

ر ثاني أوكسيد الكاربون والماء حيث تحصل  ملية األكسدة بوجود األوكسجين يتحرثانية أن 

مريقها تنظيم درجة حرارة الجسم ،  اقة المبددة والتي يمكن  نوتحرر الحرارة كجزء من الط
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وقسم من الطاقة الكامنة الموجودة ري الذااء تخرج  ن مريق امررازات المختلفة كالريتين 

 .والجلد والكليتين واألمعاء

 

ة ان المسيطر  لى الطاقة الكلية هي االنزيمات و الهرمونات والتي تعمل  لى االستفادة من الطاق

بخطوات وإجراءات  ديدة وتدريجية اما اذا تم تحرير الطاقة درعة واحدة وبكمية كبيرة ري وق  

 .محدد ر نها تضر الخ يا و االنسجة وتحدث ما يسمى بالصدمة الحرارية 
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 تحول الطاقة الشمسية إلى أ كال أخرى من الطاقةيوضب   كل 

الحرارة المفقودة رالشخص الاي يعمل ر ن درجة + جز أن الطاقة المستهلكة تساوي الشذل المن

حرارة جسم  تزداد ألن معظم الطاقة التي يستخدمها ري العمل تظهر  لى  كل حرارة ويستخد  ما 

من الطاقة رقط  لى  كل  مل أو  ذل بتحريك جسم  ري العمل رض ع (% 25-16)تبقى وهو نحو 

. لدما  والريتين والكليتين وويرها من أ ضاء الجسمأو الفعل ال إرادي أل ضاء جسم  كالقلب وا

أما ري حالة سكون الكاين أو الشخص بدون  مل أو  ذل  ضلي ر ن هناك التمثيل ري حالة السكون 

رفي هاه الحالة تمثل الطاقة أو  Resting Metabolismأو مايصطلب  لي  باأليض ري حالة الراحة 

أو  مل أ ضاء جسم  الداخلية التي تعمل الإرادياع مثل  تساوي الحرارة المتكونة إلى جانب رعل

 . القلب والدما  والريتين والكليتين وويرها وسوف نتكلم  لى ذلك الحقاع ري هاا الفصل

 ند تحويل الطاقة إلى  مل أو  ذل يحدث  ادة رقد ري الطاقة تبعاع لكفاءة الجسم أو لكفاءة اآللة التي 

من الطاقة  لى  كل حرارة أثناء (% 96)ل رية مث ع قد تبدد ما يقار  اراآللة البخا. تقو  بتحويلها

ويقل الفقد كلما زادت كفاءة اآللة وقد قدر أن أحسن أو اكفأ آلة هي التي تستطيع . تحويلها إلى  مل

كما ري مكاين الديزل (% 46)من الحرارة أي أنها كفاءتها هي حوالي (% 16)أن تبدد حوالي 

Diesel سان ر ن الرياضي يكون كفاءة جسم   الية موازناع بالشخص اال تيادي رهو يستطيع أما لإلن
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من الطاقة والباقي يبدد  لى  كل حرارة موازناع بالشخص (% 25)أن يستفيد مبا رة من حوالي 

يفقد (% 52-75)من الطاقة وما تبقى (% 22-15)اال تيادي الاي تتراوح كفاءة جسم  بحوالي 

 .تفيد من  الجسم ري تنظيم درجة حرارة لى  كل حرارة يس

 

 Energy Value of Foods او قيمة الطاقة ري االواية   القيمة السعرية لألواية

أن الاي يهمنا كثيراع ري موضوع الطاقة هو القيمة السعرية أو الطاقة الموجودة ري األواية المختلفة 

شكل وااء أ  بشكل كليكوجين مخزن ري الجسم رالذااء هو ماقة كيمياوية أو ماقة كامنة سواءاع أكان ب

أو أنسجة دهنية ري أماكن معنية من الجسم و ن مريق أكسدتها أو احتراقها تتولد الطاقة  لى  كل 

 .حرارة

و ادة تعتمد قيمة الطاقة المتحررة من الذااء  لى تركيب الذااء نفس  ومدى احتواي   لى العنا ر 

يمكن و تينات والكحول أذا احتواه الذااء ،هيدرات والدهون والبروالمسؤولة  ن الطاقة وهي الكاربو

 : ر هاه الطاقة أمايتقد

 .Calorimeter ن مريق االحتراق الكامل داخل جهاز المسعر  -1

 ن مريق حسا  السعرات معتمدة  لى محتوى الذااء من العنا ر الذاايية التي تحرر  -2

 .الطاقة

اع من  نصر واايي واحد كأن يكون كاربوهيدرات أو دهنياع أو وتقدر الطاقة سواء أكان الذااء متكون

بروتينات أو سواء كان الذااء متكوناع من خليط من هاه العنا ر الذاايية بنفس الجهاز المسمى 

وهو جهاز لقياي الحرارة الناتجة بعد حرق المادة الذاايية معتمداع  لى أساي تفا ل كمية . بالمسعر

يية مع كمية معينة من األوكسجين بحيث ينتج كمية معينة من الحرارة أو الطاقة معينة من المادة الذاا

رض ع  ن تكوين  Heat of Combustionنتيجة ل حتراق وهو ما يصطلب  لي  بحرارة االحتراق 

 .ثاني أوكسيد الكاربون

 Bomb Calorimeterوأهم األجهزة المستخد  لهاا الذرض هو مسعر االحتراق االنفجاري 

وهاا يعتمد  لى كمية األوكسجين  ند حرق كمية  Oxygen Calorimeterالمسعر األوكسجيني و

 .معينة من الذااء

 

 Bomb Calorimeter مسعر االحتراق االنفجاري

وهو  بارة  ن اسطوانة من الصلب  لى  كل رتيلة لها وطاء محكم توجد بداخلها بوتقة أو جفنة     

ة الذاايية أو الكيمياوية المراد تقدير الطاقة ريها وتمأل االسطوانة من الب تين توضع ريها الماد

وتحيط هاه . باالوكسجين النقي المضذوم ويتم حرق المادة  ن مريق سلك و رارة أو تيار كهربايي

االسطوانة اسطوانة أخرى أو إناء معزول يحتوي  لى كمية معينة من الماء يذمر ري  محراراع لقياي 

رعند تو يل التيار الكهربايي تحترق العينة . ري   ند البداية و ند نهاية االحتراقدرجة الحرارة 

رتنبعث حرارة تنتقل خ ل الجدار إلى الماء المحيط ب  ريمتصها وبمعررة الفرق بين حرارة الماء  ند 

وهي  البداية والنهاية وكالك كمية الماء الموجودة ري الجهاز يمكن معررة كمية الحرارة المكتسبة

 .تمثل القيمة السعرية للذااء المخزون

راحتراق . وتتوق  الحرارة الناتجة  ن احتراق المواد الذاايية  لى العنا ر الداخلة ري تركيبها

وورا  واحد من الهيدروجين  Kcal 5465ورا  من الكاربون إلى ثاني أوكسيد الكاربون يعطي 

 . Kcal 3445يعطي 
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االحتراق تختل  بين مكون وآخر للعنا ر الذاايية الرييسة وم من أن حرارة و لى الر    

 :رالمحصلة تكون كما يأتي

 Kcal سعرة 441وم من الكاربوهيدرات يعطي  1 

 Kcal سعرة 9445وم من الدهون تعطي  1

 Kcal سعرة 5415وم من البروتينات يعطي  1

 Kcal سعرة 741وم من الكحول يعطي  1

 
من الدهون والكحول تعطي كمية أ لى من الحرارة موازنة  وي حظ أن وراماع واحداع 

بالكاربوهيدرات والبروتينات وذلك لكون كمية االوكسجين الموجودة ري الدهون والكحول ال تكفي 

ليتم حرق الكاربون والهيدروجين الموجودة ري الجزيية وبهاا تحتاج إلى كمية أوكسجين أكبر ونتيجة 

 .قة الناتجة أ لىلالك تكون الحرارة أو الطا

لكن احتراق المواد الذاايية داخل الجسم يختل   ن احتراقها داخل المسعر بسبب أن هناك  ام ع 

آخر مهماع يؤثر ري ذلك داخل الجسم وهو  امل هضم المادة الذاايية وهي مما يطلق  ليها بعوامل 

Atwater factors  هضم الدهون  ن  امل (% 95)إذ يختل  معامل هضم الكاربوهيدرات

وبهاا تكون قيمتها أقل من قيم المسعر ا تماداع  لى (%. 92)و ن معامل هضم البروتينات (% 95)

ر ن  ال يتم (% 92)أما بالنسبة للبروتينات رض ع  ن أن معامل هضمها منخفض نسبياع . هاه النسب

 لى  ورة أمونيا أو أكسدتها أكسدة تامة داخل الجسم نظراع الحتوايها  لى النتروجين حيث يفرز 

وهي نواتج قد ال  Createnineوالكرياتينين  Uric acid( البوليك)أو حامض اليوريك  Ureaيوريا 

تأتي كلها نتيجة ألكسدة البروتينات بل نواتج للمواد النتروجينية الموجودة ري الجسم لكن لهاه المواد 
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أو ما يعادل . المحسوبة للبروتيناتكفاقد ري البول من الطاقة (% 23)قيمة سعرية تقدر بحوالي 

 :وبهاا يكون حسا  القيمة السعرية لألواية كما يأتي. سعرة لكل ورا  بروتين( 1425)حوالي 

 

 وم/ سعرة  4،6=  95/166×       4،1: وم كاربوهيدرات ينتج  1

 وم/ سعرات  9،6=  95/166×      9،45:        وم دهون ينتج  1

  4،4=  1،25             - 5،15   :   وم بروتين ينتج  1

 وم/ سعرة  4=  92/166×              4،4                             

وباستخدا  هاه القيم  Physiological fuel valuesويطلق  لى هاه القيم الفسيولوجية لألواية 

 .لذاايية المنتجة للطاقةيمكن حسا  القيمة السعرية لألواية المختلفة نسبة لمحتواها من العنا ر ا

 :وم تحتوي  لى 166رحسا  القيمة السعرية لقطعة خبز وزنها 

 :دهن يكون كاآلتي% 3بروتين و % 16كاربوهيدرات و % 56

 

 وم خبز 166/ وم كاربوهيدرات   56=  56/166×   166

 وم خبز 166/ وم بروتين  16=  16/166×   166

 خبزوم  166/ وم دهن  3=  3/166×     166

 سعرة مصدرها الكاربوهيدرات 266=  4×  56

 سعرة مصدرها البروتين 46=  4×  16

 سعرة مصدرها الدهن 27=  9×  3

 .وم 166الطاقة المتوررة ري قطعة الخبز وزنها  سعرة قيمة 217=  27+  46+  266

 

 Measurement of Energy Expenditure قياي الطاقة المصرورة

( الداخلي أو الخارجي للجسم)ية التي يحتاجها الجسم من الطاقة ألداء العمل ما هي الكم يجب معررة

يمكن قياي ما يحتاج  الجسم من الطاقة ري . أو الجهد المباول خ ل اليو  وخ ل رترة حيات 

الظروف المختلفة وحسب نوع المجهود الاي يبال  الجسم أي قياي سر ة التمثيل بوسامة أجهزة 

 .دير الطاقة الحرارية المنبعثة من الجسم أثناء بال  هاا المجهودخا ة يمكن بها تق

األولى تعتمد  لى قياي الحرارة  Energy Expenditureهناك مريقتان لقياي الطاقة المصرورة 

والثانية تعتمد  لى قياي  وتسمى الطريقة المبا رة لقياي الحرارة ، المفقودة مبا رة من الجسم

وتسمى الطريقة  خوذة والمطروحة وهي األوكسجين وثاني أوكسيد الكاربونالذازات المتبادلة المأ

 .وير المبا رة

 

 Direct Caiorimetry الطريقة المبا رة لقياي الحرارة -

تقاي الحرارة المنبعثة من الجسم نتيجة قيام  بجهد ما وكالك الحرارة الكامنة ري بخار الماء  وريها

ويتكون من وررة ذات جدران  ،ذلك باستخدا  جهاز المسعر التنفسي المنبعث من الريتين والجلد ويتم

. وهاه الذررة مزودة بنوارا لمراقبة الشخص. مزدوجة بينها مواد  ازلة لتسر  الحرارة والبرودة

وتتسع الذررة إلى جميع ما يحتاج  الشخص ري الحياة العادية و ند قيام  بالمجهود تمتص الطاقة 

سامة ماء يجري ري أنابيب تمر داخل الذررة مزودة بمحارير حساسة لقياي المنطلقة من الجسم بو

مية الماء درجة حرارة الماء  ند دخول  و ند خروج  من الذررة كالك هي مزودة بعداد يقيس ك
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المار ري هاه األنابيب ، رعند قياي هاه المتذيرات يتم حسا  الطاقة المصرورة ري وق  معين داخل 

 .هاه الذررة 

 
 روزا لقياي الطاقة المصرورة مبا رة –مسعر اتواتر يوضب كل  

 .دخول الماء -1

 .محرار -2

 .محرار -3

 .خروج الماء -4

 .حوض لجمع الماء -5

 .ناراة لتقديم الطعا  والحاجيات -1

 .ناراة للمراقبة -7

 .خروج الهواء وير النقي -5

 .دخول الهواء النقي -9

 .مقياي وتنظيم ضذط الهواء -16

 Total Energy :الطاقة الكلية
 :تشمل الطاقة الكلية التي يحتاجها الجسم ما يأتي

 .Basal Metabolismالتمثيل أو األيض القا دي  -1

 (.او النشام الفيزياوي)Physical Activityنشام الجسم  -2

 .Specific Dynamic Action of Foodsالفعل الديناميكي للذااء  -3

 

 Basal Metabolism (األساي)التمثيل القا دي 

مية الطاقة ال زمة لتذطية العمليات وير امرادية التي يقو  بها الجسم مدامة حيات  تعرف بأنها ك

وتشمل حركة الريتين و ض ت الصدر ري  ملية التنفس وضربات القلب و مل الكليتين والقناة 

الهضمية ونشام الذدد والنشام البروتوب زمي لألنسجة  ندما يكون الجسم ري حالة الراحة التامة 

Resting Metabolism وبنفس الوق  يحارظ الجسم  لى درجة حرارت  الطبيعية. 
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وتمثل هاه الكمية من الطاقة الحد األدنى الضروري الاي يحتاج  الجسم ري حالة الراحة التامة بحيث 

 .يبقى حياع وبشكل مبيعي

ة من الناحية واألساي ري تقدير هاا الميتايولز  هو أن يكون الشخص ري حالة استرخاء وراحة تام

الجسمانية والعق نية وير متأثر بوجود وااء ري الوق  الاي ال يحدث ري  امتصاص الذااء  ن 

سا ة و ندما ( 11-12)مريق الجهاز الهضمي وبعد أن يكون قد مضى  لى آخر وجبة تناولها 

التمثيل  يكون الشخص أيضاع مستيقظاع بعد أن أخا قسطاع من النو  قبل القياي و ملياع يعبر  ن

القا دي بأن   دد وحدات الطاقة بالكالوري أو الجول ري السا ة لكل متر مربع من سطب الجسم 

لقد وجد . Basal Metabolic Rate (BMR)ويطلق  لى هاه القيمة معدل التمثيل القا دي 

نحي  وبصورة  امة أن التمثيل الكلي وكالك التمثيل القا دي يق ن ري حالة الشخص الطويل وير ال

 نها ري حالة الشخص القصير النحي  وذلك بالنسبة لكل كذم واحد من وزن الجسم لكن تكون إلى 

و لى هاا يمكن االرتراض أو القول أن . حد ما متماثلة بالنسبة لكل متر مربع من سطب الجسم

احتياجات الشخص للذااء تتناسب مردياع ومساحة سطب جسم  ركلما قل  مساحة سطب الجسم قل  

 .احتياجات  السعرية والعكس  حيب

 

 الشروم الواجب توررها  ند قياي التمثيل القا دي

  Specific Dynamic Action of food (SDA): الفعل الديناميكي للغذاء 

وهاه الزيادة ري (% 16)إلى (% 1)ن تناول الوجبات اال تيادية اليومية تسبب ارتفا اع قدره نحو ا

بها تناول الذااء وخا ة البروتين يطلق  لي  اسم الفعل الديناميكي للذااء التي سبالقا دي التمثيل 

(SDA)ترجع  القا دي  ند تناول الوجبات اال تيادية  التمثيل معدل أن الزيادة الحا لة ري ، يعتقد

و لى هاا . نتيجة السته ك البروتين ATPل إلى  ملية تكوين المركبات الذنية بالطاقة والسيما ا

يدخل الفعل أو التأثير الديناميكي للذااء ري الحسا   ند تقدير االحتياجات الكلية للطاقة  يجب أن

 .من قيمة التمثيل القا دي كفاقد  لى  كل حرارة لتذطية هاا التأثير%  (16)وذلك ب ضارة 

 

 

 

 

 

  

 : العوامل المؤثرة في معدل التمثيل القاعدي
 :العمر -1

سا ة وتنخفض مربع بال لكل متركيلو سعرة ( 36)ألمفال حوالي تكون قيمة التمثيل القا دي لدى ا

خ ل األسبوع األول بعد الوالدة ثم ترتفع ثانية إلى إن تصل إلى أ لى قيمة لها  ند بلو  السنة إلى 

باالنخفاض تدريجياع بزيادة سا ة ثم تبدأ /  2 / كيلو سعرة ( 56)سنتين حيث تصل إلى أ لى من 

سنة ،  25ت االيضية للخ يا تتم بصورة ابطأ  ند التقد  بالعمر وخا ة بعد العمر ، الن العمليا

 .كالك المراهقون ترتفع  ندهم معدالت التمثيل القا دي 
 

 الجنس  -2
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بصورة  امة تكون قيم التمثيل القا دي للرجال أ لى من امناث ويعزز ذلك للتركيب الجسماني 

لى مما لدى الرجال موازنة بالعض ت وبهاا يكون حيث تحتوي أجسا  النساء  لى أنسجة دهنية أ 

 .النشام أ لى لدى الرجال

ويرجع ذلك لزيادة النشام ونمو الجنين ري حالة والرضا ة أيا  الحمل  ري وري النساء يزداد التمثيل

 .الحمل وكالك ري حالة المرأة المرضع بسبب تكوين الحليب
 

 تركيب الجسم -3

 .نسجة العضلية زاد النشام وزاد التمثيلكما ذكرنا سابقاع كلما زادت األ
 

 نوع الذااء   -4

لوحظ أن معدل التمثيل القا دي يكون أقل ري حالة الناي النباتيين أو الاين يتناولون وااءاع 

 .بالناي الاين يتناولون البروتين بكثرة قارنةكاربوهيدراتياع م
 

 العنصر  -5

ين بذيرهم من الناي قد يكون بسبب البناء وجد أن الصينيين والهنود يقل  ندهم التمثيل موازن

 .الجسماني
 

 والطقس المناخ -6

أقل )لمنامق الحارة أو االستوايية مقارنة بذيرها من المنامق يكون التمثيل القا دي منخفضاع ري ا

يحتاج الشخص الى تناول كميات كبيرة من الذااء للمحارظة  المنامق الباردة الن ري%( 15بنحو

 .سم  بينما تقل ري المنامق الحارة التي تقل ريها الشهية للطعا  نتيجة الجو الحار لى درجة حرارة ج
 

 النشام الرياضي  -7

 .يزداد التمثيل لدى الشخص الرياضي  ن األ خاص العاديين
 

 النو  -8

 . ن حالة اليقظة(% 16)ري حالة النو  يقل التمثيل القا دي بنحو 

 الهورمونات -9

وويرها من الهورمونات يزيد التمثيل وذلك لزيادة ( الثايروكسين)زيادة إررازات الذدة الدرقية 

 .النشام وتأثير ذلك ري العمليات الحيوية

 

 Physical Activities النشامات البدنية أو العضلية

يزيد النشام العضلي من احتياجات الجسم للطاقة روق التمثيل القا دي إذ يكون نسبة  الية من الطاقة 

ويتوق  ذلك  لى النشام الاي يؤدي  الشخص ذلك أن لكل جهد أو . اجها الشخصالكلية التي يحت

رالعمل الشاق لعامل البناء يحتاج إلى ماقة  الية موازناع بالعمل الخفي  للكاتب الاي . نشام ماقة

وبهاا ال يمكن أن يعيش الفرد ا تماداع  لى الطاقة . يحتاج إلى كمية أقل من الطاقة ألداء الفعاليات

لقا دية رقط، وذلك بسبب وجود المجهودات العضلية والنشامات الجسمانية رحتى حمل الجسم ري ا

. وبزيادة النشام  ن ذلك تزداد الطاقة ال زمة. حالة الجلوي هو نشام  ضلي يحتاج إلى ماقة

وهكاا يكون الجهد العضلي أهم  امل من العوامل التي تررع من احتياجات الطاقة ونكون الطاقة 

 .وهاا يضاف إلى التمثيل القا دي لحسا  السعرات الكلية للشخص. ناسب وحجم العمل والنشامت
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 Total Energy Requirements حسابات االحتياجات اليومية الكلية لللطاقة

 :كما ذكرنا سابقاع تحسب االحتياجات الكلية للطاقة حسب المعادلة اآلتية 

 الفعل الديناميكي للذااء+ النشامات + القا دي التمثيل = االحتياجات الكلية للطاقة 

Energy Requirements = Basal Metabolism (BM) + Physical Activities + 

Specific Dynamic Action (SDA) 

 

كيلو ( 6،1)ويتم ذلك بحسا  التمثيل القا دي ري اليو  ثم يطرح من  ما يعادل سا ات النو  وهي 

من التمثيل القا دي لتذطية الفعل (% 16)سا ة نو  ثم تضاف نسبة / كذم من وزن الجسم / سعرة 

للذااء ثم يضاف ما يعادل النشامات التي يؤديها الفرد بالسعرات ويمكن ( الديناميكي)الحركي 

 الماكورة أنفاع ( 1-3)حسا  ذلك من الجدول 

ب نو النشام وحس Physical Activityيبن مريقة إيجاد النشام الجسماني أو البدني  جدول

 المباول

للسعرات من التمثيل %  نوع النشام

 القا دي

 (البدني)النشام الجسماني 

 BM  ×6،16=  %16 راحة ري السرير -1

 BM  ×6،36=  %36 جلوي -2

 BM  ×6،56=  %56  مل خفي  -3

 BM  ×6،75=  %75  مل متوسط -4

 مل ثقيل أو  -5

  اق

166%  =BM  ×1 

 

 .ية واجب إضارتها لتقدير الطاقة الكلية ري بعض الحاالت الخا ةوهناك سعرات حرار

 .كيلو كالوري زيادة( 36 – 15( = )سنة –يو   1) infantمفل رضيع  -1

 .كيلو كالوري زيادةpregnant ( =366 – 356 )امرأة حامل  -2

 .كيلو كالوري زيادةlactating ( =556 )امرأة مرضع  -3
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 الماء واأللكتروليتات

 كلوريد -بوتاسيوم  –وم صودي

 

 

  Water الماء          
يعد الماء ضرورة مهمة من ضرورات الحياة بعد األوكسجين رامنسان يستطيع العيش لمدة     

يعد رقدان الماء  ش أيا  معدودة وقليلة بدون الماء ،أسابيع معدودة بدون وااء لكن  ال يستطيع العي

من ماي  يؤدي  %(22-26)للخ يا واألنسجة ورقدان الجسم  من ماء الجسم مؤذياع %( 16)بحدود 

مع أن رقدان جميع الكاربوهيدرات والدهون المخزونة ري الجسم ال يؤثر ري إلى الموت الحتمي ، 

 .من بروتين الجسم اليؤثر  لى الحياة %( 56)دان حوالي الحياة وكالك رق

 رالخضراوات مثل اللهانة يا نباتية أ  حيوانية ،ء أكان  خ تتفاوت نسبة الماء ري الخ يا الحية سوا

 .ماء %(16)حين تحتوي الباور الجارة  لى أقل من  ، ري ماء %(95)نحو  والخس والخيار ريها

 (%94)حتوي حوالي ي من الماء رالجنين ري الشهر الثالث قديحتوي جسم امنسان  لى نسبة متفاوتة 

 حتى تثب  النسبة ري الشخص البالغ ،تستمر باالنخفاض  ند الوالدة و%( 75)وتنخفض النسبة إلى 

 وهاا االخت ف بسبب %(55-56) و جسم المرأةماء %( 16-55)رجسم الرجل يحتوي  لى 

أنسجة  ضلية نة بالرجل إذ يحتوي جسم   لى مرأة  لى نسبة أ لى من الدهن مقاراحتواء جسم ال

 .%(45)إلى الماء ري الرجل السمين  رتقل نسبةة األنسجة الدهني يزيدكالك زيادة وزن الجسم  أكثر،

 : وباخت ف األنسجة أيضاع تختل  نسبة الماء

 .ماء %(  25)ري النسيج الدهني إلى  -

 .ظا  واألسنان تصل إلى أقل من ذلكري العماء ، اما  %( 56)األنسجة العضلية ري  -

 . (% 54-56) ي المخنسبة الماء ر -

 %(. 71-73)الكبد ري  -

 

 توزيع الماء في الجسم 

 :هناك مكونان رييسيان للماء داخل الجسم وهما     

 

حوالي )بالزما الدمللماء ري  من وزن الجسم وهو مكون %26ويكون حوالي : ماء خارج الخاليا -1

للماء ما ، وكالك مكون ( من وزن الماء خارج الخ يا%  25من وزن الجسم أو ما يقار  %  5

من وزن الجسم والاي % 15يا ويشذل المساحات البينية ويكون ي يحيط بالخ الا) بين الخاليا

ينتقل من الخ يا إلى هناك مكون اخر و،  ري األنسجة الرابطة والذضاري  والعظا ويوجد ري 

 .(إررازات الجهاز الهضمي والذشاء المخامي وويرهامثل خارجها وهو سايل امررازات 

 

من وزن الجسم ويكون ضع  الماء خارج الخ يا  %( 45)نحو ن يكوو:  ماء داخل الخاليا -2

 .ة األيضية الخ يا تعد الموقع الرييسي لكل الفعاليات الحيوي وذلك الن

 

 Functions of Water الوظائف الحيوية والفسيولوجية للماء 
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 ت والسوايل لفضاورض ع  ن نقل االجسا  المضادة  نا ر الذاايية إلى الخ يا وبينهاتو يل الع -1

 .وويرها الجسمم مثل الهرمونات واألنزيمات إررازاتالجسمية و

 .ارات الهضمية واللم  والد  و سوايل الجسم مثل العصي تركيب جميع إررازات يدخل الماء ر -2

 مليات األكسدة   يا الجسم وخا ةالماء وسط مناسب تحدث ري  التفا  ت الكيمياوية داخل خ -3

 .واألختزال

 .تفا  ت التحلل المايي مثل  مليات الهضماء ري يدخل الم -4

 .للخ يا مثل اللعا  الاي يسا د  لى البلع وكالك المخام ري الذشاء المخامي يعتبر  امل مزي  -5

تنظيم درجة حرارة الجسم وتلطيفها  ن مريق توزيعها  لى خ يا الجسم أو التخلص منها خ ل  -1

خلص منها  ن مريق التبخر خ ل الجلد والريتين من الحرارة يت%(  25)، لالك رأن  التعرق

 .سعرة حرارية( 166)وأن كل لتر من الماء المتبخر يمثل حرارة قدرها نحو 

الخ يا اال تيادي  ن  الكتروليتات وويرها يعطي حجم و كلو اء بما يحتوي  من موادأن الم -7

 .جدار الخ يازموزي والتوتر الاي يحدث  بين مريق الضذط اال

 

 Water Balance وازن المائي في الجسمالت

يتناول الجسم يومياع كميات كبيرة من الماء ويطرح مقابلها إلى خارج لكي يحصل التوازن المايي 

Water Balance  ،يخرج معمريق الريتين  لى  كل بخار ماء  رالجسم يفقد كمية من الماء  ن 

 وقد يفقدفاذية أو  ن مريق إرراز الذدد العرقية النمريق الجلد أما بالتبخر ب  نهواء الزرير، ويفقد 

وجميع هاه  ، كما يفقد  ن مريق الجهاز الهضمي مع البراز يوريا ،مريق الكليتين  لى  كل  ن 

 .لمفقود  ن مريق الجلد والكليتين الكميات متذيرة وأكثرها تذيراع هو الماء ا

لجسم أما إذا تعرق ا، الكليتين  قد كبير منة من الماء يحصل ر ندما يشر  امنسان كميات كبير     

للمحارظة  لى كمية الماء الموجود  ن مريق الكليتين يقلري الصي  رأن الماء المطروح   وخا ة

ولكي يعوض الجسم ما يفقده من الماء  ن مريق الريتين والجلد والكليتين والبراز  ، ري الجسم

Water Output يفقده ومثلما هناك مرق مختلفة للفقد هناك أيضاع ،  لي  أن يتناول الماء بقدر ما

رالجسم يحصل  لى الماء  ن مريق الماء الموجود ري ،  Water Intakeمرق مختلفة ألخا الماء 

المادة الذاايية الصلبة المتناولة وكالك  ن مريق  ر  الماء والسوايل األخرى و هناك ماء يتكون 

كسدة الحيوية التي  مليات األ لتي تحدث ري الخ يا وخا ةوية اداخل الجسم نتيجة التفا  ت الحي

ويزداد هاا الماء  ، ثاني أوكسيد الكاربون وماء ويسمى هاا الماء بماء األكسدة أو ماء األيض تنتج

 .لمادة الذاايية ، أنظر الجدول التاليكلما زاد الهيدروجين ري المركب أو قل األوكسجين ري جزيئة ا

 
 

 غم من العناصر الغذائية(111)سدة كمية الماء الناتجة بسبب أك                      

 كمي الماء المنتجة بالمللتر العنصر الغذائي

 16-51 الكاربوهيدرات

 56-46 البروتينات

 116-165 الدهون

 115 كحول أثيلي
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خص البالغ  ند مللتر ري اليو  الواحد من قبل الش 366وتقدر كمية الماء نتيجة ألكسدتة نحو     

وليتحقق التوازن يتطلب أن يكون مجموع ما  يية ا تيادية ري الظروف الطبيعية ،تناول  وجبات واا

لتوازن المايي يوضب ا والجدول التالي. يحصل  لي  الجسم من الماء مساوياع تقريباع لما يفقده يومياع 

ح  ظروف الراحة دون تأدية ت Kcalكيلو كالورى ( 2116)يتناول ما مقداره اليومي لشخص بالغ 

 .أي نشام

 

 التوازن المايي اليومي للشخص البالغ

 Water Lostالماء المفقود        Water intakeالماء الداخل   
 الحجم مللتر طريقة الفقد الحجم مللتر المصدر

 1295 (البول)الكليتين  1115 الماء الموجود ري الذااء

 51 (البراز)األمعاء  1156 ماء الشر 

 279 (األكسدة)ماء األيض 
الماء المتبخر  ن مريق 

 الجلد والريتين
1214 

 مل 2515 مجموع حجم الماء المفقود مل 2574 حجم الماء الداخل مجموع

 

 مللتر وهو أمر مبيعي حيث( 9)+ ار توازناع موجباع بمقد ن حظ من الجدول أن الشخص حقق     

مفيد ري  ملية قياي التوازن وهاا  من الجسم ري االدرار مفقودي تقريباع للماء الماء الشر  مساو

قد المايي  ن مريق األمعاء والجلد نتيجة ية ومعررة الفحاالت المرضالري  المايي ومراقبت  وخا ة

 .وويرها مثل الحمى أو ازدياد درجة حرارة الجو االمراض

 

 

 Water of Secretion (الماء الدوراني)ماء السوائل واإلفرازات الجسمية 

يفرز ماء  ، رهوالماء المفقود والماء الداخل أو المتناول من قبل الجسم هو الماء الاي اليصن  ضمن 

ري مثل الذدد الموجودة ويعاد امتصا   ثانية حيث يدخل مرة ثانية إلى الد  ثم إلى الذدد التي تفرزه 

نة بالماء لاي تكون كميات  قليلة مقاراماء البراز  ، وقد يطرح الجسم قسم من  مثلالجهاز الهضمي 

 -: المفروز والمعاد امتصا   مرة ثانية ويشمل هاا الماء ما يأتي

 

 .ماء العصارات اللعابية -1

 .ماء العصارات والذدد المعدية -2

  .ماء  صارة الصفراء -3

  .ماء  صارة البنكرياي -4

 .ماء العصارات المعوية -5
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   Regulation of Body Water Balance مائي في الجسمتنظيم عملية التوازن ال

يومياع وكما اسلفنا أن الجسم يأخا ( لتر 3 -2،5)يستطيع جسم امنسان أن يتناول ويطرح ماء بقدر     

كمية من الماء بطرق مختلفة ويطرح الماء بطرق مختلفة أيضاع يمكن السيطرة  ليها  ن مريق 

ظا  معقد لشر  الماء أو االحتفاظ ب  و د  رقدان  أذا قل  كميت  ري هناك نو ، الحاجة والعطش للماء

الجسم وبالمقابل يزداد الفقد أذا زادت كميت  ري الجسم وتعد الكلية الجهاز الرييس الاي يقو  بالعملية 

 .تح  تأثير هورموني

 

 : ج  نهو إحساي ريزيايي مميز وروبة  ديدة ري أخا الماء بسبب دارع رسيولوجي نات العطش
 

 .رقدان الماء الموجود خارج الخ يا -1

 .انخفاض كمية الد  التي يدرعها القلب -2

 .رقدان الماء داخل الخ يا -3

جفاف األوشية المخامية ري الفم الاي يؤدي إلى جفاف الفم والبلعو  وقلة إرراز الذدد اللعابية  -4

 : اآلتية وتحدث كل هاه التذيرات الفسيولوجية نتيجة ألحد األسبا  أو الحاالت

 

 :قلة الماء المأخوذ في الحاالت اآلتية  (1

 .قد يكون االبتعاد  ن مصادر الماء حاالت  د  تورر الماء للتناول أو الشر  نتيجة ألي سبب -

 د  القدرة  لى  ر  الماء نتيجة لعجز الفرد  ن الحصول  لي  او بسبب  د  استطا ت   -

 لكمثل الرضع او مرض كفقد الو ي ووير ذ ملب الماء

 . ند ام ابة بأمراض الفم والبلعو  خا ة د  القدرة  لى البلع و ند  -

 

 :زيادة فقدان الماء  (2

ري الظروف الجوية الحارة او التمارين العنيفة وأداء ام مال الشاقة او بسبب )  ن مريق الجلد -  

 ( .الحمى او زيادة إرراز الذدة الدرقية

  .زيادة التنفساع او ري حالة الحمى أيض  ن مريق الريتين -  

مثل  ن مريق الجهاز الهضمي ويحدث بسبب استمرار التقيؤ او امسهال ري الحاالت المرضية  -  

 .Enteritisالديزنتري والكوليرا أو امسهال الدهني أو إسهال المنامق الحارة أو التها  األمعاء 

ناول األواية المرتفعة التركيز تنتيجة  بأنوا   او داء السكر مثل الخلل الكلوي او ن مريق الكلية  - 

 .السكري او الملحي او أواية األمفال الجارة ، وكالك  ر  ماء البحر المالب
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 دورة الكلية في تنظيم التوازن المائي في الجسم
 لى كمية الماء المفقود   ن مريق السيطرة كمية الماء ري الجسمتنظيم  مبيعياع تستطيع الكلية    

قلة الماء وإررازه والتخلص من جزء من  ري  و إ ادة امتصا   إلى الخ يا والد   ندجازه أاحتب

 .حالة ارتفاع مستواه ري الد 

مثل )إ ادة امتصاص الماء والعنا ر الذاايية واأللكتروليتات المسؤولة  ن إرراز و أن الوحدة    

 Nephronري الكلية هي النفرون  (االكلوكوز واألحماض األمينية والصوديو  والبوتاسيو  وويره

 .( هناك نحو مليون وحدة منها ري كلية امنسان)

 ، تطرح كميات كبيرة من البول أذا كان  كمية الماء التي يتناولها الجسم ري الذااء كبيرة أن الكلية    

ينظم  ملية و،  عاع لكمية الماء الموجود ري الد الكلية قادرة  لى إرراز بول مركز أو بول مخف  تبر

هورمون فاسوبرسين إ ادة امتصاص الماء هورمون تفرزه خ يا الذدة النخامية هو 

Vasopressin   الاي يحفز خ يا الكلية ري النفرون  لى امتصاص الماء الرا ب وإ ات  إلى الد

 ندما تقل كمية ،  Antidiuretic Hormone (ADH) بهورمون المضاد لالدرارولاا يسمى 

الد  يصبب الد  مركزاع ويزيد ضذط  االزموزي وتتأثر بهاه الزيادة ري الضذط خ يا  الماء ري

تسمى مستقب ت ربعد تحسسها ترسل  Hypothalamusخا ة ري جزء الدما  وهو الهايبوثاالمس 

إلى الد  ثم ينتقل إلى الكلية  ADHل إ ارات  صبية إلى الذدة النخامية تؤدي إلى تحرير هورمون ا

وبصورة خا ة خ يا األنيبيبة الملتفة البعيدة ولفة )ري نفاذية جدران األنيبيبة البولية للماء  إذ يؤثر

 .رتزيد من امتصا ها للماء الاي تعيده إلى الد  ونتيجة لالك يقل حجم البول المطروح( هنلي

الد  مخففاع و لى العكس من ذلك  ندما تزيد كمية الماء ري الد  نتيجة زيادة الماء المتناول يصبب 

المتحرر ري الد   ADH، وينتج  ن هاا نقص ري كمية هورمون  رينخفض الضذط األزموزي ل 

وقد ،  Diuresisامدرار  ة وإخراج كميات كبيرة منمما يؤدي إلى نقص امتصاص الماء ري الكلي

 لى حين ري الدقيقة ( مللتر 6،35)وجد أن حجم البول المطروح يقل تح  تأثير هاا الهورمون إلى 

 .ري الدقيقة( مللتر 26-15)يصل الحجم ري ويا  هاا الهورمون إلى 

قشرة الذدة الكظرية الاي تفرزه  Aldosteroneهورمون االلدستيرون أما الهرمون الثاني رهو 

خ يا األنيبيبة البولية، ومن ثم  صاص الصوديو  واالحتفاظ ب  من قبل لى زيادة امت وهو يعمل

، و ندما يقل إرراز هاا الهورمون يفقد الجسم كميات  متصاص الماء أو االحتفاظ ب يؤدي إلى إ ادة ا

توقف إفراز أذا ، و كبيرة من الصوديو  ري البول ومن ثم يؤدي ذلك إلى رقد كميات كبيرة من الماء

رأن  (تدمير الخ يا التي تفرزه ري الذدة النخامية مث )ري الد  نتيجة ألي سبب  ADHهورمون 

تطرح ري و امتصا ها إلى الد  بلية إ ادة امتصاص الماء تتذير حيث تقل كميات الماء المعاد  مل

 Diabetesالبول ريصبب البول وزيراع ومخففاع وهاا يحدث لدى مرضى داء البول وير السكري 

Insipidus ل كما ري داء البول وير السكري أو التقيؤ المستمر وامسها)يؤدي رقدان الماء السريع و

لماء ري مدة إلى حدوث ما يسمى بالجفاف ويموت الشخص أذا استمرت الحالة وأذا لم يعط ا (الشديد

 ابة بمرص الكوليرا الاي ال يستطيع التحصل هاه الحاالت  ند ا  وقد  سا ة،( 72-16)أقصاها 

 .الجسم مع  استرداد الماء المفقود  ند استمرار التقيؤ وامسهال الشديد

وكالك امررام ري  ر  الماء  وااللدستيرون ADHزيادة إفراز هورمون لك  لى العكس من ذ

ومن أ راضها انخفاض درجة  Water intoxicationحاالت التسمم المايي  حدوث إلىيؤدي 

 .حرارة الجسم ثم التقيؤ وكثرة التبول واالرتعاش واموماء ورقدان الو ي والاي يعقب  الموت
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 Sodium       الصوديوم
 

ري جسم ويوجد  هو السايد خارج الخلية ، Cation (+Na)د ايون الصوديو  االيون الموجب يع

شكل أم ح ثلث الكمية ري الجهاز العظمي بمن الصوديو  وهو موزع بنحو ( وم 126)امنسان نحو 

 .مرتبطة والثلثان اآلخران موز ان  لى سوايل الجسم المختلفة ري الد  واألنسجة العصبية والعضلية
 

 امتصاص وإفراز الصوديوم

 ن (% 5)نحو  ولة ويتم رقد كمية  ذيرة من يتم امتصاص الصوديو   ن مريق خ يا األمعاء بسه

ويتم  تكون كميات كبيرة من  ري األمعاء ،امسهال حيث ي وقد يفقد كميات من  بسبب مريق البراز

مريق تنظيم  ملية امرراز التي البول وبشكل مبيعي معتمداع بالك  لى  يات كبيرة من  ريمرح كم

أن زيادة كمية الصوديو  ري الجسم يؤدي إلى قلة إرراز هورمون االلدستيرون و ، تقو  بها الكليتان

يؤدي إلى الشعور بالعطش الاي يتحسس لها  امتصاص الصوديو  مما الاي يقلل من  ملية إ ادة

إلى تناول الماء والاي بدوره  ومن ثم يؤدي Hypothalamusمركز العطش ري الهايبوثاالمس 

 .يؤدي إلى المسا دة ري  ملية إرراز الصوديو  من الكليتين وبزيادة الماء المفقود  ن مريق الكليتين
 

 

 

 وظائف الصوديوم
 

االيونات السالبة والموجبة ري كل من داخل وخارج الخلية  من خ لتوازن السوايل يعمل  لى  -1

 . لى الضذط االزموزي للخ يا يتم التوازن المايي والحفاظر
 

القا دي لخ يا الجسم والمحارظة وتنظيم الوسط الحامضي  من خ لالقا دي والتوازن الحامضي -2

 .ويتم تنظيم ذلك باال تراك مع ايونات الكلور والبوتاسيو  والبيكاربونات ، (7،4) الجسم PHل  لى ا
 

نقل العنا ر الذاايية مثل الكلوكوز واألحماض  عمليةريقو  بنفاذية الخلية  دور ري للصوديو  -3

 .ما يسمى مضخة الصوديو ة  ن مريق النقل الفعال اواألمينية من خ ل جدار الخلي
 

تهيج وتحفيز العض ت من   ملية  ن مريقحركة العض ت  ر الصوديو  دور مهم ريأن لعنص -4

 .يةة من الخ يا العصبية إلى العضلنقل ام ارات العصبي خ ل
 

ثارة وتحفيز ام صا  والعض ت لها دور ري  ملية ا ايونات الصوديو  وايونات البوتاسيو  -5

 . لى أداء  ملية نقل ام ارات ثم  ملية تحفيز وإثارة الخ يا بشكل مبيعي
 

 .ضروري ري  مليات تمثيل الكاربوهيدرات  -1
 

 أعراض نقص الصوديوم

يحدث ري الحاالت المرضية الصوديو  بل األواية المنخفضة نتيجة لتناول  ال يحدث نقص الصوديو 

هاا وجب تعويض ، ل Feverلتعرق  ند ام ابة بالحمى  ن مريق ا واامسهال  الشديد وخا ة 

التي تحتوي  لى كميات كارية  الكميات المفقودة  ن مريق تناول كميات من ملب الطعا  أو األواية

االضطرابات والتشنجنات العصبية والعضلية  يؤدي إلى حدوثرسقص أما أذا لم يعوض هاا الن من  ،

 .وخاصة لعضلة القلب فضال  عن الشعور بالتعب والضعف والصداع والشعور بالغثيان

 

 :اعراض زيادة الصوديوم في الدم 
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 .امراض الكلى  -4                           .ارتفاع ضذط الد   -1

 .سرمان المعدة  -5                   .           السكتة الدماوية  -2

 .ضع   ض ت الجسم و د  انتظا  ضربات القلب -1 .         امراض القلب خصو ا التاجية  -3
 

 همصادرو احتياجات الصوديوم

 .من الصوديو  لتسد حاجتهموم 2والتي تورر  من ملب الطعا  يومياع للبالذين (وم 3-1)ينصب بتناول 

 :  ومن مصادر الصوديو

 . أليهاوالمضاف ملب الطعا  المستخد  ري األواية المختلفة  -

طبيعية للصوديو  وهي الحليب واللحم والبيض و دد من الخضراوات مثل المصادر ال -

 . األخرى مثل الكررس والسبركس لسبينا  والخضراوات الورقيةالشوندر والجزر وا

 
 

 Potassium البوتاسيوم    
 

وهو أحد األيونات ، ( ورا  216)نحو ضع  كمية الصوديو  ي الجسم بر تقدر كمية البوتاسيو 

ويتراوح .وتوجد كمية قليلة من  خارجهابشكل رييسي داخل الخلية  الموجود Cation(+K)الموجبة 

 (. مل166/ملذم126نحو )نة بتركيزه ري الخ يا مقار( ملل166/ملذم26-14بين)ري السير  تركيزه 
 

 يومامتصاص وإفراز البوتاس

كميت  الموجودة أن بوتاسيو  األواية سهل االمتصاص  ن مريق خ يا األمعاء الدقيقة ويعتمد  لى 

 .ري الذااء 

 لهاا رأنامتصا   مرة ثانية بعد إررازه خ ل األمعاء  كمية البوتاسيو   ادة تبقى ثابتة وذلك ب  ادة

ن مريق االدرار والتعرق ، ويفرز الزايد  %( 166أي )امتصاص البوتسيو  يكاد يكون كامل 

 .ري الجسم لمحارظة  لى الصوديو ل فرز الكليتان البوتاسيو  بالتبادل مع الصوديو ت
 

 وظائف البوتاسيوم

خارج الخلية تتم  بوجود أيونات الصوديو  ريتوازن الكتروليتات سوايل الجسم يعمل  لى  -1

 .ن الماييالمحارظة  لى الضذط االزموزي للخلية ويتم تحقيق التواز

 .ل  دور ري التوازن الحامضي القا دي للخ يا وذلك مع أيونات الهيدروجين -2

العصبية من األ صا  إلى ري نقل ام ارات  وتاسيو  مع أيونات الصوديو  دور مهميؤدي الب -3

 . ض ت القلب وانتظا  ضربات القلب ري  ملية تقلص وانبسام  العض ت ، وهاا يعد مهماع 

ري حركة العض ت المخططة وأن  مع الصوديو  والكالسيو  ينظم  ملية تحفيز  دور مهميؤدي  -4

 .وإثارة األ صا  والعض ت 

من البوتاسيو  تصرف لذرض تحويل ( ملي مول 6،31)نحو رتمثيل الكاربوهيدرات  ل  دورري  -5

ر السك ولهاا رأن ري حالة   ج مرضى) وم كليكوجين من كلوكوز الد  ،1وتصنيع كمية 

  وتقل كميت  ري الد  تستهلك كميات من البوتاسيوريتكون الكليكوجين من الكلوكوز  باالنسولين

يات  ري الد  ميا أي انخفاض البوتاسيو  بالد  إال أذا كان  كمييؤدي إلى حدوث ما يسمى بالهايبوكالر

 .(البوتاسيو  إضاريةمن  كميات سكر باالنسولين إ طاءهمولهاا رأن  يرارق   ج مرضى ال كارية،

 .أن بناء البروتينات من األحماض األمينية يتطلب استعمال كميات من البوتاسيو  لهاه العملية -1
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 أعراض نقص البوتاسيوم

من النادر ان يظهر نقص للبوتاسيو  من الذااء النتشاره ري مجمو ة واسعة من االواية وبكميات 

مرض : مثل ي انخفاض مستوى البوتاسيوم في الدمعوامل كثيرة تساعد فكارية ، لكن هناك 

السكري ، امراض المسالك البولية ، االمراض المسببة لإلسهال ، اال ابة بالتقيؤ لفترات مويلة ، 

، ارتفاع ( edema ند اال ابة باالديما )امراض سوء التذاية ، استعمال األدوية المدررة للبول 

نتيجة لهاه االسبا  يحدث نقص ري البوتاسيو  وتظهر حموضة وضذط الد  يخفض البوتاسيو  ، و

 :النقص كالتالي  اعراض

 .ضع  ري العض ت والاي يمكن ان يؤدي الى  لل وحدوث خلل ري الجهاز التنفسي  -1

 .زيادة دقات القلب وانتفاخ ري المعدة وبطء ري النمو  -2

 .رجاة ري الحاالت الشديدة ارتفاع ضذط الد  و م انتظا  دقات القلب وقد تحدث الوراة  -3

 . الجهاز الهضمي ري واضطرابات التها  المفا ل -4
 

بسبب اال ابة بالجفاف او اخا جر ات  الية من  الد  تاسيو  ري مستوى البو ارتفاع ري حالةأما 

 :ري الد  منها  اعراض نتيجة ارتفاع البوتاسبوم ن مريق الوريد او الفم رتظهر 

، خلل ري الجهاز صو ا  ضلة القلب ، قصور ري وضيفة الكليتين تل  وضع  العض ت وخ 

العصبي ، ضع  ري التنفس ،  د  انتظا  دقات القلب ، تذيير ري منحنى المخطط الكهربايي للقلب 

وقد يحدث توق  للقلب ، ويمكن معالجة ارتفاع البوتاسيو  با طاء الشخص اواية رقيرة بمحتواها 

 ( .اسيو  المتناولتقليل البوت)من البوتسيو  
 

 احتياجات البوتاسيوم ومصادره

سيو  بل يوجد ري كثير من األواية ، ومن االواية النباتية هي الفواك  لبوتاليس هناك وااء خاص ل

والخضراوات بصورة  امة والبقول والحبو  الكلية ، اما المصادر الحيوانية رهي الجبن والبيض 

 .يوميا ( وم 3-2) للبوتاسيو  بنحو ايومية تقدر االحتياجاتواللحو  ، و

 

 

 Chlorine (الكلوريد)الكلور 
 

من كمية المعادن الموجودة (% 3)يوجد الكلور ري الجسم  لى  كل أيون الكلورايد حيث يشكل نحو 

ري السوايل الجسمية  ويوجدري الجسم وهو األيون السالب الرييسي الموجود ري سوايل خارج الخلية 

ري المعدة  لى  كل )والجهاز الهضمي  (النخاع الشوكي خا ة)ز العصبي منها سوايل الجها

 .كالك وهو موجود  ري الد  HCI)حامض الهيدروكلوريك 

 

 امتصاص وإرراز الكلور

أن أيون الكلوريد يمتص كلياع من خ ل خ يا األمعاء الدقيقة وتتم  ملية إ ادة امتصا   من خ ل 

هورمون االلدوسترون ، أن الفقد الرييسي يحدث للكولوريد  ن  الكليتين وإررازه  ن مريق تأثير

 ن مريق امسهال والتقيؤ الشديدين إذ  البول وذلك ري الحاالت الطبيعية ، كما يحدث رقدان مريق

 .توجد كميات كبيرة من  ري المعدة

 
 

 وظائف الكلور
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 .ري توازن االلكتروليتات ري الجسممهم  يعد الكلور  نصر  -1

ضذط االزموزي لسوايل الجسم وخ ياه والمحارظة  لى التوازن المايي مع الى يحارظ  ل  -2

 . نصر الصوديو   لى  كل أيونات ملب الطعا 

ري الد  حيث يحارظ  لى رقم  الحامضي القا دي ري الجسم وخا ةالمحارظة  لى التوازن   -3

 .للد  PHل الحموضة ا

كريات الد  الحمر حيث يحارظ  لى ري ويحل  نصر الكلور محل أيونات البايكاربونات   -4

 .توازن حامض الكاربونيك

 Pepsinلعمل أنزيم الببسين  ليورر وسط حامضيPH (1-1،5 )يخفض حموضة المعدة إلى  -5

 .المسؤول  ن بداية هضم البروتينات
 

 أعراض نقص الكلور

يؤ وامسهال التقاألواية لكن يحدث رقدان كبير ري حالة  حدث نقص ري الكلور منبصورة  امة ال ي

نتيجة لتكون مركبات قلوية  ويةلويؤدي رقدان الحامض والكلور إلى ارتفاع الق المستمر والشديد ،

ونتيجة ،  Hypochloremic Alkalosisيكاربونات الصوديو  إذ يطلق  لى هاه الحالة اسم مثل ب

يزداد  (ACTA)لزيادة نشام هورمونات قشرة الذدة الكظرية ومنها هورمون االدرينوكورتيكويد 

 .Cushing’s Diseaseه ري الد  ويطلق  لى هاا الخلل مرض كا نجتركيز الكلور وارتفاع تركيز

 

 احتياجات الكلور

ملذرا  من ( 5166-1766)ال توجد مقررات للكلور بشكل واضب لكن تقدير االحتياجات بنحو 

 .NaC1الكلور يومياع وأهم مصادره هو ملب الطعا  

 

 ةاألمالح المعدني

 اليود -الحديد  –الكالسيوم 

 
لكن تختل   للحفاظ  لى الصحة وإدامة الحياة ، المعادن مثل الفيتامينات يحتاجها الجسم بكميات قليلة

موجودة ري ، وهي  ن الفيتامينات والعنا ر الذاايية األخرى بأنها  نا ر وير  ضوية المعادن 

لإلنسان ويوجد  دد آخر ري  عدني ضروري نصر م( 21)الكون وهناك نحو الطبيعة منا أن خلق 

إن العنا ر المعدنية تعد مواد رعالة بعد دوره الوظيفي ورايدت  للجسم ،  جسم امنسان لكن لم يفهم

تؤخر  ترتبط بها رقد توجد مواد ، لالك كيمياوياع وذلك بسبب امت كها  حنات سالبة أو  حنات موجبة

أو تواررها الحيوي  لى حين أن  دد  availabilityرها أو تعيق من امتصا ها حيث تحدد من توار

 .من المركبات تزيد من تواررها الحيوي بزيادة امتصا ها

واية كما توجد ري األرض والمياه ، وتختل  األواية توجد ري األنسجة النباتية والحيوانية كاأل

 عدنية وأواية رقيرة منها ،قد توجد أواية ونية بالعنا ر الما حتواها من العنا ر المعدنية ولهامب

يمكن التذلب  لى هاا التباين ب ضارة العنا ر الناقصة لعدد من األواية وهاا ما يحصل  ند تد يم و

    .الطحين أو الخبز مث ع بالعنا ر المعدنية مثل الحديد والزنك والكالسيو 

يجب مرا اة ما يتناول  الفرد ى رة العنا ر المعدنية  الية مقارنة بالعنا ر الذاايية األخرإن سميّ     

كلما زاد وجود العنصر المحسوبة منها ، ر الجر ات الكبيرة وير ويجب تجنبمن العنا ر المعدنية 
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قل امتصا   من الجهاز الهضمي والعكس  حيب ، إذ  ندما يكون ي من  ري الجسم وازداد الخزين

 .مستواه قليل داخل الجسم رأن امتصا   يزداد

نارس بين العنا ر المعدنية حول امتصا ها رمث ع زيادة كمية الحديد تؤدي إلى قلة هناك حالة ت

امتصاص الزنك والعكس  حيب، أي أن  أذا احتوى الذااء  لى كميات كبيرة من  نصراع ما رأنها 

 .deficiencyتقلل من امتصاص الثاني وقد تؤدي إلى ظهور حالة النقص 

 

 ةالوظائف العامة للعناصر المعدني
 .لألنزيمات ري التفا  ت الحيوية Cofactorتعد كعوامل مسا دة  -1

 .المركبات مثل الفيتامينات واألحماض األمينيةا ر الذاايية أولكثير من العنتعد جزء تركيبي  -2

 .تقو  بتنظيم وتوازن السوايل ري الجسم -3

 .لتنظيم مستوى حموضة الجسم والسوايل الجسمية buffersتستخد  كعنا ر منظمة  -4

 .تستخد  ري  ملية نقل ام ارات العصبية -5

 .لها دور ري نقل العنا ر الذاايية األخرى خ ل جدران الخ يا والجسيمات -1

 .لها وظاي  تركيبية ري أجزاء كثيرة من الجسم مثل العظا  واألسنان -7

 .للنمو والتكاثر ري الكاينات الحيةوضرورية  ضرورية لتكوين وتخثر الد  -5
 

 : نية إلى مجموعتين هماتصنف العناصر المعد

من % 56-16وتشكل نسبة  Macroelements الرئيسةالعنا ر المعدنية تسمى : األولى 

 .يوم/ملغم 111من  أعلىيجب أن يتناولها امنسان بكمية  بالجسم وهي ضرورية العنا ر الموجودة

% 46-26نحو  وتشكل Microelements غير الرئيسة أو النادرةالعنا ر المعدنية هي : الثانية 

وتتراوح نسبتها بين العنا ر ( يو /ملذم166) أقل منضرورية بمستوى من العنا ر المعدنية وهي 

 .(نسبت  ري الجسم وامئة) وهو الكوبلت ( 1،11114)والواطيء ، وهو الكالسيوم%( 2)العالية 

 

     Calcium الكالسيوم
     

من (% 99)أن نحو  من وزن الجسم ،(% 2-1،5)ميت  بنحو هو احد العنا ر الرييسة وتقدر ك    

م أن كمية الكالسيو  التي تدخل وتخرج من الجسوجودة ري الجهاز العظمي واألسنان ، هاه الكمية م

ر نها توزع  لى أنسجة وخ يا %( 1)أما النسبة الباقية وهي ملذرا  ، ( 766)يومياع تقدر بنحو 

صور الكالسيوم في ) ل مبيعي  لى الصور اآلتيةيوجد الكالسيو  بشكوايل الجسم األخرى ، ووس

 :الجسم 

 نات منها االلبومين والكلوبيولينبالبروتي ويكون مرتبط موجود في البالزماوهو  غير قابل للتبادل -1

 . ويمثل نحو نصف الكالسيوم

ر ول  دو من الكالسيوم الموجود في البالزما%( 45)ويشكل نحو  (++Ca) قابل للتبادل ومتأين -2

وهو قابل للتبادل مع  وري العظا  والجهاز العصبي والقلبها  ري  ملية تمثيل الكالسيو  ري الجسم 

 .كالسيو  هاه األ ضاء أو األنسجة

ع  من كالسيوم البالزما%( 5)حوالي ويشكل  مركبات عضوية معقدةكالسيوم بصورة  -3 وهو أيضا

 .قابل للتبادل وهو موجود بشكل معقدات مثل السترات
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 تمثيل الكالسيوم

ري الب زما  زن محتوى الكالسيو  ري الجسم ويحارظ  لى مستواهتواهناك أكثر من  امل يؤثر ري 

معاء ، اما مسؤولية توازن امتصاص وإرراز الكالسيو  من خ يا األمنها ضمن المدى الطبيعي 

 ن مريق ث ثة )رمونية السيطرة الهوظة  لى خزين الكالسيو  ري العظا  ، المحارالكليتين رهي 

 .(Calcitoninوهرمون الكالسيتونين  (PTH)، وهرمون جار الدرقية Dريتامين  هورمونات وهي 

 

 توازن امتصاص وإفراز الكالسيوم

ويتم امتصاص الكالسيو  ري ، من الكالسيو  الاي ري الذااء يتم امتصا    %( 36-16)أن نحو 

الذااء كثيراع بعد خروج  من المعدة إذ تكون أم ح  PHتذير امثني  شر وذلك ري المنامق التي لم ي

 .العالية PHل الكالسيو  وير ذايبة ري الوسط القليل الحموضة أو ا

 -:وهي العوامل تزيد امتصاص الكالسيومهناك  دد من و

ان  او قلت  كما ري الحمل رقدوخا ة خ ل النمو أو  ند حاالت :  حاجة الجسم للكالسيو  -1

 .حيث تزداد احتياجات الكالسيو  ويزداد الطلب  لي  وتقد  العمر والرضا ة

تركيز أيونات الكالسيو  تتأثر امتصاص الكالسيو  ر دييزقليل ري السوايل الجسمية  انخفاض -2

 .بالبروتين المستقبل داخل الخلية نتيجة لعوامل محفزة

لكن بزيادة الكالسيو  المتناول تزداد كمية الكالسيو  الممتصة بزيادة البروتين : بروتين الذااء  -3

 .يو  للمحارظة  لى توازن يزيد من احتياجات الكالسر  الكليتين الممتص سوف تزيد الفاقد  بر

أو زيادة الحموضة ري زيادة الكالسيو  الممتص حيث تسا د  PHل يسا د انخفاض ا: الحموضة  -4

ولهاا رأن ،  الحموضة ريزيد   مثل االكتوز الاي ينتج حامض االكتيك لى زيادة ذوبان  وتأين

 .ومزيج جيد ري الذااء ي الحليب يعتبر مفيدمبيعة وجود الكالسيو  وال كتوز ر

 -:التالي  منها العوامل التي تقلل من امتصاص الكالسيوماما 

المتصاص الكالسيو   بر جدار خ يا  هورمون رهو ضروري Dيعد ريتامين :  Dنقص ريتامين  -1

 .األمعاء

كبيرة ري األمعاء  الدهن ري الذااء أو قلة امتصا   من األمعاء يجعل كميات  زيادة : دهن الذااء -2

وهاا يؤدي إلى  رقلة امتصاص الكالسيو  من خ ل تكوين مواد وير ذايبة للكالسيو   لى  كل 

 .من األمعاء إلى خارج الجسم وهاه الصوابين تطرح وابين 

وهي ( رسفور1،5 :1)الفسفور هي /المثالية للكالسيو  النسبة  Ca/pالفسفور  الىنسبة الكالسيو   -3

أما بالنسبة للبالذين رتكون ، الرضا ة  او خ للألمفال والمرأة ري الفترة األخيرة من الحمل 

مثال اه النسب رأن كليهما يقل امتصا   ، ان زيادة أحد هاين العنصرين ري الذااء  ن ه( 2:1)

و  يؤدي إلى تكوين روسفات الكالسيو  التي تجعل من ذلك زيادة الفسفور مقارنة بالكالسي

 .الكالسيو  وير متورر ل متصاص

ري األواية تقلل من امتصاص الكالسيو   زيادتها Binding agentsاأللياف والمواد الماسكة  -4

ر الاايبة ويمنع مثل حامض األوكزاليك حيث يرتبط بالكالسيو  ويكون أوكزاالت الكالسيو  وي

،  حامض الفايتيك الاي يكون رايتات الكالسيو وكالك  لسيو   خ ل خ يا األمعاء ،امتصاص الكا

أما حامض الفاتيك ريوجد ري قشور الباور  اليك ري الخضراوات الورقيةويكثر حامض االوكز

 .الحنطة خا ةو

زيادة القا دية تعمل  لى إ اقة امتصاص الكالسيو  حيث تجعل من مركبات  وير ذايبة ريصعب  -5

 .امتصاص الكالسيو  منها
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  إفراز الكالسيوم

لذااء ال يتم امتصا ها بل تخرج مع أن كمية كبيرة من الكالسيو  المتناول  ن مريق ا      

ري سيو  ، او يفرز  ن مريق البول ، وكال(% 76)الفض ت حيث تقدر كميات  بحوالي أكثر من 

 .من الكالسيو   ن مريق الكليتين % (99)الحاالت الطبيعية يمكن إ ادة امتصا   نحو 

 

 التوازن بين حركة وترسيب الكالسيو 

زما بالمقابل كالسيو  متأين ري الد  أو الب وم كالسيو  تتبدل بصورة ثابتة  لى  كل  4هناك نحو 

وهناك ثالث هورمونات لها عالقة بعملية تنظيم وتوازن مستوى ، لعظا  ثاب  ري ا الجزء الكبير

 :وهي  الكالسيوم في الجسم
 

حفيز النقل الفعال للكالسيو  والفسفور من خ ل خ يا األمعاء ويشجع ي : Dهورمون ريتامين  -1

 . ملية تكلس العظا  بمسا دة حركة الكالسيو  من الد  إلى العظا 

أيونات  للمحارظة  لى مستوى  Dويعمل بالتوارق مع ريتامين :جار الدرقية  PTH لهورمون ا -2

الب زما رأن ودة روق الدرقية تعمل  لى إرراز   ندما ينخفض ري الكالسيو  الحرة ري الد  ، لكن

تحريك معاء  لى زيادة امتصاص الكالسيو  وحفز خ يا األالاي يعمل  لى ت PTHهورمون 

 .يسا د ري زيادة إرراز الفوسفاتظا  إلى الب زما ولكالسيو  من العا

 .هاه العوامل الث ثة تسا د  لى المحارظة  لى نسبة الكالسيو  والفسفور بالشكل الطبيعي

ببتيد متعدد يفرز من قبل خ يا األنسجة الرابطة ري وهو Calcitonin  هورمون الكالسيتونين -3 

لكالسيو  ري السير  ل يرتفاع وير الطبيعالو منع ا Dامين  ن تمثيل ريت وهو مسؤولالذدة الدرقية 

ولهاا رأن رعل  يعادل وبالعكس رعل هورمون روق  يل من تحرير الكالسيو  من العظا  ،بوسامة التقل

 .PTHالذدة الدرقية 

 

 وظائف الكالسيوم
 

 . من الكالسيو  الموجود ري الجسم متخصص لبناء العظا % 99رنحو  تكوين العظا  -1

الخ يا المتخصصة ري تكوين ري إذ يترسب الكالسيو  والمكونات األخرى :  تكوين األسنان -2

 . Ameloblastsخ يا االميلوب س  وهي األسنان 

اليونات الكالسيو  دور ري  ملية تخثر الد  حيث يعد ضرورياع ري  ملية تكوين بروتين  -3

 Fibrinرض ع  ن أن  يعطي الفايبرين ،  Prothrombinمن بروتين  Thrombineالثرومبين 

 .المكون نتيجة لعملية التخثر الثباتية والص بة لتكوين الشبكة التي تمنع النزف

رع بام ارات  لى التنقل ايونات الكالسيو  تدالكالسيو  ضروري لنقل ام ارات العصبية أذ ان  -4

 .العضلة المطلوبةالى  صبية إلى أخرى ميصالها  من خلية

مما إلى العضلة  العصبية  ندما تأتي ام ارة رجأة ويتأين ثم يتحرك من موقع  يتحرر الكالسيو  -5

 ATPماقة  لى  كل ويحرر ( واالكتينالمايوسين ) عضليةالياف لأال نشط التفا ل الكيمياوي بيني

 .تقلص وانبسام العض تولهاا رأن للكالسيو  دور ري  تتقلص العض تر

 .نفاذية العنا ر من وشاء الخلية  كالسيو   لىيؤثر  نصر ال -1 

 .ويرهاو ATPase و Lipase ال يبيز للكالسيو  دور مهم ري تنشيط  دد من األنزيمات مثل -7
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 :أعراض نقص الكالسيوم 

 Tetany الكزاز -1

 : ومن أ راض  Tetanyقلة الكالسيو  المتأين ري السير  يسبب الكزاز 

ع باآل تقلص وتشنج  ديدين مت -   ادة األمفالري  وتحدث.قطع ووير منتظم للعض ت مصحوبا

يكون السبب زيادة  ، وقد P/Ca ندما يتذير نوع الحليب من حليب األ  ذي النسبة الجيدة بين 

 .بالكالسيو  الفسفور مقارنة

نسبة  ند تذايهم بحليب األبقار وير المخف  حيث تكون ري  ال األمفال المولودون حديثاع يصا  وقد 

ستطيع تيسبب الكزاز تشنج العض ت وال و مقارنة بحليب األ  ،بين الفسفور إلى الكالسيو   الية 

  .الكليتين  ند هؤالء األمفال من تصفية حمل الفسفور

 Osteoporsis مسامية العظام -2

  أداء ب  طاء الكالسيو  يصاحب الع جيتم ، والنساء بعد سن اليأي  خا ةكبار السن وويحدث  ند 

 .تتميز العظا  بمساميتها وسهولة كسرها و عوبة التآمها التمارين الرياضية والحركة ،

 

 Osteomalacia لين العظام -3

ويحدث  يتميز هاا الخلل بظمور العظا  ولينها ومرونتها وهشا تها رض ع  ن سهولة انكسارها

 ندما اوويحدث ري كبار السن  خا ة الكالسيو  ،بصورة  امة نتيجة سحب المعادن من العظا  و

 . ري مرحلة الرضا ة والحمل خا ةيزداد الطلب  لى الكالسيو  و

 Rickets الكساح -4

هاا يؤدي إلى لين . الاي يؤدي إلى نقص امتصاص الكالسيو  Dيرتبط هاا المرض بنقص ريتامين 

 .ياتهم األولى والثانيةري رترات أول تكوينها  ند األمفال ري سني ح خا ةالعظا  وتذيير  كلها و

 

 احتياجات الكالسيوم

 :بأخا،  FDA و FAOمنظمة األمم المتحدة، منظمة الذااء والزرا ة  تو ي

 ملذم كالسيو  ري اليو  للبالذين  566-466نحو  -

 . م للمرأة الحامل والمرضعملذ 566-1266 -

 ملذم 546-316 مره أقل من سنة تكون التو يات  الطفل الاي -

 .مملذ 1266-566اكثر من سنة   مفالاأل -

المرضع وكبار السن واأل خاص الاين  أن تزداد حاجة الكالسيو  ري حاالت المرأة الحامل وو يجب 

 .أجراء الجراحة ري الجهاز الهضمي يعانون من سوء االمتصاص  ند

ملذرا  ( 1566)وإن  Bone Densityإن زيادة الكالسيو  ري الذااء تزيد من كثارة العظا      

 .تسا د الكبار ري السن واأل مار المتوسطة من  د  رقدان كالسيو   ظامهم

 

 مصادر الكالسيوم

وهناك مايفة من األواية التي تحتوي  لى كمية ،  تعد منتجات األلبان المصدر الرييسي للكالسيو 

ل والحبو  معقولة من الكالسيو  مثل البيض والخضراوات ذات األوراق الخضر والبقول والنقو

 .Whole Grainالكلية 
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 Iron  الحديد
 

 -:ورامات حديد موز ة  لى الشكل اآلتي( 4)يحتوي جسم امنسان  لى نحو 

ري ب زما الد  يرتبط ببروتين حامل ل  من نوع بيتا كلوبيولين  يوجدكمية قليلة تكون  متنقلحديد  -1

Beta – Globulin يسمى نسبة لوظيفت  وهي الترانسفرينو Transferrin. 

ري كريات  ي مادة الهيموكلوبين كصبذةري الجسم موجود ر من الحديد الكلي(%76-15)أن نحو  -2

 . موجود ري العض ت كجزء من تركيب المايوكلوبين(% 5)أما الجزء اآلخر هو نحو  ، الد  الحمر

تين يريرلي  ون مع بروتين يطلق  مخز يكون من الحديد الموجود ري الجسم(% 26)أن نحو  -3

Ferritin  ري الكبد والطحال ونخاع العظا والموجود. 

أما الباقي من حديد الجسم رموجود ري الخ يا الجسمية ويوجد معظم  مصاحب لألنزيمات  -4

 .خا ة أنزيمات األكسدة منتاج الطاقة

 

 Iron Absorption امتصاص الحديد

  .د  لى امتصا   وهو يتأثر بعدد من العواملديد يعتمللح Bioavailabilityأن التوارر الحيوي 

والحديد وير الهيمي  Heme Ironالحديد الهيمي لحديد يدخل الجسم  لى  ورتين هما اان 

Nonheme Iron. 

. من الحديد المتناول يتم امتصا   ويحدث معظم االمتصاص ري االثني  شر(% 36-16)أن نحو 

 . ن مريق البرازمن الحديد يخرج (% 96-76)أما الباقي وهو 

 

 العوامل التي تؤثر في امتصاص الحديد

 -:ومنها ما يأتيهناك  وامل تسهل من امتصاص الحديد 

كلما كان  حاجة الجسم للحديد كبيرة زادت  ملية االمتصاص وهاا مرتبط  : حاجة الجسم للحديد -1

أثب  أن امتصاص الحديد كثير من الدراسات ، الموجود ري خ يا األمعاء  Ferritinبكمية الفرتين 

 .بذير المصابين بها مقارنةيزداد لدى األ خاص المصابين باالنيميا 

 HCIوحامض الهيدروكلوريك  Ascorbic Acidمثل حامض االسكوربيك    العوامل المختزلة -2

 .كون سريع االمتصاص ي رة حديديك إلى حديدوز والاي و حيث تحول هاه األحماض الحديد من

الفايتات  هاات كارية من الكالسيو  المرتبط بالعوامل التي تعيق امتصاص الحديد منوجود كمي -3

 .وحامض الفايتيك والفوسفات وهي التي ترتبط بالحديد وتمنع امتصا  

 

 -:ومنها ما يأتي Factors Hindering Absorptionهناك  وامل تعيق امتصاص الحديد  -4

هناك  ند زيادتها ، وكالك األلياف ولفوسفات واالوكزاالت مثل الفايتات وا وجود المواد الرابطة -

المصابين باالنيميا خصو اع مثل الشاي  قلل من امتصاص الحديد وير الهيمي ريمواد ثب  أنها ت

 .والقهوة

 . ند حدوث خلل ري المعدة خا ةو HCIقلة إرراز العصارة المعدية لحامض  -

الحديد ومنها  خا ةمعاء ويعيق امتصاص المعادن وأي مرض يؤدي إلى تل  خ يا المعدة واأل -

أمراض الجهاز الهضمي التي تؤدي بعضها إلى امسهال ورقدان كميات كبيرة من محتويات األمعاء 

 .ومنها الحديد
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 Iron Storage خزن الحديد

العظا   ن مريق الترانسفرين ينتقل الحديد إلى خ يا الجسم وأنسجت  وإلى أماكن خزن  ومنها نخاع 

والكبد حيث ينتقل إلى بروتين آخر ليصبب الحديد مخزن  لى  كل ابوررتين يكون ري  الحديد قاب ع 

 .للتبادل لخزن  داخل الكبد

 ندما تزداد سر ة هد  كريات  خا ة ندما تزداد كمية الحديد ري الد   ن قابلية خزن الفرتين و

حالة االنيميا التحللية  Malariaالة الم ريا الد  الحمر وكالك ري الحاالت وير الطبيعية مثل ح

Hemolytic Anemia  يخزن الحديد ري الكبد  لى  كل خزين وير ذايب أو وير قابل للتبادل

ومن هاه األ كال المخزونة يمكن تزويد  ملية تكوين  Hemosiderinيد ى الهيموسدرين 

د يستخد  ري  ملية تكوين يو  حدي/ ملذرا  ( 25-26)أن نحو . الهيموكلوبين من الحديد

 .الهيموكلوبين ري الحاالت الطبيعية وبالنسبة للبالذين

يوماع ( 126)وبهاا يمكن للجسم أن يدور الحديد من خ ل هد  الخ يا الحمر بعد أن تعيش مدة نحو 

 .يخزن الحديد أو يستخد  مبا رة ري بناء وتكوين هموكلوبين حديد لخ يا حمر جديدة ري النخاع

 

 Iron Excretion راز الحديدإف

 ن مريق البول والجلد تقدر بنحو  ياع منها كميات قليلة جداع يفقد الجسم نحو ملذم واحد من الحديد يوم

 .ملذم ري البراز( 6،5)ملذم ري اليو  الواحد  لى حين يتم رقد نحو ( 6،1)

 ند واء الوالدة العمليات الجراحية إثن وتزداد كمية الحديد المفقودة بالنسبة للمرأة ري الدورة الشهرية 

 .ام ابة باألمراض وحاالت النزف

 

 وظائف الحديد

إلى خ يا وأنسجة الجسم كارة  ن أهم وظيفة للحديد دوره المهم ري نقل األوكسجين من الريتين  -1

مكون أيضاع لصبذة المايوكلوبين الموجودة ري مريق  بذة الهموكلوبين ري كريات الد  الحمر و

 . ت حيث تكون مسؤولة  ن خزن األوكسجين لوظيفة العضلةالعض

 

منها انزيمات السايتوكرو   Cofactors امل مسا د لكثير من األنزيمات المسؤولة  -2

Cytochromes الكاتاليز  وانزيمCatalase  والبيروكسديزPeroxidase وويرها. 

 

 

 أ راض نقص الحديد

تظهر إ راض ن مراحل النمو او أي سبب اخر بأي مرحة ممخزون الحديد ري الجسم   ند قلة

 .النقص إذا لم تسد هاا الخلل

الدول الفقيرة التي تعاني من مشاكل ري  خا ةو Anemiaونتيجة نقص الحديد ينتج مرض رقر الد  

نقص الذااء ورداءة نو يت  والتي تقل ريها مصادر الحديد ري الوجبات الذاايية وأهمها اللحو  

  .م  ن ذلك الحقا بالتفصيلاء ، وسنتكلالحمر
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 Iron Overload زيادة الحديد في الجسم
 

أن كميات كبيرة من الحديد قد تتراكم ري الجسم وقد يكون السبب تناول كميات كبيرة من الحديد أو 

 :سبب المشاكل التاليةيكون بنتيجة لزيادة تحلل كريات الد  الحمر وقد 

  Hemosiderosisل حالة ا -1

لذااء التناول أو زيادة لة زيادة كمية الحديد المخزن وذلك بسبب زيادة الحديد ري اوهي حا

 .ري الجسم الهيموسدرينحيث تزداد مادة  االمتصاص
 

  Hemochromatosisل ا -2

وهو مرض وراثي نادر يحدث بشكل رييسي  ند الاكور التي ريها تتشبع أنسجة وخ يا الجسم 

وقد يعاني المريض من  Bronze Coloration بشكل برونزي  بالحديد حيث يظهر ريها المصا

من امتصاص  ويعالج المريض ب  طاءه مواد تقلل ؤدي ب  ذلك إلى داء السكر الشديد ،تل  الكبد وي

 .Desferrioxamineل مواد ا هاحديد منالحديد وتعمل  لى مسك ال
 

3- Repeated Transfusion  

م  خ ل نقل الد   ن مريق األوردة وتكرار العملية لمعالجة زيادة تراكم الحديد نتيجة تراكهو 

 .مشاكل االنيميا التحللية وتحلل الد  ونتيجة لزيادة تكسر وهد  كريات الد  الحمر

 

 

 Iron Requirements احتياجات الحديد

ي يمر تختل  احتياجات امنسان للحديد نتيجة لعدد من العوامل منها العمر والحالة الفسيولوجية الت

 WHOومنظمة الصحة العالمية  FAOبها الفرد ، وقدرت منظمة األواية والزرا ة الدولية 

 :كالتالي احتياجات األرراد

 . ملذم يومياع للاكور البالذين( 5-19) -

 .لإلناث البالذات ( 14-25) -

ع للاكور( 16)ري  RDA لى حين تو ي لجنة الذااء والتذاية األمريكية  لى  كل   ملذم يوميا

 .ملذرا  لإلناث البالذات( 15)و ، البالذين 

 

 مصادر الحديد

حسن مصادر الحديد هي من مصادر حيوانية ونباتية وأن أجد الحديد ري مصادر كثيرة منها يو

( : 3-9)األ ضاء الداخلية مثل الكبد والقلب واللحو  الحمر بصورة الجدول  خا ةحيوانية و

 مصادر الحديد من األواية
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 Iodine ود   الي
من هاه (% 56. )ملذرا ( 56-26)أن كمية الموجودة ري جسم امنسان البالغ قليلة وتقدر بحوالي 

ري الجلد و (% 16)و  Thyroid Glandري الذدة الدرقية (% 26)الكمية ما توجد ري العض ت و 

جسم والذدد تنتشر ري ال(% 14)الذدة الصفراء وما تبقى وهي  خا ةري الجهاز الهضمي و(% 1)

 .وأكثر األنسجة تركيزاع ري اليود هي أنسجة الذدة الدرقية. األخرى والجهاز العصبي المركزي والد 

 

 امتصاص وتمثيل اليود

وأن هاه األيونات قد  Iodide Ionsيمتص اليود الذاايي ري األمعاء الدقيقة  لى  كل أيون االيودايد 

نحو ثلث الكمية يتم امتصا ها  Thyroglobulinكون ترتبط ارتباماع ضعيفاع بالبروتينات حيث ت

وما تبقى وهي ثلثي الكمية تفقد  ن . بوسامة خ يا الذدة الدرقية حيث تختفي من جهاز الدوران

 .أيا  بعد تناولها( 3-2)مريق البول خ ل 

أن الهرمون الاي يحفز خ يا الذدة الدرقية  لى اخا اليود وتخليق هورمون الثايروكسين 

Tyroxine  هو هورمون الذدة النخاميةPituitary Hormone  ويطلق  لي  هورمون المحفز للذدة

وهو الاي يحارظ  لى التوازن الطبيعي  Thyroid Stimulating Hormone (TSH)الدرقية 

 .لليود ري الجسم

 :يفرز هورمون الثايروكسين من الذدة الدرقية  لى  ورتين هما 

ويحتوي ري تركيب   لى أربع ذرات يود هورمون  Thyroxine (T4)هورمون الثيايروكسين 

 .ويحتوي ري تركيب   لى ث ث ذرات يود  Triiodothyronine (T3)ثايروكسين ث ثي اليود 

 

 وظاي  اليود

لليود دور ري تكوين هورمونات الذدة الدرقية الماكورة أنفاع الاي يدخل ري تركيبها ومن خ ل هاه 

 .ي  مليات التمثيل ري الجسم يمكن إدراك أهمية وروايد اليودالهرمونات ودورها ر

ذلك أن لهرمون الثايروكسين دوراع ري تحفيز األكسدة ري الخ يا وتنظيم سر ة التمثيل األساسي 

Basal Metabolic Rate (BMR)  ن مريق زيادة كمية األوكسجين المأخوذة وبزيادة سر ة 

يعتقد أن لليود دوراع مهماع ري . ري  ملية أكسدة الكلوكوز خا ةتفا ل أنزيمات التمثيل التي تحصل و

 .و ملية تخليق الكولسترول A ملية تحول الكاروتين إلى ريتامين 

 

 أ راض نقص اليود

الاي يدوره يحفز  TSHيؤدي نقص اليود إلى تضخم الذدة الدرقية نتيجة الستمرار نشام هورمون 

كن الاي يحصل هو تكون وتراكم بروتين الكلوبيولين الذروي الذدة الدرقية مرراز الثايروكسين ل

Thyroglobulin Colloid  ( 766-566)إذ يتراكم ري حويص ت الذدة ريزداد حجمها إلى نحو

 Endemicأو  Goiterوم واحياناع يزداد  ن ذلك ريطلق  لى هاه الحالة من تضخم الذدة الدرقية 

Goiter  جميع أنحاء العالم خا ة ري المنامق التي تعاني من المتومن، وينتشر هاا المرض ري

وقد يحدث التضخم نتيجة ألسبا  أخرى قد تكون نتيجة . نقص كميات اليود ومنها المنامق الجبلية

 .لخلل إنزيمي ري  ملية تخليق الهرمونات نفسها

ور التضخم وقد يتسبب المرض ال نتيجة لنقص اليود ري الذااء بل نتيجة لوجود مواد تؤدي إلى ظه

،  ن مريق تقليل رر ة االستفادة أو التوارر Goitrogenic Substancesوتسمى المواد المدرقة 
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الحيوي لليود أو نتيجة تحول  من أيون االيودايد إلى اليود ومنها مواد موجودة ري القرنبيط والعايلة 

 .الصليبية بصورة  امة وباور الخردل

و ادة . لمراحل األولى ب  طاء اليود أو الهرمونات مبا رةويمكن معالجة هاا المرض خا ة ري ا

وإذا تطور المرض وزاد  Iodized saltيعطي اليود  ن مريق إضارت  إلى ملب الطعا   لى  كل 

ري . التضخم إلى الحد الاي ال ينفع مع  إضارة اليود تجرى العملية الجراحية باستئصال التضخم

اليود يصا  ا داد كبيرة من الناي خا ة النساء الحوامل والحالة المنامق التي تكون التربة رقيرة ب

ريكون نمو  Cretinismب تؤثر ري الجنين والطفل المولود إذ يصا  بالتقز  أو ما يصطلب  لي  

ويشمل ذلك تشويهات بالصوت  Mental retardationالطفل ضعي  ويصا  بالتخل  العقلي 

وقد يصا  األمفال أو المراهقين . الوالدة جر ات من اليودوالك   ويمكن تجنب ذلك ب  طاي   ند 

نتيجة لنقص اليود ريؤثر ري  مل الذدة الدرقية ريقلل نشامها  Myxedemaبمرض المكسيديما 

Hypofunction . وقد يكون السبب استخدا  أدوية مضادة للذدة الدرقيةAntithyroid drugs 

سر ة التمثيل القا دي أو األساي وقلة البروتين  وبهاا تظهر أ راض هاا المرض ومنها انخفاض

ورقر الد  وتشويهات ري الوج  وااليدي حيث  Protein Bound Iodine (PBI)المرتبط باليود 

 .تثخن ويتضخم اللسان ويصبب الك   بطيئاع 

 

 تأثير الكميات الزايدة من اليود

و ادة يؤدي ذلك إلى  Hyperthroidism ند زيادة كمية اليود التناول يزداد نشام الذدة الدرقية 

ومن أ راض  Exophthalmic Goiter: أو ما يسمى  Graves Diseaseظهور مرض كرارز 

هاا المرض زيادة التمثيل القا دي أو األساي بنسبة  الية مصحوبة بزيادة دقات القلب وتضخم الذدة 

 .الدرقية وجحوظ العينين ورقدان الوزن وسر ة التهيج العصبي

 

 حتياجات اليومية من اليوداال

مايكروورا  حسب ما تقترح  منظمة ( 146-166)تقدر احتياجات الفرد اليومية من اليود بنحو 

 .مايكروورا ( 25)يجب أن يتناولها الفرد هي نحو  Basalوأقل كمية  WHOالصحة العالمية 

 

 مصادر اليود

اك بصورة  امة وكالك المصادر واألسم Seafoodsأن أحسن مصادر اليود هي األواية البحرية 

 . النباتية مثل الخضراوات والباور النامية ري أراضي تربتها ونية باليود

وم ملب الطعا  ( 16/ )ملذم يود ( 1)و ادة يضاف  Iodized saltكالك الملب المضاف ألي  اليود 

 (%.6،61)أو نسبة 
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   Vitamins الفيتامينات
 

وهي  (مركبات: حياة وامين : ريتا )ياة أ ل يوناني وتعني مركبات الح كلمة مشتقة منالفيتامين 

الجسم اليستطيع أن أساسية لحياة األنسان وس مت  ، ان أو كيميايية أضارية مركبات  ضوية أو

وهي التمد الجسم بالطاقة ولكنها ضرورية لتحويل  من الطعا  ، يجب أن تؤخا نعها كليآ بنفس  لاايص

مواد  ضوية الاايبة ري الدهن ال   ملية التمثيل الذاايي ، ومن  فات الفيتأمينات انهاقة وتنظيم الطا

 ، و Cرتحتوي  لي النتوجين  دا ريتامينالاايبة ري الماء اما تحتوي  لى النتروجين ري تركيبها 

تتكون خارج جسم امنسان والحيوان و لي  ان يحصل من مصادرها الخارجية ألوراض النمو 

 Coenzymesلها دور قراين لألنزيمات  م العمليات الحيوية والبايولوجية ، ومعظمهاوتنظي والبناء

 .إذ تحتاجها األنزيمات ألداء دورها ري التفا  ت المختلفة ولهاا وجب تزويدها باستمرار
 

 يستطيعإذ ال ق االدرارعن طري ب ررازهاالذائبة في الماء  الفيتاميناتيستطيع الجسم أن يتخلص من 

 Overdosesغير سامة وليس لها تأثير سام عندما يتناولها الجسم بكميات كبيرة  خزنها لذلك تعد

ذا فأنها تظهر بعض السمية الكبد لالذائبة في الدهون فأن الجسم يستطيع خزنها في  الفيتاميناتأما 

 .تأو فرط الفيتامينا Hypervitaminosisعند تراكمها بكميات كبيرة حيث ينتج ما يسمى 
 

تفقد بالتحضير والطبخ والخزن وتتل   سريعة التل  والتأثر بالعمليات التصنيعية رهيالفيتامينات تعد 

خير وسيلة للحصول  ليها هي تناول الذااء المتنوع الكيمياوية ري األواية ، ان نتيجة للتفا  ت 

رعلي  د مد مة الخليط من  دة مصادر وأنواع من األواية وإذا اضطر الشخص إلى أخاها كموا

مكان المناسب لصنا ة الفيتامنات بصورة  امة هي األوراق أخاها مع الوجبات الذاايية ، وان ال

الخضر ولهاا رأن النباتات أو الخضراوات ذات األوراق الخضر تعد من المصادر الذنية ري معظم 

الاي يحتاج   Cك ريتامين مثال ذل االنسان او الحيواناتحتاجها نات ، ليس كل الفيتامينات يالفيتامي

امنسان والقرد وخنازير وينيا  لى حين ال تحتاج  الك   والجرذان وويرها حيث تستطيع  نع  

 .ا داخل جسمه

  A K E D  لفيتامينات الذائبة في الدهونا

 -: (او توافر واستخدام الفيتأمينات للجسم) العوامل المؤثرة على األستفادة من الفيتامينات

لفيتامينات الاايبة ري الدهون تقل قدرة الجسم  لى األستفادة منها ري حالة ة الفيتأمين رامبيع -1

 .المصابين بأمراض سوء أمتصاص الدهون

وحامض الفوليك وري حالة   Kبعض البكتريا تسا د  لى أنتاج ريتاميندور البكتريا ري األمعاء ر -2

 .البكتريا  لى األنتاج  ة هاهأ ابة الجهاز الهضمي بأحد األمراض قد تتأثر مقدر

كمية الدهون وير ل بين العنا ر الذاايية المختلفة والتي يكون بعضها ايجابيا ، رعند زيادة التداخ -3

ألكسدة هاه الدهون، وكالك  يعمل كمادة مانعة  يزداد ألن Eأن األحتياج إلى ريتامين رالذااء ب المشبعة

 .B–Complexنات اليومية لفيتامي حتياجاتالإلى زيادة ا تؤديتناول كميات كبيرة من البروتينات 

لوجود مواد تؤدى الى سوء  وجود مواد تعاكس الفيتامينات مثل المخدرات والمشروبات الكحولية -4

 .امتصاص بعض الفيتأمينات مثل حامض الفولك 

ها مثال ر أ راض نقصظهوتداخل األدوية مع بعضها يعيق  مل بعض الفيتامينات مما يؤدي ل -5

ضد الميكروبات المرضية يؤدي إلى امخ ل لنمو الكاينات  Antibioticsالمضادات الحيوية ذلك استعمال 

والبايوتين ، كالك استخدا  مادة  B12و Kالحية الدقيقة المولدة للفيتامينات داخل األمعاء مثل ريتامين

Methotrexate  جاع للسرمان و  Pyrimethamine  ريا تعمل كمضاد لفيتامين حامض لع ج مرض الم

 .B6التي تعطى لع ج مرض السل رهي تعمل كمضادا لفيتامين  Isoniazideالفوليك،اما مادة 
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 Aفيتامين 
 

 

 . والزبد الحليب كامل الدسم -1:    مصادره  

 .الخضروات ذات األوراق الخضراء  -2                  

 .والجزرالبطاطا الحلوة  -3                  

 .كبد الحيوانات والكليتين -4                  

 

  -:وظائفه

 .وبناء الخ يا الط يية وابقايها بشكل سليم حماية األوشية المخامية -1

 .و ند وياب  تضهر التشوهات  لى الجنبن اثناء الحمل ضروري لبناء العظا  واألسنان -2

 .الدورة الشهرية ري االناث ل  دور ري تكوين النط  ري الاكور وتنظيم  -3

 .، ول  دور ري حماية خ يا قرنية العين يجعل  بكية العين تتأقلم بسر ة مع كمية الضوء -4

 Cortisone  الكورتيزونو ملية تكوين هورمونات   مليات تمثيل الكولسترولل  دور ري  -5

 . Corticosteroneوالكورتيكوستيرون 

 

 

 -:  Aتأمينالمضاعفات الناتجة عن نقص في

  (.القرنية والملتحمة) جفاف العينو يؤدي إلى األ ابة بالعشو الليلي نقص  -1

 .  بة يصبب الجلد خشن وجاف وأكثر اذ Keratinization(التقرن) حدوث ما يسمى بالكرتنة -2

 .وء األمتصاصوس ضع  النمو وتوقف   ند األمفالو أمراض نقص الطاقة والهزال -3

 .تكوين التشويهات الَخْلقية لدى الجنين ولدى الطفل بعد ذلكري الاكور و النط  ع  ري تكوينض -4

 

 

 -( :اوالتسمم بالفيتأمين)  Aاالفراط في تناول فيتأمين 

والاي  Hypervitaminosis A يؤدي إلى التسمم بالفيتامين  Aتناول كميات كبيرة من ريتامين 

 :يحدث ري الحاالت التالية 

 Aتناول حبو  لفيتامين وحدة دولية يومياع ولمدة  هر وخا ة( 56‚666)أكثر من  ينالبالذ تناول-1

  .وحدة دولية( 36‚666)نفس الكميات أو أقل من ذلك  تسمم األمفال أذا تناوال -2

 يؤدي الى تسمم من زي  كبد الحوت والحيوانات البحرية واألسماك كبيرة كمياتتناولون  -3

 .منامق الباردة مثل االسكيمولأل خاص الاين يعيشون ري ال
 

والتعب وامجهاد وزيادة  Aneroxiaالتسمم هي الضع  العا  التي تظهر بعد  راض ألومن أهم أ 

وري األمفال تحدث  ، ظهور اآل  ري المفا ل والعظا  وسهولة تكسر العظا  وحساسية المريض 

 .م ري الكبد والطحالسقوم الشعر ويصاحب ذلك تضخ و تشويهات ري الجمجمة وبروز الجبهة
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 Dفيتامين 
 

 أهمها أثنان رييسيان مركب11يبلغ  ددها نحو  (ستيروالت)مجمو ة من المركبات  Dيمثل ريتامين 

ويتكون من تعريض الستيرول الحيواني المشتق من  D3ريتامين يمث ن أهم نشام الفيتامين وهما 

زي  كبد األسماك  مثل وتكون مصادره حيوانية ري الكبدلأل عة روق البنفسجية ويخزن الكولسترول 

يتكون من مادة وومصدره نباتي  D2أما المركب الثاني رهو ريتامين ، والحيوانات البحرية

 .بتعرض  لأل عة روق البنفسجية Ergosterolاالرووستيرول 
 

 

 . و الحليب المد م بالفيتامين الزبد -D :     1فيتامين مصادر 

 .  فار البيض والسمك -2                               

 .الكبد وزيت الكبد -3                               

 

  -:وظائفه

 .يسا د  لى أمتصاص الكالسيو  والفوسفور ري األمعاء -1

 .نقل الكالسيو  من وإلى العظا  -2

ور متورراع لبناء يجعل الفسفر Alkaline Phosphataseتحفيز أو تنشيط أنزيم الك ين روسفاتيز  -3

 .تكوين العظا و

. إلى الد  الكليتين منإ ادة امتصا ها   ن مريقمستويات الفوسفات ري الجسم دور ب  ادة ل   -4

 .وهاا مهم أيضاع ري إ ادة بناء وتكوين العظا 
 

 

 -:(العوامل التي تؤدي لنقص الفيتأمين) الحاالت المسببة لنقصه
 .سوء األمتصاص -1

 .والكلى أمراض الكبد -2

 .إنسداد قناة الصفراء -3

 .او ا تماد االمفال  لى أواية رقيرة بالفيتأمين األمفال الاين يرضعون من أمهات نباتيات -4
 

 

 -:   Dالمضاعفات الناتجة عن نقص فيتأمين
 .نقص  يؤدي إلى األ ابة بالكساح  ند األمفال ولين العظا   ند الكبار

 
 

 -: Dاالفراط في اخذ فيتأمين 

وزيادة  Hypercalcemiaاع وتراكم كميات كبيرة من الكالسيو  ري الد  فارتيؤدي االررام الى  -1

كثارة العظا  بسبب زيادة ترسيب الكالسيو   لى  كل روسفات الكالسيو  ري خ يا الكليتين وقنواتها 

 .ب الكالسيو  ري المفا ل والشرايينوترس الفسفورترسب و

قد تصل ري الكبار  Dنتيجة تناول جر ات كبيرة جداع من ريتامين  Toxicityقد يحصل التسمم  -2

 .أو أكثر يومياع ( 16‚666)األمفال بنحو اما  ،ة أسابيع وحدة دولية يومياع ولمد( 166‚666)إلى 
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 Eفيتامين 
 

توجد  ، Tocopherolsمجمو ة من المركبات الكحولية وتد ى بالتوكوريروالت  Eيمثل ريتامين 

 (.االدرينالين)من  ري العض ت والنسيج الدهني وكالك ري الكبد والذدة النخامية والكظرية كميات 
 

 . الزيوت النباتية والمرجرين -1: مصادره  

  .الحبوب غير منزوعة القشرة -2               

 .أوراق الخضروات داكنة الخضرة -3               

 .واالسماك الكبد والبيض والزبد -4               
 

  -:وظائفه

 .ري األمعاء Aيمنع أكسدة ريتامين  -1

وخا ة الموجودة ري جدار الخ يا واألنسجة وبهاا  أكسدة األحماض الدهنية وير المشبعةيقلل  -2

 .يمنع تحطيم وتحلل خ يا الد  الحمررأن  

لم  ولكنجنة كوين االلاكور وقد ال تنجب امناث بتفئران يؤدي إلى العقم الدايمي لري ال نقص  -3

 .Eأن وااء امنسان يحتوي دايماع  لى ريتامين  ي حظ ذلك ري امنسان وقد يكون سبب 
 

 .سوء أمتصاص الدهون -1  :المسببة لنقصه العوامل

      (.الخدج)األمفال المولودون قبل األوان -2                                 

 .تؤدي الى التسمم كما ري باقي الفيأمينات، وزيادت  ال يؤدي إلى العقم نقصه

 

 Kفيتامين 
أو الفيتومينادايون  Phylloquinoneويد ى بالفيلوكوينون  K1يوجد ري الطبيعة  لى  كلين هما 

Phytomenadione  ويوجد ري النباتات ، والشكل الثاني هوK2  ويد ى بالميناكوينونMenaquinone 
مصدره األحياء  K2تي  ن مريق الذااء من مصادره المختلفة أما ريتامينيأ K1، أن ريتامينوتنتج  البكتريا

التي يحتاجها  Kالمجهرية التي تعيش ري األمعاء الذليظة ومنها البكتريا وبهاا رأن نحو نص  كمية ريتامين 

الجسم ري الوضع الطبيعي تأتي  ن مريق البكتريا ولهاا رأن النقص قد يحدث  ندما يتناول الشخص 
التي تقلل من البكتريا التي تعيش ري األمعاء ومنها التي تنتج  antiboticsت من المضادات الحيوية كميا

الفيتامين وير كارية لسد  الفيتامين، أما الطفل الحديث الوالدة رأن أمعاءه خالية من هاه البكتريا رتكون كمية

 .حياء ري أمعاي  وتنتج الفيتامينلالك يجب إ طاؤه جر ات من الفيتامين لفترة حتى تتكون األحاجت  
 

 .الحليب وأوراق الخضروات داكنة الخضرة :مصادره 
 

 .المسؤول  ن تخثر الد  Prothrombin لتكوين البروثرومبين ضروري  :ظائفهو

 .نقص  يؤدي الى  بطء تخثر الد  وحدوث النزف : نقصه 
 

 -:الحاالت المسببة لنقصه

 .مدمني المشروبات الكحولية -1

 .االمفال حديثي الوالدة تكو  امعايهم خالية من البكتريا المصنعة للفيتأمين  -2

 .وقلة ارراز الصفراء مرضى الكبد والطحال -3

 .المرضى المصابين بسوء األمتصاص -4

وبعض األدوية مثل مركبات السلفا التي  antiboticsتناول كميات كبيرة من المضادات الحيوية  -5

 .امحياء المصنعة للفيتامينتقضي  لى البكتريا و
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 الفيتامينات الذائبة في الماء

 : وتشتمل

واألسكوربيك (   B12)والكوبوالمين(  B6)وبايريدوكسين ( B2)والرايبور رن ( B1)الثايمين 

 .والفوالسين(  C) أسيد

 

 Thiamin( B1فيتامين )الثايمين 

 

 -:مصادره 

 .والبقوليات -3    .الخارجية مثل قشور الرز وخاصة قشرتها الحبو -2   .الحو  واألسماك -1
 

 

  -:وظائفه

 .تمثيل الكلوكوز ألنتاج الطاقة -1

 .، وكالك يعمل كمرارق انزيميRNAو DNAلكل من تكوين سكر الرايبوز األساسي يسا د ري -2

 .لس مة األ صا  ضروري -3

 

 -:الحاالت المسببة لنقصه
 .األدمان  لى المشروبات الكحولية -1

 .نقص التذاية والجوع لفترة مويلة -2

 .بعض األمراض المزمنة مثل أمراض الكلى -3

 .ريسبب النقص بسبب الذثيان والتقيؤالحمل  -4

 .الت سوء األمتصاصبعض حا -5
 

 

 :مرض البري بري ، ومن أ راض هاا المرض يؤدي إلى ام ابة ب:  نقصه

ة و د  قدرت   لى الااكر ضذ و وامرهاق والذيثان واالكتئا  الضع يصا  الشخص ب -1

 .التركيز

ضمور وضع   أ راض  منو Dry beriberiالبري بري الجاف يوجد نو ان من  هما  -2

العض ت ورقدان الوزن والتهابات ري الجهاز العصبي تؤدي إلى الشلل ري األمراف و د  قدرة 

يتميز ر Wet beriberiالبري بري الرمب  لى المشي حتى يصبب مريب الفراش، أماالمريض  

 .وهو اكثر خطرة Edemaظهور األديما أو الوذمة   يصاحبلكن  البري بري الجاف  راضا بنفس

اضطرابات ري الجهاز الهضمي والدورة الدموية وتذيير ري ضربات القلب يطلق  لى  -3

االضطرابات العصبية كالتوتر العصبي والحساسية والتهيج العصبي با ت ل كورسا كوف 

Korsakoff’s   وهو يصيب المدمنين  لى الكحول وذلك بسبب حاجتهم الكبيرة إلى الفيتامين ري

 .العمليات الحيوية والتمثيل  لى حين يخلو الكحول من الثيامين وويره من الفيتامينات

الاي  Thiaminaseمن   لى أنزيم الثيامينيز ( وير مطبوخ)ىء يحتوي السمك وخا ة النّي -4

ظهور أ راض نقص الى  كبيرة من االسماك النيئة يؤدياسته ك كميات ، ولهاا رأن يحطم الثيامين 

 .الفيتامين
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 Riboflavin(  B2فيتامين ) الرايبوفالفين 
 

 .والخميرة الحليب والبيض -2       .               حو  واألسماكلال -1:   مصادره 

 .الخضروات الخضراء -4      .الحبوب غير منزوعة القشرة -3                
 

 :وظائفه 

 .ضروري لس مة الجلد والعينين -1

 .كمرارق انزيمي ويعمل يدخل ري تركيب بعض األنزيمات المسؤولة  ن تمثيل الكلوكوز -2
 

 : الحاالت المسببة لنقصه
 .مدمني الكحول الاين اليتناولون بروتينات حيوانية ومنتوجات األلبان -1

 .لعمليات الجراحيةاأل ابة بالجروح وا-2

 .نقص التذاية الشديد -3
 

 يؤدي إلى  : نقصه

 .Cheilosisيسمى بالكيلوسس اذ يصاحبها حدوث ماالتها  وتشقق الشفاه و األ ابة بتشقق الجلد-1

و ادة يصيب الوج  واللسان ريتلون اللسان باللون األحمر المايل إلى الدهنية التها  الجلد والذدد  -2

 .Geographic Tongueيد ى اللسان الجذراري األرجواني الاي 

 

 
 

 Pyridoxine( B6فيتامين ) بايريدوكسين 
 

 .حو  واألسماك والدجاجلال -1:  مصادر البايريدوكسين 

 .الفول السوداني ورول الصويا -2                                 

 .الحبو  منزو ة القشرة -3                                 

  -:ائفهوظ

 .مض األميني تربتوران إلى نياسيناتحويل الح -1

 .يدخل ري  مليات هد  وبناء األحماض األمينية -2

 .أنتاج المضادات الحيوية ري الجسم -3

ثم تكوين كريات الد   النتروجينية المكونة للهموكلوبينل  دور مهم ري تطوير وتكوين المواد  -4

 .والعض تناء األنسجة البروتينية ب الحمر و

 .يستخد  ري   ج حاالت مختلفة كما ري حالة منع القيء ري بداية مرحلة الحمل  -5
 

 -:الحاالت المسببة لنقصه

 .مدمني الكحول -1

 .أستعمال حبو  منع الحمل -2

 .حاالت سوء األمتصاص -3

 Deoxypyridoxineمادة دي اوكسي بيريدوكسين ك المضادة للفيتامين أستخدا  بعض األدوية -4

 .وهاه المواد تستعمل ري معالجة السل Isoniazideوكالك مادة االيسونيازيد 

 

 .يؤدي إلى األ ابة بفقر الد  والصرع  ند األمفال نقصه
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 Cobalamin( B12فيتامين )كوبالمين 
 

يمتص هو الفيتأمين الوحيد ري الطبيعة الاي يحتوي  لى  نصر معدني مرتبط مع الكوبل  وال B12ان ريتأمين 

من االمعاء اال بتورير بروتين خاص يد ى العامل الداخلي الاي تفرزه جدران المعدة بصورة مبيعية ، وان 

مرضى رقر الد  الخبيث يصابون بنوع من التحلل ري الذشاء المخامي المبطن للمعدة يجعل  يتوق   ن ارراز 
 .شل الجسم بصنع ما يكفي من خ يا الد  الحمراء العامل الداخلي مما يعرقل  ملية امتصاص الفيتأمين وبالتالي يف

 

 .الكبد والدجاج -3      .الحليب والبيض -2    .حو  واألسماكلال -1:   مصادره 

 :وضائفه 

 .ل  دور مهم ري تكوين ونضج كريات الد  الحمراء -1

 . يؤثر ري نخاع العظا  لتكوين كريات البيضاء وبقية االقراص الدموية -2
 

 -:المسببة لنقصهالحاالت 
 .وكثرة االلياف األ تماد  لى األواية ذات المصدر النباتي -1

الاي يؤدي لعد  القدرة  لى امتصاص الفيتأمين  بعد أستئصال المعدة أو جزء منهايحدث النقص  -2

 .من القناة الهضمية بسبب  د  وجود العامل الداخلي

او سوء الهضم المصاحب السهال المنامق الحارة  األ ابة بألتها  المعدة المزمن أو البنكرياي -3

 .او االسهال الدهني

 .كثرة استعمال المضادات الحيوية التي تقلل من الحمولة الميكروبية  -4

5-  

والاي يتميز بعد  نضج كريات الد  ( انيميا اديسون) بفقر الدم الخبيثيؤدي إلى األ ابة  : نقصه

 .ري نخاع العظا   الحمراء

 

 

 Ascorbic Acid( حامض االسكوربك)  Cفيتامين
 

 .   الخضروات ذات األوراق الخضراء -1  -:مصادره 

 .اللحو  والكبد-3         .الفواكه وخصوصآ الحمضيات -2                
 

  -:وظائفه

 .من االمعاء يسا د  لى أمتصاص  نصر الحديد -1

 ضروري لبناء الكوالجين -2

 .يحارظ  لى س مة اللثة -3

 .يسا د  لى التئا  الجروح -4

 .الز  لتكوين بعض الهورمونات -5

 .يساهم ري تمثيل األحماض األمينية -1

يسا د ري رهو  رايين القلب  صلب الشرايين وتل  خ يها وخا ةيقلل من ررص ام ابة بت -7

ا و د  زيادة  لى متانتهويحارظ الحفاظ  لى المرونة الطبيعية لجدار الشعييرات واألو ية الدموية 

  .نفاذيتها للد  والمواد الاايبة ري الد  وخا ة المواد الدهنية



87  

 
 

 

 -:   Cفيتامين الحاالت المسببة لنقص

 .مدمني الكحول -1

 .كبار السن ذوي التذاية الفقيرة -2

 .(وير المد م بالفيأمينات) األمفال اللاين يتذاون  لى حليب البقر وير المعدل -3

 .ر ولعمليات الجراحيةالحروق والكسو -4

 .مرضى السل والتها  الرية -5
 

والاي يصيب االمفال والمسنين ويتميز المرض بأن  يضع   يؤدي إلى األ ابة باألسقربوم نقصه

المادة الرابطة للخ يا واالنسجة ويؤدي الى ضع   ا  وتور  ري اللثة واللسان وحدوث النزف ري 

 .اجزاء مختلفة من الجسم 

 

 

  Folic Acid ( Folacin الفوالسين )وليك حامض الف
 

 .الخضروات الخضراء وبعض الفواك -2    .الحو  والكبد والدجاج -1:    مصادره 

 

 -:وظائفه

 .وتكوين ونضج كريات الد  الحمراء لتكوين مادة الهيم الموجودة ري الهيموكلوبين ضروري -1

 .يات التمثيل الهامة ري الجسم يلعب دور مهم ري تكوين االحماض النووية وبعض  مل -2

 

 -:الحاالت المسببة لنقصه
 .مدمني الكحول  -1

 .الحمل والرضا ة -2

 .حاالت سوء األمتصاص -3

 .او ادوية مضادة للفيتأمين لفترات مويلة أستخدا  حبو  منع الحمل وبعض األدوية المضادة -4

 

 .Megaloblastic Anemiaالتضخمي  يؤدي إلى األ ابة بفقر الد  نقصه
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   Vitamins الفيتامينات
 

وهي  (مركبات: حياة وامين : ريتا )ياة كلمة مشتقة من أ ل يوناني وتعني مركبات الحالفيتامين 

الجسم اليستطيع أن أساسية لحياة األنسان وس مت  ، ان أو كيميايية أضارية مركبات  ضوية أو

وهي التمد الجسم بالطاقة ولكنها ضرورية لتحويل  ا  ،من الطع يجب أن تؤخا نعها كليآ بنفس  لاايص

مواد  ضوية الاايبة ري الدهن ال  قة وتنظيم  ملية التمثيل الذاايي ، ومن  فات الفيتأمينات انهاالطا

 ، و Cرتحتوي  لي النتوجين  دا ريتامينالاايبة ري الماء اما تحتوي  لى النتروجين ري تركيبها 

والحيوان و لي  ان يحصل من مصادرها الخارجية ألوراض النمو  تتكون خارج جسم امنسان

 Coenzymesلها دور قراين لألنزيمات  م العمليات الحيوية والبايولوجية ، ومعظمهاوالبناء وتنظي

 .إذ تحتاجها األنزيمات ألداء دورها ري التفا  ت المختلفة ولهاا وجب تزويدها باستمرار
 

يستطيع إذ ال ق االدرارعن طري ب ررازهاالذائبة في الماء  لفيتاميناتايستطيع الجسم أن يتخلص من 

 Overdosesغير سامة وليس لها تأثير سام عندما يتناولها الجسم بكميات كبيرة  خزنها لذلك تعد

ذا فأنها تظهر بعض السمية الكبد لالذائبة في الدهون فأن الجسم يستطيع خزنها في  الفيتاميناتأما 

 .أو فرط الفيتامينات Hypervitaminosisبكميات كبيرة حيث ينتج ما يسمى عند تراكمها 
 

تفقد بالتحضير والطبخ والخزن وتتل   سريعة التل  والتأثر بالعمليات التصنيعية رهيالفيتامينات تعد 

خير وسيلة للحصول  ليها هي تناول الذااء المتنوع الكيمياوية ري األواية ، ان نتيجة للتفا  ت 

رعلي  يط من  دة مصادر وأنواع من األواية وإذا اضطر الشخص إلى أخاها كمواد مد مة الخل

مكان المناسب لصنا ة الفيتامنات بصورة  امة هي األوراق أخاها مع الوجبات الذاايية ، وان ال

الخضر ولهاا رأن النباتات أو الخضراوات ذات األوراق الخضر تعد من المصادر الذنية ري معظم 

الاي يحتاج   Cمثال ذلك ريتامين  االنسان او الحيواناتحتاجها نات ، ليس كل الفيتامينات ياميالفيت

امنسان والقرد وخنازير وينيا  لى حين ال تحتاج  الك   والجرذان وويرها حيث تستطيع  نع  

 .ا داخل جسمه

  A K E D  لفيتامينات الذائبة في الدهونا

 -: (او توافر واستخدام الفيتأمينات للجسم) من الفيتامينات العوامل المؤثرة على األستفادة

لفيتامينات الاايبة ري الدهون تقل قدرة الجسم  لى األستفادة منها ري حالة مبيعة الفيتأمين را -1

 .المصابين بأمراض سوء أمتصاص الدهون

الفوليك وري حالة  وحامض  Kبعض البكتريا تسا د  لى أنتاج ريتاميندور البكتريا ري األمعاء ر -2

 .البكتريا  لى األنتاج  أ ابة الجهاز الهضمي بأحد األمراض قد تتأثر مقدرة هاه

كمية الدهون وير ل بين العنا ر الذاايية المختلفة والتي يكون بعضها ايجابيا ، رعند زيادة التداخ -3

ألكسدة هاه الدهون، وكالك  عةيعمل كمادة مان  يزداد ألن Eأن األحتياج إلى ريتامين رالذااء ب المشبعة

 .B–Complexنات اليومية لفيتامي حتياجاتالتؤدي إلى زيادة اتناول كميات كبيرة من البروتينات 

لوجود مواد تؤدى الى سوء  وجود مواد تعاكس الفيتامينات مثل المخدرات والمشروبات الكحولية -4

 .امتصاص بعض الفيتأمينات مثل حامض الفولك 

ر أ راض نقصها مثال ظهودوية مع بعضها يعيق  مل بعض الفيتامينات مما يؤدي لتداخل األ -5

ضد الميكروبات المرضية يؤدي إلى امخ ل لنمو الكاينات  Antibioticsالمضادات الحيوية ذلك استعمال 

مادة  والبايوتين ، كالك استخدا  B12و Kالحية الدقيقة المولدة للفيتامينات داخل األمعاء مثل ريتامين

Methotrexate  جاع للسرمان و  Pyrimethamine  لع ج مرض الم ريا تعمل كمضاد لفيتامين حامض

 .B6التي تعطى لع ج مرض السل رهي تعمل كمضادا لفيتامين  Isoniazideالفوليك،اما مادة 
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 Aفيتامين 
 

 

 . والزبد الحليب كامل الدسم -1:    مصادره  

 .ضروات ذات األوراق الخضراء الخ -2                  

 .البطاطا الحلوة والجزر -3                  

 .كبد الحيوانات والكليتين -4                  

 

  -:وظائفه

 .وبناء الخ يا الط يية وابقايها بشكل سليم حماية األوشية المخامية -1

 .ى الجنبن اثناء الحملو ند وياب  تضهر التشوهات  ل ضروري لبناء العظا  واألسنان -2

 .ل  دور ري تكوين النط  ري الاكور وتنظيم الدورة الشهرية ري االناث  -3

 .، ول  دور ري حماية خ يا قرنية العين يجعل  بكية العين تتأقلم بسر ة مع كمية الضوء -4

 Cortisone  الكورتيزونو ملية تكوين هورمونات   مليات تمثيل الكولسترولل  دور ري  -5

 . Corticosteroneوالكورتيكوستيرون 

 

 

 -:  Aالمضاعفات الناتجة عن نقص فيتأمين

  (.القرنية والملتحمة) جفاف العينو يؤدي إلى األ ابة بالعشو الليلي نقص  -1

 .  بة يصبب الجلد خشن وجاف وأكثر اذ Keratinization(التقرن) حدوث ما يسمى بالكرتنة -2

 .وء األمتصاصوس ضع  النمو وتوقف   ند األمفالو زالأمراض نقص الطاقة واله -3

 .تكوين التشويهات الَخْلقية لدى الجنين ولدى الطفل بعد ذلكري الاكور و النط  ع  ري تكوينض -4

 

 

 -( :اوالتسمم بالفيتأمين)  Aاالفراط في تناول فيتأمين 

والاي  Hypervitaminosis A يؤدي إلى التسمم بالفيتامين  Aتناول كميات كبيرة من ريتامين 

 :يحدث ري الحاالت التالية 

 Aتناول حبو  لفيتامين وحدة دولية يومياع ولمدة  هر وخا ة( 56‚666)أكثر من  ينالبالذ تناول-1

  .وحدة دولية( 36‚666)نفس الكميات أو أقل من ذلك  تسمم األمفال أذا تناوال -2

 يؤدي الى تسمم يوانات البحرية واألسماكمن زي  كبد الحوت والح كبيرة كمياتتناولون  -3

 .لأل خاص الاين يعيشون ري المنامق الباردة مثل االسكيمو
 

والتعب وامجهاد وزيادة  Aneroxiaالتسمم هي الضع  العا  التي تظهر بعد  راض ألومن أهم أ 

تحدث وري األمفال  ، ظهور اآل  ري المفا ل والعظا  وسهولة تكسر العظا  وحساسية المريض 

 .سقوم الشعر ويصاحب ذلك تضخم ري الكبد والطحال و تشويهات ري الجمجمة وبروز الجبهة
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 Dفيتامين 
 

 أهمها أثنان رييسيان مركب11يبلغ  ددها نحو  (ستيروالت)مجمو ة من المركبات  Dيمثل ريتامين 

حيواني المشتق من ويتكون من تعريض الستيرول ال D3ريتامين يمث ن أهم نشام الفيتامين وهما 

زي  كبد األسماك  مثل وتكون مصادره حيوانية ري الكبدلأل عة روق البنفسجية ويخزن الكولسترول 

يتكون من مادة وومصدره نباتي  D2أما المركب الثاني رهو ريتامين ، والحيوانات البحرية

 .بتعرض  لأل عة روق البنفسجية Ergosterolاالرووستيرول 
 

 

 . و الحليب المد م بالفيتامين الزبد -D :     1فيتامين مصادر 

 .  فار البيض والسمك -2                               

 .الكبد وزيت الكبد -3                               

 

  -:وظائفه

 .يسا د  لى أمتصاص الكالسيو  والفوسفور ري األمعاء -1

 .نقل الكالسيو  من وإلى العظا  -2

يجعل الفسفور متورراع لبناء ر Alkaline Phosphataseأو تنشيط أنزيم الك ين روسفاتيز تحفيز  -3

 .تكوين العظا و

. إلى الد  الكليتين منإ ادة امتصا ها   ن مريقمستويات الفوسفات ري الجسم دور ب  ادة ل   -4

 .وهاا مهم أيضاع ري إ ادة بناء وتكوين العظا 
 

 

 -:(وامل التي تؤدي لنقص الفيتأمينالع) الحاالت المسببة لنقصه
 .سوء األمتصاص -1

 .أمراض الكبد والكلى -2

 .إنسداد قناة الصفراء -3

 .او ا تماد االمفال  لى أواية رقيرة بالفيتأمين األمفال الاين يرضعون من أمهات نباتيات -4
 

 

 -:   Dالمضاعفات الناتجة عن نقص فيتأمين
 .ند األمفال ولين العظا   ند الكبارنقص  يؤدي إلى األ ابة بالكساح  

 
 

 -: Dاالفراط في اخذ فيتأمين 

وزيادة  Hypercalcemiaاع وتراكم كميات كبيرة من الكالسيو  ري الد  فارتيؤدي االررام الى  -1

كثارة العظا  بسبب زيادة ترسيب الكالسيو   لى  كل روسفات الكالسيو  ري خ يا الكليتين وقنواتها 

 .ب الكالسيو  ري المفا ل والشرايينوترس ورالفسفترسب و

قد تصل ري الكبار  Dنتيجة تناول جر ات كبيرة جداع من ريتامين  Toxicityقد يحصل التسمم  -2

 .أو أكثر يومياع ( 16‚666)األمفال بنحو اما  ،ة أسابيع وحدة دولية يومياع ولمد( 166‚666)إلى 
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 Eفيتامين 
 

توجد  ، Tocopherolsالمركبات الكحولية وتد ى بالتوكوريروالت مجمو ة من  Eيمثل ريتامين 

 (.االدرينالين)كميات من  ري العض ت والنسيج الدهني وكالك ري الكبد والذدة النخامية والكظرية 
 

 . الزيوت النباتية والمرجرين -1: مصادره  

  .الحبوب غير منزوعة القشرة -2               

 .راق الخضروات داكنة الخضرةأو -3               

 .الكبد والبيض والزبد واالسماك -4               
 

  -:وظائفه

 .ري األمعاء Aيمنع أكسدة ريتامين  -1

وخا ة الموجودة ري جدار الخ يا واألنسجة وبهاا  أكسدة األحماض الدهنية وير المشبعةيقلل  -2

 .يمنع تحطيم وتحلل خ يا الد  الحمررأن  

لم  ولكنجنة لاكور وقد ال تنجب امناث بتكوين االفئران يؤدي إلى العقم الدايمي لري ال  نقص -3

 .Eأن وااء امنسان يحتوي دايماع  لى ريتامين  ي حظ ذلك ري امنسان وقد يكون سبب 
 

 .سوء أمتصاص الدهون -1  :المسببة لنقصه العوامل

      (.الخدج)مولودون قبل األواناألمفال ال -2                                 

 .، وزيادت  التؤدي الى التسمم كما ري باقي الفيأمينات يؤدي إلى العقم نقصه

 

 Kفيتامين 
أو الفيتومينادايون  Phylloquinoneويد ى بالفيلوكوينون  K1يوجد ري الطبيعة  لى  كلين هما 

Phytomenadione  ويوجد ري النباتات ، والشكل الثاني هوK2  ويد ى بالميناكوينونMenaquinone 
مصدره األحياء  K2يأتي  ن مريق الذااء من مصادره المختلفة أما ريتامين K1، أن ريتامينوتنتج  البكتريا

التي يحتاجها  Kالمجهرية التي تعيش ري األمعاء الذليظة ومنها البكتريا وبهاا رأن نحو نص  كمية ريتامين 

 ن مريق البكتريا ولهاا رأن النقص قد يحدث  ندما يتناول الشخص الجسم ري الوضع الطبيعي تأتي 
التي تقلل من البكتريا التي تعيش ري األمعاء ومنها التي تنتج  antiboticsكميات من المضادات الحيوية 

لسد الفيتامين وير كارية  الفيتامين، أما الطفل الحديث الوالدة رأن أمعاءه خالية من هاه البكتريا رتكون كمية

 .لالك يجب إ طاؤه جر ات من الفيتامين لفترة حتى تتكون األحياء ري أمعاي  وتنتج الفيتامينحاجت  
 

 .الحليب وأوراق الخضروات داكنة الخضرة :مصادره 
 

 .المسؤول  ن تخثر الد  Prothrombin لتكوين البروثرومبين ضروري  :ظائفهو

 .لنزف نقص  يؤدي الى  بطء تخثر الد  وحدوث ا: نقصه 
 

 -:الحاالت المسببة لنقصه

 .مدمني المشروبات الكحولية -1

 .االمفال حديثي الوالدة تكو  امعايهم خالية من البكتريا المصنعة للفيتأمين  -2

 .وقلة ارراز الصفراء مرضى الكبد والطحال -3

 .المرضى المصابين بسوء األمتصاص -4

وبعض األدوية مثل مركبات السلفا التي  antiboticsتناول كميات كبيرة من المضادات الحيوية  -5

 .تقضي  لى البكتريا وامحياء المصنعة للفيتامين
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 الفيتامينات الذائبة في الماء

 : وتشتمل

واألسكوربيك (   B12)والكوبوالمين(  B6)وبايريدوكسين ( B2)والرايبور رن ( B1)الثايمين 

 .والفوالسين(  C) أسيد

 

 Thiamin( 1Bفيتامين )الثايمين 

 

 -:مصادره 

 .والبقوليات -3    .وخاصة قشرتها الخارجية مثل قشور الرز الحبو -2   .الحو  واألسماك -1
 

 

  -:وظائفه

 .تمثيل الكلوكوز ألنتاج الطاقة -1

 .، وكالك يعمل كمرارق انزيميRNAو DNAلكل من تكوين سكر الرايبوز األساسي يسا د ري -2

 .لس مة األ صا  ضروري -3

 

 -:الحاالت المسببة لنقصه
 .األدمان  لى المشروبات الكحولية -1

 .نقص التذاية والجوع لفترة مويلة -2

 .بعض األمراض المزمنة مثل أمراض الكلى -3

 .ريسبب النقص بسبب الذثيان والتقيؤالحمل  -4

 .الت سوء األمتصاصبعض حا -5
 

 

 :راض هاا المرض مرض البري بري ، ومن أ يؤدي إلى ام ابة ب:  نقصه

ة و د  قدرت   لى الااكر ضذ وامرهاق والذيثان واالكتئا  و الضع يصا  الشخص ب -1

 .التركيز

ضمور وضع   أ راض  منو Dry beriberiالبري بري الجاف يوجد نو ان من  هما  -2

ة العض ت ورقدان الوزن والتهابات ري الجهاز العصبي تؤدي إلى الشلل ري األمراف و د  قدر

يتميز ر Wet beriberiالبري بري الرمب  لى المشي حتى يصبب مريب الفراش، أماالمريض  

 .وهو اكثر خطرة Edemaظهور األديما أو الوذمة   يصاحبلكن  البري بري الجاف  راضا بنفس

اضطرابات ري الجهاز الهضمي والدورة الدموية وتذيير ري ضربات القلب يطلق  لى  -3

ة كالتوتر العصبي والحساسية والتهيج العصبي با ت ل كورسا كوف االضطرابات العصبي

Korsakoff’s   وهو يصيب المدمنين  لى الكحول وذلك بسبب حاجتهم الكبيرة إلى الفيتامين ري

 .العمليات الحيوية والتمثيل  لى حين يخلو الكحول من الثيامين وويره من الفيتامينات

الاي  Thiaminaseمن   لى أنزيم الثيامينيز ( ر مطبوخوي)ىء يحتوي السمك وخا ة النّي -4

ظهور أ راض نقص الى  كبيرة من االسماك النيئة يؤدياسته ك كميات يحطم الثيامين ، ولهاا رأن 

 .الفيتامين
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 Riboflavin(  B2فيتامين ) الرايبوفالفين 
 

 .والخميرة لبيضالحليب وا -2       .               حو  واألسماكلال -1:   مصادره 

 .الخضروات الخضراء -4      .الحبوب غير منزوعة القشرة -3                
 

 :وظائفه 

 .ضروري لس مة الجلد والعينين -1

 .كمرارق انزيمي ويعمل يدخل ري تركيب بعض األنزيمات المسؤولة  ن تمثيل الكلوكوز -2
 

 : الحاالت المسببة لنقصه
 .يتناولون بروتينات حيوانية ومنتوجات األلبانمدمني الكحول الاين ال -1

 .األ ابة بالجروح والعمليات الجراحية-2

 .نقص التذاية الشديد -3
 

 يؤدي إلى  : نقصه

 .Cheilosisيسمى بالكيلوسس اذ يصاحبها حدوث ماالتها  وتشقق الشفاه و األ ابة بتشقق الجلد-1

  واللسان ريتلون اللسان باللون األحمر المايل إلى و ادة يصيب الوجالدهنية التها  الجلد والذدد  -2

 .Geographic Tongueاألرجواني الاي يد ى اللسان الجذراري 

 

 
 

 Pyridoxine( B6فيتامين ) بايريدوكسين 
 

 .حو  واألسماك والدجاجلال -1:  مصادر البايريدوكسين 

 .ياالفول السوداني ورول الصو -2                                 

 .الحبو  منزو ة القشرة -3                                 

  -:وظائفه

 .مض األميني تربتوران إلى نياسيناتحويل الح -1

 .يدخل ري  مليات هد  وبناء األحماض األمينية -2

 .أنتاج المضادات الحيوية ري الجسم -3

ثم تكوين كريات الد   للهموكلوبينالنتروجينية المكونة ل  دور مهم ري تطوير وتكوين المواد  -4

 .ناء األنسجة البروتينية والعض تب الحمر و

 .يستخد  ري   ج حاالت مختلفة كما ري حالة منع القيء ري بداية مرحلة الحمل  -5
 

 -:الحاالت المسببة لنقصه

 .مدمني الكحول -1

 .أستعمال حبو  منع الحمل -2

 .حاالت سوء األمتصاص -3

 Deoxypyridoxineمادة دي اوكسي بيريدوكسين ك المضادة للفيتامين األدوية أستخدا  بعض -4

 .وهاه المواد تستعمل ري معالجة السل Isoniazideوكالك مادة االيسونيازيد 

 

 .يؤدي إلى األ ابة بفقر الد  والصرع  ند األمفال نقصه
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 Cobalamin( B12فيتامين )كوبالمين 
 

الوحيد ري الطبيعة الاي يحتوي  لى  نصر معدني مرتبط مع الكوبل  واليمتص هو الفيتأمين  B12ان ريتأمين 

من االمعاء اال بتورير بروتين خاص يد ى العامل الداخلي الاي تفرزه جدران المعدة بصورة مبيعية ، وان 

رراز مرضى رقر الد  الخبيث يصابون بنوع من التحلل ري الذشاء المخامي المبطن للمعدة يجعل  يتوق   ن ا
 .العامل الداخلي مما يعرقل  ملية امتصاص الفيتأمين وبالتالي يفشل الجسم بصنع ما يكفي من خ يا الد  الحمراء 

 

 .الكبد والدجاج -3      .الحليب والبيض -2    .حو  واألسماكلال -1:   مصادره 

 :وضائفه 

 .ل  دور مهم ري تكوين ونضج كريات الد  الحمراء -1

 . اع العظا  لتكوين كريات البيضاء وبقية االقراص الدمويةيؤثر ري نخ -2
 

 -:الحاالت المسببة لنقصه
 .وكثرة االلياف األ تماد  لى األواية ذات المصدر النباتي -1

الاي يؤدي لعد  القدرة  لى امتصاص الفيتأمين  بعد أستئصال المعدة أو جزء منهايحدث النقص  -2

 .د العامل الداخليمن القناة الهضمية بسبب  د  وجو

او سوء الهضم المصاحب السهال المنامق الحارة  األ ابة بألتها  المعدة المزمن أو البنكرياي -3

 .او االسهال الدهني

 .كثرة استعمال المضادات الحيوية التي تقلل من الحمولة الميكروبية  -4

5-  

لاي يتميز بعد  نضج كريات الد  وا( انيميا اديسون) بفقر الدم الخبيثيؤدي إلى األ ابة  : نقصه

 .ري نخاع العظا   الحمراء

 

 

 Ascorbic Acid( حامض االسكوربك)  Cفيتامين
 

 .   الخضروات ذات األوراق الخضراء -1  -:مصادره 

 .اللحو  والكبد-3         .الفواكه وخصوصآ الحمضيات -2                
 

  -:وظائفه

 .من االمعاء ديسا د  لى أمتصاص  نصر الحدي -1

 ضروري لبناء الكوالجين -2

 .يحارظ  لى س مة اللثة -3

 .يسا د  لى التئا  الجروح -4

 .الز  لتكوين بعض الهورمونات -5

 .يساهم ري تمثيل األحماض األمينية -1

يسا د ري رهو  رايين القلب  صلب الشرايين وتل  خ يها وخا ةيقلل من ررص ام ابة بت -7

 لى متانتها و د  زيادة ويحارظ رونة الطبيعية لجدار الشعييرات واألو ية الدموية الحفاظ  لى الم

  .نفاذيتها للد  والمواد الاايبة ري الد  وخا ة المواد الدهنية



95  

 
 

 

 -:   Cفيتامين الحاالت المسببة لنقص

 .مدمني الكحول -1

 .كبار السن ذوي التذاية الفقيرة -2

 .(وير المد م بالفيأمينات) حليب البقر وير المعدلاألمفال اللاين يتذاون  لى  -3

 .الحروق والكسور ولعمليات الجراحية -4

 .مرضى السل والتها  الرية -5
 

والاي يصيب االمفال والمسنين ويتميز المرض بأن  يضع   يؤدي إلى األ ابة باألسقربوم نقصه

اللثة واللسان وحدوث النزف ري  المادة الرابطة للخ يا واالنسجة ويؤدي الى ضع   ا  وتور  ري

 .اجزاء مختلفة من الجسم 

 

 

  Folic Acid ( Folacin الفوالسين )حامض الفوليك 
 

 .الخضروات الخضراء وبعض الفواك -2    .الحو  والكبد والدجاج -1:    مصادره 

 

 -:وظائفه

 .الد  الحمراء وتكوين ونضج كريات لتكوين مادة الهيم الموجودة ري الهيموكلوبين ضروري -1

 .يلعب دور مهم ري تكوين االحماض النووية وبعض  مليات التمثيل الهامة ري الجسم  -2

 

 -:الحاالت المسببة لنقصه
 .مدمني الكحول  -1

 .الحمل والرضا ة -2

 .حاالت سوء األمتصاص -3

 .ت مويلةاو ادوية مضادة للفيتأمين لفترا أستخدا  حبو  منع الحمل وبعض األدوية المضادة -4

 

 .Megaloblastic Anemiaالتضخمي  يؤدي إلى األ ابة بفقر الد  نقصه
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 المجاميع الغذائية –اختيار الوجبات الغذائية 
 

أن كل العنا ر الذاايية التي يحتاجها الجسم موجودة ري الذااء الاي نتناول  يومياع وأن  دداع      

سم بما يحتاج  من هاه العنا ر سواء أكان لبناء األنسجة أو كبيراع من األواية المختلفة تورر للج

لتزويد الطاقة وتنظيم العمليات الحيوية المختلفة ، لكن ال توجد مادة واايية واحدة أن تسد جميع 

احتياجات الجسم لالك يجب تنويع االواية التي يتناولها الفرد والجل ضمان الحصول  لى كارة 

 :ة ري الذااء اليومي رقد  نف  االواية الى  دة ا ناف العنا ر الذاايية الضروري

 .هي االواية التي تعطي الطاقة ال زمة اليومية مثل الحبو  : أواية الطاقة  -1

 .هي األواية التي تحتوي  لى البروتينات مثل اللحو  ، الحليب ، البيض والبقول: أواية البناء   -2

 .مينات واألم ح المعدنية وتشمل الخضراوات والفواك  وتحتوي  لي الفيتأ: أواية الوقاية  -3

 
 نف  بعد ذلك العنا ر الذاايية الى مجاميع أساسية  ن مريق الهر  الذاايي وهو  بارة  ن      

ويحتوي هاا الهر   لى ،  كل هرمي تظهر ري  المجمو ات الذاايية  لى  كل اقسا  او مبقات 

سة التي يجب  لى كل  خص  االلتزا  و العمل بها ، وهاا الهر  المجمو ات الذاايية الرييسية الخم

بمثابة المر د الاي يدلنا  لى الكميات الصحية التي يجب تناولها من األواية يوميا ، والتحل 

 :مجمو ة منها محل األخرى الن لكل واحدة منها رايدة مختلفة وتتكون هاه المجمو ات الخمس من

 .ـ مجموعة الخبز والحبوب1

 .مجموعة الخضراوات والفواكه -2

 .مجموعة الحليب ومشتقاته -3

 .مجموعة اللحوم والبيض والبقوليات -4
 

وهنالك تقسيمات ومجاميع اخرى لكن هاا النظا  سهل الفهم والتطبيق لعامة الناي ويجب أن     

لو كي( 1366-1266)ن حظ أن  ري حالة تطبيق هاا النظا  رأن الشخص يحصل ري   لى نحو 

كيلو ( 3666-2266)كالوري يومياع وهاه السعرات أقل من معدل حاجة الشخص اال تيادي 

كالوري ويمكن االستفادة من   ند الروبة ري نقصان الوزن ، لكن  ند حاجة الشخص إلى معدالت 

أ لى من الطاقة يجب أن يرا ى استخدا   نا ر واايية أخرى وير موجودة ري هاا النظا  وهي 
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السكر والكحول ولهاا قد تضاف مجمو ة أخرى خامسة وهي مجمو ة الطاقة ري حالة الدهون و

هاا التصني  ب ضارة المجمو ة ( 1979)الحاجة أليها ، وقد تبن  وزارة الزرا ة األمريكية  ا  

 :التي تشمل الخامسة

ة والهدف من  إضارة سعرات حراري Fats, Sweats and Alcoholالدهون والحلويات والكحول 

 Eوريتامين  Essential Fatty Acids( األساي)إلى جانب التزود باألحماض الدهنية الضرورية 

وتلذي هاه المجمو ة إذ كان الشخص ري حالة الحمية او المحارظة  لى وزن الجسم الطبيعي أو 

 .السيطرة  لى وزن 
 

 -:مجموعة الخبز والحبوب -1

الذاايي ، وتشمل الحبو  المختلة ومنتجاتها وتسمى مجمو ة النشا ، وتحتل قا دة الهر   -

 .والمعكرونية والرز ، وهي تمد الجسم بالكاربوهيدرات والطاقة 

تحتوي  لى نسب متفاوتة من البروتين الاي يعتبر ذو قيمة واايية وامئة نتيجة نقص بعض  -

 .الحوامض االمينية األساسية ري  مثل ال يسين والثريونين والتربتوران

وتتركز ري الطبقات  B1الحبو   لى كميات جيدة من األم ح والفيتامينات مثل ريتامين  تحتوي -

 .أما الدهون رتتركز ري الجنين ( القشور) الخارجية من الحبة 

 .والكالسيو   Cو  Aتعد هاه المجمو ة رقيرة بفيتأمين   -

مصونوع مون الطحوين الكلوي تعد مصدر مهم لألليواف الذااييوة وخا وة الحبوو  الكاملوة أو الخبوز ال -

الاي يحتوي  لى النخالة ، وتتأثر منتجات هاه المجمو ة بعمليات الطحن واالستخ ص والمعام ت 

التصنيعية مثل الخبز أو القلي وويرها رتفقد كثيراع من  نا رها الذاايية ولكوون هواه المجمو وة تعود 

يور منهوا خو ل واايو  أو قود تجعلو  مصدر للطاقة رقد تجعل مون يريود تقليول وزنو  أن يحواف جوزء كب

يحوواف هوواه المجمو ووة موون الوجبووة الذااييووة اليوميووة وهوواا ويوور  ووحيب إذ تجعلوو  يخسوور كثيوور موون 

 .وكالك األلياف Bها مثل الحديد والزنك و دد من ريتامينات ريالعنا ر الموجودة 
 

 

 -:مجموعة الخضراوات والفواكه -2

لية من الماء ونسب متفاوتة من السكر ونسبة ضئيلة من الفواك  الطازجة تحتوي  لى نسبة  ا --

 .البروتينات والدهون

تمتاز الفواك  بأنها مصدر مهم للفيتامينات واألم ح كما أنها تحتوي  لى كميات من األلياف الذير  --

 .قابلة للهضم التي تسا د ري مرح الفض ت

 .الحمضيات  امة والكرز والبطيخ وويرهاوأهمها  Cكثير من الفواك  تعد مصادر ممتازة لفيتامين--

 .تعتبر التمور والتين والمشمش واألجاص المجف  مصدر مهم للحديد --

 .يعتبر البرتقال والتين مصدر جيد للكالسيو  والموز مصدر مهم للبوتاسيو  --

 .و الفوليك Aالخضروات الورقية تحتوي  لى كميات مناسبة من الحديد والكالسيو  وريتامين --

 .يعتبر الجزر والطمامة والفلفل األخضر والبزاليا والفا وليا الخضراء مصدر جيد للكاروتين  --

تعد هاه المجمو ة مصادر مهمة لأللياف والماء وبسبب احتوايها  لى نسبة  الية من الماء بين  --

 .قاص الوزنرأنها تعد رقيرة بالدهن ومحتواها من الطاقة قليل ويمكن استخدامها ري أن(% 75-95)
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  -:مجموعة الحليب ومشتقاته  -3

يعتبر الحليب من أهم األواية حيث يزود الجسم بكثير من العنا ر المهمة مثل الكربوهيدرات  ---

  .والبروتينات والدهون والفيتامينات والمعادن

من أجود األنواع ول  دور منا ي ضد األمراض، ويحتوي  لى (: الكازين)بروتين الحليب  ---

حامض التربتوران الاي ل  دور مهم ري تكوين الناق ت العصبية ري الدما  والجهاز العصبي وهو 

 . Sleepinessيسا د ري إسراع النعاي 

وريتأمينات اخرى مثل ( A ,K , E, D)الحليب مصدر للفيتامينات الاايبة ري الدهون  ---

 .الرايبور رن

 .Kوريتأمين  Cيو  ولكن  مصدر رقير للحديد وريتأمين مصدر جيد للكالسيو  والفسفور والمذنيس ---
     

 وينصب بتناول كوبين من الحليب يوميآ للكبار وث ثة لألمفال وأربعة للمراهقين

 وم من الحليب 7-1والحوامل وخمسة للمرضع ، وان كل ورا  من الجبن يعادل 

 

 -:مجموعة اللحوم والبيض والبقوليات -4

المصدر المهم للبروتينات ذات النو ية العالية الجودة واألم ح مثل الحديد  تعتبر هاه المجمو ة*  

وتختل  نسبة  Bوالفسفور والفيتامينات مثل الثيامين والرايبور رن والنياسين ومجمو ة ريتامين 

 .المأخوذ من الحيوان البروتينات ريها حسب نو ية اللحو  والجزء

ء باللحو  البيضاء ري بعض الحاالت المرضية مثل داء ويمكن األستذناء  ن اللحو  الحمرا*  

النقري وأمراض القلب والشرايين وأرتفاع نسبة الكولسترول ري الد  والسمنة ، رالدجاج أو الطيور 

 . التختل   ن اللحو  األخرى لكن نسبة الدهون ريها أقل

 .األسماك مصدر جيد للبروتين* 

تازة والزالل يحتوي  لى نسبة  الية من البروتين البيض يحتوي  لى بروتين ذي نو ية مم* 

والماء والرايبور رن ، أما  فار البيض ريحتوي  لى نسبة أ لى من الدهون والحديد والفسفور 

 .والكالسيو 

البقوليات تحتوي  لى نسبة  الية من البروتينات خصو آ الجارة وكالك  لى نسبة  الية من * 

 .الكربوهيدرات

  

ل  لى جميع العنا ر الذاايية التي يحتاجها الجسم وبالكميات الكارية وجب تنويع ولضمان الحصو

األواية بحيث يحتوي الذااء اليومي  لى مجمو ة من األواية المختلفة أي تناول وااء متوازن 

يحتوي  لى جميع العنا ر الذاايية الضرورية لبناء الجسم الصحيب وتلبية احتياجات  المختلفة ري 

اال تيادية و يمكن تحقيق ذلك بخلط أكثر من نوع واحد من األواية المختلفة بكميات مناسبة  الحاالت

 . ا تماداع  لى ركرة المجاميع الذاايية التي بدورها تعتمد  لى محتوى األواية من العنا ر الذاايية 

 

 

 Nutrient Density الكثافة التغذوية
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بين العنا ر الذاايية الضرورية أو المطلوبة إلى كمية الطاقة الكثارة الذاايية أو التذاوية هي النسبة 

 .الموجودة ري الذااء

 :وا تماداع  لى هاا المصطلب يمكن تقسيم األواية  لى  نفين هما 

 

 Low Nutrient Density Foods أغذية منخفضة الكثافة الغذائية -1

. ومنخفضة مقارنة بكمية الطاقة العالية وهي التي تكون كمية العنا ر الذاايية الموجودة ريها قليلة

 :وتتميز هاه األواية باآلتي

 .كمية الطاقة  الية -

 .كمية الدهن  الية -

 .كمية السكر  الية -

المشروبات الذازية والكحولية والحلويات و رايب البطاما المقلية : مثال  لى هاه األواية هي

 .ها رقيرة بمحتواها من العنا ر الذااييةوالكعك ، وتتميز بأنها  الية بمحتواها من الطاقة لكن

 

 

 High Nutrient Density Foods أغذية عالية الكثافة الغذائية -2

وهي التي تكون كمية العنا ر الذاايية الموجودة ريها  الية مقارنة بكمية الطاقة الوامئة وتتميز هاه 

 :األواية باألتي 

 . كمية الطاقة منخفضة -

 .كمية الدهن منخفضة -

 .ية السكر منخفضةكم -

وتكون كمية العنا ر الذاايية مرتفعة وخا ة الفيتامينات والمعادن والبروتينات وأحياناع تكون كمية 

الفواك  والخضراوات والحليب القليل الدهن : األلياف  الية أيضاع، ومن األمثلة  لى هاه األواية

 .واللحو  بأنوا ها والبيض

 

 :التعرف  ى انواع االواية من حيث الكثارة المثال التالي ألجل المقارنة و 

ملذرا  ريمكن الحصول  لي  ( 25)أذا كان الهدف من التذاية هو الحصول  لى الحديد تكون بحدود 

وم أو قطعة سمك بوزن ( 166)من مصدرين أو نو ين من التذاية من قطعة لحم البقر بوزن 

 .وم أيضاع ( 166)

ملذرا  لكن يختلفان بأحتوايهما  لى ( 25)ه الكمية من الحديد ورا   لى ها( 166)ل ك هما يحتوي ا

سعرة حرارية ري حين تحتوي قطعة السمك لنفس ( 336)الطاقة رقطعة الستيك اللحم تحتوي  لى 

ا تماداع  لى المصطلب الجديد أو الكثارة الذاايية هو أن . سعرة حرارية( 175)الوزن  لى نحو 

يد أكثر من لحم البقر لنفس الوزن وري حالة مثالنا هاا يجب ري هاه السمك يكون مصدراع جيداع للحد

الحال أن نختار السمك لكون  يحتوي  لى كمية حديد أ لى مقارنة بمحتواه من الطاقة من اللحم ، 

وري الوق  الحاضر يعد هاا المفهو  سايداع ري الدول الذنية والمتقدمة بعد زيادة الو ي الذاايي 

 .لتر يق وتخفيض الوزن بين  امة النايوانتشار مفهو  ا
  



111  

 

 Diet of vegetarians تغذية النباتيين
 

 :أنواع النباتيين 

 : Total or strick vegetarians النباتي كليا  أو القاسي  -1

وهو الشخص الاي يتذاى  لى أواية نباتية رقط رهو يمتنع  ن تناول جميع االواية الحيوانية بما  -

 .الحيواني ومشتقات   ريها البيض واللبن

المشكلة المحتملة من هاا النظا  هي معدالت منخفضة من الطاقة ونقص الحديد والزنك  -

 B2 .و  B12 و  Dوالبروتين والكالسيو  باألضارة إلى ريتامين 
 

 : Ovo vegetarians نباتي مع تناول البيض  -2

 .وهو الشخص الاي يتناول البيض مع األواية النباتية -

 .هاا النظا  هي معدالت منخفضة من الحديد والزنك والطاقة وبعض الفيتأمينات المشكلة ري -
 

 :  Lacto vegetarians نباتي مع تناول الحليب او منتجات االلبان  -3

 .وهو الشخص الاي يتناول الحليب مع األواية النباتية  -

 .قةالمشكلة المحتملة من هاا النظا  هي معدالت منخفضة من الحديد والزنك والطا -
 

 : Lacto – Ovo vegetarians نباتي مع تناول الحليب والبيض  -4

وهو الشخص الاي يتناول الحليب والبيض مع األواية النباتية رهو يمتنع  ن تناول اللحو   -

 .واالسماك والطيور رقط 

  (انخفاض الطاقة)المشكلة المحتملة من هاا النظا  هي معدالت منخفضة من السعرات الحرارية  -
 

  (اسباب غذاء النباتيين ) باب األس
 .معتقدات دينية مثل أصحاب المذهب السبتي الذين يدعون الى التقليل من أكل  اللحوم   -1

 .عدم القسوة في قتل الحيوان  -2
  Health reasonأسباب صحية   -3

 .أسباب أخرى اقتصادية مثل عدم توفر اللحوم  -4

 

 -( :لالشخاص النباتيني نصائح تغذوية) توصيات غذائية للنباتيني 
 

 .أختيار الحبوب الكاملة وغير المعالجة -1

 .والحديد  Cتناول أطعمة متنوعة من الفاكهة والخضروات لكونها مصادر غنية بفيتامين  -2

ينصح النباتيين المعتمدين على منتوجات الحليب والبيض أن تكون قليلة الدسم والتقليل من  -3

 .ثة فقط في األسبوع للحفاظ على نسبة الكولسترول في الدم تناول صفار البيض إلى ثال

ينصح النباتيين الذين اليتناولون المنتوجات الحيوانية على األطالق باللجوء إلى المصادر  -4

 .مثل فول الصويا B12الغذائية المدعمة بفيتامين 

ى الكميات المطلوبة يوصى بتناول الفيتامينات المتعددة مع المعادن لضمان حصول النباتي عل -5

 .من الحديد والزنك 
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ان األواية الحيوانية تعتبر من المصادر الذاايية المهمة لألحماض األمينية األساي لالك رأن      

أواية النباتين يجب أن تكمل أو يعوض النقص ريها وخا ة من األحماض األمينية لالك يتم خلط 

 .Diet therapyالعالج الغذائي ريها لالك يستخد   البروتينات النباتية مع بعضها لتفادي النقص

 

 Purposes of diet therapy أهداف العالج الغذائي 
 

 . توضيب الع قة بين التذاية الجيدة والحال  الصحية للفرد  -1

 .المحارظة  لى الحاالت التذاوية الجيدة او تحسين الحالة الذاايية واالبتعاد  ن سوء التذاية  -2

 .صر واايي معين لتصحيب نقص  ن  -3

 .تقديم الراحة لكارة أ ضاء الجسم أو تجديد نشام او راحة  ضو معين داخل الجسم   -4

 . منقاص او زيادة او المحارظة  لى وزن الجسم  ندما يكون ذلك ضروري   -5

 . مزالة أثار بعض الطعا  والذااء المسبب لبعض الحساسية  -1

 

 

 :وأين يستخدم كل واحد منهاأنواع الغذاء العالجي او غذاء المستشفيات 
 

 

يو ى بهاا الذااء  ادة بعد العمليات الجراحية وري الحميات وري الحاالت التي :  الغذاء السائل -1

يكون ريها المريض وير قادر  لى تناول أو تحمل األمعمة الصلبة و ادة تعطي س  وجبات أو 

 :أكثر يومياع ويكون  لى نو ين 

 

يتأل  من محلول السكر أساساع مع إضارة مواد تكسب  نكهة ويشمل  :لرائق الغذاء السائل ا -أ     

 .القهوة والشاي أو الشوربة الخالية من الدهن أو  صير الفواك  المصفى

ان هاا الذااء ال يمد الجسم بالعنا ر الذاايية الحيوية وإنما يجهزه بالطاقة الحرارية رقط لالك 

أيا  بعدها ينتقل المريض إلى الذااء السايل الكامل ( 3-1)الينصب االستمرار  لي  ألكثر من 

 .ويو ى بهاا الذااء ري حاالت الحمى الحادة واأليا  األولى بعد العمليات الجراحية 

 

يو ى بهاا الذااء للمريض  ندما يكون وير قادر  لى مضغ وبلع  :الغذاء السائل الكامل  -ب     

مراض الحادة ونظراع لكون  يمد الجسم بكارة  نا ر الذااء الطعا  و ندما يكون مصاباع ببعض األ

التي يحتاجها ، يمكن بقاء المريض  لى هاا النوع من الذااء لفترة مويلة والحليب هو األساي ري 

هاا الذااء خصو اع بعد زيادة قيمت  الذاايية ب ضارة السكر والعسل أو البيض أو الحبو  الكاملة 

 .ف  المطبوخة أو الحليب المج

 

وهو وااء وسط بين الذااء الصلب والذااء السايل ويتميز بعد  احتواي   لى  :الغذاء اللين -2

األلياف السيللوزية والتوابل وسهل الهضم ويستخد  ري االلتهابات الحادة واضطرابات المعدة 

 .واألمعاء وبعد العمليات الجراحية 

 

 .رز مثال عليه ال( الصلب)الغذاء المنظم العادي  -3
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 التثقيف الغذائي
وهي حالة تثقيف الناس بمعلومات مختلفة عن الغذاء وأنواعه والقيمة الغذائية واألحتياجات اليومية 
للفرد ومكونات الغذاء الرئيسية وأهميتها واألمراض الناتجة من عدم تناولها بكميات كافية ومحاولة 

 -:الغذائية اليومية المفيدة ويتم التثقيف بعدة طريق تغيير العادات الغذائية السيئة وأستبدالها بالعادات 

الزيارات المنزلية وفيها يتم األتصال باألسرة لبحث المشاكل األسرية من الناحية الغذائية والصحية -
 .وتعليم األم أسس التغذية الصحية وممكن تحقيق ذلك أيضآ عن طريق وسائل األعالم بعدة طرق 

 .رف على المستوى الغذائي ومن ثم وضع برنامج غذائي مناسبأجراء المسح الغذائي للتع -
 .التوجيه من خالل المراكز الصحية ومراكز الرعاية الصحية األولية ونشر الوعي التغذوي -
 
 

 طرق التقيم –تقيم الحالة الغذائية 
 

سبابها حيث هو أجراء  ملية مسب للتعرف  لى الواقع الذاايي ومعررة المسايل الذاايية وتحليل أ     

يقو  األمباء بتنظيم قوايم للمرضى وتشخيص أمراضهم وأخصايي التذاية يقو  بعمل مسوحات 

واايية تتعلق بأنواع األواية ومكوناتها وأ نارها ومرق مهيها وحفضها ومدى تلبيتها لألحتياجات 

ب الذاايي للمجتمع الذاايية ، ومعررة الحالة الصحية للفرد من الناحية الذاايية أو تجري لذرض المس

 .بصورة  امة الاي يشمل كل تلك الفحوص أيضاع 
 

 -:أهداف التقييم الغذائي 

ـ الحصول  لى المعلومات والبيانات والحقايق المرتبطة بالواقع التذاوي لتحديد المسايل الذاايية 1

 .ووضع الحلول المناسبة

ة  مر األنسان بأذن هللا وتعليم أسس بيان مدى   قة التذاية بالصحة والقدرة  لى العمل وأمال -2

 .التذاية لشرايب المجتمع المختلفة
 

 -:الطرق المستخدمة في تقييم الحالة الغذائية 
 

 :التقييم الطبي أو السريري -1

ويجري  ادة ري المستشفيات بالتنسيق بين الطبيب المختص وأخصايي التذاية ويؤخا بنظر      

 .ج الدوايي وتداخل  مع التذاية األ تبار الحالة المرضية والع 

 :التقييم المختبري والبايوكيميائي  -2

يجري  ادة من خ ل الحصول  لى نتايج التحلي ت المختبرية والبايوكيميايية وتعرض هاه      

 .التحاليل  لى أخصايي التذاية لتحديد البرنامج الذاايي المثالي ولمراحل العمر المختلفة 

 :وتعتمد  لى  دة قياسات منها:  س الجسمانيةتقييم المقايي -3

قياي الدهن ، باألضارة إلى  -ه.  محيط الرأي -د.   محيط الخصر -ج.   الوزن - .   الطول -أ    

العمر ، وتوجد مرق لتقدير السمنة أو البدانة  ن مريق قياي سمك مبقة الدهن ونسبتها ري أماكن 

 .مختلفة من الجسم 

  المسح الغذائي -5

ويهدف إلى معررة مقدار ما يستهلك  الفرد من األواية المختلفة ثم معررة كمية ما يحصل  لي  من 

ع ، ويمكن أجراؤها  ن  العنا ر الذاايية ومقارنة ذلك بالمقررات الذاايية إن وجدت محلياع أو  الميا

معلومات  ن  دد مريق أجراء استبيانات يجيب  نها إما ر  األسرة أو ربة البي  ، و ادة تؤخا ال
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أرراد األسرة وجنس األرراد وأ مارهم ومبيعة  ملهم و اداتهم وتقاليدهم المتبعة ري تحضير الذااء 

وذلك للمسا دة ري أداء العملية بصورة متقنة ، و ن مريق ذلك يمكن حسا  كمية الذااء المتناول 

تبع  تحليل  ينات األواية وهاه ونو يت  وقد يتبع بعد ذلك الرجوع إلى جداول التركيب الذاايي أو ي

 .تعد مهمة  عبة جداع 
 

  اإلحصاءات الحيوية -6

وهي امحصاءات التي تشمل نسبة الوريات والسيما األمفال وربطها بالحالة الذاايية السايدة ري 

حيث ترتفع الوريات ري المجتمعات الفقيرة التي تعاني من سوء التذاية مقارنة بالمجتمعات . المجتمع

ذنية التي التعاني من نقص التذاية، وقد تكون النسبة العالية من الوريات  ند األمفال بعد الوالدة أو ال

األ هر األولى من الوالدة مؤ راع  لى سوء تذاية األ  ري رترة الحمل وحدوث الوالدات الميتة بنسبة 

خرى قد تكون األحوال  الية مؤ ر  لى سوء التذاية قبل الحمل وأثناءه رض ع  ن أن العوامل األ

 .الصحية السايدة ري المجتمع من تلوث و دوى وقلة ر اية  حية وتلوث بيئي وويرها من العوامل
 

 -:الرسم البياني للنمو -7

هي أرضل مريقة لر د وتقييم الحالة الذاايية للطفل وتكمن ري أستخدا  مريقة الرسم البياني للنمو 

ليزيد أهتمامها بتذاية مفلها وأن منحني النمو يهيئ دليآل لألتجاه  ومن المفيد جدآ تفسير رايدت  لأل 

 . الصحيب الاي ينبذي أن يسير ري  وزن الطفل

 

 .الشكل التالي يوضب الوزن والطول الطبيعي للرضع واألمفال حتى الخامسة من العمر
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 الشكل التالي  يوضب الوزن والطول الطبيعي لألمفال والمراهقين
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 (أعراض المرض)العالمات الطبيعية وغير الطبيعية  جدول يوضح
 لبعض أجزاء الجسم 

  

 جدول يوضح مشاكل بعض اجزاء الجسم واسباب حدوثها من الناحية التغذوية
 سبب المشكلة عضو الجسم

 الزنك وغيرهاوعنصر السيلينيوم و Aنقص البروتين وفيتأمين  الشعر

 والبايوتينC و  Bو  Aفيتأمين  الجلد

 او االنيميا  Cو Aنقص فيتأمين  تشقق الشفاه اوالتهابها

الرايبوفالفين والنياسين او االنيميا وتناول  B6نقص الفيتامينات مثل فيتأمين  اللسان

 الكحول و بعض األدوية

 (االسنانراجع محاضرة تسوس )بسبب قلة الوعي التغذوي  األسنان

 نقص االحماض الدهنية وسوء التغذية وغيرها األضافر

، تليف الكبد ، انسداد قناة الصفراء او البنكرياس ،  Aبسبب نقص فيتأمين  العين

 اضطرابات او مشاكل الدم

عضو الجسم 
Body Area 

 األشارات والعالمات في حالة التغذية الجيدة
Signs of Good Nutriton 

 األشارات والعالمات في حالة سوء التغذية
Signs of Good Nutriton 

الوزن 

Weaght 

طبيعي مع طول الجسم والعمر والبناء 

 الجسماني

ن الوزن الطبيعي او أكثر من  الوزن اقل م

 الطبيعي

سهل التكسر والتقصف وجاف ومتناثر ومن  لماع ، متماسك ومن الصعوبة قلعه Hairالشعر  

 السهولة قلعه ولونه غير طبيعي

خشن وجاف وشاحب ويتلون بألوان مختلفه  ناعم ورطب قليال ولونه طبيعي Skinالجلد 

 ومعرض للتهيج

عمة لونها طبيعي ورطبة غير مشرطة وغير نا Lipsالشفاه  

 منتفخة او متورمة

جافة تتقشر وعليها اصداف متورمة ، 

 محمرة ومشققة الزوايا

اللسان  

Tongue 

لونه قرمزي طبيعي ،  خالي من التورمات ، ال 

 يظهر فيه بثرات غير طبيعية

مشروم متلون بألوان غير طبيعية وغير 

اللسان متجانس اللون ، ضمور في حلمات 

 او تكون كبيرة غير طبيعية

األسنان 

Teeth 

خالية من النخر وطبيعية بلونها البراق 

 ومتراصة بشكل مستقيم وطبيعي

منخورة ولونها غير طبيعي ، غير طبيعية 

 في مواقعها واستقامتها

األضافر 

Nails 

ضعيفة وسهلة التكسر وشكلها غير طبيعي  قوية ولونها طبيعي قرمزي خفيف

 ة شبيهة بالملعقةومتقعر

 اصفرار بياض العين وتغير لونها بياض العين ابيض اللون وخالي من االحمرار eyaالعين 
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 تقييم أالستهالك الغذائي

 
ات الذاايية  لى هو التعرف بشكل تا   لى تأثير التطبيقات والممارس -:تقييم أالستهالك الغذائي

 حة المجتمع والتعرف  لى المصادر الذاايية المتوررة كما أن  يمكن المتخصصين من وضع 

 .الحلول المناسبة لمشاكل التذاية المختلفة 
 

 -:طرق تقييم األستهالك الغذائي 
 

محددة ويهدف إلى تقدير ما تستهلك العايلة ككل خ ل رترة زمنية  -: االستهالك العائلي للطعام -أ

 :ويتم هاا التقدير بالوسايل التالية

حسا  مصاري  الذااء وذلك بتسجيل كارة نفقات المشتريات من المنتجات الذاايية التي  -1 

 .  تستهلكها العايلة خ ل األسبوع

قوايم الذااء وذلك  ن مريق المسب لكميات وأنواع المواد الذاايية التي أستهلكتها العايلة خ ل  -2 

 .يو 

السجل الذاايي أي أن تحتفظ العايلة بسجل تدون ري  كارة أنواع األواية الموجودة ري البي   -3 

 .مضارآ إليها كميات المواد الذاايية التي تدخل البي  يوميآ

 .وزن الطعا  المستهلك من قبل العايلة ويتم بوزن الذااء المجهز والمستهلك ري يو  واحد -4 
 

 :لحسا  استه ك األرراد للذااء نستعمل الوسايل التالية  -: ماستهالك األفراد للطعا -ب

اال تماد  لى الااكرة ري التقدير ويتم  ن مريق سؤال الفرد  ما يتاكره من أنواع كميات  -1   

 .الذااء التي أستهلكها ري يو  واحد

 .أيا (  7-3) سجل الذااء يحتفظ الفرد بسجل يدون ري  ما تناول  من األواية خ ل  -2   

 . سا ة 24وزن الطعا  المتناول خ ل  -3   

تاريخ الذااء ومن خ ل ذلك يمكن قياي وبيان  دد المرات التي يتناولها الفرد لنوع معين    -4   

 .من الذااء
 

وبعد أختيار األسلو  األمثل وحسا  األواية المتناولة يقو  الباحث بتفسير وترجمة هاه البيانات 

 .يات ومقارنتها بالجداول الذاايية اليومية المقررةوأجراء األحصاي

 -:ويستطيع كل  خص مراقبة وتقييم وااءه اليومي باستخدا  األسلو  البسيط التالي 

   مة 26مجمو ة الحليب ومنتجات                         -1

   مة 15(       الليمون والبرتقال)مجمو ة الحمضيات  -2

   مات 5(        لموز والتفاح والعنبا)مجمو ة الفواك   -3

   مة 26الخبز والكعك والبسكوي  والرز والبرول       -4

   مات 16زي  الزيتون والزبدة والحلويات والمربيات    -5

   مات 16الخضروات الخضراء                              -1

   مة  26اللحم والدجاج والسمك والبقوليات                -7

   مة  166=    المجموع                                          
 

كان الغذاء جيدآ  81-71وأكثر كان الغذاء ممتازآ وإذا بلغ المجموع  85فأذا بلغ مجموع العالمات 

  .فما دون فأن الغذاء غير كامل وبحاجة إلى تعديل 71وإذا بلغ 
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 راقالمشكالت الغذائية في العالم و الع

 

 عن نقص البروتين والطاقةناتج سوء التغذية ال

 
هي  بارة  ن نقص كبير  ند الفشل ري الحصول  لى الحدود الدنيا من الذااء أو  -:سوء التغذية

، وحسب  العنا ر الذاايية االساسية او نتيجة زيادة تناول بعض العنا ر الذاايية أكثر من الحاجة

سوء التذاية يعتبر من اخطر التهديدات التي تهدد الصحة العامة، ماذكرت منظمة الصحة العالمية ان 

 . من وريات االمفال دون سن الخامسة % 45و الميا رأن سوء التذاية يسهم ري 

 

-: من أسباب سوء التغذية  
 

ونو آ ومن هاه  وهي األسبا  التي تؤدي إلى رشل ري تناول الذااء الم يم كمآ : أسباب رئيسية -أ

: األسبا   
 

.أسبا  أقتصادية كالفقر واألسعار المرتفعة للذااء -1            

.ة ذات القيمة الذاايية المرتفعةمالجهل بأنواع األمع -2     

.و د  استساوة انواع معينة من الطعا  أسبا  نفسية مثل الكآبة واألرق -3     

 األدمان  لى ن الحاجة ومثل تناول السكريات والدهون أكثر م العادات الذاايية الخامئة -4   

.الكحول والمخدرات والتدخين    

.أسبا  ريزيايية كعد  القدرة  لى تناول الطعا  مثل المعوقين والمسنين -5     

.الكوارث الطبيعية مثل الزالزل والقحط والمجا ات -1     

.المعتقدات الدينية مثل  د  تناول لحم البقر  ند الهندوي -7     

    

م يم ري  التي تؤدي إلى سوء التذاية بالروم من تورر وااء وهي األسبا : ية أسباب ثانو - 

: الظاهر وتشمل  
 

األسهال المزمن وأ ابة األمعاء  أضطرابات ري الهضم واألمتصاص مثل التقيؤ المستمر و -1   

.بالطفيليات  

المزمنة وزيادة معدل  تااللتهاباحتياجات الذاايية نتيجة بعض الحاالت المرضية مثل زيادة اال -2   

.األيض الذاايي  

.النزي  المزمن والاي ينتج  ن  نقص الحديد -3     

 .متصاص بعض العنا ر الذااييةاتناول بعض األدوية التي تعيق  -4   
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  Kwashiorkor  الكواشيوركر -1

يوركر ري لذة سنوات بعد مرحلة الفطا ، وتعني كلمة كوا  4-1بين  األطفالوهو مرض يصيب      

 .نسبة إلى اللون األحمر البرتقالي وير الطبيعي للشعر Red boyأواسط إرريقيا الولد األحمر 

بروتين حليب األ  الناتج  ون الفطوا  المبكور  خا ةأن مسببات هاا المرض هو نقص البروتين و     

ع ذلوك للتوالود ويرجو Displace childللطفل وإح ل مفول آخور محلو  ولهواا يسومى الطفول الموزاح 

السريع لدى هاه المجتمعات وبسبب جهل األ  ري أمور التذاية رتقو  بتذاية مفلها بعد الفطوا  بأوايوة 

الكبار والتي تتكون أساساع من مواد نشوية وسكرية ينعد  ريها البروتين الجيد بعدما كان الطفول يعتمود 

 ة الطبيعية أكثر من المقرر مما يؤدي وكالك قد يحدث  ند زيادة رترة الرضا  لى الحليب ري وااي 

 .إلى ظهور المرض ، وقد يظهر بين البالذين والكبار ايضا
 

 Marasmus (الضوى)مرض المراسماس  -2

 Marasmus هراع من العمر وتعني كلمة مراسماي  15 -1بين  الرضعوهو مرض يصيب      

 .Over starvationجا ة العلنية ويطلق  لي  أحياناع اسم الم witheringباليونانية الابول 

العنا ر وأن مسببات هاا المرض النقص الشديد ري البروتين المصحو  بنقص ري الطاقة     

العناية بالطفل ري هاا العمر  د  الذاايية األخرى نتيجة للفطا  المبكر وامهمال الشديد ري التذاية و

    الرديئة ،  نو يت و البروتين  ونقص العوايل الفقيرة جداع التي تعاني من الجوع وخا ة ري

 :الجدول التالي يبين االختالف والتشابه بين المرضين من حيث االعراض 

 

 Marasmus  املرامساس Kwashiorkor الكواشيوركر

 وتضخم الكبد   وفقر الدم وضمور العضالت توقف النمو توقف النمو وضمور العضالت وتضخم الكبد  وفقر الدم

 خاصةهون في أماكن مختلفة من الجسم وترسب الد

عدم وجود البروتين الكافي لنقل الدهون على لالكبد 

 .وزيادة الوزن صورة بروتينات دهنية

 .فقدان األنسجة الدهنية و فقدان الوزن

نقص البروتين حيث  سببب edemaظهور االستسقاء 

األطفال فان لهذا  تظهر تورمات في البطن واألرجل

 .نقص الوزنال يظهر عليهم كواشيوركر المصابين بال

ر حيث االستسقاء التي تحدث في الكواشيورك عدم حدوث

وزن الشديد في اليوجد تورم فى الجسم ، فيحدث نقص 

يصاحب ذلك نمو في الجهاز العظمي مما يؤدي إلى 

 .ظهور الطفل برأس كبير وأطراف وقامة طويلة ونحيفة

لشعر أحمر يميل يتغير لون او التبقع في الوجه ظهور

إلى البرتقالي وهذا يظهر لدى أطفال إفريقيا المتميزين 

 .تضعف بصيالت الشعر وتتساقطو ،بالشعر المجعد

يتجعممد الجلممد ويصممبح أكثممر ارتخمماءا  مممما يجعممل الطفمممل 

وتصممبح العينممان واسممعتين  السممن المصمماب شممبيها بكبممار

 .وغائرتين

ان ل يصاحبها فقداطفر حاالت اإلسهال لدى االوظه

ر وظهوسوائل الجسم وكثير من العناصر الغذائية 

فترات ل الطفل عالمات البؤس وعدم المباالة إذ يجلس

 .طويلة من الوقت دون حركة وردود فعل

يعممماني الطفمممل ممممن اإلسمممهال المسمممتمر والشمممعور المممدائم 

الطفل  حيث يتميزبالجوع عكس المصابين بالكواشيوركر 

 .ور الدائم بمعاناتهباليقظة والشع المصاب بالمراسماس

نقص المغذيات وكلوبين وعرقلة وتوقف إنتاج الهيم

نقص إنتاج ه و الفوليك يصاح B12فيتامين  مثل األخرى

فال يستطيع  ةضعف المناعو الهرمونات واألنزيمات

 .إنتاج األجسام المضادة بالكمية والكفاءة المطلوبة

 بأمراض أخرى مثل التدرنالطفل  ةيصاحب كل ذلك إصاب

وااللتهابمممات المعويممممة  Dysenteryالرئممموي والزحممممار 

المزمنة والمالريا مصحوبة بإصابته بالطفليليات المعوية 

 .وغيرها من األمراض
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 : عالج الكواشيوركر والمراسماس
يتم   ج و ، أن   ج الكوا يوركر والمراسماي يعتمد  لى درجة  دة المرض ومضا فاتها

يتم تذاية المريض  ن ، و المستشفى وتشخيص األ راض والمسبباتالمريض  إدخالالحالتين بعد 

وأول خطوة تتم هي أ ادة الماء والسوايل إلى الخ يا  Intravenous feedingمريق األوردة 

، بعد ذلك يتم  بعناية رايقة إذ ينبذي تصحيب توازن الماء وااللكتروليتات وتعديل الحموضة والقا دية

 لى نسبة  الية ومتوازنة من األحماض األمينية تحتوي نات جيدة تذاية المريض  لى بروتي

 . ري حالة المراسماي خا ةتزويده بالطاقة و يةاألساس

 واذا كان ،كذم من وزن الجسم/وم (3-2) ادة يعطى المريض كمية من البروتين تقدر بنحو    

ذلك، ثم تزداد الكمية  المراسماي يعطى كمية أقل منحالة الطفل يعاني من اضطرابات معوية ري 

كذم من وزن الجسم ويجب تجنب أ طاء المريض كميات  الية من البروتين لتجنب /وم( 5-3)إلى 

االخت ل ري تمثيل البروتينات بسبب ضع  كفاءة األنسجة وخا ة الكبد وتراكم المواد الهدمية 

  .ومنها اليوريا ري الد 

 

 
 

 -:طرق الوقاية من كال املرضني 

 .اء على مسببات املرض وهي الفقر واجلوع واملرضالقض -1

 .اإلرشاد والتثقيف الصحي -2

 .مكافحة األمراض املعدية وحاالت اإلسهال املزمن -3

 .االبتعاد عن الرضاعة الصناعية واالعتماد على الرضاعة الطبيعية وتثقيف األمهات حول ذلك  -4

 .ليب والبيض واللحومضرورة تناول األغذية الغنية بالربوتني مثل احل -5
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 Edemaاألوديما  مرض
هي أول ا راض نقص البروتين وتقل ري  مقدرة الكبد  لى تكوين بروتين األلبيومين رينخفض 

تظهر زيادة بالوزن مع مرور الزمن لكن هاه الزيادة لم ، و مستواه ري الد  رينتشر الماء ري األنسجة

بل تراكم الماء والسوايل ري األنسجة ، والصور التالية توضب  يكن سببها نمو وزيادة األنسجة البنايية

 :هاا المرض 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 تكوين االسبرتا  هاا الحامض يدخل ريو حالة خا ة بالحامض األميني الفينيل اآلنينهنالك      

او   لالك  PKU“ الفينيل كيتونيوريا”تسمي ويمكن ان يكون سببا لحاالت اال اقة العقلية  لالك

الفينيل  اوايض لجهات الدولية المهتمة بالصحة بضرورة إجراء اختبارات الكش   ن ميتابولز ا

 . الوالدة مبا رة وقبل تناولهم حليب األ  بعد لألمفالاآلنين 
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    Anemia الغذائي فقر الّدم

 
ون الرييسي هو نقص ري  دد خ يا الد  الحمراء السليمة او نقص الهيموكلوبين المك:  فقر الّدم

 .لكريات الد  الحمراء المسؤولين  ن نقل االوكسجين لكارة انحاء الجسم 

 

هي الحالة التي يكون ريها محتوى هيموكلوبين الد  أقل من الطبيعي نتيجة لنقص  : األنيميا الغذائية

 . لتكوين الهيموكلوبين أحد العنا ر الذاايية الضرورية

 

 انواع فقر الدم 
 

ويحدث بسبب تناقص مخزون الحديد ري الجسم نتيجة  د  :  ناتج عن نقص الحديدفقر الدم ال -1

التوازن بين كمية الحديد ري الذااء وبين متطلبات الجسم من جهة اخرى و يتميز هاا النوع بكريات 

 .د   ذيرة الحجم و احبة اللون مع انخفاض ري كمية الهيموكلوبين ري الد  
 

 (:تناول االغذية الغنية بالحديد)بب نقص الحديد العالح الغذائي لفر الدم بس

 .تناول اللحو  الحمراء وكبد الدجاج والفواك  بكثرة خا ة المشمش والتين والتمر والعنب  -

 .تناول السبانخ والفا وليا والباذنجان والتي تحتوي  لى  نا ر تعالج االنيميا  -

 .لعسل االسود  فار البيض والعسل من الع جات القوية ل نيميا خا ة ا -

 تناول الطمامم و االناناي المفيدان ري امتصاص الحديد ال ز  للمصابين باالنيميا -

 

وتكون كريات الد  الحمراء ري : وحامض الفولك   B12فقر الدم الناتج عن نقص فيتأمين  -2

الطبيعي هاه الحالة كبيرة وتحمل مقادير كارية من الهيموكلوبين او أكثر لكن  ددها يكون اقل من 

 :ومن انوا   

 .رقر الد  الخبيث ورقر الد  ذو الكريات الضخمة  -أ                 

 . رقر الد  بسبب سوء االمتصاص  -                      

والع ج يكون حسب نوع النقص ، رفي حالة رقر الد  الخبيث تعطى كميات اضارية من ريتأمين 

B12 تعطى الحامل جر ات من الحديد اما االمفال ريكون الع ج ، اما رقر الد  اثناء الحمل ر

 .وحامض الفولك وإ طاء األواية الذنية بالفيتأمينات  Cب  طاء الطفل ريتأمين 

 

 

يصاحب  Cهو حالة من رقر الد  نتيجة لنقص ريتأمين :  Cفقر الدم الناتج عن نقص فيتأمين  -3

فولك الى حاض الفولنك الفعال ، لالك يعطي مرض االسقربوم مما يؤدي الى قلة تحول حامض ال

 .لع ج هاه الحالة  Cالمرضى كميات من ريتأمين 
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 تضخم الغدة الدرقية
 

ان نقص  نصر اليود ري الجسم يؤدي الى تضخم الذدة الدرقية ألنها تحاول تعويض النقص الحا ل 

هاه األيا  الحتواء الملب المصنع أن هاا السبب أ بب نادرا ري  ن مريق زيادة نشامها االررازي ، 

رقط من % 16قد يكون التضخم بسبب ور  بالذدة وهاا يشكل لالك  ،  لى كميات كارية من اليود

مما يؤدي لزيادة مستوى  قصور إنتاج الغدة للهرمونلحاالت هي نتيجة الوالبية  وير ان ، الحاالت

، وهاا التضخم يحتاج لسنوات  حجم الذدة الاي يسبب زيادة( TSH) الهرمون المحفز للذدة الدرقية 

 .بشكل واضب  ديدة ليظهر 

 

 ( :اسباب قصور الغدة النتاج الهرمون)أسباب قصور الغدة الدرقية 
 

 ام ابة بمرض المنا ة الااتي ويحدث بسبب إنتاج أجسا  مضادة مهاجمة ألنسجة الجسم. 

 أخا أدوية   جية مثل أدوية االضطرا  النفسي. 

 أو مزالة قسم منها األمر الاي يقلل من إرراز هرمونها الذدة الدرقية مزالتها  مل جراحة ،. 

  و الرأي المؤثر سلبعا  لى الذدةاالتعرض للع ج ام عا ي ري   ج أمراض سرمان الرقبة. 

  لى انتاجها للهرمون يؤثر  لذدة نتيجة مرض خلقيلري حاالت نادرة يحدث قصور . 
 

 

 :م الغدة الدرقية األعراض العامة لتضخ
 

 .الزيادة الملحوظة ري حجم الذدة الدرقية تح  الجلد ري منطقة اسفل الرقبة  -1

 . د  الشعور بالراحة ري منطقة الحلق و االحساي بالضيق  -2

 . د  القدرة  لى البلع بشكل مبيعي  -3

 .التذير الملحوظ بنبرة الصوت و عوبة التنفس  -4

 .تضرر الشعر وجفار   -5

 . الشعور باألكتأ  والتعب و د  الراحة  -1

 . ند النساء يحدث خلل ري موا يد الدورة الشهرية  -7
 

 

 : عالج تضخم الغدة الدرقية

ري حاالت التضخم الصذير الحجم أو المتوسط يكون الع ج ب  طاء جر ات قليلة من هرمون     

وري حال استمر  ، الذدة لحجمها الطبيعيتعود و يةالمرضالحاالت من % 5لكن  يعالج الذدة الدرقية، 

 .الع ج الجراحي ريجب اجراء التضخم أو ظهرت أ راض ضذط الذدة  لى ما جاورها من أ ضاء
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 هشاشة العظام -الكساح 
 

 الكساح

المتناول  Dريتأمين ويسمى كالك الرخد او لين العظا  وهو مرض يصيب االمفال وسبب  نقص     

 ويؤدي نقصنفس المشكلة ،  تكل رييسي ، لكن قد يسبب نقص الكالسيو  والفوسفابشمع الذااء 

م ، وبالتالي يضطر الجساألمعاء إلى نقص ري كمية الكالسيو  والفوسفور الممتصين من Dريتأمين 

حيث  لمحارظة  لى مستوى مبيعي لكالسيو  الد ، لالهيكل العظمي لسحب كميات من الكالسيو  من

تصبب العظا  هشة وسهلة الكسر وذات انحناءات وتشوهات  كلية ، وقد يصا  الكبار بمرض 

 . الكساح لكن  ري هاه الحالة يسمى لين العظا  لكن  اقل انتشارا ري الكبار

 

 : للعظام Dأهمية فيتامين 
 

 .فات وذلك من الذااء الاي يتم هضم  باألمعاء الدقيقةيسهل  لمية امتصاص الكالسيو  والفوس -1

 .المحارظة  لى مستوى الفوسفات والكالسيو  بالد  -2

 .يعمل  لى إ ادة امتصاص الكالسيو  ري الكلى -3

 ، وبالتالي يسا د ذلك  لى نمو الخ يا  ل  دور ها  ري ترسيب الكالسيو  والفوسفات بالعظا  -4

 .ونموها ري الوق  نفس ،  العظمية بطريقة جيدة

 

 : بالكساحاالطفال العوامل التي تزيد مخاطر اصابة 
 

  هرا، رنمو األمفال 31-1الكساح هو األكثر  يو ا لدى األمفال الاين أ مارهم بين :  العمر -1

 .السريع خ ل هاه الفترة يحتاج إلى  نا ر واايية كاملة كالكالسيو  والفوسفات لتعزيز قوة  ظامهم

من الممكن أن يولد الطفل الاي تعاني أم  من نقص : لدى األم أثناء الحمل  Dقص فيتامين ن -2

 .أو تظهر  لي  الع مات ري وضون  هور معدودة بعد الوالدة D ديد بفيتامين 

 .تتزايد احتماالت إ ابة األمفال الاين يولدون قبل مو د الوالدة بالكساح :الوالدة المبكرة  -3

للوقاية من  Dال يحتوي حليب اال   لى القدر الكاري من ريتامين  :طبيعية الحصرية الرضاعة ال -4

 لى قطرات  واان يحصل يجب لى الرضا ة الطبيعية  يعتمدون األمفال الرضع الاينرالكساح لالك 

  . Dمن ريتامين

البشرة راتحة ال تتفا ل البشرة الداكنة بنفس القوة مع أ عة الشمس مقارنة ب:  البشرة الداكنة -5

مثل األمفال الاين يعيشون ري أرريقيا  ، Dاللون، مما يؤدي إلى إنتاج مستوى أقل من ريتامين 

 .معرضون لإل ابة بالكساح بسبب بشرتهم الداكنة

 تحتوي  لى الفيتأميناحتمالية إ ابة الطفل بالكساح إذا كان اليستهلك اواية  دادتز: نوع الغذاء -6

لحليب، أو كان الطفل يعاني من مشكلة ري هضم الحليب أو حساسية من السمك والبيض وامثل 

 .(ال كتوز)الحليب  سكر

قد يصا  االمفال بالكساح بسبب منطقة  يشك، ر ذا كن  تعيش ري منطقة :  الموقع الجغرافي -7

 .باردة رهاا يعني أن الطفل سيحر  من أ عة الشمس المذاية للعظا 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%85%D9%8A_%D8%B9%D9%86%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%85%D9%8A_%D8%B9%D9%86%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://www.webteb.com/articles/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D9%87%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84_1411
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 مضاعفات الكساح 
البداية المبكره للمرض ر ن العظا  تبقى مشوهة أبديا، وحدوث إذا لم يعالج النقص الفيتاميني ري      

انحناء ري العمود الفقري ال يمكن تجنب ، ويحدث سوء ري تكوين األسنان الدايمة حتى قبل ظهورها، 

 .دات ، مع تمييز المصابين بهاا الداء بضع  مقاومتهم لألمراض يوقد يكون رقر الد  احد هاه التعق

 

 
 

 

 :ن حدوث كساح األطفال طرق الوقاية م
 .أثناء الحمل والرضاعة Dالتأكد من أن النساء لديهن مستويات جيدة من فيتامين  (1

والكالسيوم والفوسفات عند االطفال بإجراء االختبارات  Dمتابعة منتظمة لمستويات فيتامين  (2

 . بشكل دوري لقياس هذه المستويات

قيقة من أشعة الصباح الباكر أو فترة ما بعد د 21تعريض الطفل يوميا  ألشعة الشمس وقد تكفي  (3

  . الظهر لذوي البشرة السمراء أما ذوي البشرة الداكنة قد يحتاجون لوقت أطول

 .أشهر 6-4باإلضافة لحليب األم عندما يبلغ من العمر  اعطاء الطفل الغذاء (4

 بشكل طبيعي Dعلى فيتامين حاويةلمنع اإلصابة بالكساح تأكد من أن الطفل يأكل األطعمة ال (5

 .وغيرها عصير البرتقالوالحليب  والحبوب واألسماك الدهنية وزيت السمك وصفار البيض ك

 

 

 هشاشة العظام
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هو مرض روماتيزمي سبب  انخفاض ري كثارة العظا  أو رقتها  osteoporosis العضا  هشا ة   

تكون وبعين ، وثلث الرجال روق سن الس نساءوهي حالة تصيب نص  ال ، الهيكل العظميري 

العظا   ةوكلما تقد  االنسان بالعمر كلما قل  كتل مصحوبة آلال   ديدة ، وتجعلهم معرضين للكسور،

، وهاا الفقدان  لدى المرأة سنوياع %  6،5 لدى الرجل و% 6،3ألن الهيكل العظمي يفقد كتلت  بمعدل 

ب العظا  هشة ورقيقة مما ري منتص  سن العشرينات ويزداد المعدل روق سن األربعين لتصب يبدأ

 . يعرضها للكسر بسهولة

اكثر االماكن تعرضا لهشا ة العظا  هي العمود الفقري والفخا والرسغ التي تكون خطرة خا ة    

هاا المرض يصيب امرأة من بين كل أربع نساء بعد سن الخمسين، وامرأة من كل وري كبار السن، 

أكثر حساسية بهاا  نساءوال،  سة رجال بعد سن الستيناثنتين بعد سن السبعين، ورج ع من كل خم

 .المرض ألن  ظامهن أخ  وأرق بسبب حدوث التذيرات الهرمونية بعد دخول المرأة سن اليأي
 
 

 : )malaciaOsteo(و لين العظام  )porosisOsteo  (الفرق بين هشاشة العظام 
 

  قليلة لاا اكثارة العظ اهيكون رير الهشا ة امالين العظا  هو مرض يصيب العض ت والعظا ،  -1

عامل برهي معرضة ري كثير من األوقات الي الكسر من إ ابات بسيطة، ولكن يشترك االثنين 

الهشا ة تحدث  اما ، ولكن لين العظا  يحدث اثناء رترة النموDمشترك هو نقص ريتامين 

ذي التنبي   لى أن بعض وينب العامل الوراثي لكبار السن ويمكن ان ترجع أسبابها الى اولبها

 .من الَمَرضين معا المرضى يمكن أن يعانوا 

 Dلين العظا  هو نقص ري الكالسيو  والفوسفور بسبب  د  كفاية ريتامين ري  ياألساسسبب ال -2

، ري حين  كاألسماك و د  التعرض الكاري أل عة الشمس  جراء  د  تناول األمعمة الذنية ب

أونتيجة وجود  التقد  ري السنك اخرى ل  أسبا   ديدة Dتأمين بامضارة الى ريهشا ة العظا  

بعض األمراض الصحية المزمنة مثل أمراض الذدة الدرقية أو االنتظا   لى تناول بعض األدوية 

 . مثل تلك التي تحتوي  لى مادة الستيرويد

إال  ند أما بالنسبة لأل راض رتعتبر الهشا ة مرض  ام  ال يشكو خ ل  المريض من األلم  -3

 .ضع   ا وحدوث الكسور أّما لين العظا  ريشكو المريض من آال  ري  ظا  ومفا ل متنو ة، 

من خ ل القيا  بعمل  ورة  عا ية لبيان كثارة العظا  ري  والبا تشخيص هشا ة العظا يتم  -4

، أما لتشخيص لين العظا  ريتم ملب رحو ات مختبرية أهمها  منطقة العمود الفقري والورك

 .والكالسيو  والفسفور وأنزيم الفوسفاتيز القلوي ري الد  Dريتامين  كيزتر

 

 ما هي العوامل المؤدية إلى اإلصابة بهشاشة العظام ؟

ونقص  يعد من  من الكالسيو  موجود ري العظا  وبالتالي ر ن قلة تناول الكالسيو % 99ان  .1

 .ترة النمو الحرجة كسن المراهقةالعوامل الرييسية المؤثرة  لى كثارة العظا  وخا ة أثناء ر

تسا د  لى تسارع رقدان كثارة العظا  اكثر من الحاجة تناول األواية الذنية بالبروتين والملب  .2

 .   ر  القهوة والكوال الذنية بالكارين تؤثر سلباع وكالك ألنها تجبر الجسم  لى رقد الكالسيو ، 

الموجود ري العظا  وبالتالي يصبب الرجل أو يعتبر التدخين  ام ع مهماع ري رقدان الكالسيو   .3

 . العظم هشا ةالمرأة المدخنة أكثر  رضة لإل ابة ب

 :الغذائي لهشاشة العظام عالج ال



116  

امكثار من تناول الحليب ومشتقات ،  معملغ  1566-1666خا كمية من الكالسيو  تراوح بين يؤ (1

ري حين أن ،  ملغ كالسيو  366 ى لكو  الحليب  ، اذ يحتويالفواك  الطازجة والخضراوات و

 .وحدة كل يو  466بما اليقل  ن  Dريتامين كالك اخا،  ملغ كالسيو  76برتقالة واحدة تحوي 

القيا  بالتمارين الرياضية ألن ممارسة الرياضة تسا د الجسم  لى االحتفاظ بالكالسيو  لفترات  (2

 .أمول، وخصو اع المشي والسباحة

يوجد الكالسيو  حيث  Dالذنية بالكالسيو  وريتامين خا ةالعظا    ةهشاأواية تحمي من وهناك   (3

بكثرة ري منتجات األلبان واألجبان وبعض الخضراوات الطازجة وخا ة البروكلي والسبانخ مع 

 .أن امتصاص الجسم للكالسيو  من الخضار يكون أقل من منتجات الحليب
 

 الطرق المثلى للوقاية من مرض لين العظام وهشاشته 
 

 د  امررام ري تناول األواية الذنية بالبروتين والدهون حيث أن زيادة تناول البروتين تزيد من  -1

 .إرراز مادة الكالسيو  ري البول

 .تناول الملب واألواية المملحة التي تسا د  لى مرد الكالسيو  من الجسم من تقليلال -2

اضة قدر المستطاع وخا ة رياضة التوق   ن التدخين وتجنب مخالطة المدخن، واالهتما  بالري -3

 .المشي  لى أن يكون ث ث مرات أسبو ياع، ولمدة نص  سا ة  لى أقل تقدير

 
 

 Nutrition During Pregnancy (تغذية الحامل)التغذية أثناء الحمل 
 

ه ولنموه ان غذاء األم الكامل والصحيح اثناء الحمل يعتبر شرطا اساسيا لتكوين الجنين الصحيح بكامل اعضائ   

 :الطبيعي، وهناك مراحل للحمل تحدث فيها تغيرات وبالتالي كل مرحلة تحتاج الى تغذية وهي كالتالي
 

 -:التغيرات خالل الحمل المرتبطة بالتغذية 
 

 كيلوورا  ، وتكون هاه التذيرات كالتالي 11يزداد وزن الجسم أثناء الحمل بمعدل  -1

كذم بسبب ما تعاني   5,1يادة ري الوزن قليلة نسبيآ حوالي تكون الز-:خالل األشهر الثالث األولى - أ

لذلك يكون التركيز على الحامل من الذثيان والتقيؤ وهاه المرحلة تتضمن تطور الجنين ونموه 

 .األغذية الغنية بالبروتينات والحديد والفيتامينات

جة أنحباي الماء كذم نتي 5تكون الزيادة ري الوزن حوالي  -:خالل األشهر الثالثة الثانية -  

واألم ح وبالتالي زيادة حجم الب زما ، وزيادة وزن الرحم والسايل األمنيوسي ، والثدي ، 

ورا  ويكتمل خ لها تطور األ ضاء ما دا  566وترسبات الشحو  ، ويصل وزن الجنين إلى 

وليات وأغذية ويكون التركيز على األغذية الغنية بعناصر البناء كاللحوم والكبد والبقالريتين، 

 .الطاقة كالخبز واألرز بمعدل أعلى من المرحلة األولى
كذم  5,3كذم ويصل وزن الجنين الى 5يزداد الوزن حوالي  -:خالل األشهر الثالثة األخيرة  - ت

فيكون التركيز في هذه المرحلة  حيث تصبب  ظا  الجنين أ لب ويكسو جسم  مبقة من الدهن

 .        مثل الكبد والبيض واللحوم والحليب باإلضافة ألغذية الطاقة على األغذية الغنية بالبروتينات
 

 

 

 

 تناول األغذية الغنية بالبروتينات والفيتاميناتالشعور باألرهاق والتعب وللحد من ذلك  ليها  -2

    .واألمالح المعدنية واألغذية التي تزود الجسم بالطاقة 
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 -:القة بالتغذيةاملشاكل التي تعاني منها احلامل ذات الع
 

نتيجة أحتباي الماء واألم ح   ري الصداع وأرتفاع ضغط الدم وطرح البروتين باألدرار والوذمة  (1

 .الجسم ونتيجة تناول وااء ناقص ووير متوازن

كالذثيان والتقيؤ ري أ هر الحمل األولى ولتجنب ذلك أو التخفي  من هاه  -:األظطرابات الهضمية (2

 .تناول األواية الذنية بالدهون ن تناول الخبز والبسكوي  واألق ل مناأل راض يجب األكثار م

ري أ هر الحمل األخيرة ولتجنب ذلك يجب األكثار من السوايل واأللياف  -:األمساك والبواسير (3

 .الذاايية وممارسة بعض التمارين الرياضية الخفيفة

تفا   ري د  الجنين وبالتالي يزداد أن أرتفاع نسبة السكر ري د  األ  يؤدي إلى أر -:سكرية الحمل (4

أرراز األنسولين من بنكرياي الجنين مما يؤدي إلى زيادة كميات الدهون والك يكوجين المخزونة 

 .وزيادة وزن الجنين مما يجعل الوالدة  عبة 
 

 -:األحتياج  الغذائي  لألم  الحامل
نمو السريع للجنين والزيادة ري حجم هناك حاجة لمزيد من البروتين لمواجهة متطلبات ال:البروتين-1

 .ووزن الرحم والثدي والمشيمة والسايل األمنيوسي ويفضل أن يكون البروتين من مصادر حيوانية

خا ة الكالسيو  والفسفور لبناء  ظا  الجنين والحديد لبناء العض ت :األمالح المعدنية-2

 .والهيموكلوبين

 .لبناء أنسجة الجنين و ظام  A-B-C-Dوخصؤ آ ريتامين : الفيتامينات -3

تحتاج الحامل إلى كمية أكبر من السعرات الحرارية  ن مريق تناول األواية الذنية  :الطاقة -4

 .بالدهون والكربوهيدرات للحفاظ  لى البروتين واستذ ل   لبناء األنسجة 

 
 

 (تغذية األم المرضع) التغذية اثناء الرضاعة 
 

إضارية رالطفل حديث الوالدة مايزال يعتمد كليآ  لى أم  ري تذايت   تحتاج المرضع إلى تذاية    

 .ونموه لاا رالمرضع تحتاج لذااء متوازن وبكميات أكبر للمحارظة  لى  حتها و حة   مفلها

 

هناك بعض األرشادات الواجب على األم اتباعها خالل فترة الرضاعة وهي عوامل تؤثر على أفراز 

 -:ه الحليب ومكوناته وأدرار

 .تذاية األ  وكمية السوايل التي تتناولها -1

 .رترات الراحة وممارسة الرياضة وروبة األ  ري أرضاع مفلها -2

تجنب االرهاق واالبتعاد  ن االنفعاالت النفسية رمن الممكن ان تسبب ري انقطاع الحليب نهاييا  -3

 .اذا مال  مدة االنفعاالت 

تناول المأكوالت التي تسبب تذيير ري معم الحليب مثل الثو   االمتناع  ن تناول الكحول و د  -4

والبصل وتجنب االواية المسببة للذازات والمذص لأل  وبالتالي للطفل ايضا مثل الملفوف البقوليات 

وضع الطفل الوليد بجانب األ  بعد الوالدة ، وترتيب  دد مرات الرضا ة والفترة التي تستذرقها  -5

 .كل رضعة

دوث حمل جديد اليجوز لأل  ان تتم  ملية الفطا  رجأة بل يجب ان تلجأ الى الرضا ة  ند ح -1

 . المختلطة حتى تصل تدريجيا الى الفطا  بشكل تا  
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 :األحتياج الغذائي اليومي لألم املرضع 

 .اليوم /سعرة  555حتتاج املرضع إىل  : الطاقة  -1    

 اليوم/غرام  25:  الربوتينات  -2    

 .حتتاج املرضع إىل كميات أضافية من الكالسيوم واحلديد : املعادن  -3    

 .والثيامني C, A , D , B1 ,B2 حتتاج إىل كميات أضافية من فيتامني: الفيتامينات  -4    

تنصح املرضع باألكثار من تناول احلليب ومنتجاته والسوائل وعصري الفواكه الغنية بالطاقة وزيادة عدد  -5    

 . الغذاء إىل أربعة وجبات يوميآ  واألبتعاد عن املنبهات وحبوب  منع احلمل ألنها تقلل من إفراز احلليب وجبات

 

 

 تغذية األطفال الرضع
 

يعد الطفل مخلوقاع  اجزاع معتمداع  لى ويره ري التذاية والوسيلة الوحيدة التي يستطيع أن يطلب      

الرضا ة مبيعيا من ام  لكن اليستطيع بلع حيات  يستطيع ريها الذااء هي البكاء والرضيع ري بداية 

، وتبدأ تذاية الرضيع  ن مريق الرضا ة الطبيعية من أم  وأن حليب  إال بعد حين الذااء الصلب

 -:بكون   ويمتاز حليب  األم األ  هو أرضل وااء متكامل للرضيع

 يحتاجها الرضيع ري األ هر األولى يحتوي  لى العنا ر الذاايية األساسية والرييسية التي -1     

 .من نموه         

 .سهل الهضم إذا ما قورن بذيره من أنواع الحليب  -2     

 .ال يسبب وازات أو أضطرابات معوية إال ري حاالت نادرة جدآ  -3     

 يحتوي  لى أجسا  مضادة تقي  من بعض األمراض خصو آ ري األ هر األولى   -4     

 .والدت  من         

 .ال يحتاج إلى تحضير رهو جاهز دايمآ ونظي  ومعقم واليسبب األسهال للرضع  -5    

 .يحتوي  لى كمية كارية من الماء لحماية الرضيع من العطش والجفاف  -1    

 الطبيعية  لى رجوع الرحم إلى حالت  الطبيعية بصورة أسرع ةتسا د الرضا  -7    

 .  من النزف بعد الوالدة وبالتالي تحمي األ        

 .يورر األرتبام بين األ  والطفل  -9    

 .تقوي الرضا ة الطبيعية  ض ت رك الرضيع  -16   

 .تسا د الرضا ة الطبيعية األ   لى رقدان الوزن المكتسب خ ل الحمل  -11   

 

رترة الزيادة ري  لكل  ضو ونسيج رترة حرجة ومناسبة ري التطور والنمو و ادة يكون ذلك خ ل    

 دد الخ يا بحيث يصل العضو أو النسيج إلى حجم  الطبيعي ولهاا رأن أي حرمان أو سوء تذاية 

أن سوء بين  الدراسات بو،  خ ل هاه الفترة يؤثر ري مبيعية نموه وتطوره إذ ال ينمو نمواع مبيعياع 

عياع واختف  القابلية العقلية وامدراك التذاية الخطيرة لفترة مويلة أدت إلى  د  نمو الدما  نمواع مبي

لم تتحسن حالة الطفل بتحسين   إلى جانب سلوك الطفل وقد وجد أن هاا التأثير وير  كسي أي أن

 . التذاية مرة ثانية
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 التطور النمو تأثير نقص التغذية وزيادة التغذية على
نمو الجسماني الة إلى التأثير ري يؤدي نقص التذاية المبكر بسبب الحرمان أو المرض لفترة مويل    

يكون واألنسجة الدهنية والعضلية وبطيء نمو العظا  ريالحد الطبيعي   ن يقل وزن  ومول رلطفل ل

أن التذاية الجيدة بعد هاا الحرمان أو النقص قد ، ومنا  لقلة ال رضة لإل ابة بكثير من األمراض 

أن نموه ري النهاية لن يكون مبيعياع أو يصل إلى تسا د ري أ ادة نمو الطفل لكن مهما كان  جيدة ر

 . الطبيعي بعد البلو  الطول والوزن

قد يؤدي بالطفل إلى اكتسا  وزناع وير  Overnutritionأن زيادة التذاية  ن الحد المعقول     

نمو جسم  نمواع كبيراع وقد تؤثر هاه الزيادة ري الوزن ري  حت  والسؤال الاي يسأل هو ومبيعي 

 .ل السمنة ري الطفولة تؤدي إلى السمنة  ند البلو ه

أحدى النظريات وهي األكثر أثارة للجدل وربما مقبولة نو اع ما هو أن السمنة تبدأ  ادة بالطفولة      

إذ أن زيادة التذاية والسيما بالسعرات الحرارية قد تسبب خل  وير ا تيادي ري نمو  ، والمراهقة

مرة ثانية أو تختفي ولهاا رأن كثيراع من  ال تزولجرد أن تتكون هاه الخ يا وم عدد الخاليا الدهنية

واستمرت هاه الزيادة ري  Overweightالمعانين من السمنة كانوا ري رترة مفولتهم زايدي الوزن 

ولهاا رالناي الاين  ، رترة المراهقة رأدت إلى حدوث خلل ري السيطرة  لى إيقاف زيادة وزن الجسم

تقليل من حالة التذاية الزايدة لهاه النظرية بشدة يؤكدون الحاجة إلى تنظيم تذاية الطفل ليؤيدون 

 .خوراع من السمنة ري رترة الطفولة

وهناك باحثون يؤكدون  د  جدية هاه النظرية ريرون أن كثيراع من األمفال السمان أو الاين كان     

قة والبلو  ولهاا يرجعون سبب السمنة إلى وزنهم وير مبيعي أ بحوا ضعاراع خ ل رترة المراه

ويفيد الطفل ذلك أن الوقاية من السمنة خير من   جها وبالشيء ،   وامل أكثر أهمية وهي وراثية

 .المتوازن يمكن أن يتحقق النمو والتطور الطبيعي ل 
 

 احتياجات الرضيع من العناصر الغذائية
 

أ هر  1 الرضيع إذ يحتاج الرضيع منا والدت  حتى باال تماد  لى وزن احتياجات الطاقةتقدر  -1

 هر  12-1ري حين تقل احتياجات  بين ( كذم من وزن الرضيع/كيلو سعرة 115)من  مره يومياع 

وإذا لم تكن الطاقة المأخوذة كارية ،  (كذم من وزن /كيلو سعرة 165)ل يحتاج امن ذلك ر إلى أقل

تين ري تحرير الطاقة وهو  نصر للبناء والنمو وقد وتسد احتياجات الرضيع رسوف يستخد  البرو

 .وتؤدي زيادة الطاقة المأخوذة إلى ترسب الدهن ، يستهلك النسيج اللحمي أو العضمي

كالك يعد ، النص  الضرورية وكل األحماض األمينية األساي  عالرضي يحتاج: البروتين-2

ضع  نمو النسيج يالبروتين  أن نقص كميةايضا، و الهستدين من األحماض الضرورية للرضع

قد  اذ البروتين المتناول تؤدي إلى استخدام  ري تحرير الطاقة زيادة، اما  د  نمو العظا واللحمي 

 لى الكليتين اللتين ما تزاالن وير مكتملتي النمو  ويوثرساهم بظهور السمنة لدى الرضيع ت

هاا يشاب  أ طاء الرضيع األواية المركزة و وكفاءتهما ما تزال أقل من كفاءة الكليتين  ند البالذين

 . وير المخففة والحليب المبخر والمركز إذ تضي  أ باء  لى الكليتين

رض ع  ن أن  مصدراع للفيتامينات الاايبة ري  ةالدهن مهم للرضيع كعنصر ماقة مركز: نوالده-3

د االستذناء  ن الدهن  نو ، لألحماض الدهنية الضرورية أو األساي مثل حامض اللينوليكوالدهن 

أ طاء الرضيع الحليب  ، مثلالطاقةبيجب التعويض  ن  بكميات كبيرة من الذااء لتعويض النقص 
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 نا ر مفيدة ري الدهن مثل الحامض  تودي الى رقدالخالي من الدهن لتجنب ظهور السمنة  الفرز أو

 .الدهني األساي لينوليك والفيتامينات

ال يستطيع   مر الرضيع خ ل الث ث أو الستة أ هر األولى من  مرهري بداية : الكاربوهيدرات-4

مصدر ، وتعد الكاربوهيدرات  Amylaseال يستطيع تكوين أنزيم االميليز الن   هضم المواد النشوية

مصدره  الايسكر الكاالكتوز ماأ،  مهم للطاقة بشكل  ا ، كما أنها تحارظ  لى مستوى سكر الد 

الطبقة التي تذطي الخ يا  Myelinل  دور مهم ري تكوين مبقة المايلين  سكر الحليب ال كتوز

 .يكون مادة البروتينات السكرية ري الكوالجين ، وكالكأنسجة المخ خا ةالعصبية و

نة قاروللرضيع مساحة سطحية واسعة م ،كون أهم من الذااءيقد ومهم ري حياة الرضيع  :الماء-5

بينما يفقد % 16ميات كبيرة من الماء بالتبخر ريفقد الصذير نحوولهاا رأن  يفقد ك كباربحجم ال

نة بالبالذين وكفاءتها أقل لهاا قاروبما أن الكليتين وير مكتملتي النضوج م، % 56-46الكبار

أن كمية الماء المتناول كسوايل  ن مريق الرضا ة ، وتحتاجان إلى كميات من الماء ألداء  ملهما

التوتر  وتقل كميات الماء ري حاالت، يل تكون كارية ري الحاالت الطبيعيةأو الحليب البد الطبيعية

وري حالة امسهال والتقيؤ للرضيع يختل التوازن  ،يقل إنتاجها للحليبرالنفسي واالنفعال  ند المرأة 

 .وري الجو الحار يفقد كميات كبيرة من الماء لاا يجب أن يعاد التوازن ت رياع لحدوث الجفاف ،المايي

أن الرضع يحتاجون إلى كل العنا ر الذاايية التي يحتاجها الكبار ومنها الحديد يكون  : المعادن-6

ولهاا  ،الحديد  ادة وير كاف الحتياجات الرضيع ري خ يط الرضع واألمفال وكالك حليب األ 

ر سبب نقص الحديد وهي المشكلة األكثبالسبب يعاني معظم األمفال من مشكلة مرض األنيميا 

هاا يجب استعمال أواية األمفال المصنو ة من بو ،من العمر(  هر 24-1) يو اع ري األمفال بين 

أن الرضيع الاي ،  يسا د ري زيادة الحديد المتناولوالاي الحبو  واألواية الذنية بالحديد والمد مة 

ان المخزون ري يعتمد  لى حليب األ  ري تذايت  يقلل من ررص ام ابة بمرض األنيميا إال أذا ك

 .و ادة تستخد  كبريتات الحديدوز ري تد يم األواية مصدراع للحديد، الحديد قلي ع  ند الوالدة

يعد الكاليسو  والفسفور من العنا ر الضرورية لنمو وتطور : Dالكاليسوم والفسفور وفيتامين -7

رة رأن سر ة امتصاص العظا  واألسنان لدى األمفال وما دام  سر ة النمو ري هاه المرحلة كبي

يحتوي حليب األ   لى نسبة معقولة من  ، Dهاه العنا ر تكون كبيراع أيضاع ويعتمد  لى ريتامين 

 . وتؤدي زيادة الفسفور إلى  رقلة االمتصاص( 2:1)الكاليسو  والفسفور 

 األسنان وهو وير موجودتسوي من ضمن العنا ر التي يسا د ري نمو العظا  وتمنع  : الفلور-8

ري حليب األ  أو حليب األبقار بكمية كارية ولو  رب  المرأة الماء الاي يحتوي كمية  الية من 

بل يبقى احتواؤه من  وير كاف الحتياجات الرضيع ولهاا ينصب بد م    يفرز ري الحليبالفلور ر

 .حليب األ  وخ يط الرضع بعنصر الفلور وخير وسيلة إلى ذلك هي رلورة الماء

 ند مقارنة حليب األ  بحليب األبقار رأن حليب األبقار يحتوي  لى كمية من الزنك أ لى  : الزنك-9

 ligandمن حليب األ  لكن يعد الزنك الموجود ري حليب األ  أكثر توارراع الحتواء حليب األ   لى 

 .وهو وير موجود ري حليب األبقار( روابط ترتبط بالزنك وتجل  متورر ل متصاص)

أن كمية الصوديو  الموجودة ري حليب األ  وخ يط الرضع هي كمية مناسبة :  الصوديوم-11

 .ري أول ستة أ هر من العمر خا ةوكارية للطفل وهي مقبولة و
 

يختل  محتوى حليب األ  من الفيتامينات باخت ف واايها بصورة  امة رأن المرأة :  الفيتامينات-11

 .Kو  Dكمية مقبولة من معظم الفيتامينات  دا ريتامين  التي تتذاى تذاية جيدة يحتوي حليبها  لى

 أذا تعرض لضوء الشمس لفترة معينة من  يمكن أن يحصل الرضيع  لي كمية كارية:  Dفيتامين  -

 Dيساوي محتوى الخ يط المصنعة والمد مة بفيتامينوقد  ،Dتد م خ يط الرضع ب ضارة ريتامينو



121  

مجال التذاية الصحية ينصحون ب ضارة هاا الفيتامين وير أن  كثير من العاملين ري حليب اال  لكن

 .سامة لاا يجب تجنب الجر ات العالية Dالزيادة الكبيرة من ريتامين 

يحتاج الرضيع إلى هاا الفيتامين لبناء وتكوين كثير من العوامل التي لها دور ري :  Kفيتامين  -

 ند الوالدة تكون أمعاء الرضيع  به   لكن ريايتكون ري األمعاء بوسامة البكت وهو  ملية التخثر

إذ  ،خالية ومعقمة من البكتريا ولهاا يكون بحاجة إلى هاا الفيتامين خ ل األسابيع القليلة بعد الوالدة

وتعطى ري  prophylactic doseوتسمى جر ة حماية  Kيعطى الرضيع جر ة من ريتامين 

ولكون أن حليب األ  رقيراع  ،ا د  لى تخثر الد  ند الوالدة لمنع حدوث النزي  إذ تس لةالعض

 .رأن أسبا  أو أ راض نقص هاا الفيتامين تظهر  لى معظم الرضع ري بداية العمر Kبفيتامين 

وأول حليب تفرزه  ، أكثر مما يحتوي  حليب األبقار Eاأل   لى ريتامين  بيحتوي حلي:  Eفيتامين  -

والكمية التي يحتاجها الرضيع تتوق   لى  Eبفيتامين  ذنيال Colostrumاأل  هو حليب السرسو  

ركلما زاد كمية الدهون وير المشبعة زادت  ،كمية الدهن أو درجة تشبع الدهن المتناول ري الذااء

لاا يجب  وير مشبعة متعددة تحتوي خ يط الرضع  لى دهون وير مشبعة أوو Eاحتياجات ريتامين 

 . E ضارية من ريتاميناأن تد م بكميات 

 

 Breast Feeding الرضاعة الطبيعية 
 

من الرضع وضعوا تح  (% 15)وجد أن نحو ( 1956)أجري  إحصاييات ري انكلترا  ا       

أسابيع وأن ( 1)من األمفال استمرت هاه الرضا ة لديهم لفترة (% 41)الرضا ة الطبيعية وأن 

وجد أن هاه العملية مرتبطة بثقارة وقد . أستمر رضا تهم الطبيعية لمدة أربعة أ هر(% 21)نحو 

وقد زادت نسبة النساء اللواتي ا تمدن  ، األ  التذاوية ومدى معررتها بفوايد  ملية الرضا ة الطبيعية

ري تذاية أمفالهن  لى الرضا ة الطبيعة ري السنوات األخيرة بعد أن زاد تشجيع أزواجهن لهن 

 .وكالك األمباء المشررين  لى   جهن

 :ل سبا  التالية ة الطبيعية  ن مريق الثدي تعد الطريقة المثلى والمناسبة لتذاية الرضيع أن الرضا

 .يكون حليب األ  وااء جاهزاع من ناحية مكونات  من العنا ر الذاايية المناسبة .1

 .خلوه من الملوثات الخارجية وتكون درجة حرارت  مثلى  .2

 .تركيب ري  ال يحتاج إلى تحضير أو تعديل  .3

 .والسيما للعوايل الفقيرة رخيص .4

 .يعد الذااء الوحيد الصالب لتذاية الرضع بين الوالدة حتى ستة  هور من العمر .5

يورر حليب األ  للرضيع بعد الوالدة  وامل المنا ة الطبيعية لتورير الوقاية ضد األمراض  .1

 .المختلفة وحماية الطفل من ام ابات والعدوى
      

لق الزايد والخوف قد يؤدي إلى التأثير ري  ملية الرضا ة إذ تؤدي إلى أن التوتر العصبي والق     

ما يشب  المثبطات التي تؤدي إلى تقليل إنتاج الحليب تدريجياع دون الكفاية وذلك بسبب التأثيرات 

 .النفسية ري  ملية إنتاج الحليب الاي يكون محكوماع بنظا  هورموني دقيق من السهولة ري التأثير ري 

 

 Bottle Feeding ذية بالقنينةالتغ

تركيب الكيمياوي لحليب األبقار وحليب األ  رأدت هاه الدراسات الأجري  دراسات كثيرة  لى      

التخفي  أو بنة بين النو ين من الحليب وإمكان تعديل حليب األبقار أما قاإلى محاوالت أجراء م
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ستعمال  ري رضا ة الرضيع وكان  هاه ب ضارة المكونات ليتم تقليل الفروق بينهما إذ يمكن ا

المحاوالت العملية قد أنقات من الموت  دداع كبيراع من الرضع الاين قد مات  أمهاتهم أو توقف   ن 

القنينة حيث نجد اآلن كثيراع من  ةوبهاا كان الحل هو استخدا  تذاي، لسبب من األسبا  إرضا هم

 .أمفالهن األمهات يفضلن استخدا  هاه الطريقة ري تذاية
 

  ة بين حليب األم بحليب األبقارمقارن

هناك اخت رات قد تكون بسيطة بالشكل العا  روم أن لعدد من العنا ر الذاايية رروق واضحة      

وقد تكون  ،يمكن ت ري ذلك بعمليات التخفي  أو إضارة ما ينقص حليب األ  من  دد من العنا ر

 اع كيبة كفروق بينهما ليتسنى استخدا  حليب األبقار وااءمقبولة من الناحية التر% 16النسبة 

 : لألمفال ومن هاه الفروق ما يأتي

بحليب األبقار الاي قدر بثلث الكمية التي  قارنةحليب األ  رقير بكمية البروتين م : البروتين -1

من % 7 بنة قارمن الطاقة تأتي من بروتين حليب األبقار م% 26إن نحو و ،يحتويها حليب األبقار

  ددروم أن  الكميةلنفس لكن حليب األ  خير مصدر لألحماض األمينية األساي و ،حليب األ 

 .االمينيةحليب األبقار أ لى من محتوى حليب األ  ولجميع األحماض ري األحماض األمينية  امة 

 محتوى حليب األم وحليب األبقار من العناصر الغذائية لكل لتر يبينجدول 

 حليب األبقار يب األ حل المكونات

 Kcal 196 116 الطاقة

 35 9 وم بروتين

 37 45 وم دهن

 49 15 وم الكتوز

    :فيتاميناتال

 1625 1595 وحدة دولية A ريتامين

 14 22 وحدة دوليةD   ريتامين

 644 2 وحدة دولية E ريتامين

 16 15 مايكرو ورا  K ريتامين

 446 116 مايكرو ورا  B1 ريتامين

 1756 316 مايكرو ورا  B2 رايبور رين

 649 145 ملذرا  نياسين

 146 166 مايكرو ورا  B6 بيريدوكسين

 55 52 مايكرو ورا  حامض الفوليك

 4 643 مايكرو ورا  B12 كوب مين

 11 43 ملذرا  (Cريتامين )حامض االسكوربيك 

    :المعادن

 1116 297 ملذرا  الكاليسو 

 926 156 ملذرا  رسفور

 561 156 ملذرا   وديو 
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 لى كمية متقاربة من الدهن لكن يحتوي حليب  يحتوي كل من حليب األ  وحليب األبقار:الدهن -2

 نسبة اقلبحليب األبقار الاي يحوي  قارنةماالساسي األ   لى نسبة أ لى بكثير من حامض اللينوليك 

يحتوي حليب األ   لى نسبة  الية و ،جد ري الحليبيومهم ب كتوز مركيعد ال :الكاربوهيدرات -3

 .هاا قد يضاف سكر السكروز لتعديل النسبة ري حليب األبقارلبحليب األبقار وقارنة من  م

أن نسبة الصوديو  والبوتاسيو  ري حليب األبقار أ لى من : العناصر المعدنية واالليكتروليتات -4

وهاه النسبة يكون ريها  بئاع  لى الكليتين  ند استخدا  حليب األبقار بدون نسبتهما ري حليب األ  

هي  لي  ري حليب األبقار، مما أ لى ري حليب األ   Ca/pلكن نسبة الكاليسو  إلى الفسفور  ، تعديل

 .نة بالكاليسو  قد تعيق امتصاص الكاليسو  قارولهاا رأن النسبة العالية من الفسفور م

يعد حليب األ  وحليب األبقار من المصادر الجيدة للفيتامينات بصورة  امة  دا ريتامين  : الفيتامينات

D  يحتوي حليب األبقار ، و إذ كميت  ري  قليلة ولاا يجب إضارت  للحليب بشكل مقويات أو تد يم ل

 الرايبور رين مما ري حليب األ  ولهاا يكون مفيد ري   ج أ راض نقص  لى نسبة أ لى من

 .والثيامين من حليب األ  B6و Aكما أن حليب األبقار يحتوي نسبة أ لى بكل من ريتامين  ، فيتامينال

 

 

 Weaning Timeوقت الفطام 

هو التحول ري أسلو  التذاية وأدخال معا  خارجي مع حليب األ  بصورة تدريجية  -:الفطام    

 . أ هر 12-1ابين و لى مدى  هور و ادة يكون العمر المناسب للبدء بالفطا  م

هناك مشكلتان تنشآن نتيجة الستمرار الرضا ة الطبيعية أو اال تماد  لى القنينة ري التذاية و    

أن  دد من األمفال يبقى الحليب الذااء االولى و د  رطم الطفل ري الوق  الاي هو ري  جاهزاع للفطا  

ألخرى التي تزوده بالعنا ر الضرورية الرييسي لهم ري التذاية ولفترة مويلة، تجعل من األواية ا

بعيدة  ن  قد تظهر  لي  أ راض  Cالتي ينقصها الحليب مثل الحديد و دد من الفيتامينات كفيتامين 

ذلك يؤثر وأما المشكلة الثانية رهي االستمرار باستخدا  القنينة بل حتى استخدا  حليب األ  ، نقصها

حيث أن الطفل  ند مص  لحلمة القنينة يحمي ، ها وتسوسها تأثير سلبياع ري األسنان ريؤدي  لى تآكل

أسنان  السفلى األمامية بلسان  وتبقى األسنان العليا األمامية بدون حماية ت مس الحليب أو السايل 

 1315 556 ملذرا  بوتاسيو 

 1625 355 ملذرا  كلور

 126 23 ملذرا  مذنيسيو 

 366 146 ملذرا  كبري 

 645 643-6451 ملذرا  حديد

 47 36 ملذرا  يود

 3-5 645-4 ملذرا  زنك

 6463-641 6465 ملذرا  رلور

 26-46 4-549 مايكرو ورا  منذنيز

 643 6425-641 ايكرو ورا م نحاي

 5-56 26 مايكرو ورا  سلنيو 
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السكري ولفترة مويلة وخا ة ري الليل  ندما يكون إنتاج اللعا  قلي ع ونتيجة لالك رأن البكتريا تنمو 

يؤدي بدوره إلى تآكل األسنان وقد يسبب أت ف اللثة المحيطة باألسنان ومن ثم سقوم وتنتج حامضاع 

إن سكر ال كتوز الاي ري حليب األ  واألبقار قابل للتخمر ري الفم ، كما األسنان األمامية العليا منها

وكالك السكريات األخرى كسكر السكروز و صاير الفواك  كلها تؤدي إلى زيادة تسوي وتآكل 

أن الفطا  يجب أن ينفا ببطء وتدريج وليس بشكل قسري ريمكن أن تجري العملية خ ل ،األسنان

أسبوع إلى أسبو ين وخ ل هاه الفترة يجب أن يتعود الطفل  لى استخدا  الكو  أو الملعقة و لى 

 . تناول األواية الصلبة
 

  -:الشروط التي يجب مراعاتها عند الفطام
 .خ ل األ هر الصيفية وذلك لتجنب األلتها  المعوي  تجنب البدء بالفطا  -1

.     يحب أن يكون الرضيع بصحة جيدة وال يعاني من سوء التذاية أو الهزال أو النزالت المعوية -2

 .يجب أن يكون الفطا  تدريجي -3

 .امرا اة النظارة ألن الرضيع سينتقل من مصدر واحد للتذاية إلى  دة مصادرأخرى يسهل تلوثه -4

 
 

 Nutrition During Childhood(    بعد الفطام)  التغذية في الطفولة المبكرة
 

ان حليب اال  هو ارضل انواع التذاية بالنسبة لألمفال الصذار ألن  وني بالمواد الذاايية التي      

 أ هر يصبب حليب األ  وير1-4يحتاجها الطفل خ ل األ هر األولى من  مره، و ندما يصبب بعمر

 .كاري م باع الطفل بسبب نمو جسم  لالك يجب ا طاءه بامضارة الى الحليب وااء اضاري متنوع 

  

خ ل الفترة المبكرة من الطفولة وبعد رطا  الرضيع يتعلم  ادات واايية مكتسبة قد تبقى لدي  مول 

اختبار وري التذاية  ولهاا يأتي هنا دور الوالدين ري تعليم  العادات واألساليب الصحية ، رترة حيات 

 .األواية المناسبة بالكميات الكارية

 

 االحتياجات الغذائية 

سنوات يحتاجون إلى نفس العنا ر الذاايية األساي التي يحتاجها الكبار 16-1أن األمفال بين      

 .حسب  مر الطفل اقل إال أن الفرق هو أن األمفال ري هاه الفترة يحتاجونها بكميات

يع األواية األربع يمكن أن تعتمد ري تحديد وتنظيم احتياجات األمفال بشكل بسيط وذلك أن مجام    

وخير ما ينصب ب  الطفل هو تناول أنواع  ،  ن مريق تقدير الكميات المتناولة من كل مجمو ة

 .ليتسنى ل  الحصول  لى جميع احتياجات  من العنا ر الذاايية Varietyمختلفة من األواية 
 

 :االطفال من العناصر الغذائية  احتياجات
الضروري )االلبان ومنتجاتها وتشمل اللبن اوالجبن المد م بالكالسيو  وهي تمد الجسم بالبروتين  -1

 .  Dو Aوالكالسيو  والفسفور المهم لألسنان والعظا  وريتأمين ( لنمو العض ت

( اي يسبب نقص  انيميا نقص الحديدال)بامضارة للحديد  تقد يعاني الطفل نقص  دد من الفيتامينا -2

 .وحامض الفولك  Cو  Aمثل نقص ريتامين 
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البروتين يكون نقص  قليل بسبب احتواء االواية  لى كمية كارية من البروتين الجيد وخا ة  -3

والرايبور رين ويمكن  Dالحليب الاي يورر باالضارة للبروتين  نا ر الكالسيو  والفسفور وريتامين 

 .بتناول كو  إلى كوبين من الحليب يومياع ويمكن زيادة ذلك ا تماداع  لى  مر الطفليها الحصول  ل

، وهي تمد الجسم  تالخضراوات والفواك  و تشمل الخضراوات داكنة الخضرة والحمضيا -4

 .وتمده باأللياف الضرورية ألداء األمعاء  Cو  Aبفيتأمين 

ي تمد الجسم بالطاقة والحبو  الكاملة مصدر الحبو  وتشمل الخبز واألرز والمعجنات وه -5

 .والحديد  Aلفيتأمين 

 .الطفل يوميا الى ستة اكوا  من الماء  جالماء ويحتا -1
 

 High nutrient density foodينصب األمفال بتناول األواية الذنية بالعنا ر الذاايية      

ة وتجنب األواية الفقيرة بالعنا ر كعنا ر لتورير الطاقة وبنفس الوق  مصادر بالعنا ر الذاايي

هاه األ مار لمثل السكر والدهون التي تكون وير م يمة  Low nutrient density foodالذاايية 

وكالك تجنب تناول الحلويات والشيكوالت  وهي األواية المفضلة لهاه األ مار خوراع من ميل الطفل 

 .لتي تسببها لألسنان ومنها تآكل وتل  األسنانإلى السمنة وترسب الشحو  بامضارة إلى المشاكل ا
 

 .القرع والبيض والسبانخ والبروكلي واألروكادو : وافضل انواع األغذية بعد الفطام هي 

 

 Nutrition During Adolescence     التغذية خالل المراهقة
 

و  الية ومصحوبة بعدد وهي الفترة الواقعة بين الطفولة والبلو  إذ تكون ريها سر ة النم:  المراهقة 

كبير من التذيرات الجسمانية والفسيولوجية والنفسية والعامفية واالجتما ية إذ ريها يصبب امنسان 

ولهاا السبب تعد التذاية ري هاه المرحلة مهمة نظراع للحاجة الكبيرة ،  أكثر نضوجاع نحو دور البلو 

 .التذيرات المعقدة ري الطفل ليصبب بالذاع لكميات إضارية من العنا ر الضرورية محداث كثير من 
 

وقد يتعرض المراهق ري هاه المرحلة إلى رقدان الشهية أو التمادي ري تناول أنواع معينة من     

األواية أو أهمال وجبة الفطور ووير ذلك لاا يجب توجي   ناية خا ة للفرد ري هاه المرحلة وحث  

 .ك نمو ونضوج سليم لى تناول وااء متكامل ومتزن ليكون هنا
 

يتميز الفتيان ري هاه الفترة بنموهم موال إال أذا كان  كمية الكاليسو  قليلة إذ تجدد العظا ، أما      

لدى الفتيات رأن كمية الكاليسو  المتناولة تكون قليلة نسبياع مقارنة بما يتنول  الفتيان بسبب تقليل كمية 

اقة المأخوذة من قبلهن خوراع من زيادة الوزن مما يؤدي أحياناع الحليب المتناولة وذلك لتحديد كمية الط

 .إلى تحديد نمو العظا 
 

تزداد العض ت واألنسجة اللحمية بسر ة وكالك األنسجة الدهنية ري الفتيات مقارنة بزيادة      

ة األنسجة العضلية وتبقى محارظة  لى هاه النسبة بالزيادة حتى البلو   لى حين تزداد األنسج

 .العضلية  ند الفتيان بسر ة أ لى من زيادة األنسجة الدهنية لديهم مقارنة بالفتيات

ة بالفتيات رأنهم يحتاجون قارنوبسبب ميل الفتيان إلى زيادة ري نمو العظا  واألنسجة العضلية م     

لذاايية البروتين أو ما تسمى العنا ر ا و Dإلى كميات إضارية من الكاليسو  والفسفور وريتامين 

وبهاا تزداد كمية البروتين المتناولة يومياع وقد تكون هاه الزيادة  ،البنايية أكثر مما تحتاج  الفتيات

 . لى حسا  كمية الدهن المتناولة  رم أن ال تخل ري كمية الطاقة الكلية المتناولة
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  -:األحتياج الغذائي اليومي للمراهقين
 

للعنا ر الذاايية الرييسية ولالك يجب األكثار من تناول  ري رترة المراهقة تزداد الحاجة -1  

األواية الذنية بالبروتينا   الية القيمة الحيوية والكالسيو  والحديد وزيادة الطاقة حيث يحتاج 

 .االيو /سعرة حرارية3666-2566المراهق إلى 

 .أكوا  من الحليب وكميات كارية من الفواك  والخضروات 4-2يجب تناول  -2   

 .تحتاج المراهقة إلى كمية من الحديد أكثر مما يحتاج  المراهق لعدة اسبا  منها رسيولوجية -3   

 .Bيحتاج المراهقون إلى كميات أضارية من ريتامين  -4   
      

 :العوامل المؤثرة على األحتياج الغذائي اليومي للمراهق
 

ماتسوء العادات الذاايية ولتجنب حدوث  نتيجة للتذيرات النفسية خ ل مرحلة المراهقة كثيرآ -1

 .سوء التذاية وتأخر النمو يجب توجي  الر اية للمراهقين واألهتما  بذاايهم وتنظيم وجبتهم الذاايية 

 .سر ة نمو الجسم يتوجب األكثار من العنا ر الذاايية الضرورية للنمو كالبروتينات والفيتامينات-2

ورمونات الضرورية لنضوج األجهزة التناسلية مما يستوجب ري هاة المرحلة ترتفع نسبة اله -3

 .األكثار من بعض العنا ر الذاايية الذنية بالبروتينات والكولسترول 

 .األكثار من المعجنات والتوابل والمخل ت يؤثر سلبيا  لى حصول المراهق  لى الذااء المفيد ل  -4

 .حولية تؤثر  لى تذاية المراهقتناول المنبهات بكثرة والتدخين والمشروبات الك -5
 

 Nutrition During Aging تغذية المسنين     التغذية خالل الشيخوخة
 

هو تعديل ري العمليات الكيمياوية والحيوية التي تحدد ( agingاو الكبر )أن المقصود بتقد  العمر     

الشخص المسن هو الشخص التذيير ري التركيب البنايي والوظيفي للخ يا واألنسجة بتقد  العمر و

 %.15الاي تصل ري  نسبة هاه التذييرات  إلى 
 

 لدى كبار السن  التغيرات الفسيولوجية
 

الكبر يتضمن تذيرات كثيرة تحدث أل ضاء الجسم المهمة مثل القلب والريتين والكليتين والكبد تؤدي 

، مراض العضوية المختلفةإلى التأثير المبا ر السلبي ري وظاي  هاه األ ضاء رض ع  ن ظهور األ

و ادة تؤثر  ،قل باستمرار تجديد الخ يا الجسمية ويبدأ كثير منها بالموت مقابل تكوين  دد أقلوي

 . هاه التذيرات ري التذاية كما للتذاية تأثيرات ري تلك الحالة العامة التي يمر بها الشخص
 

والمصرورة ريؤدي إلى  ةالطاقة المتناولقلة النشام والسكون يؤديان إلى اخت ل ري توازن ان      

 إلى تخزين وتراكم الدهن ري الجسم ومن ثم ريؤدي زيادة كمية الطاقة المتناولة مقارنة بالمستخدمة

 BMR  وري الكبار تقل وتبطأ سر ة التمثيل القا دي Creepy obesityيؤدي إلى السمنة الزاحفة 

 شام أيضاع إلى تشجيع رقدان الكاليسو  من العظا  و ادةويؤدي قلة الن، يؤدي أيضاع إلى زيادة الوزنر

هناك تذيرات ري نظا  الذدد الصم قد يؤدي لفقدان الكاليسو  من العظا  ، و يكون مستمراع وتدريجياع 

     Osteoporosis حدوث نخر العظا  أسبا  ي منوه أذا كان محتوى األواية من  قليل خا ةو

ث ري النساء  ادة بقدر دحتو،  سنة 15مة وخا ة ري األ مار روق رقد كثارة العظا  وتصبب نا  أو

 . ووالباع ما تقود هاه المشكلة إلى سهولة تكسر العظا  ، أضعاف حدوثها للرجال( 1)
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 :العوامل المؤثرة على األستهالك الغذائي لدى المسنين
 
 

ية لمعظم أ ضاء الجسم وقلة ـ تناقص  مليات التمثيل الذاايي للخ يا وأنخفاض ري القدرة الوظيف1

النشام العضلي وضع  ري سر ة األستجابة للمؤثرات العصبية وبطئ جريان الد  ري الكليتين 

 .وهاه التذيرات تؤثر  لى نمط التذاية ونوع الذااء

       ريعاني lactaseإنتاج أنزيم ال كتيز  ةقل ، يقل هضم النشا بقلة إرراز اللعا  بتقد  العمر -2

السن من نقص ري إرراز أنزيم ال كتيز وقد يعانون من تأثير استخدا  األدوية التي تؤدي إلى كبار 

 .  سوء التذاية

 .ا وكثرة الذازاتالفيتامينات الاايبة ريهأخت ل أرراز الصفراء يؤدي إلى  عوبة هضم الدهنيات و-3

 .إلى قلة الشهية للطعا  بطئ الحركة الدودية لألمعاء ريؤدي إلى األمساك وهاا بدوره يؤدي -4

ويقل امتصاص الحديد بقلة إنتاج وإرراز حامض ضع  حاسة الاوق مما يقلل الشهية للطعا  ،  -5

 . المعدةب الهايدروكلوريك

رقدان األسنان جزييآ أو كليآ أو د  كفاءة مقم األسنان الصنا ية ينتج  ن   عوبة المضغ  -1

تحديد نوع الذااء الاي قد اليكون متوازن ريؤدي لسوء  وبالتالي سوء الهضم مما يدرع المسن إلى

 .وويرها  strokeالجلطة الدماوية مثل  مختلفة نتيجة ألمراضيكون السبب  التذاية وقد

األ ابة بأرتفاع ضذظ الد  وأمراض القلب والشرايين وداء السكر وهاا يتطلب حميات واايية  -7

 .خا ة

 :األحتياج الغذائي للمسنين 
 

ااء المثالي لدى المسنين يجب أن يكون ونيآ بالبروتينات واألم ح المعدنية والفيتامينات أن الذ

 :واأل تدال ري النشويات والسكريات واألق ل من الدهون وتو ي المنظمات الذاايية بما يلي 
 

 .اليو / سعرة  1566ـ  بالنسبة للمرأة المسنة :ـ السعرات الحرارية 1

 .اليو / سعرة  2266وبالنسبة للرجل المسن                               

 .اليو / كذم من وزن الجسم / ورا   6،9ـ  بمعدل :ـ البروتينات 2

 .من أجمالي الطاقة% 26ـ   تمثل حوالي :الدهون  -3
 

 ـ:البرنامج الغذائي المثالي للمسنين
 

 .يو ى بث ثة أكوا  يوميآ أو أكثر: ـ الحليب 1 

 .وم يوميآ ويفضل تناول اللحم المثرو  الناضج جيدآ والسهل الهضم166:والدواجن ـ اللحم والسمك2

 .وجبة واحدة  لى األقل من الخضروات ذات األوراق الخضراء: ـ الخضروات 3

 .مرتان أو ث ث مرات يوميآ  لى هيئة  صير مازج أو مبروش: الفواك   -4

سبب معاناتهم من مرض ضذط الد  وأمراض ينصب الكبار بتناول كميات قليلة من الصوديو  ب -5

 .القلب

 

 د  تناول  وجد انري دراسة مسحية أجري  ري الواليات المتحدة  لى ذوي الدخل المحدود         

الكبار كميات كارية من الفواك  والخضراوات رأن كمية األلياف الذاايية تكون قليلة وهاا يؤدي إلى 

 ل أخرى قد تصيب الجهاز الهضمي وحركة األمعاءكانب مشاارتفاع حاالت اممساك لديهم إلى ج

 . وكالك نقص حامض الفولك 
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 Cو  Bوبسبب قلة تناول الخضراوات والفواك  رأن الكبار يعانون من نقص الفيتامينات والسيما      

ن رض ع  ن معاناتهم من نقص الفيتامينات الاايبة ري الدهن نتيجة  د  أخاهم كميات كارية من الده

جانب ضع  كفاءة  ملية هضم الدهن لديهم بسبب ضع  إرراز الصفراء  إلى ،والبروتين ري واايهم

 .مما يؤدي إلى قلة الهضم واالمتصاص
 

سنة كان السبب هو ( 15)من الوريات ري األ مار التي هي أكثر من (% 75)لقد وجد أن نحو      

حيث تكون  atherosclerosisيين ام ابات بأمراض القلب الاي يرجع سبب  لتصلب الشرا

الترسبات الدهنية ري الشرايين و لي  يجب تقليل كمية الدهن المتناولة إلى جانب ضع   ملية هضم 

الدهون وامتصا ها ولهاا ينصب بتجنب األواية التي تحتوي نسبة  الية من الدهون كاألواية 

ادر  الية للطاقة وير الضرورية لهاه المقلية بالدهن والفطاير والكيك والحلويات وويرها رهاه مص

 High Nutrientاأل مار ويستحسن االستعاضة  ن هاه األواية بأواية ونية بالعنا ر الذاايية 

Density Foods.  

  

                أخا األدوية المختلفة بسببوأخيراع قد يعاني كبار السن من مشكلة سوء التذاية     

Drug – induced malnutrition تناولهم كميات من األدوية  لمعالجة أمراضهم المختلفة  ند .

حيث يتداخل رعل هاه األدوية مع وظاي  أجهزة الجسم المختلفة والسيما الجهاز العصبي الاي تؤثر 

 .ري  هاه األدوية  لى كفاءة هضم وامتصاص وتمثيل العنا ر الذاايية المختلفة

 

 

 Diabetes Mellitus      داء السكر
 

هو داء مزمن ناتج  ن  د  قدرة الخ يا  ل  استه ك سكر الكلوكوز مما يؤدة الى ارتفاع      

مستوى الكلوكوز ري الد  أكثر من الطبيعي ، ويحدث  ند وجود خلل ري ارراز األنسولين والاي يعد 

داخل دخول الكلوكوز المنظم الرييسي الاي يسيطر  لى مستوى الكلوكوز ري الد  وكالك تنظيم 

، واكثر الخ يا حاجة الى االنسولين ري  ملية است مها للكلوكوز هي الخ يا الدهنية  الخاليا

 .  يحفز األنسولين تحول الكاليكوجين الى كلوكوز يخزن في الكبدوالعضلية ، كالك 

وكوز كفاتة يؤدي الى امخ ل ري  ملية حرق الكلاألنسولين أو ري  إررازنقص ري او خلل  ان اي    

 .و رقلة تحول  الى ك يكوجين وبالتالي تراكم الكلوكوز ري الد  ريظهر ري االدرار

 

 -: العوامل المؤثرة على نسبة السكر في الدم

 .لذااء ا -1    

 .وظيفة الكبد -2    

 .وظيفة الكلية -3    

 .( كاروهيدراتالتي تررع السكر والتي تخفض السكر ري الد  راجع محاضرة ال) الهورمونات -4    

 

 .ملليليتر166/ملليذرا   126-56النسبة الطبيعية للسكر ري الد  ري حالة الصيا     *

 .ملليليتر166/ملليذرا 156 -126          اي وق  آخر بعد األكل أو ا  النسبة*  

 .ملليليتر166/مللذرا 156 درارمرح السكر ري اال قبلنسبة السكر ري الد  *



129  

 

 -:أنواع داء السكر

 ويبدأ منا الطفولة ويكون سبب   -( :المعتمد  لى األنسولين)داء السكر المبكر  -1

 .خلل ري أرراز األنسولين من البنكرياي لاا يجب أ طاءه      

 ويبدأ  ند الكبار ويكون -( :الذير معتمد  لى األنسولين)داء السكر المتأخر -2

 .سبب  أي سبب ما دا ماذكر أ  ه       

 الحمل سكري -3

 (.السكري الذير ثاب )مرض ضع  او رشل تحول الكلوكوز -4

 .نقص السكر الرجعي او التفا لي  -5

 

 -:( اسباب المرض)العوامل المسببة لمرض داء السكر
 .(وكالك قابلية الشخص ل ستعداد للمرض وراثيا أحد األبوين مصا  بالسكر) وامل وراثية  -1

أهم أسبا  ظهور داء السكر، رهي من السمنة مبا ر قد يكون من خ ل روي يرتأثثر ؤتو وامل واايية  -2

من مرضى داء السكر بعد سن البلو  هم مصابون بالسمنة، ويعتقد أن السبب ضع  % 55و لقد وجد أن 
ري جدار الخلية وهي بروتينات سكرية  receptorsقابلية استقبال وارتبام األنسولين من قبل المستقب ت 

لى  عوبة وقلة دخول الكلوكوز إلى الخلية، ولهاا رالشخص السمين تحتاج خ ياه إلى ث ثة مما يؤدي إ

 .أضعاف كمية األنسولين التي تحتاجها خ يا الشخص الضعي  اوالعضلي ألداء العمل بصورة مبيعية
معات التي لها   قة بداء السكر إذ وجد أن ام ابات قليلة ري المجت الذاايية وجد أن األلياف قدل -3

تستهلك كميات كبيرة من األلياف ولهاا يمكن القول أن األواية الخالية والقليلة المحتوي من األلياف يؤدي 
 .إلى زيادة ررص ام ابة بداء السكر

 .الصدمة النفسية والقلق النفسي مثل ـ  وامل نفسية3

 .ازالة البنكرياي بسبب السرمان تل  البنكرياي نتيجة األلتها  او االورا  الحميدة او الخبيثة او -4

 

 -:أعراض مرض داء السكر
 

  .العطشوكثرة التبول  -1 

 .زيادة الشهية للطعا  مع سر ة رقدان الوزن كثرة األكل أو -2
 .    العدوى البكتيرية السريعة وتأخر التأ  الجروح -3

 .ضبابية الرؤية واالرهاق بدون سبب معين -4
الد  وخروج كميات من   ن مريق بكتراكم كميات كبيرة من الكلوكوز رسيولوجية  حدوث تذيرات -5

 .دراراال

ويرها و Acetoneنتيجة للهد  الحا ل ري األنسجة الدهنية تتراكم مواد كيتونية منها االسيتون  -1

، وأن تراكم مثل هاه المواد ري الد  Ketonuriaيطلق  لي  و ن مريق البول  تخلرجراكم ري الجسم وتتو

تؤدي الحالة إلى الشعور بالدوار والتقيؤ ورقدان الو ي  Acidosisي إلى زيادة حموضت  ريطلق  ليها يؤد

وقد تؤدي إلى الموت ( 746)إلى ( 744)من  PHل وتصل إلى حد الذيبوبة واموماء وذلك  ندما تنخفض ا

 .أذا لم تسع  الحال سريعاع 

 

 -:العالج الغذائي
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السكر والعسل رالكاربوهيدرات يمكن ان  بالسكريات والنشويات مثل  ن األواية الذنية االبتعاد -1

 .تررع مستوى السكر ري الد  خ ل اقل من سا ة مقارنة بالبروتين 
 .األواية الذنية بالدهون الذير مشبعة بأخرى ونية بالدهون المشبعة واستبدالمن الدهون  أمق ل -2

 .عددةتنظيم وجبات الذااء بحيث تكون  ذيرة ومت -3

 .و ر  الكحول التدخين ن  االمتناع -4

ري حالة المرضى الذير معتمدين  لى االنسولين وزيادة الوزن  الوزن ممارسة الرياضة وإنقاص -5

 . او المحارظة  لي  ري حالة المرضى المعتمدين  لى االنسولين

والفواك  الحاوية  ومن األواية المفضلة لمرضى السكر هي الألسماك بأنوا ها والشاي األخضر -1

 .وزي  الزيتون والقررة والمكسرات والبصل Cولى ريتأمين 

 

 :مضاعفات داء السكري 

 .صدمة األانسوليتن  -1                        

 .اغماءة السكر  -2                        

 .امراض القلب  -3                        

 .لكليتين امراض ا -4                        

 .امراض العيون  -5                        

 .امراض األعصاب  -6                        

 

 

 

 

 

 

Obesity     السمنة 

 

رهي المشكلة األولى ري  ،تعد السمنة من أكثر المشاكل التذاوية السايدة ري الدول الذنية ري العالم     

 .الواليات المتحدة األمريكية 
 

                                          سمنةتعريف ال

والفرق بينها وبين الزيادة  Obesityهناك التباي لدى البعض حول التعري  الحقيقي للسمنة      

إن السمنة تعني الزيادة بالوزن الناتجة  ن زيادة كمية الدهون ري  وهي Overweightبالوزن 

أنها الزيادة بوزن الجسم منسوبة إلى مول معين للشخص  لى حين تعرف الزيادة بالوزن ب، الجسم 

 .وتختل  حسب العمر والجنس والحالة الفسيولوجية

أذا كان سبب الزيادة ري الوزن هو الدهن المتراكم رتعد سمنة لكن بحدود زيادة تبلغ أكثر من      

 :تاليةوال تعد سمنة  ند زيادة الوزن ري الحاالت ال ،من وزن الجسم الطبيعي%( 15)

الشبا  وذلك نتيجة لبناء األنسجة العضلية  خا ةزيادة وزن األ خاص  ن وزنهم الطبيعي و     

ررع األثقال ورياضيو كمال األجسا   خا ة Very muscular athletesالرياضيين  مثل

والمصار ون والم كمون وال بو كرة القد  األمريكية التي تحتاج إلى كتلة  ضلية كبيرة وكالك 
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وري كل هاه األحوال يفضل الزيادة بالوزن  ، كالحدادة والبناء شاقةلناي الاين يعملون ري األ مال الا

نتيجة لبناء العض ت وكل هؤالء األ خاص يعدون بدينين أذا مبق   ليهم   قة الوزن والطول 

رأة كحالة ، ويزداد الوزن أيضاع ري الحمل بالنسبة للم حسب الجداول المعمولة للناي العاديين

 .رسيولوجية ومرحلية حيث يفضل ريها زيادة الوزن  ن الوزن الطبيعي للمرأة دون الجنين

 

                تصنيف السمنة
 

 ( :BMI)حسب مؤ ر كتلة الجسم : اوال 

 ( .زاحفة)سمنة خفيفة او ضعيفة  -1      

 .سمنة متوسطة  -2      

 .سمنة مفرمة  -3      
 

 :يا الجسم الدهنية حسب خ : ثانيا 

  obesity  hypertrophic سمنة ناتجة  ن زيادة  دد الخ يا الدهنية  -1

 Hypertrophic obesity سمنة ناتجة  ن زيادة حجم الخ يا الدهنية  -2

  .Hyperplastic – hypertrophic obesسمنة ناتجة  ن زيادة  دد وحجم الخ يا الدهنية معا -3
 

 :الدهون ري الجسم حسب توزيع : ثالثا 

 ( .  كل التفاحة) ند الرجال تتركز الدهون حول البطن  -1

 ( . كل الكمثري) ند النساء تتركز ري منطقة الفخا و االرداف  -2

  

تظهر لدى البالذين هي السمنة الناتجة  ن تضخم الخ يا ري األنسجة الدهنية حيث التي أن السمنة     

تزداد أ داد الخ يا ري األنسجة ويكون الطفل ري حالة رري الصذار أما  ، من الصعب زيادة  ددها

وهاا هو األساي الثاني التي تصن  ألي  السمنة ، نمو وبنفس الوق  قد يزداد حجم هاه الخ يا الدهنية

وقد لقي التصني  الموررولوجي ري السنوات األخيرة اهتماماع كبيراع إذ وجد أن  ،وهو أساي العمر

 .واستجابة ك  النو ين من السمنة للع ج بشكل مختل  هناك تذييراع 

 

 

 تشخيص السمنةطرق 

  Anthropometric methods المقاييس البدنية -1

مثل حجم الجسم ومحيط جزء من  ماالستدالل  لى تركيب الجس ن خ لهاهناك قياسات يمكن م     

الجلد وأهم هاه الطرق قياي سمك أجزاء الجسم كالرأي والصدر ورسغ اليدين أو قياي سمك ميات 

ترات أو لمميات الجلد إذ يقاي  ن مريقها مقدار سمك الطبقة الدهنية التي تح  الجلد بالم

 :وكالتالي وري أماكن مختلفة من الجسم  Caliperالسنتمترات باستعمال  تلة أو مقياي 

 .ما ري أ لى الاراع من األ bicepsقياي سمك مية جلد العضلة ذات الرأسين   - أ

 .اع من الخل رري أ لى الا Tricepsقياي سمك مية جلد العضلة ذات الرؤوي الث ثة   -  

 .Subscapularقياي سمك مية الجلد تح  الكت    - ج

 .Suprailiacقياي سمك مية الجلد روق الحوض الجانبية   - د
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اه الطيات الجسم بقياي سمك هبوبهاه الطريقة يمكن معررة النسبة المئوية لكمية الدهن الموجودة 

 . الجلدية

 

هو  باره  ن معيار لتصني  و BMI )  )Body Mass Index حساب مؤشر كتلة الجسم -2

بالكيلو ورا  ُمقّسم  لى مربع  موزن الجس ويحسب  ن مريق،  األ خاص حسب وزنهم ومولهم

 :، ويصن  الوزن تبعاع لقيمة المؤ ر إلى  مول الجسم بالمتر

 1.85قل من اويكون فيها مؤشر كتلة اجلسم : ى الوزن ف كبريالنحافه أو النقص ال.  

  2482 – 1.85)  يكون فيها مؤشر كتلة اجلسم ما بني: الوزن املثاىل الطبيعى  . (  

  ( 2282 – 25)  يكون فيها مؤشر كتلة اجلسم ما بني: الزيادة فى الوزن .   

 مؤشر كتلة اجلسم  يهايكون ف: السمنه من الدرجة األوىلBMI  (3482-35)بني ما . 

 مسنة من الدرجة الثانية: BMI  (3282 – 35)ما بني . 

 مسنة من الدرجة الثالثة: BMI  45 يساوي أو أكرب من . 

 ( )، مقسو   لى مربع الطول ( كذم)بحسا  وزن الجسم   BMI حسا  مؤ ر كتلة الجسم يتم     

ال يمكن إجرايها  لى كل األ خاص، المعادالت هاه ،  إلى المتر لوإذا كان الطول بالسنتمتر يحو

كمال األجسام والرياضيين والمراهقين  يال يمكن تطبيقها على األطفال وكبار السن، والعبرمث ع 

 .موغيره
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تحسب نسبة الدهون ري الجسم بحسا  حيث  : التصنيف اعتمادا  على نسبة الدهون في الجسم -3

 : تستخد  مرق  دة لقياي نسبة الدهون منهاو ، جسم الكاملةالكتلة الكلية للدهون مقسوماع  لى كتلة ال

  يولوجيةاالكهربايية الب  اقةمبدأ االتعتمد  لى  أجهزة . 

  قياي وزن الجسم ري الهواء ثم وزن الجسم بقياي كمية الدهن ري الجسم  ن مريق إزاحة الماء

معررة  كالكالجسم وداخل الماء ري حوض من  يمكن معررة كمية الماء المزاح نتيجة لذطس 

 .كثارة الجسم أو الوزن النو ي حيث تقل كثارة الجسم كلما زادت كمية الدهن ري الجسم

  قيايDEXA  :تستخد  األ عة السينية لحسا  كثارة منامق مختلفة من الجسم ثم تُطبّق   وري

 . لى جداول خا ة
 

نّ  بدين بدانة بطنية  ندما يكون يُقال  ن المريض أ:  التصنيف اعتمادا  على قياس محيط الخصر -4

 . سم 162 ند الرجال يساوي أو أكبر  -         :محيط الخصر

 . سم 55 ند النساء يساوي أو أكبر من  -                           
 

 Radioactive potassium counting     ستخدم النظائر المشعة للبوتاسيوماطريقة   -5

 . ري الجسم lean tissuesلها   قة بكمية األنسجة العضلية  هاه الطريقة            

 

 :الرئيسية للسمنة سباب ألأ

تتذير كمية الدهون المخزونة ري الجسم نتيجة تذير محتوى الخ يا الدهنية من الدهون ، رالخلية  (1

  الدهنية تمتص الدهن من الذااء وتمتلئ ويزداد حجمها رفي مرحلة الطفولة والمراهقة يكون  
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بليون خلية وري حالة              36-25بليون خلية وري مرحلة البلو   1-5 دد الخ يا الدهنية 

 .بليون خلية  366-256السمنة 

تتأثر السمنة بعمليات االيض وحرق الطاقة اليومي ويتأثر بعوامل منها االيض  ند الراحة  (2

 .الرياضة  وتحرير الطاقة من الطعا  نتيجة التحلل وحرق الطاقة اثناء

لرييسي للسمنة راألسبا  السابقة تعتمد  لى الذااء يعد المسبب اواالسته ك الزايد للذااء  (3

العوامل االجتما ية تؤثر ري  ادات والتعود  لى التذاية الزايدة منا الصذر  ويشمل المتناول

لعمر تؤدي جد ري تجار   لى الجرذان أن زيادة الرضا ة ري األيا  األولى من احيث و ،األكل

إلى زيادة  دد وحجم الخ يا الدهنية وأن قلة الرضا ة تؤدي إلى نقصها، وهاا يوضب تأثير 

 دد الخ يا الدهنية ال يمكن تقليصها ريما بعد حتى  ند الن زيادة التذاية المبكرة ري السمنة 

 . استخدا  مريقة التجويع الطويلة األمد

 :لي خلل ري  رف الطاقة ويمكن توضيح  كالتا (4

 .الطاقة المصرورة =   الوزن الطبيعي تكون ري  الطاقة المتناولة   

 .الطاقة المصرورة  اكبر منالزيادة ري الوزن تكون ري  الطاقة المتناولة 

 .الطاقة المصرورة  اقل منالنقصان ري الوزن تكون ري  الطاقة المتناولة 

 

 ( :السمنة بسبب ألمراض)االسباب المرضية للسمنة 

هناك خمسين جين ل    قة )اسبا  وراثية كاضطرا  بعض الجينات التي لها   قة بالسمنة  -1

 (.بالسمنة

إ ابة هاا الجزء  رمث ( مركز الشبع ) hypothalamus د  توازن او رشل الذدة تح  المهاد  -2

 .وزيادة تناول الطعا   من الدما  نتيجة للحوادث أو األورا  قد تسبب السمنة

 . Cushing syndrome( ظاهرة الراحة)شنج زمة كُ مت  -3

 .Hypothyroidismنقص ارراز هورمونات الذدة الدرقية  -4

 . Polycystic ovary syndromeمت زمة المبيض التعدد الألكياي  -5

 .زيادة ارراز ونشام هورمون النمو  -1

 . Leptinنقص هورمون اللبتين  -7

 . ل الزيادة ري إرراز األنسولينخلل ري إررازات الذدد الصم مث -5

 

 :األدوية والعقاقير المسببة للسمنة 

 .بعض ادوية   ج الجنون والصرع  .1

 .بعض ادوية   ج الكآبة  .2

 .الستيرويدات  .3

 Adrenergic antagonistsاألدوية المضادة للفذل االدريناليني  .4

 .بعض مضادات السيروتونين  .5

 .بعض ادوية   ج السكري  .1

 

 Complications نةالسم مضاعفات

تأثيرات مرضية ناجمة  ن زيادة الوزن مثل بطء الحركة والتعرض للسقوم والحوادث والتها   -1

 .مفا ل الركبة والورك والعمود الفقري



135  

التأثير ري جهاز الدوران مثل تصلب الشرايين وارتفاع نسبة الكولسترول ري الد  وارتفاع  -2

 .كرر وأمراض القلبضذط الد  والدوالي وانسداد األوردة المت

 .جهاز التنفسي مثل ضيق و عوبة التنفس الالتأثير ري  -3

التأثير ري منطقة البطن حيث يتدلى الجلد  لى الجهة األمامية من البطن بشكل مية كبيرة وقد  -4

 .يؤدي  لى رتق بسبب زيادة الضذط ري الجهة األمامية من البطن

والنقري وارتفاع الدهن ري الد  وحصاة  رتبط السمنة بظهور  دد من األمراض مثل السكريت -5

كما لوحظ ارتبامها بزيادة حوادث السرمان  ،المرارة الناجمة  ن ارتفاع نسبة الكولسترول

 (.مثل سرمان الرحم وكيس الصفراء والكلية والمعدة والقولون والثدي)

بب المظهر وير  ادة يكون الشخص البدين مثبطاع معنوياع بس:  تأثير السمنة ري الحالة النفسية -1

يحاول تجنب األ دقاء ويصبب وير اجتما ي، وخا ة لدى اذ المقبول وضع  القابلية البدنية 

 . أمفال المداري

ري األ خاص الاين لديهم زيادة (% 36)وجد أن نسبة الوريات تزداد مع السمنة إذ تزداد بنسبة  -7

-35)م زيادة ري الوزن ري األ خاص الاين لديه(% 56)وتزداد بنسبة (% 36-25)ري الوزن 

46 .%) 

 

  عالج السمنة

  Life Style Modificationتذيير نمط الحياة اليومي : اوال 

ممارسة الرياضة ومن روايدها هي الوقاية والع ج من كل من امراض السمنة والسكري وارتفاع  (1

قة الجهاز ضذط الد  وهشا ة العظا  وتصلب الشرايين وأآل  اسفل الظهر ، وكالك اكتسا  ليا

 .الدوراني والتنفسي وكالك اللياقة البدنية والعضلية وتناسق الجسم وروايد نفسية اخرى 

 .تجنب المواق  التي تزيد من رتب الشهية او تؤدي الى زيادة كمية الطعا  المتناول  (2

ا ارت البحوث الى تجنب التسوق  ند الجوع رهو يسا د االنسان  لى  راء الطعا  خارجي  (3

 .ي زيادة كميات الطعا  المتناولة وبالتال

 

 :تذيير األنمام السلوكية المتعلقة بالطعا  ومن هاه االنمام : ثانيا 

 . ر  كو  من الماء قبل الطعا   .1

 .تناول الخضراوات والفواك  قبل الوجبة الرييسية ، وتناول الفواك  كأواية خفيفة بين الوجبات  .2

 .لعصاير المصنعة والحلويات الشرقية االق ل من تناول المشروبات الذازية وا .3

 . د  التسوق قبل تناول الطعا  وحمل قدر محدد من المال لتقليل كمية االحتياجات  .4

 . د  األكل قبل النو  مبا رة والقيا  بجهد بدني بعد العشاء  .5

 .تحديد المقدار ال ز  تناول  مسبقا و د  ترك االمر ل ختيار  .1

 . اآلخرين اثناء الطعا  والقيا   ن مكان تناول الطعا  بعد االنتهاء   د  األكل منفردا والتحدث مع .7

 

 :استخدا  الحمية الذاايية وتختل  الحمية ري محتوى الطاقة وتكون كالتالي : ثالثا 

 .يوميا ( كيلو سعرة حرارية)  Kcal 266الحمية القاسية وتحتوي  لى أقل من   -1
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 .يلو سعرة حرارية يوميا ك  166 -266الحمية المتوسطة وتحتوي  لى   -2

 .كيلو سعرة حرارية يوميا   1666 – 566الحمية المعتدلة وتحتوي  لى  -3

 

يعد تنظيم التذاية األساي ري الع ج الناجب إذ يجب تقليص كمية السعرات ري الطعا  إلى أقل من  (4

خدا  الدهن الحد األدنى الاي يحتاج  الجسم  لى أن تستمر الحالة لفترة مويلة مما يؤدي إلى است

الوزن، وكمعدل  ا  يجب  د  تجاوز السعرات  ليلالمخزون ري الجسم منتاج الطاقة ومن ثم تق

وللحصول  ،أما الحمية الشديدة رهي وير مرووبة ،سعرة( 1666-566)اليومية المأخوذة  ن 

ت ومبيعة  لى نتايج جيدة يجب أن يكون الذااء مقبوالع وكارياع من الناحية الكمية ويتناسب و ادا

الكمية الكبيرة من الطعا  يمكن الحصول  ليها بتناول الفواك  والخضراوات  ،الشخص التذاوية

 ،ويعد توقي  موا يد الطعا  والكميات المتناولة ري كل وجبة مهم جداع  ،ذات السعرات المنخفضة

 ومن ،أسابيع الوزن بعد  دة أيا  إلى خفضوالشخص الاي يتبع الحمية المتوازنة المطلوبة يبدأ ب

ينصب بتناول الفيتامينات والمعادن خ ل  ،األسبوعب المناسب تخفي  كيلوورا  واحد من الوزن

 .الحمية نظراع الحتمال نقصهما ري الطعا  المتناول

أما األواية الفقيرة  ،يؤدي تناول األواية الذنية باأللياف إلى  عور بالشبع وذلك بسبب امت ء المعدة

وقد لوحظ أن  نادراع ما ، لشعور بالشبع يكون  لى حسا  تناول كمية أكبر من السعراتباأللياف رأن ا

تظهر السمنة ري النباتيين رقد يعود السبب إلى زيادة نسبة األلياف ري واايهم وانخفاض السعرات 

 .ري 

 

ك كم يومياع وكال 5-4تعمل التمارين الرياضية  لى نقص الوزن إذ يفيد المشي البطيء لمسارة  (5

تعمل التمارين الرياضية  لى كالك  ،السباحة وأجراء بعض األلعا  الخفيفة حسب حالة الشخص

تخفي  نسبة الدهن ري الجسم بتقليل حجم الخ يا الدهنية يصاحبها نقص ري مستويات األنسولين 

 .والكلسريدات ري الد 

( 3-2)ارمة ولمدة يمكن اللجوء ألي  تح   ناية مبية   Total starvationالتجويع الكلي  (1

تراكم هي مضا فات هاه الطريقة  ،أسبوع يسمب خ لها بتناول الماء واألم ح والفيتامينات رقط

وارتفاع حامض اليوريك ري الد ، وقد يؤدي إلى  جز القلب والموت المفاجئ  األجسا  الكيتونية

بعد  ملية  ،وبسبب هاه المخامر يجب تجنب هاه الطريقة إال  ند وجود ظروف استثنايية

 .التجويع يلجأ إلى الحمية بتناول وااء قليل السعرات

يوجد الكثير من العقاقير تعمل  لى تقليل الشهية يجب  د  استخدامها لفترة : الع ج باألدوية (7

 ،الطعا تناول مويلة وهي تعطي رقط  ندما يكون الشخص وير قادر  لى مقاومة الروبة ري 

 Phenmatrazin hydrochloride مادةو ومشتقاتها amphetamineاالمفيتامين  مادة مثل

الاي أظهرت  (Silbutramine) ردكتيلال ومادة  feedingتعمل  لى تثبيط مركز التذاية

الاي يؤدي  (Orlistat) اورليستات  هر، ودواء 12-1كذم خ ل 5الدراسات أن  يؤدي لخسارة 

بعد ث ثة أ هر  ايجب أيقارهوهاه االدوية لها ا راض جانبية و ، هر 12-1كذم خ ل  4لخسارة 

انها  من التأثيرات الجانبية لهاه العقاقير، وأو أقل من بدء الع ج لتجنب االتكال والتعود  ليها

https://www.webteb.com/drug/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AA
https://www.webteb.com/drug/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AA


137  

جفاف الفم وألم ري البطن وخمول وضع   ا  يصاحب   د  القدرة  ثلأ راض م ظهورل تؤدي

 امسهال األورليستات يسبب وقد األرقو الدوخةو اممساكو الفم جفافو  لى التفكير والتركيز

تساقط و، وقد يصا  الشخص بالتهابات جلدية الهضمي الجهاز ري مختلفة اضطرابات وحدوث

 .الشعر

 

  Surgical teartment  العالج الجراحي (8

 الذاايية كالحمية األخرى الع جية السبل كل رشل بعد السمنة لع ج األخير الحل الجراحة تُعد     

 األرضل الحل هو الجراحي الع ج يكون وقد ، واألدوية النفسي والع ج الرياضية والتمارين

 أن ترى التي الطبية مراكزال معظم وتعتمد ، بالسمنة المرتبطة المزمنة األمراض من للتخلص

 :التالية الحاالت ري من  بد ال أمراع  يكون المفرمة للسمنة الجراحي التدخل

 . بالسمنة عالقة ذات أمراض هناك تكن لم لو حتى،  41 من أعلى BMI الجسم كتلة مؤشر -

- BMI وغيره والضغط كالسكري بالسمنة عالقة ذات أخرى أمراض وجود مع 35 من أعلى . 

 واألورا  الكبدي والفشل الكلوي الفشل مثل مزمنة أمراض لديهم لمن السمنة  مليات تصلب وال

 .وامدمان الشخصية كانفصا  سلوكية أمراض لديهم لمن وأيضاع  ، المنتشرة

 

 : للسمنة الجراحية العملياتانواع     

يختصر  bypass مل  بور أو تو يل  ن مريق  Gastric bypassعملية المجازة المعدية  -1

 .أو جزءاع من األمعاء  المرور ري المعدة

 

 
 

 .برباط قابل للتعديل تقييد المعدة يتم  Gastric bandingاو تطويق المعدة  ربط المعدة -2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A8%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A8%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A9
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    Sleeve gastrectomyكميم المعدةت -3      

 هاحجم المعدة  ن مريق إزالة جزء كبير منمن  ٪75 ازالة حواليتتم ريها   ملية جراحية يه     

هاه  ،تصبب المعدة أ ب  ما تكون باألنبو  أو الكم  لى  كل الموزة ،بموازاة قوي المعدة األكبر

  .كل دايمالعملية تصذر حجم المعدة بش

 
 : المعدة بالون مثل جراحية غير طرق  -4 

تتم  ن مريق وضع بالون مفر  من الهواء بداخل المعدة، ثم ملؤه لتقليص  ة ملية بالون المعد   

أ هر، ويؤدي لفقدان ما يقار   1يمكن أن يترك البالون بداخل المعدة حتى  ،المساحة بداخل المعدة

، كندا، وأستراليا مصرح بها ريوهي  ملية  ،نص   ا  من مؤ ر كتلة الجسم خ ل 5-9

رى قد يستخد  البالون المعدي قبل إجراء  ملية أخ، الواليات المتحدة األمريكية و  الهند، والمكسيكو

      . لمسا دة المريض  لى تخفي  الوزن ليصل إلى وزن مناسب للعملية

 

 تحفيز المعدة المزروععملية  -5    

، بحيث تقو  األس ك الكهربايية لجهاز تنظيم ضربات القلب ري هاه العلمية بزرع جهاز مشاب     

والتي  الجهاز العصبي المعوي التحفيز يقو  بتعديل إ اراتوهاا بتحفيز السطب الخارجي للمعدة

ال  العملية تح  الدراسة ري الواليات المتحدة بتفسيرها كشعور بالشبع واالمت ء، والز الدما  يقو 

 . األمريكية

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%83%D9%85%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%83%D9%85%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D9%82%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D9%82%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA
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سواء كان وزنك صحياً أو كنت معرض لخطر السمنة، فإنه يمكن الوقاية من نستنتج مما سبق      
السمنة عن طريق اتباع بعض الخطوات لمنع زيادة الوزن ومنع المشكالت الصحية ذات الصلة 

 : وذلك كما يلي
  ، دقيقة من النشام المعتدل الكثارة أسبو ياع  366-156حيث يحتاج الجسم إلى  التمرين بانتظا

 .لمنع زيادة الوزن، تشمل هاه األنشطة المشي السريع أو السباحة

  تناول ث ث وجبات منتظمة يومياع مع وجبات خفيفة محدودة وذات سعرات منخفضة . 

 لسعرات الحراريةاتباع نظا  األكل الصحي والتركيز  لى األمعمة منخفضة ا . 

 الحد من تناول الدهون المشبعة والكحوليات والحلوى. 

   يمكن االستمتاع بكميات  ذيرة من األمعمة الدسمة أو السكرية بين الحين واآلخر، مع

 . التركيز  لى اختيار األمعمة التي ال تضر  حة الجسم بشكل  ا 

 األقل كل أسبوع مراقبة الوزن باالنتظا  والوقوف  لى الميزان مرة  لى. 

 

 -:الوقاية

التربية التذاوية ري مراكز األمومة والمستشفيات والمداري والجامعات أو  ن مريق األذا ة 

والتلفزيون تلعب دورآ كبيرآ ري السيطرة  لى الوزن ري أوقات وظروف معينة مثل الحمل والحيض 

 .أو تناقص النشامات أو التوق   ن التدخين

 .شكل خاص من تطور البدانة  ند األمفال والتي قد يعاني منها مول حيات كما يجب األحتراي ب

  

 -:الريجيم الذاايي

 يجب العناية بنوع وكمية البروتين المتناول بحيث يحارظ  لى: البروتينات -1

 ورا  من البروتين ري اليو  56موازنة النتروجين ري الجسم ويعتبر تناول      

 .للرا دينالواحد كاريآ ومناسبآ     

 ورا  من 46يجب أن اليفتقر الذااء إلى الدهن وأن يحتوي  لى : الدهون -2

 .الدهون ري  اليو    

 أن تناول النشويات والسكريات بأررام هو السبب الرييسي ري : الكاربوهيدرات -3

 .ظهور البدانة وتطورها لاا يجب تقليلها ألنقاص الوزن    

 روات والفواك  مفيد جدآ للحصول  لى كميات كاريةأن تناول الخض: الفيتامينات-4

 كما أنها تشذل حيزآ ري المعدة يسا د  لى األق ل من األواية  C&Aمن ريتامين     

 . األخرى وتمنع األمساك    
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 أمراض المعدة واألمعاء
 
 أمراض المعدة واألمعاء -3

 Gastrointestinal diseases أمراض المعدة واألمعاء

- :وتشمل -: القرحة -1
 Gastric ulcer قرحة المعدة -أ

 Duodenal ulcer قرحة األثني عشر -ب

هي عبارة عن مصطلح عاا  يقصاد باأل األال الناات  مان تنكال ونشار الغشااء المشااطي  اي  peptic ulcerوالقرحة 
ي عشار و اي المكاان الاا  المعدة واألثني عشر، تقرحات المعدة أقل شايوعا  أو شامو، ، تحادو أو ت أار أكثار  اي نتاوء األثنا

 .يفرغ  يأل محتوات المعدة  ي األثني عشر شالل الصما  البوابي والا  يكون أكثر تركيزا  
- :أن السبب األساسي أو الرئيسي للقرحة غير واضح وهناك عاملين  أر أنأل يتضمنأما أو مسؤول عنأا

 .كمية حامض المعدة وأنزي  الببسين المفروز -1
 .لفعالية الأضمية لأاه اإل رازاتدرجة مقاومة األنسجة ل -2

 
- :الوقاية التقليدية من شالل العناية الغاائية

العااالا الغااااائي التقلياااد  األساسااي  ياااأل مااان شااالل بعاااض المباااادا وهااي أن يكاااون الغاااااء متعااادل حامضااايا  وغيااار 
 .متأي 

 
 
 Acid neutralizing متعادل حامضيا  ( 1

  العالا
كاال ساااعة لمعادلااة الحااامض ماا  بروتينااات الحليااب، تشمااد و اارازات المعاادة بواسااطة  تباادأ بالتغايااة بالحليااب والكااري  -1

 .الكري  وبصورة عامة تأدأ القرحة بتغطيتأا
 .وهناك وضا ات تدريجية من األطعمة الناعمة المرطبة  ي كل وقت -2

ماال علاا  حفاا  بعااض األطعمااة أو وبقائأااا  ااي المعاادة  ااي كاال األوقااات لتماازا ماا  الحااامض لمناا  نشاااطأل الااا  يع -3
 .تنكل  ي منطقة القرحة

هااااه األطعماااة أو األغاياااة المرطباااة هاااي عاااادة محاااددة ا،شتياااار مثااال الشباااز األبااايض، المحمااار والساااكاكر وحباااوب 
 .مصفاة أو منقاة وبيض واجبان طرية،  واكأل وشضر مطبوشة قليال  

 
 Non irritating غير مأيجة( 2

 (غير مأيجة إل رازات المعدة) 
 .عملأل هو لتحديد التأي  الكيميائي والميكانيكي والحرار العالا الغاائي 
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 Chemical irritation تأي  كيميائي -أ

أ  غاااء يعتقااد أنااأل يحفااز و اارازات المعاادة يمناا  اساتعمالأل وهاااا يتضاامن األغايااة أو األطعمااة اات التواباال الكثياارة أو 
 .اكأل الحامضية واألطعمة المقلية والتوابل والمطيباتالعالية ومستشلصات اللحو  والقأوة والشا  والكحول وعصير الفو 

 
 Mechanical irritation تأي  ميكانيكي -ب

أ  طعااا  أو غااااء يعتقااد أنااأل كاشااط  ااي تاانثيره علاا  القرحااة يمناا  اسااتعمالأل وهاااا يتضاامن األغايااة الششاانة وأليااا  
 (.الفواكأل المجأدة  ي هضمأا والشضراوات التي تكون ششنأل)النباتات 

 
 
 Thermal irritation تأي  حرار  -ج 

. أ  غااااء أو طعااا  حااار جاادا  أو بااارد جاادا  يعتقااد أنأااا تأااي  المنطقااة بتنثيرهااا علاا  األوعيااة الدمويااة السااطحية تمناا 
 .وهاه تتضمن الشراب الحار والشوربة والشراب المجمد

 .يزداد وحسب التئا  أو براء القرحة بعد ا،ستعمال األولي المتكرر للحليب أو الكري   قط  نن الغااء تدريجيا  
 

 وص  عا  أو ورشادات عامة لمريض القرحة
General description for peptic ulcer patient 

 
 .تجنب األكل الكثير ومن األ ضل أكل كميات قليلة من الطعا  ولعدة مرات -1
 .لبارد منأااألكل ببطيء ومضغ كامل وجيد للطعا  م  شرب السوائل ببطيء وشاصة الحار وا -2

 .تجنب القلق والشد العصبي والمجادلة واإلجأاد وا،ستعجال شاصة أثناء األكل -3

 .تجنب الرتابة  ي التغاية والك بتنوع األطعمة المسموح بأا -4

 .عد  استشدا  التوابل أو األطعمة المتبلة عدا الملح م  تجنب الحلول المركزه -5

 . ي كل وجبة واشرب حسب الرغبة بين الوجبات ،ص أو قدح واحد من السوائلگعد  شرب أكثر من  -6

 .أشا الدواء بانت ا  وحسب الوصفة الطبية -7

 .العمل بالنصائح بعناية شاصة المتعلقة بقائمة المحتويات وتكون اإلضا ات حسب ورشادات الطبيب -8

 .تن ي  ساعات أو أوقات تناول الطعا  م  أشا الوجبات بانت ا  -9

 

 Summary of general diet therapy شالصة العالا الغاائي العا 

- :وأساسيات العالا الغاائي للقرحة يتضمن
أن يكون هناك قمة  ي التغاية المتكاملاة لادع  الشافاء والمحا  اة علا  الصاحة وعلا  أسااا احتياجاات الشاشص  -1

 .وتحملأل للغااء أو الطعا 



142  

 .وضةالبروتين يجب أن يكون كا ي وحسب الحاجة أللتئا  الجروح ومعادلة الحم -2

 .الده  يجب أن يستشد  بكميات معتدلة إلبطال و رازات المعدة وحركتأا -3

وعند المصابين بنمراض القلب المحتملة  شفض الدهون المشبعة ضرورية ويستعمل باد،  عنأاا الادهون عديادة عاد  
 .التشب 

محا  اا  أو مسايطرا  الوجبات المنت مة أو الوجبات بين  ترة وأشرل وحجمأا يجاب أن تكاون كا ياة لجعال الشاشص  -4
 .أو اإلجأاد العالي. عل  و رازات المعدة ويجب أن تكون الوجبات صغيرة شالل  ترات التعب

 .يجب التوصية ببرنام  تغاو  مرن وليا ريجي  قاسي -5

 
 Intestinal diseases أمراض األمعاء -2

 Organic diseases األمراض العضوية

 :تصن  ول  ثالو مجامي  األمراض العضوية  ي األمعاء يمكن أن
 .(diverticulosis)تغيرات تشريحية وكما  ي الردب القولوني  -1
 .أو أمراض التجوي  البطني (sprue)سوء ا،متصاص كما  ي حا،ت اإلسأال  -2

 .Ulcerative colitis. التأابات وتغيرات مشاطية معدية كما  ي حالة التأاب القولون التقرحي وأمراض كرون -3

 
 وني والتأاب الردب القولونيالردب القول

Diverticulosis and diverticulitis   
وكثيارا   انن . الردب القولوني هو عبارة عان أكيااا أنبوبياة صاغيرة متفرعاة مان القنااة الرئيساية أو تجويا   اي الجسا 

 .معاءالتأاب الردب القولوني يحدو لدل المسنين ويتطور عند نقاط ضع  العضالت  ي جدار األحشاء أو األ
هاه الحالة تكون بدون أعراض ماعدا الردب يصبح بحالة متأيجة هااه الحالاة يطلاق عليأاا التأااب الاردب القولاوني 

 .وبقاء البراز يسبب زيادة األال
 
 

 Treatment العالا

ا شالل الفترة الحرجة من المرض  نن األطعمة الفموياة تحادد بالساوائل ما  تطاور تادريجي  اي التركياب يتبعاأل العاال
 :الغاائي التقليد  الا  يكون حسب األساا التالي

غااء بفضالت قليلة ولكن الدراسات الجارياة أو الممارساات الساريرية تتضامن ا ضال المعالجاات للمارض بأااا الناوع 
 (.أغاية اات  ضالت عالية. )من المرض والك باستشدا  أليا  الدماغ

 
  Malabsorption syndrome (sprue) (سوء ا،متصاص)اإلسأال 

لاااادل البااااالغين يكااااون مشااااابأا   ااااي طبيعيااااة ألمااااراض الطفولااااة  (nontropical)وسااااأال المناااااطق غياااار ا،سااااتوائية 
 .و ي الحقيقة أكثر البالغين الاين لديأ  مرض اإلسأال  ننأ  قد أصيبوا بنمراض البطن وه  صغار( أمراض البطن)
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 .يأل الرائحة وبرغوة متعددةأن شصائص مرض اإلسأال هو عبارة عن براز متشح  وكر 
تصااااوبن األحماااااض الدهنيااااة )أن ضااااع  امتصاااااص الاااادهون يحاااادو بكميااااات كبياااارة ت أاااار  ااااي البااااراز كصااااابون  -

 .وأحماض دهنية( والكاليسو 
 .ون ضع  امتصاص الحديد يؤد  أو ينت  عنأل أنيميا نقص الحديد -

 .يةوأن ضع  أو نقص حامض الفوليك أو نقص امتصاصأل ينت  عنأل أنيميا تضشم -

 .ينت  عنأل الميل ول  النز  الدمو  Kوأن نقص امتصاص  يتامين  -

 .وأن نقص أو ضع  امتصاص الكاليسو  يؤد  ول  أشلل  ي نسبة الكاليسو  ول  الفسفور وهاا يؤد  ول  الكزاز -

 
 العالا الغاائي

لياال الكلااوتين يسااتعمل وجااد أو اكتشاا  أن الكلااوتين هااو عاماال مأاا   ااي وسااأال المناااطق غياار ا،سااتوائية والغااااء الق
والكلااااوتين هااااو باااروتين موجااااود بصااااورة رئيساااية  ااااي الحبااااوب وكاااالك  ااااي الشاااايل  ( اإلقااااالل مناااأل)بكثااارة  ااااي تأدناااأل الماااارض 

 .والأرطمان
أن الكالياااادين أو أجاااازاء الكالياااادين لبااااروتين الكلااااوتين تباااادو أو تصاااابح عاماااال مااااؤا  ل شااااشاص الحساسااااين لأاااااا 

 .البروتين
ل مااان قبااال المااارض أو علااا   اااراك المااارض هاااو أن يكاااون الغاااااء شاااالي الحباااوب والشااايل  الاااريجي  يشااابأل ماااا يساااتعم

 .والأرطمان وهاا يقارن م  العالا الغاائي القليل الكلوتين أو المشطط ل طفال
 

 Summary of treatment شالصة المعالجة

 (.لمعالجة الغااء)وزالة الكلوتين من الطعا  أو الغااء  -1
 .أعطاء حامض الفوليك -2

 .طاقة عالية م  بروتين أو أغاية بروتينية أو اات نسبة بروتين عالي -3

 .تقليل األغاية الدهنية -4

 .أعطاء جرعات مثل الكورثزون والك للمساعدة عل  امتصاص النتروجين والدهون -5

 
 Ulcerative colitis التأاب القولون التقرحي

 .معرو ة و، يوجد داء ت  وصفأل ون سبب القولون التقرحي أو ال رو  المشابأة لمرض كرون غير
 .والتي تحدو  ي الليل كما  ي النأار أو اليو  وسأال دمو  مزمنأن العالمات السريرية الشائعة هو 

 
 Treatment العالا

 :العناية بالمرض  الاين لديأ  التأاب القولون التقرحي الفعال والغير معقد تتضمن ثالو عوامل
 .قودة أو الناقصةتعويض العناصر الغاائية المف -1
 .من  األال الموضعي للمنطقة المتأيجة -2
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 .السيطرة عل  المواد األقل سأولة  ي ا،متصاص مثل الدهون -3

 .يمكن استشدامأا بدل الدهون العادية( الزيوت)أن الكلسريدات الثالثية اات السلسة الوسطية المحضرة تجاريا  
- :وتتضمن العناصر الغاائية

 
 High protein بروتين عالي -1

 . قط أاا كان البروتين المعط  كا ي لصن  أو بناء األنسجة  نن الشفاء يحصل أو يت 
ياااو  وأن باااروتين التااادعي  المضاااا  يساااتعمل حلياااب /غااا  مااان الباااروتين ( 151-121)الغاااااء يجاااب أن يجأاااز مااان 

 .الفرز المجف 
يجاب ( البايض واللحاو  واألجباان)العالياة مثال  الطرق األ ضل والمتضمنة األغاية البروتينية اات القيمة البايولوجياة

 .أن يعط 
أن الحليااب يساابب بعااض الصااعوبات ماا  بعااض المرضاا  لااالك عااادة يأماال  ااي البدايااة وبعااد الااك تاادريجيا  يضااا  

 .بشكل مطبوخ مثل شوربة الكري 
 
 High calorie سعرات عالية -2

ومعادلااة الااوزن . صااة ماان الفاقااد اليااومي  ااي الغااائطيااو  تحتاجأااا ألرجاااع التغايااة الناق/سااعرة ( 3111)علاا  األقاال 
 .المفقود كالك أاا كانت السعرات المعطاة حاضرة لتجأيز وحماية البروتين  نن و يفة البناء البروتيني تحصل أو تحدو

 
 Increase minerals & vitamin زيادة المعادن والفيتامينات -3

  بالحديااد تكاون ضارورية ومأمااا كاان و ااي العدياد ماان المرضا   اانن  اانن التادعي( األنيمياا) اي حالاة وجااود  قار الااد  
 .مستحضرات الحديد التي تعط  عن طريق الف  تكون ضعيفة التحمل وأن نقل الد  يستشد  بد،  عنأا

عااادة  اانن . زيااادة الفيتامينااات أو الفيتامينااات الزائاادة أو المرا قااة لعمليااة ا،لتئااا  وماا  أيااض البااروتين تكااون ضاارورية
مثاال الثيااامين والرايبااو ال ين والنياسااين تكااون ضاارورية وأن  Bضااا ات المدعمااة لحااامض ا،سااكوربيك ومجموعااة  يتااامين اإل

 .العالا بالبوتاسيو  ربما ينصح بأا شالل الفقد باإلسأال وتحط  األنسجة
 Low residue  ضالت قليلة -4

الت بعاد الأضا  وا،متصااص و اي الحاا،ت الحاادة لتجنب وثارة أو تأي  القولاون يجاب أن يكاون الغاااء قليال الفضا
،لتأااااب القولاااون التقرحاااي يجاااب أن يكاااون الطعاااا  شاااالي أو عااادي  الفضاااالت مثااال اللحااا  الضاااعي  والااارز والشباااز األبااايض 

 والحبوب المصفاه والبيض المسلوق والسكر والزبد والكري  
  

  العشرونو  السادسة المحاضرة
(32) 

 
 

 
 أمراض الكبد والمراره
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 أمراض الكبد والمراره -4

 
 Diseases of the liver أمراض الكبد

 Hepatitis التأاب الكبد -1

 :لقد وجد العديد من أمراض الكبد ومنأا
 .Infection hepatitis    (IH)التأاب الكبد الُمعد   - أ

 .Serum hepatitis   (SH)التأاب الكبد الُمعد  المصلي   - ب

ة بالضااابط وأناااأل مااان ون األحيااااء المجأرياااة المساااؤولة بالضااابط مااان مااارض التأااااب الكباااد ليسااات وأضاااحة أو معرو ااا
 .المحتمل أن تكون واحدة من المجامي  المتعلقة بالفيروسات

 ي التأاب الكبد المعد  المصلي  نن األحياء المجأرية تنتقل شالل الد  الملوو أثنااء نقال الاد  الملاوو أو بواساطة 
المشتلفااة ت أاار اعتمااادا  علاا  درجااات األدوات الملوثااة كالساارنجات أو النياادل المسااتشدمة، وأن العالمااات السااريرية العدياادة و 

 :األال أو التنثر للكبد ومن هاه األعراض
أل   اي الابطن، حما ، تضاش  الطحاال، الطفاح الجلاد ، اإلساأال، قلاة الشاأية، التقياؤ والغيثاان، نحاول عاا ، تضاش  

 .والجلد ولون اإلدرار يكون أصفر داكنة أو غامق( يرقان)الغدة اللمفاوية، اصفرار العين 
 
  Treatment لعالاا

يااو  ماان السااوائل للحمايااة ضااد الجفااا  ولحااين تحساان حالااة المااريض الصااحية وكااالك /ماال( 3511-3111)أشااا 
 .تحسن شأيتأل

 
 :مبادا العالا الغاائي العائدة لو ائ  الكبد  ي ميثابولز  كل عنصر غاائي

 High protein بروتين عالي -1

( الميثااايونين والكااولين)يااا الكبااد وكااالك تزويااد عاماال ،يبااوبروتين مثاال البااروتين ضاارور  ألعااادة تكااوين أو بناااء شال
 .والك لتحويل الدهون ول  ،يبو بروتينات والك لنقلأا من الكبد وهاا بدوره يمن  ترسيب الدهون  ي الكبد

  غ  من البروتين يوميا  ( 111-75)والغااء يجب أن يجأز .  
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  High carbohydrate كربوهيدرات عالية -2

كمية من الكلوكوز والمفيد يجب أن يازود والاك ألعاادة شازن ا،حتيااطي مان الكاليكاوجين ويكاون مالئماا  لمتطلباات 
وكاالك الكميااات الكا يااة مان الكلوكااوز والمعوضااة عان اسااتشدا  البااروتين  اي أعااادة تجديااد أو بناااء . الطاقاة ومتطلبااا الماارض

 .عويضي عن البروتين باستشدا  الكربوهيدراتاألنسجة الحية وهاا ما يطلق عليأل الفعل الت
  غ  من الكربوهيدرات باليو ( 411-311)والغااء يجب أن يجأز .  

 
 Moderate fat دهن معتدل -3

كميااات كا يااة أو معتدلاااة ماان الاادهن  اااي الغااااء تجعااال الطعااا  أكثاار استسااااغة وهاااا سااو  يشاااج  المااريض الفاقاااد 
 .ا للشأية ل كل أكثر أو تناول الطع

 .ون تحديد كمية الدهن هو عل  قاعدة من  تجم  الدهن أو ترسبأل  ي أمراض الكبد
  غ  من الدهن يوميا  ( 151-111)وأن الغااء يجب أن يزود أو يجأز.  

 
 
  High  calorie سعرات عالية -4

 (2511-3111 )كااالور  نحتاجااأل يوميااا  كطاقااة تكااون تعويضااية والمطلوبااة ديااد األنسااجة لعمليااات أعااادة تج
وهااه نحصال عليأاا عان . وكالك كتعويض عن الفقاد للطاقاة مان شاال الحما  والضاع  العاا  ولتجدياد القاوة وكقاوة تعويضاية

 .طريق كربوهيدرات الغااء المستعمل أو الكلوكوز
 
 Cirrhosis تلي  الكبد -2

هااو أول ماان  laennecلفرنسااي ماارض التأاااب الكبااد قااد يتطااور علاا  حالااة مزمنااة ماان التلياا  أو التشاام  والعااال  ا
والتااي تعنااي برتقااال والااك ألن الكبااد المتلياا  لااأل كتلااة ليفيااة ( كيرهااوا) kirrhosساام  الماارض والااك ماان الكلمااة اليونانيااة 

 .قوية م  عقد ملونة باللون البرتقالي وتكون بارزة أو بشكل نتوءات من سطح الكبد المصاب
 

 :  أن العالمات األول  للمرض تتضمن
ن والتقيؤ،  قدان الشأية، انتفاخ وأل   ي أعل  المعدة، تضش  الطحال  ي بعاض األحياان، تقياؤ دماو ، تجما  الغيثا

 .السوائل  ي تجوي  البطن
 

  Treatment العالا

عادة العالا يأد  بأااه تعاديل مشااكل الساوائل وا،لكتروليتاات وكاالك تزوياد الادع  الغااائي لتشاجي  أصاالح الكباد 
 .د قدر اإلمكانأو أمراض الكب
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  Principles of diet therapy مبادا العالا الغاائي

 Protein according to tolerance البروتين حسب التحمل -1

غا  والاك ( 111-81)عند غياب حدوو وشيك للغيبوباة الكبدياة  انن المقاررات اليومياة أو الباروتين المانشوا يكاون 
. ماا  أعااادة و ااائ  أنسااجة الكباد وكااالك سااد الاانقص لبروتينااات البالزمااا( ياة الشااديدقلااة التغا)لتصاحيح سااوء التغايااة الشااديد 

وعلاا  كاال حااال أو مأمااا كااان عنااد  أااور عالمااات الغيبوبااة الكبديااة  اانن البااروتين يعاادل أو ياان   حسااب تحماال الشااشص 
 .المريض

 Low sodium صوديو  قليل -2

 .لتقليل احباا أو حصر السوائلملغرا  يوميا  والك ( 1111-511)الصوديو  عادة بحدود 
 
  Texture تركيب الغااء -3

أاا حادو تطاور  اي دوالاي المرياان  يكاون مان الضارور  وعطاااء غاااء لاين ويكاون ناااع  التركياب والاك لمنا  شطاار 
 .التمزق

 
 Optimum general تغاية مثل  -4

ولانفا األساباب  الطاقاة والساعرات . بادوبغاء مباادا التغاياة المحاددة لمارض التأااب الكباد مساتمرة لمارض تليا  الك
ماا  دهاان معتاادل والكحاااول . والكربوهياادرات والفيتامينااات تجأااز حسااب حاجاااة الشااشص أو الفاارد المااريض والاانقص الموجاااود

 .يجب تحري  استعمالأل أو من  استعمالأل
 
  Hepatic coma الغيبوبة الكبدية -3

 :اهناك عدة أسباب مشتلفة لحدوو الغيبوبة الكبدية ومنأ
 .شلل و ائ  الكبد  يما يشص دورة اليوريا -
 .توس   ي الدورات المكملة أو الموازية -

 .كمية المواد النتروجينة  ي األمعاء من التغاية البروتينية أو من بروتين الغااء، الد  واألمونيا التي ينتجأا البكتريا -

 
  Treatment العالا

مصااادر الزياادة  ااي كميااة األمونياا وتن ااي  الغااااء يركاز علاا  تقلياال  المباادا األساسااية  اي العااالا الغاااائي هاو وزالااة
 .أشا البروتين والسيطرة عل  السوائل وا،لكتروليتات

 
  Principles of diet therapy مبادا التغاية العالجية

  Low protein بروتين قليل -1

الشارجياة للنتاروجين  اي األحمااض  أشا البروتين يقلل وحسب الضارورة للشاشص والاك لحدياد أو لحصار المصاادر
 .األمينية، وكمية التحديد أو الحصر تشتل  حسب المحيط
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  15)المريض الفاقد للوعي يجب أن ، ينشا أو ، يعطاي باروتين ولكان الكمياات العادياة تعطاي ضامن معادل-
  . غ  معتمدة عل  األعراض المرضية سواء كانت شديدة أو متوسط( 51
 
   Calories and vitamins اميناتالطاقة والفيت -2

  (.طاقة مستشدمة للبناء. )سعرة كا ية لمن  هد  األنسجة( 2111-1511)حوالي 
  الكربوهيدرات والدهون يجب أن تكون كا ية حسب الحاجة للطاقة وهاا شيء ضرور. 
  يتامين K يعطي عادة بالزرق م   يتامينات أشرل والتي  يأا نقص. 

 
  Disease of gallbladder أمراض المراره

 Cholecystitis and cholelithiasis التأاب المراره وحص  المراره

 
  Cholecystitis التأاب المراره

ون عملياة ا،لتأااب تحادو تغييار . التأاب المراره هو مرض نات  عن درجات منشفضة من ا،لتأاب المازمن للمارارة
علاا  قااوة امتصاصااأا، كااالك يااؤثر علاا  نساابة اإلاابااة لمااادة التركيااب األصاالية أو   ااي الغشاااء المشاااطي للمااراره والااا  يااؤثر

تحاات هاااه ال اارو  . وبااالك  زيااادة ماان الماااء ربمااا تمااتص أو زيااادة ماان أحماااض الصاافراء ربمااا تمااتص. الجوهريااة للصاافراء
تكاون الحصااة كلساترول  و اي الغالاب)الغير طبيعية لالمتصاص  نن الكلسترول قاد يترساب والاا  ينات  عتاأل حصا  الماراره 

كاااالك  ااانن التغاياااة الزائااادة مااان الااادهن المااانشوا ولفتااارات . cholelithiosisلتكاااون حالاااة يطلاااق عليأاااا حصااا  الماااراره ( نقاااي
طويلة من الوقات يعارض لاصاابة أو لتكاوين حصا  الماراره بسابب اإلثاارة المساتمرة أو الثابتاة إلنتااا الكثيار مان الكلساترول 

 .أليض الدهن( أو مادة التركيب األصلية للصفراء)  والا  هو ضرور  كجوهر
ون اإلزالة الجراحية لحص  الماراره عاادة ينصاح بأاا وأاا كانات لماريض سامين كماا  اي حالاة العدياد مان األشاشاص 

قباال العملياااة (  قااادان الااوزن)الاااين لااديأ  حصاا  الماااراره أو ماارض حصاا  الماااراره يجااب أن يجاارل لأاا  تشفااايض  ااي الااوزن 
 .هاا هو الا  ينصح بأل وعليأل  نن العالا السائد لأاه الحا،ت هو  ي الغالب تغاويا  الجراحية و 

 
  Principles of diet therapy مبادا العالا الغاائي

  Fat الدهن -1

بسابب كاون الادهن هااو السابب الرئيساي لتركيااز العضاو المرضاي واأللا  الااا  يانج  عناأل لااالك يجاب أن يقلال بدرجااة 
 .ات يجب أن تنتي من األطعمة أو المواد الكربوهيدراتية وشاصة شالل الحا،ت الحادةكبيرة وأن السعر 
  غا ( 31-21)وأن الغااء اليومي يجب أن يحدد بمحتواه من الدهن بمقدار  وبعاد الاك الماريض ربماا يتحمال

 .غ ، لالك  نن الغااء سو  يكون أكثر استساغة أو لايا( 51-61)
 
 Calories السعرات الحراية -2
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أاا كااان  قاادان الااوزن قااد أشااير أليااأل  اانن السااعرات يجااب أن تقلاال وحسااب الحاجااة، عااادة  مثاال هاااا الغااااء الماانشفض 
السااعرات الحراريااة يجااب أن تكااون نساابة الاادهن  يااأل منشفضاااة وأن يكااون مالئاا  ،حتياجااات المااريض بحصاا  المااراره الاااا  

 .تتطلب حالتأل حصر كمية الدهن أو تقليلأا
 
 
 
 
  Cholesterol and Gas forming سترول وتكوين الغازاتالكل -3

أثنااين ماان التعااديالت أو اإلضااا ات التعديليااة عااادة  وجاادت  ااي الغااااء التقليااد  الماانشفض الاادهن لمرضاا  حصاا  
 .المراره وهو األمر بتحديد الطعا  الحاو  عل  الكلسترول وكالك الغااء أو الطعا  المكون للغازات

 
 
 

 Diet of vegetarians نتغاية النباتيي

 :أو غااء النباتيين
 

  Types of vegetarians أنواع النباتيين 

 .Total or strick vegetariansالنباتي كليا  أو القاسي   -5

 .وهو الششص الا  يتغال عل  أغاية نباتية  قط
 .Ovo vegetariansنباتي م  تناول البيض   -6

 .اتيةوهو الا  يتناول البيض م  األغاية النب
 . Lacto vegetariansنباتي م  تناول الحليب   -7

 .وهو الششص الا  يتناول الحليب م  األغاية النباتية
 .Lacto – Ovo vegetariansنباتي م  تناول الحليب والبيض   -8
 .وهو الششص الا  يتناول الحليب والبيض م  األغاية النباتية   

 
  Reasons األسباب

 .Religious beliefsمعتقدات دينية   -2

 .Belief in non vidence or agains killingعد  القسوة  ي قتل الحيوان   -3

 .Health reasonأسباب صحية   -4

 .Other reasons mag be economic  etcأسباب أشرل اقتصادية ربما  -5
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 Complementary diets األغاية المكملة لبعضأا

المأماة ل حمااض األمينياة األسااا لاالك  انن أغاياة النبااتين يجاب  األغاية الحيوانياة تعتبار مان المصاادر الغاائياة
أن تكماال أو يعااوض الاانقص  يأااا وشاصااة ماان األحماااض األمينيااة لااالك ياات  شلااط البروتينااات النباتيااة ماا  بعضااأا لتفااااد  

 .النقص  ي األحماض األمينية األساسية
 
 

  Diet therapy العالا الغاائي

  Purposes of diet therapy أهدا  العالا الغاائي

 .المحا  ة عل  الحا،ت التغاوية الجيدة  -7

 .تصحيح النواقص التي ربما تحدو  ي العناصر الغاائية  -8

 .تقدي  الراحة لكا ة أعضاء الجس  أو األعضاء الرئيسية التي قد تتنثر  -9

 .جعل الغااء المنشوا حسب مقدرة الجس  ،ين العناصر الغاائية  -11

 .الجس  أو  ي وزن الجس  عندما يكون الك ضرور ألحداو تغيرات  ي   -11

 
 :أنواع الغااء العالجي وأين يستشد  كل واحد منأا

يوص  بأااا الغاااء عاادة بعاد العملياات الجراحياة و اي الحمياات و اي الحاا،ت التاي يكاون  يأاا الماريض : الغااء السائل -1
 :وجبات أو أكثر يوميا  ويكون عل  نوعينغير قادر عل  تناول أو تحمل األطعمة الصلبة وعادة تعطي ست 

يتانل  مان محلااول الساكر أساساا  ما  وضاا ة ماواد تكساابأل نكأاة ويشامل القأاوة والشاا  أو الشااوربة : الغاااء الساائل الرائاق -أ 
 .الشالية من الدهن أو المحل  أو عصير الفواكأل المصف 

نماا   يجأازه بالطاقاة الحرارياة  قاط لاالك ، ينصاح ا،ساتمرار علياأل ، يمد هاا الغااء الجس  بالعناصر الغاائية الحيوية وا 
أياا  بعادها ينتقال الماريض ولا  الغاااء الساائل الكامال يوصا  بأااا الغاااء  اي حاا،ت الحما  الحاادة ( 3-1)ألكثر من 

 .واأليا  األول  بعد العمليات الجراحية
غياار قااادر علاا  مضااغ وبلاا  الطعااا  وعناادما يكااون يوصاا  بأاااا الغااااء للمااريض عناادما يكااون : الغااااء السااائل الكاماال -ب

يمكان بقااء الماريض علا  . مصابا  ببعض األمراض الحادة ون را  لكونأل يمد الجس  بكا ة عناصر الغاااء التاي يحتاجأاا
هاااا النااوع ماان الغااااء لفتاارة طويلااة والحليااب هااو األساااا  ااي هاااا الغااااء شصوصااا  بعااد زيااادة قيمتااأل الغاائيااة ب ضااا ة 

 .لعسل أو البيض أو الحبوب الكاملة المطبوشة أو الحليب المجف السكر وا
 
وهو غااء وسط بين الغااء الصلب والغاااء الساائل ويتمياز بعاد  احتوائاأل علا  األلياا  السايللوزية والتوابال : الغااء اللين -2

 .لجراحيةوسأل الأض  ويستشد   ي ا،لتأابات الحادة واضطرابات المعدة و األمعاء وبعد العمليات ا
 (.الصلب)الغااء المن   العاد   -3
  

  العشرونو  السابعة المحاضرة
(32) 
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 أمراض الكلى -5
 

 
 Renal disseaes أمراض الكل 

 
 Acute glomerlonphritis ا،لتأاب الحاد لشبكة الشرايين الدموية للنفرون -1

نحااد أمااراض ا،لتأاااب قااد تكااون سااببا  ب (Streptoccus)عااادة بعااض اإلصااابات السااابقة لاابعض األحياااء المجأريااة 
- :الحاد لشبكة الشرايين الدموية للنفرون وتتضمن هاه األمراض األعراض التالية

 .hematuriaالتبول الدمو   -
 .Protein uriaزيادة كمية البروتين بالبول  -

 .Varying degree of edemaدرجات مشتلفة من ا،ستسقاء  -

 .hypertensionالضغط الدمو   -

 .Renal insufficiencyة عد  كفاءة عمل الكلي -

 .Oliguria or anuria (Acute renal failure)(  شل الكلية الحاد)وربما حالة احتباا البول  -

 .chronic renal failure (Uremia)و شل الكلية المزمن  -

 
 
 
 

 Diet therapy العالا الغاائي

  Protein البروتين  -1
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ولكاان ،ح ااوا بننااأل ،  ائاادة . رت اسااتعمال غااااء ماانشفض البااروتينكثياارا  ماان المناقشااات حااول الحالااة المرضااية اكاا
ون األطباااء الشاصااين أو المشتصااين باألطفااال بينااوا أنااأل بصااورة . عالجيااة يمكاان الحصااول عليأااا ماان تحديااد كميااة البااروتين

رة، هاااااه عامااااة يفضاااال التغايااااة المثلاااا  وبوجااااود بااااروتين كااااا و  ااااي الغااااااء ماعاااادا حااااا،ت قلااااة أو احتباااااا التبااااول المتطااااو 
 .المضاعفات انتأت بعد يومين أو ثالثة أيا  بالعالا الغاائي الماكور

 
  Sodium الصوديو  -2

والضااغط الاادمو  واحتباااا ( ا،ستسااقاء)األمااالح أيضااا  تكااون غياار محااددة ماعاادا المضاااعفات  ااي حااا،ت األديمااا 
( الااا  ياانتي عاان طريااق الغااااء)الغااااء  ملغاارا  ماان صااوديو ( 1111-511)التبااول يصاابح شطاارا ،  ااي هاااه الحااا،ت  اانن 

 .يجب أتباعأل أو استعمالأل
 
  Water الماء -3

. المانشوا ماان المااء  ااي هااه الحااا،ت يان   حسااب المفاروز أو المفقااود وكقاعادة يتضاامن الفاقاد  ااي التقياؤ واإلسااأال
 .يو /مل( 711-511)وشالل مراحل احتباا التبول  نن المنشوا من الماء يجب أن يكون 

  
 
 Nephritic syndrome اشتالل وحدة النفرون -2

سابقا  كاان يعتقاد بانن المارض الاا  حادو  اي النفروناات أثار أو،  علا  الغشااء المشااطي لالنيبيباات، ا ن  قاد تباين 
ن لشاابكة الشاارايي( الطبقااة الساافل )أو تحقااق باانن الشلاال أو القصااور األولااي الضااار هااو  ااي الغشاااء الساافلي لالنابيااب الشااعرية 

التغياارات  ااي ا،نيبيبااات ماان . الدمويااة لوحاادة النفاارون، والااا  أجاااز هااروب أو تساارب كميااات كبياارة ماان البااروتين  ااي الراشااح
مان مجما  ( المشافوطة)المحتمل أن تكون ثانية لتراكيز عالية من البروتين  ي الراشاح ما  بعاض البروتيناات المانشواة ثانياة 

 .األوردة والشرايين
 

 ة النفرونأعراض اشتالل وحد
 .زيادة كمية األلبومين  ي البول بكثا ة -
 .مستول الد  من بروتينات البالزما ينحدر أو يقل -

 .مستول كلسترول السير  يرتف  -

 .أنسجة دهنية متغيرة  ي الكبد -

 .احتباا الصوديو  -

 (.ا،ديما)وجود حالة ا،ستسقاء  -

 .وبالك يكون هناك شلل  ي أعادة امتصاص البروتين
 

 Diet therapy اائيالعالا الغ
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العاااالا يتجاااأل ولااا  السااايطرة علااا  األعاااراض الرئيساااية وهاااي ا،ستساااقاء وساااوء التغاياااة والمتسااابب مااان الفقاااد الكبيااار 
 .للبروتين السبب عد  أعادة امتصاص كا ي للبروتين  ي وحدة النفرون

 
  Protein البروتين -1

وهاااو حاجاااة مباشااارة، مساااتول ا،لباااونين  اااي  ضااارور ( بسااابب نقاااص الباااروتين)تعاااويض الااانقص الكبيااار للنتاااروجين 
أو أقال مان القيماة الطبيعياة وهااا هاو العامال الرئيساي  اي تطاور أو اشاتالل عمال وحادة (% 21)البالزما يمكن أن يقال ولا  

 .النفرون وا،ستسقاء
 
 Calories السعرات الحرارية -2

سااعرات حراريااة . راريااة كا يااة يجااب أن تعطاا للتنكااد ماان بناااء أو اسااتشد  البااروتين  ااي بناااء األنسااجة  اانن سااعرات ح
 .كغ  من وزن الجس  تكون ضرورية/كالور ( 61-51)عالية منشواة  ي اليو  بحدود 

  Sodium الصوديو  -3

ملغااارا  ( 511)لمقاوماااة حالاااة ا،ستساااقاء الكبيااارة  ااانن مساااتول الصاااوديو   اااي الغاااااء يجاااب أن يكاااون قليااال وعاااادة 
 . ي لمساعدة مريض زيادة التبول الجديدصوديو  من الغااء ُمرضي أو كا

 
 (زيادة كمية اليوريا  ي الد )العجز الكلو  المزمن  -3

Chronic renal failure (Uremia)  

بعااض و ااائ  النفرونااات . التغياارات الضااارة المتقدمااة  ااي أنسااجة الكليااة تسااجل عالمااات هبااوط لكاال و ااائ  الكليااة
هاو تعبيار يعطاي أعاراض معقادة ( زياادة الباول  اي الاد )العجز الكلاو  المازمن . تتل  تبق  تعمل وهاه تدريجيا  ( القليل منأا)

. أو ألعاراض معقاادة لعااد  كفاااءة عمال الكليااة وعلاا  العمااو   اانن ا،سا  مشااتق ماان وجااود مساتول عااالي أو مرتفاا  ليوريااا الااد 
نمااا ماان ا،ضااطرابات  ااي مياازان الحاا امض والقاعاادة  ااي السااوائل وميتااابولز  األعااراض ناتجااة لاايا كثياارا  ماان تركيااز اليوريااا وا 

 .ا،لكتروليتات ومن تراك  مواد سامة غامضة أشرل غير معرو ة بوضوح
 

 Treatment العالا

 .متغيرات المركز العالجي يكون أو،  حول البروتين، الصوديو ، البوتاسيو  والماء
 :   ششصيا  وحسب الحا،ت التاليةوالمستول لكل هاه العناصر الغاائية نحتاجأل لكي يكون قد ُعدل أو ن

 .درجة استجابة المريض للعالا -3 .نوع العالا المستشد  -2 .تقد  المرض -1
 

 األهدا  األساسية أو الغرض من العالا
 .تقليل هد  البروتين -
 .تجنب الجفا  أو الجفا  الشديد -

 .تصحيح الحامضية والقاعدية -
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 .تصحيح طرح ا،لكتروليتات وتجنب الزيادة -

 .ن ي  أو السيطرة عل   قد السوائل وا،لكتروليتات نتيجة التقيؤ واإلسأالت -

 .المحا  ة عل  التغاية والوزن -

 .المحا  ة عل  الشأية -

 .المحا  ة عل  التعقيدات مثل ضغط الد  وأل  الع ا  والمحا  ة أو السيطرة عل  ن ا  األعصاب الغير طبيعي -

 
 Diet therapy المعالجة الغاائية

  Protein لبروتين ا -1

لمشااكلة الصااعبة هااو تجأيااز بااروتين كااا ي لمناا  هااد  بروتينااات األنسااجة ماا  الااك يجااب تجنااب الزيااادة والتااي تر اا  »
ساالفا  أو مقاادما   ااي اسااتعمال تحلاال الااد   اانن بعااض مراكااز معالجااة الكليااة تتباا  تساااهل أو تكااون متساااهلة . «مسااتول اليوريااا

 .لرضاها متحملة تحليل متناوب لعجز الكلية المزمنولكن بشكل معتدل  ي أشا البروتين 
  غاا  والمحتااول علاا  قيمااة بايولوجيااة عاليااة لتجأيااز األحماااض ( 51-31)ون معاادل كميااة البااروتين تكااون ماان

 .األمينية األساا
 
  Sodium الصوديو  -2

يجااب تجنبأاا، لاالك أو عليااأل  التوصايات حاول الصاوديو  الماانشوا يشتلا  أيضاا  وأن التحديااد القاساي والزياادة العالياة
 اانن الصااوديو  يعتباار المحاادد الرئيسااي لنضااوح السااوائل الشارجيااة، وأن ا،حتياجااات الغاائيااة تعااود بعنايااة ولاا  ماادل قابلياااة 

ياو  /غا ( 5-4)بعض المرض  يتحمل صوديو  قليل ولكن آشرين يفقاد األماالح المانشواة بمعادل . المريض عل  ربط الماء
 .إلنجاز الموازنة
  ملغرا ( 2111-411)وعادة  نن الصوديو  المنشوا يجب أن يضبط بين.  

 
 
 
 
  Potassium البوتاسيو  -3

والادليل يكاون بتقادير .  ي حالة  شل الكلية المزمن لدل المرض   نن مساتول البوتاسايو  يجاب أن يشفاض أو يحادد
وأن الكلياة التالفاة لايا بوضاوح يمكان تحدياد . لطبيعايبوتاسيو  الد ، والبوتاسايو  المانشوا يضابط للمحا  اة علا  المساتول ا

 .البوتاسيو 
  ملغرا ( 1511)عليأل  نن المنشوا يوميا  يكون أو يحف  بحوالي. 

 
  Water الماء -4
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 اي هااه الحالااة المرضاية  اانن عناياة كبيارة يجااب التعاود أو التماارن عليأاا لتجناب تساام  المااء ماان زيادتاأل أو الجفااا  
لياة الكلياة التالفاة أو المتضاررة لاربط المااء تكااون قليلاة و اي عادة حاا،ت  انن الماواد الصالبة تفارز أ ضاال أو ون قاب. مان قلتاأل

 .أحسن م  كميات مسيطرة عليأا من الماء
  مل من الماء يوميا  توص  للمرض  أو لبعض مانأ  لمنا  تشفيا  أيوناات الصاوديو  ومنا  ( 611)وعل  األقل

 .ا،نشفاض  ي معدل الترشيح
  وتسااااجيل بعنايااااة للسااااوائل الماااانشواة أو الماااااء . يااااو /ماااال( 1111-811)وأن التوصاااايات عااااادة تكااااون بحاااادود

 .المنشواة وكالك الماء المفقود وهاا شيء ضرور 
 
 Carbohydrate & fats الكاربوهيدرات والدهون -5

تاا  نكااون متنكاادين ماان أن الغااااء المقااد  لمااريض الكلاا  يجااب أن يجأااز طاقااة ماان غياار المااواد البروتينيااة والااك ح
الكاربوهيااادرات تعطااي أيضاااا  مااا  . البااروتين يساااتشد   ااي بنااااء األنساااجة وكااالك التنكاااد مااان كفايااة تجأياااز الطاقاااة ماان الغاااااء

 .األغاية البروتينية والك لزيادة الفائدة أو ا،ستفادة من األحماض األمينية
  ميا  غ  من الكاربوهيدرات كمعدل نحتاجأا يو ( 411-311)وحوالي. 

ساعرة ( 2511-2111)غ  يعطي ول  المريض والاك لتجأياز الماريض ( 91-71)وكفاية من الدهن يضا  
 .يوميا  من كل العناصر الغاائية
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 (:زيادة كمية اليوريا  ي الد )شالصة كمعدل للتغاية التي يحتاجأا مريض العجز الكلو  المزمن 
Summary of average dietary need in chronic renal failure (uremia): 

 

 .غ  او قيمة بالوجية عالية لمن  هد  بروتينات األنسجة م  تجنب الزيادة( 51-31) بروتين
 .غ  أمالح أو ملح الطعا ( 4)ملغرا  ( 2111-411) الصوديو 
 .ملغرا  كمعدل( 1511)ملغرا  ( 1911-1311) البوتاسيو 

لمنحوا والمفقود بعناياة لتجناب التسام  مان يو  وتسجل كمية الماء ا/ما( 1111-811) الماء
 .الزيادة والجفا  من قلة الماء

 .غ ( 411-311) الكاربوهيدرات
 .غ ( 91-71) الدهون

 .سعرة من العناصر الغااية المنشواة( 2511-2111) السعرات الحرارية
 

 Renal calculi حص  الكلية

وعادة عوامال سااعدت بصاورة مباشارة أو غيار مباشارة . و ون السبب الرئيسي أو األساسي لحص  الكلا  غيار معار 
 .نفسأل أو ال رو  وسط اإلدرار( البول)لأاا التكوين، هاه العوامل تعود ول  طبيعة اإلدرار 

 
 Concentration of urinary constituents (البول)تركيز مكونات اإلدرار 

 Calcium الكاليسو  -1

منااااأل تكااااون مكوناتااااأل كاليسااااو ، وأن الطاااارح الطبيعااااي ماااان (% 96)والي  ااااي الغالااااب  اااانن غالبيااااة حصاااا  الكلاااا  حاااا
سااعة، وكمعادل ( 24)ملغا  كال ( 175-111)ملغ  كاليسو  يكون بحادود ( 411)الكاليسو   ي غااء معتدل الكاليسو  بأل 

يساو  المطاروح  اي ملغرا  أو أكثر من الكاليسو  وهنااك آلياة أو ميكانيكياة تان   كمياة الكال( 811) نن الششص البالغ ينشا 
 .الجس 

 :أسباب زيادة كمية الكاليسو   ي اإلدرار
Excessive urinary calcium may result from the following: 

 .زيادة كمية الكاليسو  المنشوا -1
 .Dزيادة كمية  يتامين  -2

 .عد  الحركة لفترة طويلة -3

 .(PTH)زيادة كمية هورمونات جار الدرقية  -4

 .نيبيبات الكلويةزيادة الحموضة  ي ا، -5

 .علة زيادة كمية الكاليسو   ي اإلدرار -6

 .ا،وكزا،ت -7

 .حامض اليوريك -8
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  Cystine السستين -2

ون الشلاال الناشاان وراثيااا   ااي عمليااة أعااادة ا،متصاااص  ااي ا،نيبيبااات الكلويااة  ااي (. السسااتين هااو حااامض أمينااي)
 .Cystinurlaل لحامض  ي البول وتسم  هاه الحالة بايسبب تراك  هاا ا( السستين)وحدة النفرون ل حماض األمينية 

 
 ال رو  المسببة أو  رو  تكوين الحصاة

 :تعر  الحصوات بننأا تشكيالت متراصأل أو مركبات كيميائية تترسب غالبا   ي 
 .القناة البولية والمثانة والبروستات -
 .القناة الصفراوية والبنكرياا -

 .الغدة اللعابية -

 
 :لتكوين حص  الكلية هي وأن ال رو  المسببة

 :وكما يلي( البول)تغيرات  يزيائية  ي اإلدرار  -1
تركيااز البااول يكااون أو يتكااون ماان قلااة الماااء الماانشوا أو ماان كثاارة الماااء المفقااود وكمااا  ااي حالااة التعاارق والحماا   - أ

 .والتقيؤ واإلسأال
ماان بلاا  مااواد كيميائيااة  ويكااون الساابب الغااااء أو( 6-5885)اإلدرار ماان حالتااأل الطبيعيااة وهااي  PHتغياار  ااي  - ب

 .حامضية أو قاعدية

 .الو،دة العضوية للحصاة أو مكان نشؤها -2
الاا  يعمال كباارة للترسايب لمكوناات ( العك)أن التكوين العضو  للحصاة أو مكان و،دتأا قد هين القلب أو النويأل 

 .الحصاة
ة مترساابة تعماال علاا  ترساايب أمااالح وهاااه النااواة تتكااون ماان البكتريااا ماا  بعااض التشثاارات الدمويااة أو أليااا  شيطياا

 .حولأا عند وجود التأاب  ي الجأاز البولي
 :وضا ة ول  العوامل ا تية

 (.ترسيب السستين وحامض اليوريك والكلسترول)اضطرابات غير طبيعية  ي عملية األيض الداشلية  -
 (.Caل زيادة كمية ا)التدرقن الو،د   -

 .انسداد المجار  البولية -

 .البوليالتأاب الجأاز  -

يااؤد  ولاا  وزالااة الماااء ماان جساا  اإلنسااان وبالتااالي انشفاااض (. تناااول كميااات كبياارة ماان الغااااء أو األدويااة)ا،نكاااز  -
 .حج  البول

 (.قد يكون نتيجة ألنسداد المجار  البولية. )ركود البول -

 :اإلدرار أو البول حيو أن PHتغير  ي  -

 (.اليسو الك)المحيط القاعد  يساعد عل  ترسيب ا،وكزا،ت 
 .والمحيط الحامضي يساعد عل  ترسيب الحامض األميني السستين وحامض اليوريك ز وسفات الكاليسو 
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 .نتيجة اإلصابة بالتأابات بكتيرية( التركيز الأيدروجيني) PHل وتحصل هاه التغيرات  ي ا
 
 
 
 

  Treatment العالا

 Fluid intake السوائل المنشواة -1

 .السوائل ينت  تشفي  كبير لادرار أو البول ويساعد عل  من  تركيز مكونات الحصاةأشا كميات كبيرة من 
مكون من أمالح ، عضاوية مثال األمونياا وأماالح الكبريتاات والكلوريادات وماواد ) واإلدرار هو عبارة عن محلول * 

ماان (% 96)لماااء الااا  يكااون ماان كميااة المحلااول وا(% 4)وهااا تكااون ( عضااوية مثاال اليوريااا وحااامض اليوريااك والكرياااتنين
 .مكونات المحلول

 
2- PH اإلدرار Urinary PH 

اإلدرار بزيااادة الحامضااية أو  PHو ااي محاولااة للساايطرة علاا  اوبااان العواماال المسااببة لتكااوين الحصاااة والااك بتغياار 
 .القاعدية اعتمادا  عل  التركيب الكيميائي للحصاة المتكونة

 
  Stone composition مكوناه الحصاة -3

الساايطرة علاا  المااواد الغاائيااة التااي تحتااو  علاا  مكوناااه الحصاااة وتمناا  امتصاصااأا  ااي األمعاااء والتااي تطرحأااا ماا  
البراز ومثال عليأا  ايتات الصوديو  التي تستعمل لربط الكاليسو ، األلمنيو  جال لاربط الفوسافات، الكاليساين والكاليساو  لأاا 

 .نفا التنثير عل  ا،وكزا،ت
  

 Diet therapy ا الغاائيالعال

العااالا الغاااائي يعااود بصااورة مباشاارة ولاا  المكونااات الكيميائيااة للحصاااة وهناااك ثالثااة أنااواع ماان الحصاااة تتكااون  ااي 
 .الكلية

 
 (:ومعالجتأا تغاويا  )أنواع الحصاة المتكونة  ي الكلية 

 Calcium stone حصاة الكاليسو  -1

 (.ات الكاليسو اوكزا،ت و وسف(%. )96)ونسبتأا حوالي 
ملغااارا  باااليو  تعطااا  وهااااه ( 411) ااي العاااالا الغاااائي  ااانن األغاياااة المحتويااة علااا  القلياال مااان الكاليساااو  حااوالي 

 .ملغرا  باليو ( 811)الكمية هي نص  ما يعط  كمعدل للبالغين وهي 
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لباان  اي تغاياة المرضا  هاا المستول المنشفض من الكاليسو  يمكن الوصول أليأل والك ب زالة الحليب ومنتجاات األ
أما األغاية األشارل الحاوياة علا  الكاليساو  أو التاي تعتبار مصادر لاأل والتاي يمكان أن تاؤثر . المصابين بحصوات الكاليسو 

 .مثل الشضراوات الورقية والحبوب الكاملة تقلل أو تزال من الغااء المقد  للمرض 
اا كان التركيب الكيمياو  للحصاة  وسافات الكاليساو  اا كاان تركيبأاا  وا   انن األغاياة المحتوياة علا  الفسافور تقلال وا 

اوكزا،ت الكاليسو   نن األغاياة المحتوياة علا  ا،وكازا،ت تقلال كاالك وأن حصاوات الكاليساو  لأاا تركياب كيميااو  قاعاد  
ة الغاائيااة والااك وأن األغايااة التااي لأااا رماااد حامضااي تسااتعمل  ااي المعالجاا(. والااا  يساااعد المحاايط القعاااد  علاا  ترساايبأا)

أقاال مالئمااة لترساايب العناصاار األساسااية لتكااوين الحصاااة، وماان األغايااة التااي يكااون رمادهااا ( لااادرار)لشلااق بيئااة أو محاايط 
حامضايا  هااي اللحااو  والحبااوب والباايض والتااي ياازداد اسااتعمالأا ماا  تقلياال اسااتعمال المااواد التااي يكااون رمادهااا قاعااديا  أو تقلاال 

أماا الماواد الغاائياة التاي يكاون رمادهاا قاعاديا   نناأل يكاون اساتعمالأا عكاا الساابق أ   اي . والحليابومنأا الشضار والفاكأاة 
 .حالة كون الحصوات لحامض اليوريك والسستين

 
  Uric acid stones حصاة حامض اليوريك -2

لبيااورين مان حصاا  الكلا  هاو حصاا  حاامض اليورياك وأن حااامض اليورياك هاو نااات  مان ميتاابولز  ا(% 4)حاوالي 
وأن البياورين هاو باروتين ناوو  توجاد  اي األنساجة الفعالاة . وأن السيطرة عل  هااا المصادر لتكاوين الحصااة يجاب مالح تاأل

مثااال اللحااا  كثيااار الغااادد واللحااا  الضاااعي  ومستشلصاااات اللحاااو  وبكمياااات أقااال مااان مصاااادر نباتياااة مثااال الحباااوب الكاملاااة 
تعطااي تفاااعال  قاعااديا  للبااول  ااي المعالجااة الغاائيااة ويسااتبعد األغايااة التااي  لاااا تسااتعمل الفاكأااة والشضاار والتااي. والبقوليااات

 .تعطي تفاعالت حامضية مثل اللحو  والحبوب والبيض
 
 
 Cystine stone حصاة السستين -3

والسسااتين حااامض . ماان حصاا  الكلاا  المتكونااة أو أقاال مصاادره السسااتين، ويكااون حدوثااأل نساابيا  نااادرا  (% 1)حااوالي 
والغااااء الااا  يحتااو  علاا  القلياال ماان الميثااايونين . أساسااي ويتكااون ماان الحااامض األمينااي األساسااي الميثااايونينأمينااي غياار 

ماا  . يساتعمل  اي العااالا الغااائي وبنجااح والااك لمنا  زيادتاأل  ااي اإلدرار وبالتاالي تقلال كميااة السساتين ويمنا  تكااون الحصااة
 .استشدا  سوائل كثيرة م  عالا قاعد 

 
 :الغاائية ألمراض أو المرض حص  الكلة شالصة المعالجة

Summary of diet therapy principles in renal stone disease: 

 
التركيب الكيميائي 

 للحصاة
التركيب الكيمياو   التوصي  الغاائي

التركيز )للحصاة 
 PH( الأيدروجين

األغاية المستعملة  ي 
 المعالجة الغاائية

األغاية اات الرماد الحامضي  قاعد ( 411)تقليااااااال الكاليساااااااو   الكاليسو  -1
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  وسفات -أ
 
 وكزا،تا -ب

 ملغرا 
-1111)تقليل الفوسافات 

 ملغرا ( 1211
 تقليل ا،وكزا،ت

باسااااااااااااااااااااتبعاد الحليااااااااااااااااااااب )
مااااااا  ( ومنتجاااااااات األلباااااااان

تقليااااال الشضااااار والحباااااوب 
 الكاملة والفاكأة

تجعل وسط اإلدرار )
مثل اللح ، بيض، ( حامضي
 حبوب،

    
تقلياااااال الحااااااامض الناااااااوو   اليوريكحامض  -2

البياااااااااااااااورين أو األغاياااااااااااااااة 
 الحاوية عليأل نسبة عالية

الفاكأة والشضر والحليب  حامضي
 اات رماد قاعد 

    
تقليااااال الحاااااامض األميناااااي  السستين -3

غيار األساسااي الميثااايونين 
أو األغاياااة الحاوياااة علياااأل 

 بنسبة عالية

الفاكأة والشضر واألغاية  حامضي
كمية المنشفضة  ي 

 الميثايونين اات رماد قاعد 
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 Diet and Cancer الغااء والسرطان

أو مااا  Malignant tumorsباار الساارطان م لااة واساا  شااامل لعاادد ماان أمااراض تتضاامن نمااو تورمااات شبيثااة يعت
وهااي تعنااي أ  نماو غياار طبيعاي وغياار مساايطرة علياأل وقاباال لالنتشاار والتوساا  نحااو  neoplasmsيسام  بااالنموات الجديادة 
بعاد أمااراض القلاب بعادد الو ياات التااي    ياببادوره يعتباار مارض السارطان ثااني مان حيااو الترت. الشالياا واألنساجة المجااورة

. killer diseasesتحدو  ي المجتم  الغربي وبااألشص الو،ياات المتحادة األمريكياة وهاو يعاد مان ضامن األماراض القاتلاة 
والو ياات تحاادو أكثار باين كباار الساان  قاد تصال نساابة . وعاادة ماا تازداد  اارص اإلصاابة بأااا المارض بزيااادة عمار الشاشص

هناااك عاادد كبياار ماان أنااواع الساارطان التااي . ماان بااين الو يااات التااي تحاادو  ااي الو،يااات المتحاادة األمريكيااة(% 21)الو يااات 
وسارطان الجأااز الأضامي بماا  يأاا سارطان  Lung Cancerتصايب اإلنساان لكان أكثار األناواع حادوثا  هاي سارطان الرئاة 

حتا  ا ن باال البااحثين  اي  breast Cancerوسارطان الثاد   Large Bowel Cancerأو  Colon Cancerالقولاون 
هاا المجال جأدا  مضنيا  ومنا زمان طويال لمعر اة كيفياة نشاوء التورماات الشبيثاة ولماااا تتكاون هااه التورماات والتاي يصاعب 

 أن عاادد مان العواماال البيئيااة منأااا الغااااء والتاادشين والكحااو،ت وعاادد كبياار. السايطرة عليأااا وتبقاا  هاااه األساائلة غياار محلولااة
 (.1-24)من المواد الكيمياوية والغاائية واألشعاع وغيرها يعتبر من المسببات لأاا المرض الشكل 

 

 
 نموات سرطانية( 1-24)الشكل 

مان وصااابات ساارطان الرجال تعااود أساابابأا (% 31)تااكر اإلحصاااءات بانن نصاا  وصااابات سارطان الماارأة وحااوالي 
اريااة تؤكااد أ، هناااك ارتباااط وثيااق بااين المااواد الغاائيااة والعناصاار الغاائيااة كاال ولاا  التغايااة أو العناصاار الغاائيااة واألبحاااو الج

 .عل  حدل وهاا المرض لكن ،زالت أمور التششيص والعالا تعاني من صعوبات التنكد بدقة عن األسباب
 ما هو دور الغااء  ي تكوين السرطان
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ا تااانثير مسااابب ل أاااور أو اإلصاااابة بنحاااد أن للعناصااار الغاائياااة والماااواد المضاااا ة بصاااورة عاماااة والملوثاااات لأااا  -1
 Cancer – causingأو تعتبار عامال مساارطن  carcinogensالسارطانات وبأااا يمكاان أن يعتبار ساارطنة 

agent وربما تنت  مواد شالل عمليات الميتبولز  منأا تعد مواد غير طبيعية ومسرطنة. 

الغاائيااة وغيار كاماال ياؤد  بالشااشص ولاا  أن عناد نقااص أحاد العناصاار أو عناادما يكاون الغااااء  قيارا  بعناصااره   -2
يكون عرضة للاصابة وأكثار حساساية وتانثيرا  باالمواد المسارطنة علا  العكاا الغاااء الكامال الماوزون يزياد مان 

 .قابلية الششص عل  مقاومة المرض ويضع  تنثير هاه المواد المسرطنة

لااا  قابلياااة الشاااشص لتنااااول الطعاااا  أن السااارطان وبعاااض أشاااكال معالجتاااأل لاااأل تااانثير ماااؤا  وضاااار وياااؤثر ع  -3
وامتصاصاااأل للعناصااار الغاائياااة مماااا ياااؤد  ولااا  زياااادة اإلصاااابة بساااوء التغاياااة وبااادوره هااااا ياااؤد  بالنتيجاااة ولااا  

 .ضع  قابلية الششص عل  مقاومة المرض

 
 Carcinogenic Effect of Diet التنثير المسرطن للغااء

األولاااا  هاااي عااان طريااااق دراساااة المقارنااااات . مساااارطن للغاااااءهنااااك أكثااار ماااان طريقاااة لمعر ااااة وتشاااشيص التااانثير ال
والااك عاان طريااق أجااراء المقارنااات بااين مجموعااة ماان الناااا  epidemiological methodاإلحصااائية ل أااور الماارض 

الثانياة . والتي تعتمد  ي غاائأا عل  نوع معين من الغااء ومدل  أور السارطان ونسابة الو ياات بالسارطان لأااه المجموعاة
حيااو ماان الممكان مالح ااة الحيوانااات المصااابة أو  Laboratory testingطريقااة المشتبريااة أو الدراساات المشتبريااة هاي ال

اإلنسااان عاان طريااق اشتبااار بعااض المااواد وتنثيرهااا المساارطن ماا  العلاا  أن الدراسااات التااي تجاار  علاا  اإلنسااان قليلااة ونااادرة 
 .ومن الصعوبة تطبيقأا

لواس  ب نتاا وتصاني  الماواد الغاائياة والكيمياوياة المشتلفاة تباين ،حقاا  أن عادد كبيارا  نتيجة للتقد  العلمي الحاصل وا
منأاا  أاار أنأااا قااد تساابب بصااورة أو أشاارل نااوع ماان أنااواع السارطان ولأاااا  اانن عااددا  كبياارا  جاادا  ماان الدراسااات أجرياات علاا  

مثل هاه الماواد أاا تثبات ضاررها لانساان ولأااا  قاد الحيوانات لمعر ة تنثيرها المسرطن ث  يت  تحديد ومن  استأالك وتداول 
وعادد  كبيار مان  Sodium Nitrateونتارات الصاوديو   Saccharinكان هناك جدل واس  حول تنثير ماواد مثال الساكارين 

قااد وقاد سااعد طرياق واعت. المواد الموجودة بشكل طبيعي  ي األغاية أو نتيجة للتفاعالت التي تحادو للغاااء أثنااء التصاني 
ماثال  تبااين أن . بعاض المجتمعاات بتنااول أو عاد  تنااول بعاض األغاياة ومادل  أاور مارض السارطان باين هااه المجتمعاات

نسااابة اإلصاااابات بالسااارطان والو ياااات التاااي تحااادو  اااي بعاااض المجتمعاااات التاااي تمنااا  شااارب القأاااوة والكحاااو،ت المورماااون 
Mormons كحاااو،ت رغااا  أناااأل حتااا  ا ن لااا  يااات  معر اااة كيفياااة تااانثير أقااال مااان المجتمعاااات األشااارل التاااي تشااارب القأاااوة وال

 .المسرطن لأاه المواد بشكل دقيق أو وجود األدلة القاطعة ألثبات العالقة بين هاه المواد والسرطان
 العناصر الغاائية وعالقتأا بالسرطان

  Energy Imbalance عد  توازن الطاقة

حياو . ثاق العالقاة باين مارض السارطان وكمياة الطاقاة المصارو ةتثبت من البحو العلمي بنن هناك أدلاة قاطعاة تو 
أن األشاشاص البادينين والاا  يتميازون باوزنأ  الزائاد يكونااوا عرضاة لاصاابة بالسارطان شاصاة سارطانات الجأااز الأضاامي 

لقولاون بينت الدراسات أيضا  أن الرجال السامان ها  عرضاة لاصاابة بسارطان ا. منأا سرطان كيا الصفراء وسرطان الثد 
أكثر من النسااء السامان بينماا تعااني النسااء اات األوزان العالياة بسارطان الارح  أعلا  بكثيار مان النسااء اللاواتي كاان وزنأا  
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كاناات نساابة نجاااح العمليااات الجراحيااة للنساااء المرضاا  الساامان أقاال ماان نساابة نجاااح العمليااات الجراحيااة للنساااء . ماانشفض
 .المرض  الضعيفات

ولاا  أن دهاان الغااااء وربمااا دهاان الجساا  يااؤد  ولاا  تغيياار العمليااات الميتابولزميااة وتتغياار نحااو  يعاازل أحااد األسااباب
وقاد تا  مسااندة هااه الن رياة عان طرياق وزالاة المباايض . زيادة ونتاا هورمونات جنسية والتي تعتبار مان مسابات هااا المارض
دل ولااا  زياااادة  ااارص الشااافاء لااادل النسااااء أ estrogenوهاااي أمااااكن ونتااااا هااااه الأورموناااات ومنأاااا هورماااون ا،ساااتروجين 

وقاد تاا  تنكياد العالقااة باين زيااادة الاوزن و أااور التورماات الساارطانية لادل الحيوانااات أيضاا  حيااو . المصاابات بسارطان الثااد 
أن الجااراان اات األوزان الكبياارة كاناات عرضااة لاصااابة بالساارطان موازنااة بااالجراان الضااعيفة وقااد تاا  عاان طريااق الحيوانااات 

سااتد،ل ماان أنااأل يمكاان السااايطرة علاا  حاادوو الكثياار ماان حااا،ت السااارطان عاان طريااق الساايطرة علاا  كميااة الطاقاااة ماان ا،
 .المصرو ة والتي تؤد  ول  السمنة

 
 High Fat Diet زيادة دهن الغااء

تشاااير اإلحصااااءات ولااا  أ، نسااابة سااارطان القولاااون والثاااد  مرتفعاااة لااادل النااااا الااااين يساااتألكون كمياااات كبيااارة مااان 
أو . واساتأالك الادهون Prostate cancerومن دراسة أشارل تباين أن هنااك عالقاة وثيقاة باين سارطان البروساتات . هونالد

وقااد تتحفااز . اسااتأالك كميااة كبياارة ماان الاادهون وشاصااة الحيوانيااة تعنااي باانفا الوقاات اسااتأالك كميااة كبياارة ماان الكولسااترول
وأن المااارأة البديناااة لاااديأا و اااراز عاااالي مااان  prolactinو  estrogen لالغااادد الشاصاااة بااا  راز الأورموناااات الجنساااية شاصاااة ا

وهاااه الأورمونااات تغياار ماان مسااار التفاااعالت الحيويااة للجساا  ممااا يااؤد  ولاا  قلااة أو ضااع  مناعااة . هورمااون ا،سااتروجين
 .بعض األنسجة مثل الثد  لمقاومة المواد المسرطنة

 اي الجأااز الأضامي وأنأاا وكاالك الناوات   bile Salts هناك ن رية أشرل تشير ولا  زياادة ونتااا أحمااض الصافراء
وتقااول بعاااض األراء أن . العرضااية التااي تناات  نتيجااة تحليلأااا بفعاال البكتريااا داشاال األمعاااء أحاادل مسااببات ساارطان القولااون

 .الدهون بحد ااتأا سببا  للسرطان بشكل مباشر
تاؤد  ولاا   Polyunsaturated Fatty acidsمان جاناب أشاار ون وجاود األحمااض الدهنيااة العديادة عااد  التشاب  

 أااور بعااض ساارطانت كاايا الصاافراء وبعااض الشاليااا األشاارل  ااي الجساا  والااك بساابب تعاارض هاااه األحماااض ل كساادة 
نتاااا مااواد مرضااية منأااا بيروكساايدات والديأايااد وغيرهااا قااد يكااون لأااا تاانثير مساارطن أن المجتمعااات المسااتألكة لكميااات . وا 

 .مراعات مصاحبة هاه الدهون للمواد المضادة ل كسدة يكونوا عرضة لاصابة بالسرطان عالية من هاه األحماض دون
  Protein البروتين

. عادد كبيار مان البااحثين أكادوا أنااأل ، يوجاد للباروتين بحاد ااتاأل تانثيرا  أو دورا   ااي تسابب حالاة مان حاا،ت الساارطان
ينيااة أدل ولاا   أااور حااا،ت ماان ساارطان القولااون وقااد أوعااز لكاان أحاادل الدراسااات وجاادت أن زيااادة اسااتأالك المااواد البروت

وبشاكل عااا  . السابب ولا  وجاود األمونياا الناتجاة كنحااد الناوات  العرضاية عناد هضا  وتمثيال البروتينااات وهاو قاد تكاون مؤاياة
ة مان الادهون  انن بعاض الدراساات تقاول أن النسابة العالياة مان الماواد البروتينياة شاصاة الحيوانياة تعناي أن هنااك نسابة عاليا

وقااد يكااون نااات  عاان تاانثير عمليااات الطاابا والحاارارة ومراجعااة معاملااة المااواد البروتينيااة ت أاار بعااض . وقااد يكااون هااو الساابب
 .التغيرات غير المرغوبة تنت  عنأا مواد ربما تكون ضارة
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  A يتامين 
باانمراض ساارطان المعاادة ماان الغااااء أدل ولاا  ر اا  نسااب اإلصااابة  Aبعااض الدراسااات تشااير ولاا  أن نقااص  يتااامين 

أدل ولاا  تثبايط النماو الساارطاني  Aو اي دراساة أشاارل وجاد أن النسابة العاليااة مان  يتاامين . والغادد اللعابياة والبلعاو  والاارئتين
أن صابغة الكااروتين قاد تاؤد  ولا  شفا  حادوو اإلصاابة بالسارطان . epithelial cancerومنا  سارطان الشالياا ا،بثيلياة  

وقاد وجاد أن نسابة اإلصاابات منشفضاة باين النااا الااين يساتألكون كمياات كبيارة مان . ين لدل المدشيينومنأا سرطان الرئت
 .صبغة الكاروتين وعالية بين الناا الاين يكون استأالكأ  لأا منشفض

 
  D يتامين 

 .دورا   ي شفض نسبة اإلصابة بالسرطان Dتثبت أن لفيتامين 
 

  C يتامين 
الناااااات  مااااان تفاعااااال األميناااااات  Nitrosamineوره  اااااي تثبااااايط تكاااااوين النتروساااااامين مااااان د Cيااااارتبط دور  يتاااااامين 

Amines  م  النتريتNitrite ي المعدة وهاا يمن  تكون سرطان المعدة . 
يااو  أطالاات  تاارة عماار المصااابين بااابعض /غاا C (11 )أحاادل الدراسااات وجاادت أن الجرعااات العاليااة ماان  يتاااامين 

 .ل  تعطي أ  جرعة ولنفا األمراض السرطانات مقارنة بالمجموعة التي
 

  Selenium السلينيو 

ثبات بدراساات عدياادة ون لعنصار السالينو  دورا   ااي تسابب عاادد مان أناواع الساارطان بينماا  اي دراسااة أشارل تبااين أن 
 .استأالك كميات من السلينو  أدل ول  شفض نسب حدوو السرطانات منأا الثد  والقولون والمستقي 

 
  Fibers األليا 

حيااو . أن ل ليااا  تاانثير كبياار علاا   أااور األورا  الساارطانية شاصااة  ااي الجأاااز الأضاامي ومنأااا ساارطان القولااون  
تعتبار األلياا  أحادل عواماال منا  حادوو هااا الماارض مان دون شاك وجادت أن حااا،ت اإلصاابة بانمراض السارطان شاصااة 

تحتااو  علاا  األليااا  موازنااة المجتمعااات التااي تسااتألك أقاال القولااون أقاال لاادل الناااا الاااين يسااتألكون المااواد النباتيااة والتااي 
كمية من األليا  والتي تستألك عوضا  عنأا مواد بروتينية وحيوانية عل  وجأل الشصاوص أن ل لياا  دورا   اي هااا المجاال 

 :عن طريق ما ينتي
تالماا هاااه  أن األلياا  تزياد ماان سارعة مارور الغااااء والفضاالت شااالل الجأااز الأضامي ممااا يقلال مان  اارص - أ

 .المواد للشاليا المبطنة ل معاء لفترة طويلة والتي تؤد  ول  أثارتأا وربما سرطنتأا

 .وبنفا الوقت تقلل من  رص امتصاص المواد الضارة وربما المسرطنة

أن األليا  تقلال مان تركياز الماواد األشارل أو تشفا  مان الماواد الموجاودة  اي األمعااء مماا يقلال مان تانثير هااه  - ب
 .اد المثيرة للشاليا المبطنة ل معاءالمو 
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بعااض األليااا  مثاال اللكنااين والبكتااين ربمااا تاارتبط بااالمواد السااامة والمااواد المساارطنة والتااي تنتجأااا مثاال أمااالح  -ج
 .الصفراء والكولسترول مما يؤد  ول  من  امتصاصأا

ماا يااؤد  ولا  منا  نمااو بعاض األحياااء تغيار األلياا  ن ااا  الماايكر لورا وتغيار نااوع النماو البكتيار   ااي األمعااء م -د
 .والبكتريا المسببة لبعض أمراض السرطان

 
 
 

  Raw Vegetables الشضراوات الطازجة

وجد أن استأالك الشضراوات شاصة غير المطبوشة تعتبر عاامال  مقلال لفارص اإلصاابة بانمراض السارطان شاصاة 
 .سرطان المعدة

وغيرهااا ماان الشضااراوات ارتبطاات بتقلياال  اارص اإلصااابة بساارطان  لقااد وجااد أن الشااا والطماطااة والجاازر والكاار ا 
 .التي تعتبر هاه الشضراوات غنية  يأا Cو يتامين  Aالمعدة ويعزل السبب ربما لوجود األيا  و يتامين 

 
  Milk الحليب

 يعتبااار الحلياااب مااان عوامااال حماياااة المعااادة مااان اإلصاااابة بالسااارطان وقاااد وجااادت دراساااة  اااي الياباااان أن اإلصاااابات
ماان المعاارو  أن اليايااانيين يسااتألكون كميااة كبياارة ماان . بسارطان المعاادة انشفضاات ماا  زيااادة اسااتأالك الحليااب  ااي المجتماا 

 .األمالح التي تعتبر مواد مسببة للنموات السرطانية
 

  Coffee القأوة

رغاا   Pancreatic cancerوجاد أن اسااتأالك كميااة كبياارة مان القأااوة أدل ولاا  زيااادة اإلصاابة بساارطان البنكرياااا 
أن الد،ئل غير قاطعاة لمعر اة العالقاة بدقاة باين القأاوة وهااا الناوع مان السارطان هنااك أعاداد كبيارة مان الماواد المساببة لكال 
أنااواع الساارطان منأااا تعتباار مااواد سااامة طبيعيااة أو ناتجااة عاان نمااو بعااض األحياااء المجأريااة أو الملوثااات والمااواد المضااا ة 

الساا  المساابب لساارطان الكبااد والتااي يناات  ماان قباال بعااض أنااواع الفطريااات  Afatoxin التوكسااين وماان هاااه المااواد مااادة ا،
المااادة المحلياة الصااناعية وهناااك  saccharinالنامياة علاا  بعااض الحباوب والبقااول مثاال  ساتق الحقاال وهناااك ماادة السااكارين 

 .Contaminantsوكالك المواد الملوثة  Food additivesالكثير من المواد المضا ة 
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يحتاا األششاص المصابين بنمراض معدية شاصة تغاويا  وكل حسب نوع المرض ومن هاه األمراض المعدية 
 .والحصأل وا،نفلونزا وغيرها( السل)الكوليرا والتدرن الرئو  

- :وسنتطرق إلى بعض هذه األمراض

- :الكوليرا -1

المعدية التي ُتسببأا  ا،مراض المعويةرا ا سيوية أو الكوليرا الوبائية، هي الكوليرا، والتي تعر  أحيانا باس  الكولي
وينتقل الفيروا ول  البشر عن طريق تناول طعا  أو شرب مياه  [2][1].للايفان المعو المنتجة  ضمة الكوليرا جرثو سال،ت 

ولقد كان ُيفترض لفترة طويلة أن اإلنسان هو المستودع الرئيسي . ملوثة ببكتيريا ضمة الكوليرا من مرض  كوليرا آشرين
 .كثيرة عل  أن البيئات المائية يمكن أن تعمل كمستودعات للبكتيرياللكوليرا، ولكن تواجدت أدلة 

 المشاطيةن ال أارة ، يعمل عل  تبطيوهو ايفان معو ، ايفان الكوليراضمة الكوليرا هو جرثو  سلبي الجرا  ينت  
و ي أشكالأل  [1].المستنز  ا،سأال، وهاه العملية هي المسؤولة عن هاا السمة األكثر بروزا للمرض، ،لمع  الدقيقة

 ي الششص السلي  ول   ضغط الد األكثر حدة، الكوليرا هي واحدة من أسرع األمراض القاتلة المعرو ة، وقد ينشفض 
لمرض؛ وقد يموت المرض  المصابين  ي  ي غضون ساعة من بداية  أور أعراض ا انشفاض الضغطستويات م

أو، ول   السائل البرازو ي السيناريو الشائ ، يتطور المرض من  [1].غضون ثالو ساعات واا ل  يت  تقدي  العالا الطبي
ساعة ول  عدة أيا ، ما ل  ُيقد  العالا  18ساعة، ملحقا بالو اة  ي غضون من  12ول   4 ي غضون من  صدمة

 [4][3](.أو  ي الوريد،  ي الحا،ت األكثر شطورة)اإلماهي عن طريق الف  

 من المقدر أن مع   حا،ت الكوليرا  .أ ريقيامع   حا،ت الكوليرا المبلغ عنأا  ي جمي  أنحاء العال  تحدو  ي 
٪ من مجموع الحا،ت  ي  5دل الو يات ب ويقدر مع. المبلغ عنأا هي نتيجة لسوء ن   الترصد، وبشاصة  ي أ ريقيا

 :لمشاهدة شريطة حديثة ،نتشار المرض  ي العال ، ان ر [5].٪  ي األماكن أشرل 1ا ريقيا، وأقل من 

  الثالثون المحاضرة
(23) 

 
 

 
 في خالل األمراض المعديةالتغذية 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%89&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø¨Ù�ØªÙ�Ø±Ù�Ø§
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø¶Ù�Ø©_Ø§Ù�Ù�Ù�Ù�Ù�Ø±Ø§
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ù�Ù�Ù�Ø±Ø§#cite_note-Sherris-0
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ù�Ù�Ù�Ø±Ø§#cite_note-Sherris-0
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B0%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D9%89_%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D9%89_%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø¥Ø³Ù�Ø§Ù�
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ù�Ù�Ù�Ø±Ø§#cite_note-Sherris-0
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø¶ØºØ·_Ø§Ù�Ø¯Ù�
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6_%D8%B6%D8%BA%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ù�Ù�Ù�Ø±Ø§#cite_note-Sherris-0
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø³Ø§Ø¦Ù�
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D8%AF%D9%85%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9)&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D8%AF%D9%85%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9)&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ù�Ù�Ù�Ø±Ø§#cite_note-McLeod_2000-2
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ù�Ù�Ù�Ø±Ø§#cite_note-McLeod_2000-2
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø¥Ù�Ø±Ù�Ù�Ù�Ø§
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ù�Ù�Ù�Ø±Ø§#cite_note-4
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 العالج
نصيحة عفا عليأا الزمن  ي مجال الصحة العامة تدل .1832 منشور من مجلا الصحة  ي مدينة نيويورك،
 .عل  عد   أ  هاا المرض والعوامل الفعلية المسببة لأل

 
 

 1992مريض بالكوليرا يت  عالجأل بواسطة طاق  طبي  ي عا  
ويعتبر ا،ستبدال الفور  للمياه . يمكن عالا مع   حا،ت الكوليرا بنجاح بواسطة الُمَعاَلَجٌة باإِلْمَأاِء الَفَمِو   

الُمَعاَلَجٌة باإِلْمَأاِء وتعد . أارلونضوب الك الجفا هو العالا الرئيسي لمرض الكوليرا، بسبب سرعة حدوو  والكأارل
المنت  ( أو ار تي)أما  ي الحا،ت التي يكون بأا كيا الطبيب .  عالة للغاية وآمنة وسألة التطبيق( أو ار تي) الَفَمِو   

تجاريا باه  الثمن أو صعب الحصول عليأل،  أناك حلول بديلة منزلية الصن  باستشدا  الصيغ المشتلفة للمياه والسكر 
و ي حا،ت الكوليرا الشديدة . ح الطعا ، وصودا الشبيز، والفاكأة والتي تعتبر وسائل اات تكلفة أقل ،شباع الكأارلومل

 .ضروريا عن طريق الوريدم  حدوو جفا  شطير، قد يكون تطبيق حلول اإلماهة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ù�Ù�Ù�Ø±Ø§#.D8.A7.D9.84.D8.B9.D9.84.D8.A7.D8.AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ù�Ù�Ù�Ø±Ø§#.D8.B9.D9.84.D9.85_.D8.A7.D9.84.D8.A3.D9.88.D8.A8.D8.A6.D8.A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ù�Ù�Ù�Ø±Ø§#.D8.A7.D9.84.D9.88.D9.82.D8.A7.D9.8A.D8.A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ù�Ù�Ù�Ø±Ø§#.D8.A7.D9.84.D8.AD.D8.B3.D8.A7.D8.B3.D9.8A.D8.A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ù�Ù�Ù�Ø±Ø§#.D8.A7.D9.84.D8.A7.D9.86.D8.AA.D9.82.D8.A7.D9.84
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ù�Ù�Ù�Ø±Ø§#.D8.A5.D9.85.D9.83.D8.A7.D9.86.D9.8A.D8.A9_.D9.85.D8.B3.D8.A7.D9.87.D9.85.D8.A9_.D8.A7.D9.84.D8.A5.D9.86.D8.B3.D8.A7.D9.86_.D9.81.D9.8A_.D8.A7.D9.84.D8.A7.D9.86.D8.AA.D9.82.D8.A7.D9.84
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ù�Ù�Ù�Ø±Ø§#.D8.A7.D9.84.D8.AA.D8.B4.D8.AE.D9.8A.D8.B5
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ù�Ù�Ù�Ø±Ø§#.D9.88.D8.B3.D8.A7.D8.A6.D9.84_.D8.AD.D9.85.D9.84_.D8.A7.D9.84.D9.85.D8.B1.D8.B6_.D9.88.D9.86.D9.82.D9.84.D9.87
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ù�Ù�Ù�Ø±Ø§#.D9.88.D8.B3.D8.A7.D8.A6.D9.84_.D8.A7.D9.84.D8.AE.D8.B5.D9.88.D8.A8.D8.A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ù�Ù�Ù�Ø±Ø§#.D9.88.D8.B3.D8.A7.D8.A6.D9.84_.D8.A7.D9.84.D8.AA.D8.B5.D9.81.D9.8A.D8.AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ù�Ù�Ù�Ø±Ø§#.D8.A7.D9.84.D9.83.D9.8A.D9.85.D9.8A.D8.A7.D8.A1_.D8.A7.D9.84.D8.AD.D9.8A.D9.88.D9.8A.D8.A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ù�Ù�Ù�Ø±Ø§#.D8.A7.D9.84.D8.AA.D8.A7.D8.B1.D9.8A.D8.AE
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ù�Ù�Ù�Ø±Ø§#.D8.A7.D9.84.D9.85.D9.86.D8.B4.D8.A3_.D9.88.D8.A7.D9.84.D8.A7.D9.86.D8.AA.D8.B4.D8.A7.D8.B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ù�Ù�Ù�Ø±Ø§#.D8.A7.D9.84.D8.AA.D9.81.D8.B4.D9.8A.D8.A7.D8.AA_.D8.A7.D9.84.D8.AD.D8.AF.D9.8A.D8.AB.D8.A9_.D9.88.D8.A7.D9.84.D8.AD.D8.A7.D9.84.D9.8A.D8.A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ù�Ù�Ù�Ø±Ø§#.D8.A7.D9.84.D8.AA.D9.86.D9.88.D8.B9_.D8.A7.D9.84.D8.AC.D9.8A.D9.86.D9.8A_.D8.A7.D9.84.D9.88.D8.A8.D8.A7.D8.A6.D9.8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ù�Ù�Ù�Ø±Ø§#.D8.A3.D8.B4.D9.87.D8.B1_.D8.A7.D9.84.D8.B6.D8.AD.D8.A7.D9.8A.D8.A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ù�Ù�Ù�Ø±Ø§#.D8.A7.D9.84.D8.A8.D8.AD.D8.AB_.D8.A7.D9.84.D8.B9.D9.84.D9.85.D9.8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ù�Ù�Ù�Ø±Ø§#.D8.AA.D9.82.D8.B1.D9.8A.D8.B1_.D8.AA.D8.A7.D8.B1.D9.8A.D8.AE.D9.8A_.D8.AE.D8.A7.D8.B7.D9.89.D8.A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ù�Ù�Ù�Ø±Ø§#.D8.A7.D9.84.D9.83.D9.88.D9.84.D9.8A.D8.B1.D8.A7_.D8.A7.D9.84.D8.B5.D9.8A.D9.81.D9.8A.D8.A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ù�Ù�Ù�Ø±Ø§#.D9.85.D8.B9.D9.84.D9.88.D9.85.D8.A7.D8.AA_.D8.AA.D8.A7.D8.B1.D9.8A.D8.AE.D9.8A.D8.A9_.D8.A3.D8.AE.D8.B1.D9.89
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø¬Ù�Ø§Ù�
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%85%D9%88%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%85%D9%88%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%85%D9%88%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%85%D9%88%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ù�Ù�:Cholera_rehydration_nurses.jpg
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العالا باإلمأاء وم  الك ي ل . تعمل المضادات الحيوية عل  تقصير مسار المرض، والحد من شدة أعراضأل
كالمضاد الحيو  األساسي، عل  الرغ  من أن بعض سال،ت  التتراسيكلينوعادة ما يسشد  . هو العالا الرئيسي الفمو 

:  وتشمل المضادات الحيوية األشرل التي قد ثبت أنأا  عالة ضد ضمة الكوليرا. ضمة الكوليرا أ أرت وجود مقاومة
مثل  الفلوروكينولونويمكن استشدا   [6].والفورازوليدون، الكلورامفينيكول، الدوكسيسيكلين ،ا،ريثروميسين، الكوتريمازول
 [7].أيضا، ولكن ت  اإلبالغ عن بعض المقاومة لأل نور لوكساسين

وقد ت  اكتشا  جيل جديد من  [8].تتوا ر طرق تششيص سريعة للتعر  عل  ضمة الكوليرا المقاومة ل دوية المتعددة
 [9]. اسات المعمليةمضادات الميكروبات والتي أثبتت  عالية ضد ضمة الكوليرا  ي الدر 

  اا ت  عالا مرض  الكوليرا بسرعة وبشكل صحيح، يصبح . ويتنثر نجاح العالا كثيرا بسرعة وطريقة العالا
 [11][11].٪ 61-51  معدل الو يات ول  ٪، ولكن م  عد  عالا الكوليرا يرتف 1معدل الو يات أقل من 

 عل  األوبئة
 الوقاية

تكون الوقاية من هاا المرض واضحة واا ما ت  اتباع  عل  الرغ  من تأديد وباء الكوليرا للحياة،  عادة ما
والممارسات الصحية، ل  تعد الكوليرا تمثل تأديدا  معالجة المياه، وبسبب تقد  العال  األول في . ممارسات صحية سليمة

وينبغي عل   [13][12].1911-1911وقد وق  آشر تفشي كبير لوباء الكوليرا  ي الو،يات المتحدة  ي . صحيا كبيرا
 عادة ما يكون وض  والتقيد بالممارسات الصحية . المسا رين ادراك كيفية انتقال المرض وما يمكن القيا  بأل لمن  الك

عدة نقاط عل  المسار ا،نتقالي لوباء الكوليرا، والتي ربما وهناك . الفعالة  ي الوقت المناسب، كا ي لوق  هاا الوباء
 :عندها ايقا  انتشار هاا الوباء( ينبغي)

 
 

 .مستشف  لعالا الكوليرا  ي دكا، والتي تبين سرير كوليرا نمطي
مثل المالبا )يعد التشلص والمعالجة السليمة لمياه الصر  الناتجة عن ضحايا الكوليرا، وجمي  المواد الملوثة  :التعقيم

عن طريق الغسيل  ي ماء  تعق ي  المواد التي تالما مرض  الكوليرا ينبغي أن  جم. أمر ضرور ( والشراش ، الا
يد  التي تالما مرض  الكوليرا أو وينبغي تنن ي  وتعقي  األ. واا كان الك ممكنا المبيض الكلورساشن باستشدا  

 . مالبسأ ، الشراش  وغيرها، بالمياه المعالجة بالكلور أو غيرها من العوامل الفعالة المضادة للجراثي 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%85%D9%88%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%85%D9%88%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%85%D9%88%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%85%D9%88%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/ØªØªØ±Ø§Ø³Ù�Ù�Ù�Ù�Ù�
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø§Ø±Ù�Ø
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø¯Ù�Ù�Ø³Ù�Ø³Ù�Ù�Ù�Ù�Ù�
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ù�Ù�Ø±Ø§Ù�Ù�Ù�Ù�Ù�Ù�Ù�Ù�
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%81%D9%84%D9%88%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%81%D9%84%D9%88%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ù�Ù�Ù�Ø±Ø§#cite_note-6
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ù�Ù�Ù�Ø±Ø§#cite_note-Mackay-7
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ù�Ù�Ù�Ø±Ø§#cite_note-Ramamurthy-8
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ù�Ù�Ù�Ø±Ø§#cite_note-9
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ù�Ù�Ù�Ø±Ø§#cite_note-9
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø§Ù�Ø¹Ø§Ù�Ù�_Ø§Ù�Ø£Ù�Ù�
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ø¹Ø§Ù�Ø¬Ø©_Ø§Ù�Ù�Ù�Ø§Ù�
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ù�Ù�Ù�Ø±Ø§#cite_note-moltke1-11
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ù�Ù�Ù�Ø±Ø§#cite_note-moltke1-11
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%85_(%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7)&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ù�Ù�Ø±
http://ar.wikipedia.org/wiki/ØªØ¨Ù�Ù�Ø¶
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ù�Ù�:Cholera_hospital_in_Dhaka.jpg
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العامة بواسطة الكلور واألوزون واألشعة  وق البنفسجية أو  لمياه المجار يساعد العالا المضاد للبكتيريا : مياه المجار 
المرض  غير  غيرها من أشكال المعالجة الفعالة قبل أن تدشل ول  المجار  المائية أو ومدادات المياه الجو ية، عل  من 

 . المششصين من نشر المرض دون قصد
ينبغي نشر تحايرات حول احتمال حدوو تلوو بسبب وباء الكوليرا، حول مصادر المياه الملوثة م   :مصادر المياه

 . لالستشدا  المحتمل( الغليان، وما ول  الك بالكلور)المياه  تطأيرتعليمات حول كيفية 
، معالجة المياه المعالجة بالكلورينبغي تعقي  المياه المستشدمة للشرب والغسيل والطأي بواسطة الغليان،  :تنقية المياه

غالباما . راباألوزون، التعقي  بالضوء  وق البنفسجي، أو الترشيح ضد البكتيريا،  ي أ  منطقة قد يتواجد بأا وباء الكولي
،  لتر القماكوعل  الرغ  من بدائية . تكون المعالجة بالكلور والغليان أقل تكلفة وأكثر الوسائل  عالية لوق  انتقال العدول

التي تعتمد عل   بنغالديكو، أنأل أدل ول  انشفاض كبير  ي حدوو وباء الكوليرا، عند استشدامأل  ي القرل الفقيرة  ي 
لمرشحات المضادة للبكتيريا مثل تلك الموجودة  ي معدات التنزه ومعالجة المياه وتعد ا. المياه السطحية غير المعالجة

وتعتبر دراسة الصحة العامة والتقيد بالممارسات الصحية السليمة، اات أهمية أساسية . الفردية المتقدمة هي األكثر  عالية
 . للمساعدة  ي من  ومكا حة انتقال الكوليرا واألمراض األشرل

مراكز الروتيني من قبل  الوقائيبعض البلدان لقاح لمرض كوليرا، ولكن ، يوص  ا ن با،ستشدا  ويتوا ر  ي 
دة وشالل السنوات األشيرة، ت  احراز تقدما ملموسا  ي تطوير لقاحات  موية جدي [14].السيطرة عل  األمراض والوقاية

وهناك لقاحان  مويان ضد الكوليرا، قد ت  تقييمأا بواسطة متطوعين من البلدان الصناعية ومن . لمكا حة وباء الكوليرا
أحدهما يتكون من شلية مقتولة بالكامل لضمة الكوليرا : مناطق الكوليرا المتوطنة، وهما متوا ران تجاريا  ي عدة بلدان

(O1 )قاة من ايفان الكوليرا ولقاح  مو  موهن حي، والا  يحتو  عل  ساللة ضمة  ي تركيبة م  وحيدات منشوبة من
م أر ضمة الكوليرا انعكا عل  الجأود المباولة من أجل تطوير لقاح . CVD 103 - HgRالمعدلة وراثيا  O1الكوليرا 

: اس  األ،مة التجارية)واللقاح األحدو  [15]. عال وعملي، وا أن كل اللقاحات المتوا رة حاليا غير  عالة ضد هاه الساللة
Dukoral) وهو لقاح  مو  شلية كاملة معطلة، ويبدو أنأل يو ر مناعة أ ضل نوعا ما وينت  عنأل عددا أقل من ا ثار ،

 ر هاه اللقاح ا من والفعال لالستشدا  من قبل األ راد والعاملين  ي ويتو  [14].الضارة الناجمة عن اللقاحات المتو رة سابقا
 [16].عل  التحقيق  ي دور التطعي  الجماعي ويجري العمل حاليا. المجال الصحي

وقد تتواجد الكوليرا كمرض موسمي  ي . وباء الكوليرا بسرعة يسمح الترصد الحساا واإلبالغ السري  باحتواء
ويمكن لن ط الترصد أن تو ر وناارات مبكرة . كثير من البلدان المتوطنة، حيو يحدو سنويا غالبا شالل مواس  األمطار

د الفعالة أن ويمكن أيضا لن   الترص. للتفشي، وبالتالي تؤد  ول  استجابة منسقة، والمساعدة  ي وعداد شطط التنهب
ويقد   أ  موسمية وموق  ا،نتشار التوجيأل لتحسين أنشطة . تحسن من تقيي  المشاطر المحتملة لتفشي وباء الكوليرا

هاا وسو  تساعد أيضا  ي وض  مؤشرات لالستشدا  المناسب للقاح . مكا حة الكوليرا ألكثر الفئات عرضة للمرض
 [17].الكوليرا الفمو 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD_%D9%82%D9%85%D8%A7%D8%B4&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø¨Ù�Ø¬Ù�Ø§Ø¯Ù�Ø´
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%89&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ù�Ù�Ù�Ø±Ø§#cite_note-CDC_Vacc-13
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ù�Ù�Ù�Ø±Ø§#cite_note-CDC_Diag-14
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ù�Ù�Ù�Ø±Ø§#cite_note-CDC_Vacc-13
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ù�Ù�Ù�Ø±Ø§#cite_note-15
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ù�Ù�Ù�Ø±Ø§#cite_note-16
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 الحساسية

تتنثر ( ا،سأاليةوغيرها من العدول )ول  أن حساسية الفرد للتعرض لمرض الكوليرا  البحوو الوبائيةتشير أحدو 
وبين هاين . AB صيلة ،  ي حين أن األكثر مقاومة للمرض ه  او  O صيلة الد  كثر عرضة ه  او   األ: نوع الد ب

 [بحاجة لمصدر].B صيلة  أكثر مقاومة من A، حيو أن  صيلة Bو  Aالنقيضين هناك أنواع الد  

يجب استيعاب حوالي مليون بكتريا من ضمة الكوليرا للتسبب  ي وباء الكوليرا عند البالغين األصحاء، وم  الك 
ضعي ، واأل راد المصابون بانشفاض حموضة  ن ا  مناعةالتعرض  ي األششاص الاين لديأ   يالح  زيادة امكانية

 .يعانون من سوء التغايةأو أولئك الاين ( ،مضادات الحموضةاعتبارا من استشدا  )المعدة 

حامالت :  قامت باإلبقاء عل  البشر بسبب وجود ميزة انتقائية لتلي  الكيسيكما ت  ا، تراض بنن الطفرة الجينية ل
و ي هاا النمواا،  [18].أكثر مقاومة لعدول ضمة الكوليرا( الاين ، يتنثرو بالتلي  الكيسي)للطفرة  متغايرة الزيجوت

، م  البكتيريا الملزمة لل أارة transmembraneلتلي  الكيسي يتداشل النقص الوراثي  ي بروتينات القناة المن مة ل
 .، وبالتالي تقليل آثار العدولالمعوية

 ا،نتقال

 
 

 رس  للموت من الكوليرا،  ي مجلة لو بيتي

-براز ماء"اا السيولة العالية، يشار وليأل بالعامية باس   اإلسأالهاا . حاديعاني المصابون بالكوليرا من ا،سأال ال
وتنتقل الكوليرا من ششص . ، وهو يحمل البكتيريا التي يمكن ان تصيب المياه المستشدمة من قبل أششاص آشرين"األرز

وعادة  .النفايات السائلةأو غيرها من  البرازيق ابتالع المياه الملوثة ببكتيريا الكوليرا، وعادة ما تكون من ول  آشر عن طر 
ما يكون مصدر التلوو هو مرض  الكوليرا، حيو يت  السماح لمشرجات ا،سأال بالوصول ول  مجار  المياه، أو ول  

الا  يعيك  المحارويمكن للماء الملوو وأ  أطعمة ت  غسلأا  ي الماء، وكالك . ، أو ومدادات مياه الشربالمياه الجو ية
تتواجد . ونادرا ما ينتشر وباء الكوليرا بشكل مباشر من ششص ول  آشر. المصاب، ان يسبب العدول الممر المائي ي 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A6%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø¥Ø³Ù�Ø§Ù�
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�ØµÙ�Ù�Ø©_Ø§Ù�Ø¯Ù�
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85_O&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85_%D8%A3%D8%A8&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ù�Ù�Ù�Ø¨Ù�Ø¯Ù�Ø§:Ø¨ØØ§Ø¬Ø©_Ù�Ù�ØµØ¯Ø±
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø¬Ù�Ø§Ø²_Ù�Ù�Ø§Ø¹Ù�
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF_%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø³Ù�Ø¡_Ø§Ù�ØªØºØ°Ù�Ø©
http://ar.wikipedia.org/wiki/ØªÙ�Ù�Ù�_Ù�Ù�Ø³Ù�
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ù�Ù�Ù�Ø±Ø§#cite_note-Bertranpetit_1996-17
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%B8_%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%81_%D9%83%D9%8A%D8%B3%D9%8A_%D8%BA%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø¬Ù�Ø§Ø²_Ù�Ø¶Ù�Ù�
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø¬Ù�Ø§Ø²_Ù�Ø¶Ù�Ù�
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø¥Ø³Ù�Ø§Ù�
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø¨Ø±Ø§Ø²
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ù�Ø§Ù�_Ø¬Ù�Ù�Ù�Ø©
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ù�Ø§Ù�_Ø¬Ù�Ù�Ù�Ø©
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، حيو تعلق  ي المقا  األول  ي والمالح، قليل الملوحة، عابللماء ال العوالق الحيوانيةضمة الكوليرا بشكل طبيعي  ي 
حيو تحصل السال،ت غير السامة عل  سميتأا من . وتوجد سال،ت سامة وغير سامة [19].الأيكل الكيتيني الشارجي

، مما يجعل الكوليرا مرضا تفتح العوالق الحيوانيةوتفش  الكوليرا الساحلية عادة ما يتب   [21].المستايب الجراثي شالل 
 .حيواني المنشن

 إمكانية مساهمة اإلنسان في االنتقال

تصاد  بكتيريا الكوليرا التي تنمو  ي المشتبر صعوبة تتزايد بعد الك  ي البشر دون صقل وضا ي لحمض 
، ُوجد أن حموضة المعدة هي أحد العوامل الرئيسية كلية الطب، جامعة تفتا ي  2112و ي دراسة أجريت عا  . المعدة

و ي النتائ  التي توصلوا وليأا، ووجد الباحثون أن استعمار اإلنسان يشلق حالة عدول  [21].التي تسأ   ي انتشار الوباء
وعند تشض  هاه العدول البكتيرية المفرطة . الوبائي للمرضبكتيرية مفرطة تبق  بعد ا،نتشار، والتي قد تسأ   ي انتشار 

لعملية النسا، ُوجد أنأا تنت  حالة  سيولوجية وسلوكية  ريدة من نوعأا، والتي اتسمت بمستويات عالية من التعبير عن 
اب الكيميائي الجينات الالزمة لالكتساب الغاائي والحركة، ومستويات التعبير المنشفض عن الجينات المطلوبة لالنجا

 .وبالتالي، يمكن تعجيل انتشار الكوليرا عن طريق  سيولوجية المضي . الجرثومي

 التششيص

يت  التششيص السرير   ي حا،ت الوباء عن طريق أشا تاريا األعراض من المريض وعن طريق  حص 
 .اتوعادة ما يبدأ العالا م  أو قبل المصادقة عل  التحليل المشتبر  للعين. مشتصر  قط

وتعتبر عينات البراز والقطيلة التي يت  جمعأا  ي المرحلة المزمنة من المرض، قبل وعطاء المضادات الحيوية، 
  اا اشتبأل  ي وجود وباء الكوليرا،  يكون العامل المسبب الرئيسي للمرض . هي العينات األكثر ا ادة للتششيص المعملي

 O139ليست معزولة، ينبغي للمشتبر اشتبار ضمة الكوليرا  المصلية O1واا كانت ضمة الكوليرا  .O1ضمة الكوليراهو 
ينبغي . وم  الك، واا ل  يكن أ  من هاه الكائنات معزول،  من الضرور  أن ترسل عينات البراز ول  مشتبر مرجعي. 

وينبغي .  O1وليرا بالطريقة نفسأا التي تسببأا ضمة الك O139ا،بالغ والتعامل م  اإلصابة بفيروا ضمة الكوليرا 
اإلشارة ول  داء ا،سأال المرا ق عل  أنأل وباء الكوليرا، ويجب اإلبالغ عن حالة من حا،ت الكوليرا ول  السلطات المعنية 

 [15].بالصحة العامة

 :وقد ت  تصنيفأ  عل  النحو التالي. الوسائل الشاصة من أجل استنبات ضمة الكوليراقد ت  تو ي  عددا من 

 وسائل حمل المرض ونقله

جرا  ببتون  5جرا  مسحوق ملح البحر و 21هاا الوسط يحتو  :  (VR)راماكريشنان -مستنبت  ينكاتارامان .1
 . لتر من الماء المقطر 1مااب  ي 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D8%B0%D8%A8%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%BA%D8%AB&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ù�Ù�Ù�_Ø®Ø§Ø±Ø¬Ù�
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ù�Ù�Ù�_Ø®Ø§Ø±Ø¬Ù�
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ù�Ù�Ù�Ø±Ø§#cite_note-18
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø¹Ø§Ø
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B0%D9%8A%D8%A8&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B0%D9%8A%D8%A8&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A8&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8_%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ù�Ù�Ù�Ø±Ø§#cite_note-Merrell2002-20
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø¶Ù�Ø©_Ø§Ù�Ù�Ù�Ù�Ù�Ø±Ø§
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D9%85%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ù�Ù�Ù�Ø±Ø§#cite_note-CDC_Diag-14
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وهو محلول مصقول من كلوريد الصوديو ، . حمل األكثر استشداماوهو وسيلة ال:  مستنبت كار  وبلير .2
 . 884ثيوجليكو،ت الصوديو ، ثنائي  وسفات الصوديو ، وكلوريد الكالسيو  عند أا هيدروجيني 

 مياه البحر المعقمة  .3

 وسائل الخصوبة

  886ماء ببتون قلو  عند أا هيدروجيني  .1
  982يدروجيني ماء ببتون تلوريت توروكو،ت مونسور عند أا ه .2

 وسائل التصفيح

  .آجار المغاياتون المستعمرات مشابأة جدا لتلك الموجودة  ي :  (BSA)آجار ملح الصفراء القلو  .1
تنت  ضمة الكوليرا مستعمرات صغيرة :  (GTTA)بت آجار مونسور جيالتين تاورو كو،ت تربتيكاز تلوريتمستن .2

 . شفا ة م  مركز أسود رماد 
ويتضمن هاا المستنبت ثيوسولفات، سترات واألمالح . هو المستنبت األكثر استشداما:  TCBSمستنبت .3

 .  ي القطر، مستعمرات أنوية صفراءم   3-2وتنت  ضمة كوليرا مسطح . الصفراوية والسكروز

ولكنأل يفضل  قط بعد الشصوبة، كما . ، يوص  بالفحص المجأر  المباشر للبراز ألنأل ، يمكن ا،عتماد عليأل
ويمكن تنكيد التششيص . المناسبة األمصال المضادةتكش  هاه العملية عن الحركة المميزة للضمات والتثبيط عن طريق 

 .بنمصال محددة التراصوكالك التنميط المصلي الا  قا  بأل 

 الكيمياء الحيوية

 
 

 صورة مجأرية الكترونية لضمة الكوليرا

مع   بكتيريا ضمة الكوليرا المتواجدة بالمياه الملوثة التي يستألكأا المضي  ، تنجو من ال رو  شديدة 
 الطاقة والمواد الغاائية المشزنةوتحا   البكتيريا القليلة التي تبق  عل  قيد الحياة عل   [22].لمعدة اإلنسانالحامضية 

 عندما تشرا البكتيريا الباقية عل  قيد الحياة من . شالل المرور عبر المعدة عن طريق وق  الكثير من ونتاا البروتين
طي المع  الدقيقة للوصول ول  السميك الا  يغ المشاط، تحتاا ول  د   نفسأا شالل المع  الدقيقةالمعدة وتصل ول  

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B5%D9%84_%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B5&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ø¹Ø¯Ø©
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ø¹Ø¯Ø©
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D9%89_%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø§Ù�Ø£ØºØ´Ù�Ø©_Ø§Ù�Ù�Ø®Ø§Ø·Ù�Ø©
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ù�Ù�:Vibrio_cholerae.jpg
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ا،سطواني الفارغ لصن  الجلد،  الفالجيلينوتبدأ بكتيريا ضمة الكوليرا  ي ونتاا بروتين . جدار المع  حيو تستطي  النمو
 .وهو ايل مجعد مثل السوط تتناوب عل  د   أنفسأ  شالل المشاط الا  يغطي المع  الدقيقة

وتتوق  البكتيريا عن . مجرد وصول بكتيريا الكوليرا ول  جدار المع ،   نأا ، تحتاا ول  دا   ا  ة لتحرك نفسأا
، وبالتالي مرة أشرل تحا   عل  الطاقة والمواد الغاائية عن طريق تغيير مزي  البروتينات التي يت  ونتاا بروتين  الجيلين

وبالوصول ول  جدار المع ، تبدأ ضمة الكوليرا ونتاا البروتينات . تصنيعأا  ي استجابة لتغير البيئة الكيميائية المحيطة
مما يحمل األجيال الجديدة المضاعفة من بكتيريا ضمة الكوليرا . مائي وسأالالسامة التي تعطي الششص المصاب 

 .للشروا ول  المياه الصالحة للشرب للمضي  التالي، واا كانت التدابير الصحية السليمة ليست  ي مكانأا

 
 

عيلأل ت  تف( األحمر)الجزء السا  .غشاء كربوهيدراتي للوصول ول  الشاليا( الزرقاء)تربط منطقة التسلي  . ايفان الكوليرا
 (PDB :1xtcرمز )داشل الشلية 

التي بأا توق  بكتيريا ضمة الكوليرا ونتاا بعض البروتينات،  ا ليات الوراثيةقا  علماء ا،حياء المجأرية بدراسة 
تستجيب لسلسلة من البيئات الكيميائية التي يواجأونأا، مرورا بالمعدة من شالل  وتفعل ونتاا بروتينات أشرل، وا أنأا

  بكتيريا وباهتما  شاص ا ليات الجينية التي بأا تقو  [23].الطبقة المشاطية من المع  الدقيقة، وعل  جدار األمعاء
الدقيقة، وشلق  ول  المع  الكلوريدالكوليرا بتفعيل ونتاا السمو  التي تتفاعل م  آليات الشلية المضيفة عل  ضا أيونات 

وتشلق أيونات كلوريد الصوديو  بيئة من المياه المالحة . الضغط األيوني الا  يمن  أيونات الصوديو  من دشول الشلية
 ي ا،معاء الدقيقة التي يمكنأا عن طريق التناضح سحب ما يصل ول  ستة لترات من الماء يوميا عن طريق شلق 

ويمكن أن يج  المضي  سريعا واا ل  يؤشا شليط مناسب من مزا المياه . سأالالشاليا المعوية لكميات هائلة من ا،
 .المالحة والسكر ليحل محل الد  والماء واألمالح المفقودة  ي اإلسأال

ب ضا ة أقسا  منفصلة متعاقبة من الحمض النوو  لضمة الكوليرا ول  الحمض النوو  لبكتيريا أشرل مثل 
و  البروتين، وقد حقق الباحثون  ي ا ليات التي تستجيب بأا ضمة التي بطبيعة الحال ، تنت  سم ،اشريكية القولونية

وقد اكتش  الباحثون أن هناك سلسلة معقدة . ، وجدار المع المشاطيةالكوليرا للبيئات الكيميائية المتغيرة للمعدة، والطبقات 
وكاستجابة للبيئة الكيميائية لجدار المع ، تنت  .  وعةمن البروتينات التن يمية التي تتحك   ي التعبير عن ضمة الكوليرا 

، بتنشيط ToxR / ToxS، والتي تقو  جنبا ول  جنب م  بروتينات TcpP / TcpHوليرا بروتينات بكتيريا ضمة الك

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø¥Ø³Ù�Ø§Ù�
http://ar.wikipedia.org/wiki/ØªØ¹Ø¨Ù�Ø±_Ø¬Ù�Ù�Ù�
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ù�Ù�Ù�Ø±Ø§#cite_note-DiRita-22
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%A7%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%A7%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ù�Ø¹Ø©
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ù�Ù�:Cholera_Toxin.png
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التي تنت  السمو  التي تسبب  الفوعةمباشرة التعبير عن الجينات  ToxTث  ينشط . التن يمي ToxTتعبير بروتين 
كما تأد  األبحاو الحالية ،كتشا   [23]. ي الششص المصاب، والتي تسمح بتوطن البكتيريا  ي المع  ا،سأال

 ي المع  ( ،نضما  ول  شالياوهاا هو، ا)اإلشارة التي تجعل بكتيريا الكوليرا تتوق  عن السباحة وبداية ا،ستعمار "
 . [23]."الدقيقة

 التاريا
 المنشن وا،نتشار

وقد . بمثابة شزان ملوو نأر الغان ، م  وجود شبأل القارة الأندية ي  والتوطنمن المرجح وجود جاور الكوليرا 
ول   .أمريكا الشمالية، ومن أوروبا ول  غرب أوروبا، ث  ول  لروسيا( البر والبحر)انتشر المرض من شالل طرق التجارة 

ومدادات المياه، ولكنأل ، يزال يؤثر  وكلورة لترشيحوليرا تأديدا ملحا للصحة  ي أوروبا وأمريكا الشمالية ن را تعد تعتبر الك
 .البلدان الناميةبشكل كبير عل  السكان  ي 

 1826-1816 - ومن ث  انتشر و،ية البنغال ي  الوباءكان محدودا  ي السابق،  قد بدأ :  وباء الكوليرا األول ،
 وعدد ، يحص  من الأنود القوات البريطانية رد من  11،111وقد مات . 1821بحلول  الأندأنحاء   ي جمي 

 111،111حيو يوجد أكثر من ) اندونيسيا، الصينكما توس  انتشار الوباء ليصل ول   [24].شالل هاا الوباء
بين عا   الأندوقدرت حا،ت الو اة  ي . تنحسرقبل أن  وبحر قزوين، (وحدها جاوةششص مصابين  ي جزيرة 

وقد . 1917وعا   1865مليون نسمة حتفأ  بين عا   23ولق  . مليون ششص 15بنكثر من  1861و  1817
  [25].مليون نسمة 2شالل  ترة زمنية مماثلة  الروسيةتجوزت الو يات 

 1851-1829 - حوالي ) المجر، (أعمال شغب الكوليراان ر )الا  وصل ول  روسيا  وباء الكوليرا الثاني
 (المملكة المتحدةششصا لقوا حتفأ   ي  55،111ن أكثر م) لندن، 1831 ي عا   ألمانيا( حالة و اة 111،111

، "كين  كوليرا"ضحية، وأصبحت تعر  باس   6،536وقد اصاب المرض  ي لندن . 1832 ي  وباريا، [26]
حالة و اة  ي كل  111،111وحوالي ( 651،111من أصل عدد السكان ) 21،111،  قد مات بارياأما  ي 
 ي السنة نفسأا، وساحل المحيط الأادا  ي  ونيويورك، اونتاريو، كيبيكوقد وصل الوباء ول   [27]. رنساأنحاء 

ششص  ي  151،111تسبب وباء الكوليرا بمقتل  1831و ي عا   [28].1834  أمريكا الشمالية بحلول عا
 15،111، مما أسفر عن مقتل أكثر من مكة المكرمة، انتشر الكوليرا  ي 1846و ي عا   [29].مصر

  [31].52،111حيو أودل بحياة  1848 ي عا   را وويلزانكلتكما أندل  تفشي لمدة عامين  ي  [31].ششص

 1849 - 148137وعانت لندن من اسوأ تفشي  ي تاريشأا، حيو حصد المرض . التفشي الثاني  ي باريا 
، 1849 ي عا   ايرلنداكما أنتشرت الكوليرا  ي . 1832 روح، أ  أكثر من ضع  العدد الا  لق  حتفأل  ي

وقد حصد وباء  [32].الاين ضعفوا بالفعل من الجوع والحم  المجاعة األيرلنديةحيو قتل العديد من الناجين من 
وقد أودل  [27].، انكلتراهالششص  ي  1،834، و انكلترا، ليفربولششص يعيك  ي مدينة  5،318الكوليرا 

لكوليرا التي كما أنتشرت ا .جيما بولكالسابق  الرئيا ا،مريك تفشي هاا المرض  ي أمريكا الشمالية بحياة 
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 4،511مما أسفر عن مقتل أكثر من  من ومة نأر المسيسيبييعتقد انأا جاءت من سفن انجلترا  ي جمي  أنحاء 
،  ضال عن ا ،   ي [27]نيو اورليانزششص  ي  3،111، وأكثر من [27]سانت لوياششص  ي 

 عل  1849وقد اتشر مرض الكوليرا  ي عا   [31].المكسيكوقد كان هناك هجو  مماثل  ي  [27].نيويورك
ششص قد لقوا حتفأ   [33] 12،111ول   6،111، كما ُيعتقد أنوأوريغون تريل مورمون، و،ية كاليفورنياطول 

-1849شالل سنوات الكوليرا من  وأوريغون يوتا، حم  البحو عن الاهب  ي كاليفورنياوه   ي طريقأ  ول  
و  1832د لقوا مصرعأ  شالل اثنين من األوبئة بين امريكي ق 151،111كما يعتقد أن أكثر من  [27].1855
1849.[34][35]  

 1861-1852 - ليون حالة و اةوالا  أثر بشكل رئيسي عل  روسيا، م  ما يزيد عل  م وباء الكوليرا الثالو .
انتشرت  وقد. 1854واليابان  ي عا   الصين، و،حقا اندونيسيا،  ي 1852وقد انتشر وباء الكوليرا شرقا  ي عا  

، تفش  المرض مرة 1859و ي عا  . 1859 ي عا   كوريا الجنوبيةو ي  1858 ي عا   الفلبينالعدول  ي 
  [31].وروسيا السعودية، العراق، ويراننغال مما أدل ول  انتقال المرض ول  أشرل  ي و،ية الب

 1854 -  و ي  [27](.نسمة 3،511حوالي )٪ من السكان  585مما أودل بحياة  شيكاغوانتشرت الكوليرا  ي
 ي لندن بعد وزالة مقبض  سوهوانتأ  تفشي وقد . ششص  ي لندن 11،738، حصد الوباء حياة 1853-4

حيو ثبت أن المياه  [36] .جون سنومن قبل اللجنة المستحثة ،تشاا وجراءات بواسطة  مضشة شارع بورد
ا،مر الا  استغرق . كانت العامل الرئيسي ،نتشار الكوليرا( عل  الرغ  من أنأل ل  يحدد هاه الملوثات)الملوثة 

 بناء وصيانة ن ا  مياه صالحة للشرب، كان و، زال ليا . ا لوصول هاه الرسالة والتصر  حيالأاعاما تقريب 51
 . رشيصا، ولكن ضرور  للغاية

 1875-1863 -  من  31،111 وق  ما ، يقل عن  .وأ ريقياوالا  انتشر مع مأل  ي أوروبا  وباء الكوليرا الراب
ششص  ي روسيا عا   91،111كما حصدت الكوليرا حياة . ضحية لأاا المرض مكة المكرمةحاا ب 91،111
 165،111قد قتل ( 1866) الحرب البروسية النمساويةالكوليرا الا  انتشر م  ويقدر أن وباء  [37].1866

ششص  21111ششص، ولق   31،111 وبلجيكاكما شسرت المجر  [38].اإلمبراطورية النمساويةششص  ي 
  [39].ششص 113،111 ايطاليا، شسرت 1867 ي عا  . حتفأ  هولندا ي 

 
 

 جناح مستشف  ،  ي1892تفشي وباء الكوليرا  ي هامبورغ بنلمانيا عا  
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 ،  ريق التطأير1892  تفشي وباء كوليرا  ي مدينة هامبورا عا

 1866 - و ي لندن، حصد وباء محلي  ي  [34].اميركي 51،111والا  قتل حوالي . تفشي  ي أمريكا الشمالية
ك ا،نتأاء من مياه الصر  الصحي الرئيسية حياة  ي الوقت الا  كانت لندن عل  وش 5،596النأاية الشرقية 

جون "، باستشدا  أعمال وليا   ارقا  . وأن مة معالجة المياه، ولكنأا ل  تكن قد اكتملت تماما  ي النأاية الشرقية
تي أقرت أن تلوو مياه الشرب هو المصدر المحتمل للمرض، قا  بالتعر  بسرعة نسبية عل  وال" وآشرون سنو

 [27].حيو حالت اإلجراءات السريعة دون المزيد من الو يات. شركة مياه شرق لندن بننأا مصدر المياه الملوثة
حيو نج  عن أعمال المياه المحلية باستشدا  مياه القناة .  ي جنوب ويلز ستاليفيراكما حدو تفشي طفيفة  ي 

و ي نفا العا  قتل أكثر من . ششصا 119عمال وعائالتأ  بشكل أساسي، وتو   الملوثة، وقد عان  ال
  .أمستردا ، هولنداششصا  ي  21،111

 1896-1881 - و قا لصحيفة وول دكتور وباء الكوليرا الشاما ،A.J حوالي  1887-1883،  قد حصد وباء
 2678891كما حصدت الكوليرا حياة .  ي األمريكتين 51،111حياة  ي أوروبا وما ، يقل عن  251،111
 ي  61،111و اليابان ي  91،111و [41]؛وسبانياششص  ي  121،111و [41]؛(1892) روسياششص  ي 
هامبورغ،  ي  1892وقد قتل تفشي عا  . مصرششص  ي  588111أودل بحياة أكثر من  كما .بالد  ارا

وعل  الرغ  من تحميلأا مسؤولية شبو هاا الوباء،  ل  تتغير حكومة المدينة ول  حد . ششص 8،611 ألمانيا
 . ويعد هاا الوباء آشر تفشي شطير  ي أوروبا. كبير

 1923-1899 - التقد   ي مجال الصحة العامة،  ل  يكن لأل أثر ياكر  ي أوروبا، بسبب وباء الكوليرا السادا
ششص ماتوا من الكوليرا شالل الرب  األول من القرن  511،111أكثر من )ولكن كبرل المدن الروسية 

حصد  1914-1912 ي . بشكل شاص من و يات الكوليرا وقد تضررت ا،مبراطورية العثمانية، [42](العشرين
 ي  مكة المكرمةوباء شالل الح   ي  27وت  تسجيل  [43].لفلبينايعيك  ي  211،111وباء الكوليرا حياة 

من الحجاا نتيجة اصابتأ  بالكوليرا  21،111، وقد تو ي أكثر من 1931الفترة من القرن التاس  عشر ول  عا  
كما حدو التفشي األشير  .الأند ي  811،111وقد قتل الوباءالسادا أكثر من  [44].18-1917 الح شالل 

حيو . أششاص مصابين ول  مدينة نيويورك" مولتك"عندما جلبت باشرة  1911-1911 ي الو،يات المتحدة  ي 
وقد لقي أحد عشر ششصا مصرعأ ، بما  ي  .جزيرة سوينبرنعزلت السلطات الصحية اليق ة المصابين عل  

  [45][13][12].جزيرة سوينبرنالك عامل الرعاية الصحية  ي 
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 1961-1971 -  عل  اس  الساللة، ووصل ول   الطور، وقد سمي اندونيسيابدأ  ي  وباء الكوليرا الساب
 شمال أ ريقياوانتقل من . 1966، وا،تحاد السو ياتي  ي عا  1964، والأند  ي عا  1963 ي عا   بنغالديك

و ي أواشر السبعينيات، كانت هناك انتشارات ضئيلة  ي اليابان ومنطقة . 1973لينتشر  ي ويطاليا بحلول عا  
، ولكن 1972 ي عا   باكووكانت هناك أيضا تقارير عديدة عن تفشي وباء الكوليرا قرب . الأاداجنوب المحيط 

  .اتحاد الجمأوريات ا،شتراكية السو ياتيةت  قم  المعلومات حول هاا الموضوع  ي 

  عل  ما يبدو عندما بدأت سفينة تفريغأا مياه أمريكا الجنوبية أر تفشي  ي  - 1994سبتمبر  - 1991يناير ،
وكان العامل . حالة و اة 11،111مليون حالة مصابة وحوالي  1814حيو كان هناك  بيرووبدأت  ي . الثقل

 أرت ساللة  1992و ي عا  . م  وجود  وارق صغيرة عن ساللة الوباء الساب ، ساللة الطور، O1المسبب هو 
حيو ت  اكتشا أا  ي . بنغال O139سميت ب ( NAG) ة غير رصوصيةضم، O1جديدة  ي آسيا، وهي غير 

، بالأند وقد حلت محل ساللة الطور لفترة من الوقت  ي جنوب شرق آسيا قبل أن تنشفض معد،ت تاميل نادو
وهي تعتبر وسطية بين ساللة الطور والساللة . ٪ من جمي  الحا،ت 11ل  حوالي و 1995ا،نتشار  ي عا  

وهناك أدلة عل  نشوء مقاومة واسعة الطي  لعقاقير مثل . الجديدة الزمرة المصليةالقديمة وقد تحدو  ي 
  .والستربتومايسين سلفاميثوكسازول، تريميثوبري 

 التفشيات الحديثة والحالية

   وتمثل . حالة من حا،ت الكوليرا رسميا ول  من مة الصحة العالمية 141،111، ت  اشعار حوالي 2111 ي عا
  [46].٪ من هاه الحا،ت 87 ا ريقيا

  2واعتبارا من  [47].وباء كوليرا انتشارأدل ول   العراقنقص مياه الشرب النقية  ي  - 2117ديسمبر  -يوليو 
  [48].حالة مؤكدة مشتبريا 4،569حالة و اة و  22، أبلغت األم  المتحدة عن 2117ديسمبر 

  د أثر ا،نتشار عل  مناطق راياجادا، كورابوت وق .الأند، و،ية أوريسا، بدأ وباء الكوليرا  ي 2117أغسطا
  [49].ششص ول  المستشفيات 2،111وكا،هاند  حيو ت  نقل أكثر من 

  مؤكدة مشتبريا حالة  644، ت  تنكيد ما مجموعأل 2118أكتوبر  29، اعتبارا من 2118أكتوبر  -أغسطا
  [51].العراقللكوليرا، بما  ي الك موت ثمانية أششاص،  ي 

  ول  المستشف  حيو   يتنا محا  ة  ي جمي  أنحاء  21ششص من  2،491، ت  نقل 2118أبريل  -مارا
  [51].مريض أثبتت الفحوص اصابتأ  بالكوليرا 377منأ  . حاد اسأالاصيبوا ب

  شرق  جمأورية الكونغو الديمقراطيةعن تفش   ي مشي  لالجئين  ي  أطباء بال حدود، أعلنت 2118نو مبر
 . نو مبر 9و 7حالة بين  45وقد أ يد عالا حوالي  .غوماالعاصمة ا،قليمية 
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daily updates WHO 008 Zimbabwean cholera outbreak2 
[53][52]

29 March 2009 to 16 April 2009 

Date New cases Deaths Date New cases Deaths 

29 March 2009 242 15 8 April 2009 130 3 

30 March 2009 92 2 9 April 2009 137 0 

31 March 2009 76 3 10 April 2009 81 2 

1 April 2009 259 7 11 April 2009 84 6 

2 April 2009 166 10 12 April 2009 73 1 

3 April 2009 44 0 13 April 2009 78 1 

4 April 2009 132 1 14 April 2009 363 30 

5 April 2009 19 6 15 April 2009 115 9 

6 April 2009 536 7 16 April 2009 314 10 

7 April 2009 182 13 

   

Total 1748 64 (CFR = 3.66%) Total 1375 62 (CFR=4.51%) 

 

  والا  ، يزال مستمرا، قدر عدد 2118تفشي وباء الكوليرا  ي زيمبابو   ي : 2119أبريل  - 2118أغسطا ،
حالة  4211ت  ا،بالغ عن  2119وبريل /نيسان 16ششص، وبحلول  96591من  المصابين بالكوليرا أكثر

انشفضت نسبة "، 2119مارا  28-22، شالل األسبوع الممتد من لمن مة الصحة العالميةوو قا  [54].و اة
ارا م 29وقد قدمت التحديثات اليومية شالل الفترة من  [55].٪ 387٪ ول   482من (" CFR)اإلماتة األولية

حالة و اة، مما يعطي معدل وماتة الحا،ت  64حالة اصابة و  1748قائمة ب  2119أبريل  7ول   2119
حالة  1375أبريل قائمة ب  16 -بريل أ 8ولكن، للفترة من  [52]؛ (ان ر الجدول أعاله)٪  3866األسبوعية 
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و لت نسبة الو اة بين الحا،ت الماكورة أعاله  [53](.٪ 485: معدل وماتة الحا،ت)حالة و اة  62جديدة و 
  [56].2119يناير ومطل   براير ٪ بالنسبة لمع   شأر  487

  Africa cholera2008b.jpeg:مل 
 128548وصلت عدد حا،ت ا،صابة بالكوليرا  ي ا ريقيا جنوب الصحراء الكبرل ول   2119 براير / شباط  12بحلول 

 .4،153وعدد الو يات ول  

  حالة جديدة من حا،ت الكوليرا،  381أكثر من  جنوب ا ريقياأكدت مقاطعة مبوما،نجا  ي  - 2119 ي يناير
ششصا حتفأ   ي  19وقد لق  . 2276ول   2118ليصل بالك اجمال  عدد الحا،ت المعالجة منا نو مبر 

  [57].ا،قلي  منا التفشي

 التنوع الجيني الوبائي

المعزول من ضمة الكوليرا قد كش   وباءللالا  أشا البصمات ( AFLP)تعدد أشكال امتداد الش ية المضش  
بالنسبة للجزء األكبر تتنل  . المجموعة األول  والمجموعة الثانية: وقد ت  تحديد مجموعتان. عن تباين  ي التركيبة الجينية

ت المجموعة األول  من سال،ت من الستينيات والسبعينيات،  ي حين أن المجموعة الثانية تحتو  بشكل كبير عل  سال،
ويرل هاا التجم  من السال،ت بن ضل صورة  ي . من الثمانينات والتعينيات، استنادا ول  تغيير  ي هيكل ا،ستنساخ

 [58].سال،ت القارة األ ريقية

 أشأر الضحايا

جعل الناا يعتقدوا أن لتشايكو سكي كان ( c. 1840-1893) تشايكو سكيشيرة لالرثاء الموجود  ي السيمفونية األ
 -مات تشايكو سكي  لسيمفونية السادسةوقد ،ح  أحد المراقبين أنأل بعد أسبوع من العرض األول ل. لديأل احساا بالموت

وكان يشتبأل أن سبب هاه الوعكة وأل  المعدة أنأل تعمد اصابة نفسأل بوباء الكوليرا عن . 1893نو مبر /تشرين الثاني 6
، يقال انأل قد (شقيقأل وكاتب السيرة الااتية) موديستوقبل يو  واحد،  ي حين تناول الغداء م  . طريق مياه الشرب الملوثة

و ي حين أن المياه ل  تكن تغلي،   ن الكوليرا هاجت مرة . د ق مياه الصنبور من وبريق ول  كوبأل، وابتل  جرعات قليلة
 [59]...".، وقد كانت هاه العالقة معقولة تماماسان بطرسبورغأشرل  ي 

 :من المشاهير الاين يعتقد أنأ  قد لقوا حتفأ  من الكوليرا ه 

 اندريأل"ووالدة نجلأل  لينين، عشيقة ونيسا أرماند ." 
  جورا ارمسترونغ كسترالقاضي دانييل ستانتون بيكون، حمو  
  دانييل بونابن  ، وهوكانساا سيتي بو،ية ميسور دانيال مورغان بون، مؤسا  
 جورا برادشو  
 نيكو، ليونارد ساد  كارنو  
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 من  رنسا  شارل العاشر 
  جي  باو شوان د   يراميند ، الحاك  المكسيكي لو،ية تكساا، حمو  
 الا  أقا   ي الأند. ، الشاعر والمعل  األوراسي البرتغاليةهنر  لويا  يفيان ديروسيو . 
 جون بليك ديلون  
 عان  أيضا من وباء الكونت د  مونتي كريستوو  الفرسان الثالثة، الكاتب الفرنسي لرواية ألكسندر دوما األب ،

 . هاه الروايات وكان عل  وشك الموت، قبل أن يكتب 1832الكوليرا  ي باريا 
 ميالرد  يلمور، ابنة الرئيا ا،ميركي  يلمور مار  أبيجال  
 الملحن البريطاني  جون  ولدز 
  [61]روبرت  روستوليوت  روست، ابن الشاعر األميركي  
 مارغريت  ولر، ماساشوستا الكونغرا والد تيموثي  ولر  
 مار  شيلي، والد ولي  غودوين  
  القائد العا  للجيك القار ، وعضو الكونجرا ادوارد اليدالميجور جنرال ، 
 والطباعة الششبية( وه-أوكييو)،  نان أندو هيروشيغأل . 
 جورا  يلأل   ريدريك هيجل  
  أندرو جاكسونوليزابيو جاكسون، والدة الرئيا األمريكي  
 ( البولندية آنا  رانك) روتكا ،سكير 
 آد  ميكيفيتك  
 جيما كالرنا مانجان  
  ،بالد  ارا شاهمحمد علي ميرزا  
 روسيا الدوق الكبير قسطنطين باولوب  من  
 الرئيا الحاد  عشر للو،يات المتحدة جيما بولك ، 
 عب الجو الشأيرهونينبو شوساكو، ، . 
  هارييت بيتشر ستوصموئيل شارل ستو، ابن  
 ن بعض المؤرشين يقولون انأل تعمد وصابة ، رغ  أ1812وا تتاحية  كسارة البندق، مؤل  بيتر وليتك تشايكو سكي

 . نفسأل
 كارل  ون كالوز يتز  
 وست  ون جنيسينوآوغ  
  روويليا  جنكينز وو  
 والحرب المكسيكية األمريكية و،ية تكساا، العال  المكسيكي، المشارك  ي ثورة شوسيأل د  يوريا  
 ملك البرتغال بيدرو الشاما ، 
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 البحو العلمي

وقد ت   صل . 1911بتطوير أول لقاح للكوليرا حوالي عا    الديمار ها كاينقا  عال  البكتيريا الروسي المولد 
، ولكن ل  تكن طبيعتأل ونتائجأل معرو ة  يليبو باتشينيمن قبل عال  التشريح ا،يطالي ( 1855)الجرثو  قبل ثالثين عاما 

واحدة ( 1858-1813) جون سنوكما كانت مساهمة الطبيب ورائد عل  الطب . عل  نطاق واس   ي جمي  أنحاء العال 
حيو  [27].1854من أكبر المساهمات  ي مكا حة الكوليرا، الا  وجدوا عالقة بين الكوليرا ومياه الشرب الملوثة  ي عا  

نمواجا كامال  1855واقترح نقده الرئيسي  ي  1849اقترح الدكتور سنو األصل الميكروبي لوباء الكوليرا  ي عا  
ل  أن يثبت وقد قد  دراستان  ي مجال األوبئة حيو كان قادرا ع. وصحيحا ول  حد كبير بالنسبة للعوامل المسببة للمرض

أن تلويو اإلنسان لمياه الصر  الصحي هو أكثر احتما،ت نقل المرض  ي اثنين من األوبئة الرئيسية  ي لندن  ي عا  
نأل مقبول بالنسبة للميكروبيولوجيا الطبية المتطورة ول  يت  قبول نمواجأل عل  الفور، بل كان ين ر وليأل عل  أ [61].1854

وقد تمت استثمارات ضشمة  ي ومدادات المياه الن يفة، وكالك البنية التحتية لمعالجة . عل  مدل السنوات الثالثين التالية
المتقدمة  صل مياه الصر  الصحي بين منتص  الثمانينات والتسعينات والا  قض  عل  شطر وباء الكوليرا  ي المدن 

، ضمة الكوليرا تحت المجأر بننأا العصية المسببة للمرض  ي عا  روبرت كوخعاما، حدد  31وبعد . الرئيسية  ي العال 
و،ية البنغال ول   الأند البريطانيةاقلي  البنغال  ي  وقد ت  تقسي . قد كانت الكوليرا مشتبرا لدراسة تطور الفوعة. 1885
وبعد عا  .  قبل التقسي ، كان بكال المنطقتين مسببات كوليرا بشصائص مماثلة. 1947 ي عا   ان الشرقيةوباكست الغربية
ونتيجة  (.بنغالديك حاليا)، أحرزت الأند المزيد من التقد   ي مجال الصحة العامة أكثر منأا  ي باكستان الشرقية 1947

لالك،  سال،ت المسبب التي نجحت  ي الأند، كان لديأا حا ز أكبر  ي طول العمر للمضي  وكانت أقل ضراوة من تلك 
السال،ت السائدة  ي بنغالديك، والتي اعتمدت بشكل غير حساا عل  موارد من سكان البلد المضي ، وبالتالي أسفر 

 .يا سريعاعن مقتل العديد من الضحا

المركز الدولي بدراسة عينات براز من المرض   ي " أ،  وآشرون"قا   2112و ي ا ونة األشيرة،  ي عا  
وقد وجد الباحثون من مشتل  التجارب التي قاموا بأا، وجود . ي دكا عاصمة بنجالديكق( ICDDR) ألمراض اإلسأال

وعالوة عل  الك، وجد . عالقة بين مرور ضمة الكوليرا عن طريق الجأاز الأضمي لانسان وازدياد حالة العدول
، ل حماض األمينيةالتي تتحك   ي التشليق الحيو   الجيناتالباحثون ان الجرثو  يشلق حالة مفرطة من العدول حيو 

وتسمح هاه الشصائص . ن   امتصاص الحديد، وتشكيل مشتزلة النترات المحيطة بالحبلة، كل هاا يت  حثأل قبل التغوط
المستحثة لضمات الكوليرا بالبقاء  ي براز ماء األرز، وبيئة محدودة من ا،وكسجين والحديد، ومرض  يعانون من مرض 

 [21].كوليرا

 تقرير تاريشي شاط ء

، 1885 ي عا   وحم  التيفوئيدمن الكوليرا  ششص قتلوا  ي شيكاغو 91،111تنص عل  أن  هناك بشرا ة
نأر ، كانت هناك عواص  ممطرة غزيرة التي قامت بد   1885 ي عا   [62].ولكن هاه القصة ليا لأا أساا واقعي

وم  الك، بسبب . والملوثات المصاحبة ول  بحيرة ميشيغان بعيدا بما  يأل الكفاية مما لوو ومدادات مياه المدينة شيكاغو
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لو يات اات الصلة، عل  الرغ  من أن الحادو تسبب وباء كوليرا ل  يكن موجودا  ي المدينة، ل  تكن هناك وباء كوليرا ا
 . ي المدينة لتصبح أكثر جدية  ي معالجة مياه الصر  الصحي

 الكوليرا الصيفية

ت  استشدا  مصطلح الكوليرا الصيفية  ي القرن التاس  عشر وأوائل القرن العشرين لوص  كل من الكوليرا غير 
وها المصطلح ليا قيد . التي تشبأل الكوليرا( الوبائية  ي بعض األحيان)وية الو،ئية وغيرها من األمراض المعدية المع

التأاب وحاليا تعر  األمراض األشرل وجما، باس   [63].ا،ستشدا  حاليا، ولكنأل وجد  ي العديد من المراج  القديمة
 .المعدة والمع 

 تاريشية أشرل معلومات

من  ي حالة واا عان  واحد أو أكثر  الحجر الصحي ي الماضي، علق المسا رون بالسفن عل  أصفر يدل عل  
 41ول   31حيو ل  يسمح لأاه الزوارق بالنزول  ي أ  ميناء لفترة طويلة، عادة من . أعضاء الطاق  من مرض كوليرا

 .ر واألسودأما  ي اعال  البحرية الدولية الحديثة  عل  الحجر الصحي هو األصف. [64].يوما
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  .الحصبة مرض خطير وشديد اإلعداء يسّببه فيروس

العال  والك عل  الرغ  من توا ر  و، تزال الحصبة من األسباب الرئيسية لو اة صغار األطفال  ي جمي  أنحاء
ال ، حالة و اة بسبب هاا المرض  ي جمي  أنحاء الع 197000 وقوع 2117 قد شأد عا  . لقاح منمون وناج  لمكا حتأا

 . الو يات طالت أطفا،  دون سن الشامسة علما  بنن  مع   تلك

الفيروا  ي الشاليا التي تغط ي  وينمو. والحصبة مرض يتسب ب  يأل  يروا من  صيلة الفيروسة المشاطانية
   .تصيب البشر و، ُيعر  لأا أ  مستودع حيواني والحصبة من األمراض التي. البلعو  األنفي والرئتين

وت ،  ي الفترة . من و يات الحصبة مك نت حمالت التطعي  المحد دة األهدا  من تحقيق نتائ  هائلة  ي الحد  وقد 
. مم ن يعيشون  ي البلدان الشديدة ا،شتطار ضد هاا المرض مليون طفل 576، تطعي  نحو 2117و 2111بين عامي 

اإلنجازات  والجدير بالاكر أن  أه   . الل تلك الفترةش% 74الصعيد العالمي انشفاضا  بنسبة  وشأدت و يات الحصبة عل 
، % 89و% 91هاا المرض بنحو  الصحية  ي هاا المجال تحق قت  ي شرق المتوسط وأ ريقيا، حيو انشفضت و يات

  .عل  التوالي

  العالمات

التعر ض للفيروا  الثاني عشر بعد تتمث ل العالمة األول  للمرض، عادة،  ي حم  شديدة تبدأ  ي اليو  العاشر أو
وسعال واحمرار ( سيالن األن )أيضا ،  ي هاه المرحلة األول ، بزكا   وقد ُيصاب المريض. وتدو  من يو  ول  سبعة أيا 

دين  ي العينين عادة  ي الوجأل  وبعد مضي عدة أيا  ُيصاب المريض بطفح ي أر. ودمعان وبق  صغيرة بيضاء داشل الش 
ويدو  . ويطال اليدين والقدمين  ي نأاية المطا  يا  تقريبا  ينزل الطفح ول  أسفل الجس وشالل ثالثة أ. وأعل  العنق

ويحدو الك الطفح  ي غضون  ترة تتراوح بين سبعة أيا  . أيا ، ث  يشتفي بعد الك الطفح  ترة تتراوح بين شمسة وستة
  .يوما   14يوما  عقب التعر ض للفيروا، ومتوسطأا  18و

أما الحصبة الوشيمة . الوشامة غالب األحيان، مرضا  مزعجا  يتس  بنعراض شفيفة أو معتدلة وُتعد الحصبة،  ي
سوء التغاية، وبشاصة الاين ، يتلقون الكمية الكا ية من    نأا تصيب، عل  األرجح، صغار األطفال الاين يعانون

  .يروسأل أو أمراض أشرلضُع  ن امأ  المناعي بسبب األيدز والعدول بف ، أو الاين"أل "الفيتامين 

تحدو تلك المضاعفات لدل  وكثيرا  ما. وتحدو مع   و يات الحصبة بسبب المضاعفات المرتبطة بأاا المرض
ومن أكثر المضاعفات وشامة العم  والتأاب . عاما   20 األطفال دون سن الشامسة أو البالغين الاين تتجاوز أعماره 

 واإلسأال الوشي  والتجفا  الناج  عنأل وأنواع العدول التي تصيب( ب  ي تور مألوتتسب   عدول شطرة تصيب الدماغ)الدماغ 

حا،ت الحصبة ول  الو اة لدل  من% 11وتؤد  نحو . األان وأشكال العدول التنفسية الوشيمة، مثل ا،لتأاب الرئو 
  .لرعاية الصحيةوتنقص  يأا  رص الحصول عل  ا الفئات السكانية التي ترتف   يأا معد،ت سوء التغاية

ن لدل األششاص الا  يتعا ون من الحصبة مناعة تدو  مدل الحياة   .وتتكو 
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 من هي الفئات المختطرة؟

. ومضاعفاتأا، بما  ي الك الو اة ون  األطفال غير المطع مين ه  أكثر الفئات عرضة لشطر اإلصابة بالحصبة
أو من ل  يكتسب المناعة الالزمة عن طريق التعر ض )لالز  التطعي  ا ويواجأل شطر اإلصابة بالعدول جمي  من ل  يتلق

  .للمرض  ي صغره

. من أ ريقيا وشرق المتوسط وآسيا و،سيما  ي بعض المناطق-ومازالت الحصبة شائعة  ي كثير من البلدان النامية
أكثر من )بة وتحدو الغالبية الكبرل من و يات الحص .مليون نسمة  ي كل عا  21 الك المرض يصيب أكثر من 

 .الدشل القومي اإلجمالي للفرد الواحد وهشاشة بنيتأا التحتية الصحية  ي البلدان التي تتس  بانشفاض%( 95

من الكوارو الطبيعية أو  وقد تكون  اشيات الحصبة  تاكة بشكل شاص  ي البلدان التي تمر  بفترة تعا 
الصحية والمرا ق الصحية توق  عملية التطعي  الروتيني، كما تزيد  الك أن  األضرار التي تلحق بالبنية التحتية. النزاعات

  .المشي مات، بشكل كبير، من شطر اإلصابة بالعدول  اهرة التكد ا  ي

  سراية الفيروس

موبوء عن كثب أو  ينتشر  يروا الحصبة الشديد اإلعداء عن طريق السعال أو العطا أو مشالطة ششص
 .أنفأل أو حلقأل بشكل مباشرمشالطة اإل رازات الصادرة عن 

ويمكن . قد تبلغ ساعتين من الزمن وي ل الفيروا نشطا  ومعديا   ي الأواء أو عل  المساحات الموبوءة طوال  ترة
 ترة تتراوح بين اليو  الراب  الا  يسبق  أور الطفح عليأل  أن ينقل الششص الموبوء الفيروا ول  ششص آشر شالل

  .الك واليو  الراب  الا  يلي

الو يات، و،سيما  ي صفو   ويمكن أن تؤد   اشيات الحصبة ول  وقوع أوبئة تتسب ب  ي حدوو العديد من
  .صغار األطفال مم ن يعانون سوء التغاية

الك المرض الوا دة من بلدان  و ي البلدان التي ت   يأا التشل ص من الحصبة عل  نطاق واس  ، تزال حا،ت
  .للعدول أشرل تشك ل مصدرا  هاما  

  العالج

الداعمة التي تضمن التغاية السليمة  من الممكن تال ي المضاعفات الوشيمة الناجمة عن الحصبة بفضل الرعاية
محاليل اإلمأاء الفمو  التي توصي بأا من مة الصحة العالمية  وكميات كا ية من السوائل وعالا التجفا  ب عطاء

وص  المضادات  كما ينبغي(. ساسية األشرل التي تضي  جر اء اإلسأال والتقي ؤوالعناصر المغاية األ ،ستبدال السوائل)
  . الحيوية لعالا أنواع العدول التي تصيب العين واألان وا،لتأاب الرئو 
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بالحصبة جرعتين من مكم الت الفيتامين  وينبغي أن يتلق  أطفال البلدان النامية الاين أثبت التششيص وصابتأ 
  عطاء تلك المكم الت وقت التششيص من شننأل المساعدة عل  . واألشرل ساعة بين الجرعة 24ن مرور ، م  ضما"أل "

 ي تشفيض عدد الو يات  تسأ " أل "كما تبي ن أن  التغاية التكميلية بالفيتامين . واألضرار التي تلحق بالعين توق ي العم 
  .%51الناجمة عن الحصبة بنسبة 

  الوقاية

ترتف   يأا معد،ت حا،ت الحصبة  بشكل روتيني، وا،ضطالع بحمالت التطعي   ي البلدان التيتطعي  األطفال 
. الصحية الرئيسية للحد  من و يات هاا المرض عل  الصعيد العالمي ومعد،ت الو يات الناجمة عنأا من ا،ستراتيجيات

دو،ر أمريكي واحد  زهيد التكلفة، وا يكفي تو ير أقل  منلقاح الحصبة من اللقاحات المنمونة والناجعة وال والجدير بالاكر أن  
  .لتمني  طفل ضد هاا المرض

النكا   ي البلدان التي تشأد  أو/ويت ،  ي غالب األحيان، ودراا لقاح الحصبة  ي اللقاح المضاد للحميراء و
  .ألحاد  أو التوليفيمماثلة سواء كان  ي الشكل ا ولقاح الحصبة يضمن نجاعة. مشكلة انتشار تلك األمراض

ل  ي  من أطفال العال  جرعة واحدة من لقاح الحصبة قبل% 82تلق  نحو  2117 ي عا   بلوغأ  عامأ  األو 
يوص  %. )72حيو كانت تلك النسبة تناهز  2111بعا   وطار الشدمات الصحية الروتينية، والك يمث ل زيادة مقارنة

ر لدل المناعة،  ب عطاء جرعتين من اللقاح لضمان تلقيأ   من األطفال الُمطع مين تقريبا  بعد% 15الك أن  المناعة ، تتطو 
 .(الجرعة األول 

  االستجابة الصحية العالمية

و يات األطفال دون سن الشامسة  ، من ضمن المرامي اإلنمائية ل لفية،  ي الحد  من معد،ت4يتمث ل المرم  
واعترا ا  بقدرة التطعي  ضد الحصبة عل  شفض و يات األطفال ون را   .2115و 1991بنسبة الثلثين  ي الفترة بين عامي 

اشتيار  التغطية بشدمات التطعي  ضد الحصبة من مؤشرات حصول األطفال عل  تلك الشدمات ت  إلمكانية اعتبار
  .ورالماك 4بلوغ المرم   التغطية بشدمات التطعي  الروتيني ضد الحصبة كمؤشر عل  التقد  المحرز نحو

والصليب األحمر األمريكي  ومبادرة الحصبة عبارة عن جأد تعاوني بين من مة الصحة العالمية واليونيسي 
والوقاية منأا ومؤسسة األم  المتحدة وغير الك من الأيئات الشريكة  ومراكز الو،يات المتحدة األمريكية لمكا حة األمراض

 ي المضي قدما   كاء ا شرين من القطاعين العا  والشاص، دورا  أساسيا  وتلك المبادرة تؤد ، م  الشر  .العامة والشاصة
  :ا،ستراتيجية ما يلي وتشمل تلك. باستراتيجية مكا حة الحصبة عل  الصعيد العالمي

  التطعي  الروتيني الشمولي من أجل تمني  األطفال قبل بلوغأ  عامأ  األو ل .1

التطعي  الجموعية لضمان  من التمني  ضد الحصبة من شالل حمالت وتاحة  رصة ثانية لجمي  األطفال لالستفادة .2
  .تلقي جمي  األطفال جرعة واحدة عل  األقل  
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  الحصبة ومواجأتأا الترصد الفعال  ي جمي  البلدان من أجل التفط ن بسرعة لفاشيات .3

عطاء المضادات الحيوية " أل " تحسين عالا حا،ت الحصبة، ويشمل هاا اإلجراء التغاية التكميلية بالفيتامين .4 وا 
  .لتوقي المضاعفات المناسبة عند اللزو  وتو ير شدمات الرعاية الداعمة

واليونيسي  والصليب األحمر  وهي بمثابة جأد تعاوني بين من مة الصحة العالمية-وتؤد  مبادرة الحصبة
ومؤسسة األم  المتحدة وغير الك من شركاء  األمراض والوقاية منأا األمريكي ومراكز الو،يات المتحدة األمريكية لمكا حة

  .العالمي دورا  أساسيا   ي المضي قدما  باستراتيجية مكا حة الحصبة عل  الصعيد -والشاص القطاعين العا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


