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 التربية الصحية والبيئة قسم الحاسبات

 

الدليمة  التغذية  
تشاوؿ أغحية  -دائسًا ما ندسع عغ ما يدسى ) بالغحاء الستػازف ( أو التغحية الستػازنة والسقرػد بيا :

بالصاقة ومقاومة األمخاض وال تحتػي عمى جسيع العشاصخ الغحائية الخئيدية لدالمة الشسػ وإمجاد الجدع 
يػجج غحاء متكامل في ىحه العشاصخ الغحائية الخئيدية, لحا يجب تشاوؿ مجسػعة مغ األغحية في الػجبة 

الػاحجة لزساف الحرػؿ عمى العشاصخ الغحائية الخئيدية ومغ ىشا يأتي التفكيخ في التخصيط لمتغحية 
 .الستػازنة

 

 

 : مواصفات الغذاء المتوازن 

يذتسل عمى الكخبػىيجرات والبخوتيشات والفيتاميشات والعشاصخ السعجنية والجىػف والساء، وىحا أف   .1
 يتحقق بتشػيع مرادر الغحاء

 .أف يكػف الغحاء الحي يتشاولو اإلنداف كافيا دوف فخط أو نقز   .2

حية البج مغ التخصيط لػجبات مغحية ومتػازنة كأساس لمتغ البجنيةدالمة الرحة و العمى  ولمحفاظ
 .الرحيحة

  



                                  قس               
       

 
 

 التربية الصحية والبيئة قسم الحاسبات

 بعض أمراض سوء التغذية

ىي عجـ تػازف الغحاء سػاء كاف إفخاط أو نقز في تشاولو و تطيخ حالة سػء التغحية  -: سوء التغذية
عمى شكل أمخاض عامة تدسى أمخاض سػء التغحية .والعالقة بيغ الغحاء والرحة واضحة ومؤكجة 

ونذاشو ومقاومتو لكثيخ مغ األمخاض التي يتعخض ليا, اإلنداف ونسػه وحيػيتو  فالغحاء ضخوري لحياة
 . أيزا قج يكػف الدبب فى بعس األمخاض نتيجة عجـ تػازنو وعجـ نطافتو وتعخضو لمتمػث والغحاء

 أسباب سوء التغذية   

 قمة الػعي الغحائي لمفخد . .1
  . العادات والتقاليج الغحائية الستبعة بذكل خاشئ في األسخة والسجتسع .2

 
 

 

 : أمراض سوء التغذيةمن 
 

 فقر الدم -أوال :

لعجـ كفاية واحج  وذلظانخفاض ليسػغمػبيغ الجـ عغ السعجؿ الصبيعي  مسكغ اف يحجث نتيجة فقخ الجـ 
أو تداعج عمى تكػيشو و ىي تذسل عشرخ الحجيج  وأو أكثخ مغ العشاصخ الغحائية التي تجخل في تكػيش

 والشحاس و الدنظ . Cو فيتاميغ  B12وحسس الفػليظ وفيتاميغ 
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 أعراض فقر الدم 

 شحػب لػف الػجو والمثة والجفػف مغ الجاخل . .1
 .  )الكياـ و الحخكة الجوار ) الجوخة (عشج تغيخ وضعية الجدع ) عشج الجمػس و  .2
 عجـ التخكيد و قمة التحريل العمسي عشج األشفاؿ خرػصًا. .3
 ضعف الشسػ السمحػظ عشج األشفاؿ. .4
 أضافخ األصابع بيزاء .   .5
 .B12احسخار المداف و جػد تقخحات بدبب أنيسيا نقز فيتاميغ  .6
 .B12تقخح الفع و تذقق المثة و جػانب الفع بدبب نقز الحجيج و فيتاميغ  .7

 اسباب فقر الدم : 

ىي التي تعمل كثخة اشكالو وبسا انو العشرخ الفعاؿ في خزاب الجـ ىػ اف كثخة اسباب فقخ الجـ  
 )الحجيج( لحلظ الجـ يخجع سببيا الى نفاذ ىحا العشرخ . ىحا اضافة الى اسباب اخخى سشحكخىا فيسا يمي 

 ويحجث عػز الحجيج في الحاالت الثالث االتية :عػز الحجيج :  -۱

 فإذا ما نقرت ىحه السػاد مغ 

 في حاالت ) ج وصفار البيس بفي المحع والك (يػجج الحجيج برػرة خاصة األشعسة  -نقز الػارد : -أ
 نتيجة ذلظ اإلصابة بفقخ الجـ .  نقرو تكػف 

يكػف نقز الحجيج ندبيا" عشجما تدداد حاجة الجدع اليو وتدداد الحاجة إلى الحجيج  -زيادة الحجع : -ب
ازفة والشدؼ الػالدي والخعاؼ الستكخر والقخحات اليزسية الشازفة في الشدؼ السختمفة )البػاسيخ الش

لمجدع حاجاتو الدائجه )االضافية مغ  تأميشو واالصابة بالجيجاف السعػية التي تدبب ندفا" مدمشا" ( فاف لع 
 الحجيج حجث فقخ الجـ. 

اء في نفذ الػقت قج ال تكػف في الجدع حاجة زائجة إلى الحجيج وقج يكػف الغح -سػء التغحية : -ج
حاويا" عمى السقاديخ الكافية مغ الحجيج ومع ذلظ يحجث فقخ الجـ ، أف ىحه الحالة تعدى إلى اضصخاب 
امتراص الحجيج الزخورية لمجدع رغع تػفخ ىحه الكسيات في الغحاء يحرل في ضخوؼ كثيخة أىسيا 

 االسياؿ السدمغ. 
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خ األساسي في تكػيغ الكخيات الحسخ فاذا ما وىحا الفيتاميغ ىػ العشر -(:B12نقز فيتاميغ ) -۲
نقز مقجاره في الجدع ، تػقف تكػف الكخيات الحسخ في مخحمة تدسى )مخحمة الشزػج ( ولحلظ يجعي 

 ىحا الفيتاميغ ب)العامل السشزج (. 

أف الكخيات الحسخ تتكػف عمى األغمب في نقي العطع )نخاع  -قرػر االجيدة السكػنة لمجـ : -3
فإذا ما اصيب الشقي بسخض كسا في سخشاف الجـ مثال" فأف الشديج الدخشاني يدتػلي عمى الشقي العطع( 

فال يتخؾ مشو ما يكفي لتكػيغ الكخيات الحسخ بأعجاد كافية. ىحا واف الصحاؿ ايزا" لو شأنا" في تكػيغ 
 ىحه الكخيات فإذا ما اصيب بسخض عجد عغ أداء ىحه الػضيفة بالذكل الصبيعي .

يػما" تقخيبا" وبعج ذلظ تشحل ( ۱۲۱تعير الكخية الحسخاء الػاحجة في الجـ ) -قز عسخ الكخيات : ن -4 
وتسػت ويشحل مغ الكخيات الحسخ يػميا" مايقارب )تخبميػف( كخية ويتكػف مشيا يػميا" بقجر ىحا العجد 

يات الحسخ بحيث سخعة انحالؿ الكخ  اديايزا" في الحاالت الصبيعية فاذا حجثت حالة مخضية سبب ازد
أف األجيدة السكػنة لمجـ لع تعج قادرة عمى تعػيس الشقز بشفذ الدخعة فاف ىحه الكخيات يبقي عجدىا 

الجـ الػالدي وقج يحجث ىحا  قخناقرا في الجـ ويحجث فقخ الجـ وىحا ما نالحطو في بعس انػاع ف
 .االنحالؿ الدخيع في الكخيات الحسخ 

 

 الوقاية من فقر الدم : 
 

 
تشاوؿ شعاما مخمػشا يحتػي مرادر حجيج جيجة مثل المحع , الكبج , البيس ,الكبج و الخزخوات  .1

 ذات األوراؽ القاتسة .
 عجـ شخب الذاي ألنو يؤخخ امتراص الحجيج وخاصة بعج األكل . .2
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 اخح أقخاص الحجيج وباستذارة الصبيب . .3
 تشاوؿ الفػاكو . .4
 فيشبغي عالج ذلظ أوال . بسخض معيغ إذا كاف فقخ الجـ ناجسا عغ اإلصابة  .5

 

 

 
 

 -أمراض نقص البروتين والدعرات الحرارية :-ثانيا :
 -مرض الكواشركور : -1

وىػ احج أشكاؿ عػز البخوتيغ الحاد ويريب ىحا السخض األشفاؿ في الدغ مغ ستة أشيخ إلى سشتيغ 
الحي يبجأ  غالبًا ويسكغ أف يراب بو األشفاؿ حتى سغ الخامدة أي تحجث اإلصابة عادة في سغ 

 . .العطاـ وما بعجه الصفل بتكػيغ 
عتساد فقط عمى الشذػيات والدكخيات نتيجة ويحجث السخض نتيجة لشقز البخوتيشات مغ غحاء الصفل واال

جيل األميات باألصػؿ الدميسة أو نتيجة نقز اإلمكانات السادية ويحجث السخض عادة في األشفاؿ 
عقب إصابتيع بشدلة معػية أو ندلة شعبية أو أي مخض معجي مغ أمخاض الصفػلة مثل الحربة أو 

 .الدعاؿ الجيكي أو استسخار اإلىساؿ في تغحيتو
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 -أعراض المرض :
 يتأخخ الشسػ ويكػف الصفل كثيخ البكاء قمقًا .   .1
 .تػـر الػجو والداقيغ  .2
 .تقخح الجمج  .3
 .تغيخ لػف الجمج في الخأس  .4
 .ضخامة حجع الكبج والصحاؿ  .5
 .يكػف لػف الصفل شاحبًا نتيجة فقخ الجـ  .6
 .تقل مشاعة الصفل ومقاومتو لألمخاض  .7

 

  -مرض المرازمس : -2
أشكاؿ نقز الدعخات الحخارية في غحاء الصفل أكثخ مغ البخوتيشات ليحا اليحجث تػـر في وىػ احج 

 . الداقيغ ويفقج الصفل كثيخًا مغ وزنو ومغ أندجة جدسو أي الجىغ والعزالت
ويحجث بدبب الحخماف التاـ مغ الصعاـ و الجػع السدمغ فيبجو الصفل فيو كػجو العجػز ,كسا يبجو جدسو 

 تجي ثػبا مغ الجمج الجاؼ ,تداقط الذعخ وتقرفو ويحتاج ىؤالء األشفاؿ إلى البقاء عجة كييكل عطسي يخ 
 أشيخ بالسذفى لمعالج .

 :الدمنة -ثالثا :
تخسب متدايج لمذحـػ  وىػ مغ أخصخ األمخاض عمى صحة اإلنداف لسا  مخض يريب الذخز بدبب

 .في شخاييغ القمب أو السخ تدببو الجىػف مغ اندجاد
أتفاؽ عمى تعخيف زيادة الػزف أو الدسشة ، إال أف مرصمح زيادة الػػزف يعشى زيادة  مغ عجـ وجػدبالخغع 
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الػزف عغ  الجدع مع عجـ وجػد مخدوف مغ الجىغ ، والدسشة عخفت أيزًا عمى أنيا تسثل الديادة فى ثقل
تعشى بالزخورة ججاوؿ األوزاف , وزيادة الػزف ال  %مغ الػزف السثالي بالشدبة لمدغ والجشذ مغ22

ت بالدسشة حيث أف ذلظ قج يكػف راجعًا إلى زيادة الدػائل بالجدع أو زيادة وزف العزال اإلصابة
 . والعطاـ 

 
 

 

في الػقت الحاضخ ، والديادة الكبيخة فى الػزف  وتعتبخ الدسشة مغ السذاكل الغحائية الػاسعة االنتذار
( خاصة 45السخاىقة بيغ الحكػر واإلناث وفػؽ سغ )مثل فتخة  تحجث غالبا في فتخات معيشة مغ العسخ

واالقترادي السشخفس عشو في  الدسشة في الصبقات ذات السدتػى االجتساعي في اإلناث ، وعادة تشتذخ
نػعاف مغ األشخاص البالغيغ السرابيغ بالدسشة ،الشػع األوؿ سبق  السدتػيات السختفعة ، كسا أف ىشاؾ

مخحمة متقجمة مغ  الصفػلة والسخاىقة ، والشػع الثاني أصيب بالدسشة فيفى فتخة  لو اإلصابة بالدسشة
 .العسخ

 :أسباب الدمنة 
 .لمصعاـ في اآللية السشطسةحجوث خمل  .1
 .كاالكتئاب العػامل الشفدية .2
 .الػراثية العػامل.3
 .التسخيشات الخياضية الشدبة السختفعة لسجخػؿ الصعاـ مقابل ندبة ضئيمة مغ .4

الغحاء والتي تحػي عمى مقجار مغ الصاقة اكبخ مغ الصاقة التي يرخفيا الجدع  تشاوؿ كسيات مغفعشج 
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مغ  كيمػ كالػري 9,3الجدع ويعػد ذلظ لتخسب السػاد الفائزة في الشديج الذحسي فسقابل كل  يدداد وزف 
 .غ مغ الجسع1الصاقة يخدف 

 ويسكغ ترشيف :

الحاالت التي تذكل الشدبة األكبخ مغ حاالت الدسشة وألسباب االسباب غيخ السخضية: و ىي  -اوال :
  : ىي

  :اإلفخاط في الصعاـ -أ

أف اإلفخاط في تشاوؿ الصعاـ ىػ الدبب الخئيدي لمغالبية العطسى مغ حاالت الدسشة، و أود التأكيج عمى 
  حا الدبب الخئيديىحه الحكيقة الف جسيع االسباب االخخى التي سشتحجث عشيا أسبابا ثانػية مقارنة بي

كثيخا" في شيي الصعاـ وجعمو شييا مغخيا" ، كسا أنشا نكثخ مغ الػالئع  نتفشغالسالحع أنشا ومغ 
االجتساعية ىحا باإلضافة إلى قمة وعيشا الغحائي فشدخؼ في تشاوؿ الكخبػىيجرات والجىشيات، كل ذلظ 

 . يزصخ الجدع الف يخدف الفائس مغ الصعاـ عمى صػرة شحـػ

مة الجيج العزمي: أف قمة الجيج العزمي وحياة الخسػؿ التي نحياىا بفزل مختخعات الحزارة ، ق -ب
أف ذلظ يؤدي الى قمة استيالؾ الصاقة في الجدع فيخدف العائغ نحػىا، كسا أف الدسشة بحج ذاتيا تؤدي 

  .بدبب قمة نذاشيعاالمخ , ومغ السالحع اف الدسشة اكثخ انتذار عشج الكيػؿ وذلظ الى الخسػؿ مشا يفاقس

الػراثة: لقج وجج مغ خالؿ دراسة حاالت الدسشة غيخ السخضية في التػائع الستساثة ) وىي التػائع  -ج
% مغ الحاالت كسا أف 75التي تتذا انقداـ بػيزة واحجة بعج تمكيحيا أف أحج الػالجيغ يكػف سسيشا في 

مغ الذحػـ. ومغ الطػاىخ السثيخة لمججؿ ىي ىحه التخي تكػف متذابية إلى حج كبيخ في كسية ما تحػيو 
أف بعس الشاس ياكمػف كثيخا ولكغ ال يدعشػف ، ويعتقج اف الدبب في ذر الحاالت ىػ اف ىؤالء 

األشخاص تستمظ أجداميع شخقا" كيسياوية )غيخ معخوفة بالزبط( تقػـ بحخة وترخيف الصعاـ الدائج بجال 
ل ىحه الطاىخة لكاف ذلظ كذفا شبيا عطيع القائجة حيث مغ خدنة عمى شكل شحػـ . ولػ عخفشا تفاصي

 أنشا سشتسكغ مغ التحكع في الحسمة دوف كسية الصعاـ.
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العػامل الشفدية: مغ السالحع أف الذخز يستشع عغ الصعاـ أو يقمل مشو في حاالت القمق أو الكآبة  -د 
إلى اإلفخاط في الصعاـ  ولكغ ىشاؾ نػع اخخ مغ الشاس يحرل عشجىع عكذ ذلظ ، حيث انيع يمجأوف 

كستشفذ ليع. يزاؼ الى ذلظ أف الشاس االنصػائييغ والسحبيغ لمعدلة تقل نذاشاتيع العزيمة مسا يؤدي 
 الى الدسشة.

 االسباب المرضية:  -ثانيا : 

تاف تقع كل جتسيد بديادة إفخازات قذخة الغجة الكطخية )ىي غت: و  ) مخض كذظ( أمخاض الغجد الرع - أ
واحجة مشيسا في الكميتيغ ( وإف زيادة إفخازاتيا مغ ىخمػنات الدتيخويج يؤدي الى تخاكع الذحع في الجدع 

يتسيد ىحا السخض ايزا بارتفاع ضغط الجـ ووجػد خصػط داكشة عمى الجمج سببيا شقق الجمج. ومغ 
ىحا السخض يؤدي الى | افخاز  األمخاض األخخى التي تؤدي إلى الدسشة ىػ مخض نقز الجرقية ذلظ الف

زيادة افخاز ىخمػف الحي يخفف ندبة  اوىخمػف الثيخكسيغ السيع ججا في عسمية حخؽ الغحاء كحلظ 
 .الكمػكػز في الجـ فيذعخ السراب بالجػع باستسخار يجفعو الى االكثار مغ تشاوؿ الصعاـ فيراب بالدسشة

الدتخويج لفتخة شػيمة ) وىحه العقاقيخ مذابية في  : أف استعساؿ عقاقيخSteroidsعقاقيخ الدتخويج  -ب
مذابيو لسا يحجث في مخض كذظ ، ومغ األخصاء  نتيجةمفعػليا ليخمػنات الغجة الكطخية( يؤدي إلى 

الفادحة التي يختكبيا بعس الشاس وخاصة الشداء ىػ استعساؿ ىحه العقاقيخ لديادة الػزف ونػد اف نؤكج 
 .ت سمبية كثيخة وال يجػز استعساليا بجوف استذارة شبيبةاف ىحه العقاقيخ ذات تأثيخا
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 العريي امخاض الجياز  -ج

وىي تؤثخ  وتدسى متالزمة فخولخ Hypothalamusمشصقة تحت السياد ىشاؾ حالة مخضية تريب  
وىشاؾ حالة مذابية  الصعاـ نتيجة ذلظ. عمى مخكد الجػع فيذعخ السراب بالجػع، واالفخاط في تشاوؿ

ويعتقج انيا تؤدي إلى الدسشة بدبب  السخض تحجث بعج اصابة الخأس أحػادث الديارات مثال". ليحا
 .اتالفيا لسخكد الذبع

 
 

 : الدمنة طرق التخلص من

مقجار الصاقة السرخوفة ويتع ذلظ  =  الػاردة حتى يتع التخمز مغ الدسشة يجب اف يكػف مقجار الصاقة

 :خالؿ مغ
 . الجػع سميمػزية تسأل السعجة وتػقفاتباع حسية تحػي مػاد  .1
 . الجدع الصاقة واستيالؾ السػاد السػجػدة في مسارسة التسخيشات الخياضية ألنيا تؤدي إلى صخؼ. 2

 

 

 :-:الدمنة بعض النقاط الدلبية التي يمارسها الناس للتخلص من

ىحه األدوية خصخة فيي تثيخ الجػع إال إف  استعساؿ األدوية لسعالجة الدسشة ألنيا تقػـ بخفس درجة  
 %12-5فال يشقز مغ وزنو سػى  الجسمة العربية وتدبب لإلنداف تأقمع معيا
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 التربية الصحية والبيئة قسم الحاسبات

  او الهزال: النحافة -رابعا :
كثيخا بحيث إذا كاف الذخز خامال  نقز الػزف عغ السعجؿ الصبيعي قميال أو -ىي:او اليداؿ  الشحافة 

 .ومتحخكا وحيػيا فال خػؼ عميو نذيصابميجا مخيزا ونحيفا ,أما إذا كاف الذخز 
 :هأسباب

 بعس السأكػالت مثل كخه2عادات غحائية خاشئة مكتدبة مشح الصفػلة   .1
الطخوؼ االقترادية فيجب تشطيع الػجبات وعجـ  نقز الػعي الغحائي ونقز السعمػمات الغحائية أو .2

 .وجبة إىساؿ أى
 أسباب وراثية . .3
واالستسخار بيا إلى حج الػصػؿ إلى الشحافة  إتباع أنطسة غحائية خاشئة لتخفيف الػزف في الدسشة .4

 .الصبيعي ومغ ثع عجـ القجرة عمى استخجاع الػزف 
 .الجرقية و فقخ الجـ الذجيج اإلصابة ببعس األمخاض العزػية مثل ,فخط إفخاز الغجة .5
 .اليزع امتراص الصعاـ السيزـػ أو سػءاليزسي التي تسشع  بعس أمخاض الجياز. 6
 اإلصابة ببعس األوراـ . . 7
 .والجيجاف اإلصابة بالبػؿ الدكخي أو الصفيميات .8
 .يجعل السراب ال يذعخ بالجػع األمخاض الشفدية مثل االكتئاب الذجيج واليػس الحي .9

 االسباب المرضية :
  : نقز الػارد -أ

األغحية التي يتشاوليا الذخز ويذسل كحلظ نقز العشاصخ الزخورية فينقز السجسػع العاـ السقجار    
 الغحاء وخاصة الفيتاميشات .

  :اضصخاب االمتراص-ب
والسقرػد بيحا أف جياز اليزع عشجما ال يكػف قادرا عمى امتراص السػاد الغحائية فأف الجدع ال يدتفيج 

غحائية الزخورية واف العػامل التي تدبب مغ الصعاـ ولػ كانت كسيات كافية وتذسل كل العشاصخ ال
  : اضصخابا" في االمتراص ىي

اف اي خمل يحجث في جياز اليزع بدبب سػء ىزع األغحية  -خمل األنبػب اليزسي : -1
 .امتراصيا يسكغ أف تؤدي إلى اليداؿ واضصخاب
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 التربية الصحية والبيئة قسم الحاسبات

يعتبخ مغ العػامل الخصيخة التي تحػؿ دوف امتراص األغحية فالغحاء ال يسكث  -اإلسياؿ السدمغ : -2
في األمعاء مجة تكفي المتراص مكػناتو الغحائية بل فييا بدخعة في حالة االسياؿ قبل تساـ 

  .االمتراص
 ائية فيجعميا قابمةذلظ الحامس الحي يحياب كثيخا مغ السػاد الغح : حامس مغ عرارة السعجة نقز -3

 لالمتراص فاذا مانقز مغ عرارة السعجة يدبب اضصخاب امتراص الغحاء.
 نذاط التصػر : -ج

يشذط األيس العاـ في الجدع احيانا" عشجما تذتج االحتخافات ويديج صخؼ العالقة ويحجث ىحا عاد 
أي أف الجدع يربح  انجلػار عسل بعس الغجد الرع فيدبب زيادة االستيالؾ بذكل ال يعػضو الغحا،

 .الػارد  نقزكانو في حاؿ 
 : هعالج

زيادة وزنو مقارنة بالذخز العادي أو  الذخز السخيس باليداؿ او الشحافة السدمشة مغ الرعب عمى 
الدائج وذلظ يخجع لمجيشات الػراثية أو زيادة ندبة األيس أو حخؽ الغحاء لجيو, أو بدبب زيادة  ذي الػزف 

حخيز عمى األكل لحلظ يجب استذارة الصبيب لمتأكج مغ عجـ وجػد أمخاض  غيخ شػلو أو ألنو ببداشة
 .لمشحافة ومغ ثع عالجيا مدببة

مغ األمخاض العزػية والجدجية يأتي الجور العالجي لمتغحية والتساريغ  الذخز بعج التأكج مغ سالمة
 : السشتطسة لمػصػؿ إلى الػزف الصبيعي وذلظ عغ شخيق الخياضية

 قميال يػما بعج يػـ. عمى زيادة الػزف تجريجيا بتجدئة الػجبات وزيادة الكسيات العسل  .1
وجبات  5الكسية ولكغ فى  وجبات في اليـػ فغيخ ذلظ لتشاوؿ نفذ 3تػضيح أي إذا كشت تتشاوؿ  .2

 .تجريجيا يػميا ثع ابجأ بديادة الكسية التي تتشاوليا في كل وجبة
حدب الدعخات الحخارية التي يحتاجيا الذخز بالشدبة لػزنو وشػلو مخاجعة أخرائي التغحية الحي ي  .3

 .أسبػعيا وجشدو ونذاشو والػزف الحي يخغب بديادتو
 العزمية. تشاوؿ البخوتيشات التي تداعج عمى إعادة تكػيغ الكتمة .4
 .والفصائخ والكعظ تشاوؿ األشعسة الغشية بالصاقة مثل الفػاكو بالمبغ  .5
القيػة أو البيبدي أو الرػدا أو الذاي ألنيا  السذخوبات السحتػية عمى الكافييغ مثل عجـ تشاوؿ .6 

  .الذيية تؤثخ عمى


