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 مقدمة

 
حتى منذ بداية القرن العشرين و و  يعتبر الغذاء من المتطلبات األساسية الستمرار حياة اإلنسان ونموه

اآلن وبفضل األبحاث العلمية المستمرة فقد استطاع الباحثون بتطوير مفهوم التغذية ليصبح علمًا بحد 
 علم التغذية: حثذاته. يب

 الغذائية األساسية التي نتناولها ووظائفها في الجسم. مكوناتكميات ال أنواع، -
الخصائص الفيزيائية والكيميائية للمكونات الغذائية األساسية التي تدخل في تركيب الغذاء من  -

ك من وما قد يؤثر على جودة هذا الغذاء من االنتاج وخالل عمليات التصنيع حتى االستهال جهة،
 جهة أخرى.

طبيعة العمل والحالة  العمر، الجنس،البحث والتخطيط لحميات غذائية تتناسب مع اختالف  -
 الصحية سواء على المستوى الفردي أو على مستوى الجماعة.

 
ل المثال ال نذكر على سبي مختلفة،تلعب التغذية دورًا مهمًا في مجاالت الحياة المختلفة وتؤثر بطرق 

 الحصر:
ية السليمة والكافية لألشخاص العاملين أهمية كبيرة حيث أّن تزويد العاملين بالكميات الغذائية للتغذ -

ضة نقص المواد الغذائية قد تجعلهم أكثر عر بشكل في حين المناسبة تجعلهم قادرين على االنتاج 
 عمل،لالإلصابة باألمراض والشعور بالضعف والوهن وبالتالي عدم القدرة أو نقص القدرة على 

 وهذا بدوره ينعكس على إنتاجية العمل أي إنتاجية المجتمع وتطوره.
سنوات يؤثر على  3تشير الدراسات أّن سوء التغذية خالل فترة النمو السريع للدماغ أي حتى عمر  -

 التطور السليم للدماغ وعلى القدرة الفكرية مقارنة مع األطفال ذوي التغذية السليمة والكافية. 
 

 %81بروتين,  %81ماء,  %95وف فإّن جسم اإلنسان البالغ يحتوي بمعدل وسطي على كما هو معر 
 النووية،الحموض  الفيتامينات،كربوهيدرات باإلضافة إلى  %7.0وأمالح معدنية  %3.3 دسم،

الهرمونات واألنزيمات. وهذه المركبات تتواجد في كل خلية من خاليا الجسم، ولكل منها خصائصه 
ء الجسم وعمله من خالل مجموعة من التفاعالت والمتغيرات الكيميائية التي تحدث في ووظائفه في بنا

 الخاليا.
إّن هذه التفاعالت الكيميائية هو ما نطلق عليه " االستقالب" ويمكن تلخيصه بعمليتي الهدم والبناء  

ّن مصطلح للمغذيات بهدف امداد الجسم بالطاقة من جهة ومن جهة اخرى بناء الجسم بمعنى أخر إ
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نما أيضًا امداد الجسم بالمغذيات الالزمة لنموه  التغذية ال يعني فقط تناول الطعام بهدف ملئ المعدة وا 
 وعمله

 

 المفاهيم المتعلقة بالموضوع:قبل الدخول لموضوع التغذية البد من شرح بعض 
 Nutritionالتغذية  .1

د التي يحتاجها من البيئة المحيطة مجموعة من العمليات يحصل من خاللها الكائن الحي على الموا
 به ويستغلها لفعاليته واحتياجاته. وتتضمن هذه العمليات: الهضم، االمتصاص، االستقالب واالطراح.

 Digestionالهضم  .1.1
عملية يتم فيها تحطيم الجزيئات الكبيرة إلى جزيئات صغيرة يستطيع الجسم االستفادة منها، وتتضمن 

 هضمي.حركة الطعام ضمن السبيل ال
 للهضم عدة آليات:

  كيميائية: مثل حمضHCl  .في المعدة 
 .أنزيمية: مثل العصارات الهاضمة في األمعاء 
 .ميكانيكية: طحن الطعام في الفم وحركة المعدة 

 Absorption. االمتصاص 2.1
لدموية. اهو العملية التي يتم من خاللها التقاط المواد المغذية بعد هضمها من قبل األوعية اللمفية أو 

 بعدها يتم حمل هذه المواد المغذية إلى كل خاليا الجسم ليتم استعمالها بالشكل المناسب.
 يوجد آليتان لالمتصاص:

 .انتشار فعال: يتم عكس مدروج التركيز ويحتاج إلى نواقل وطاقة 
 دروج م انتشار منفعل: ويتم بآليتين إما مع مدروج التركيز دون الحاجة إلى نواقل أو طاقة، أو مع

 التركيز بدون الحاجة إلى طاقة لكن بوجود نواقل وقنوات.
 Metabolism. االستقالب 1.1

هو العملية التي يتم فيها إدخال العناصر المغذية إلى الخاليا ليتم االستفادة منها في بناء األنسجة، 
 الحصول على الطاقة، وترميم األنسجة القديمة.

 لالستقالب نوعين:
  البناءAnabolism.وهو بحاجة للطاقة، مثل الحصول على الغلوكوجين اعتبارًا من الغلوكوز : 
  الهدمCatabolism.وهو منتج للطاقة، مثل تحرر الغلوكوز من هدم الغلوكوجين : 
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 :Nutrientالمادة المغذية  .2
هي مادة يتم هضمها وامتصاصها وتستعمل بعد ذلك لوظيفة ما في الجسم، وقد تكون المادة المغذية 

 ساسية أو غير أساسية.أ
: هي مادة ال يستطيع الجسم اصطناعها ويجب الحصول Essential Nutrientالمادة المغذية األساسية 

عليها من الوارد الغذائي مثل بعض الحموض األمينية والحموض الدسمة عديدة عدم االشباع )لينوليك، 
 لينولينيك(.

 
 تقسم المواد المغذية إلى نوعين:

  مغذيات كبرى Macro Nutrients.بروتين، دسم وسكريات : 
  مغذيات صغرى Micro Nutrients.فيتامينات ومعادن : 

 مالحظة: يصنف الماء كمادة مغذية أيضًا.
 Foodالطعام  .1

ذلك بعد أن يتم تناول هذا الطعام المواد التي يجب أن تزود الجسم بمادة مغذية واحدة على األقل )
  (وهضمه وامتصاصه

 
 Dietلنظام الغذائي الحمية أو ا .4

 مجموعة األطعمة المستهلكة من قبل مجموعة بشرية ما أو من قبل شخص ما، ونميز هنا مثاًل:
 .الحمية المميزة لبلدان حوض المتوسط هي الخضار والزيتون 
 .الحمية الغربية: المعتمدة على اللحوم والبطاطا والنشويات 
 .الحمية اليابانية: المعتمدة على األرز والسمك 
 .حمية شخص زائد الوزن )بدين(: حيث يكون شائع بها االعتماد على النشويات، سكريات وعصائر 
  حمية شخص لديه أمراض قلبية: حيث ينصح بها تقليل اللحوم، تقليل الملح والتقليل من منتجات

 األلبان.
  ة حمية طالب الجامعة البعيدين عن أهلهم: حيث كثيرُا ما يعتمدوا على الوجبات الجاهزFast 

Food. 
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 Malnutritionسوء التغذية  .5
يحدث عندما تحتوي الحمية الغذائية على كميات غير مناسبة )زيادة أو نقصان( من مادة مغذية واحدة 

 أو أكثر. كأمثلة عن سوء التغذية: 
 فقر الدم ويحدث ألن الحمية الغذائية ناقصة الحديد 
 )انخفاض الوزن )النحافة الزائدة 
 لبدانة(زيادة الوزن )ا 

 
 Nutritional Stateالحالة الغذائية  .6

تصف مدى التوازن بين الحاجة والوارد الغذائي. كمثال في فقر الدم يصنف الشخص بأنه ذو حالة 
 غذائية سيئة.

 
 سنة: 59الحاجة من الطاقة لشخص عمره 

  كيلو كالوري. 3777الذكر: يحتاج 
  كيلو كالوري. 5377-5877األنثى: تحتاج 

 المقدار أو ينقص حسب النشاط أو المرض. ويزداد هذا
 

وتقاس   .جسم اإلنسان إلى الطاقة يحتاجحيث  الوحدة المستخدمة في علم التغذية هي الكيلو كالوري 
كمية الطاقة التي يحتاجها الجسم ويستخدمها بالسعرات الحرارية حيث أن كل ألف سعرة حرارية تعادل 

كيلو  3.5لطاقة بالكيلو جول علمًا أن كل كيلو كالوري يعادل كيلو كالوري. باإلضافة إلى ذلك تقاس ا
 جول

 
 وظائف المواد المغذية في الجسم .7

 .الكربوهيدرات: تنتج الطاقة والحرارة للجسم 
 .البروتين: بناء األنسجة الجديدة، وترميم األنسجة القديمة 
 الجسم. الدسم: مصدر هام للطاقة، تحافظ على حرارة الجسم وتدخل في تركيب أنسجة 
  المعادن والفيتامينات: عناصر صغرى لكن وظيفتها كبيرة، فهي ضرورية لتنظيم وظائف الجسم

 فبدونها تتعطل هذه الوظائف. كما تشكل المعادن جزء من تركيب الجسم.
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  الماء: وسط لكل التفاعالت الحيوية )االستقالبية(، ضروري للتخلص من الفضالت، ويحافظ على
 ا.حرارة الجسم وينظمه

 
 Dietary Reference Valuesالقيم المرجعية للحميات المغذية  .8

 يقصد بها الكميات العيارية من المواد المغذية التي تحتاجها المجموعات المختلفة من الناس.
 وتصنف إلى ثالثة أنواع:

   القيم المرجعية الصغرى من المواد المغذيةLower Reference Nutrient Intake (LRNI) 

 تقابل حاجات مجموعات بشرية صغيرة )محدودة( مثاًل: شيوخ، كهول، أطفال دون السنتين.والتي  
   القيم المرجعية من المواد المغذيةReference Nutrient Intake (RNI) 

 من الناس. %50و هي المقدار من المغذيات التي تقابل حاجات 
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 الكربوهيدرات

 مقدمة عامة: -1
يدرات من األوكسيجين والكربون والهيدروجين. تصنع النباتات الكربوهيدرات بدءًا من تتكون الكربوه

الكربون من الهواء والماء من التربة. يحصل اإلنسان على الكربوهيدرات من خالل تناول  أوكسيدثاني 
 والفواكه والخضار. البقولاألغذية ذات المصدر النباتي مثل 
 نتاجإنتاج الحرارة والطاقة الالزمة لكل أنشطة الجسم ويترافق ذلك مع تتأكسد الكربوهيدرات في الجسم إل

غرام من  دالكربون كمنتجات نهائية تطرح من الجسم بالرئة والكلية ويعطي كل واح أوكسيدالماء وثاني 
  ي كيلو كالور الكربوهيدرات أربع 

 الكربوهيدرات أنواع -2
ة اإلنسان هي أحاديات السكاريد مثل الغلوكوز الشكل األبسط من الكربوهيدرات المستخدمة في تغذي

ثلة ثنائيات من أم السكاريد،وتشكل ثنائي  دوالفركتوز والغاالكتوز والتي يمكن لجزيئتين منها أن تتح
 :نذكر السكاريد

Sucrose: glucose and fructose 
Lactose: glucose and galactose 
Maltose: glucose and glucose 

 عضها. مع ب دالسكاريلسكاريد )مثل النشاء( عندما يرتبط عدد كبير من أحاديات تتشكل عديدات ا
 
 مصادر الكربوهيدرات  -1
 الغلوكوز: -1-1

 قليالً  يعتبر الغلوكوز مصدر الطاقة المفضل للدماغ، كما أنه مصدر الطاقة الضروري للخاليا الحاوية
 جة. كما يعتبر الغلوكوز مصدر أساسيأو التي ال تحتوي على متقدرات مثل الكريات الحمراء الناض

 للطاقة للعضالت في حالة الجهد
 يمكن الحصول على غلوكوز الدم من ثالثة مصادر: الغذاء، تدرك الغلوكوجين، واستحداث السكر.

 الغلوكوز في بعض الفواكه وبشكل خاص العنب أما تجاريًا فيحضر من حلمة النشاء. يتواجدغذائيًا 
من الغلوكوز وطالئعه، مثل النشاء، السكريدات األحادية والثنائية متقطعًا ومعتمدًا  يكون الوارد الغذائي

 على الوجبة، ولذلك ال يمكن االعتماد عليه دائما كمصدر لغلوكوز الدم. 
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سبيا في ن بطيءيمكن الستحداث السكر أن يوفر اصطناع ثابت ومديد من الغلوكوز، إال أنه قد يكون 
يات سكر الدم. من أجل ذلك طور الجسم أليات عدة الختزان السكر بشكل االستجابة لهبوط مستو 

يختزن اإلنسان والحيوانات الكربوهيدرات بشكل غليكوجين في إذ  كوجينيسريع التحرك وهي الغل
 مصدرًا جيدا للغليكوجين اللحوم ال تعتبر. العضالت والكبد

,  D-Glucoseون بشكل حصري من إن الغلوكوجين هو عديد سكريد متجانس متفرع السلسلة يتك
ثماالت يوجد تفرع يحتوي على  87-1, و بعد حوالي α(1→4)تكون الروابط الغلوكوزيدية من النوع  

دالتون. تتواجد جزيئات الغلوكوجين   187. يصل الوزن الجزيئي  لجزئ واحد حتى α(1→6)روابط 
 .صطناع وتدرك الغلوكوجينضمن حبيبات سيتوبالسمية منفصلة تحتوي أيضا معظم أنزيمات ا

 

 
 

يتدرك الغلوكوجين في الكبد والكلية في حال غياب الوارد الغذائي الحاوي على الغلوكوز، كما يتدرك 
وبشكل واسع في العضالت خالل الجهد العضلي موفرا للعضلة مصدر الطاقة الهام لها. وعند استنفاذ 

وز تلقائيا مستخدمة الحموض األمينية ذات مخازن الغلوكوجين، تقوم نسج محددة باصطناع الغلوك
ن , كما يستحدث السكر مالمصدر البروتيني كمصدر اساسي للكربون في طريق استحداث السكر

 الغليسيرول الناتج بدورة من حلمهة التريغليسيريد.
 
 من مصادر الكربوهيدرات األخرى: -1-2
  في الفاكهة والعسلبشكل أساسي يتواجد الفركتوز الذي  
 من قصب السكر أو الشوندر السكري. يهيتم الحصول علالذي سكروز أو سكر الطاولة ال 
 يتواجد في حليب كل أنواع الثدييات.  الالكتوز الذي 
 جة وبعض الفواكه غير الناض البقول،تتواجد في كل  إذمخزن الكربوهيدرات في النباتات  النشاء وهي

ميلوز ألاجزيئات الغلوكوز مع بعضها لتشكل الخضار مثل البطاطا. تتكون النشاء من ارتباط 
جزيئة غلوكوز بشكل سلسة مستقيمة بينما  397-07من ارتباط  األميلوزواألميلوبكتين بحيث يتكون 

 .جزيئة( 877777ترتبط جزئيات الغلوكوز في سالسل متشعبة لتشكل األميلوبكتين )حتى 
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 نات هامة للنظام مكو فهي باأللياف الغذائية  عديدات السكريدات غير النشوية أو ما يسمىفيما يتعلق ب
توجد في البقول والخضار والفواكه إضافة إلى جدر الخاليا النباتية إال أنها ال تعتبر مصدرًا و  الغذائي

 .لطاقة لإلنسان وذلك لعدم إمكانية هضمها بالعصارات واإلنزيمات الهاضمة
 
 هضم الكربوهيدرات-4

 

 معاءيتم الهضم في الفم وفي لمعة األ

 (glucoside hydrolasses=glycosidase)المسماة غلوكوزيداز  باإلنزيمات محفزالهضم سريع و

والتي  (endoglycosidase)وهذه اإلنزيمات بشكل أساسي هي  التي تحلمه الرابطة الغليكوزيدية

 تحلمه األوليغوسكاريد والبوليسكاريد, 

 ترتيب ونوع الرابطةعادة ما تكون الغلوكوزيداز نوعية إلى البنية وال

والتي تحلمه ثنيائيات السكاريد إلى مكوناتها البسيطة   disaccharidesكما يوجد إنزيمات الديسكاريد 

 من السكريات األحادية )وحيدات السكاريد(

النواتج النهائية لهضم الكربوهيدرات هي وحيدات السكاريد وهي الغلوكوز والفركتوز و الغاالكتوز 

 اصها بخاليا األمعاء الدقيقةوالتي يتم امتص

 

 

خالل عملية مضع الطعام تعمل  هضم الكربوهيدرات في الفميبدأ  هضم الكربوهيدرات في الفم: -4-1

على حلمهة النشاء والغليكوجين حيث تعمل على حلمهة الرابطة   α amylaseألفا أميالز اللعابية 

α(1→4) األميالز هماعين من . ومن الجدير بالذكر أنه يوجد في الطبيعة نو α(1→4)  (4→1)وβ ,

ولذلك هو غير قادر على هضم السيليلوز ألن الرابطة في السيلليوز   α(1→4)لكن ينتج اإلنسان فقط 

 . β(4→1)بين ثماالت الغلوكوز هي من نوع 



غذية وحميات, د.ديمة الديابجامعة الشام الخاصة, ت  
 

10 
 

  والتي ال يمكن حلمهتها  α(1→6)يحتوي األميلوبكتين من النشاء والغليكوجين على روابط من نمط 

قبل ألفا أميالز ولذلك عندما يقوم األلفا أميالز بهضم النشاء والغلكوجين فإنه ال يهضمها بشكل ن م

نهائي إلى مكوناتها من السكريات األحادية وإنما يحولها إلى مزيج من األوليغوسكاريد والبوليسكاريد 

ً هضم ثنائيات السكرايد. والذي يسمى بالدكسترين هضم  أخيراً يتوقف. ال يستطيع األميالز أيضا

 الكربوهيدرات بشكل مؤقت في المعدة وذلك بسبب الحموضة العالية للمعدة والتي توقف فعالية األميالز.

 

ا تصل عندم متابعة هضم الكربوهيدرات تتم في األمعاء الدقيقة بفعل اإلنزيمات البنكرياسية: -4-2

ا بفعل البيكربونات محتويات المعدة الحامضة إلى األمعاء الدقيقة يتم تعديل حموضته

 البنكرياسية ومن ثم تتابع ألفا أميالز البنكرياسية عملية هضم الكربوهيدرات.

 

في  األمعاء هضم الكربوهيدرات النهائي يتم من خالل إنزيمات تفرز من قبل خاليا مخاطية -4-3

الصائم األعلى وهي تتم بشكل أساسي بفعل العديد من الدي سكاريداز )وهي اإلنزيمات التي 

 α(1→6)تقوم بحلمهة ثنائيات السكاريد(. على سبيل المثال يقوم اإليزومالتاز بحلمهة الرابطة 
في المالتوز والمالتوتريوز  α(1→4)في اإليزومالتوز بينما يقوم المالتاز بحلمهة الرابطة 

ليعطي الغلوكوز. يقوم السكراز بحلمهة السكروز إلى غلوكوز وفركتوز بينما يقوم الالكتاز 

لمهة الالكتوز إلى غلوكوز وغاالكتوز. يتم إفراز هذه اإلنزيمات من قبل خاليا الزغابات بح

 المعوية وتبقى مرتبطة بها. 

 يلخص الشكل التالي مراحل عملية هضم الكربوهيدرات بأنواعها المتعددة.

 

: تمتص وحيدات السكر من العفج امتصاص وحيدات السكاريد من خاليا مخاطية األمعاء -4-4

ني عشر( والصائم األعلى لكن تختلف آليات االمتصاص باختالف السكر. عل سبيل المثال )االث

يتم امتصاص الغلوكوز والغاالكتوز إلى خاليا مخاطية األمعاء بآلية النقل الفعال التي تحتاج 

طاقة وتتطلب قبط لشوارد الصوديوم في حين يتطلب امتصاص الفركتوز ناقل غير معتمد 

يتم انتقال وحيدات السكر السابقة الثالثة من خاليا مخاطية األمعاء إلى على االصوديوم. 

 الدوران البابي بناقل آخر.
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 استخدام السكريات بعد عملية الهضم: -5

تنتقل أحاديات السكاريد )الغلوكوز والفركتوز والغاالكتوز( الناتجة من هضم الكربوهيدرات إلى الكبد 
 امها كما يلي:عبر الوريد البابي حيث يتم استخد

 :يترك الغلوكوز الكبد عبر الدم إلى األنسجة حيث يتم استقالبه إلنتاج الطاقة  إنتاج الطاقة
 التفكير ذلك في بما وجه للقيام بمهامه على أكمل عليه تام بشكل   الدماغ ويعتمد

 :حيث يصطنع الغليكوجين بدءًا من الغلوكوز في العضالت ويخزن ليتم التحول إلى غليكوجين 
تحرره الحقًا عند الحاجة، أما في الكبد فيتم اصطناع الغليكوجين من الغلوكوز والغاالكتوز 

الحقًا حين يعجز عن الحصول على حاجته من والفركتوز. يستعمل الجسم الغليكوجين المخزن 
مارين الت بعضسة ر مماعند  الطاقة من المزيد إلى يحتاج حين أوالذي يتناوله  ممن الطعاالطاقة 

 لرياضية.ا
 :عندما تشبع العضالت والكبد بالغليكوجين فإن الفائض من الكربوهيدرات  التحول إلى شحوم

 يتحول إلى دهون ويخزن على شكل أنسجة دهنية
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درات، تتناول كميات كبيرة من الكربوهي ستويات الغلوكوز في الدم، فحينم ينظم الجسم أنيستطيع 
لى غليكوجين، إالسكريات  سولين الذي يحّث الجسم على تحويلنمن هرمون اإل ُيفرز البنكرياس المزيد

ستعمل ة تالرياضالتمارين  سالمقابل، عندما تمار في . طبيعته إلىالغلوكوز في الدم  مستوى فيعود 
 اإلنسولين من قلمن الغلوكوز، وبالتالي كميات أأكبر كميات 

 
 glycemic indexمؤشر السكر  -6

 وتأثيرها تحتويه الذي الكربوهيدرات باالعتماد على نوعاألطعمة  ُيعد مؤشر السكر وسيلة لتصنيف
 الدم. ويات سكرتمس   في
 يمتص حين في المنخفض ببطء، السكر مؤشر ذات األطعمة الجسم يمتص المؤشر، لهذاتبعًا  

خفض  على المنخفض السكر ذات مؤشر األطعمة تساعد .بسرعة العالي السكر مؤشر ذات األطعمة
 .أوزانهم إلنقاص غذائية حمية اتباع في الراغبين وكذلك السكري  لدى مرضى الدم في كوزالغلو  مستوى 
 يبلغ الغلوكوز كمرجع الذي على يعتمد غالبا هوو    100 و صفر بين مؤشر السكر نسب تتراوح
 مقارنة الدم في السكر مستويات على األطعمة األخرى  تأثير ُيقارن  وبالتالي ، 100فيه السكر مؤشر
  به.
 مؤشر سكر (كبير بشكل   الدم في الغلوكوز مستوى  رفع على الطعام من معين نوع   قابلية يستدل على 

 مؤشر من  )سيط ب مؤشر سكر (بشكل  بسيط أو )متوسط  مؤشر سكر) معتدل بشكل أو )عالي
 , كما يالحظ في الجدول التالي.نوع بكل الخاص السكر

 

  glycemic load السكرية الحمولة -7
 على معاً  به الخاص ومؤشر سكر الطعام كمية تأثير االعتبار بعين السكرية الحمولة تأخذ 

 .منخفض بحمولة سكرية الصحي الغذائي ويتمّيز النظام .الدم في الغلوكوز مستويات
 877الحمولة السكرية: مؤشر السكر* محتوى السكريات في الغذاء المدروس/
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 الحاجة اليومية من الكربوهيدرات: -8
من إجمالي الطاقة اليومي من الكربوهيدرات. ال ينصح باستهالك أكثر  %97 حواليجب أن نستهلك ي

سكريات حرة مع اقتراح المضي في خفض هذه النسبة من إجمالي الطاقة اليومية بشكل  %87من 
لكن لسوء الحظ  من إجمالي مدخول الطاقة، %9تبعًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية إلى أقل من 

النسبة. والسكريات الحرة هي جميع السكريات المضافة إلى األطعمة أو ادة ما يتجاوز الناس هذه ع
المشروبات من قبل الطاهي أو المصنع أو المستهلك وكذلك الموجودة بشكل طبيعي في العسل 

 وعصائر الفاكهة ومركزات عصائر الفاكهة
ة ا تسهم زيادة السعرات الحرارية من األطعميزيد استهالك السكريات الحرة من خطر تسوس األسنان كم

ذات المحتوى العالي من السكريات الحرة في اكتساب زيادة غير صحية للوزن مما يؤدي إلى السمنة 
لى أن  والبدانة، كما تشير الدراسات إلى أن السكريات الحرة تؤثر على ضغط الدم والشحوم المصلية وا 

 امل خطورة األمراض القلبية والوعائيةخفض مدخول السكريات الحرة يقلل من عو 
 

 يظهر في الجدول التالي محتوى بعض األغذية من الكربوهيدرات:
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 كيف يمكن تقليل مدخول السكريات -9
الحد من استهالك األطعمة والمشروبات الحاوية كميات كبيرة من السكريات مثل الوجبات الخفيفة  -

كر سواء غازية أو غير غازية والمركزات السائلة والشاي السكرية والحلويات والمشروبات المحالة بالس
 (8ب  3الجاهز للشرب والقهوة الجاهزة للشرب )

 تناول الفواكه الطازجة والخضروات النيئة كوجبات خفيفة بداًل من الوجبات الخفيفة السكرية  -
 

 نقص الوارد من الكربوهيدرات -11
لدسم متوفر إلنتاج الطاقة وكنتيجة لذلك تستخدم ايؤدي نقص الكربوهيدرات إلى عدم كفاية الغلوكوز ال

بشكل يفوق الحالة الطبيعية ومن المعلوم أنه خالل استقالب الدسم يتم إنتاج الكيتونات. إن وظيفة 
ات لكن في حال حصول نقص في الكربوهيدر  المختلفة،البروتينات األساسية هي بناء أنسجة الجسم 

ثاًل أو عدم القدرة على الحصول على األغذية خالل المرض( فإن في حال المجاعة م )كماوالدسم معًا 
 البروتين سيستخدم إلنتاج الطاقة مما يؤدي لفقدان أنسجة الجسم.
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 استخدام السكريات كمحلي -11

تعتبر التحلية واحدة من أهم استخدامات السكريات وفي هذا المجال فإن الفركتوز هو األكثر قدرة على 
فالغلوكوز فالغاالكتوز وأخيرًا الالكتوز لكن السكروز هو األكثر استخدامًا كمحلي التحلية يليه السكروز 

كما يستخدم كمادة حافظة. أما الغلوكوز فإنه يستخدم عندما يكون مطلوب الحصول على وارد طاقي 
عالي ذلك أن قدرنه على التحلية أقل من السكروز، بالمقابل يستخدم الفركتوز كمحلي لمرضى السكري 

 لراغبين بإنقاص الوزن نظرًا لتحليته العاليةول
 

 بعض االضطرابات المتعلقة باستهالك السكريات -12

 تدركات ثنائيات السكاريد الشاذة: -12-1

إن عملية هضم وامتصاص الكربوهيدرات من األشخاص السليمين تكون فعالة بحيث أن كل  

إلى الجزء السفلي من الصائم. في  الكربوهيدرات الغذائية يتم امتصاصها حال وصول نواتج الهضم

حال حصول أي خلل في فعالية اإلنزيمات التي تحلمه ثنائيات السكاريد فإن هذه السكريات ستصل إلى 

األمعاء الغليظة وبالتالي سيحدث إسهال والسبب في ذلك أن هذه السكريات غير المحلمهة فعالة أسموزياً 

اء، كما سيزيد األمر سوءاً هو أنها ستتخمر بفعل جرائيم أي أنها ستسبب سحب الماء في مخاطية األمع

فلورا األمعاء وسينتج مجموعة من المركبات ثنائية وثالثية الكربون وهي بدورها فعالة أوسموزياً كما 

سيؤدي التخمر إلى كمية كبيرة من غاز الهيدروجين وغاز ثاني أوكسيد الكربون وكل هذا بالنتيجة 

 ومغص. سيؤدي إلى إسهال ونفخة

 إلى عدم تحمل ثنائي السكاريد الخاص به مثل: disaccharidaseيؤدي العوز الجيني للديسكاريداز   

  عدم تحمل الالكتوز: ينتج بسبب عوز إنزيم. يكون عالج حالة عدم تحمل الالكتوز بعدة

ثل م إجراءات مثل إنقاص كمية الحليب المتناولة، تناول اللبن والجبن، تناول الخضار الخضراء

البروكولي لتعزيز الوارد من الكالسيوم، استعمال حبوب تحوي على الالكتاز. إن فقد الالكتاز 

المرتبط بتقدم العمر يمثل حالة تناقص في كمية الالكتاز أكثر من كونها حالة وجود لشكل معدل 

 وغير فعال من الالكتاز

 ل السكروز وتتضمن المعالجة عوز السكراز واإليزومالتاز: إن هذا العوز يؤدي إلى عدم تحم

 الحد من تناول السكروز والمعالجة ببدائل اإلنزيم
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يتم فقد بعض أنزيمات الديسكاريداز بشكل سريع بحاالت اإلسهال من قبل من الجدير بالذكر أنه  

األشخاص السليمين مما يؤدي إلى عوز مؤقت لهذه اإلنزيمات، وبناء على ذلك فإن تناول كمية كبية 

لغذاء من قبل المرضى الذين يمرون بمرحلة نقاهة من هذا االضطراب سيؤدي إلى تفاقم حالة من ا

 اإلسهال.

  :أنزيمات الديسكاريداز تشخيص عوز -12-2

إن تشخيص عوز إنزيم خاص بثنائي سكريد ما يكون بإجراء اختبارات التحمل الخاصة بثنائي السكريد 

ً لقياس كمية الكربوهيدرات التي لم يتمالموافق. يعتبر قياس الهيدروجين في النفس اخت  باراً موثوقا

 امتصاصها من قبل الجسم وإنما تم استقالبها بدالً عن ذلك من قبل ميكروفلورا األمعاء.
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 الدسم
تتكون الدسم من الكربون, الهيدروجين واألوكسيجين. تتشكل الدسم من ارتباط جزيئة غليسيرول مع 

ي غليسيريد )جزيئة غليسيرول مع ثالثة أحماض دسمة تشكل جزيئة ثالثي الحموض الدسمة لتشكل ثالث
 غليسيريد واحدة( ويمكن لجزئية ثالثي الغليسيريد أن تحتوي ثالثة أحماض دسمة متماثلة أو مختلفة.

 
 بنية الحموض الدسمة: -1

بيعة كارهة طأي أن له يتألف الحمض الدسم من سلسلة هيدروكاربون كارهة للماء مع نهاية كربوكسيلية 
للماء وأخرى محبة للماء إال أنه في الحموض الدسمة ذات السلسة الهيدروكربونية الطويلة فإن الصفة 

ذّرات إلى  3يتراوح طول سلسلة الهيدروكربون في الحمض الدسم بين  . الكارهة للماء هي المسيطرة
 الحمض الدسم: التي يحملها الهيدروكربون (. تكون سلسلة 38Cإلى 4C ذّرة كربون ) 33

: حيث تكون جميع الروابط في السلسة مهدرجة أو مشبعة fully saturatedمشبعة بشكل كامل  -
 ذرة كربونpalmitic acid (83 ) مثل حمض النخل

وحيدة عدم اإلشباع: حيث تحتوي رابطة مضاعفة واحدة مثل حمض الزيت المتواجد بشكل خاص  -
 في زيت الزيتون 

توي أكثر من رابطة مضاعفة مثل حمض اللينولئيك الذي يحتوي رابطتين عديدة عدم اإلشباع: وتح -
. إن نوع (3)أوميغا  لينولينيك الذي ينقصه ستة ذرات هيدروجينحمض ألفا و ( 3)أوميغا مضاعفتين 
الدسمة الداخلة في تركيب ثالثيات الغليسيريد هو الذي يعطي كل نوع دسم صفاته المميزة  األحماض

 .له
 

 ض الدسمة:تسمية الحمو -2
طة للحموض الدسمة طول السلسلة وعدد الروابط المضاعفة. على سبيل المثال:  تحدد التسمية المبسَّ

 carbon saturated-16ذّرة كربون    83ترمز إلى حمض النخل المشبع المؤلف من  16:0
palmitic acid   هو كربون مجموعة الكربوكسيل ( . حمض الزيت  8)حيث أن الكربون رقمOleic 

acid 81  18:1ذّرة كربون مع رباط واحد مضاعف يرمز بـ . 
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رقم بعد الرمز يحدد  وكتابةدلتا عبر كتابة رمز  فيكون ذلك موقع أي رباط مضاعف أما إذا أردنا تحديد
ذّرة كربون مع رباط مضاعف  57مثال )حمض دسم مؤلف من  ترتيب الكربون الحامل للرابطة المضاعفة

:20يمثل بـ  83والكربون  85واآلخر بين الكربون  87كربون  وال 5بين الكربون  2Δ(9,12) . 

, في حين تنتج cisكل الحموض الدسمة التي توجد بشكل طبيعي تكون الروابط المضاعفة فيها بالتمثيل 
 الزيوت hydrogenationمن هدرجة  transالحموض الدسمة بالشكل 

 
 ارتباط الحموض الدسمة مع الغليسيرول: -1
تبط جزيئة غليسيرول مع ثالثة حموض دسمة لتشكل جزيئة ثالثي غليسيريد واحدة. إن الغليسريدات تر 

الثالثية التي تحتوي نفس الحمض الدسم في المواقع الثالث كلها تدعي الغليسريدات الثالثية البسيطة 
سبيل المثال هي  على83:7وتسمى بعدد الحمض الدسم الذي تحتويه. الغليسريدات الثالثية البسيطة لـ 

 ( . 83:7)غليسيريد ثالثي بسيط ل    tripalmitinتري بالميتين 
إن غالبية الغليسريدات الثالثية المتكونة طبيعيًا مختلطة: حيث تحوي حمضين دسمين أو أكثر مختلفين 

ن  نوع األحماض الدسمة الداخلة في تركيب ثالثيات الغليسيريد هو الذي يعطي كل نوع دسم صفاته وا 
  .المميزة
 

 وظائف الدسم: -4
 5 في الجسم لتشكل مصدرًا للطاقة ويزود كل غرام دسم بالمواد الدسمة تتأكسد إنتاج الطاقة:  -

 كيلوكالوري 
 جزء من أنسجة الجسم مثل الدماغ واألنسجة العصبية -
 : تعمل على حماية األعضاء الداخلية من األذىالحماية -
 الحرارة من الجسم العزل: يمنع تواجدها تحت الجلد من فقدان -
 الشبع: يعمل تواجد الدسم على تثبيط حركة المعدة واإلفراز المعدي -
 الفيتامينات المنحلة بالدسم. ضرورية المتصاص -
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 االغذية مصادر الدسم في -5

منتجات في و  الزيوت النباتية تتواجد الدسم فيإذ  الدسمةيوجد مصادر حيوانية ومصادر نباتية للمواد 
 .الحيوانيةوالدهون األلبان 

 تلك أي واضحبشكل  الغذائي النظام فيمن الضروري اإلشارة إلى أن المواد الدسمة يمكن أن تتواجد 
الطبخ، في حين يجب التنبيه  وزيوت) والصناعي )مرغرين النباتي والسمن كالزبدة، بوضوح نراها التي

أو كالحلويات  عند طهيها مأكوالتال إلى نضيفها التي كتلكالمخفية  أو المرئية غيرإلى المواد الدسمة 
البطاطا،  المخفية كرقائق بالدهون  األطعمة بعض تزخر كما المايونيز،مثل  المواد الدسمة مستحلبات

 تختلف كمية الدسم باختالف األغذية كما يظهر في الجدول التالي:لذلك 

 
 

أما التي تكون  Oils  تبالزيو  C° 20المواد الدسمة التي تكون سائلة في درجة حراره أقل تسمى 
هي مشتقات من  Oilsوالزيوت  Fats إن الدهون .   Fats ن الدهو صلبة في حرارة الغرفة فتسمى 

)مشبعة، وحيدة عدم  المختلفة في طول السلسلة ودرجة االشباع fatty acidsالحموض الدسمة 
 .لطةثية البسيطة والمختوجميعها مزائج معقدة من الغليسريدات الثال اإلشباع، متعددة عدم اإلشباع(
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وت عض الزيب التالي نسبة أنواع األحماض الدسمة المشبعة وغير المشبعة في شكلال يظهر في
 والدسم

 

 
 المواد الدسمةعض ب نسبة أنواع األحماض الدسمة المشبعة وغير المشبعة في

 
 يالحظ من الشكل السابق:

ة التي تحتوي كون بشكل كبير من الغليسريدات الثالثيإن الزيوت النباتية مثل زيت الذّرة وزيت الزيتون تت
 يحتوي زيت الزيتون علىحموض دسمة غير مشبعة ولهذا هي سائلة في درجة حرارة الغرفة، مثاُل 

ذّرة كربون( والتي ينتج عنها  81- 83نسبة عالية من الحموض الدسمة طويلة السلسلة غير المشبعة )
 الحالة السائلة له.  

ذّرة كربون( في الزبدة إلى  81-83العالية من الحموض الدسمة المشبعة طويلة السلسلة ) تؤدي النسبة
ارتفاع درجة انصهارها وبالتالي هي صلبة قلياًل في درجة حرارة الغرفة في حين يكون السمن البقري 
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رة احاوي على نسبة أكبر من الحموض الدسمة المشبعة طويلة السلسلة ولذلك فهو صلبًا في درجة حر 
الغرفة. يمكن القول أن الغليسريدات الثالثية التي تحتوي نسبة عالية من الحموض الدسمة المشبعة 

)المكون الرئيسي في الدهون البقرية( تكون صلبة ودهنية في  tristearin مثل غليسيريد التري ستيرين
 درجة حرارة الغرفة.

 مالحظات:
  كيلوكالوري. 5عطي غرام من الدسم ي 8من الضروري اإلشارة أن كل 
 8  كيلو كالوري  5غرام زيت أو سمنة يعطي 
 8  ماء( % 57دسم و  %17كيلو كالوري )الزبدة  5غرام زبدة تعطي أقل من 
  ال تحتوي الزيوت النباتية كوليستيرول في حين تحوي الدسم الحيوانية مثل الدسم الحليب ودسم

 اللحوم إضافة إلى البيض على الكوليستيرول
 

 لمرجعية من الدسم في النظام الغذائيالقيم ا -6
ينبغي أن يكون مدخول الطاقة متوازنًا مع استهالك الطاقة ولتجنب زيادة الوزن غير الصحية فإنه 

 ينصح تبعًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية بما يلي:
 total energyمن إجمالي مدخول الطاقة  % 37يجب أن ال تتجاوز النسبة الكلية للمواد الدسمة  -
 من إجمالي مدخول الطاقة %87أقل  saturated fatty acidsنسبة المواد الدسمة المشبعة  -
 % 87-3نسبة المواد الدسمة عديدة عدم اإلشباع  -
 من إجمالي مدخول الطاقة %8أقل من  trans fatty acidsنسبة المواد الدسمة المتحولة  -
ة والمتحولة إلى غير المشبعة وخاصة عديد ينصح بتغير استهالك المواد الدسمة بعيدًا عن المشبعة -

 عدم اإلشباع مع العمل على تحقيق هدف القضاء على الدسم المتحولة المنتجة صناعيًا 

 
 كيف يمكن تقليل المدخول من المواد الدسمة  -7

 يمكن تقليل الوارد من المواد الدسمة وتحديدًا تلك المشبعة والمتحولة المنتجة صناعيًا من خالل:
 بالبخار والسلق بداًل من القليالطهي  -
 غير المشبعة مثل زيت الذرة ودوار الشمسدسم االستعاضة عن الزبدة والسمنة بالزيوت الغنية بال -

 وفول الصويا والكانوال
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زالة الدهون الظاهرة  - ومن الضروري اإلشارة أن اللحوم تحوي تناول اللحوم الخالية من الدهون وا 

) النسبة بين الحموض   P/Sد والدهن. كما تجدر اإلشارة إلى نسبة مواد دسمة حتى بعد إزالة الجل

الدسمة عديدة عدم اإلشباع إلى الحموض الدسمة المشبعة( تكون في اللحوم البيضاء أعلى من 

اللحوم الحمراء أي أن اللحوم البيضاء تحوي حموض دسمة عديدة عدم اإلشباع أكثر من اللحوم 

 الحمراء. 

طعمة المخبوزة والمقلية والوجبات الخفيفة المعبأة سابقًا مثل الكيك والبسكوت الحد من استهالك األ -
 والرقائق والفطائر والتي تحوي دهون متحولة منتجة صناعياً 

 

 

 هضم وامتصاص الدسم الغذائية -8

يبدأ هضم الدسم في المعدة ويقوم الليباز اللساني بتحفيزه، ويتم  :الدسم الغذائية في المعدة -8-1
الليباز اللساني في غدد موجودة في نهاية اللسان. إن األهداف الرئيسية لليباز اللساني هي  إنتاج

جزيئات ثالثي الغليسيريد وخاصة تلك الحاوية على حموض دسمة قصيرة أو متوسطة الطول )أقل من 
از المعدي بذرة كربون كتلك الموجودة في دسم الحليب( كما يتم تحطيم ثالثي الغليسيريد أيضًا باللي 85

 الذي يتم إفرازه من مخاطية المعدة. 
الحمضية تلعب دورًا في هضم الليبيدات وخاصة في المواليد الجدد التي يكون المعدية إن هذه الليباز 

بالنسبة لها دسم الحليب من أهم مصادر الطاقة. كما تلعب الليباز اللسانية والليباز المعدية دورًا هامًا 
م خلل ما في الوظيفة البنكرياسية حيث تساعد حيث تساعد الليباز اللسانية لألشخاص الذين لديه

 والمعدية هؤالء على هضم ثالثي الغليسيريد على الرغم من الغياب الكامل أو الجزئي لليباز البنكرياسية.

 
تحصل عملية استحالب الدسم الغذائية في استحالب الدسم الغذائية في األمعاء الدقيقة:  -8-2
ني عشر. يعمل االستحالب على زيادة المساحة السطحية لقطيرات الدسم الكارهة للماء مما يمكن االث

اإلنزيمات الهاضمة من العمل بشكل فعال. يتحقق االستحالب بآليتين مكملتين وهما األمالح الصفراوية 
 وعملية المزج بسبب الحركة الحوية لألمعاء. 
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يتم تحطم الغليسيريدات الغذائية, إسترات البنكرياسية:  هضم الدسم الغذائية باإلنزيمات -8-1
 الكوليستيرول والفوسفولبيدات باإلنزيمات البنكرياسية والتي يتم التحكم بإفرازها هرمونيًا. 

تراكيز عالية في ب الذي يتواجد يتم العمل عليها من قبل الليباز البنكرياسية الغليسيريدات الثالثية:
لذلك فإنه فقط في الحاالت الشديدة من العوز البنكرياسي )كما هو الحال في العصارة البنكرياسية 

 التليف الكيسي( يؤدي إلى سوء امتصاص الدسم.
يفرز أيضًا من البنكرياس وهو يعمل على إعادة فعالية الليباز  Colipaseاإلنزيم الثاني وهو كوليباز  

 في حال وجود مثبطات. 
 

 % 89-87ظم الكوليستيرول في األغذية يكون بشكل حر مع وجود مع هضم إسترات الكوليستيرول:
منه بشكل مؤستر.  يتم حلمهة إسترات الكوليستيرول ويعطي بذلك الكوليستيرول والحموض الدسمة 

  .الحرة 
 كما يتم تحرير الحموض الدسمة من الفوسفولبيدات

 

ية. البنكرياسالهاضمة اإلنزيمات  يتم التحكم هرمونياً بإفراز: التحكم الهرموني بهضم الدسم -8-4

على تقليص المرارة مما يحرر  والصائم الذي يعملمن قبل مخاطية العفج األسفل هرمون يتم إفراز 

 كما يعمل على إنقاص حركة المعدة مما يؤخر إفراغ محتويات المعدة إلى األمعاء الدقيقة.  الصفراء

الذي يسبب تحرير محلول غني بالبيكربونات  secretinتفرز خاليا األمعاء أيضاً هرمون ببتيدي 

من قبل البنكرياس والكبد, يعمل هذا المحلول على تعديل حموضة محتوى األمعاء وجعلها مناسبة 

 لعمل اإلنزيمات البنكرياسية الهاضمة

 

تشكل نواتج هضم الدسم مع األمالح الصفراوية امتصاص الدسم من خاليا مخاطية األمعاء :  -8-5
المسالت التي تسهل مرور الدسم الكارهة للماء إلى داخل الزغابات  دسممينات الذوابة في الوالفيتا

الحموض الدسمة القصيرة والمتوسطة الطول ال تحتاج إلى المسالت . المعوية حيث يتم امتصاصها
 ليتم امتصاصها من قبل الزغابات المعوية. 

 

لى تزايد الدسم في البراز )بما في ذلك يؤدي سوء امتصاص الدسم إسوء امتصاص الدسم:  -8-6
  steatorrheaالفيتامينات الذوابة في الدسم والحموض الدسمة األساسية( تسمى هذه الحالة ب     
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أي اإلسهال الدهني وهي تنتج إما من خلل في هضم الدسم أو/وخلل في امتصاصها. تنتج هذه 
ن كرياس )يسبب هضم ضعيف( أو ينتج ماالضطرابات عن عدة أسباب مثل التليف الكيسي في البن

 األمعاء القصيرة 
 

 يدخل نواتج هضم الدسم الذي تم فيإعادة اصطناع ثالثي الغليسيريد وإسترات الكوليستيرول :  -9

المرحلة السابقة امتصاصه إلى الشبكة السيتوبالسمية للزغابات المعوية حيث تقوم هذه الخاليا 

وإسترات الكوليستيرول والفوسفولبيد  كما تصطنع باصطناع كالً من ثالثي الغليسيريد 

apolipoprotein B-48 تشكل هذه المكونات مع الفيتامينات المنحلة في الدسم الدقائق الكيلوسية .

chylomicrons تهاجر بعد ذلك الدقائق الكيلوسية إلى اللمف الذي يحمل هذه الدقائق بدورها إلى .

أما الحموض الدسمة قصيرة ومتوسطة السلسلة فهي تصل إلى الدم  الدم ومن ثم إلى األنسجة المختلفة،

 . مباشرة

 
 تخزين الدسم في الجسم -11

مية تراكم الدسم في األنسجة الشححيث ت وحول األحشاءالخزان األساسي لفائض الدسم هو تحت الجلد 
 الرجل حولالبدانة، وعادة ما تتراكم الدسم عند عند تناول كميات زائدة عن حاجة الجسم وتتطور 

 األحشاء مما يشكل خطرًا على صحة الرجل ويزيد من خطر األمراض القلبية الوعائية.
يحدث عند اتباع نظام غذائي فقير جدا  )كمااستقالب كميات كبيرة من الدسم بشكل مفاجئ  يؤدي

اقي طالجسم، لذلك ال ينصح بأخذ حمية غذائية تعطي وارد بالكربوهيدرات( يؤدي لفرط الكيتونات في 
 ك.كالوري  8777-177أقل من 

 
 هدرجة الحموض الدسمة -11

األحماض الدسمة في الدسم المشبعة أكثر ثباتية من غير المشبعة. تعتمد عملية هدرجة الدسم على 
 تحويل الرابطة المضاعفة في الحموض الدسمة غير المشبعة إلى رابطة أحادية

ويرفع نقطة  للدسم مما يجعل الدسم أقسى الكيميائية والبنيةالهدرجة مما يؤدي لتغير الصفات الفيزيائية 
الذوبان. إال أن عملية الهدرجة تترافق مع تغير البنية الفراغية لألحماض الدسمة حيث تتواجد األحماض 

إال أن الهدرجة   Cis الدسمة وحيدة وعديدة عدم اإلشباع في الظروف الطبيعية بالشكل المقرون الدسمة
أي أن هدرجة الدسم تؤدي لتشكل الدسم المتحولة الغير موجودة  trans ل المفروق تترافق بالتحول للشك
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الطبيعية هذا وقد ربطت الدراسات بين استهالك الدسم بالشكل المفروق وبين زيادة خطر في الحالة 
 األمراض القلبية الوعائية

 
 Rancidityالتزنخ  -12
 منتجات الحليب بسبب تحرر الحموض التزنخ فيحيث يكون وهو ينتج عبر الحلمهة أو األكسدة  

 الدسمة من ثالثي الغليسريد بفعل الجرائيم وقد يؤدي ذلك إلى رائحة غير مرغوبة.
واألسماك والزيوت وباقي الدسم من غير األلبان ومشتقاتها  مأما التزنخ في الدسم األخرى مثل اللحو 

ي تأكسد . يؤدء ومن ثم تزنخهافتحدث بسبب أكسدة الحموض الدسمة غير المشبعة بأوكسجين الهوا
الحموض الدسمة غير المشبعة إلى خسارتها وبالتالي إنقاص القيمة التغذوية لها كما أنه يغير الصفات 

 الحسية للمادة الدسمة. 

 

 

 

 

 (Essential fatty acidsالحموض الدسمة األساسية )
 

 مقدمة:
 األحماض اسم عليها التي ُيطلق كيوليناللين ألفا وحمضاللينوليئيك  حمض باصطناعالجسم ال يقوم 

 ،كما تم اإلشارة سابقًا(   PUFA الدسمة األساسية )وهي من األحماض الدسمة عديدة عدم اإلشباع  
 سم. الد األحماض هذه على الغذائي نظامنا يحتوي  أن لذلك ُيفضل

 مثاًل: لية وبذلك يوجدعادة تبعًا لموقع أول رابطة مضاعفة بالنسبة إلى النهاية الميتي  PUFAتصنف 
  تقع الرابطة المضاعفة األولى على الكربون الثالث من جهة المجموعة الميتيلية  حيث 3أوميغا 
  فتقع الرابطة المضاعفة األولى على الكربون السادس من النهاية الميتيلية  3أوميغا 

روابط مضاعفة أما حمض  3وهو يحتوي على  3ممثاًل لعائلة األوميغا  يكيعتبر حمض ألفا اللينولين
 وهو يحوي رابطتين مضاعفتين كما هو واضح من الشكل التالي: 3اللينوليئيك فهو ممثل لعائلة أوميغا 
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 مصادر الحموض الدسمة األساسية:
تعد البذور الزيتية وزيوت الخضار )الزيوت النباتية الصالحة لالستهالك التغذوي متل زيت دوار الشمس 

الصويا وغيرها( من مصادر حمض اللينوليئيك أما الجوز وزيت بذر الكتان فهو من المصادر  والذرة وفول
 الجيدة لحمض ألفا لينولينيك.

للحفاظ على الصحة، إذ وجدت إحدى الدراسات  3إلى أوميغا  3ينصح بنسبة بتقليل نسبة أوميغا     
قد أدت إلى أقل تشكل للتصلب  3ا إلى أوميغ 3من أوميغا  8:  8التي أجريت على الفئران أن نسبة

إلى  3العصيدي بالمقارنة مع النسب األخرى، كما أن شدة التصلب العصيدي تزداد بازدياد نسبة أوميغا 
 , أي ينصح باستبدال الزيوت النباتية بزيت السمك وزيت بذر الكتان والجوز.3أوميغا 
ي الصطناع الحموض الدسمة األخرى فتعتبر حمض ألفا لينولينيك و حمض اللينوليئيك طالئع      

 األساسيين مثل الحمضين على هذين باالعتماد سمةالد األحماض أنواع بعض ينتجالجسم أن الجسم  إذ 
 Arachidonic acid and) والدوكوساهيكسانوئيك األراشيدونيك و اإليكوسابنتانوئيك  أحماض

eicosapentanoic acid) التي تتحول من حمض اللينولينيك إلى أحماض , إال أنه نظرًا للنسبة القليلة
والدوكوساهيكسانوئيك فإنه ينصح بالحصول على هذين الحمضين من مصادر غذائية  اإليكوسابنتانوئيك 

 أال وهي األغذية البحرية وفي مقدمتها  األسماك الدهنية )السردين مثااًل(.
ملغ من  8777-377وعيًا مما يؤمن توصي منظمة الصحة العالمية بتناول حصتين من السمك أسب    

غرام من هذين  8والدوكوساهيكسانوئيك, كما توصي بعض الدراسات بتناول اإليكوسابنتانوئيك أحماض 
 الحمضين للمرضى المصابين بأمراض القلب اإلكليلية.

 
 1التأثيرات اإليجابية ل أوميغا 

 أمراض القلب:
حيث أظهرت  3أوميغا  رض القلب التاجي ترجع إلى تشير الدراسات إلى أن فائدة تناول األسماك لم

ن تشير الدراسات بأ, كما ولكن ليس السمك خالي الدهون بالوقاية سمةالدراسات ارتباط األحماض الد
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)مقابل عدم التناول أبدا أو أقل من مرة واحدة في األسبوع مرات في  3-5ين استهلكوا األسماك ذاألفراد ال
 أقل.يات مرض قلب تاجي الشهر( كان لديهم خطر وف

ل األسماك تناو  لديهن ارتبطقد بالداء السكري من النوع الثاني  أظهرت دراسة أخرى أن النساء المصابات
ل كبير مع معدل أق الشهر( بشكلمرات أو أكثر في األسبوع بالمقارنة مع أقل من وجبة واحدة في  5)

 لحدوث مرض القلب التاجي ومعدل وفيات إجمالي. 
ن طريقة تحضير السمك )مطهي مقابل مقلي( قد تؤثر إف المستهلك،ضافة الى نوع ومقدار السمك باإل 

دراسة الصحة القلبية الوعائية ترافق استهالك أسماك الطون أو  التاجي، ففيعلى خطر مرض القلب 
ا ألن ر األسماك األخرى المشوية أو المحمصة مع خطر أقل لفشل القلب الطارئ مقابل السمك المقلي نظ

 .3إلى أوميغا  3أوميغا مما يزيد من نسبة  القليتفقد وتستبدل بزيت  قد 3األحماض الدسمة أوميغا 
 

ن أجل م )يوصى بالرغم من التأثير النافع المعين الستهالك السمك الدهني على مرض القلب التاجي
أنه توجد  اال سبوع(األاستهالك السمك الدهني على األقل مرتين في بخفض خطر مرض القلب التاجي 

كن مع ذلك ل الدهني،مخاوف بشأن التأثيرات للزئبق والملوثات األخرى الموجودة في السمك بالوقت ذاته 
يبدو أن منافع استهالك السمك الدهني مجتمعة تفوق المخاوف من التعرض للزئبق مع االستثناء المحتمل 

 للنساء الحوامل.
 

 1تأثيرات أخرى ل أوميغا 
 ت زيت السمك والحميات الغذائية الغنية بالسمك على تخفيض ثالثي الغليسيريدتؤثر مكمال 
   تسهم في الحد من تجمع الصفيحات 
  دور في انخفاض خطر حدوث األلزهايمر, كما  3على مستوى التأثيرات العصبية وجد ل أوميغا

 ترافق استعمالها مع تحسن االكتئاب, وتحسن الوظيفة الدماغية.
  ولذلك تضاف لحليب الرضع واألطفال  األطفال دماغ نمو تسريع في مهماً  دوراً  3تلعب أوميغا 
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 البروتين
 مقدمة -1

معدنية  ناصرعتتكون البروتينات من الهيدروجين والكربون واألوكسجين كما تحوي في بعض الحاالت 
لكربون، الماء د اوالحديد. تصطنع النباتات الحموض األمينية من ثاني أكسي تالفوسفور والكبريمتل 

 والمركبات الحاوية نتروجين، أما الحيوانات فتصطنع البروتينات لكن ال تصطنع األحماض األمينية. 
 

تتكون البروتينات من حموض أمينية مرتبطة مع بعضها. يمكن للبروتين أن يتكون من ارتباط اآلالف 
 أن تتكون من أقل من مئة حمض من األحماض األمينية كما يمكن لبعض البروتينات مثل األنسولين

تقسم البروتينات إلى نمطين رئيسيين اعتمادا على شكل جزيئة البروتين: البروتينات الكروية  أميني.
 من أمثلة البروتين في الغذاء األلبومينات, الميوزين, الكازئين, الغلوتينين والليفية.

 

 الجسم في وظائف البروتينات  -2
 من اإلصالح واستبدال دونها من ولن تتمكن الجسم، منها ُيبنى التي ناءالب حجارة البروتينات تعتبر
 من البروتينات، يتركز كيلوغراماً  11 حوالى كيلوغراماً  70 وزنه يبلغ رجل   ويحتوي جسم الجسم.  خاليا
 للبروتينات استعماالت عديدة ومهمة في الجسم: .الهيكلية العضالت في تقريباً  نصفها

 ألنسجة البنيوية كالجلد والكوالجينالمكّون األساسي ل -
 تشكيل نسج جديدة خالل النمو، الشفاء من الجروح، الحمل واإلرضاع. -
 يحتاج الدم للبروتين لبناء خاليا الدم الحمراء والبيضاء والعديد من مكّونات البالزما  -
 ضرورية لتعويض األنسجة المفقودة أثناء االستقالب  -
لى البروتين الذي تحتاج إليه لتشكيل األجسام المضادة وخاليا تعتمد المناعة في الجسم كذلك ع -

 الدم البيضاء التي تحارب المرض. 
 .إلى البروتينات يحتاج تشكل اإلنزيمات والهرمونات -
اد مخازن وبعد استنف يلجأ الجسم في حال عدم حصول على الطاقة الكافية من الطعام الذي تتناوله -

بروتينات التي تشّكل جزءاً من بنية الجسم كمصدر للطاقة ويعطي إلى استخدام ال الدسم والسكريات
ك. كالوري.  كما قد تؤدي بعض العوامل كالجروح وااللتهابات وبعض  3غرام بروتين  8كل 

األمراض كالسرطان والسكري غير المنضبط والجوع إلى خسارة كميات كبيرة من البروتينات، 
 فيبدأ الجسم بخسارة العضالت
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 Essential amino acidsاألمينية األساسية الحموض  -1

يتطلب جسم اإلنسان األحماض األمينية الصطناع البروتينات التي يتطلبها أنسجة الجسم. بعض    
األحماض األمينية يتم الحصول عليها عبر اصطناعها من أحماض أمينية أخرى حيث يحدث ذلك 

مثل السيستئين الذي يصطنع من المثيونين  transformation,في الكبد وتسمى هذه العملية بالتحول 
والتيروزين الذي يصطنع من الفينيل آالنين. تسمى األحماض األمينية التي يصطنع منها أحماض 
أخرى باألحماض األمينية األساسية وهي الحموض األمينية التي ال يستطيع الجسم اصطناعها أو 

 ,valine, leucine, isoleucine, methionine, lysineتصطنع بكميات غير كافية وهي  
threonine, tryptophan and phenylalanine.  

 
  Limiting amino acidsالحموض األمينية المحددة  -4

وهي الحموض األمينية األساسية الغير متوافرة أو المتوافرة فقط بكميات قليلة في غذاء بروتيني ما. 
ين أن في حعامة  الليزين محدود في بروتين الحبوب وكأمثلة عن الحموض األمينية المحددة نذكر أن

، والتريبتوفان لحموالالمتيونين فهو محدود في بروتينات الحليب ، أما التريونين محدود في القمح والشعير
 والذرة والرز.محدود في الكازئين 

 
  Biological value of proteinsالقيمة البيولوجية للبروتين  -5

ال تصطنع البروتينات فإنه الغذائي الكميات الالزمة من األحماض األمينية عندما ال يحوي النظام 
الضرورية للجسم. تسمى البروتينات التي تحوي كل الحموض األمينية األساسية وبكميات كافية لدعم 
النمو والمحافظة على حالة صحية جيدة بالبروتينات ذات القيمة البيولوجية العالية. عادة ما تكون 

لوجية للبروتين . تعرف القيمة البيو نات النباتية ذات قيمة بيولوجية أقل من البروتينات الحيوانيةالبروتي
 غرام من بروتين. 877بأنها عدد غرامات البروتين التي تتكون في الجسم عند استهالك 

ألم هو اويظهر في الشكل التالي القيمة البيولوجية لبعض البروتينات وكما يظهر فيها أن بروتين حليب 
 األعلى قيمة بيولوجية.
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من المالحظ من الجدول السابق ان القيمة البيولوجية األعلى للبروتين هي لبروتين حليب األم يليها 
بيض الدجاج. كما تجدر اإلشارة إلى أنه أثناء عمليات الطهي المختلفة تحدث العديد من التفاعالت 

ية لبروتين سواء عبر تحطم الحموض األمينية وخاصة األساسوالتي يمكن أن تقلل من القيمة البيولوجية ل
 او عبر تكون منتجات مقاومة للهضم. 

 

 المصادر الغذائية للبروتينات والمكمالت الغذائية للحموض األمينية -6
 والمنتجات الحليب ومنتجات والبيض والحليب واألسماك كاللحوم الحيوانية المنتجات تناول يساعد
  البروتين.  من حاجته على الحصول على الجسم والفاصولياء والخضار كالحبوب النباتية

إال  ،متفاوتة بكميات ولكن األمينية األساسية األحماض بعض على البروتين مصادر تحتوي جميع
 ال قليلة منه كميات على تحتوي إال ال األساسية أو األمينية األحماض إلى أحد تفتقر ما غالباً  أنها
يظهر في الجدول التالي محتوى بعض األغذية من م )حمض أميني محدد(. الجس حاجات تكفي

 البروتين.
يهضم البروتين ذو المصدر الحيواني بشكل أكبر من البروتين ذو المصدر النباتي، لذلك ينصح أن 

لدراسات وجدت ا بالمقابلوالحليب واللحوم واألسماك.  يكون جزءًا من البروتين مستهلكًا من البيض
ًا بين االستهالك العالي للبروتين وخطر تطور سرطان الكولون، ارتفاع الشحوم وتراجع وظيفة ارتباط

 الكلية عند كبار السن.
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 القيمة المرجعية والحاجة الغذائية من البروتين: -7

 7.1من البروتين هي  (recommended daily allowance, RDA)الكمية المنصوح بها يوميًا 
تتغير الحاجة من البروتين تبعُا للعمر فعلى  لمثالي( بغض النظر عن العمر.غ/كغ/الوزن )الوزن ا

سنوات، كما تزداد خالل غرام تحت عمر أربع  83غرام بروتين للرضع و 83سبيل المثال ينصح ب 
من إجمالي الوارد الطاق  %89-87الحمل واإلرضاع. يشكل الوارد الطاقي من البروتين حوالي 

 اليومي.
الكمية الموصى بها كحد أدنى للحفاظ على ميزان  recommended daily allowanceتعتبر 

الذي   (Physical activity level, PAL)اآلزوت لكنها ال تأخذ بعين االعتبار النشاط الفيزيائي  
 يختلف بين األشخاص. 

حفاظ ليتناقص معدل احتباس اآلزوت عند األشخاص ذوي النشاط الفيزيائي المنخفض ولذلك فإنه ل
على أنسجة العضالت يحب زيادة البروتين لديهم بالمقارنة مع األشخاص النشيطين، وعلى ذلك وباألخذ 
بعين االعتبار أن النشاط الفيزيائي يتناقص مع التقدم بالعمر فإنه من الضروري أن يؤخذ بالحسبان 

ن صة بوجود العديد مهذا العامل عند كبار السن عند تقدير كمية البروتين المنصوح بها لهم, خا
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العوامل الفيزيولوجية التي ستعيق استخدام البروتين لديهم )وبالتالي الحاجة للبروتين( مثل ضعف 
 الهضم, ضعف االمتصاص و مقاومة اإلنسولين.

غ/كغ  8.5- 8سنة هي  39بناء على ذلك فإن الحاجة اليومية من البروتين لكبار العمر بدءًا من 
لى  8.9-8.5سنة وتزداد الحاجة في حال المرض الحاد والمزمن إلى  39وزن بدءًا من عمر   5وا 

 غرام في حال المرض الشديد والجروح الكبيرة وسوء التغذية.
أسبوع بحيث حصل كبار السن  83سنة واستمرت  00-99أظهرت دراسة شملت كبار السن من عمر 

ما ًا في إطراح األزوت في البول. كغ/كغ/الوزن يوميًا تراجعًا في كتلة العضالت وتناقص 7.1 على 
سنة  05-07سنوات أن فقد األنسجة الخالية من الدهون عند كبار العمر  3أظهرت دراسة استمرت 

 فقط. غ/كغ/الوزن  7.1غ/كغ/الوزن كان أقل من أولئك الذين تناولوا   8والذين تناولوا بروتين بمقادر 
ة عوامل مثل النشاط الفيزيائي، العمر، الحالة كمحصلة تختلف الحاجة للبروتين اعتمادًا على عد

الصحية وهذه العوامل بدورها ستنعكس على الحاجة من البروتين لذبك فإنه ينصح بزيادة الوارد من 
من كتلة العضل بدءًا من عمر  % 8-7.9البروتين بدءًا من منتصف العمر ذلك أن الجسم يفقد من 

 البروتيني قبل هذا العمر. سنة لذلك ينصح بالبدء بزيادة الوارد 97
غ/كغ للمرأة المرضع. بكل األحوال 5غ/كغ و 8.9-8.3تزداد الحاجة للبروتين خالل الحمل لتصبح 

 من الوارد الطاقي اليومي بشكل بروتين. % 89- 87يوصى بأن يكون 
 

8- Supplementation of amino acids 
أن يعوض بتناول غذاء آخر يحوي ذلك  نقص أحد الحموض األمينية األساسية في غذاء ما يمكن 

الحمض األميني، فعلى سبيل المثال القمح فقير بالليزين بينما الفاصولياء فقيرة بالميثيونين. هذا يعني 
مزج البروتينات ذات القيمة البيولوجية المنخفضة يكمل بعضها وبالتالي يزود بأغذية ذات مجال  أن

 يحسن القيمة البيولوجية. أي واسع من الحموض األمينية األساسية
هذه الحقيقة هامة للنباتيين اللذين يحصلون على حاجتهم من البروتين فقط حيث يجب أن يقوموا بتنويع 

 مصادر البروتينات التي يستهلكوها وال يكتفوا فقط بتناول كميات كافية منها.
 
 هضم البروتينات -9

يقة لماء( إلى عديدات ببتيد. في األمعاء الدقيؤدي هضم البروتينات في المعدة )الببسين وحمض كلور ا
تقوم البروتياز البنكرياسية )تريبسين, كيموتريبسين, كاربوكسيببتيداز, إالستاز( بتحوليها إلى ثنائيات 
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من قبل  مجموعة  وثالثيات ببتيد . أخيراً يتم تحويل ثنائيات وثالثيات ببتيد في األمعاء إلى حموض أمينية
 )الشكل التالي(:di and tri- peptidase) هي إنزيمات و   EREPSINإنزيمات

 

 

 

يظهر في الشكل التالي مواقع انفصال الرابطة الببتيدية في األمعاء الدقيقة بفعل انزيمات الحالة للبروتين 
تريبسين, كيموتريبسين, كاربوكسيببتيداز, إالستاز, حيث يستطيع كل إنزيم القادمة من البنكرياس أي 

 ة الببتيدية عند حمض أميني خاصفصل الرابط
بعد امتصاص الحموض األمينية الخاليا في األمعاء تنتقل إلى الكبد عبر الدوران البابي حيث تستخدم 

نزيمات  نتاج الطاقة.تتأكسد إلكما يمكن أن  أو تتحول لحموض أمينية أخرى  لتشكيل بروتينات بنيوية وا 
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 Nitrogen balanceتوازن اآلزوت  -11
غرام من البروتين. إن البروتينات ذات  3.59ول تقريبًا على واحد غرام من اآلزوت من كل يتم الحص

القيمة البيولوجية العليا تكون أكثر قابلية للهضم وبالتالي فإنها تعطي آزوت أكثر من البروتينات ذات 
 القابلية األقل للهضم. 

إلى جسمه من اآلزوت عبر الحمية  يقال إن الشخص بميزان متوازن من اآلزوت عندما يكون الوارد
 الغذائية مكافئ للخارج من جسمه من اآلزوت عبر البول والبراز والجلد وغيره.

عندما يكون الوارد إلى  Negative nitrogen balanceيكون الشخص ذو ميزان آزوت سلبي   
ت ما في حاالجسمه من اآلزوت أقل من الخارج من جسمه أي أنه يفقد آزوت أكثر مما يصل جسمه ك

 Positive nitrogenالمجاعة واألمراض مثاًل، بينما يكون الشخص ذو ميزان آزوت إيجابي 
balance  عندما يكون الوارد إلى جسمه من اآلزوت أكثر من الخارج من جسمه أي أنه يخزن آزوت

 كما في حاالت الحمل وبناء العضالت والنمو. 
 

  Insufficient protein intakeنقص الوارد من البروتين   -11
 يتطور عوز البروتين في بعض الحاالت مثل:      

 الفقدان الشديد كما في حاالت الحروق واألمراض الكلوية -
 فشل امتصاص أو استعمال البروتين الغذاء -
 نقص الوارد التغذوي من البروتين -
صدر روتين كمحيث سيؤدي استعمال الب لطاقيزيادة الحاجة للطاقة دون وجود زيادة في الوارد ا -

 للطاقة إلى نقص البروتين المتوفر للنمو وترميم األنسجة
  البروتين –سوء التغذية الطاقي ويؤدي عوز البروتين إلى مجموعة من األمراض تسمى ب

 
 Protein energy malnutrition (PEM)البروتين  –سوء التغذية الطاقي   -12

ا ن فقر الحمية الغذائية بالبروتين وغالبًا أيضًا فقرهيقصد بهذا المصطلح طيف األمراض الناتج ع     
 Marasmusوالماراسموس  Kwashiorkor بالطاقة ويشمل مرضي الكوالشركور

 الكواشركور:
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لة المبكرة يظهر غالبًا في الطفو  بالبروتين دون نقص بالوارد من الطاقة.ينتج عن حمية غذائية فقيرة 
يظهر في األرياف أكثر من  بعد اعتماده على حليب أمه. عندما يتم فطام الطفل على غذاء نشوي 

 يظهر الطفل مجموعة من األعراض مثل: المدن. 
 أحيانًا معدل وزن إلى طول طبيعي .8
 وذمة بسبب نقص اصطناع األلبومين وهذا ما يقِنع نقص الوزن  .5
 إلنتاناتليتراجع إنتاج البروتينات الجديدة في الجسم مما يؤدي إلعاقة النموو زيادة التعرض  .3
 Fatty liverحدوث الكبد الشحمي  .3
 تغير في تصبغ الشعر والجلد .9

 
 :أو السغل الماراسموس

لتهاب ايتطور عندما تكون الحمية الغذائية ناقصة البرتين والطاقة ويزيد أكثر انتشارا في المدن, 
تمديد )اجة الحليب غالبًا ما تحدث عند االستخدام الخاطئ للتغذية بزج المعدة واألمعاء الحالة سوءًا.

 وتظاهر باألعراض التالية: حليب البقر مثاًل( 
 فقد العضالت .8
 إعاقة النمو  .5
 فقدان طبقة الشحم تحت الجلد .3
 تزداد االنتانات وااللتهابات مما يزيد من سوء التغذية  .3

 إن سوء التغذية الطاقي البروتينييحدث السغل عند كل األعمار لكنه أكثر انتشارا لدى األطفال. 
ادن وغالباً ما تترافق هذه األمراض بعوز بعض الفيتامينات والمع يحدث بشكل أساسي في البلدان النامية

 األخرى.
 

 يمكن مواجهة سوء التغذية الطاقي البروتيني ببعض اإلجراءات:
 mid-upper-arm circumference (MUAC)بقياس  مراقبة النمو .8
 تشجيع اإلرضاع الطبيعي .5
 غذائيةاستخدام المتممات ال .3
 نشر الثقافة الغذائية .3
 تحسين الظروف الصحية وتأمين المياه النظيفة .9
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 الفيتامينات

 بنفسه أو ال يستطيع اصطناعها اصطناعها اإلنسان جسم يستطيع ال للصّحة أساسية مواد الفيتامينات

 يحتاجها تالفيتامينا بعض .استثنائية حالة Vitamin D د الفيتامينويعتبر  ،الحتياجاته كافية بكمية

 نسبًيا كبيرة بكميات الجسم يحتاجها الفيتامينات بقية بينما   B12 فيتامين مثل دقيقة بكميات الجسم

 حمض األسكوربيك مثل

, معروفة طبيعتها تكن لم عشر التاسع القرن  نهاية الفيتامينات وحّتى على المبّكر العمل فترة خالل

 المعادن،و  البروتينات و السّكريات لية النقاوة كالدسم والمغذيات عا  أنّ هو  واضح بشكل ذكره تم ماو 

 بدّقةالتركيب   محّدد غير طبيعي غذاء بدون  جّيدة بصحة الحيوانات على المحافظة تستطيع ال والماء

 حيوان ليمّكن كافًيا كان اليوم في الحليب من صغيرة ملعقة ملئ فمثاًل . الغذائي الّنظام إلى إضافته يتم

  .الّدقيق الّتجريبي الغذائي الّنظام على يشالع من صغير

 بعض على فقط يحتوي  الذي المتنّوع غير الغذائي الّنظام أن عديدة قرون  خالل المعروف من كان 

 الكثير قتل الذي األسقربوط مرض حدوث هو شهرة األكثر الحدث وكان كافي، غير الغذائية العناصر

 الفاجعة هذه منع أو معالجة الممكن من كانبحر ولقد ال في الّطويلة الرحالت خالل البحارة من

 .الحمضيات عصير من فقط قليلة بكميات

 على أثناء التجارب ظهرت والتي الّطبيعية غيرالحاالت  من الكثير هناك األسقربوط، إلى باإلضافة

 وأمكنا( أحيانً  قاتلة تكون )يمكن لبعض هذه الحاالت أن  محددة غذائّية أنظمة باستخدام الحيوانات

 محّدد غير غذاء من صغيرة كميات إضافة خالل من من هذه الحاالت لكل عالج على الحصول
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 وطبيعتها وظيفتها وصف وتمّ  األساسّية المواد هذه عزل تدريجي بشكل الحقاً  تمّ   .بدقةالتركيب 

 وكانت الفيتامينات. الكيميائّية

 : الفيتاميناتتسمية  

 :واسعتين نمجموعتي ضمن تقع الفيتامينات

 بالّدسم المنحلة الفيتامينات هي األولى -

 بالماء المنحلة الفيتامينات هي الثانية -

 أحرف إعطاؤها تمّ  الكيميائي تركيبها وتوضيح المواد هذه عزل يتم أن قبل كثيرة سنوات مرور بسبب 

ض أي حم  C وفيتامين B فيتامين مجموعة هي بالماء المنحلة الفيتامينات. تمييزها بغرض

 .  K وفيتامين E وفيتامين D فيتامين  A   فيتامين فهي بالدسم المنحلة أما ،األسكوربيك

 مصادر الفيتامينات 

 الحمية الغذائية -

 الّنهار ضوء من كافية كميات وصوليمكن اصطناع بعض الفيتامينات مثل فيتامين د ذلك أن  -

 غياب عند لكن يحتاجها، التي د نفيتامي كمّية كل أو جزء من صناعة اإلنسان جسم للجلد يمِكن

 .الغذاء من د فيتامين الحصول والّضروري  األساسي من يكون  الكافي الّشمس ضوء

 جسم في توليدها يتم أن ويمكن الكاملة الفّعالة بصيغتها الفيتامينات الحصول على يتم أن يمكن -

 من تشكيله يتم أن يمكن A فيتامين المثال سبيل فعلىذات الصلة،  موادبعض ال من اإلنسان

 اما النياسين فيمكنالّنباتات،  والموجودة في الكاروتينات باسم المعروفة والّصفراء البرتقالّية األصبغة

 هذه . الغذائّية في البروتينات ويتواجد التربتوفان األساسي األميني الحمض من اصطناعه يتم أن
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يمكن  أخيراً  .precursors أو pro-vitamins بطليعة الفيتامينات تعرف الصلة ذات الجزيئات

 اصطناع بعض الفيتامينات في المخبر.

  :السمية

  B1,B12,B2,E,K بالّنسبة لفيتامينات ضارة تبدو أسابيع عدة على تؤخذ التي الكبيرة الجرعات

 حادة سمّية أعراض تنتج A,B6,C,D بالمقابل فيتامينات .والبانتوتينات والنياسين والفوالت والبيوتين

 تحدث ال .قاتلة تكون  أن يمكن A,D فيتامين من الكبيرة لكمياتحيث يمكن ل مفرطة بكمّية أخذت ذاإ

 محدودة A فيتامين إلى الّتحويل عملّية ألن الكاروتين من كبيرة كمّيات تناول عند السمّية اآلثار

 اإلنسان. جسم يحتاجها التي الكميات على وتقتصر

 

 Supplementationالمكمالت 

عادي  غذائي نظام يتناولون  الذين الحوامل وغير المرضعات غير األصحاء ًا ال يحتاج البالغون غالب

 تجاوز بعدم الفيتامينات مكّمالت الذين يتناولون  الناس كما يجب نصح الفيتامينات من متّممات إلى

 حين أن خطورة فيإلى  يؤديال  مقدار ضعفينعمومًا التجاوز حتى  بها، الموصى اليومّية الجرعة

 فقير الغذائي الّنظام أن معروًفا عندما يكون   .ضارًّا يكون  أن يمكن المكّمالت من الكثير تناول

 .الفيتامين هذا من يومّية أخذ جرعة عندها ويمكن دعمه يتم أن يجب محّدد بفيتامين

 الفقر شديدو اً الفيتامينات أشخاص من كافي غير وارد على يحصلون  الذين األشخاصعادة ما يكون 

 الذين الّنحيفون  الجراحة، بعد خصوًصا نقاهة فترة في األشخاص بالسن، كباًرا كانوا إذا خصوًصا
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من  يعانون  الذين متنوعة، وأخيراً  وغير مقّيدة طعام أنواع منخفض أو يتناولوا وارد طاقي يعتمدون 

 محّددة. مزمنة أمراض

 ذائيةمن هم األشخاص الذين يحتاجون الفيتامينات كمكمالت غ

دائم، فعلى  بشكل أو قصيرة لفترة سواء منتظم بشكل الغذائية للمكّمالت الناس بعض يحتاج يمكن ان

 المثال:سبيل 

 K فيتامين إلى الوالدة حديث الطفليحتاج  -

  B12 وفيتامين الفوالت إلى الحوامل تحتاج أو المرضعات الّنساءتحتاج  -

  D فيتامين إلى م )كبار السن العجزة(في البيت بشكل دائ المتواجدين يحتاج األشخاص -

  B1 فيتامين الكحوليون  يحتاج -

 .  B12 فيتامين سوف يحتاجون  خاص بشكل وأطفالهم الّنباتيون يحتاج  -

 أو صّحة أكثر األصّحاء الطبيعيين األطفال يجعل لن الفيتامين من الزائد الواردويجب أن ننوه أن 

 الزائدة في الفيتامينات تساعد ال األصحاء البالغين وعند الطاقة، من المزيد يعطيهم ولن أكثر ذكاء

العامة، وال تساعد الفيتامينات  األمراض تقليل في أو الشيخوخة تأخير في أو العاطفي الّضغط حال

 الحيض.  أعراض من الّتخفيف في الحيض فترة في الّنساءالزائدة 

 الفيتاميناتيمكن أن تؤثر على الوارد الغذائي من  الطبخ حول مالحظات
 القديمة يجب تجنب الخضار 

 الفرن  في أو حار وعاء في يحفظ الذي الّطعام طبخه ذلك أن بعد ما يمكن بأسرع تناول الّطعام 

 .ما تتناقص فيه الفيتامينات غالًبا طبخه بعد
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 الماء في وضعها من أفضل يغلي فذلك الذي الماء مباشرة في الخضار يفضل وضعها طبخ عند 

 الفيتامينات ضياع من يقّلل فهذا البارد

 الغلي من أفضل البخار على الّطبخ 

 ألكسجين تعّرضه بسبب فيها الموجود حمض األسكوربيك معظم تخريب إلى البطاطا هرس يؤدي 

 الهواء

 بشكل  تهضم جّيًدا المطبوخة غير الخضار الكسر ذلك سهلة تصبح حتى الخضار ينصح بطبخ

 األمعاء عبورها أثناء ضعيف

 الّظالم في الحليب فظح يفضل 

 

 الفيتامينات الذوابة في الدسم –اواًل 

 Vitamin A آ  فيتامين

 .الكاروتينوئيدات إلى إضافة آ فيتامين إلى يشير vitamin A آ فيتامين مصطلح العامة التغذية في
 من قليلة ميليلترات إضافة عند جّيد بشكل تنمو الّصغيرة الحيوانات أنّ  وجد الّتغذية دراسة بدايات في

 .لهم المقّدم الناقص الغذائي الّنظام إلى الطازج الحليب
 فيمنها  مركبات ثابتة استخالصالحليب و  من تستخرج كانت التي الّدسمة تم الحقًا تنقية المادة 

 وسميت هذه البنفسجّية فوق  واألشّعة الهواء الّتخّرب في سهلة كانت لكّنها االعتيادّية، الحرارة درجات
 ، فيما بعد أظهرت الدراسات أن فيتامين آ المستخلص من دسم الحليب هو الريتنول.آبفيتامين  المادة

 تسّمى الكاروتينوئيدات والّصفراء الحمراء األصبغة من مجموعة الّنباتات في بالمقابل توجد 
carotenoids   ينوئيداتالكاروت بين من أهمّية واألكثر آ فيتامين إلى يتحّول أن يمكن المواد وهذه 
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 فيتامين جزيئتي أخرى. تتكون الكاروتينات من نباتات وفي الجزر في بغزارة كاروتين الموجود البيتا هو
 األمعاء قبل من الدم إلى امتصاصه خالل الحر آ فيتامين إلى بسهولة ويتحّول ببعضهما آ مرتبطتين

  .الّدقيقة
 

 والعوز:  الوظيفة
سالمة األغشية المخاطية  أجل ومن الّطبيعي النمو وان البصري تشكل األرج أجل من ضروري  آ فيتامين

 والخاليا الظهارية كما أنه ضروري من أجل تماير الخاليا وتكاثرها.
 الضوء في مناسب بشكل الرؤية على القدرة عدم في مراحله المبكرة آ فيتامين في ينتج عن الّنقص
 صباغ من كافية كمية إنتاج على ادرةق غير تصبح العين ألن الليلي( وذلك الّضعيف )العمى

 (.البصري  للضوء )االرجواني الحساس الرودوبسين
 الخشونة، وشديد جافًّا فيصبح آ فيتامين في عوز حدوث عند ملحوظة تغّيرات دالجل على يبدو

 معّرضة الّتنّفس جهاز األرداف كما تصبح بطانة وعلى الكتفين فوق  الّضغط أماكن في خصوًصا
 للعدوى. 

  (xerophthalmia)اإلبصار  وتعيق وجافة سميكة العين تصبح قرنّية من العوز ي المراحل المتقدمةف
 

 المصادر: 

 .والكلية البيض، الّزبدة، الجبنة، مثل الكبد، الشائعة الحيوانية األطعمة من العديد في آ فيتامين يتواجد -

 أن يجب لذلك آ فيتامين نشاط كل قريًبات معه يزال المقشود، الحليب لصناعة الّدسم إزالة تتم عندما

  .الّنهائي المنتج إلى المفقود آ فيتامين يضاف

 .آ فيتامين تقريًبا خالية الحبوب -

 آ فيتامين من القليل على المشمش باستثناء عموماً  تحتوي الفاكهة

 حتى الخضار يتم طبخ أن يجب) الفيتامين بهذا غني مصدر الخضراء المورقة الخضار عتبرت -

 خمس المطبوخة الخضار الطرّية من الّدم إلى كاروتين البيتا امتصاص يتم حيث طرّية، صبحت
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 وتهضم أسرع بشكل الهضمي تعبر الّسبيل التي المطبوخة غير الخام الخضار قطع من أكثر مرات

بر كاروتين، كما يعت بالبيتا األغنى المصدر اليومية الّنباتية األطعمة الجزر بين أقل( يعتبر بشكل

 الكاروتين المتصاص خاص بشكل اً جّيد الجزر عصير

 الثباتية:

 سريع بشكل يقّلل الّشمس لضوء الّتعّرض ولكن الّطبخ أثناء ثابتة كاروتين وبيتاالريتنول  من كليعتبر 

, كما الضوء عن بعيًدا شّفافة زجاجات في الموضوع الحليب حفظ يتم أن كمّية فيتامين لذلك يجب من

 أثناء تجفيف الفواكه  يتخرب بالضوء

 السمية:

وسبب  ةقاتل أن تكون  ويمكن ساّمة، تكون  A فيتامين من الزيادة فإنالفيتامينات الكثير من    بخالف 

المكّمالت  بسبب ما يحدث غالًبا ولكنه اليومي الّطعام بسبب هو الفشل الكبدي. ال يحدث الّتسّمم ذلك

 بها. يصاب نصوحالم الجرعة عن زائدة أو بكميات ضرورة بدون  أخذها يتم التيالكبد  مثل زيت

إسهال والتعافي يكون بعد عدة أيام من التوقف  إقياء، الشهّية، فقدان في الرأس، بألم المتسّمم الّشخص

 تناول الكبد كثار منبعدم اإل للحمل يحّضرن  الالتي أو الحوامل الّنساء عن تناول الفيتامين. تنصح

 المشوهة لألجنة. Aوذلك نظرًا لتأثيرا فيتامين  عليه الحاوية األطعمة أو
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 فيتامين د

الوظيفة األساسية لفيتامين د هو تحسين امتصاص الكالسيوم وتكلس العظام حيث يتدخل بامتصاص 

الكالسيوم بآلية النقل الفعال حيث يؤثر على اصطناع النواقل الخاصة به كما يؤثر على تركيز كالسيوم 

 ه على جارات الدرق. الدم من خالل تأثير 

 ديهيدرو-0بتحويل تقوم فهي الّجلد سطح على البنفسجية فوق  األّشعة أو الّشمس ضوء يسقط عندما

 حيث الكبد إلى الدم ضمن األخير هذا يعبر ,الكوليكالسيفيرول يدعى مشتق مرّكب إلى الكوليستيرول

 يذهب الذي الكالسيديول ليشّكل ( 59)إضافة مجموعة هيدروكسيل في الموقع بسيط بشكل تعديله يتم

 تحّوله( 8)إضافة مجموعة هيدروكسيل في الموقع  إضافية تعديالت تتم حيث الكليتين إلى الدم عبر

  .تأثيراته يمارس حيث الهدفية الّنسج إلى الّدم عبر الكالسيتريول يذهب  .الكالسيتريول إلى

 المشابهة والمواد كولي كالسيفيرولال على يمكن الحصول الّشمس لضوء الّتعّرض عدم حال في 

 الفطور تعّرض من ينتج اإلرغوكالسيفيرول  .الّطعام من (5د )فيتامينإيرغوكالسيفيرول  المسّماة

 لها يخضع التي والكلية الكبد في الّتبّدالت ويخضع في جسم اإلنسان لنفس الّشمس لضوء والخمائر

 :الكالسيتريول. يظهر في الشكل التالي تشكل فيتامين د كما تعمل الّنهائّية الكوليكالسيفيرول والصيغة
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 المصادر:

 الزبدة. الالبيض و , كلية, صفار تعتبر أسماك الرنجة تليها السلمون من أهم المصادر، تليها الكبد 

 د في لفيتامين سهولة األكثر المصدر  .الفواكه، الخضار المدّعمة، غير الحبوب في د فيتامين يوجد

 األرخص الّطريقة .الفيتامين من كبيرة كميات لها تضاف حيث بالفيتامين المدّعمة الحبوب هو الّطعام

  .لضوء الّشمس المنتظم الّتعّرض هي د فيتامين على للحصول األسهل ورّبما

 الثباتية:

 ثابت ال يتخرب بالطهي والتخزين

 العوز

عند الكبار Osteomalasia العظم عند نقص الوارد من فيتامين د يتطور الكساح عند األطفال وتلين 

 .) ضعيف)تقوس الساقين، تضيق الحوض، األسنان تتكلس بشكل 

 لسمية:ا

  الدم في مستويات الكالسيوم في مفرطة زيادة د تسّبب فيتامين من االكبيرة الزيادة 

(hypercalcaemia)  تشّوش، اكتئاب، تهّيج، في الّرأس، ألم الّشهّية، في انخفاض يسّبب وهذا 

 يتسّبب أن يمكن طويلة لفترة مستمر ولكّنه غير ملحوظ الكالسيوم ارتفاع كان . إذاالموت ورّبما غيبوبة

 ما تكون  نادًرا فشلهم. إلى مؤديًّا الكبيرة والّشرايين الكليتين، في القلب، الكالسيوم أمالح ترّسب في هذا

 د فيتامين مكّمالت من كبيرة كمّيات ناولت سببها ما يكون  وغالًبا الغذاء من آتية الوارد في الّزيادة

 كبد.ال كزيت
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 Eفيتامين 

 فعالّية  أكثرها ،المركبات المتشابهة )توكوفيروالت وتوكوترينوالت(  من مجموعة من الفيتامين هذا يتكّون 

من  العديد في تتواجد (alpha-tocopherol) - توكوفيرول لفاا هو الغذاء في والموجودفيزيولوجية 

 البذور زيوت خصوًصا)الزيوت النباتية الصالحة للتغذية(   لخضراواتا زيوت

 المصادر:

جنين القمح، الزيوت المستخلصة من القمح، الزيوت النباتية الصالحة للتغذية، المكسرات )جوز، لوز، 

 في E فيتامين عن فعالية كافية فكرة الغذاء في الكلي التوكوفيرول محتوى  قياس ال يعطي فستق(.

 فعالّية األخرى  التوكوفيروالت تمتلك بينما خاص بشكل توكوفيرول لفاأ هو الفعال المرّكب ألن اءالغذ

 وتصل الكلّية التوكوفيروالت إلى نسبة توكيفيرول لفاأ من % 87 فقط يحوي  الذرة زيت قليلة. فمثاًل 

 .الّشمس دوار زيت في % 57و بذور القطن زيت في % 37إلى  النسبة هذه

 الوظائف:  

 أنثى عند اإلجهاض حدوث هي تأثيًرا المالحظات كانت أكثر  E على فيتامين المبّكر العمل خالل

, حاليًا من  اإلنجاب هي الفيتامين لهذا األساسية الوظيفة أن اقترحت والتي الذكور، عند والعقم الجرذ

 ثرالمعروف عنه أهميته لزيادة الخصوبة عند الرجال والنساء لكنه يوصف للرجال أك

 يحمي الجدران حيث الخاليا كل أجل من ضروري يعرف عنه ايضًا دوره كمضاد أكسدة لذلك فهو 

 من األكسدة بالجذور اإلشباع عدم عديدة الّدسمة األحماض كما يحمي باألكسدة، الّتخّرب الخلوّية من

 الحّرة.



غذية وحميات, د.ديمة الديابجامعة الشام الخاصة, ت  
 

46 
 

 شكله إلى العودة تطيعيس ولكّنه المضادة لألكسدة بوظيفته قيامه لألكسدة خالل E فيتامين يتعّرض 

 مضادة أخرى  مواد أو حمض األسكوربيك من كافية كمّيات وجود حال في غير المؤكَسد األصلي

 لألكسدة.

 العوز

إن عوزه نتيجة الحمية الغذائية نادر الحدوث وذلك لكثرة مصادره، السبب األكثر شيوعًا لعوزه هو سوء 

 كافي غير امتصاص حدوث عند فقط إلنسانا عند فعلي بشكل الفيتامين عوز يحدثاالمتصاص. 

 النسج أكثر .قليل بشكل الّدسم يمتصون  الذين الناضجين غير الّصغار األطفال عند أو للّدهون،

 لألكسجين خاص بشكل المعّرضتين والرئتين بسهولة، تتحّطم التي الحمراء الّدم كريات هي المتأّثرة

 .والغازات

 الثباتية:

األكسجين  من القليل وجود حال في مئوية درجة 877 من أعلى حرارة في ىحتّ  جًدا ثابت E فيتامين

 فيزيد ذلك من تخّرب الخاليا داخل إلى األكسجين بوصول يسمح والذي الطعام ومزج تقطيع أما عند

  الفيتامين، كما تزيد خسارة الفيتامين أثناء عملية تنقية الزيوت النباتية.

 

K فيتامين 
 خصوًصا في الّنباتات، والمنتشرة الواسعة المرتبطة المواد من لمجموعة يستخدم معا اسم هو K فيتامين

 الّدقيقة.  الحيوانية والكائنات المنتجات بعض في وأيًضا الخضراء المورقة النباتات في

 الوظيفة:

  .الّدم لتخّثر الالزمة المواد إنتاج تسهيل هي وضوًحا األكثر الوظيفة 
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 العوز

 حيث الكولون  في K فيتامين بإنتاج طبيعي بشكل  )المعوية )الفلورا المعوية لّدقيقةا الكائناتتقوم 

لتكون كافية لتوفير متطلبات الشخص البالغ وعلى ذلك يمكن اال  الّدم إلى منه كافية كمّية تمتص

يه بينما  يصبح من الضروري  الحصول عل, يحتاج اإلنسان لتناول هذا الفيتامين في نظامه الغذائي

 مزمن إسهال وجود أو حيوية مضادات غذائيُا عند تناول

 إلى من األم الفيتامين تنقل المشيمة ألن K فيتامين من منخفض مستوى  الجدد المواليد يوجد عند

 غزوه يتمّ  حّتى أيام ويحتاج عدة عقيم الجدد المواليد كولون  أنّ  إلى باإلضافة ضعيف، بشكل الجنين

 قليلة كمّيات على البقر وحليب حليب األم هذا الفيتامين. يحتوي  تنتج لتيا الّدقيقة العضويات قبل من

 األسبوع خالل نزفّية حوادث من يعانون  المواليد الجدد مئات بين من واحد الفيتامين وكنتيجة لذلك من

      فيتامين من جرعة الجدد المواليد يعطى الّنزف هذا عوز هذا الفيتامين ولمنع بسبب الحياة من األّول

K  يتم فطامهم حّتى حاجتهم كفيت. 

 يؤدي العوز إلى لحدوث النزوف بسهولة، إال أنه من النادر أن يحدث العوز
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 الفيتامينات الذوابة في الماء -ثانياً 

 (1 ب فيتامينالتيامين )

 . تيامين تدعى متبلورة ملونة مفردة جزيئة عن عبارة 8ب فيتامين

وكلما  الّطاقة على الحصول تفاعالت في أي الجسم خاليا كل في داتالكربوهي استقالب في يساهم

 بشكل أكبر. 8كانت الحمية الغذائية معتمدة أكثر على الكربوهيدات كانت الحاجة لفيتامين ب

 المصادر: 

في دقيق الحبوب الكاملة و  في: يتواجد بشكل رئيسي في القلب والكبد والكلية، كما بتواجد المصادر

تتم  فعادة ما 8ب فيتامين على يحتوي  المعالج غير الّطعام كلل، وعلى الرغم من أن القمح الكام

 :فمثاًل الكثير من هذا الفيتامين أثناء عمليات التحضير  خسارة

 germ الجيرم إزالة تتم األبيض األبيض واألرز الّطحين على للحصول الحبوب طحن يتم عندما -

أكثر من  8أي أن الرز غير المقشور يحوي فيتامين ب نالفيتامي على الحاوية الخارجية والقشور

 الرز المقشور

 تجفيف في الحديثة الّطرائق كما تؤدي هبالبنفسجّية( إلى تخرّ  فوق  األشّعة (الّشمس يؤدي ضوء -

 .الفيتامين في قليلة خسارة إلىالّطعام  وتفريز وتعليب

حيث  الطويل والتحميص والشوي  الغلي يتم خسارة هذا الفيتامين أثناء عمليات الطهي المختلفة مثل -

 خالل 8 ب فيتامين كمّية ربع تضيع أن يمكن كما منه كبيرة كميات إلى فقدان يؤدي أن يمكن

 .العادي الّطبخ
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)يتخرب أثناء صناعة  القلوية المياه في يتخّرب لكّنه الوسط الحمضي في ثابت 8يعتبر فيتامين ب  -

  المعجنات(

 إلى خسارة كمية جيدة منه  يؤدي التخلص من ماء السلق -

 الحرارة في ثابتة أنزيمات على الشاي يحتوي كما  لترّسبهوالكحول  والقهوة الشاي في تؤدي التانينات -

 إذا الوجبة في الموجودة8وبذلك يمكن تحطيم معظم كمية ب  8 ب فيتامين تفّكك أن يمكن والتي

 الّثقيل. الشاي من أكواب عدة مترافقة مع الوجبة كانت

 

 المخزون والحاجة اليومية:

 يعتبر لذلك الّتغذية جّيد البالغ عند ميلليغرام 37-59 حوالي قليل، 8فيتامين ب من الجسم مخزون  -

 حيث يمكن أن يتطور العوز خالل شهر من عدم التناول. جًدا ضروري  الفيتامين لهذا المنتظم التناول

الكاربوهيدرات وبشكل  من الوارد إلى عائدة اليوم في اإلنسان يحتاجها التي 8ب  فيتامين كمّيةإن  -

 من المتطلبات أن ك كالوري وارد يعتبر كمية كافية. بما 8777لكل  8ملغ من ب 7.3عام فإن 

 الخالية المصّفاة الكاربوهيدرات أال تعطى يجب الكاربوهيدرات، من الوارد إلى عائدة 8ب فيتامين

 . 8ب فيتامين بإعطاء رفاقهايتم إ لم ما الّتغذية سئ لشخص 8ب فيتامين من

 ألّنه يخّرب الجسم في من امتصاصه يقّلل الوقت نفس وفي 8ب لفيتامين الحاجة الكحول يزيد -

 أن والّنتيجة غذائي سّئ، نظام يّتبعون  الكحوليين من العديد ذلك، إلى باإلضافة .األمعاء بطانة

 8ليين. يتطور عوز فيتامين بالكحو عند  أساسي بشكل بعض البلدان يشاهد في 8ب فيتامين عوز
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ويتظاهر لديهم برنح، تشوش، ذاكرة  Wernicke-Korsakoffعند الكحوليين إلى مرض يسمى 

 ضعيفة وأعراض عصبية.

 التي يكون  المجتمعات في األبيض األرز استهالك هو 8ب فيتامين لعوز الّشائعة األسباب من -

 الشهّية، فقدانب يتظاهرالذي  beri-beri بري  بالبري  يعرف ماحيث يسبب  فقير الغذائي نظامها

وجود  حالعضلي، وفي  وشلل وخدر متعّدد أعصاب بالتهاب والّضعف متبوًعا الوزن  خسارة الغثيان،

 والذي يمكن أن يؤثر على وظيفة القلب. wet beri-beri الّرطب بري  البري  وذمة يسمى

 

 (2ب فيتامينالريبوفالفين )

 ويساهم بالعديد من الوظائف: الجسم خاليا كل في 5ب فيتامين يتواجد الوظيفة:

 واألحماض الغلوكوز استقالب خالل الطاقة تحرير في مساهمة متنوعة أنزيمات من جزءاً  يشّكل -

 مع تعمل النياسين على الحاوية وتلك 5ب فيتامين على تحتوي  التي األنزيمات الّدسمة، كما أن

 العوز أعراض نفس تسّبب غالًبا الفيتامينين هذين من أي نقص لذلك الطاقة تحرير في بعضها

 .النياسين فيتامين ىإل التربتوفان األميني الحمض تحويل في 6 ب فيتامين مع أيًضا يساهم -

 أجل من ضروري  هذا أنّ  وبما الفّعال، شكلها إلى الفوالت تحويل على 5ب فيتامين أيًضا يعمل -

 .الخاليا وتكاثر األنسجة ونم في مساهًما 5 ب فيتامين يعد DNA الدنا اصطناع

 : والحاجة المصادر

 :األطعمة كل في عملًيا 5ب فيتامين يتواجدملغ.  3-5الحاجة اليومية منه 

 به غنية مصادراً  والكلية الكبد من كل يعد -
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 إلى الكاروتينات وليس إلى عائد المح لون  والبياض إال أن المح بين بالّتساوي  يقسم البيض في -

 (برتقالية صفراء بلورة بشكل مفردة جزيئة هو الريبوفالفين أو 5ب ينفيتام) 5ب فيتامين

للفيتامين(  جّيد مصدر )وهووتجفيفه  يعتبر الحليب أيضًا من المصادر الجيدة إال ان بسترة الحليب -

 زجاجات الحليب في يحفظ , كذلك يجب أال5 ب من فيتامين محتواه على خفيف بشكلتؤثران 

 وذلك نظرًا لتخربه باألشعة فوق البنفسجية مسالشّ  لضوء شفافة ومعّرض

 :العوز

يسبب عوز  اليكفي ثالثة أشهر ويتركز هذا المخزون في الكبد.  5يحتوي الجسم على مخزون من ب

 النظام أشهر من عدة بعد قاتاًل لكن تظهر يكون  أن الممكن غير ومن كبيرة أمراض الفيتامين هذا

 الجلدي االلتهاب الحّكة، كالّضعف العضلي، صغرى  عامة اضأعر  الفيتامين بهذا الفقير الغذائي

 .ب فيتامين مجموعة المرافق لبقية للّنقص عائدة ما تكون  غالبا أخرى  وأعراض

 الثباتية:

 )األشّعةالّشمس  بضوء قليلة خالل ساعات يتخّرب لكّنه والهواء واألحماض بالحرارة الّثبات شديد -

 البنفسجّية(.  فوق 

 غيرها. مواد أو الصوديوم بيكربونات إضافة قلوي بسبب الّطعام كان إذا ريتخرب بشكل كبي -

 الإ خسارة تتم ال فإنه الماء في بشكل خفيف حلومن بالّدسم منحل غير 5نظرًا لكون فيتامين ب -

 .خبالّطب منه قليل جزء
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)النياسين(   3فيتامين ب  

 حمض النيكوتينيك أو النيكوتين أميد

 يمات التي تسهم بتحرير الطاقة من البروتينات والكربوهيدرات والدسم. يدخل في تركيب اإلنز 

 المصادر والحاجة:

يعتبر الكبد واللحوم مصدرًا جيدًا للنياسين، كما أن دقيق القمح الكامل ومعظم الحبوب الكاملة تملك  

م النياسين لجسمحتوى عالي من النياسين ما عدا الذرة، كذلك فإن الذرة فقيرة بالتربتوفان )يصطنع ا

بدءًا من التربتوفان( لذلك فإن األشخاص الذين يعتمدون في غذائهم على الذرة يمكن أن يتطور لديهم 

 عوز هذا الفيتامين.

ملغ نياسين لذلك فإن  87ك كالوري تحتاج  8777ترتبط الحاجة للنياسين بالوارد الطاقي حيث كل 

 ملغ.  37-59الحاجة اليومية حوالي 

ر في المناطق التي تعتمد الذرة كغذاء رئيسي، حيث ينتج عن نقص النياسين مرض العوز: ويظه

البالغرا وهو يتظاهر بداية بأعراض جلدية مثل التهاب أغشية مخاطية، بخشونة الجلد، وبقع داكنة 

 إضافة إلى إسهال ثم يتطور إلى أعراض عصبية مثل الرنح والتهييج والعته واالنفعاالت السريعة وعته. 

 لثباتية:ا

 ثابت بالحرارة والضوء والحموض والقلويات ويمكن إنتاجه في الجسم بدءًا من التربتوفان.
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 (5حمض البانتوتينيك )فيتامين ب 

 إنتاج في يلعب دورًا أساسي في عملية التمثيل الغذائي للبروتينات والكربوهيدرات والدهون ويساعد

 ل. والكوليسترو  والهيموغلوبين الهرمونات

شر بشكل واسع في األطعمة النباتية والحيوانية لذلك فإن عوزه نادر وهو ثابت بحرارة الطهي لكن ينت

 يمكن ان يفقد جزء منه بماء الطهي في حين يساعد تكرير الحبوب وشرب الكحول في فقدانه.

 

 6 ب فيتامين
 بيريدوكسال،بيريدوكسين،  ب تعرف متقارب بشكل مرتبطة جزيئات عدة من معّقد هو 6 ب فيتامين

 تتصّرف التي فوسفات هي البريدوكسال بيولوجًيا الفعالة الجزيئة ة. الفوسفوريّ  ومشتقاتهم بيريدوكسامين

   .الخلوية داخل التفاعالت االستقالبية من العديد في أنزيمي كمرافق

 الوظيفة:

 مجموعة نم األخرى  األعضاء أن حين في البروتين باستقالب أساسي بشكل 6 ب فيتامينيرتبط 

هذا الفيتامين  من ذلك، يلعب بالرغم والكربوهيدرات، الدسم باستقالب أساسي بشكل مرتبطة ب فيتامين

 .والكربوهيدرات الدسم استخدام في دوًرا

 ينجز األمينّية فهو األحماض على تؤّثر التي الّتفاعالت هي 6 ب لفيتامين األساسية الوظائفإن 

 :المثال سبيل على أساسية، إلى مواد ّددةمح أمينية أحماض تحول تفاعالت

 السيروتونين إلى التربتوفان تحول -

 النورأدرينالين إلى ل التيروزينتحو  -
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 الهيستامين إلى الهيستيدين لتحوّ  -

 نياسين إلى التربتوفان تحويل أجل من ضروري  6 ب فيتامين ذلك إلى إضافة -

 األنسولين المضادة إنتاج األجسام اعاصطن الهيموغلوبين، إنتاج ، RNAاصطناع  فيأيضاً  ساهمي -

 .الكوليسترول واصطناع النخامية الغدة قبل من النمو إنتاج هرمون  البنكرياس، قبل من

 الثباتية:

  الطعام وا عداد طبخ أثناء 6 ب فيتامين بكمّية هامة تحدث خسارة -

 يتخرب بتأثير القلويات -

  6 ب فيتامين مستوى  في تناقص تسبب أن يمكن تجميد األغذية -

 أغلب خسارة إلى األبيض واألرز األبيض الخبز إنتاج من أجل الحبوب طحن يؤدي أن يمكن -

  .الفيتامين

 المصادر:

الكبد والحبوب الكاملة كالقمح والرز غير المقشور، باإلضافة إلى اللحوم، كما يعتبر الموز كم المصادر 

 ملغ منه 7.9غرام موز حوالي  877الجيدة حيث يعطي كل 

 ة اليومية والعوز:الحاج

البول، لكن يحتاجه  في مباشرة تطرح منه زيادة وأي الجسم في الفيتامين هذا منيتم تخزين القليل 

 فيتامين من تعتبر الحاجةالجسم بكميات قليلة كما ان مصادره عديدة لذلك نادرًا ما يتطور العوز.  

البروتين  استهالك زيادة مع حاجةهذه ال تزداد حيث البروتين، من للوارد أساسي بشكل عائدة 3ب

 مغ. 5   حوالي 3ب فيتامين من اليومية الحاجة و تكون  يوم كل البروتين من غ 877 أجل من لذلك
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 تبعًا للعمر: 3يظهر في الجدول التالي الحاجة لفيتامين ب

 

 
 

 

 

 

 

 3ب فيتامين من إضافية كميات تحتجن اإلستروجينية الفموية الحمل مانعات يستخدمن الالتي الّنساء

 وتحّوله التربتوفان األميني الحمض استقالب مع يتداخل اإلستروجين ألن وذلك يوم،/مغ 9 حتى تصل

 المزاج في تقّلبات يسبب أن يمكن ونقصه في الّدماغ مهم عصبي ناقل السيروتونين )سيروتونين إلى

 (. يسّبب االكتئاب أن يمكن أساسي بشكل

 عن ينتج الذي لذلك لتماًما الدم مشابه فقر من نوع البالغين عند يظهر عند نقص الوارد من الفيتامين

غذائي  نظام على يعيشون  الذين الفيتامين. يعاني البالغين بحقن سريع بشكل ويعالج الحديد نقص

 الّضعف الفم والعين، حول الجلد التهاب الّتهّيج، األرق، من 6 ب فيتامين من المحتوى  منخفض

 . مشيال وصعوبة العضلي

 لجزيئة الكافي الّتشّكل أجل من المغنيزيوم أو الزنك يجب أن يوجد كميات كافية منتجدر اإلشارة انه 

  .فوسفات البيريدوكسال
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Biotin, B7 

يتواجد في عدد كبير من األغذية كما تقوم الفلورا باصطناع وتمتصه األمعاء، وبالتالي فإنه حتى في 

ن النادر أن يتطور العوز، إال أنه عند استخدام الصادات الحيوية حال عدم الحصول عليه غذائيًا م

 لفترات طويلة تتأذى الميكروفلورا.

 العوز

يتطور العوز عادة عند استهالك البيض النيء والسبب في ذلك احتواء بياض البيض على مادة 

ى أعراض لاألفيدين التي تعيق امتصاص البيوتين. يظهر بداية فقد للشهية ثم يتطور األمر إ

 عصبية.

 (9)فيتامين ب الفوليك حمض
ما كيلعب دورًا هامًا في سرعة انقسام الخاليا كالخاليا المولدة للدم في نقي العظم والخاليا في األمعاء. 

في تركيب األحماض األمينية الحموض النووية واألحماض الدسمة طويلة السلسلة. يخزن  يتعب دوراً 

 في الكمية المختزنة لمدة شهرين.حمض الفوليك في الكبد حيث تك

  المصادر:

 مصادر حمض الفوليك كثيرة ومتنوعة حيث تعد الخضار داكنة الخضرة من المصادر الغنية به

 وتختلف كميته من نبات آلخر ويعتبر الملفوف من المصادر الجيدة له، كما يتواجد بالحبوب الكاملة.

 ل الكبدفي المنتجات الحيوانية مث 5يتواجد فيتامين ب 

 الحاجة:

 ملغ 7.9الحاجة اليومية له حوالي 
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 الخسارة:

تفقد عمليات الطهو وتحضير الطعام من كمية كبيرة من حمض الفوليك وخصوصًا إذا تم طهي الطعام 

درجة مئوية في حين  09مرتين فعلى سبيل المثال يخسر الحليب نصف كمية الفوالت عند تسخينه ل 

 ند إعادة التسخين. يخسر ثالثة أرباع أو أكثر ع

 العوز:

يتطور العوز بسرعة ذلك أن مخزونه في الجسم يكفي شهرين وهو يتطور نتيجة الحمية الغذائية الفقيرة 

يجة لتظهر، كما يحدث العوز نتتستغرق أعراض عوز الفيتامين الناتج عن الطهو أربعة أشهر به و 

ؤدي عوز الفيتامين إلى فقر الدم ضخم يزيادة الحاجة له كما في حالة الحمل وفرط نشاط الدرق. 

 األرومات أما نقص حمص الفوليك عند الحامل يؤدي للضرر بالجنين ويمكن أن يؤدي لإلجهاض.

من الضروري التنبيه أن التشوه العصبي عند الجنين يحدث في األسابيع األربعة من الحمل، لذلك 

المرأة قبل التخطيط للحمل. يتواجد بأشكال لدى  5فللوقاية من هذه التشوهات يجب االنتباه لسويات ب

 ملغ. 9و 7.9صيدالنية 

 

 (12ب فيتامينالكوبوالمين )

 وهي cobalamins تسّمى الكوبوالمينات المواد من لمجموعة المعطى االسم هو 85 ب فيتامين

  الّدقيقة األمعاء قبل من داخل الجسم إلى تمتص أن يمكن التي األضخم الجزيئات

 الوظيفة:

 :طبيعي بشكل لتنمو 85 ب فيتامين الخاليا كل اجتحت -
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 5المشاركة مع ب الّدسمالكربوهيدرات و  استقالبضروري بشكل أساسي الستقالب البروتين و  -

  DNA ال اصطناع في 5ب مع 85يساهم ب -

 لتكوين كريات حمراء سليمة 5ب معضروري بالمشاركة  -

أي  العصبيّ  األلياف يغّلف الذي ينالّنخاع غمد اصطناع أجل منالفوالت  بدون  أيًضا ضروري  -

 ضروري لسالمة األنسجة العصبية

 المصادر

األغذية الحيوانية مثل اللحوم واألجبان والبيض والحليب واالحشاء )مثل الكبد والكلية(. المنتجات 

 85. من الجدير بالذكر أن الميكروفلورا المعوية تصطنع   ب 85النباتية ليست مصدرًا لفيتامين ب 

 الجسم ال يستفيد منه فهو ال يمتصه لعدم وجود العامل الداخلي الذي يفرزلكن 

 الحاجة اليومية:

أو  الوبيل الّدم فقر المسّمى المرض لمنع أو أقل اليوم في ميكروغرام 2 فقط هي منها الجسم حاجة

ممتص ال الفيتامين تخزين يتمّ عند الشخص السليم بشكل جيد و  85يمتص ب فقر الدم ضخم األرومات.

ولذلك فإن عوزه  سنوات 9 من ألكثر يكفي مخزون  التغذية جّيد البالغ الّشخص يمتلك حيث الكبد، في

 يتطور ببطء.

 العوز:

 الغذائي النّظام في الموجودة 85 ب فيتامين من االعتيادية للكمّيات المعوي  يحدث االمتصاص

 االمتصاص ذلك وليتم) الّلفائفي نهاية) الّصغيرة األمعاء أو الّدقيقة األمعاء من األخيرة سم 37 في

 الحجم( وشوارد كبيرة أخرى  المنشأ )جزيئة داخلي العامل تسّمى بمادة الفيتامين ارتباط يتم أن يجب
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 هذا نقصيكون  وغالبًا ما للمعدة الهضمية ضمن العصارة موجود الداخلي العامل هذا  .الكالسيوم

 . 85فيتامين ب من الغذائي الوارد نقص منه أكثر عرطلالّدم ال لفقر األساسي المسّبب هو العامل

 بمجموعة من االضطرابات: 85يؤدي عوز ب 

 بإنتاج 85 ب فيتامين من كافية كمّيات توافر عدم حال العظم في نقي يقومالكريات الحمراء:  -8

 اقصن الّدم يصبح الحالة هذه تطّورت حال الّطبيعية(، في غير الحمراء الكرياتكبيرة من  كميات

 .األرومات ضخم الّدم فقر هي الخضاب والّنتيجة

 الشوكي للنخاع حاد تنّكس العصبي الجهاز في 85 ب فيتامين نقص يسّبب الجهاز العصبي: -5

استقالب  لتوّقف وأيًضا الّطويلة األلياف حول الّنخاعين لغمد الكافي غير لإلنتاج جزئي بشكل عائد

 إذاتقريًبا. من الجدير بالذكر أنه  كامل بشكل العصبي الجهاز عليها يعتمد والتي الكربوهيدرات

 يتمّ فسوف  85 ب فيتامين بدون  الفوالت من كبيرة إعطاء كمّياتأثناء معالجة فقر الدم الوبيل  تمّ 

 .سوًءا العصبي الجهاز تنّكس يزداد وبذلك دموية خاليا لتشكيل الموجودة 85 فيتامين ب تحويل

 بينما الّتغّيرات دائم، أذى هو 85 ب فيتامين عوز عن والناتج بيالعص الجهاز يصيب األذى الذي

 .الفيتامين من كافية كمّيات على الحصول بمجّرد عكوسه تغّيرات هي الدموّية

 تناول تم في حال 85 ب فيتامين من كافية كمّية امتصاص يتم أن يمكن الداخلي العامل غياب عند

 .همن كبيرة جرعات
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 حمض األسكوربيك
 حدوثه بعد إال الكبيرة األهمّية هذه يأخذ لم أّنه إالّ  قرون  منذ معروف األسقربوط داء أنّ  من لّرغمبا

شائع  أمر العمل طاقم ثلث خسارة الّرحالت كانت تلك في .الّطويلة البحرّية رحالتهم في البّحارة مع

 .سي فيتامين من خالية عملًيا اوكّله والبطاطا الممّلح والّلحم الخبز كانت األساسّية فأطعمتهم ومتوّقع

 المضاد فعله بسبب األسكوربيك حمض إعطاؤه اسم وتمّ  1928   عزل فيتامين س عام  تمّ  الّنهاية في

ذو    D-ascorbic و L-ascorbic acid األسكوربيك صيغتين لحمض يوجد  .األسقربوط لمرض

 Lالفعالية األقل من الشكل 

 الوظيفة:

األسقربوط  منع هي وشهرة وضوًحا األكثر الوظيفة ولكن مهّمة عديدة ظائفبو  حمض األسكوربيك يقوم

 على حاوي  غير حّتى أو جًدا قليلة كمّيات على حاوي  غذائي نتيجة نظام يحدث أن الذي يمكن

تعيق  بأمراض المصابين األشخاص الكحوليين، عند أساسي بشكل وفواكه طازجة وهو يحدث خضار

 .الفقراء حركتهم، واألشخاص

 تأثيرات أخرى لحمض األسكوربيك:

 .الّدم إلى كافي حديد على امتصاص القدرة لعدم الّدم مع فقر األسقربوط يربط دائًما -

 يحسن من النشاط الفيزيائي. -

 المساعدة في التئام الجروح -

 هذا أن دليل أي وال ،)الشائع )الزكام البرد في يساعد أن يمكن سي فيتامين أن دليل قاطع يوجد ال

 الّسرطان بدء منع في يساعد رّبما القائمة ولكّنه الحاالت في للّسرطان مضادة قيمة يملك فيتامينال
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 عند سي فيتامين مكّمالت أن يبدو ال. للّسرطان المواد الموّلدة بعض تدمير في المساعدة خالل من

 .حياتهم مدى في زيادة تساعد أن يمكن الّسن كبار

 المصادر

في  كبيرة ضياع كميات من بالّرغم والبروكولي الملفوف القرنبيط، برتقال،ال هي الجّيدة المصادر

على حمض  الّلحم والّسمك البيض، الحليب، مشتقات الحليب، المدّعمة، غير الحبوب تحوي  ال . الّطبخ

 األسكوربيك

 فقدي األخضر الفول فمثاًل  .تخزينه تمّ  وكيف نموه ظروف على نبات أي في سي فيتامين كمّية تعتمد

 .ألشهر الفيتامين على تحافظ البطاطا بينما حصاده، من قليلة ساعات بعد سي فيتامين من الكثير

 طويلة لفترات سي فيتامين على المجّمدة األطعمة تحافظ

 : العوز

الكبد  في أساسي بشكل اً موجود الّتغذية جّيد البالغ عند حمض األسكوربيك من الجسم يكون مخزون 

 .غني بالفيتامين نظام غذائي اّتباع عند مغ 9777 إلى ليصل يزيد أن ويمكن مغ 8977 ب ويقّدر

 أشهر 6 إلى لحوالي شهرين األسقربوط منع حمض االسكوربيك من المتوّسط الجسم يستطيع مخزون 

 .الغذائي منه الواردتوقف  عند

 إلى تتحّول مّ ث حمراء صغيرة نقط البداية يشّكل في والذي جلدي بنزفبداية  العوز عراضأ تتجلى 

الّشفاء،  صعبة الجديدة الجروحتسقط،  ورّبما ضعيفة واألسنان نازفة اللّثة تصبحداكنة،  كبيرة كدمات

 مع نسيج أي في الّنزف أن يحدث يمكن  .كبير بشكل ومؤلمة منتفخة يجعلها المفاصل ضمن الّنزف

 المفاجئ. السقوط  نتيجة الموت يحدث أن ويمكن مرافقة أعراض
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 يشّكل الذي الكوالجين بروتين من كافية كميات إنتاج في األنسجة فشل نتيجةرض األسقربوط م يحدث

  .الجروح شفاء ونقص الّنزف هذا سبب حدوثالدموّية و  دعم للشعيرات

 الثباتية:

 .الفيتامين تخّرب من الّساطع والضوء العالية الحرارة درجات تسّرع 

 دقائق لعدة غليه تمّ  الذي الماء إلى الّطعام يضاف أن يجب الّطبخ أثناء سي فيتامين على للمحافظة

 الخاليا في الموجودة يخّرب األنزيمات للطعام الّسريع الّتسخين .المنحل األكسجين من تخليصه وتمّ 

  .الفيتامين بتخريب تقوم أن قبل بسرعة

أوعية  استخدام يتم أال يجب .وتجميده تبريده يتمّ  أو طهيه بعد بسرعة الّطعام يتم تناول أن يجب

 .الصوديوم بيكربونات إضافة تتم وأال الّطبخ في نحاسية
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 المعادن
  

 تشكل المعادن جزءا من جسم اإلنسان:
 تدخل المعادن بتكوين العظام واألسنان -
 )السيستئين يحوي الكبريت( تعتبر جزءًا من مكونات البروتينات -
 )يمكن ان يحوي المركز الفعال لإلنزيم على معدن( تعتبر جزءا من مكونات اإلنزيمات -
مثال يتواجد الصوديوم في السائل  تشكل المعادن أمالحًا ذوابة وتتواجد في سوائل كل األنسجة -

 خارج الخليوي بينما يتواجد البوتاسيوم في السائل داخل الخليوي. 
فلور، صوديوم، بوتاسيوم، من المعادن الهامة في الجسم نذكر: كالسيوم، فوسفور، حديد، يود، 

 مغنيزيوم، نحاس، زنك، سيلينيوم
 

 الكالسيوم
القسم األعظمي من كمية الكالسيوم من وزن الشخص البالغ ويدخل كغ  8.9-8حوالي  يشكل الكالسيوم

 بتركيب العظام واألسنان. (%55أكثر من في الجسم )
حسن نقل النبضات العصبية وتخثير الدم و دورًا هامًا في معظم األنشطة الحيوية مثل  الكالسيوم يلعب 

فراز فراز األنزيمات وتفعيل العصارات سير العمل في أغشية الخاليا وا  نسبة  الهرمون. يتم التحكم في وا 
 .الكالسيوم في الدم من خالل جارات الدرق والغدة الدرقية

 
 االمتصاص: 

د خلل وفي حال وجو العلوي منها, الدقيقة وبشكل خاص من القسم يتم امتصاص الكلسيوم من األمعاء 
إلى  %37يمتص الجسم عند البالغين حوالي  .الكالسيوم امتصاص في نقص إلى سيؤدي األمعاء في
 من الكالسيوم الوارد للجسم في حين تزداد هذه النسبة عند األطفال.  % 37

 :يتأثر االمتصاص بمجموعة من العوامل
 يزيد فيتامين د االمتصاص  -
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 ص بوجود البروتينيزداد االمتصا -
 الفتيات )في الحبوب(  على اليومي الغذاء ينقص االمتصاص بوجود الفيتات واألوكزاالت ويحوي  -

عند اتباع نظام غذائي غني باأللياف سيحدث )الخضار الخضراء مثل السبانخ(.  واألوكساالت
 يتاز الذيالف بداية انخفاض في امتصاص الكالسيوم لكن مع الوقت تنتج األمعاء كميات أكبر من

 597الفيتات الموجودة في  المثال،على سبيل  الكالسيوم، بامتصاص يسمح الفيتك، وبالتالي يحطم
ملغ كالسيوم وهو ما يعادل ثلث الحاجة  377غرام خبز كامل يمكن أن تنقص امتصاص حوالي 

 لكن مع الوقت يتحسن االمتصاص.   اليومية،
الوسط المناسب المتصاص الكالسيوم هو ، ذلك أن ينقص امتصاص الكالسيوم عند كبار السن -

 .الكالسيوم امتصاص انخفاض إلى يؤدي مما المسنين لدى المعدة الحمضي وغالبًا ما تقل حموضة
البول لذلك عند اتباع  في وتزيد فقدانه الكالسيوم امتصاص من فورتقلل الكميات الكبيرة من الفوس -

 .كالسيوم حيث أن اللحوم غنية بالفوسفورنظام غذائي غني باللحوم يتوجب زيادة ال
 

 مصادر الكالسيوم:
العسر بحيث الماء  ،الطحين المدعم ،عظام السمك البيض، األجبان، المجفف،الحليب  الحليب، 

ملغ  8577يحوي لتر الحليب على   المتممات الغذائية. ،ملغ كالسيوم 97يحتوي كل لتر منه على 
ملغ كالسيوم. ال تؤثر إزالة الدسم من الكالسيوم على  077سية على ة غرام جبنة قائكالسيوم وتحوي م

 .الكالسيوم من الكمية نفس يحويان الدسم والمنزوع محتواه من الكالسيوم بحيث أن الكامل
من مصادر الكالسيوم أيضاً المتممات الغذائية ويكون عادة امتصاص سترات وماالت الكالسيوم أفضل 

 سيوم.من امتصاص كربونات الكال
تزداد الحاجة ملغ يوميًا منه.  5777وال ينصح بتناول أكثر من  ملغ 8777 منه حواليالحاجة اليومية 

  اإلرضاع. الحمل، المراهقة، الطفولة، النمو،للكالسيوم في فترات 
 

  عوز الكالسيوم:

وم يأو من نقص امتصاص الكالسينجم عن حمية غذائية غير كافية كما ينجم عن نقص فيتامين د 
علمًا ان نقص الكالسيوم ليس  osteoporosis  ويؤدي عوزه إلى هشاشة العظامعند كبار السن، 

السبب الوحيد لترقق العظام ذلك ان البروتين والدسم يدخل أيضًا بتركيب العظام, ومن الضروري 
 التذكير أن أفضل المعالجة لترقق العظام هو الوقاية منها.
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 تمعدن العظام:

يجب توفر كميات الطفولة، لذلك  سن في السريع التكلس عملية وتحدث لينة العظام تكون  الوالدة عند
جيدة من الكالسيوم خالل السنوات األولى من العمر من أجل الحصول على عظام متكلسة بشكل جيد 

  من هشاشة العظام. مما يحمي الحقاً 

-83ن. عندما يصبح اإلنسان بعمر إن معدل التمعدن عند األطفال أكبر مما هو عليه عند المراهقي
 57ملغ يوميًا من الكالسيوم، وعندما يصبح عمره  377سنة فهو قادر على أن يمعدن حوالي  89

ملغ أي أن اإلنسان يستفيد من الكالسيوم أكثر ما يمكن في الفترة بين  97عامًا فهو يمعدن فقط حوالي 
حية التعرض للشمس وتحديدا أشعة الشمس الصبا الوالدة وحتى المراهقة. من الضروري التذكير بضرورة

حوالي ساعة يوميًا وذلك بهدف تشكيل فيتامين د الذي يسهم بتشكل نواقل الكالسيوم وبالتالي يسهم 
 بعملية التمعدن أو التكلس. 

 الهيكل مستمر ويتم تجديد الكالسيوم في بتجديد هو بل ثابت ليس العظمي الهيكل في الكالسيومإن 
سنوات وعند األطفال مرة واحدة كل عام. يزداد التمعدن أثناء الرياضة  سبع خالل واحدة رةم العظمي

وخاصة رياضات الحمل مثل رفع األثقال بالمقابل فإن الراحة الطويلة تؤدي إلى فقدان سريع للكالسيوم. 
 .العظمي الهيكل تكوين في نقص هناك يكون  الفقيرة التغذية ظروف في

ذروتها في سن الثالثين إلى الخامسة والثالثين   (peak bone mass PBM)ية تبلغ الكتلة العظم
بعد ذلك عند انقطاع من كتلتها،  % 7.39بالتراجع بعد سن األربعين حيث تفقد سنويًا  PBM. تبدأ 

بعدة عوامل مثل PBM تتأثر  الطمث عند النساء حيث تصبح التراجع خمس مرات أكثر من الرجل.
 والنشاط الفيزيائيالغذائي  دهرمونية، الوار عوامل  اثية،ور عوامل  الجنس،

 

  hormone replacement treatment (HRT)  البديلة بالهرمونات العالج
 مثالطعدم وجود هرمون األستروجين بعد انقطاع  الهرمونية.وهو عالج هشاشة العظام بالمكمالت 

اليأس. إن  سن بعد النساء عند أهمية له HRT يؤدي لتسارع فقدان الكالسيوم لذلك فإن العالج بال
حيث  جهذا العال فائدة ومع ذلك يعطى العظام أقلهشاشة العالج بالهرمونات البديلة بعيد اإلصابة ب

يخفف فقدان الكالسيوم من الفقرات ويحسن من امتصاصه عن طريق األمعاء )من المعروف في 
 .والنهاية العلوية لعظم الفخذ والمعصم( هشاشة العظم أن األجزاء األكثر تضررًا هي الفقرات
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 الفوسفور
 % 17يرتبط غ فوسفور فهو المعدن الثاني في الجسم من حيث الكمية.  577يحتوي الجسم حوالي 

يلعب ما ك وهو يعتبر من مكونات الخاليا. من الفوسفور في الجسم مع الكالسيوم في العظم واألسنان
 رات والدسمدورًا في تحرر الطاقة من الكربوهيد

 :االمتصاص
إن   .يتعلق االمتصاص بتشكل أمالح منحلةو  من الفوسفور المتناول غذائياً  %37يتم امتصاص  

لى الفوسفات نسبة الكالسيوم إامتصاص الفوسفور أفضل من امتصاص الكالسيوم، ويجب التنويه هنا ان 
حليب رضيع في األسابيع األولى بلذلك إذا تغذى ال األم،في حليب البقر هي أقل بالمقارنة مع حليب 

 الرضيع زز ولهذا يجب أال يتغذىتكبقري سينخفض عنده امتصاص الكالسيوم ويمكن أن يصاب بال
 .البقر حليب على

 
 :الحاجة الغذائية والمصادر الغذائية

إن  .يتم الحصول عليه باألطعمة الغنية بالبروتين مثل اللحوم والسمك والدواجن والبيض والحليب
وي الحمية يجب أن تحنتجات الحيوانية أكثر غنى بالكالسيوم والفوسفور من المنتجات النباتية. الم

أن امتصاص  ذلك لتأمين امتصاص جيد للكالسيوم الغذائية كميات متكافئة من الكالسيوم والفوسفور
 الفوسفور أفضل من امتصاص الكالسيوم كما ورد سابقًا.

  عوز الفوسفور:

ويمكن أن يحدث ببعض الحاالت مثل أمراض الكلية شاره بمجال واسع من األغذية نادر الحدوث النت
 والكحوليين.
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 الحديد
يدخل بتركيب جزيئة الهيموغلوبين التي تدخل بدورها بتركيب الكرية الحمراء المسؤولة عن نقل 

-7.9منها غرام يخزن  3كمية الحديد في جسم اإلنسان حوالي الكربون.  أوكسيداألكسجين وثاني 
 . غرام في الفريتين و الهيموسيديرين8
 

 األشكال الغذائية للحديد:
 مصدر حيواني للحديد )الهيموغلوبين( -
مصدر نباتي للحديد حيث يكون الحديدي بشكل أمالح ومعقدات ولذلك االستفادة منه أقل من  -

 الحديد ذو المصدر الحيواني.
 

 امتصاص الحديد:
يتم تنظيم امتصاص الحديد من السبيل الهضمي حسب و  ية ال يمتصمعظم الحديد الوارد من األغذ

حاجة الجسم منه، ويختلف معدل وطريقة امتصاص الحديد حسب نوعه )هيمي / غير هيمي(، حيث 
من الموجود في الغذاء بينما يشكل امتصاص الحديد غير  %30-20يبلغ امتصاص الحديد الهيمي 

يد غير الهيمي بالحالة الصحية للفرد وبتأثير محصلة فقط. يرتبط امتصاص الحد %15-5الهيمي 
 العوامل الغذائية المثبطة والمعززة المتصاص الحديد، وهذه العوامل هي:

 الكالسيوم: يؤثر وجوده في الغذاء سلباً على امتصاص نوعي الحديد معاً وفق آلية غير محددة تمامًا.  .8
بيض معظم الحديد الموجود في الد، حيث أن يؤثر الفوسفور سلبًا على امتصاص الحديالفوسفور:  .5

 .ال يمتص وذلك لوجود الفوسفور
اللحوم: إن إضافة اللحوم إلى الوجبات تعزز امتصاص الحديد غير الهيمي، ويتعزز التأثير اإليجابي  .3

 حيث ،الهيمىللحوم عند زيادة محتوى الوجبة الغذائية من العوامل المثبطة المتصاص الحديد غير 
مرات تقريبًا عندما تمت  3ى الدراسات أن التأثير اإليجابي إلضافة اللحوم أكبر بمقدار أظهرت إحد

اإلضافة إلى وجبة تحوي الذرة )تحتوي الذرة على عوامل مثبطة المتصاص الحديد غير الهيمي 
 بنسبة أكبر من الموجودة في القمح( بالمقارنة مع إضافتها إلى وجبة تحوي دقيق القمح.
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ر المميز للحوم بأنواعها إلى احتوائها على مكونين: األول هو الحديد الهيمي ذو االمتصاص يعود التأثي
األفضل من الحديد غير الهيمي، والثاني هو بروتينات األكتين والميوزين، وتحتوي بروتينات األكتين 

ال تحوي أي و  والميوزين على نسبة عالية نسبيًا من مجموعات السلفهيدريل الحرة )ثماالت السيستئين(،
جسور دي سلفيد )سيستين(، حيث تقوم مجموعات السلفهيدريل الحرة بإرجاع الحديد إلى حديد ثنائي 

 وتشكيل معقدات ممتصة معه وبالتالي تحسين امتصاص الحديد غير الهيمي.

حمض األسكوربيك: يعتبر من أهم العوامل التي تزيد من امتصاص الحديد غير الهيمي، يأتي هذا  .3
من قدرته على إرجاع الحديد إلى حديدي وقدرته على تشكيل معقد مع شوارد الحديدي أكثر  الدور

 انحالاًل من شوارد الحديدي فقط.
الحموض العضوية األخرى: من الممكن أن تلعب دوراً هاماً في تعزيز امتصاص الحديد غير الهيمي  .9

 Tartaricمض الطرطريك ، حCitric Acid، حمض السيتريك Malic Acidومنها حمض الماليك 
Acidوحمض الالكتيك ،Lactic Acid . 

 : الموجودة في المنتجات النباتية تعتبر من أهم مثبطات امتصاص الحديد غير الهيميتالفيتا .3
البولي فينوالت: تملك البولي فينوالت المتشكلة في النباتات والمشروبات كالشاي والقهوة تأثيرًا مثبطًا  .0

 لهيمي.المتصاص الحديد غير ا
البروتينات: تملك العديد منها تأثيرًا مثبطًا المتصاص الحديد غير الهيمي مثل بروتينات الحليب  .1

)الكازئين وبروتينات المصل في حليب البقر(، بروتينات البيض، وأيضًا البروتينات الموجودة في 
 الصويا إلى جانب الفيتات. 

 بالعوامل السابقة أقل من الحديد غير الهيمي. أخيرًا ال بد من اإلشارة أن تأثر الحديد الهيمي

 نقص اإلفرازات حيث أن من العوامل المؤثرة على امتصاص الحديد هي الحالة الصحية للفرد-87 
 الشباب لدى الحديد أن امتصاص كما الحديدالمعدية وسوء االمتصاص سوف يقلل من امتصاص 

 .السن كبار من أفضل

 

 من الحديد الحاجة الغذائية
 لحديد ضروري لتشكيل الهيموغلوبين والميوغلوبين واإلنزيمات التنفسية.ا

 تتراوح الحاجة للحديد ما بين:
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 .باليوممغ  8.0حاجة الرضع  -
 مغ باليوم 1.5 -3أعوام:  8-87 -
)إذًا تحتاج المرأة للحديد أكثر من الرجل  مغ باليوم 89للنساء  باليوم،مغ  5عام: للرجال  88-35 -

  في كثير من الحاالت ألسباب عدة( وهذا ما ال يطبق
 تزداد الحاجة الغذائية للحديد أثناء الحمل واإلرضاع والنمو -

 عوز الحديد
وهو يحدث في الحاالت  يحدث بشكل عام نتيجة نظام غذائي غير كاف للمتطلبات من الحديد -

 التالية:
 والمراهقين(في حالة زيادة الحاجة له )األطفال  -
 ( نجاب مثالً الكبير )النساء في سن اإل يحدث أيضًا عند الفقدان -
 يحدث في حالة ضعف االمتصاص كما في حالة كبر السن والنباتيين. -

أكثر األشخاص عرضة لعوز الحديد هم النساء والرضع، حيث يتطور فقر الدم عند النساء نتيجة 
ه ثالثة يد يكفيفقد الحديد أثناء الدورة الشهرية. أما الرضع فعادة ما يولد الرضيع مع مخزون حد

ن حليب األم فقير بالحديد لذلك يمكن أن يتطور فقر الدم عند الرضيع المعتمد على حليب  أشهر وا 
أمه فقط بعد األشهر الثالثة األولى من عمره مالم يأخذ حاجته من الحديد من أغذية الفطام. أما 

ديهم عوز الحديد ألن فعادة ال يتطور ل (infant formula)الرضع المعتمدين على حليب الرضع 
 حليب الرضع مدعم بالحديد.
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 اليود
والتي تقع إلى جانب الحنجرة (T4, T3 ) اليود عنصر ضروري جدًا إلنتاج هرمونات الغدة الدرقية 

 تنظم هذه الهرمونات معدل االستقالب في الجسم. .  في الجزء األمامي من الرقبة
 :مصادره

 
 مكروغرام.  897يود ب تقدر الحاجة اليومية من ال

)أي  ركما يتطاير اليود من ملح البح تحتوي مياه البحر على اليود إال أنها ال تعتبر مصدرًا جيداً  -
  .باليود غنيةوالثمار البحرية  البحرية األسماك في حين تعتبرأن ملح البحر ليس مصدرًا لليود( 

 ها باليود كمية اليود في الخضار تعتمد على غنى التربة التي تزرع ب -
باليود  حيث يكون الحليب أغنىكمية اليود في الحليب تعتمد على المكان الذي تتغذى به األبقار  -

 عند تناوله لألعشاب والخضار مزروعة ببيئة غنية باليود.
يتم إضافة اليود لملح الطعام لضمان الحصول الكاف عليه حيث يؤمن كل واحد غرام ملح حوالي  -

 .ميكروغرام 87
 

 ليودعوز ا
 .ال يخزن اليود في الجسم والكمية الزائدة منه طرح في البول لذلك فأن تناوله اليومي ضروري جداً 

يمتص الجسم اليود عندما يكون بحاجته وليس بهدف التخزين حيث ال يوجد مخازن لليود، كما أن 
ن الوارد رار مالجسم ال يزيد من قدرته على امتصاص اليود عند الحاجة غليه لذلك يجب اخذه باستم

 الغذائي اليومي. 
ضخم حيث ينتج هذا الت في حال عدم تناول كمية كافية من اليود )الدراق( ينتج تضخم الغدة الدرقية

ن العالم في مناطق كثيرة معن عمل زائد للغدة الدرقية لتعويض النقص. ينتشر تضخم الغدة الدرقية 
 الغزيرة، وهو شائع في بالدنا.ذات األمطار الشابات وخاصة في المناطق  النساء لدى سيما وال
رة مثل استهالك كمية كبي اليود الوارد التغذوي من يوجد أسباب أخرى لهذا المرض بغض النظر عن 

من مولدات الدراق حيث تمنع هذه األغذية الغدة الدرقية من التقاط اليود واالستفادة منه في تركيب 
اص اليود من األمعاء( من أمثلة هذه األغذية نذكر الملفوف، هرموناتها )أي أنها ال تؤثر على امتص

قد لالقرنبيط، فجل، زهرة، ذرة، بطاطا حلوة. كما يعيق استهالك الماء القاسي من االستفادة من اليود. 
  .باليود لغناها واإلسفنج البحرية سابقًا هذا المرض باألعشاب عولجَ 
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لحمل واإلرضاع على عكس المعادن األخرى، أي إذا كانت أخيرًا، ال تزداد الحاجة من اليود أثناء ا
 الغدة الدرقية لدى الحامل تعمل بشكل طبيعي قبل الحمل فهي ليست بحاجة لزيادة الوارد من اليود.

 
 

 الفلور
 من يحتوي الجسم على آثار فقط من اليود وهو يتواجد بشكل أساسي في األسنان. له دور في الوقاية

نما يقلل من اإلصابة بها(، %877أنه ال يمنع النخور )إال  األسنان تسوس  إلى فتهإضا لذلك يتم وا 
حيث أنه يجعل ميناء األسنان أكثر مقاومة للجراثيم ويقلل  PPM 1 بالمليون  جزء 8 بنسبة الشرب مياه

 في ويكون هذا األثر أكثر وضوحاً  من إنتاجها للحموض وبالتالي يجعل األسنان أكثر مقاومة للتسوس
 حلة تمعدن األسنان أي يستفيد األطفال من الفلور أكثر مما يستفيد منه الكبار. مر 
 

  :مصادره
 الشرب مياه هو للفلورايد الرئيسي المصدر -
 حليب الثدي من المصادر الفقيرة بالفلور  -
 جزء 89-9 الفلوريد من جيد مستوى  البحرية الغنية به وكذلك لدى المأكوالت الشاي من المصادر -

 ن بالمليو 
 .ومعجون األسنان المفلور مملح الطعا -
 
 السمية:  

جزء بالمليون في مياه الشرب تظهر على األسنان بقع بنية لكن تبقى األسنان  5.9عندما تتجاوز نسبته 
بسرعة، أما عندما تصبح  وتتآكل كالطباشير األسنان تصبح بالمليون  1النسبة  سليمة. عندما تصبح

 إزالة يستلزم مما الفقري  العمود في ة سمية شديدة حيث تتكلس الفقراتيحدث حال بالمليون  89النسبة 
 .الشرب مياه من الفلور
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 لصوديوما

في  %97في السوائل داخل الخلوية و %87غرام صوديوم منها  877يحتوي جسم البالغ حوالي 

ث تستخدم قية حيالسوائل خارج الخلوية )متضمنة الدم( بينما يحوي العظام على كمية الصوديوم المتب

غط ر هام في الحفاظ على الضو وياته في الدم. للصوديوم دتسمهذه الكمية كاحتياطي عند نقصان 

 وخارج داخل المواد ونقل العضالت وتقلص العصبية النبضاتاألوسموزي كما يلعب دورًا في نقل 

 الخاليا.

 المصادر: 

 لحليب واألجبان واللحوم.المصدر األساسي هو ملح الطعام، كما يوجد منه آثار في ا

 المتطلبات والعوز

غرام لتشعر  8لكن معظم الناس تحتاج للشخص في المناخ المعتدل، غرام صوديوم  7.59يكفي عادة 

المصدر غرامي يوميًا.  59بالراحة، كما يصل استهالك بعض ألشخاص من كلور الصوديوم إلى 

ما فيها الماء تحوي الصوديوم لذلك فإن عوزه األساسي له هو ملح الطعام لكن الكثير من األغذية ب

 عوز الصوديوم في بعض الحاالت: يحدثومع ذلك يمكن ان  الحدوث،نادر 

 في حالة المجاعة  -

 التعرق الشديد، اإلقياء أو اإلسهال الشديديمكن أن يحدث في حاالت  -

 الحروق فشل الغدة الكظرية -

خفاض ضغط الدم. في بعض حاالت ارتفاع يترافق بالتعب والمغص الشديد وتشنج العضالت وان 

كما  السن،ضغط الدم يفيد تخفيض الوارد من الصوديوم في خفض ضغط الدم وخاصة عند كبار 
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يمكن استبداله بأحد أمالح البوتاسيوم أو غيرها. إن تأثير الصوديوم السلبي على ارتفاع الضغط تكون 

 وليس لدى األشخاص السليمين.لدى األشخاص مرضى ارتفاع ضغط الدم أو مرضى الكلية 

 

 البوتاسيوم
 

يلعب دورًا هامُا بالعديد من التفاعالت الحيوية مثل المحافظة على  الخاليا،هو مكون هام داخل 

نتاج البروتين، اصطناع العصبية،الضغط الحلولي ونقل النبضات   الطاقة، استقالب الكربوهيدرات وا 

ية الدم، لذلك ينصح به لمرضى األمراض القلبعلى ضغط  إنتاج األنسولين في البنكرياس والمحافظة

 الوعائية.

 مصادره:

ط والبطاطا والبندورة القرنبيو  البرتقالكما يتواجد في  بشكل كبير في الموزفي الخضار والفاكهة و يتواجد  

 اللحوم واألسماك.  والبروكلي باإلضافة إلى

 العوز:

لشديد اإلقياء ا مثل حاالت أن تؤدي لهذا العوز التلبعض الحايعتبر عوزه نادر الحدوث لكن يمكن 

أو اإلسهال الشديد، األذية الكبيرة للعضالت أو الجراحة، تناول المدرات البولية أو التناول الكبير 

 للمسهالت.

يتظاهر عوز البوتاسيوم بضعف العضالت، ضربات قلب سريعة وغير منتظمة وقد ينتهي هذا بتوقف  

 .ية البوتاسيوم فهي أيضًا نادرة الحدوث وتتشابه أعراضها مع أعراض العوزمفاجئ للقلب. أما سم
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 المغنيزيوم 
 

غرام من المغنيزيوم. يمتلك المغنيزيوم العديد من الوظائف في  37-57يحتوي جسم اإلنسان حوالي 

 الجسم فهو ضروري لعمل بعض اإلنزيمات، ضروري لتطور العظام والمحافظة على الجهد الكهربائي

 في الخلية وله دور في استرخاء العضالت 

 االمتصاص

. امتصاصه من مصدر نباتي أفضل من امتصاصه من مصدر العظام في يمتص من األمعاء ويخزن  

لك ذحيواني بسبب غنى المصادر الحيوانية بالكالسيوم الذي يتنافس معه على االمتصاص، وعلى 

والفوسفات يتات الفكما يتناقص في حال تناول يوم في حال تناول الكالسيتناقص امتصاص المغنيزيوم 

 .والدهون 

 المصادر

 المكسراتكما تعتبر األحشاء والعضالت وكذلك أفضل مصادر المغنيزيوم الخضار الخضراء  

  .بالمغنيزيوم فقيرة مصادر هيوالفواكه  ومنتجاته أما الحليبمن المصادر الجيدة، والشوكوال 

ملغ مغنيزيوم يوميًا وترتفع هذه القيمة خالل الحمل  977-577يحتاج الشخص البالغ حوالي 

يعتبر الماء القاسي من مصادر لمغنيزيوم والكالسيوم، إال أن غلي الماء يؤدي واإلرضاع. 

 إلى التخلص من القساوة المؤقتة للماء وبالتالي إلى تخفيف محتواه من المعادن.
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 الزنك

نزيميات الخلوية التي تشترك في عملية التمثيل من اإلعنصر غذائي ضروري حيث تحتاجه العديد 

. يمتلك الزنك دوراً هاماً في اصطناع DNA الغذائي للكربوهيدرات والبروتين والدهون وتركيب البروتين و

تتواجد كميات كبيرة منه في كما أن له دور في التئام الجروح.  LEAN TISSUEاألنسجة البروتينية 

 . حالة اإلسهال الشديد ينقص الزنك في .ي والعينالجهاز التناسلي الذكر 

  :مصادره

اللحوم والدواجن والكبد والحبوب الكاملة والبقول من المأكوالت الغنية  المنتجات الحيوانية مثل تعتبر

الخضار والفواكه  .ملغ من الزنك 37-57حوالي  غرام بروتين حيواني تحوي  577كل بالزنك, مثال:  

على الرغم مين و  الزنك وكذلك الوارد العالي من الكالسيوم،ت من امتصاص اتقلل الفيت كما فقيرة بالزنك

االختالفات الواضحة في محتوى الزنك بين األطعمة الحيوانية والنباتية، ال يبدو أن النباتين عرضة 

 .لنقص الزنك

 :لحاجةا

سعر  5777زنك لكل - ملغ 87تعتمد حاجة األطفال للزنك على الوارد الطاقي حيث ينبغي توفير  

ن الكثير من األطفال ال يحصلون على هذه الكمي مما يؤثر على تشكل البروتين لديهم.  حراري وا 

ملغ يوميًا، وينصح زيادة الوارد من الزنك خالل الحمل إلى  89بالنسبة للبالغين هناك حاجة لما يقارب 

 ملغ خالل اإلرضاع. 59ى ملغ يوميًا لضمان النمو األفضل للجنين، وكذلك زيادته إل 57

 



غذية وحميات, د.ديمة الديابجامعة الشام الخاصة, ت  
 

76 
 

  :عوزه

 عادة ما يحتاج. إسهال حروق، طفيليات، امتصاص،سوء  كافية،ينتج عوز الزنك عن حمية غير 

األطفال إلى كميات زائدة من الزنك حيث أظهرت الدراسيات التي أجريت في الواليات المتحدة األميركية 

وزه لدى ع لدى األطفال وتتجلى أعراض أن نقص الزنك شائع جيدًا بين مختلف السكان وخصوصياً 

يسبب عوز الزنك عند البالغين فقدان شهية،  .بحدوث التهابات، ضعف النمو، إسهاالت األطفال

الزنك غير سام نسبيًا، ولكن  .إسهال، تراجع حاسة الذوق، فقر دم، تقرحات في الجلد وتساقط الشعر

  .قد تتسبب جرعات كبيرة بأذيات للجسم

الحاجة لكل من الحديد والزنك كمكمالت غذائية فيفضل أال يؤخذا بالوقت ذاته ذلك أن  أخيرًا، عند

 حديد المكمالت الغذائية يبطئ من امتصاص الزنك.

 النحاس

والصطناع الخضاب ولتكوين كريات حمراء  الحديد والمتصاص ضروري لعمل العديد من اإلنزيمات

 بعد الكبد يكفي حوالي ثالثة أشهر فيوالحديد  النحاس من مخزون  لديهم الوالدة حديثيسليمة. الرضع 

ذلك هو بحاجة للحصول على الحديد من الوارد الغذائي وكذلك النحاس لكي ليساهم في امتصاص 

 الحديد واصطناع الكريات الحمر السليمة. 

 االمتصاص

 وكمية البراز مع حوتطر  تمتص نصف كمية النحاس في الدم اما الكمية المتبقية فتذهب إلى الصفراء 

  .النحاس امتصاص من الكالسيوم يخفض ل,البو  مع تطرح جداً  ضئيلة
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  المصادر:

أما  .به األغذية معظم لغنى النحاس في نقص حدوث جداً  النادر يتواجد في معظم األغذية لذلك من

الكاملة  بوالحبو  الداكن األخضر اللون  ذات والخضراوات الكبد بالنحاس فهي غناءً  األكثر المصادر

 .بالنحاس فقيرة تعتبر واألسماك والدواجن ومشتقاته أما الحليبوالمكسرات 

 

 السيلينيوم

وبالتالي يعمل على  كالهما يعمل كمضادة أكسدة م حيثوالسيلينيو  E سابقًا بين فيتامينكان يخلط 

 .لمسرطنةمواد اوحماية الحمض النووي وتعطيل الوأكسدة الدسم حدوث تصلب الشرايين  على الوقاية من

بة لدى أي له تأثير إيجابي على الخصو  السيلينيوم ضروري لعمل الخصية وتطوير الحيوانات المنوية

 الرجل.

 المصادر

 بالسيلينيومتعتبر الحبوب الكاملة واألسماك واللحوم غنية  -

ة غنية ترب النباتات التي تزرع فييعتمد محتواه في النباتات على محتوى التربة التي زرعت بها ف -

وهذا سينعكس على محتواه في لحوم الحيوانات التي تتغذى على  به ىبالسيلينيوم هي أكثر غن

ية ألن الكمية الزائدة منه تؤدي إلى سم إلى أغذية الحيوانات إضافة السيلينيوم بعنايةالنباتات )

 (الحيوانات

 يدعم بهالحليب ومشتقاته فقير بالسيلينيوم مالم  -
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 والعوز والسمية المتطلبات اليومية

تختلف الكمية المتناولة من بلد آلخر، فالمناطق الفقيرة بالسيلينيوم يكون متوسط الوارد مين السيلينيوم  

 .ميكروغرام يومياً  888ميكروغرام في اليوم، بينما في المناطق الغنية به قد تتجاوز كميته  87

ضعف الم في العضالت والهيكل العظمي و انخفاض مستويات السيلينيوم في النظام الغذائي إلى آيؤدي 

 .في عمل القلب، يعتقد أنه يسبب انخفاض الخصوبة لدى الرجال، ويعتقد أنه يؤهب لحدوث سرطان

أما زيادة الوارد الغذائي مين السيلينيوم قيد يتسبب في حدوث غثيان، إقياء، عيوب األظافر، وفقدان 

  .رالشع
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 الطاقة

 مقدمة:

 يا،الخالترميم وتكويم  الجسم،ليعيش، من أجل النمو والمحافظة على انسجة  الطاقة الجسم إلى يحتاج

اإلرادية كالنشاط الفيزيائي،  بالنشاطات من أجل النشاطات الالإرادية كالتنفس وعمل القلب، وليقوم

 اجسامنا.  حرارة علىوللحفاظ 

 األنشطة ازدادت وكلماالطاقة،  إلى) الجلوس بسيطًا )حتى كان مهماً  الجسم به يقوم نشاط كلّ  يحتاج

 .يحرقها التي الحرارية السعرات كمية ازدادت معها الجسم، بها يقوم التي

 

 مصادر الطاقة: تنتج الطاقة الضرورية للجسم من أكسدة كل مما يلي:

 ك. كالوري لكل غرام( 3الكربوهيدرات ) -

 غرام(ك. كالوري لكل  5الدسم ) -

 ك. كالوري لكل غرام( 3البروتين ) -

 ك. كالوري لكل غرام( 0الكحول ) -

 حيث ينتج باإلضافة إلى الطاقة الماء وثاني أكسيد الكربون 

إن الحاجة من الطاقة تعتمد على مدى إنفاقها إن التوازن في الطاقة هو  حاجة الجسم إلى الطاقة:

د من الطاقة )عن الحاجة( إلى زيادة الوزن في حين بحيث يؤدي زيادة الوار  الوزن،الذي يحافظ على 

 ؟فلماذا نحتاج إلى الطاقة الوزن،يؤدي الحصول على طاقة أقل من الحاجة إلى نقص 
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 :يحتاج اإلنسان إلى الطاقة من أجل ما يلي

  :  Basal Metabolismاالستقالب األساسي -8

فراز  االستقالب األساسي يتضمن سلسلة من الوظائف الضرورية للحياة، مثل وظيفة الخلية واصطناع وا 

, مالحفاظ على درجة حرارة الجس ,إلنزيمات والهرمونات لنقل البروتينات والمواد والجزيئات األخرى او 

ة وظيفة الدماغ. تسمى كمية الطاقباإلضافة إلى  القلب والجهاز التنفسيلعضلة العمل دون انقطاع 

  (BMR) معدل االستقالب القاعديمة في عملية االستقالب األساسي في فترة من الزمن المستخد

Basal Metabolic Rate   . 

يتم قياس معدل االستقالب األساسي في ظل الظروف القياسية التي تشمل االستيقاظ في وضع 

 ن يكون الشخصأساعة من الصيام وثماني ساعات من الراحة البدنية و  85بعد عشر إلى االستلقاء 

في حالة من االسترخاء العقلي في درجة حرارة بيئية محيطة ال تثير عمليات توليد الحرارة أو تشتيت 

. وفًقا للعمر ونمط ساعة( 53)يتم التعبير عن المعدل عادًة في الدقيقة أو في الساعة أو لكل  الحرارة

لى الطاقة، ويتم تحديده بشكل من إجمالي اإلنفاق اليومي ع % 07إلى   BMR  45الحياة، يمثل

م, ويمكن القول أن معدل االستقالب س وتكوين الجسوالجنوحجم الجسم أساسي حسب عمر الفرد 

 األساسي يتعلق ب:

a)  :العمرBMR  عند الرضيع أعلى من البالغ، في حينBMR  عند الكهول وكبار العمر أقل من

 البالغين 
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b)  حجم الجسم: كلما زاد حجم الجسم زادBMR  وبالتالي زادت الحاجة للطاقة )حاجة الرجل للطاقة

 أكثر من المرأة(

c)  :الجنسBMR .عند الرجل أعلى منه عند المرأة 

d)  تكوين الجسم: كلما زادت الكتلة العضلية في الجسم زادBMR. 

e)  الحرارة المحيطة: يزدادBMR .)أثناء البرد )يزداد معدل التنفس 

f)  نصف درجة يزداد المرض: كلما ارتفعت الحرارة بمقدارBMR 1% كما يزداد عند مرضى فرط ,

 الدرق وينخفض عند مرضى قصور الدرق. 

g)  الحالة الفيزيولوجية: يزدادBMR .بحالتي الحمل واإلرضاع 

h)  الوارد الحروري: ينخفضBMR  عند األشخاص الذين يعانون حالة مزمنة من نقص الوارد الطاقي

 )المجاعة(

i)  النشاط الفيزيائي: يزدادBMR  عن األشخاص المعتادين على ممارسة النشاطات الرياضية حيث

 . BMRتؤدي زيادة النشاط الفيزيائي إلى تنشيط 

الطعام طاقة من يتطلب   Metabolic Response to Food للطعام ستقالبيةاالستجابة اال -5

إنتاج الحرارة  االستقالبية منأجل تناوله وهضمه وامتصاص المواد الغذائية ونقلها وغيرها. تزيد العمليات 

 واستهالك األكسجين، وتعرف بعبارات مثل التوليد الحراري الناجم عن النظام الغذائي.

النشاط  هو مستوى  متغير في إنفاق الطاقة، عامل  أكثر : Physical Activity النشاط البدني -3

أكبر عنصر في اإلنفاق ، ثاني  BMR بعد, ويعتبر  Level (PAL) Physical Activity البدني

 اليومي للطاقة.
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 نادرًا ما يمكن تجنب األنشطة اإلجبارية في البشر بالعديد من األنشطة اإلجبارية واالختيارية.يقوم 

إطار بيئة معّينة، وهي مفروضة على الفرد بسبب مطالب اقتصادية أو ثقافية أو مجتمعية, وفي هذا 

ألن األنشطة اإللزامية تشمل “  من مصطلح "مهنياإلطار يعتبر مصطلح "إلزامي" أكثر شموالً 

)باإلضافة إلى العمل المهني( األنشطة اليومية مثل الذهاب إلى المدرسة ، والعناية بالمنزل و األسرة 

 .وغيرها

تعتبر األنشطة االختيارية ، على الرغم من أنها ليست ضرورية اجتماعًيا أو اقتصادًيا، مهمة للصحة 

ة حياة جيدة بشكل عام, ومن أمثلتها ممارسة التمارين الرياضية بانتظام من أجل اللياقة والرفاهية ونوعي

 البدنية والصحة؛ أداء المهام المنزلية االختيارية التي قد تسهم في راحة األسرة ورفاهها.

نية، دإجراء قدر معين من النشاط بانتظام للحفاظ على الصحة العامة واللياقة الب يوصي الخبراء بضرورة

لتحقيق توازن الطاقة وتقليل خطر اإلصابة بالسمنة واألمراض المرتبطة بها ، والتي يرتبط معظمها 

بنمط الحياة المستقرة. يمكن لمستوى النشاط الفيزيائي أن يكون خفيفًا أو متوسطًا أو شديدًا وبالتالي 

في حال النشاط  8.3يتراوح بين ستختلف الحاجة للطاقة تبعًا له، وكما يالحظ في الجدول التالي فإنه 

 في حال النشاط الشديد. 5.5الخفيف إلى 

 تكون الطاقة المتطلبة للنمو من عنصرين: ت  : Growthالنمو   -3

  من  % 39الطاقة الالزمة الصطناع األنسجة النامية: تبلغ الطاقة المتطلبة من اجل النمو حوالي

في الشهر األول(، وتخفض  % 37األولى من العمر )إجمالي متطلبات الطاقة خالل األشهر الثالثة 

( ثم تنخفض إلى حوالي % 80.9)أي إلى حوالي  لتاليةالنصف في األشهر الثالثة ا هذه النسبة إلى
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حتى منتصف فترة المراهقة  % 5- 8في السنة الثانية، وتبقى بين  % 3في عمر السنة وحوالي  % 9

 وتصبح بعدها مهملة

  هذه االنسجة الطاقة المودعة في Energy Deposition ،التي يتم اصطناعها: أساًسا كدهون وبروتين

 ألن محتوى الكربوهيدرات قليل.

هناك حاجة إلى طاقة إضافية لنمو الجنين والمشيمة واألنسجة المختلفة  : Pregnancyالحمل   -5

رات إضافية للطاقة نتيجة للتغيلألمهات  أثناء الحمل )الرحم ومخازن الثدي والدهون(، وكذلك هناك حاجة 

 .في استقالب األمهات وزيادة الجهد سواء في الراحة وخالل النشاط الفيزيائي للمرأة الحامل

 تتوزع الطاقة المتطلبة أثناء الرضاعة بين:   lactation الرضاعة: -3

 ( محتوى الحليب المفرز من الطاقة. 8

 ( الطاقة الالزمة إلنتاج هذا الحليب5 

للنساء المرضعات جيًدا الحصول على جزء من هذا الشرط اإلضافي من مخازن الدهون في  يمكن 

 .الجسم المتراكمة أثناء الحمل

 

 تعاريف:

هو إجمالي الطاقة المتفق عليها ،    Total energy expenditure (TEE)إجمالي إنفاق الطاقة

كمية الطاقة ساعة من قبل فرد أو مجموعة من األفراد, وهو يعكس متوسط  53، خالل في المتوسط 

 ولكنه ليس هو مقدار الطاقة الذي يتم إنفاقه يومًيا. في يوم نموذجي،التي يتم إنفاقها 
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جول وفًقا للنظام الدولي للوحدات أي جول وكيلو جول  يتم التعبير عن متطلبات الطاقة بوحدات الطاقة

 تستخدم أيضًا كالوري وكيلو كالوري.كما 

 ومن الجدير بالذكر أنه بالنسبة للرجل أو المرأة غير الحامل وغير المرضعة فإن إجمالي إنفاق الطاقة

(TEE)    أو الحاجة اليومية من الطاقةDaily energy requirements (DER)  سيكون مكافئًا

 أي: (PAL)بمستوى النشاط الفيزيائي   (BMR) لناتج ضرب معدل االستقالب األساسي

TEE = BMR*PAL 

إن الجنس والعمر ووزن الجسم هي المحددات الرئيسية إلجمالي إنفاق الطاقة. وبالتالي، يتم تقدير 

متطلبات الطاقة بشكل منفصل لكل جنس وفئات عمرية مختلفة، ويتم التعبير عنها كوحدات طاقة 

زن الجسم. فيما يلي بعض الجداول الخاصة بالحاجة من الطاقة يومًيا أو كطاقة لكل كيلوغرام من و 

 تبعًا لفئات عمرية مختلفة.

 جدول الحاجة اليومية من الطاقة للرضع الذكور واإلناث
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 عامًا: 81جدول الحاجة من الطاقة اعتمادًا على العمر والوزن والنشاط الفيزيائي للذكور من الطفولة وحتى عمر 

 
 عامًا: 81الطاقة اعتمادًا على العمر والوزن والنشاط الفيزيائي لإلناث من الطفولة وحتى عمر جدول الحاجة من 
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 عامًا: 37جدول الحاجة من الطاقة اعتمادًا على العمر والوزن والنشاط الفيزيائي للرجال عمر 

 

 عامًا: 55-81جدول الحاجة من الطاقة اعتمادًا على العمر والوزن والنشاط الفيزيائي للنساء عمر 
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 deposition في األنسجة المصطنعة من الطاقة للنساء الحوامل نتيجة الطاقة المودعة الحاجة جدول زيادة

tissue ونتيجة زيادة معدل االستقالب األساسيBMR    جمالي المصروف من الطاقة  TEEوا 

 

 

وبفئات عمرية مختلفة واوزان مختلفة  واإلناثيحتاج إليها الذكور  التي الطاقة يبّين الجداول السابقة كمية

 ونشاطات فيزيائية مختلفة. يتضح من الجداول النقاط الهامة التالية:

 الطاقة في زيادةً  يستلزم إضافية بأعمال وتمارين القيام بسبب العمل أثناء والحركة النشاط زيادة.  

 كبيرة طاقة   إلى النموّ  مرحلة تحتاج :المثالسبيل  فعلى مراحل الحياة لتغّير وفقاً  تتغير الحاجة للطاقة 

 إلى مقارنة الحاجة حال في البالغ، إال أنه يستعملها التي تلك من أقلّ  الطفل طاقةً  يستعمل إذ جدًا،
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 بوزن  قياساً  الطاقة من أكبر نسبةً  الطفل يستعمل أن سيتبّين ،))بالكيلوغرام  الجسم للبالغ بوزن  الطاقة

 خفيفاً  انخفاضاً  تشهد أنها ثابتة، إال اليومية باألنشطة للقيام الضرورية الطاقة ُتصبح البلوغ جسمه. بعد

 .الثالثين بعد سن ومستمّراً 

 والجنين، وُيقدر والمشيمة متطّلبات الرحم لتلبية وذلك الحمل، أثناء الطاقة إلى المرأة حاجة الحمل: تزيد 

اليوم  في كيلو جول 8885 الحمل بحوالي من ث الثانيمتوسط زيادة الحاجة التقديرية من الطاقة في الثل

 ك.كالوري( 977)حوالي  كيلو جول 5777ليصل إلى حوالي 

 اليوم في كيلو كالوري  977 إلى تصل الحرارية السعرات من إضافية كمية المرضعة إلى تحتاج المرأة

 .الحليب من جيدة   كمية   درّ  من لتتمّكن وذلك الواحد،

 
 

 المرأة؟ حاجة الطاقة إلى الرجل حاجة تفوق  لماذا

 يقصد .  lean tissueمن الدهون  الخاليةوالنسج  يؤثر بوزن الجسم ما يحتويه من األنسجة الدهنية

 الخالية الكتلة تحدد حيث الداخلية واألعضاء والدم والعظام العضالت، وزن  الدهن من الخالية بالكتلة

 الرجال لدى الدهن من الخالية تكون الكتلة ما غالباً  تستعملها.  التي الحرارية السعرات كمية الدهن من

 التي تحرقها تلك من أكثر حرارية الرجال سعرات يحرق  وبالتالي لدى النساء، الموجودة الكتلة من أكبر

 الوزن  حيث من تساويه التي المرأة من أكثر في اليوم حرارية سعرات إلىيحتاج الرجل  النساء، ولذلك

 .والعمر
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  :محتوى الغذاء من الطاقة 
د طاقي, الغذاء من وار  اة على ما يحمله هذالغذائي فتؤثر النسبة المئوية للكربوهيدرات والدسم والماء وألليا -

ويوضح الجدول التالي بعض األغذية وما تزوده من طاقة, حيث تتوزع بين أغذية تعطي طاقة عالية 

 جدًا,طاقة عالية, طاقة متوسطة, وطاقة منخفضة ويالحظ بشكل عام ما يلي:

 من الطاقة  : كلما زاد محتوى الغذاء من الدسم زاد ما يزودهاألغذية ذات المحتوى العالي من الدسم -

 : كلما زاد محتوى الغذاء من الماء تناقص ما يزوده من وارد طاقياألغذية ذات المحتوى العالي من الماء -

: كلما زادت النسبة المئوية لغذاء ما من األلياف الغذائية األغذية ذات المحتوى العالي من األلياف الغذائية -

 قل ما يزوده من الطاقة. 

 
 

 وخسارته الوزن  اكتساب

يبقى الوزن ثابت. يحدث  التي تستعملها، تلك تساوي  الحرارية السعرات من كمية يتم تناول عندما

يتعّين  الزائد الوزن  لخسارةا يتم تناول سعرات حرارية أكثر من الحاجة، بالتالي، عندماكتساب الوزن 

  .المخزنة في الجسم الحرارية السعرات من المزيدخسارة  عليك
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الزائدة عن  الطاقة تتخّطى فعندما على شكل دهون  الفائضة الطاقة الطويل المدى على الجسم يخّزن 

فعندها يكتسب الجسم زيادة تصل إلى  كالوري  كيلو 7000 تناول الطعام عبر الحاجة والمكتسبة

 لىع دفعات على أو واحدة مرة الحرارية هذه السعرات لتناو تم  سواء  وستكون هذه الزيادة كيلوغرام، 

 .يختلف قد الزائد الوزن  أن معّدل من الرغم

 الخالية الكتل من % 25 و الدهون  من 75%من  يتأّلف إذ فقط، الدهون  من الزائد الوزن  يتأّلف ال

 لدعم مهمة  (واألنسجة الضاّمة الدموية واألوعية الخاليا، كجدار (اللحمية  الكتل ذلك أن الدهون، من

   .الزائد الدهن

فائضة عن الحاجة فسيزيد الوزن باستمرار ومن أجل  حرارية سعرات تناول في االستمرارفي حال 

 نتناولها. التي الحرارية السعرات كمية تخفيفالبد من  الزائد خسارة هذا الوزن 
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 دليل التغذية
 

جب بل ي طاقة،عند الحديث عن االهمية الغذائية للطعام ال يكفي الكالم عما يحويه هذا الطعام من 

متوازنة إذ أن الحمية الغذائية ال للمستهلك،األخذ بعين االعتبار مدى مساهمة هذا الغذاء بالحالة الغذائية 

 متوازن الصحية يجب أن تزود الجسم بكميات كافية من كل المواد المغذية وبشكل 

حظ كما يال للتوجيه لكيفية تقسيم المواد الغذائية خالل اليوم  Pyramidسابقًا استخدم هرم التغذية 

 :في الشكل التالي

 

 

 
 

من المالحظ من الشكل السابق أن الحبوب بأنواعها والمنتجات المصنعة منها )الخبز والمعكرونة 

ها في تحتل الخضار والفواكه بأنواعها المرتبة الثانية تليوالمعجنات( تمثل قاعدة الهرم الغذائي في حين 

المرتبة الثالثة اللحوم والحليب ومشتقاته أما رأس الهرم )والذي يجب أن يكون األقل استهالكًا( فهو 

 الحلويات والزيوت.

 تومن أهما انه تم التعبير بحصص غذائية وليس كميا تغذيةكان هناك العديد من االنتقادات للهرم ال

، لذلك، الحقُا تم تعديل أيقونة هرم التغذية بأيقونة شخاصاألالعديد من االلتباسات لدى وهذا ما ولد 
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والتي عبرت عن الكميات باألونسة أو بالكوب, من ناحية أخرى, ما مَيز أيقونة   MyPyramidهرمي 

ى اليمين( يسار إلوجود )من الحيث اتصف هرمي ب تضمنها ما يشير إلى النشاط الفيزيائي, هرمي هو

 :شخص وست مجموعات غذائية

النشاط البدني: يمثله شخص يصعد خطوات على الهرم حيث ينصح بممارسة النشاط البدني إضافة 

إلى األنشطة االعتيادية بانتظام وذلك لتعزيز الصحة والرفاهية النفسية ووزن الجسم الصحي. وكقاعدة 

ذا أمكن كل دقيقة،  37على األقل  ينصح للبالغينعامة   37أما األطفال والمراهقين فعلى األقل  يوم،وا 

 .يومياً  دقيقة
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 :MyPyramid  هرمي  المجموعات الستة ل

  الحبوب: حيث يوصى بأن يكون نصف الحبوب المستهلكة على األقل عبارة عن حبوب كاملة -8

(50% ) 

ا والخضروات البرتقالية والفاصوليالخضروات:  مع التركيز على الخضروات الخضراء الداكنة  -5

 (٪ 53) الجافة والبازالء

 (%89الفواكه : مع التركيز على مجموعة متنوعة ) -3

 (%5الزيوت والتوصية بمصادر األسماك والجوز والخضروات  )  -3

تحتوي هذه المجموعة على الحليب السائل والعديد من المنتجات األخرى    :منتجات األلبان -9

 (%53إلى الحليب  )المستندة 

البروتينات : مع التركيز على اللحوم قليلة الدسم والعجول مثل األسماك ، وكذلك المزيد من  -3

 (%87الفول والبازالء والمكسرات والبذور )
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السعرات الحرارية التقديرية ، ويمثلها الطرف الضيق لكل شريط ملون ، بما وهي  هناك فئة أخرى:

 .ى أو الكحول أو طعام إضافي من أي مجموعة أخرى في ذلك عناصر مثل الحلو 

  MyPlate .MyPlateمن قبل وزارة الزراعة األمريكية  ب   MyPyramid أيقونة   استبدلالحقًا تم 

 هو أحدث دليل للتغذية معترف به من قبل وزارة الزراعة األمريكية.

 % 87ومن الخضروات  % 37ومن الحبوب %37إلى أربعة أقسام من حوالي  MyPlate ينقسم

 .من البروتين، مصحوبة بدائرة أصغر تمثل األلبان، مثل كوب من الحليب أو اللبن %57ومن الفواكه 

 

 

بتوصيات إضافية، مثل "اجعل نصف طبقك من الفواكه والخضار"، "قم بالتبديل  MyPlate يتم تزويد

أو حليب خالي الدسم"، "اجعل ما ال يقل عن نصف الحبوب المتناولة من الحبوب كاملة" ،  ٪8إلى 

و "نوع في اختياراتك للبروتين الغذائي." . توصي التوجيهات أيًضا بالتحكم في األقسام المتناولة مع 

 رار في االستمتاع بالطعام، باإلضافة إلى تخفيضات في تناول الصوديوم والسكر. االستم

السابقة ، والتي تم انتقادها  MyPyramid على نطاق واسع واعتبر كتحسين أليقونة MyPlate تم قبول

 97بشكل خاص على التركيز بنسبة  MyPlate باعتبارها مجردة ومربكة للغاية. تم التركيز في  

 على الفواكه والخضروات، وكذلك على البساطة والسهولة في فهم صورة الطبق بالمائة
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 المتطلبات التغذوية عند البالغين
 

كيلو كالوري، ويعتمد  3777كيلو كالوري بينما يحتاج الرجل إلى  5577تحتاج المرأة إلى الطاقة: 

. BMRومعدل االستقالب األساسي  PALمقدار الحاجة للطاقة على كل من: مدى النشاط الفيزيائي 

على األقل, دسم  %97يتم الحصول على الحاجة المطلوبة من الطاقة باستهالك كربوهيدرات بنسبة 

باإلضافة  %89-87, بروتين  مع مراعات النسب بين أنواع الحموض الدسمة%37بنسبة ال تتجاوز 

 إلى الفيتامينات والمعادن.

في زيت الزيتون، أما الدسم المشبعة فتسيطر في منتجات األلبان تسيطر الدسم وحيدة عدم االشباع 

كحد أقصى  %8والدسم الحيوانية، والدسم نمط ترانس في الزيوت المهدرجة المارغرين )يجب أن نتناول 

 من الدسم من النمط ترانس ألنها مسؤولة عن األمراض القلبية الوعائية(.

 
 البالغينالقواعد العامة للتغذية السليمة عند 

 ليتر من الماء. 5-8.9شرب حوالي  .8

الحصول على ما يحتاجه اإلنسان من الطاقة وذلك تبعًا للجنس والوزن والعمر )جداول الطاقة(،  .5

مع مراعاة أن يحصل اإلنسان على ما يحتاجه من المواد المغذية الكبرى والصغرى وفق الكميات 

ات السابقة( ومن مصادر مختلفة أي تناول طعام والنسب المنصوح بها )والتي تم ذكرها في المحاضر 

، أي االكثار من الخضار والفواكه واالستعاضة بها (My plate)منوع وبكميات كافية حاليًا تبعًا ل 

 عن السكر المكرر)السكروز( 
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  obesity  والبدانة overweightالحفاظ على الوزن الطبيعي: أي تجنب زبادة الوزن  .3

 

 زن والبدانةطرق تقدير زيادة الو 
 يمكن تقدير البدانة وزيادة الوزن بعدة طرق:

 

 Body Mass Index  مؤشر كتلة الجسم -1
  BMI (Body Mass Index)  مؤشر كتلة الجسم زيادة الوزن والبدانة من خالل يتم تحديد

و  العالمية الصحة منظمة باعتراف عالمياً  عليه المتعارف المقاييس أفضل كتلة الجسم مؤشر يعتبر 

 المثالي الوزن  و النحافة عن البدانة أو السمنة و الزائد الوزن  لتمييز للصحة األميركي القومي المعهد

 بوحدة الوزن  قياس عند أي بطريقتين حسابه ويمكن طوله و الشخص وزن  بين العالقة عن يعبر وهو

 :بالمتر الطول مربع / بالكيلوغرام الوزن  :بقسمة يحسب )الباوند( حيث الرطل بوحدة أو الكيلوغرام

• 
الوزن  (كغ)

مربع الطول(متر مربع)
BMI=  

 : BMIالجسم  كتلة مؤشر بحسب الجسم وزن  تصنيف

  هو نقص وزن  81.9أقل من 

  شخص طبيعي )وزن مثالي( 53.5-81.9بين 

 ( وزن زائد 55.5-59بين ) 

 ( بدانة 37-37بين ) 

  وتعتبر بدانة مرضية 37أكثر من 
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 جيد مؤشر هو بالتالي  و الجسم في الدهون  و الوزن  زيادة تقدير في مفيد مقياس هو  BMI إن

 مؤشر ارتفاع حيث. الجسم في الدهون  من المزيد مع تحدث أن يمكن التي األمراض خطر لتقدير

 و الشرايين تصلب و القلب أمراض مثل األمراض ببعض اإلصابة خطر في ارتفاع هو الجسم كتلة

 أنواع بعض و المرارة في حصى و التنفس في ومشاكل 2 نمط السكري  ومرض الدم ضغط ارتفاع

 .السرطان

  53إلى  58بين   BMI للبالغين الجسم كتلة مؤشرلتحقيق الصحة المثلى، يجب أن يتراوح متوسط 

  في حدود  BMI(، في حين يجب أن يكون الهدف بالنسبة لألفراد هو الحفاظ على  5)كيلوغرام/م 

 (.5)كيلوغرام/م  24.9 إلى  18.5 

 القيود بعض هناك لكن والرجال النساء لمعظم استخدامه يمكن الجسم كتلة مؤشر أن من الرغم على

 الذين األجسام كمال رياضة ممارسي و الرياضيين عند الجسم في الدهون  تقدير في نبالغ فقد :

 زيادة تعني ال لديهم  BMI مقدار زيادة فإن ولذا الشحوم كتلة من أعلى العضالت كتلة لديهم تكون 

 من حيث العضالت فقدوا ممن وغيرهم السن كبار لدى الدهون  تقدير من نقلل قد و الشحوم كمية

tel:18.5
tel:18.5
tel:18.5
tel:24.9
tel:24.9
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 و 25 بين لديهم الجسم كتلة مؤشر يكون  أن سنة 65 ال تجاوزوا الذين أي السن لكبار األفضل

 , العظام هشاشة بمرض اإلصابة من يحميهم ذلك أن طبياً  ويعتقد الطبيعي من قليالً  أعلى اي 27

  BMI  الجسم كتلة مؤشر من الطفل بدانة تقييم في دقة أكثر وسائل األطفال ألطباء فإن األطفال أما

 عمره.  مع الطفل وزن  بمقارنة ذلك و

 
  : Waist Circumference الخصر محيط -2

شكل الجسم عند الرجل ليأخذ شكل التفاحة إذ تتوضع الشحوم حول الخصر واألحشاء. أما يميل 

 المرأة فيميل شكل الجسم لديها ليأخذ شكل اإلجاصة حيث تتوضع الشحوم في منطقة الورك.

 

 

 تكسو التي الخطيرة الداخلية الدهون  و الحشوية الدهون  لتقدير مقياس أفضليعتبر محيط الخصر 

 لدى2  نمط السكري  و الدموية األوعية و القلب لمخاطر دقة أكثر مؤشر يعتبر لذلك و الجسم أجهزة

 .النساء

لذلك، يرتبط شكل التفاحة بمعدل أكبر لإلصابة باألمراض القلبية الوعائية وبالتالي تكون المرأة أقل 

 عرضة لإلصابة باألمراض القلبية الوعائية.
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 الضلع بين المسافة منتصف في الجسم على مباشرة قياس شريط بوضع الخصر محيط قياس يتم

 للنساء :باألمراض االصابة خطر زيادة إلى تشير الخصر محيط إن ازدياد .الحرقفي والعظم السفلية

كلما كان الخصر أنحف تكون فرصة أي  سم 94 ساوي ي أو أكبر للرجال سم، 80 ساوي ي أو أكبر

 العيش أكبر تبعًا للدراسات.

 
 

 يوجد حيث كالحبن الطبية والظروف الحمل مثل الحاالت بعض في دقة أقل الخصر محيطيكون 

 .الشبابو  واألطفال معينة عرقية ولمجموعات البطن انتفاخ

 

  waist to hip ratio:الورك لمحيط الخصر محيط -1

 تختلف و والنساء الرجال عند الوعائية القلبية االمراض حدوث الحتمال كداللة المعيار هذا يستخدم  

 : بحيث بينهما قيمته

  ( )طبيعي   وأقل 0.95 الرجال عند يقابلها و أقل و 0.8  النساء عند

 ( متوسطة خطورة)    1 - 0.96الرجال عند يقابلها النساء عند  0.85 - 0.81من

 عالي(    خطورة )عامل الرجال عند 1 فوق  و النساء عند 0.85 فوق 
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 Ratio: Ca /Pللفوسفور الكالسيوم نسبة -4

 كلما أي الشخص يتناوله الذي الطعام طبيعة عن تعبر حيث المركزية بالبدانة مرتبط مشعر تعتبر  

 التي فالنسبة وبالتالي أقل الوسط بمنطقة البدانة احتمال كان بغذائه أكثر كالسيوم الشخص تناول

 حليب مشتقات يحوي  الذي الغذاء يعني وهذا مركزية بدانة بمعدل عكسيا ترتبط وأكثر 0.75 تساوي 

 .أقل مركزية بدانة حدوث بمعدل تبطسير  أقل لحوم مشتقات مقابل أكثر

 (MUAC)طريقة  -5

 لإلشارة لوجود بدانة، حيث نقيس منتصف العضد مثاًل: (MUAC)يمكن أيضًا استخدم طريقة 

  سم  35سم، يعتبر وزنه طبيعي، أما إذا كان أكبر من  35-59عند الرجل: إذا كان محيط الزند بين

 يكون لديه زيادة في الوزن.

  سم، يعتبر وزنها طبيعي. 37-55عند المرأة: إذا كان محيط الزند بين 
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 وزيادة الوزن والتأثيرات على الصحة: ةالبدان
 البدانة،مليون شخص نتيجة لزيادة الوزن أو  5.1يموت سنويُا في جميع أنحاء العالم ما ال يقل عن 

 على الصحة: التأثيراتالبدانة وزيادة الوزن تؤدي إلى من مجموعة من  يمكن القول أن

تزداد مخاطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية مثل األمراض القلبية  الجهاز القلبي الوعائي: -8

 القلبية األمراض خطر زيادةالتاجية والسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم واألمراض الدماغية الوعائية )

 كان حال في أضعاف 3.3وزيادة   .28-25 بين   BMIلديهن اللواتي النساء لدى ضعفين وعائيةال

 الوعائية القلبية األمراض خطر تزيد الجسم وزن  من %10 زيادة إن الرجال عند أكثر، أما أو 29

 القلبية األمراض خطر زيادة من %86 تقابل %57الوزن بمقدار  في أما زيادة    %38   بنسبة

 الوعائية(

 النوم، أثناء التنفس النفس، توقف يزداد االستعداد لألمراض التنفسية مثل انقطاع الجهاز التنفسي: -5

 التهوية نقص متالزمة

 اضطرابات مع الغذائي حيث ترتبط السمنة التمثيل االستقالب والتمثيل الغذائي: تزداد اضطرابات -3

 و الضار LDL الكوليسترول الثالثية، الدهون  الكوليسترول، مستويات ترقي مع والمترافقة الدهون 

 انخفاض %1 كغ يقابله 8المفيد )لوحظ أن انقاص الوزن بمقدار  HDL الكوليسترول مستويات تناقص

. كما يوجد عالقة بين ازدياد اإلصابة بالداء السكري غير  الثالثية( الشحوم من  %3 و HDL في

  األنسولين مقاومة وانتشار الجسم كتلة مؤشر المعتمد على األنسولين وازدياد

الكبد, البواسير, الفتق,  وتليف الدهني الهضمي الكبد الجهاز تزداد اضطرابات الجهاز الهضمي: -3

 األفراد عند أعلى هي والبنكرياس المعدة بسرطانات الوفيات معدالت والمستقيم )إن الكولون  سرطان
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ن في البدينين(, حصى  عند شيوعاً  الهضمي الجهاز اضطرابات أكثر من هي المرارة أمراض المرارة وا 

 ضعف(  2.7المرارة بمقدار مرض انتشار في زيادة لديهن البدينات النساء ) البدينين

 و ,الثدي ،الرحم بطانة بسرطانات لإلصابة أكبر احتمال لديهم البدينات النساء :الخبيثة األورام -9

 البروستات بسرطانات لإلصابة أكبر احتمال لديهم البدينون  الرجال بينما, اليأس سن بعد الرحم عنق

 تحدث األورام هذه كانت إذا فيما الدراسة قيد مازال فإنه ذلك البدينين, ومع غير الرجال مع مقارنة

 معين. غذائي نمط بسبب أو بالسمنة المرتبطة الهرمونية التغيرات نتيجة

 والنساء الرجال من كل عند التناسلي الضعف مع السمنة ترتبط :الخصوبة على السمنة تأثير -3

 البدانة لعواقب نظرا أكبر بشكل لإلناث التناسلية الصحة على تأثيرها دراسة تمت فقد حياتهم طيلة

 .والطفل األم كل على

 البلوغ:  التأثير على -

 الذكور عند ،ذلك من النقيض على بينما الحيض سن تخفيض في تساهم الفتيات عند السمنة إن

 التناسلية. الغدد وظيفة وتقلص البلوغ سن تأخر مع ترتبط السمنة فإن

 :التأثير على الذكور -

 المفرطة السمنة من يعانون  الذين الرجال أن تبين ولقد, الذكور عند العقم معدل زيادة السمنة مع يرتبط 

 الوزن  ذوي  الرجال مع بالمقارنة الخصوبة مشاكل لمواجهة  %50 بنسبة فرصة لديهم الوزن  وزيادة

 لضعف أكبر خطر يوجد البدناء الرجال في أنه يمكن أن يعزى ذلك لعدة أسباب حيث و الطبيعي

 الرغبة وضعف االنتصاب ضعف ,التستوستيرون  هرمون  مستويات وانخفاض, المنوية الحيوانات
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 و  2   النمط من السكري  وداء الدم ضغط ارتفاع مثل األخرى  األمراض مع جنب   إلى جنباً  الجنسية

 معهم خاصة تأثيرات لها سيكون  التي

 انخفاض مع ترتبط المشبعة للدهون  مصدراً  تعتبر التي الحمراء اللحوم أن الدراسات لبعض وفقاً  ظهر

 دوراً  تلعب الدهنية  3أوميغا حماضأل ذات المصدر األسماك أن حين في ،عدد الحيوانات المنوية

  .جيدة بمورفولوجيا المنوية الحيوانات تكوين في هاماً 

 :النساء التأثير على -

 وانخفاض, الحمل في وصعوبة ،اإلباضة الحيض، وغياب اضطرابات في كبير حد إلى السمنةتساهم 

 تؤدي كما قد اإلجهاض مضاعفات حدوث فرص زيادة إلى باإلضافة الخصوبة لعالجات االستجابة

 . اإلباضة انتظام عدم إلى النساء عند

 اإلجهاض مثل الحمل مضاعفات لحدوث أعلى خطر لديهم البدينات النساء الحمل،حدوث  بعد حتى

 المبكرة. الوالدة وفرص ،السكري  مرض وتطوير

 والمفاصل العظام التهاب تأثيرات أخرى للبدانة: التأثير على الحمل، اإلجهاد، -0

 السمنة وتساهم, الوزن  زيادة إلى بدوره يؤدي وهذا الدهون  عالية األطعمة استهالك مع التوتر يرتبط

 الميكانيكي اإلجهاد فإن الحاالت بعض في أنه رغم والركبة الورك في المفاصل التهاب حدوث في

 التوليدية للمضاعفات عرضة أكثر هم البدينات النساء .العظام هشاشة إلى يقود السمنة مع المرتبط

 .القيصرية الوالدة مخاطر لديهم وتزيد
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 أسباب البدانة

  للبدانة: المـرضية المســــــــــــــــــــببات -1

نما واحد اضطراب ليست البدانة إن    متعددة أسباب ذات الظروف من متجانسة غير مجموعة وا 

 واألسباب ( االستقالب Leptinوالهرمون  "ob" الجينات )الجين بين معقدة روابط البدانة وتشمل

 الغذائية والعادات والسلوك جهة من النهم العصبي مثاُل(ين مثال, مرض نالعصبية )دور السيروتو 

 أخرى. جهة من والثقافية االجتماعية والعوامل البدني والنشاط

 :السمنة حدوث في تساهم التي البيئية لعواملا  -2

 الكثير لألكل تعرضاً  أكثر تجعل اإلنسان التي الحياة نمط عادات أو المحيط في شيء أي تشمل 

 وكشف السمنة تطوير في حاسماً  دوراً  العوامل هذه األقل حيث تلعب الرياضية التمرينات أو جدا

 .االستعداد الجيني واالستقالبي

وكما  السمنة مخاطر زيادة في سيارة وامتالك التلفزيون  مشاهدة السيما المستقرة تسهم السلوكيات -

 السمنة، كذلك مخاطر زيادة في دوراً  بالسكريات غني غذائي نظام واتباع الطعام اضطرابات تلعب

 .الكحول واستهالك التدخين مثل األخرى  الغذائية العادات

 األمهات فأطفال الوالدة قبل حتى االنسان، حياة من جدا مبكرة مرحلة في البيئية التأثيرات تظهر -

المدخنات وكذلك  غير األمهات أطفال من أكثر الوزن  لزيادة عرضة يكونون  الحمل أثناء المدخنات

 تؤثر الظروف هذه أن العلماء ويعتقد السكري  مرض من تعانين اللواتي األمهات أطفال مع الحال

 .حياته في الحقاً  تظهر بطرق  للجنين الغذائي التمثيل على ما بشكل
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 في للسمنة عرضة أقل يكونون  أشهر 3 لمدة الثدي من يرضعون  الذين األطفال الوالدة، بعد كذلك -

 .أشهر 3من  أقل لفترة الثدي من يرضعون  الذين باألطفال مقارنة المراهقة فترة

 الصودا مشروبات يشربون  الذين فاألطفال غالبا، حياتهم طيلة الناس تالزم الطفولة عادات أن وبما -

 المنتجات هذه لطعم حباً  يطورون  الحرارية السعرات مرتفعة المعالـََجة األطعمة ويأكلون  السكرية

 يشاهدون  الذين األطفال الوزن، كذلك اكتساب تحفيز إلى يميل مما البلوغ، بعد تناولها في ويستمرون 

 في للخمول أنفسهم يبرمجون  ربما الرياضية التمرينات من بدال الفيديو ألعاب ويلعبون  التلفاز

 .المستقبل

 إليه نذهب مكان أي المثال سبيل الوزن، على اكتساب العصرية الحياة مميزات من العديد تحفز -

الجميع,  متناول في فيه الطعام يكون  وغيرها(  السينما ودور الرياضية والمالعب التسوق  )مراكز

 الطرق  جوانب على االستراحة محطات من الطعام ووجبات الخفيفة الوجبات شراء كما يمكن

على أحد الصحية, وال يخفى  واألندية الرياضية الصاالت في وحتى ساعة 24 مدار على والمتاجر

 األخرى  واألطعمة السريعة الوجبات أن السريعة ومن المعروف الوجبات مطاعم عدد ازداد كيف

 والسكريات والدهون  الحرارية السعرات من أعلى مستويات على تحتوي  المنزل خارج تباع التي

  .المفرطة  السمنة اسباب اهم من هي والتي والملح

 :النفسية العوامل -1

 سبيل المثال للسمنة فعلى متزايد خطر في الشخص تضع التي الفردية الخصائص من عدد هناك

 أكثر عرضة هم الطعام رؤية عند النفس ضبط على قدرتهم عدم مع يأكلون  الذين األشخاص

 للسمنة.
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  :للدواء ةاألثار الجانبي -3

 الوزن  زيادة الطبية الوصفات بواسطة عليها الحصول يمكن التي األدوية من العديد تسبب أن يمكن

 اسباب من اعتبارها يمكن وبهذا الغذائي التمثيل مستوى  تقليل أو الشهية زيادة خالل من جانبي، كأثر

 :لتشم األدوية المفرطة. هذه السمنة

a) الكورتيكوستيرويدات (Corticosteroids) هيدروكورتيزون  مثل 

b) الحمل( منع حبوب في )يستخدمان والبروجسترون  االستروجين  

c)   والعصبية: األمراض النفسية معالجة في تستخدم الذي األدويةبعض 

 نازيبانكلو  أدوية معالجة األمراض النفسية: -

 الحلقات ثالثية االكتئاب مضادات ذلك في بما الوزن، زيادة تسبب قد االكتئاب مضادات من العديد -

 امتصاص ومثبطات ،(MAOIs)) األمين أحادي أوكسيداز مثبطات ؛ ديسيبرامين أو  إيميبرامين(

  .وفلوكستين سيتالوبرام، بارواكسيتين، مثل  (SSRIs) االنتقائية السيروتونين

 تطويرها تم ريسبيريدون حيث مثل األدوية هذهالوزن،  زيادة تحفز أن يمكن الذهان مضادات  -

 النفسية، األمراض لمعالجة متزايد بشكل توصف ولكنها )الشيزوفرنيا( الفصام مرض لمعالجة أصال

 االكتئاب.  فيها بما

 عالج في المستخدمة األدوية لبعض الجانبية اآلثار من أيضا تكون  الوزن  زيادة أن المفارقات، من

 ، بيوجليتازون  ، جليبوريد األنسولين، األدوية هذه بين ومننفسها،  السمنة عن تنتج التي األمراض

 اضطرابات من يعانون  الذين الناس بين شائع مرض هو الذي السكري، مرض لمعالجة  وروزيجليتازون 

 .الوزن 
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 :الوزن  على تؤثر التي األمراض  -5

 الصماء الغدد في بمشكالت أو توازن  بعدم تتميز التي القليلة األمراض بعض تؤثر أن أيضا يمكن

 البنكرياس أو الكظرية الغدة أو النخامية الغدة في األورام بعض هذه األمراض تشمل. الوزن  على

 الحيض في مشكالت يسبب هرموني اختالل) المبيض تكيس ومتالزمة الدرقية الغدة نشاط ونقص

 (.والخصوبة

 ازدياد عن مسؤولةال تكون األمراض السابقة هي ال الناس من العظمى األغلبية عنديجب اإلشارة أنه  

 أحياناً  (انتشاراً  األكثر )وهو الدرقية الغدة نشاط نقص ويشكلللغاية،  نادر معظمهاكما أن  الوزن 

 .التيروكسين هرمون  باستخدام في هذه الحالة العالجويكون  المفرطة للسمنة الرئيسي السبب

 

 تقديرات منظمة الصحة العالمية حول زيادة الوزن والبدانة

 زيادة الوزن عاًما يعانون من  57من البالغين الذين تزيد أعمارهم عن  ٪39، كان 2008 في عام 

(BMI   كما تضاعف معدل من النساء(.  ٪39من الرجال و  ٪33) 5كيلوغرام / م  59أكثر من

، 2008 ,  ففي عام 2008 و  1980 انتشار السمنة في جميع أنحاء العالم تقريًبا بين عامي 

أكثر من   BMIأي  من النساء في العالم يعانون من السمنة المفرطة ٪ 83من الرجال و  ٪ 87كان 

 57مليون امرأة فوق سن  297 مليون رجل و  205 ) وتقدر هذه النسبة بـ  5كيلوغرام / م  37

أي ما مجموعه أكثر من نصف مليار من البالغين في جميع أنحاء  -يعانون من السمنة المفرطة 

 .  1980 للنساء في عام  ٪ 1للرجال و  ٪ 9العالم( مقارنة مع 

 53ئد في كال الجنسين ، و للوزن الزا ٪ 35) كان انتشار زيادة الوزن والسمنة أعلى في األمريكتين

tel:2008
tel:2008
tel:1980
tel:1980
tel:2008
tel:2008
tel:2008
tel:2008
tel:205
tel:205
tel:297
tel:297
tel:1980
tel:1980
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 ٪ 3يعانون من زيادة الوزن في كال الجنسين و  ٪ 83) وأدنى في جنوب شرق آسياللسمنة(  ٪

 للسمنة(. 

 زيادة من يعانون  النساء من ٪ 97 من أكثر كان لألميركتين، وبالنسبة ألوروبا و لشرق المتوسط 

سمنة نساء ذات زيادة الوزن من الال نصف يقارب ما يعاني فكان الثالث المناطق لهذه وبالنسبة الوزن 

 (. األمريكتين في ٪ 55 ،في شرق البحر األبيض المتوسط  ٪ 53في أوروبا ،  ٪ 53المفرطة )

 عرضة أكثر النساء أن المالحظ كان   العالمية الصحة منظمة بدراسة المشمولة مناطق جميع في

لنساء ضعف انتشار السمنة لدى ا لدى السمنة انتشار كان المناطق بعض في) الرجال من للسمنة

  الرجال تقريًبا(.

كان انتشار زيادة الوزن في  حيث يزداد مؤشر كتلة الجسم مع ارتفاع مستوى الدخل في البلدان

 خلالد ذات البلدان مع بالمقارنة الضعف من أكثر البلدان ذات الدخل المرتفع والدخل المتوسط 

ر من فرق في االنتشار بين البلدان الغنية والفقيرة أكثال كان للسمنة، بالنسبة. والمنخفض المنخفض

 53من السمنة لدى كال الجنسين في البلدان المنخفضة متوسط الدخل إلى  ٪ 0ثالثة أضعاف )من 

 في البلدان عالية متوسط الدخل.  ٪

 

 :السمنة تدبير

 بعد الجسم على والحفاظ الزائد الوزن  خفض أو الوزن  على السيطرة من كالً  يشمل السمنة تدبير

 .بعضها مع المرتبطة الخطورة عوامل على للسيطرة أخرى  إجراءات في الشروع وكذلك الوزن  فقدان

 وما الخصر محيط قياس – الجسم كتلة مؤشر قياس خالل من للسمنة الدوري  ينبغي أن يتم التقييم

  .المناسب العالج اقتراح يمكن التقييم إلى واستناداً  الخطر عوامل لتقييم ذلك إلى
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 :مثل يمكن عالج وتدبير السمنة بعدة اجراءات

  الغذائي النظام تعديل -

  البدني النشاط زيادة -

  السلوكي العالج -

 الزائد. الوزن  لخفض جراحية بعمليات القيام أو األدوية لتناول يتم اللجوء الظروف بعض في -

 : الغذائي تعديل النظام  أواًل:

 الحاالت مثل عدا بعض ما الحاالت جميع في األول العالج خط الحرارية على السعرات تمثل القيود -

 المرض. و  والرضاعة الحمل حاالت

 %8 حوالي ك كالوري يوميًا تخفض 8777تتضمن  والتي الحرارية السعرات منخفضة الحمية إن -

 السعرات منخفضة الغذائية األنظمة بينما أشهر 6 من أكثر مرور بعد للجسم األساسي الوزن  من

 الذين المرضى عند مفيدة تكون  أن ك كالوري يمكن 177 – 377 تتضمن التي و جداً  الحرارية

 من %13 خسارة تحقيق يتم حيث الدقيق الطبي اإلشراف ظل في بشدة المفرطة السمنة من يعانون 

 السعرات ذات الحمية مع بالمقارنة جدا المنخفضة الحرارية السعرات ذات الحمية بواسطة الوزن 

 سنة(  من الطويل )أي أكثر المدى على لكن و, أشهر 6 من أكثر مرور بعد ذلك و المنخفضة

 المنخفضة السعرات ذات الحمية على متفوقة جداً ليست المنخفضة الحرارية السعرات ذات الحمية إن

 .صعب أمر ليالطو  المدى على الوزن  المحافظة على فقدان إن  -

أكثر  الوزن  على واضحة له آثار) الرياضية التمارين لوحدها )بدون  الحرارية السعرات تقييد أن لوحظ -

 . ) الحرارية السعرات تقييد لوحدها )دون  الرياضية التمارين مع بالمقارنة
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 من يعانون  الذين المرضى قبل من(olean) األولين  مثل معينة شحمية دهون  استخدام يمكن -

 .حرارية سعرات على حاوية غير و مهضومة غير الشحوم هذه أن إذ المفرطة السمنة

 :الوزن  لتخفيض كطريقة الريجيم

 الصحة مستوى  تحسين بغرض وزنه لتخفيض اإلنسان محاولة أنه على الوزن  إنقاص أو الريجيم يعرف

 .معاً  الفائدتين كلتا من االستفادة أو ،الخفةو  الرشاقة الجسم اكتساب بغرض أو لديه

 الكثير منها ويوجد األكل في صارمة غذائية وحمية ريجيم اتباع الى البعض يلجأ الطريق هذا وعلى

 ال طالما تجدي ال قد ولكنها الوزن، إلنقاص حبوب تعاطي الى البعض يلجأ كما . مفيد وغير مفيد

  .الطعام تناول طريقة تغيير في حقيقية إرادة يوجد

 ينصح بمراعاة ما يلي: الوزن  لتخفيض كطريقة الريجيمأثناء اتباع 

 اإلنسان يشعر ال بحيث النفس إليه ترتاح الطعام تناول في نظام اتباع هو الوزن  إلنقاص األول العامل -

 نفسه. تشتهي مما الحرمان أو بالجوع

نما وزنه في سريعاً  تحسناً  يتوقع ال أنه الوزن  إنقاص على المقدم يعرف أن بد ال -  3نحو إلى يحتاج قد وا 

 .يبتغيه الذي الوزن  إلى يصل لكي سنة إلى أشهر

نما يحبه شيء أي من يحرمه يجب أال الموصوف النظام فإن ذلك على عالوة -  تقليل على يعتمد وا 

سواء لمرة أو  المتناولة الكمية في صغير اختصار األمور المفيدة كل ويعتبر من يتناولها التي الكميات

 لعدة مرات.

 الحرارية سعراتهم من نسبة تلقي على بالحرص أثناء اتباع حميات إنقاص الوزن  الناس الخبراء ينصح -

 ومن المالحظ  %50 إلى :%45 الكربوهيدرات,  %35 إلى :%10 البروتين :الرئيسية المغذيات من
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 من %35 من أكثر أو الكربوهيدرات، نم  %من 45 على أقل من  تحتوي  التي الغذائية الحمية أن

 إمكانية إلى باإلضافة .األخرى  الغذائية الحميات من فعالية أقل وأنها متابعتها الصعب من البروتين

 يكون  قد الكربوهيدرات بمستوى  جداً  المنخفضة الحمية أن كما القلب بأمراض اإلصابة مخاطر زيادة

 بالكربوهيدرات الغنية الغذائية الوجبات أن بحقيقة ذلك تفسير ويمكن المزاجية، الحالة على سلبي تأثير لها

 . الدماغ في السيروتونين مستوى  تعزز

 ما عند خسارة الوزن يتم بالوقت ذاته خسارة النسج غير الدهنية وبالتالي تنقص الحاجة من الطاقة -

 متناولة حتى الوصولالطاقة ال كمية تخفيففيجب أيضًا  الوزن  من المزيد نا خسارةأرد حال في يعني

التوازن بين الوارد  تضمن السعرات الحرارية من كمياتيمكن استهالك  عندئذ المنشود، الوزن  إلى

 الجديد.  ات الوزن ثب على المحافظة على بالتاليما يساعد موالمستهلك من الطاقة 

 

 :الوزن  تخفيف في زيادة النشاط البدني دورثانيًا: 

 أن إال البدني النشاط ممارسة من الوزن  فقدان على أقوى  تأثير الغذائي للنظام أن من الرغم على

 .الوزن  على والحفاظ الوزن  اكتساب منع في أقوى  تأثيراً  لألخير

 الغذائي التمثيل عملية فإن, الرياضة ممارسة دون  الغذائية الحمية على فقط التركيز يكون  عندما أيضاً 

 انخفاض و مترهالً  و مرتخياً  الجسم ويصبح أقل حرارية سعرات حرق  يسبب مما ,تنخفض الجسم في

 .االكتئاب و العصبية مثل أعراض تظهر قد ولذلك, أقل يكون  الدهون 
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حيث  وغيرها التجديف ,السباحة ,الدراجة ركوب ,الجري  ,المشي :مثل  :االيروبيك–  الهوائية التدريبات

 التمارين ممارسة يجب .التدريبات هذه على الوزن  تخفيض لغرض يتدربون  الذين الناس من الكثير يركز

 أسبوعياً  األقل على دقيقة 150 لمدة المعتدلة الهوائية

 القوة تدريبات منها أخرى  تمارين التدريب إلى نضيف أن وينبغي ال تكف التمارين الهوائية لوحدها

 يسمعون  عندما المتدربين يتراجع الكثير من .األخرى  المساعدات ووسائل القوة أجهزة ،األثقال رفع :مثل

 القوة تدريبات مع بالدمج يتحقق الجسم شكل في التغير أن هو يعرفونه ال مالكن  األثقال رفع بتدريب

 تدريب في الحرارية أيضاً  السعرات من الكثير حرق  يتمو  (BMR) معدل االستقالب األساسي كما يرتفع

 تفيد وال األقل على األسبوع في مرتين القوة تمارين ممارسة يجب(. الهوائي التدريب من أكثرالقوة 

 .التمارين هذه لممارسة محددة زمنية بفترة التوصيات

 استهالك ويختلف, يومياً  األقل على دقيقة 30 لمدة الرياضة بممارسة االلتزام يجب عامة، بصفة

 شدة مستوى  على يعتمد الحرارية السعرات حرق  أن كما, آلخر تمرين من كبر بشكل الحرارية السعرات

 .ووتيرتها التمارين

 

   :الدوائي والجراحي الدوائي العالجثالثًا :  

استخدم سابقًا دواء سيبوترامين ويستخدم حاليًا األورليستات, كما يمكن إجراء العديد من أنواع 

 العمليات الجراحية للمعدة
 

 

 



غذية وحميات, د.ديمة الديابجامعة الشام الخاصة, ت  
 

113 
 

 الحامل المرأة عند النظام الغذائي
 

 ذت الحاملأخالطاقي للمرأة الحامل بوزن الوليد، أي أن وزن الوليد يتأثر بغذاء أمه، فإذا  يرتبط الوارد
 حاجتها من الوارد الغذائي يكون وزن الوليد جيد.

نتباهًا وتعطى الحاالت الخاصة التالية االحمل(، تعطى النصيحة التغذوية بمجرد التفكير بالحمل )قبل 
 :أكثر
أشهر  3-5   قبل تغير المرأة وزنهاال يفضل أن  إذا كانت المرأة ناقصة أو زائدة وزن قبل الحمل: .8

 ك قد يخفض من معدل الخصوبةألن ذل بالحملمن تفكيرها 
سوء امتصاص أو تحسس على الطعام، يكن بحاجة للعناية واالنتباه  مشاكلالنساء اللواتي لديهن  .5

 إلى األطعمة المتناولة.
 منهك. الجسم حيث يكون  أطفال: 3النساء اللواتي أنجبن أكثر من  .3
 النساء اللواتي أنجبن وليدين بفاصل زمني أقل من سنة ونصف .3
 متكررة النساء اللواتي حدثت لديهن إجهاضات .9
 الحامل وهي ال تزال بعمر المراهقة .3
 ال تأخذ حاجتها من الغذاء، وتنصح بتنويع الطعام. المرأة النباتية: .0
 ننصحها بزيادة القيمة التغذوية لطعامها. المرأة الفقيرة: .1
يكون معدل إنجابها لطفل زائد الوزن أكبر مما هو عليه عند امرأة عادية  المرأة المريضة بالسكري: .5

 تزداد احتمال التشوهات لدى الجنين.كما 

 أثناء الحمل: الحمية الغذائية

 يجب التركيز على نوعية الحمية وليس كميتها خالل الحمل:

 كغ زيادة طبيعية بحيث: 85تعتبر الزيادة في الوزن خالل الحمل حتى  .8
  من الحمل: ال توجد حاجة لزيادة الوارد الطاقي للحامل الثلث األولخالل 
  كالوري  ك. 377-577الطاقة بمقدار ال يتجاوز  تزداد الحاجة منالحمل: خالل األشهر الثاني من 
  كالوري.  ك. 977-377طاقة بحيث ال تتجاوز حاجة من الالخالل الثلث الثالث من الحمل تزداد 

  بحيث: التركيز على تناول بروتينات وفيتامينات ومعادن أكثر .5
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  حمض االنتباه للوارد من( الفوليكB9 ألنه يقي من التشوهات العصبية عند )ويجب أن الجنين( 
 يبدأ ذلك قبل الحمل(

 مالت كمك إذا بدأت الحامل حملها بمخازن كافية من الحديد ليس هنالك حاجة ألخذ الحديد: الحديد
ث األخير من بالثل ه(،فقدعدم  وبالتالي الطمثيةبسبب توقف الدورة ) غذائية خاصة بالثلث األول

 .الحمل ينصح بتناول الحديد كمكمالت غذائية
 اإلكثار من فيتامين  تجنبA   ألنه مشوه لألجنة.والمنتجات الغنية به 

 باه إلى نظافة الغذاء خالل الحمل ويراعى في ذلك ما يلي:يجب االنت .1
  ة الخضار، االنتباه لنظافبالمقوسات من براز القطط وبالتالي يمكن أن يحدث اإلجهاض نتيجة التلوث

 .()بالدرجة األولى من منتجات الحليب غير المعقمة الليستيريا المستوحدةكما يمكن أن يحدث التلوث ب
 بسبب التلوث الغذائي.المختلفة  الهضمية يمكن أن تصاب باإلنتانات 
امل الح ويفضل أال تشرب الحمل،يجب االنتباه إلى استهالك الكحول خالل : الكحول خالل الحمل .4

 إطالقًا حيث يؤدي استهالك الحامل للكحول إلى تشوهات عقلية وجسدية الكحول
 كن أن تحدث للطفل مشاكل مستقباًل.تنجب المرأة المدخنة أطفال ناقصي الوزن، ومن المم: التدخين .5
ة لسيئاخالل الحمل ألن الحالة النفسية  وبحالة نفسية جيدة يجب أن تكون المرأة هادئة: الحالة النفسية .6

تؤدي إلى حدوث مشاكل عند الطفل )عند انفعال المرأة وغضبها يزداد األدرينالين وينتقل إلى الجنين 
 .فتزاد حركة الجنين داخل الرحم(

 خالل الحملالتي يمكن أن تواجهها المرأة المشاكل 

 الغثيان .1
تعاني  ,وارتفاع البروجسترون ت الهرمونية وينتج عن التبدال الحمل،في األشهر الثالثة األولى من  يكون 

 من النساء من الغثيان في الحمل، ومن األمور التي تساعد على تخفيف األعراض: %97حوالي 
  المعدي(.ألنه يطيل زمن اإلفراغ  بالغثيانتخفيف الدسم )يسبب إحساس 
 .تناول وجبات صغيرة مع تخفيف التوابل 
 اإلمساك .2

 : يحدث اإلمساك لدى الحامل لعدة أسباب
  الحاملانخفاض النشاط الفيزيائي عند 
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  األمعاءتغير العادات الغذائية عند الحامل والتي تؤدي إلى تغير حركة 
  على حركة األمعاء.التي تؤثر بدورها التغيرات الهرمونية خالل الحمل 

 من األمور التي تساع على التخفيف من اإلمساك لدى الحامل: 
  أكثرتناول ألياف غذائية 
 غثيانولكن بعيدًا عن الوجبة ألن شرب الماء مع الوجبة يسبب  بكميات جيدة شرب الماء 
 لفواكه والحبوب الكاملةتناول الخضار وا 
 حرقة الفؤاد .1

ث حدو ة من الحمل بسبب كبر حجم الجنين مما يؤدي للضغط على المعدة و يحدث في المرحلة األخير 
 األعراض.الحموضة على التخفيف من أخذ مضادات يساعد القلس. 

 
 المرضعالنظام الغذائي عند المرأة 

 يعكس تركيب حليب األم غذائها، ويجب على األم:

 977حوالي تحتاج شكل كامل على حليب أمه، معتمد ب الرضيعيكون عندما  زيادة الوارد الطاقي: .1
 377زيادة في اليوم. لكن في حال كان الرضيع غير معتمد بشكل كامل على األم تحتاج  ي كيلو كالور 

 )أي في حال المشاركة بين الحليب الصناعي والطبيعي، أو عند بدء الفطام( كيلو كالوري 

  :تنصح المرأة المرضع ب -2

 الكالسيوم وا عطاء دة مكسرات، زيادة السوائل )عصائر طبيعية، ماء، وحليب(، زياتناول ال
 .الفيتامينات، لكن بالوقت نفسه تنصح بتناول الدسم بكميات قليلة

 الل من ينصح باإلق تجنب السكروز ما أمكن، القهوة والشاي ألن الكافئين يصل إلى الحليب، كما
 الملح.

  إضافة إلى الوارد األصلي المنصوح به. غ يومياً  8زيادة البروتين حوالي 
  مثل الثوم والفجل والفاصولياءتجنب بعض األغذية  
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 لرضيعالنظام الغذائي عند ا

يكون هذا الحليب األنسب ألطفال النوع  بحيث بهالثدييات الحليب خاص  يفرز كل نوع من مقدمة:
االصطناعي  الحليب ل.شري، وحليب البقر هو األنسب للعجنفسه، فحليب األم هو األنسب للطفل الب

 لحليب األم.  بديالً بالحقيقة هو محاولة ليكون بديل عن حليب األم لكن ال يوجد 

سنة أو أنهن  81وجدت الدراسات أن أكثر النساء اللواتي يرضعن أطفالهن إما وصلن بتعليمهن لـسن 
 سنة, أي أن األم المثقفة والمتعلمة والناضجة هي التي ترضع أطفالها. 59 فوق عمرالنساء 

 ميزات حليب األم
حوي تي ال يحتاج تحضير، عقيم كما طي حاجات الطفل بشكل مثالي،يعتبر الحليب األمثل حيث يغ .8

كما يحتوي العصيات  وليزوزيم ن, الكتوفريIgA)أهم هذه العوامل  على عوامل مضادة لإلنتان
(, بالتالي ال يسبب إسهال )أحد أهم أسباب اإلسهال عند الرضع هو عدم نظافة، وعقامة اللبنية

  .سهالإى حليب أمه نادرًا أن يحدث لديه فالطفل المعتمد عل الزجاجة التي يوضع ضمنها الحليب(
 اقتصادي بالمقارنة مع الحليب االصطناعي .5
 ثيرات اإليجابية المستقبلية على الطفل:لحليب األم العديد من التأ .3

 تقل حاالت التحسس عند األطفال الذين يرضعون حليب أمهاتهم مقارنة مع حليب األبقار( 
ن مألن حليب األم ال يحتوي على الالكت غلوبولين بينما يحتوي حليب األبقار عليه وهو 

 (العوامل المجسسة للرضيع
  أذكىالطفل المعتمد على حليب أمه 
   باًل.السكري والبدانة مستقو  والتهاب األذنضاع الطبيعي مع معدالت أقل للربو يرتبط اإلر 

ال ألنه  ظراً الحديد )نيحسن امتصاص  الكتوفرين الذيحليب األم فقير بالحديد لكنه يحتوي على  .3
 (كتوفرين لذلك يتم تدعيمه بالحديديمكن تدعيم الحليب االصطناعي بالال

 إيجابيات تتعلق باألم المرضع: الطبيعي إلرضاعل .9
  المرضع غير من أقل المرضع عند الثدي بسرطان اإلصابة احتمالتشير الدراسات أن 
 األم وزن  على المحافظة في الطبيعي اإلرضاع يساهم 
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 الطبيعي: اإلرضاع سلبيات

قة بيعي سواء للرضيع أو األم فيوجد بعض السلبيات المتعلمن الميزات العديدة لإلرضاع الط على الرغم 
 لنساءا صعوبة اإلرضاع الطبيعي لدى ،ساعتين كل الطفل بإرضاع مقيدة فهي األم، إجهادباألم: مثل 
 سحبل الحليب، ساحبات باستخدام يقمن لذلك دائماً  الطفل إرضاع على قادرين غيرفهن  العامالت
 .الحاجة عند ويستخدم وتبريده الحليب

 

 إنجاح عملية اإلرضاع الطبيعي:

 :ما يليينصح بمراعاة  إلنجاح عملية اإلرضاع الطبيعي

 نصح المرأة الحامل عن إيجابيات وسلبيات اإلرضاع الطبيعي. يتم النصيحة: .1
إفراز  حيث أنبيرًا في قدرة المرأة على اإلرضاع، ك اً دور والجسدية  تلعب الحالة النفسية الدعم: .2

ضاع ر ك فمن أهم النقاط لنجاح عملية اإلالقلق، الوضع الجسدي والنفسي، لذلالحليب يتأثر بالتعب، 
يجب تأمين الوسط االجتماعي لها فمن المرضع بحالة راحة نفسية وجسدية، كما  أن تكون  الطبيعي
صاب اجد مكان لإلرضاع ستمثالً إذا ذهبت لمطعم ولم يتو  م المرضع أن تمارس حياتها طبيعية،حق األ

 إما البقاء في المنزل أو عدم اإلرضاع خارج البيت. الحقاً  تفضلسبإحراج و 
يهدف إلى تحريض منعكس المص عند الرضيع، وبالتالي إفراز التماس األول بين األم والرضيع:  .1

 االهتمام على قادرة أنها بنفسها ثقة األم الرضيع مع األول التماس يعطيالبروالكتين ومن ثم الحليب. 
 .أسرع ما يمكن بعد الوالدةبين األم ووليدها  أن يكون التماس األول . يفضلبطفلها

يؤدي اإلرضاع المتكرر إلى زيادة إفراز البروالكتين، وبالتالي زيادة كمية الحليب اإلرضاع المتكرر:   .4
بب يسيمكن أن هذا  ولكن أربع ساعاتالمفرز عند األم. يجب أن يتم إرضاع الطفل كل ساعتين 

 إرهاق األم.
 تركيب حليب األم

 Colostrumاللبأ  .1
يتناوله الطفل منذ اليوم األول بعد الوالدة، ويستمر لمدة أسبوع. يكون أكثر اصفرار من الحليب العادي، 

مرات من  9غني بالمواد البروتينية وعلى رأسها الغلوبولينات المناعية حيث أن محتواه منها أكبر ب 
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الحليب العادي. يحتوي أيضًا على الكتوفرين، كازئين، ليزوزيم، بروتينات مصل، سكر ودسم بنسبة 
 خفيفة.

 Transitional milkالحليب العابر  .2
أي يبدأ بعد أسبوع من الوالدة ويستمر لمدة أسبوعين. تخف فيه نسبة البروتين يظهر بعد انتهاء اللبأ 

 وترتفع نسبة السكر والدسم.
 Mature milkالحليب الناضج  .1

أسابيع ويستمر كل فترة اإلرضاع. يحتوي على دسم، الكتوز وبروتين، ويمر تركيبه خالل  3يظهر بعد 
 الرضعة الواحدة بثالث مراحل:

 ة األولى من وهي المرحل المرحلة المصلية: يكون الحليب غني بالسكر والفيتامينات الذوابة في الماء
 .الرضعة

  يأخذ فيها الطفل حاجته من البروتين البروتينية:المرحلة. 
 .المرحلة الدسمة: تعطي الطفل إحساس الشبع 

من حيث الطاقة لكن يختلف نوعا الحليب من تقريبُا مل حلب بقر  877مل حليب أم  877تعادل 
العمر أشهر من  3البقر لطفل قبل ال يعطى حليب يجب أ، لذلك بشكل كبير حيث توزيع المواد المغذية

 .وليس بشكل كامل شهور بشكل تدريجي 3يمكن إدخاله بعد و 

 اختالف توزيع المواد المغذية بين حليب األم وحليب البقر

 حليب البقر حليب األم المادة المغذية
 %9-3 )أكثر حالوة( %0 السكر )الالكتوز(

  %3.9-3 الدسم
أغنى بالحموض الدسمة  مختلف،)تركيب 
 األساسية(

3-3.9% 

محتوى إجمالي في الحليب  8.5% البروتين
                                        ويتوزع:  

بروتينات مصل  %37كازئين,  37%)
وي كما يحتبشكل أساسي الكت ألبومين, و 

بروتينات مناعية, ليزوزيم والكتوفرين, ال 
 يحتوي على الكت غلوبولين(

كمحتوى إجمالي في الحليب  3-3.9%
 ويتوزع:

بروتينات مصل  %57كازئين,  17%)
والكت غلوبولين  ألبومينتشمل الكت 
 حسس على حليب البقرتمسؤول عن ال
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يحتوي حليب األم على كالسيوم أقل بسبع  المعادن
 مرات من حليب البقر

 

 
 

 النقاط الواجب مراعاتها في النظام الغذائي للرضيع
 :ما يليلرضع يراعى في النظام الغذائي ل

 حليب األم  .8
 وأفضل ومجاني مالئمة حرارة درجة وذو آمن ألنه للطفل الرضيع األنسب هو األم حليب إن 

 الوالدة من األولى األيام في للرضيع وخاصة حليب
 لذلك الحليب من إضافية كمية إنتاج إلى تؤدي  الثدي( لحلمة الرضيع مص(المص  عملية إن 

األولى للمساعدة على در الحليب  القليلة األسابيع في مرغوب بالساعة مرتين الرضيع يكون إطعام
  .األم خبرة هو موجه وأفضل الرضع بين الطعام عادات في اختالفات هناك .
  مل حليب في اليوم، وتقدر حاجة الرضيع  577-897كغ من جسم الرضيع إلى من  8يحتاج كل

ات. يختلف عدد الوجبات مع ساع 3-5، وتوزع على عدة وجبات، وجبة كل من الحليب تبعًا لوزنه
اختالف مراحل النمو، فعند الوالدة يأكل الرضيع وجبات أكبر وخالل النمو يصبح عدد الوجبات 

 أقل لكن كمية الوجبة أكبر.
  بحليب  لتر ميلي 577-377 حوالي أقصى كحد أسابيع أربعة إلى أسبوعين بعدينتج الثدي   

مما يستدعي أن تشرب كميات إضافية من عند المرضع سببًا للعطش  وهذا سيكون  ساعة 24
لتر يوميُا )على األقل نصف لتر منها أن يكون من حليب البقر حيث يزودها  3-8السوائل 

 بالكالسيوم والمغذيات المناسبة(
 صحيحة بصورة معقمة الزجاجات أن تكون هذه الضروري  فمن البديل هي الزجاجة تكون  عندما .5

 استخدام يجب حيثبحرص  التوصيات واتباعها مغلي سابقًا كما يجب قراءةنقي  بماء ومزودة
  البودرة من صحيح مقدار

صنع  في استخدامه يمكن لكن السنة عمر تحت أساسية كوجبة البقر حليب استخدام عدم يجب .3
  أشهر )الكاسترد مثاًل( 3بعض األطعمة بعد عمر 

 لتتطور أسابيع 1 حوالي وتأخذ تام، بشكل ناضجة غير الجدد المواليد عند الكليتين تكون  :الماء .3
 األم حليب في الماء سيكون  الفترة هذه وخالل الجسم، في زائد ال الماء إطراح على القدرة لديهم
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 من صغيرة كميات لتقديم حاجة ناكهف حار الطقس كان إذا أما كاف، االصطناعي الحليب في أو
 .الماء
 ساوةق من كبير جزء من التخلص بهدف شربه قبل الماء بغلي ينصح أشهر، 3 قبل الرضع عند
 العقامة.  بهدفكذلك و  باألمالح كبير عبء الكلية ويحمل جيد غير القاسي الماء ألن الماء

 أو األم حليب مثل بالبروتين الغني للغذاء حاجة هناك ضيعالر  نمو معدل ازدياد بسب البروتين: .9
غرام  5.9 يقارب ما أشهر 3 حوالي وحتى الوالدة منذ الرضيع حيث يحتاج االصطناعي الحليب

 أبطأ، يصبح النمو معدل الرضيع فإن عمر يزداد عندما .الجسم وزن  من كغ لكل البروتين من
 كغ /غ 8.9 لحوالي تنخفض للبروتين حاجته فإن- شهر 85-5 ب ضيعالر  يصبح عندما لذلك
  البروتين من غ 11 حوالي يحتاج السنة بعمر الرضيع بينما الجسم، وزن  من

هو توسيع الحمية الغذائية للرضيع لتشمل أغذية ومشروبات غير الحليب. كان يبدأ بالفطام ّالفطام:  .3
جاءت توصيات من منظمة الصحة  5773لكن في عام  ,في الشهر الرابع 5773قديمًا وحتى عام 

 العالمية بأن الفطام يجب أن يبدأ في الشهر السادس والسبب:
 أشهر 3 بعمر الفطام بدأل إيجابي تأثير لم يالحظ. 
  تحدث  وبالتالي قدشهور  3قد ال يكون الجهاز الهضمي عند الطفل متطور بشكل كامل في عمر

 لديه اضطرابات هضمية.
  الغذاء إرادي غير بشكل وسيرفض السوائل فقط تناول األولى األشهر الرضيع خالل يستطيع 

 بعضها أن كما صحيحة، بصورة تطرح لن والبروتين الكربوهيدرات فان ابتالعه حالة الصلب وفي
احتمال حدوث تحسس الحياة , إذُا إن  مدى حساسية إلى يؤدي قد وذلك الدم داخل تمتص إلى قد

 غذائي كبير عند البدء بالفطام في الشهر الرابع.

 :وهي يوجد العديد من النقاط الواجب مراعاتها أثناء الفطام

 الجديدة األغذية تقبل الرضيع يتعلم كي معلقة في صغيرة بكميات يعطى أن يجب صلب غذاء أول 
 أخرى  مرة نعطيه أن نستطيع لكن الطعام تقبل على إلجباره نلجأ ال الغذاء الرضيع رفض إذا أما
  جديد من

 األرز مثل التحسس تسبب ال بأغذية الفطام بدأ يتم أن يجب  
  إفرادي أي يتم إدخال طعام أول وبكمية صغيرة لمدة عدة أيام يتم إدخال األطعمة تدريجيًا وبشكل

 لمراقبة ظهور أي أعراض تحسسية وفي حال عدم ظهورها يتم إدخال طعام آخر
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 ويمكن إدخال  حصراً  مهروس وبشكل أكثر وفواكه خضار إدخاليمكن  أشهر 5 حتى 3 عمر من
 . الفاكهة,  الخضروات,  الدجاج اللحمة، من جيد بشكل مطبوخ حساء

 تكون  أن يجب لكن األهل يتناوله الذي الطعامبعض  إدخال يمكن شهر، 85 حتى 5 عمر من 
 )بال ملح أو سكر أو توابل( لديه األسنان وجود لعدم وذلك ومهروسة طرية

 المضغو  فمه تحريك على الطفل تعويد بهدف وذلك مهروس الطعام يكون  أال يفضل السنة، بعد 
 .أسنان لديه أصبح ويكون 

مل  377)حوالي  الفطام فترة خالل الحليب الصناعي أو األم حليب من يجب أن يستمر اإلطعام .0
 الفطام مرحلة تصبح أن وبعد الصلبة األغذية تنويع مع تدريجي بشكل- كميته تقليل ويجب يوميًا( 
 .نظام الغذائيال من مهم جزء ليكون  الحليب والزيادة بكمية االستمرار يجب كاملة

 حليب ةبواسط اإلطعام نكما أ طويلة لفترة الزجاجة استخدام عدم يجب بالظهور األسنان تبدأ عندما .1
 .الكوب استخدام من أكثر باألسنان ضرر ليسبب أكثر مرجح هو الزجاجة

 ىإل األم حليب من غذائه تغير بسبب اإلمساك من يمكن أن يعاني الرضيع: اإلمساك معالجة .5
 .الفواكه عصير بإعطائه يكون  والحل الطعام،

نما األم حليب على يتغذى طفل عند البدانة تحدث ال: الرضيع بدانة .87  طفل عند غالباً  تحدث وا 
 .البلوغ عند للبدانة يؤهب الرضيع عند البدانة وجود ،الصناعي الحليب على يتغذى

 إذا. قطرات بشكل( A/C/D) فيتامينات بتناول سنوات خمس إلى سنة من بعمر األطفال ينصح .88
 األولى، الستة األشهر خالل للفيتامينات داعي فال األم حليب على كامل بشكل معتمد الطفل كان
ذا  من ىاألول السنة خالل للفيتامينات داع فال كامل بشكل الصناعي الحليب على معتمد كان وا 

 أي على معتمد يبقى لن الطفل ألن السنة عمر بعد( A/C/D) الفيتامينات بتناول وينصح العمر،
 .كامل بشكل الحليبين من
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 فيما يتعلق بحمية الرضيع توصيات منظمة الصحة العالمية

  ،ال ينصح في عمر أقل من سنة بتناول حليب البقر كبديل عن حليب األم أو الحليب االصطناعي
نما يمكن تقديمه للطفل مع الحلويات بكمية قليلة )مهلبية، كاسترد(.   وا 

  بعدال ينصح بإعطائه الملح ألن الكليتين غير ناضجتين 
 )كتسبون ي الرضع فان مبكر بعمر السكروز يستخدم : عندماال ينصح بإعطاء السكر )السكروز 

 يكون  نأ يمكن والحقا األول العمر أسنان خصوصا باألسنان يضر قد وذلك للحلويات مستمر ولع
 .األطفال السمنة سبب

 العسل وذلك خوفًا من التسمم الغذائي، حيث وجد أن العسل يحوي على أبواغ  ال ينصح بتناول
 (، تنتش وتعطي جراثيم حية تفرز الذيفانات30المطثية الوشيقية وفي حرارة جسم الطفل )

 وائها على الشوكوال الحت وال بتناول السمك ألنه قد يسبب تحسس عند الرضيع، ال ينصح بتناول
 ، خوفًا من التحسسو السكر 

 أن يتناول المكسرات طفل قبل عمر الخمس سنوات بسبب وجود حاالت تحسس على نصح ال ي
 الفستق، وقد يحدث حاالت اختناق بها.

 
Pre-Toddler-) سنة إلى سنتين وطفل ما قبل المدرسة للطفل بعمر النظام الغذائي

school) 
-Pre سنوات بـ 9-5من  بينما يدعى في عمر,   Toddler سنة بـ 5-8يدعى الطفل في عمر من 

School  
تتجه الحمية في هذا العمر لتكون قريبة من حمية البالغين، علمًا أن الحليب ال يجب إيقافه بل يجب 

ليتر يوميًا أو ما يعادله من مشتقات الحليب وال يسمح باستبعاد الحليب  8- 7.9استهالكه بمعدل من 
 إال في حاالت التحسس.
 عند الطفل: النقاط الواجب مراعاتها

يتقبلها ل مذاقات عديدةيجب إدخال العديد من الخضار والفواكه واللحوم حتى يجرب الطفل التنوع:  .1
 وهو كبير.
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تختلف من طفل آلخر وعند الطفل نفسه من ساعة ألخرى ومن يوم آلخر. ال يجوز الشهية:  .2
لويات( شوكوال، سكاكر، وحإجبار الطفل على تناول الطعام، ويفضل عدم إغراقه بتناول أطعمة يحبها )

 ويفضل إعطاؤه إياها بعد الوجبة وليس بين الوجبات كي ال تؤثر على الوجبات الالحقة.
ال يجوز التحدث عن عادات الطفل الغذائية أمام اآلخرين )يأكل كثيرًا، يمتنع عن رفض الطعام:  .3

 النظر واالهتمام.تناول طعام معين(، ألن الطفل حينها سيتوقف عن تناول الطعام بقصد لفت 
)حليب األم أو حليب اصطناعي( ال  Dإذا كان الطفل يتناول غذاء غني بفيتامين : Dفيتامين  .4

يعطى الفيتامين  Dكمكمل غذائي. لكن إن كان غذاؤه فقير بالفيتامين  Dحاجة إلعطائه فيتامين 
 للشمس. كمكمل غذائي ويعرض الطفل

صبح لديه أسنان قوية أو غير قوية وذلك يعود لحمية يوجد استعداد ألن يولد الطفل وياألسنان:  .5
استهالك السكر أكثر من كمية وغذاء األم خالل الحمل. تطور النخور باألسنان له عالقة بتواتر 

 يجب تنظيف األسنان جيدًا بهدف تقليل حدوث النخر.السكر.  
 يراعى بالمشروبات ما يلي:المشروبات:  .6
  والعصائر الصناعية، ويجب تخفيف السكر قدر اإلمكانال يفضل تناول المياه الغازية 
 وبسبب احتوائها على السكر إلمكان ألنها تعيق امتصاص الحديديجب اإلقالل من الشاي قدر ا 

 تؤثر على الوجبات.مما 
  ال يجوز إعطاء الحليب المقشود )منزوع الدسم( لطفل قبل عمر الخمس سنوات، وذلك ألنه بحاجة

حتى لو كان الطفل بدين ال يجوز إيقاف دسم  العصبي،زة الجسم وخاصة الجهاز للدسم لتطور أجه
 الحليب. 

 
 سنة( 12-6لطفل المدرسة ) النظام الغذائي

والفواكه  الخضارأي  المتطلبات المنصوح بها )هرمي أو حاليًا طبقي( حمية غذائية توافق اتباعيجب 
تركيز . يجب الضرورة وجود األلبان ومشتقاتهامع لحوم تمثل نصف الطبق والنصف اآلخر حبوب و 

ورية لبدء ر . يجب التركيز على وجبة الفطور ألنها ضـوجبات الخفيفةعلى الوجبات األساسية ومن ثم ال
 أن وجبة الفطور تساعد على إنقاص الوزن. اليوم بشكل جيد ونشيط، كما

 
 البدانة لدى األطفال
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 أسباب البدانة عند األطفال:
غذائية: متعلقة بأسلوب الطبخ في المنزل حيث يكون مسؤول عن زيادة الوزن عندما يأخذ أسباب  .8

 الطفل أكثر من حاجته.
أسباب اجتماعية: عند عدم توافر صاالت ألعاب أو مالعب لألطفال سوف يقضى معظم وقته  .5

 على التلفاز والكمبيوتر دون حركة وبالتالي تحدث البدانة.
العائلة  كامل عندما تكون و  عنه،ة عن البدانة كما سبق الحديث مسؤول أسباب جينية: يوجد جينات .3

 جيني أو عادات غذائيةبدينة يجب التأكد إذا كان السبب 
أسباب نفسية: مثاًل في حال كان الطفل حزين سيحاول الحصول على السعادة من خالل تناول  .3

 الطعام.
 تخفيض الوزن عند األطفال

ة وليس الحرمان تمامًا باإلضاف ةالنمو فيجب إقالل كمية الطعام المتناولألطفال بمرحلة نظرًا لكون ا
 أي ليس من خالل اتباع نظام غذائي صارم. من خالل القيام بالتمارين, البدني النشاطإلى زيادة 

حاالت البدانة الزائدة: يمكن إجراء حمية لكن يجب أن تكون مدروسة ومضبوطة وتعطى بحذر بحيث 
 البروتين والفيتامينات والمعادن وتقلل من الدسم والكربوهيدرات.تؤمن له 

 
 للمراهق النظام الغذائي

أنه في  إلى االنتباهاتباع حمية غذائية توافق المتطلبات المنصوح بها )هرمي أو حاليًا طبقي(.  يجب 
من  هعائلتوبخاصة إذا كانت يتحول اإلنسان إلى نباتي وهو في مرحلة المراهقة  أغلب الحاالت

ديه مشاكل تحدث ل صحيحة فمن الممكن أنتغذوية  النباتيين. إذا لم تكن لدى المراهق النباتي معلومات
 :حيث صحية

  :لن يتم مراعاة  أي يأخذ حاجته من البروتين وخاصة إذا كانت عائلته غير نباتية يمكن أالالبروتين
ن الحيواني تعويض نقص البروتي احتياجاته ضمن الحمية الغذائية المتبعة في العائلة، وينصح أن يتم

 .نباتي أي تنويع البقول والمكسراتعند الشخص النباتي بأخذ وتنويع البروتين ال
   دي بدء ن: يؤ أكبر عند اإلناث ألن خطورة تطور فقر الدم لديهم أكبر لسببيسوء التغذية خطر

ة لفقد الحديد، كما أن الجسم ال يتأقلم في بداية التحول للحمية النباتي في فترة المراهقة الدورة الطمثية
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على إفراز الفيتاز بكمية أكبر )الذي يحطم حمض الفيتيك والذي يعيق بدوره من امتصاص المعادن( 
 وكال السببين يؤهبان لتطور فقر الدم.

 فسية لدى المراهق إذ يزداد االهتمام بالشكل والمظهر لديه مما يدفعه أحيانًا االنتباه للنواحي الن
الطعام لتفقد  من تناولكثيرًا تخفف  التباع سلوك تغذوي خاطئ، فعلى سبيل المثال يمكن للمراهقة أن

وتصبح شبيهة بإحدى الشخصيات الشهيرة في الوقت الذي تحتاج فيه مغذيات إضافية لتكفي  الوزن 
وهذه  لتساهم ببناء العضالتكما يمكن للمراهق أن يتناول مكمالت بروتينية  لديها،ت النمو متطلبا

 المكمالت غير مراقبة صحيًا.
 

 السن عند كبار النظام الغذائي
سنة ويكون التراجع  59سنة، حيث يبدأ الجسم بالهرم والتراجع من عمر  59تبدأ الشيخوخة بعمر 
 بطيئًا في هذا العمر.

 كبار السنتصنيف 
 Young Elderly people  عام 09-33بين 
 Older elderly people  فأكثر 09من عمر. 

نما حتى يكون قادر على القيام  يجب االهتمام بتغذية كبار السن ليس بهدف إطالة العمر فقط وا 
بالنشاطات المختلفة )الحركة، العمل، المشي والسمع(. تبدأ كل وظائف الجسم بالتراجع مع الشيخوخة 

ة المبكر  سنة ويصبح حاد بعد عمر الستين سنة. تكون العالمات 59حيث يكون التراجع بطيئًا بعمر 
لسوء التغذية عند كبار السن غير نوعية وقد تختلط مع أعراض الشيخوخة، مثاًل ضعف النظر قد 

 وليس التقدم بالعمر.  Aيكون سبب نقص الفيتامين 
تشمل أعراض الشيخوخة: ضعف عام، نقص وزن، فقر دم، قصر نظر، كسور عظمية وعدم تطور 

 عالمات لسوء التغذية. عقلي. هذه األعراض قد تكون في نفس الوقت 
 يجب المحافظة على الوزن عند كبار السن حيث أنه:

 .تنخفض المناعة عند خسارة الوزن ويصبح أكثر عرضة لإلصابة باإلنتانات 
 عند زيادة الوزن وتزداد احتماالت األمراض القلبية الوعائية  تظهر أمراض المفاصل 
 

 مالحظة عند كبار السن حاالت العوز التغذوي أكثر 
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عدم أكل اللحوم بسبب فقدان األسنان، نقص امتصاص الحديد في المعدة،  وأسبابه :نقص الحديد .8
 والعامل االقتصادي.

سنة لذلك كمية الكالسيوم  39( تصل للذروة في عمر PBMنقص الكالسيوم: أكبر كتلة للعظم ) .5
نمالزيادة الكتلة العظمية لن تكون  39بعد عمر   ما يتم خسارته من الكالسيوم. لتعويض وا 

 بسبب عدم القدرة على الحصول على خضار وفواكه طازجة. Cنقص فيتامين  .3
 Dنقص فيتامين  .3
 B9حمض الفوليك  .9
 سوء تغذية عام )نقص في كل المعادن والفيتامينات( أو سوء تغذية لمادة واحدة. .3
 

 أسباب سوء التغذية عند كبار السن
الرغبة بتناول الطعام بسبب موت الشريك أو كبر األوالد ومغادرتهم يفقد الكبير بالسن الوحدة:  .1

 للمنزل مما يؤدي لحدوث سوء التغذية.
, %07سنة اإلحساس بالطعم والرائحة بنسبة  39يفقد الكبار بالسن بعد سن فقدان الشهية:  .2

لحلو والمالح افقد اإلحساس بالطعم عادة فيتوقفون عن تناول الطعام بسبب عدم استمتاعهم به. يتم 
 ويبقى اإلحساس بالطعم المر.

مكن للكثير كما يبعض كبار السن مصابين باالكتئاب مما يؤثر على الشهية، االضطرابات العقلية:  .1
 تؤثر على الشهية والحليمات الذوقية. أن التي يتناولونها األدويةمن 

ون مشلول( أو يكون غير دودة عند كبار السن )قد يكحتكون الحركة معدم القدرة على الحركة:  .4
 قادر على خدمة نفسه وال يوجد من يخدمه وبالتالي تكون خياراته بالطعام محددة.

ما كاألطعمة، من  كبيرة مجموعةيفقد كبار السن أسنانهم مما يؤدي إلى االستغناء عن األسنان:  .5
صعوبة  ي يوجدوبالتاللتناول الماء مع كل وجبة ألن إفراز اللعاب عندهم يقل  أن بعضهم يحتاج

 بالبلع.
قد يكون الشخص المسن مصاب بسرطان المري أو البلعوم وبالتالي نقص القدرة على عسرة البلع:  .6

 البلع.
تؤدي مجمل هذه األسباب إلى استفادة أقل من الطعام عند كبار السن لذلك يجب مراعاة كل األمور 

 السابقة عند تقديم الطعام لهم.
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 عند كبار السن النظام الغذائي

 يجب مراعاة النقاط التالية:
 الطاقة -1

تنخفض الحاجة إلى الطاقة مع التقدم بالعمر حيث تعتمد الحاجة إلى الطاقة على النشاط الفيزيائي 
PAL  ومعدل االستقالب األساسيBMI  وكل منهما يصبح أقل مع التقدم بالعمر مما يؤدي إلى

 انخفاض الحاجة إلى الطاقة. 
نما تزداديجب االنتباه إلى أن الحاجة من البروتين  خفيف ت بالتالي يجبعند كبار السن و  ال تقل وا 

 .وليس من خالل البروتين الوارد الطاقي من خالل تقليل الدسم والكربوهيدرات
 الدسم -2

نما تقسيمها إلى عدة وجبات صغيرة ألن مستويات  يجب عدم أخذ الحاجة من الدسم دفعة واحدة وا 
 الشحوم تبقى مرتفعة عند كبار السن بعد الوجبة بينما تنخفض عند الشباب بعد الوجبة بقليل.

 الكربوهيدرات -1
 نسولين المفرز يصبح أقل.منها إلى عدة وجبات صغيرة ألن اإليفضل تقسيم الحاجة 

 الحديد -4
، كما أن نيقل امتصاص الحديد عند كبار السن ألن القدرة على المضغ تيح أقل نتيجة فقد األسنا

األنزيمات الهاضمة تصبح أقل واالفرازات الحمضية أقل فيصبح الوسط قلوي والحديد يحتاج وسط 
لذلك  لحديد،اكبر اتطور فقر الدم بعوز حمضي حتى يتم امتصاصه. بالتالي يكونون عرضة بشكل أ

 إعطاء الحديد كمكمل غذائي عند عدم القدرة على تعويض نقصه في األغذية.ب نصحي
تدهور )نقص( الكالسيوم من خالل شرب الحليب أو إعطاء  إبطاءالمساعدة في يمكن : الكالسيوم -5

 الكالسيوم كمكمل غذائي.
 اإلماهة -6

أس ينصح بتناول ك, التخلص من السموم وأهمها اليورياليتر يوميًا بهدف  5 -8.9يجب شرب من 
 عصير يوميًا الحتوائه على الفيتامينات وكون هضمه سهل.

 البروتين -7
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يه والسبب كمية البروتين لد رغم تناقصيزداد وزنه  كما يمكن انالسن على وزنه كبير يحافظ يمكن أن 
م فإن كبير السن يأخذ وارد طاقي كبير من الدس عضليةال فيه النسج يفقد الجسم أنه بالوقت الذي

 .سم المتراكمة النقص في الكتلة العضليةوبالتالي تخفي الشحوم والد
 تاميناتالفي -8

إذا كانت الحمية الغذائية لكبير السن تؤمن حاجته من الفيتامينات فال داع ألخذ الفيتامينات كمكمل 
وبالرغم  يقل مع تقدم العمر Bو Aغذائي. تشير بعض الدراسات إلى أن امتصاص كل من فيتامينات 

ح كمكمالت غذائية. ينصمن ذلك عندما تكون الحمية الغذائية جيدة ال داع لتناول هذه الفيتامينات 
كن ي ترقق بالعظام أو إعاقة جسدية ألنهم يعانون  كمكمل غذائي عند كبار السن الذين Dبأخذ فيتامين 

 .Dيتامين فحاجتهم من  ايأخذو  وبالتالي ال غير قادرين على الحركة وال يتعرضون للشمس ايكونو  أن
 
 

 عند النباتيين النظام الغذائي
 النباتيينتصنيف 

 Total Vegetarianو Vegan( ويدعى %111نباتي كامل ) .8
ال يتناول أي منتج من مصدر حيواني )اليتناول حتى الزبدة والبيض( ويكون هؤالء عادة األكثر 

 عرضة لخطر سوء التغذية.
 Partial Vegetarianنباتي جزئي  .5

 دواجن، بيض وحليب.يأكل كل المنتجات الحيوانية عدا اللحم األحمر: يأكل سمك، 
3. Lacto-Ovo Vegetarian 

 يأكل الحليب ومشتقاته والبيض إلى جانب المنتجات النباتية وال يتناول أي نوع من أنواع اللحوم.
3. Lacto Vegetarian 

 يأكل منتجات الحليب فقط إلى جانب المنتجات النباتية
 

 نباتي اإلنسان شخصاألسباب التي تجعل 

 أسباب دينية واخالقية .1
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وال  Lacto-Ovo Vegetarianاألسباب الدينية: تحرم بعض األديان أكل اللحوم مثاًل: البوذيين هم 
 يأكلون أي نوع من أنواع اللحوم، في حين الهندوس ال يأكلون لحم البقر.

األسباب األخالقية: مثاًل عندما يقوم طفل بتربية خروف أو تربية دواجن فعند ذبحها يمتنع عن أكلها 
 معا. تعاطفاً 

 أسباب اقتصادية وبيئية .2
يصبح الكثير من األشخاص نباتيين بسبب غالء أسعار اللحوم والبيض. مثاًل تحتاج البقرة لكي تزداد 

كيلوغرام علف، كما تحتاج اللحوم ساعات طويلة لكي تنضج )استهالك  37وزنها كيلوغرام واحد إلى 
 وقود أكثر( وهذا ما سينعكس في النهاية على أسعارها

 الفائدة الصحية .1
يتم الترويج بشكل مستمر للحمية النباتية وتأثيراتها الداعمة للصحة، حيث أنها غنية باأللياف، مضادات 

 األكسدة والفيتامينات وهي كلها عناصر داعمة للصحة. 
 

 خطر سوء التغذية عند النباتيين
ألنهم ال يتناولون جزء من األغذية فهم يتخلون بشكل  Veganتشاهد بشكل خاص عند األشخاص 

البروتين الحيواني، كما أنهم يأكلون دسم أكثر مما يعرضهم أكثر لزيادة الوزن )عادة ما  عنكامل 
، وخاصة إذا كانت الجبنة مصنوعة من -طبعًا  Veganعدا  -الكثير من الجبنة  يتناول النباتيين

الكثير من الدسم(. يمكن لخطر سوء التغذية عند  أيضاً الحليب كامل الدسم كما يتناول النباتيون 
النباتيين أن يحدث عند األشخاص الذين لديهم متطلبات تغذوية متزايدة مثل األطفال، المراهقين والمرأة 

 الحامل.
 الغذائية التي قد يحدث عوزها بشكل شائع عند النباتيين: نذكر فيما يلي العناصر

 Dفيتامين  .1
 يحدث عوزه عند النباتيين الذين ال يتناولون مشتقات الحليب ويكون الحل بالتعرض للشمس.

 B12فيتامين  .2
 يوجد بشكل خاص في المنتجات الحيوانية لذلك نالحظ عوزه عند النباتيين.

 B2فيتامين  .1
المنتجات الحيوانية )الحليب ومشتقاته(، ويكون الحل بإعطائه كمكمالت غذائية يوجد بشكل جيد في 

 تدعيم الخبز بالفيتامينات. وأ
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 الكالسيوم .4
الحليب  ن ال يتناولو  Veganيعتبر الحليب ومشتقاته من المصادر الهامة للكالسيوم، لكن األشخاص 

والتالي هم معرضون لعوز الكالسيوم، يكون الحل بإعطاء الكالسيوم كمكمل غذائي أو تناول األغذية 
 المدعمة به.

 الحديد والزنك .5
يوجدان في المصادر الحيوانية والنباتية ولكن امتصاصها من المصادر الحيوانية أفضل. عند عوزها 

 مالت الغذائية والخبز المدعم.يكون التعويض بتناول المك Veganبشكل خاص عند 
أكثر النباتيين عرضة لفقر الدم هم المراهقات لسبيين: أواًل فقد الحديد بسبب الدورة الطمثية، ثانيًا أن 
القرار بأن تصبح نباتية عادة ما يحدث خالل فترة المراهقة مما يسبب نقص بامتصاص المعادن لديها، 

 نباتية.إال انها تتأقلم بعد فترة مع الحمية ال

تكون الحمية الغذائية للنباتيين مفيدة عندما تكون غنية باأللياف، وسيئة عندما تكون غنية بالفيتات 
)حمض الفيتيك( واألوكزاالت التي تعيق امتصاص المعادن عموماً والحديد خصوصًا. لكن هذه المشكلة 

تأقلم سم فجأة، إال أن الجسم يمؤقتة وتحدث بسبب ادخال كمية كبيرة من الفيتات واألوكزاالت إلى الج
بعد فترة من الزمن ويقوم بإفراز انزيم الفيتاز الذي يحطم حمض الفيتيك مما يزيد من امتصاص 

 المعادن.

 اليود .6
يوجد في المنتجات البحرية، ملح الطعام، والخضار حسب محتوى التربة منه. حيث يعتمد النباتيون 

 لنقص عند العوز.على الملح والخضار لتعويض ا Veganوخاصة 
 

 :ينصحلتجنب سوء التغذية عند النباتيين 
 زيادة المكسرات، الثمار الزيتية، الجوز، البقول والحبوب. .8
لحيواني وبما أن لديه نقص بالوارد من البروتين اوالفواكه والمواد النشوية ثابتة,  إبقاء نسبة الخضار .5

فضل إجراء يية بالبروتين مثل الحبوب والبقول ولذلك فينصح بالتعويض من خالل أغذية نباتية غن
 مزج عدة أنواع من البقول لرفع القيمة البيولوجية للبروتين النباتي.

 
 األطفال النباتيون 
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يجب تنويع غذائهم ألنهم بطور النمو، فهم بحاجة للفيتامينات والمعادن بشكل أكبر. ينصح بإعطائهم 
سنوات ثم بعد ذلك يتم إعطاء الفيتامينات بحسب النقص  9حتى عمر  (A/C/Dنقط من فيتامينات )

ن ألياف بسبب أنهم يأخذو  من الباقين أقل يمكن أن يكون الوارد الطاقي عند األطفال النباتيون لديهم. 
نما بتناول الخبخالل حميتهم الغذائيةأكثر من غذائية  ز . ال ينصح الطفل النباتي بتناول خبز النخالة وا 

 ض.األبي
 

 

 أللياف الغذائيةا
 مقدمة

ُتعرف األلياف الغذائية بأنها البولي سكاريدات والليغنين القابلة لألكل والتي تقاوم الهضم بإنزيمات 
اإلنسان وتقاوم االمتصاص في أمعائه الدقيقة لكنها تتخمر جزئيًا أو كليًا في الكولون بفعل الميكروفلورا 

  المتعايشة.

هيدرات المعقدة هي الكاربو )األلياف الغذائية من السيللوز، الهيمي سيللوز، البكتين والليغنين  تتألف
 إضافة إلى البولي سكاريدات داخل الخلوية مثل الصموغ والهالميات (المشكلة لجدار الخلية النباتية

ها الفيزيائية أو عتإن األلياف الغذائية ليست ليفية بالضرورة بل هو مصطلح تغذوي ال عالقة له بطبي
 الكيميائية.

 ألياف منحلة وغير منحلة تقسم األلياف الغذائية إلى

 :منحلة األلياف-أوالً 

تتألف األلياف المنحلة من البولي سكاريدات غير السيللوزية مثل البكتين والصموغ والهالميات، وتوجد 
 في الفواكه، البقوليات، الشعير والشوفان 

 :غير منحلة ألياف-ثانياً 

 تتركب األلياف غير المنحلة من السيللوز، الهيمي سيللوز والليغنين. توجد في الخضار، القمح 
 ومعظم منتجات الحبوب. )النخالة(
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 التأثيرات الصحية لأللياف الغذائية
 تمتلك األلياف الغذائية العديد من التأثيرات اإليجابية والداعمة للصحة:أواًل: 

إحساس الشبع: ويمكن ان يعزى ذلك النتفاخها عند التماس معا الماء وتخفضها زمن تفريغ المعدة  .8
لذلك فإن الطعام الغني باأللياف يعطي حسًا أكبر بالشبع من الفقير باأللياف، فالتفاح الكامل 
يعطي حسًا أكبر بالشبع من عصير التفاح خالي األلياف مع أن كليهما يعطي نفس كمية 

 ربوهيدراتالكا
 الجهاز الهضمي: عدة تأثيرات: .5
  زمن الترانزيت )االلياف المنحلة( أو تنقصه )األلياف غير المنحلة(تزيد 
 )تحسن المناعة فهي تساعد على نمو الجراثيم المفيدة في األمعاء )المنحلة 
 )تزيد كتلة وليونة البراز لكونها تحتبس الماء )الغير منحلة بشكل أكبر 
  باأللياف مرتبطة عكساً مع خطر اإلصابة بسرطان الكولون والمستقيم وذلك بعدة آلياتالحمية الغنية 
داء السكري: يؤخر هضم النشاء وتؤخر امتصاص الغلوكوز )تملك األغذية الغنية باأللياف الغذائية  .3

 المنحلة مشعرًا سكريًا منخفضًا(
ا يتخمر ان بعضها عندمتخفض مستويات الكوليستيرول بعدة آليات فهي تقلل امتصاصه كما  .3

ببكتيريا الكولون فهو يتحول إلى حموض دسمة قصيرة السلسلة تساهم في تخفيض اصطناع 
 الكوليستيرول.

 الغذائية لأللياف السلبية ثانيًا: اآلثار

 والمغذيات )خاصة لألطفال أو الطاقة من الكافي بالمقدار الجسم يزود ال لأللياف الزائد التناول إن 
  القليلة(ذوي الشهية 

 الغازات وتشكل بطنياً  إزعاجاً  تسبب 
 بها لمنحلةا غير األلياف ارتباط بسبب أو الترانزيت زمن عيتسر  عند المواد المغذية امتصاص يقل. 
 عند إال امه غير األثر هذا لكن احتجازها، عبر والزنك والحديد للكالسيوم الحيوي  التوافر من تقلل 

 بكثرة. األلياف يتناولون  الذين األشخاص

من األلياف الغذائية هي من النمط غير المنحل علمًا أن مكونات األلياف  %09نذكر أخيرًا أن  
تختلف حسب نضج النبات حيث يزيد السيللوز والبكتين مع نضج النبات على حساب المكونات 

 .األخرى 
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 الحاجة اليومية من األلياف الغذائية

 8777جرام لكل  83الطاقي، وبشكل عام ينصح بتناول تحدد الحاجة حسب العمر والجنس والوارد 
 وفي مراجع أخرى يحبذ تناول,  جرام يوميًا لإلناث 51جرام يوميًا للذكور و 33كيلوكالوري أي حوالي 

من األلياف الغذائية من الخضار، الفواكه، البقوليات، البذور والحبوب الكاملة  جرام في اليوم 59-97
تعايشة في البكتيريا الم للحفاظ على صحة الخاليا المبطنة للكولون والوقاية من اإلمساك والحفاظ على

 .الكولون 

 

 التسمم الغذائي
 :بسببالتسمم الغذائي يحدث 

 يث توجد أسماك وفطور سامة بطبيعتهامادة سامة موجودة في الغذاء أصاًل ح .8
 والتلوث بدوره يمكن أن يكون: نتيجة تلوث .5
  )كيميائي )مبيدات حشرية، معادن، ومواد ناتجة عن المعالجة الحرارية 
 فطور، الديدان، ات الناتجة عن الونواتجها )الجراثيم وذيفاناتها، الميكوتوكسين حيوي باألحياء الدقيقة

 الفيروسات ووحيدات الخلية(. 
 إشعاعي 

 الجراثيم وذيفاناتهاوسنركز فيما يلي على تلوث األغذية ب
 راثيم المسببة للتسمم الغذائي هي:أكثر الج

 Staphylococcus aureusالعنقودية الذهبية  .1
 الطبيعية، وساكن طبيعي للجلد والجهاز التنفسي. ترتبط باألغذية التي اتعتبر جزء من الميكرو فلور 

تصل إليها الجراثيم أثناء التحضير ومن ثم تترك عدة ساعات قبل استهالكها. مثاًل قد تنتقل الجراثيم 
من عامل المطعم المصاب بجرح متقيح أو التهاب مجاري تنفسية إلى الغذاء، ويشكل الغذاء بسبب 

ن الطعام بدرجات تسخي مشروط مثلى لتكاثر الجراثيم وافرازها للتوكسينات، وبما أنه ال يتحفظه دافئ 
ر ثحرارة عالية تصبح الوجبة غنية بالجراثيم وتؤدي إلى تسمم غذائي. يقتل الطهي الجراثيم لكن ال يؤ 

تله. أعراض درجة مئوية لق 877حيث أن التوكسين يحتاج إلى أكثر من  دائما على التوكسين )الذيفان(
 أعراض هضمية: مغص، إقياء واسهال. عنقودية المذهبةالتسمم الغذائي بال
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 Salmonella السالمونيال  .2
تعيش في الجهاز الهضمي للطيور والحيوانات، وتنتقل عن طريق اللحوم النيئة للحيوانات المصابة بها 

ران، ريق براز الجرذان والفئ)النيئة أو غير المطبوخة بشكل كاف(، عن طريق البيض والدواجن، عن ط
  وعن طريق االنسان الحامل للجرثومة.

تتميز بأنها تتحطم بالطهي وبالتالي عند اإلصابة بها يكون ذلك عائدًا لسببين: إما تلوث الغذاء بها 
بعد الطبخ أو من تناول السلطات الملوثة بها، تتكاثر بسرعة في األغذية التي تحفظ قبل االستهالك، 

 بها ال يغير من مظهر الطعام أو مذاقه.والتلوث 
 Clostridium المطثية الوشيقية ،Clostridium Perfringens المطثية الحاطمة  .1

Botulinum 
تتواجد في التربة، وتشكل أنواع مقاومة للطهي، أي انها تصل لإلنسان عن طريق الطعام الملوث 

هذه  ند تسخين الطعام الحاوي على األبواغ تنتشباألبواغ )األبواغ مقاومة للشروط البيئية القاسية(، وع
األبواغ وتعطي جراثيم حية تقوم بإفراز التوكسين، فحرارة تسخين غير كافية لقتل األبواغ والتوكسين 

 وعلى العكس فهي تعمل على انتاش األبواغ.
 Bacillus Cereusالعصيات الشمعية   .4

 فرز نصتم طهي األيهو طريقة الطهي حيث  ترتبط باستهالك األرز في المطاعم الصينية، والسبب
 بل تقديمهالحقًا يتم تسخين الرز ق وتتكاثر،فإذا كان ملوثُا بالجراثيم سوف تنشط  تركهطهي ومن ثم 

 .رارة ليست عالية، فتنشط الجراثيمللمستهلك بدرجة ح
 Brucellaالبروسيال  .5

يب وفي ضرع البقرة المصاب إلى الحلتسبب الحمى المالطية وتنتقل بواسطة الحليب، حيث تنتقل من 
 حال عدم تعقيم الحليب تتم اإلصابة بالبروسيال.

 اإلصابة بالديدان بأنواعها المختلفة .6

 : سالمة الغذاء والحرارة

 تؤثر درجة الحرارة بشكل كبير على نمو الجراثيم بحيث:

 الدرجة صفر° 
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ك والنشاط ولكن ال تموت، وعند ف درجة التجمد، تصبح عندها الجراثيم عاطلة وتتوقف عن التكاثر
 التجميد تعود نشطة وضارة.

  4-1الدرجة° 

نما يصبح تكاثرها بطيء.   حرارة البراد، والجراثيم ال تتجمد وا 
 °11-5الدرجة 

 بشكل عام كلما ارتفعت درجة الحرارة يزداد نشاط الجراثيم.  الدرجة،ون الجراثيم نشيطة عن هذه تك
 المعالجة الحرارية لألغذية 

ق سالمة مما يحقالمعالجة الحرارية للتخفيف من عدد الجراثيم في األغذية يمكن تطبيق عدة أنواع من 

 األغذية من الناحية الميكروبيولوجية, نذكر من أنواع المعالجة الحرارية لألغذية:

o  :دقيقة، البسترة السريعة  37لمدة  °33 البسترة التقليدية وتتم بدرجة حرارةالبسترة: وهي ثالثة أنواع

. تكون البسترة قادرة على ولمدة ثواني قليلة °19لمدة زمنية أقل أو بدرجة حرارة  °09بدرجة حرارة 

 قتل العامل الممرض )الجراثيم الممرضة(.

o  :877يتم في الدرجة التعقيم C°  تقتل كل أشكال الحياة في الغذاء ولكن ليس بالضرورة أن تقتل

 التوكسين

 العوامل المؤثرة على اختيار الغذاء
 : تشملالعوامل الشخصية .1

  :فنتيجة لألمراض ومشاكل كبار السن أما  الحليب حتى عمر محدد،يتناول األطفال العمر
 تكون خياراتهم محدودة أيضًا.األسنان 

  :م أكثر من المرأة.يميل ألكل اللحو كميات طعام أكبر من المرأة و يأكل الرجل الجنس 
  :يتحكم المزاج في الطعام المتناول، فعند الغضب يميل األشخاص لتناول الطعام المزاج

اول الخضار لذلك يفضل تنا التحسن سريع وآني ويزول فورًا, لتحسين المزاج، لكن هذ ياتالحلو 
 تحسن المزاج.لوالفواكه 
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  األشخاص الذين يعانون من عدم تحمل  يميلال بعض األمراض مثاًل:  تشمل الصحية:الحالة
يتجنب و  تناول الحليب، واألشخاص المتحسسين على الغلوتين يتجنبون تناول القمح،لالالكتوز 

كما تكون خيارات األشخاص الذين  السن ذوي مشاكل األسنان تناول الطعام القاسيكبار 
 ط الفيزيائي محدودةالنشا صعوبة في يعانون 

 : تشملالعوامل االجتماعية واالقتصادية .2
  :عادة وجهحيث يتم التعامل مهم، الدعاية ( لمنتج رخيص قليل القيمة الغذائيةJunk Food )

خصيات ش وغاليًا ما يستخدمون لهذه الغايةويتم توجيه الدعاية بشكل أكبر لألطفال والمراهقين 
 كرتونية يحبها األطفال لزيادة الترغيب.

Junk Food مصطلح يصف أطعمة غنية بالدسم والسكر : 
  :يأكل األغنياء الخضار والفواكه الطازجة غير المعلبة، ويستهلكون العصائر الطبيعية الدخل

كونها أرخص،  ةوبالتالي يستهلكون فيتامينات وبروتين أكثر. يميل الفقراء إلى األغذية المعلب
ما  غالباً و  كما يستهلكون كربوهيدرات أكثر ودسم أكثر لتعويض نقص البروتينوالعصائر المعلبة، 

 يتم استثناء وجبات البروتين الحيواني من الوجبات )بيض ولحوم بأنواعها(.
  :مثاًل الطالب الجامعي في حال عدم توفر غاز يكون غير قادر إمكانية الطهي وحفظ الطعام

المطبوخة  نصفعلى الطبخ وسيستعيض عن ذلك بالوجبات الجاهزة أو الوجبات المعدة مسبقاً أو 
 )المثلجة( ويتم تسخينها بالميكروويف في حال توفره.

  :الزهرة أكثر  حيثلزهرة البروكلي وا :مثالً  يحبذ منتج أو ال يرغب بهالمجتمع قد تقييم المجتمع
 .في مجتمعنا تفضيالً 

  :يبدأ الشاب بالتدخين  مثالً لمجموعة األشخاص المحيطين بالفرد، تعني اضغط المجموعة
 عندما يبدأ رفاقه بالتدخين.

  :ع ستنعكس الثقافة والتعليم على السلوك، فالشخص المتعلم والمثقف غذائيًا سيتبالتربية والتعليم
 التغذية عن شخص ليست لديه معلومات غذائية.خيارات مختلفة في 

 : العوامل الجغرافية .1
 م يتم استيراد ل إذا: الشخص التي يعيش بها يتم مثاًل تناول الخضار والفواكه المتوفرة في منطقة

 . بينما شائع تناول الحمضيات مثاًل ال يتم تناولها لدينا الموز
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  والمازوت لتقطيع الطعام إلى قطع صغيرة جدًا يضطر األشخاص في المناطق قليلة توفر الغاز
بهدف النضج السريع وتوفير الغاز. عند االنتقال من منطقة إلى أخرى بقصد العمل أو الدراسة 

 سوف تختلف األطعمة عن المعتاد وبالتالي يقل تناولها.
زير الخن تحرم بعض األديان لحم ل وغير الحالل:مثل الغذاء الحال: ية والثقافيةالدينالعوامل  -4

ثقافة الفطور  :وعادات المجتمع الثقافةبأما فيما يتعلق  وبعضها اآلخر يحرم لحم البقر )الهندوس(.
تشمل  اليابان وفيفي مجتمعنا تشمل الخبز واللبنة والجنبة وغيرها، أما في الصين تشمل الشوربة 

ض تفضل الوزن المنخف للمرأة وحالياً تفضل الوزن الزائد بعض المجتمعات قديمًا كانت , األرز
 ي تؤثر على كمية الطعام المتناول من قبل النساء.وبالتال

 
 

 

 

 


