
 احملاضرة السابعة

 صــحــة الــغـــذاء



 أ/ اآلء احلسين

 حمتوى احملاضرة

الغذاء صحة و الغذاء مفهوم. 

ووظائفه الغذاء فوائد. 

داء؟ الغذاء يصبح متى 

دواء الغذاء يف! 

عناصره و الصحي الغذاء. 

الغذائي اهلرم 

األغذية حلفظ الصحية الطرق. 

والرائحة الطعم و اللون مكسبات. 

الغذاء فرط أمراض – الغذاء نقص أمراض ) التغذية سوء أمراض – 

 .(الغذاء تلوث عن ناجتة أمراض

الغذائية األنظمة. 



 مفهوم الغذاء وصحة الغذاء

  من اجلسم إىل يصل الذي والشراب الطعام هو :الغذاء•

 احلي للكائن ويضمن احلقن أو الشرب أو األكل خالل

 .حياته تكفل اليت األساسية احتياجاته

 االحتياجات مجيع يوفر الذي الغذاء هو :الصحي الغذاء•

 امليكروبات من خلوه جانب إىل للفرد األساسية الغذائية

 من الوقاية على يساعد أنه إىل باإلضافة الضارة وامللوثات

 .بالغذاء املرتبطة األمراض

 أ/ اآلء احلسين



 مفهوم الغذاء وصحة الغذاء -تابع

  يتخلص وحتى اإلنسان يتناوهلا أن منذ باألطعمة املتعلقة العمليات جمموعة :التغذية•

 مما صحيًا جسمه جتعل اليت املغذيات على الكائن حصول هي :آخر ومبعنى منها،

 .جيد بشكل بوظائفه للقيام يؤهله

 الشروط كافة لتحقيق تتبع اليت والعمليات اإلجراءات جمموع هي :الغذاء صحة•

 :من ممكن قدر أقصى للفرد حتقق واليت والتغذية بالغذاء اخلاصة الصحية واملعايري

والرتكيز العقلي الصفاء على القدرة حتسني. 

الذكاء معدل زيادة. 

اجلسماني األداء زيادة. 

األمراض مقاومة على القدرة حتسني. 

 أ/ اآلء احلسين



 فوائد الغذاء ووظائفه

اإلنسان حياة على احملافظة. 

بالطاقة اجلسم إمداد. 

اجلسم داخل تتم اليت الكيميائية التفاعالت تنظيم. 

منها التالف وجتديد اخلاليا بناء. 

باألمراض اإلصابة من الوقاية. 

 أ/ اآلء احلسين



 أ/ اآلء احلسين

تتوقف احتياجات 

اإلنسان من الغذاء على 

 :عدة عوامل هي

 السن

 اجلنس

 املناخ نوع العمل

 احلالة الصحية



 أ/ اآلء احلسين

 متى يصبح الغذاء داء ؟؟

 :يلي ما اإلنسان على خطرًا الغذاء فيها ميثل اليت احلاالت من

امللوث الغذاء. 

الصالحية منتهي الغذاء. 

املتوازن غري الغذاء. 

الالزم من أقل أو أكرب بقدر الغذاء. 

مناسب غري مكان أو وقت يف الغذاء. 

مناسب غري وضع يف الغذاء. 

الشخص لعمر املناسب غري الغذاء. 

صحيحة غري تناول بطريقة الغذاء 

جيدًا اجملهز غري الغذاء. 

جيدًا املخزن غري الغذاء. 



 !يف الغذاء دواء 

 :أن احلديثة الدراسات أثبتت

 .فعال طيب تأثري هلا بعناصر ملئ الغذاء1.

 .جانبية أضرار دون اجلسم يف الدواء بدور يقوم الغذاء2.

 .معني صحي تأثري له يظهر يؤكل غذاء كل3.

 .علميًا إثباتها مت اليت باحلكمة ملئ بالغذاء التداوي4.

 وقد األمراض، بعض من اجلسم حيمي ان ميكن الغذاء من معينة انواع اختيار5.

 .حادة أو مزمنة أمراض كانت سواء يعاجلها

 

 
 أ/ اآلء احلسين



 !يف الغذاء دواء 

 جانبية، آثار أي بدون طبيعية  صيدلية الغذاء يشكل

 :يلي ما االمثلة ومن

   :النحل ومنتجات العسل

 نقص و الفريوسية األمراض من العديد النحل منتجات تعاجل•

 اجلهاز أمراض وبعض والكلى الكبد وأمراض املناعة

 .اهلضمي

 

 أ/ اآلء احلسين



 !يف الغذاء دواء 

   :والفواكه اخلضروات

  من خمتلفة بأنواع اإلصابة ضد واقي تأثري هلا1.

  احتوائها إىل ذلك يف السبب ويعود السرطان

 لألكسدة مضادة مركبات من عالية نسبة على

 .املسرطنة للعوامل ومضادة

 على تساعد اليت الغذائية األلياف على حتتوي2.

 تساعد كما السكر مرضى لدى الدم سكر تنظيم

 .املرتفع الدم كوليسرتول خفض على

 أ/ اآلء احلسين



 !يف الغذاء دواء  -تابع

العنب: 

 .اهلزال يعاجل1)

 .اإلمساك و املعدة ألمراض نافع2)

  و تدمري على القدرة هلا ، الريسفرياترول تسمى للسرطان مضادة مادة على حيتوي3)

 .السرطانية اخلاليا استهداف

احلديد من عالية نسبة على الحتوائه الدم فقر يعاجل :الرمان. 

الشيخوخة يؤخر و الكوليسرتول ترسيب مينع :الثوم. 

نافع كوليسرتول إىل الضار الكوليسرتول حيول :البصل. 

 أ/ اآلء احلسين



 !يف الغذاء دواء  -تابع

القلب بأمراض اإلصابة فرص يقلل :السمك. 

لألعصاب ومهدئ منوم :اليانسون. 

للغازات طارد :النعناع. 

جانبية أعراض دون طبيعي كورتيزون :العرقسوس. 

 أ/ اآلء احلسين



 الغذاء الصحي وعناصره

هذين ودون والنوع، الكم هما فرد ألي أساسني بشرطني حمدود الصحي الغذاء 

 ...صحيًا الغذاء يكون ال أحدهما أو الشرطني

احلياة قيد على يستمر كي الشخص حاجة يكفي الذي الغذاء مقدار هو :الكم 

 .بكفاءة وأعماله أنشطته ميارس أن ويستطيع

الغذاء يف املوجودة الغذائية العناصر نوع وهو :النوع. 

 أ/ اآلء احلسين



 عناصر الغذاء الصحي

متكاماًل غذاؤه ليكون اإلنسان جسم حيتاجها غذائية رئيسية عناصر ست يوجد 

 :وهي

 .املاء1)

 .(السكريات أو النشويات) الكربوهيدرات2)

 .الربوتينات3)

 .الدهون4)

 .الفيتامينات5)

 .املعادن6)

 أ/ اآلء احلسين



 عناصر الغذاء الصحي -تابع

   :املاء :أواًل

احلية واألنسجة اخلاليا تركيب من %70 حوالي نسبة يشكل  

 .اإلنسان جسم يف

الطاقة وإنتاج الغذاء متثيل عمليات إلمتام هام عنصر. 

 

 :النشويات أو الكربوهيدرات :ثانيًا

اإلنسان جسم يف للطاقة الرئيسي املصدر تعترب. 

 

 أ/ اآلء احلسين



 عناصر الغذاء الصحي -تابع

 :الدهون :ثالثًا

احلرارية بالطاقة اجلسم تزويد. 

وتركيبها اخلاليا بناء يف تدخل اليت الدهنية األمحاض على حتتوي. 

اجلسم أنسجة بناء يف هام بدور تقوم اليت الذائبة الفيتامينات على حتتوي. 

 

 :الربوتينات :رابعًا

األمينية باألمحاض تعرف نيرتوجينية بناء وحدات من تتكون عضوية مركبات هي. 

والدهون  الكربوهيدرات عن مييزها الذي النيرتوجني عنصر على باحتوائها تتميز. 

منها التالف وجتديد األنسجة بناء يف أساسي دور هلا. 

الغذاء يف الكربوهيدرات نقص عند الطاقة انتاج. 

 

 أ/ اآلء احلسين



 عناصر الغذاء الصحي -تابع

 :الفيتامينات :خامسًا

يف يذوب الذي ومنها الدهن يف يذوب ما منها جمموعتني، إىل تقسم 

 .املاء

اجلسم داخل حتدث اليت احليوية التفاعالت يف هامًا دورًا تلعب. 

 

 :املعدنية األمالح :سادسًا

اجلسم داخل احليوية التفاعالت تنشيط يف هامًا دورًا تلعب. 

اجلسم سوائل تنظيم. 

والقاعدي احلامضي التوازن تنظيم. 

واألسنان العظام مثل اجلسم أجزاء تكوين يف رئيسية بصفة تدخل 

 .والدم

 أ/ اآلء احلسين 



 اهلرم الغذائي

ست من األمريكية الزراعة وزارة أصدرته الذي الغذائي اهلرم يتكون 

 الغذاء يف دورها مع حجمها يف تتناسب مساحة منها كل حتتل فئات،

 النشاط اهمية إىل يرمز ما بإضافة الغذائي اهلرم حتديث مت وقد املثالي،

 .املتوازن الصحي الغذاء جبانب واحلركة البدني

 أ/ اآلء احلسين









 اهلرم الغذائي -تابع 

 :واملعجنات واملخبوزات األرز جمموعة :أواًل

بأنواعها واملكرونات األرز :تشمل حيث الغذائي اهلرم قاعدة من األول املستوى متثل 

 الفول مثل والبقوليات والذرة البطاطس مثل النشوية واخلضروات بأنواعها واملخبوزات

 .والعدس واللوبيا

واملعادن واأللياف بالطاقة اجلسم إلمداد هامًا مصدرا تعترب. 

 أ/ اآلء احلسين



 اهلرم الغذائي -تابع 

 :واملعجنات واملخبوزات األرز جمموعة :أواًل

 :اجملموعة هذه أطعمة تناول عند مراعاته جيب ما

احلبوب على حتتوي اليت األطعمة اختيار جيب األلياف، من ممكن قدر أكرب على للحصول 

 .الرب اخلبز مثل اخلالصة

النباتية الزيوت من قدر بأقل املطهية املخبوزات و املكرونات و األرز تناول. 

الحتوائها والبسكوت الكيك مثل الدقيق من واملصنوعة املخبوزة األكالت تناول من اإلقالل 

 .السكريات و الدهون من عالية نسبة على

 

 
 أ/ اآلء احلسين



 اهلرم الغذائي -تابع 

 :اخلضروات جمموعة :ثانيًا

 ، (والسبانخ واجلرجري اخلس مثل) الورقية اخلضروات :اخلضروات جمموعة تشمل•

 إخل...والثوم والبصل الطماطم مثل األخرى اخلضروات أنواع إىل باإلضافة

 :أهميتها•

واملغنيسيوم احلديد مثل واملعادن بالفيتامينات اجلسم متد. 

الدهون على حتتوي ال. 

لأللياف جيدًا مصدرًا تعد. 

 

 

 

 أ/ اآلء احلسين



 اهلرم الغذائي -تابع 

 :اخلضروات جمموعة :ثانيًا

 :اجملموعة هذه أطعمة تناول عند مراعاته جيب ما•

اخلضروات من متعددة أنواع على احملتوية اخلضراء السلطة تناول من اإلكثار. 

للخضروات تضاف اليت الدهنية املواد استخدام من اإلقالل. 

 

 

 

 أ/ اآلء احلسين



 اهلرم الغذائي -تابع 

 :الفواكه جمموعة :ثالثًا

الفيتامينات من كبرية بكمية اجلسم متد. 

األمالح و الدهون قليلة. 

 :اجملموعة هذه أطعمة تناول عند مراعاته جيب ما

أكثر فيها األلياف نسبة ألن عصائرها شرب من أفيد الثمرة تناول. 

والتني والتمر البلح مثل بالسكر الغنية الفواكه تناول من اإلقالل. 

أخرى إضافات أية دون الطازج الفاكهة عصري تناول. 

 

 

 

 أ/ اآلء احلسين



 اهلرم الغذائي -تابع 

 :ومنتجاتها جمموعةاأللبان :رابعا

واملعادن للربوتينات هامًا مصدرًا تعترب . 

د وفيتامني للكالسيوم أساسي مصدر. 

 

 :اجملموعة هذه أطعمة تناول عند مراعاته جيب ما

العاديني للناس الدسم قليلة األلبان و األجبان أنواع اختيار. 

والكوليسرتول القلب ملرضى متامًا الدسم منزوعة األلبان و األجبان أنواع اختيار. 

 

 أ/ اآلء احلسين



 اهلرم الغذائي -تابع 

 :احليوانية الربوتينات جمموعة :خامسًا

والعضالت األنسجة لبناء الالزمة بالربوتينات اجلسم متد. 

والزنك احلديد مثل املعدنية العناصر لبعض أساسي مصدر. 

 

 

 

 

 

 أ/ اآلء احلسين



 اهلرم الغذائي -تابع 

 :اجملموعة هذه أطعمة تناول عند مراعاته جيب ما

طهيها قبل الطيور جلد نزع. 

قليلة دهون على حتتوي ألنها األمساك حلوم تناول من اإلكثار. 

الدهون من ممكن قدر بأقل السلق أو بالشوي اللحوم طهي. 

القلي بواسطة الطهي عملية جتنب. 

من عالية نسبة على البيض صفار الحتواء نظرًا فقط األسبوع يف مرتني البيض تناول 

 .الكوليسرتول

 

 

 

 

 

 أ/ اآلء احلسين



 اهلرم الغذائي -تابع 

 

 :واحللويات والزيوت الدهون جمموعة:سادسًا

والزبدة الزيوت تشمل حيث الغذائي اهلرم قمة متثل 

 .واحللويات والسكريات والسمن والكرمية

بسيطة وبكميات شديد باعتدال تناوهلا جيب اجملموعه هذه 

 .املستطاع قدر

 

 

 

 

 أ/ اآلء احلسين



 أ/ اآلء احلسين

 ما يعادل احلصة الواحدة احلصة املسموحة اجملموعة الغذائية

 

 

  واملخبوزاتاألرز 

 واملعجنات

 

 

 حصة يوميًا 6-11

 :احلصة الواحدة تعادل

 ربع رغيف خبز•

 املطهيثلث كوب من األرز •

 املطهية املكرونةثلث كوب من •

 حبة بطاطس متوسطة احلجم•

 (البقوليات)اجملففة نصف كوب من احلبوب •

 

 اخلضروات

 

 حصص يوميًا 3-5

 :احلصة الواحدة تعادل

 مطهيةكوب من اخلضروات الغري •

 نصف كوب من اخلضروات املطهية•

 

 

 الفواكه

 

 

 حصص يوميًا 2-4

 :احلصة الواحدة تعادل

 مثرة واحدة متوسطة احلجم•

 نصف كوب عصري•

 نصف كوب من الفاكهة املعلبة أو املشكلة•

 

 ومنتجاتهاأللبان 

 

 حصص يوميًا 2-3

 :احلصة الواحدة تعادل

 كوب حليب•

 ثلثني كوب لنب أو زبادي•

 

 احليوانية والنباتيةالربوتينات 

 

 حصص يوميًا 2-3

 :احلصة الواحدة تعادل

 .نص صدر دجاجة متوسطة احلجم•

 واحدةبيضة •



الطرق 

الصحية  

 حلفظ الغذاء

التربيد 

 والتجميد

 التجفيف

 التمليح

 التعقيم التعليب

 التسكري

 التشعيع



 أ/ اآلء احلسين

 حفظ الغذاء بالتربيد والتجميد: أواًل

البكترييا منو وقف إىل الغذائية للمواد احلرارة درجة خفض يؤدي 

 الغذائية املواد نوعية على ذلك ويتوقف إلفسادها، تؤدي اليت وامليكروبات

 .خالهلا الغذاء حفظ املراد واملدة وطبيعتها

ساعات عدة بني ترتاوح مدة خالل الغذاء من معينة ألنواع يصلح التربيد 

 درجة 20 درجة عند الغذاء أنواع من الكثري جتميد لكن حمدودة أيام عدة إىل

 .شهور عدة إىل تصل أطول ملدة حيفظها الصفر حتت مئوية



 أ/ اآلء احلسين

 حفظ الغذاء بالتربيد والتجميد: أواًل

بعضًا يفقدها ذلك ألن طويلة ملدة التجميد أو بالتربيد األغذية حفظ جيب ال 

 .الغذائية قيمتها من بعضًا يفقدها كما والرائحة، والطعم كاللون خصائصها من

احلرارة درجات عند األجهزة وضبط الثالجات، صالحية من التأكد جيب 

 .لالستخدام صاحلة احملفوظة األغذية بقاء تضمن اليت املناسبة



 أ/ اآلء احلسين

 حفظ الغذاء بالتجفيف: ثانيًا

احملفوظة األخرى األغذية من تركيزًا أكثر بأنها اجملففة األغذية متتاز 

 .األخرى احلفظ بوسائل

التكلفة قليلة حفظ وسيلة. 

و واألمساك واخلضروات الفواكه :بالتجفيف حفظها ميكن اليت األغذية من 

 . اللحوم

جتفيف و مشسي جتفيف :بالتجفيف الغذاء حفظ لعملية نوعان يوجد 

 .صناعي



 أ/ اآلء احلسين

 

 أوجه املقارنة

 

 التجفيف الشمسي

 

 التجفيف الصناعي

 

 طبيعة التجفيف

 

اجلوية   تتحكم فيه العوامل

 الطبيعية

 

ميكن التحكم يف ظروفه  

 داخل حيز حمدود

 

 اجلودة

 

تكون األغذية اجملففة قليلة  

 اجلودة

 

األغذية اجملففة عالية   تكون

 اجلودة

 

 

 

 النظافة واالشرتاطات الصحية

 

 

ال تتوافر النظافة والشروط 

الصحية وتكون األغذية  

معرضة للذباب والغبار  

 والطيور والقوارض

 

 

النظافة والشروط   تتوافر

الصحية نظرا ألنها تتم داخل  

 حيز مغلق ونظيف

 عالي التكلفة قليل التكلفة التكلفة



 أ/ اآلء احلسين

 حفظ الغذاء بالتمليح: ثالثًا

 عملية أن بينهما والفارق التخليل بعملية أحيانا التمليح عملية على يطلق 

 مناسبًا غري وسطًا جيعله مما كبرية بكميات للطعام امللح إضافة عملية هو التمليح

 امللح بإضافة فيتم التخليل بينما البكترييا، أنواع وبعض امليكروبات لنمو

 .معًا واخلل

وتكاثر لنمو صاحلة غري بيئة تكوين إىل واخلل امللح استعمال يؤدي 

 .البكترييا

 



 أ/ اآلء احلسين

 حفظ الغذاء بالتمليح: ثانيًا

فوقها تنمو ال حتى للهواء امللحية احملاليل سطح تعريض عدم جيب 

 .امللحي احمللول فوق الزيت من طبقة إضافة يفضل كما اخلمائر،

خمففة وأخرى ملحية حماليل على تشتمل واليت التخليل عملية تسمح 

 صاحلة ابقائها و كافية لفرتة الغذائية املادة على باحملافظة اخلل من وحمضرة

 .ولونها أنسجتها وصالبة بطعمها حمتفظة لالستهالك

اخلضروات أنواع بعض و األمساك حلفظ التخليل أو التمليح عملية تستخدم 

 .وغريها والزيتون والليمون والفلفل كاخليار (املخلالت)

 



 أ/ اآلء احلسين

 حفظ الغذاء بالتعليب: رابعًا

أي مبسرتة، و معقمة تكون أن جيب بالتعليب حفظها يتم غذائية مادة أي 

 مواد إضافة جيب كما الضارة، البكترييا كل تقتل معينة حرارة درجة يف دخلت

 .هلا حافظة

داخل وجودها وعند العالية، احلرارة لدرجات مقاومة البكترييا أنواع بعض 

  منها خترج فتحها وعند العلبة، النتفاخ تؤدي ضارة غازات تفرز الغذائية املعلبات

 .الغذائية املادة فساد على تدل كريهة رائحة



 أ/ اآلء احلسين

 حفظ الغذاء بالتعليب: رابعًا

مرحلة هو ما بقدر األغذية حلفظ مستقلة طريقة ليس ذاته حد يف التعليب  

 .األغذية حلفظ تكميلية

الباردة واللحوم األلبان كمنتجات الغذائية املواد من الكثري تعليب يتم 

 .الفاكهة أنواع بعض وكذلك والساملون، التونة وأمساك

صالحيتها من للتأكد دورية ورقابة لفحص املعلبة األغذية إخضاع جيب 

 .الصالحية تاريخ انتهاء وعدم



 أ/ اآلء احلسين

 حفظ الغذاء بالتعقيم: خامسًا

حفظها املطلوب الثمار حرارة درجة برفع التعقيم بطريقة اخلضروات حتفظ 

 البكترييا لتقتل كافية حرارة درجات إىل غليها و وتنظيفها وغسلها حتضريها بعد

 يضاف ثم ومن املعدنية، أو الزجاجية احلفظ أوعية يف وضعها ثم ومن واجلراثيم

  وكذلك باحلرارة، تتأثر ال اليت اجلراثيم من للتخلص الليمون محض من القليل

 املطلوبة الفرتة من يقلل الليمون محض أن إىل اضافة والتخمر للتلف منعًا

 .للتعقيم

بني ترتاوح ملدة مئوية درجة 150 – 105 بني التعقيم حرارة درجة ترتاوح 

 .اخلضار نوع حسب دقيقة 30-90

عملية استخدام يصبح بالتالي للتعقيم خاص جهاز توفر التعقيم عملية تتطلب 

 .الصعوبة غاية يف أمر منزليًا بالتعقيم احلفظ



 أ/ اآلء احلسين

 حفظ الغذاء بالتسكري: سادسًا

على يقضي مما عالي وبرتكيز السكر من كبرية كمية بإضافة احلفظ عملية تتم  

 . الغذاء تلف تسبب اليت امليكروبات من كبري قدر على

املختلفة بأنواعها املربى شيوعًا بالتسكري حتفظ اليت األغذية أنواع أكثر من. 



 أ/ اآلء احلسين

 بالتشعيعحفظ األغذية : سابعًا

عدمية املؤينة األشعة إىل الغذائية املنتجات تعريض العمليه هذه يف حيدث 

 تشعيع وحدة داخل معينة زمنية ولفرتة العالية الطاقة ذات األثر عدمية الكتلة،

 غرفة داخل إىل آلي سري بواسطة املغلف الغذاء إدخال طريق عن حمكمة،

 جاما أشعة إىل الغذائية املادة تعريض يتم حيث مسيكة، امسنتية جداران ذات

 الثواني، لبعض اإللكرتونية احلزم ألشعة أو دقيقة 45 إىل 15 بني ما ترتاوح لفرتة

  وذلك متحركني األشعة مصدر أو الغذاء يكون أن جيب التشعيع عملية وخالل

 .كاف بشكل الغذاء اخرتقت األشعة أن لضمان

 

للمبيدات مهمًا بدياًل ويعترب الصحة، على خطرًا يشكل ال األغذية تشعيع 

 األغذية تلوث اليت الدقيقة األحياء على للسيطرة الكيميائية واملواد



 أ/ اآلء احلسين

 بالتشعيعحفظ األغذية : سابعًا

 :إىل األغذية تشعيع عملية تهدف

 التمور و املخزونة احلبوب يف املختلفة احلشرية األطوار على القضاء1.

 .والتوابل

 .احليواني املصدر ذات األغذية يف املمرضة امليكروبات على القضاء2.

  صالحيتها فرتة وإطالة والثوم والبصل البطاطس يف التزريع أو اإلنبات منع3.

 ختزين فرتة إطالة بالتالي و التلف وخفض الفواكه لبعض النضج وتأخري

 .والفواكه اخلضار

 .املستشفيات يف املناعة نقص ملرضى الغذائية الوجبات تعقيم4.



 أ/ اآلء احلسين

 مكسبات اللون والطعم والرائحة

أن والرائحة واللون الطعم مكسبات لشئون الغذائي األمن جلنة أكدت 

 لالستخدام بالنسبة آمنة تعترب ال (128 إف) باسم املعروفة امللونة املادة

 الربجر صناعة يف تستخدم زالت ما ذلك من الرغم وعلى اآلدمي،

  مقدمتها يف و اخلطرية لألمراض البشر من الكثري حياة معرضة والسجق

 .السرطان مرض

اإلنسان جسم يف تتحول 128 إف املادة أن احلديثة التجارب أكدت 

 مبرض اإلصابة إىل تؤدي املادة وهذه أنيلني تسمى كيميائية مادة إىل

  اليابان بينها ومن املتقدمة الدول من العديد فإن ولذلك السرطان،

 .الغذائية الصناعات يف املادة هذه استخدام حظرت



 أ/ اآلء احلسين

 أمراض سوء التغذية

 :التغذية سوء أنواع

زمنية لفرتة الغذاء من كافية غري كميات تناول من ينتج :التغذية نقص 

 .اجملاعة إىل تؤدي قد القصوى احلاالت ويف طويلة

من أكثر الغذاء من كبرية كميات لتناول نتيجة تنشأ :التغذية زيادة  

 .طويلة لفرتة اجلسم حاجة

بنسب األساسية الغذائية العناصر تناول من تنشأ :الغذاء ن تواز عدم  

 .متوازنة غري

العناصر ألحد نقص هو :(الكلي أو اجلزئي) احملدد النقص 

 .وهكذا... أ فيتامني أو احلديد كنقص بعينه الغذائية



 أ/ اآلء احلسين

 أمراض سوء التغذية

 :هي أقسام أربعة إىل التغذية سوء أمراض تنقسم

 .األساسية عناصره من أي أو الغذاء نقص عن ناجتة أمراض1.

 .اجلسم حاجة عن الغذاء (زيادة) فرط عن ناجتة أمراض2.

 .عناصره بعض أو الغذاء أنواع لبعض احلساسية عن ناجتة أمراض3.

 .الغذاء تلوث عن الناجتة الغذائية العدوى أمراض4.



 أ/ اآلء احلسين

 أمراض نقص الغذاء: أواًل

 :الغذاء نقص عن الناتج التغذية سوء مراحل

 تتأثر ال املرحلة هذه أثناء :االحتياطي األنسجة خمزون استنزاف مرحلة1.

 االحتياطي، املخزون وجود بسبب لألنسجة الفسيولوجية الوظائف

 .حباجته اجلسم ملد كاِف غذاء تناول عدم نتيجة املرحلة هذه وحتدث

 ال ولكن لألنسجة الفسيولوجية الوظائف تتأثر :الكامن التغذية سوء مرحلة2.

  التكيف على اجلسم قدرة نتيجة وذلك واضحة مرضية أعراض توجد

 .الغذاء نقص ملواجهة

 تتأثر و املرضية األعراض املرحلة هذه يف تظهر :السريري التغذية نقص3.

 .للجسم الفسيولوجية الوظائف



 أ/ اآلء احلسين

أمراض 

 نقص الغذاء

 كواشيوركور

اهلزال 

 (املرامسس)

 أنيميا الفول األنيميا

العظام لني 

 (الكساح)



 أ/ اآلء احلسين

 األعراض املسبب الرئيسي عمر اإلصابة املرض

 

 

 

 

 

 كواشيوركور

 

 

 

 

 

 

 سنة 1-2

 

 

 

 

 

 

 الربوتني نقص

توقف النمو 

ظهور تورم مائي يف الوجه والقدمني. 

فقد الشهية وكسل ومخول. 

 يصبح داكن اللون وظهور )باجللد تغريات

خصوصا يف منطقة   وتسلخاتشقوق 

 (.األرجل

الشعر باهتًا وخفيفًا ويتساقط بسهولة يصبح. 

 تضخم الكبد نتيجة ترسب الدهون يف

 .الكبد

 غالبًا ما يكون سبب الوفاة هو ضعف اجلهاز

 .املناعي يف مقاومة األمراض

 

 

 

 املرامسس

 

 

 

 أقل من سنة

 

 

 

نقص السعرات  

 احلرارية

توقف النمو 

  هزال وضعف شديد نتيجة نقص السكريات

ثم   واستخدام اجلسم للدهون املوجودة به

املوجودة يف العضالت إلمداد   الربوتينات

 .اجلسم بالطاقة

 حتت جلد  يفقد اجلسم الدهون املوجودة

  البطن والفخذ و الوجه ليأخذ الوجه شكل

 Old man faceوجه الرجل العجوز 

تغريات بسيطة يف لون اجللد. 

 



 أ/ اآلء احلسين

 الصورة املرض

 

 

 

 كواشيوركور

 

 

 املرامسس



 (فقر الدم)األنيميا 

 مادة يف أو احلمراء الدم كريات عدد أو حجم يف نقص بسبب حيدث مرض هو•

 احلمراء، الدم كريات يف توجد مادة وهي الدم، يف املوجودة اهليموجلوبني

 .اجلسم أجزاء مجيع على توزيعه و األكسجني محل وفائدتها

  وهي احلمراء الدم كرات لبناء األساسية املواد نقص عند عام بشكل األنيميا حتدث•

 .12 ب فيتامني و الفوليك محض و احلديد

 أكثر املرضع و واحلامل احلائض خصوصًا والنساء ، الكبار من أكثر األطفال يصيب•

 .الرجال من

 أ/ اآلء احلسين



 (فقر الدم)األنيميا  

  جمهود عمل عند خاصة التنفس سرعة والوجه، اجللد يف شحوب :األعراض•

 .عام وتعب مخول القلب، يف ،خفقان

  واللحوم الورقية كاخلضروات باحلديد الغنية األغذية تناول جيب األنيميا ملكافحة•

 بأنواعه ب بفيتامني الغنية األغذية وتناول اجملففة، والفواكه الكبدة و احلمراء

 وفيتامني القشرة، منزوع غري القمح من كاملخبوزات الفوليك محض فيها مبا املختلفة

 .واجلبنة والبيض واللنب البيضاء اللحوم يف بكثرة املوجود 12 ب

 أ/ اآلء احلسين



 أنيميا الفول 

 دول يف يرتكز و العامل أحناء كل يف تنتشر اليت الشائعة األمراض من•

 .األوسط والشرق املتوسط األبيض البحر حوض

 جيعل ما وهذا G6PD إنزيم إنتاج يف وراثي عجز نتيجة املرض حيدث•

 املواد لبعض تعرضها عند االحنالل و للتكسر قابلة احلمراء الدم كريات

 .البازالء و والفاصوليا كالعدس البقوليات وبعض الفول ومنها املؤكسدة

  يدخل حيث وسالمتها، احلمراء الدم كريات لعمل ضروري G6PD إنزيم•

 مادة إلنتاج احلمراء الكرية داخل التفاعالت من سلسلة يف االنزيم هذا

 عند التكسر من احلمراء الكريات حبماية بدورها تقوم اليت اجللوتاثيون

 .األدوية بعض أو الفول تناول عند املؤكسدة للمواد تعرضها

 أ/ اآلء احلسين



 أنيميا الفول

 فقر حدوث وبالتالي (دموي احنالل) احلمراء الدم كريات يف تكسر :األعراض•

  الريقان والبطن، الظهر يف أمل شحوب ، للحياة ومهددًا شديدًا يكون قد الذي الدم

 .(العني وملتحمة اجللد لون إصفرار)

 مضاعفات جتنب ميكن وإمنا الفول، انيميا ملرض عالج اآلن حتى يوجد ال :العالج•

 قراءة على واحلرص املختلفة بأنواعها البقوليات تناول جتنب طريق عن املرض

  من خلوها من للتأكد الغذائية املنتجات علب على املدون الغذائي احملتوى

 .البقوليات

 أ/ اآلء احلسين



 (الكساح)العظام لني 

 النمو، مرحلة أثناء العظام معادن تكوين يف خلل نتيجة األطفال يصيب مرض هو•

 .شكلية تشوهات و احنناءات وذات الكسر سهلة هشة العظام تصبح لذلك ونتيجة

 مستوى تنظيم هو الفيتامني هذا وظيفة و د، فيتامني نقص هو للمرض الرئيسي السبب•

 .للعظام املكونة الرئيسية املعادن وهي الدم يف والفسفور الكالسيوم أمالح

 تعرضه بعد اجللد يف الكوليسرتول من تصنيعه هو د لفيتامني الطبيعية املصادر أهم•

 .الشمس ألشعة

 .والكبدة والبيض واجلنب واحلليب اللنب :(د) لفيتامني الغذائية املصادر•

 أ/ اآلء احلسين



 أ/ اآلء احلسين

 التغذية( زيادة)فرط أمراض : ثانيًا

 قد واليت واضح بشكل املنتشرة احلالي العصر أمراض أهم من هي السمنة

 ضغط ارتفاع و القلب أمراض :مثل األمراض من كثري حلدوث ريسيًا سببًا تكون

 .األورام وبعض السكر ارتفاع و الكبد أمراض و الدم

 :هي أسباب لعدة بالسمنة الشخص يصاب

احلركي النشاط قلة. 

احلرارية السعرات عالي غذائي نظام. 

اهلرمونية االضطرابات بعض. 

وراثية أسباب. 

(البوليميا) املرضية الشراهة مثل التغذية اضطرابات. 

األدوية بعض. 



 أ/ اآلء احلسين

 التغذية( زيادة)فرط أمراض : ثانيًا

 :العالج

إىل باإلضافة الوزن ختفيض برنامج يف أساسيًا دورًا النفسي الدعم يلعب 

  غذائي لربنامج الفرد اتباع و اليومي احلياة روتني تغيري و الرياضة مزاولة

 نسبة من ويقلل للجسم األساسية االحتياجات يليب (غذائية محية) متكامل

 إلمداده املخزنة الدهنية اخلاليا على يعتمد جيعله مما للجسم الداخلة الدهون

  و والوزن العمر باختالف احلرارية السعرات إىل اجلسم حاجة ختتلف و بالطاقة،

 النظام يتبع أن الفرد على لذلك الفرد، يبذله الذي اليومي اجلهد و الطول

 .له األنسب الغذائي



 أ/ اآلء احلسين

 األمراض الناجتة عن تلوث الغذاء: ثالثًا

 ثالثة إىل تنقسم فساده و الغذاء تلوث إىل تؤدي اليت العوامل

 :رئيسية عوامل

كامليكروبات بيولوجية عوامل. 

والسموم كالكيماويات كيميائية عوامل. 

نفسه الغذاء بطعبية خاصة طبيعية عوامل. 

  و شيوعًا الغذائي التلوث عن الناجتة األمراض أكثر من الغذائي التسمم ويعد

 هو واملايونيز الشاورما عن الناتج الغذائي التسمم يعترب و ، العامل يف انتشارًا

 .اململكة يف انتشارًا األكثر



 أ/ اآلء احلسين

 األمراض الناجتة عن تلوث الغذاء: ثالثًا

 الغذائي التسمم حدوث منع إىل تهدف اليت العامة املبادئ ومن

 :يلي ما

الطعام تناول قبل جيدًا اليدين غسل. 

مفتوحة أو تالفة عبوات يف أغذية استخدام عدم. 

جيدًا واخلضروات الفواكه غسل. 

الطعام لطهي الكافية احلرارة درجات استخدام. 

إعداده أثناء الطعام فوق الكح أو العطس جتنب. 

املبسرت واللنب احلليب تناول . 

 



 أ/ اآلء احلسين

 األنظمة الغذائية

عليه التعديالت إدخال بعد للمرضى اليومي النظام هو الغذائي النظام 

 .للمريض املرضية احلالة مع يتناسب حبيث

الغذائية األنظمة من نوعان املستشفيات يف يوجد: 

 إىل حتتاج ال اليت املرضية للحاالت يوصف و املعتاد الطبيعي الغذاء1.

 .الغذائية املكونات من أي يف حتديد

 بالتغذية االختصاصيون قام أنظمة هي و :العالجية الغذائية األنظمة2.

 عدة وهي املريض، احتياجات لتالئم والكيف الكم حيث من بتعديلها

 غذائية انظمة الربوتني، حمتوى يف معدلة غذائية انظمة :مثل أنواع

 ، سائلة) القوام معدلة غذائية انظمة ،الكربوهيدرات حمتوى يف معدلة

 اخل...األلياف حمتوى يف معدلة غذائية انظمة ،( صلبة شبه





Thank You For 
Listening  


