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في هذا الكتاب

أسس التغذية العالجية
الالزمة  الطاقة  مصدر  وهو  احلية،  الكائنات  احلياة جلميع  أس��اس  الغذاء  يعد 
للقيام باألنشطة اليومية، والوظائف احليوية في جسم اإلنسان، ولكي يحافظ اإلنسان 
على صحته ونشاطه يجب عليه تناول الغذاء الصحي، حيث إن الغذاء الصحي هو الذي 
يحتوي على جميع العناصر الغذائية بشكل متنوع ومتكامل. كما أن الغذاء الصحي 

يقي اإلنسان من األمراض ويساهم في شفائه.

إن اتباع نظام غذائي صحي متوازن يقي الفرد من األمراض الناجتة عن سوء 
التغذية مثل، فقر الدم وأمراض املناعة، كما أن وضع خطط غذائية للمريض من قبل 
اختصاصي التغذية له دور كبير في مرحلة العالج، ويجب أن يحتوي الغذاء اليومي 
للفرد على جميع العناصر الغذائية بصورة متوازنة ومتكاملة، فإن ال��زي�ادة أو النقصان 
إلى اختالل في وظائف خاليا وأنسجة وأجهزة  يؤدي  قد  العناصر  في أي من هذه 
اجلسم، وأيضًا اختالل في اجلهاز املناعي للفرد، فيكون أكثر عرضة لألمراض املناعية 

واملزمنة.

القلب، وداء  أم���راض  السمنة،  أم���راض  إل��ى  الطعام  ت��ن��اول  ف��ي  اإلف���راط  ي��ؤدي 
السكري، لذا فالطعام الصحي املتوازن خيار جيد للمحافظة على الصحة العامة. كما 
أن اللجوء إلى التغذية الطبيعية التي تتمثل في اخلضراوات والفاكهة واحلبوب أفضل 
من االعتماد على األطعمة املعلبة التي حتتوي على املواد احلافظة أو املأكوالت السريعة 
اجلاهزة التي انتشرت في اآلونة األخيرة وكانت سبباً في العديد من األمراض، نتيجة 

كثرة امللوثات واحتوائها على كمية غير قليلة من الدهون التي تسبب أمراض السمنة.
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للقيام  الالزمة  الطاقة  وهو مصدر  احلية،  الكائنات  احلياة جلميع  أساس  الغذاء  يعد 
باألنشطة اليومية، والوظائف احليوية في جسم اإلنسان، ولكي يحافظ اإلنسان على صحته 
الذي يحتوي على  الغذاء الصحي هو  إن  الغذاء الصحي، حيث  تناول  ونشاطه يجب عليه 
الغذاء الصحي يقي اإلنسان من  الغذائية بشكل متنوع ومتكامل. كما أن  العناصر  جميع 

األمراض ويساهم في شفائه.

ينصح خبراء التغذية بأن تستوفي الوجبات الغذائية اليومية العناصر اخلمس الغذائية 
األمينية  واألحماض  والكربوهيدرات  البروتينات  وهي  يومياً،  اإلنسان  يحتاجها جسم  التي 
والفيتامينات واألمالح واملعادن بشكل متوازن، فعدم وجود أي من هذه العناصر يؤدي إلى 
الدائم  اإلحساس  في  ذلك  ويتمثل  الفرد،  على صحة  ويؤثر  احليوية،  الوظائف  في  اختالل 

باإلرهاق واخلمول وقلة التركيز وفقدان الشهية وسرعة الغضب .

القلب، وداء  أمــراض  أمــراض السمنة،  إلــى  يــؤدي  الطعام  تناول  كما أن اإلفــراط في 
السكري، لذا فالطعام الصحي املتوازن خيار جيد للمحافظة على الصحة العامة، كما أن 
من  أفضل  واحلبوب  والفاكهة  اخلــضــراوات  في  تتمثل  التي  الطبيعية  التغذية  إلــى  اللجوء 
االعتماد على األطعمة املعلبة التي حتتوي على املواد احلافظة، أو املأكوالت السريعة اجلاهزة 
التي انتشرت في اآلونة األخيرة وكانت سبباً في العديد من األمراض، نتيجة كثرة امللوثات 

واحتوائها على كمية غير قليلة من الدهون التي تسبب أمراض السمنة .

نأمل أن يستفيد القارىء من هذا الكتاب، وأن يقدم له املعلومات الكافية التي يحتاجها 
عن الغذاء والتغذية العالجية .

                                       والله ولي التوفيق،،،

املقدمة

الدكتور/ عبد الرحمن عبد الله العوضي
 األمني العام
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للتغذية دور هام في الوقاية والعالج لكثير من األمراض، حيث إن اتباع نظام غذائي 
صحي متوازن يقي الفرد من األمــراض الناجتة عن سوء التغذية مثل، فقر الدم وأمراض 
املناعة، كما أن وضع خطط غذائية للمريض من قبل اختصاصي التغذية له دور كبير في 
مرحلة العالج، ويجب أن يحتوي الغذاء اليومي للفرد على جميع العناصر الغذائية بصورة 
متوازنة ومتكاملة، فإن الــزيــادة أو النقصـان فـي أي من هذه العناصر قد يؤدي إلى اختالل 
في وظائف خاليا وأنسجة وأجهزة اجلسم، وأيضاً اختالل في اجلهاز املناعي للفرد، فيكون 

أكثر عرضة لألمراض املناعية واملزمنة.

من الضروري االهتمام بالتغذية اجليدة في مرحلة الطفولة، ألن سوء التغذية في هذه 
املرحلة يؤدي بالطفل إلى اإلصابة باألمراض املختلفة و تأّخر منّوه اجلسماني والعقلي، لذا 
متنع  النقاهة،  فترات  وفي  املرض  أثناء  وخصوصًا  املناسبة،  باألطعمة  األطفال  تغذية  فإن 

حدوث التأخر في النمو، وتعمل على زيادة احليوية والنشاط ، وتقّلل من فترة املرض.

يتضمن الكتاب ثالثة فصول، يتناول الفصل األول التعريف مبفهوم التغذية العالجية 
وكيفية التخطيط للوجبات الغذائية العالجية، وأيضًا طرق إطعام املرضى مبا يتناسب مع حالة 
كل مريض، ويوضح الفصل الثاني العالقة بني طرق التغذية وبعض األمراض، مثل السرطان، 
التي  التوصيات واألســس  الــدم، ويوضح الفصل أيضًا بعض  وداء السكري، وفرط ضغط 
يجب اتباعها للوقاية من هذه األمراض، ويختتم الكتاب بفصله الثالث الذي يتناول اجلديد 
في التغذية العالجية وطرق اختبار احلساسية لبعض األطعمة، ويعطي نبذة عن الوقت األمثل 
الفائدة املرجوة من  لتقدمي األطعمة احملدثة للحساسية لدى األطفال. نأمل أن يجد القارئ 

هذا الكتاب.
                                 والله ولي التوفيق،،،

- هـ -

التمهيد

الدكتور/ يعقوب أحمد الشراح
األمني العام املساعد
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املوؤلف يف �سطور

• د. خالد علي املدني	

ــــ  ســعودي اجلنســـية . 
ــــ  حــاصــل عـلـى درجـــة البكالـــوريـــوس فــي الصيـــدلة ، والكيميــاء  الصيدلية ــ جامعة امللك 

سعود ــ الرياض ــ عام 1972 م .
ــ  طولــني  جامعـة  ــ  )التغذيــة(  العــامــة  الصحــة  فــي  املاجـســتير  درجـــة  عـلـــى  حاصــل  ــــ  

الواليات املتحدة األمريكية ــ عـام 1979 م .
ــــ  حاصــل علـــى درجـــة الدكتوراه في العلوم )التغذية العالجية( ــ جامعة طولني ــ الواليات 

املتحدة األمريكية ــ عام 1984 م.
ــــ  يعمــل حـاليــًا اســتشـاري التغـــذيـة العــالجـيـــة ونــائـــب رئيــس اجلمعيـة السـعـوديـة للغـــذاء 

والتغذيـة منـذ إنشائها عام 2003 م. 
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ميكـن تعريـف التغـذية العالجيـة بأنهـا العنـايــة الغـذائيــة التـي تقـدم مــن خــالل اختصاصـي أو 
اختصاصية التغذية العالجية، وتشمل تقييم احلالة الغذائية، تشخيص املشكالت املرتبطة بالغذاء، 
وتقدمي الرعاية الغذائية حيث  تعد إحدى الركائز األساسية في الوقاية والعالج لكثير من األمراض، 
بل قد تكون الوسيلة الوحيدة للعالج في بعض احلاالت املرضية، مثل حاالت فقر الدم، عوز البروتني،  
السمنة، النحافة، وبعض حاالت داء السكري من النوع الثاني. كما أن الغذاء املتوازن واملناسب له 
أهمية خاصة في احلفاظ على املستوى الصحي لإلنسان، حمايته من اإلرهاق البدني والنفسي، 
في استعادة صحة املريض وتقليل فترة النقاهة، عدم حدوث انتكاسات له بعد الشفاء، وزيادة قدرة 
األنسجة على تعويض التالف من خالياها وزيادة حيويتها مثل سرعة تعويض الفاقد من الدم نتيجة 
النزف أو األمراض املختلفة. كذلك تساعد على التئام اجلروح، والكسور عقب احلوادث وعمليات 

اجلراحة.  
املناعة  ووسائل  األضداد  تكوين  طريق  عن  املرض  حدوث  مقاومة  في  كبرى  أهمية  وللغذاء 
تأّخر منّوهم اجلسمي  إلى  املختلفة  باألمراض  األطفال  وإصابة  التغذية  يؤدي سوء  وقد  األخرى، 
والعقلي، ولذا فإن تغذية األطفال باألطعمة املناسبة، وخصوصًا أثناء املرض وفي فترات النقاهة متنع 

حدوث التأخر في النمو وتعمل على زيادة احليوية والنشاط، وتقّلل من فترة املرض.
وقد شهد العالم خالل العقود األخيرة اهتمامًا متزايدًا بدور التغذية في الوقاية والعالج لكثير 
من األمراض. وقد ساهمت التعديالت الغذائية في إعداد الوجبة الغذائية املناسبة لكل مريض. إن 
مستوى الصحة والتغذية ما هو إال دليل مباشر على نوعية احلياة، ودليل غير مباشر على مدى 
الطبيعي، والتطور  النمو  السليمة من أهمية في  للتغذية  ملا  التطور االجتماعي واالقتصادي، وذلك 
العقلي األمثل، وفي صحة املريض، والسليم، واإلجناب، واحلفاظ على نوعية جيدة من الصحة خالل 

حياة اإلنسان، وكذلك في فترات النقاهة من األمراض. 

الوجبة الغذائية العالجية
يجب أن تكون الوجبة الغذائية مناسبة للخطة الكلية للعناية بكل مريض، ويجب مراعاة املبادئ 

اآلتية عند وضع النظم الغذائية املختلفة في حالة املرض:
أن حتتوي الوجبة على جميع العناصر الغذائية األساسية مع مراعاة ضرورة زيادة أو نقص . 1

عنصر أو أكثر تبعًا لنوع املرض وحالة املريض.

الفصل األول
ماهية التغذية العالجية
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أن يكون أقرب إلى الغذاء املعتاد قدر اإلمكان.. 2
أن يتماشى الطعام مع عادات املريض، حالته االقتصادية، ميوله، تقاليده، عمله، مجهوده . 3

البدني، ودرجة شهيته.
أن يراعى وجود األغذية في مواسمها وكذلك سهولة إعدادها.. 4
أن يعود املريض إلى غذائه املعتاد في أسرع وقت ممكن ما لم يكن هذا النظام الغذائي واجب . 5

استمراره كما في حالة مريض داء السكري.
أن يسهم في تعديل سوء التغذية الناجت عن املرض، وفي تعويض عجز أجهزة اجلسم عن . 6

االستفادة املثلى من الغذاء.
عدم التعارض بني ما يتناوله املريض من أطعمة وبني ما يتعاطاه من مستحضرات دوائية.. 7
أن تكون التغذية عن طريق الفم ما لم تكن هناك أسباب أخرى تتطلب التغذية باألنبوب أو . 8

باحلقن إذا لزم األمر.

تخطيط وإعداد الوجبات 
لترجمة االحتياجات اليومية من الكالوري )السعرات احلرارية( والعناصر الغذائية األخرى إلى 
كميات محددة من األطعمة قامت الهيئات الصحية واملهتمة بالتغذية بإعداد نظام املجموعات الغذائية 
الذي يساعد الفرد على اختيار مجموعة من األطعمة في الوجبة الواحدة، بحيث توفر له أكبر قدر 

ممكن من العناصر الغذائية التي يحتاجها الفرد يومًيا. 

تلعب بعض العوامل االجتماعية، االقتصادية، الثقافية، الفيزيولوجية، والدينية دوًرا هاًما في 
اختيار نوعية وكمية الطعام، لذلك يجب مراعاة العوامل التالية عند تخطيط الوجبات:

حجم العائلة، أي عدد األفراد، ونوعياتهم، فعلى سبيل املثال: عدد الصغار ملراعاة احتياجاتهم . 1
الغذائية للنمو، وكبار السن ملراعاة تخفيض مصادر الطاقة لقلة احتياجاتهم إليها، وكذلك 
اإلناث ملراعاة املزيد من احلديد وتعويض املفقود منه أثناء )الدورة الشهرية(، والذكور ملراعاة 

املزيد من الطاقة.
العادات الغذائية، ألهميتها النفسية في اإلقبال على تناول الطعام برغبة وشهية.. 2
تكاليف الطعام، حسب امليزانية احملددة من الدخل، وعلى أساسها ميكن تقدير أنواع األطعمة . 3

التي ميكن شراؤها بالكميات التي تغطي احتياجات األسرة.
تنويع الوجبات، وتشمل اتباع عدة نقاط كما يلي:. 4

• عمل دليل لوجبات متنوعة خالل أيام األسبوع.	
• تنويع ملمس الطعام في الوجبة الواحدة.	
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• استخدام املواد ذات النكهة والتوابل بدرجات متفاوتة.	
• أفراد األسرة على مائدة 	 الوجبات يجب أن تكون منتظمة، وتسمح باجتماع  تناول  فترات 

الطعام، مما يضفي صفة األلفة واملتعة في تناول الوجبة.
احلرارية  السعرات  من  اليومية  االحتياجات  لتوضيح  وتثقيفية  تعليمية  وسائل  عدة  وهناك 
واملغذيات األخرى لتخطيط الوجبات الغذائية، بحيث توفر جميع االحتياجات من املغذيات بالكمية 
الغذائية، حساب كميات  البدائل  نظام  الغذائية،  املجموعات  نظام  للصحة اجليدة وتشمل:  الكافية 

الكربوهيدرات، ودليل الهرم الغذائي. 

نظام املجموعات الغذائية 
يعتمد نظام املجموعات الغذائية أساسًا على تقسيم األطعمة إلى مجموعات متشابهة أو متقاربة 
إلى حد ما في مكوناتها من العناصر الغذائية، بحيث ميكن االسترشاد بها عند التنويع الختيار 
األطعمة املمثلة للمجموعات الغذائية املختلفة، إذ ليس ثمة طعام منفرداً يزود اجلسم بكميات كافية 
من جميع العناصر الغذائية، ما عدا حليب األم الذي يوفر للرضيع جميع احتياجاته من العناصر 

الغذائية لفترة زمنية محددة.
وهناك كميات محددة من األطعمة في املجموعات الغذائية يطلق عليها احلصة الغذائية التي 
عدة  وتوجد  الفرد.  وجنس  وعمر  الغذائية،  املادة  لنوعية  تبًعا  وزنها  أو  حجمها  عددها،  يختلف 
مجموعات غذائية تستخدم لغرض توازن الوجبة وهي تختلف من دولة إلى أخرى، فبعض الدول 
 )6 أو   5 أو   4( إلى  أخـرى قسمتها  إلى ثالث مجموعات رئيسية، ودول  املـجموعات  قـسمت هذه 

مجموعات وال يوجد اختالف كبير بني هذه التقسيمات حيث إن الفكرة واحدة.
ومـثااًل عـلى نـظام املـجـمـوعـات الـغذائـيـة، مـجمـوعـات الـغـذاء الـخمس املـعروفة باسم »طـبقي 
My Plate« ، حيث تساعد أيقونة دليل الطبق الغذائي الصادر من وزارة الزراعة األمريكية سنة    
يومًيا  تناولها  يجب  التي  األساسية  الغذائية  املجموعات  من  احملددة  الكمية  معرفة  في  م   2011

للحصول على الغذاء الصحي املتوازن. 
وقد قسم دليل الطبق الغذائي إلى أربعة أجزاء، باإلضافة إلى مجموعة منتجات األلبان ويشمل:

مجموعـة احلبوب: ويوصى بتناول على األقل 85 جراًما )3 أوقيات(. تشمل هذه املجموعة . 1
اخلبز، وحبوب الذرة، واألرز، واملعكرونة مع التوصية بتناول نصف الكمية من احلبوب الكاملة 
غير منزوعة القشر، كتناول حبوب النخالة بدالً من القمح األبيض واألرز البني بداًل من األرز 
األبيض )حيث إنها حتتوي على العديد من الفيتامينات، واملعادن، واأللياف(. ومتد مجموعة 
احلبوب الفرد أساًسا بالكربوهيدرات التي متد جسمه بالطاقة وبعض الفيتامينات، واملعادن، 

واأللياف. 
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وبرتقالية(. 2 وخضراء  )حمراء  اللون  غامقة  اخلضراوات  بتناول  وينصح  اخلضراوات:  مجموعة 
باإلضافة إلى أنواع الفاصوليا واللوبيا اجلافة. وينصح بتناول على األقل 2.5 كوب من اخلضراوات 

يومًيا. 
مجموعة الفاكهة: وينصح بتناول على األقل كوب ونصف من الفاكهة املتنوعة سواء كانت . 3

طازجة، أو مجمدة، أو معلبة، أو مجففة مع التقليل من تناول العصائر )حيث إنها قليلة في 
محتواها من األلياف(. 

زبدة . 4 البيـض،  األسمـاك،  الـدواجن،  اللحوم،  مجـموعة  وتشمل  البروتينية:  األطعمة  مجموعة 
الفول السـوداني، النقـوليـات )املكسرات(، والبقـوليات. وقد اقترحت وزارة الزراعة األمريكيـة 
تنـاول اللحوم القليـلة )املنزوعة( الدهن وطهوها دون إضافة الزيـوت، أو الـدهـون واستعمال 
طريقة التحمير بالفرن أو طريقة السلق للطهـو. تناول حوالي 5.5 أوقية من األطعمة البروتينية 
القليـلة )املنزوعة( الدهـن يـوميـاً. فـهـي متد اجلسم بالبروتني باإلضافة إلى احلديد والزنك، 

واملصدر النباتي منها يحتوي أيضاً على املغنيزيوم. 
مجموعة احلليـب ومشتـقاتـه: وتنصح وزارة الزراعة األمريكيـة بتنـاول ما يعـادل ثـالثـة أكواب . 5

حليب يومًيا، اخلالي أو قلـيـل الـدسم، أو ما يعادلها من منتجات احلليب. أما بالنسبـة لألفـراد 
الذين يعانون عدم حتمل منـتـجات احلليـب فيجـب عليـهـم البحث عن مصادر أخرى لعنصر 

الكالسيـوم.

الشكل )1(: املجموعات الغذائية التي يجب أن حتتوي عليها الوجبات الغذائية
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ويشمل الهدف من طبقي الغذائي بضع رسائل للغذاء الصحي املتوازن هي:

• التوازن في املتناول من السعرات احلرارية، حيث يتم تقدير االحتياج من السعرات احلرارية 	
اليومية كخطوة أولية للمحافظة على الوزن الصحي،  حيث ميكن من خالل هذا الهرم الغذائي 
اجلديد تقدير االحتياجات من السعرات احلرارية ومن ثم حتديد احلصة الغذائية لكل فرد 
من خالل معرفة اجلنس )ذكر أو أنثى(، والعمر )بالسنوات(، ومدى النشاط الرياضي عن 
أطلق  ولذلك   ، www.choosemyplate.gov باملوقع  )اإلنترنت(  العنكبوتية  الشبكة  طريق 
على هذا الشكل الغذائي اجلديد »طبقي My Plate«، حيث إن له طابًعا شخصًيا من حيث 

حتديد اجلنس، العمر، ومدى النشاط الرياضي.

• االستمتاع بالطعام، مع تقليل الكمية املتناولة، وجتنب تناول الطعام أثناء مشاهدة التلفاز، 	
القراءة، السواقة، أو التحدث في الهاتف، ألن ذلك يزيد من الكميات املتناولة دون أن يشعر 
الفرد بذلك. املضغ اجليد للطعام مع تناوله ببطء والتوقف لفترات قصيرة أثناء تناول الطعام 
لزيادة فترة تناول الطعام، حيث إن املخ تصله رسالة عصبية بعد 15 دقيقة من بداية تناول 
الطعام تشعرنا بأننا نأكل وتنبه البدء في اإلحساس بالشبع، ومحاولة عدم الوصول إلى 
مرحلة اجلوع الشديد، ألن هذا يؤدي إلى تناول كمية كبيرة من الطعام. وميكن حتقيق ذلك 

بتناول وجبات خفيفة قليلة السعرات احلرارية بني الوجبات الرئيسية.

• والقيام 	 الصغيرة،  واألكواب  األطباق  باستخدام  ذلك  ويتم  للطعام،  الكبيرة  الكميات  جتنب 
بتحديد الكميات قبل األكل. وفي حال تناول الطعام في أحد املطاعم اختر األحجام الصغيرة، 

وميكن مشاركة الطبق مع أحد أو أخذ جزء من الوجبة للبيت.

• اإلكثار من أنواع بعض األغذية، احلرص على زيادة تناول اخلضراوات، والفواكه، واحلبيبات، 	
واأللبان منزوعة الدسم، فهذه األغذية غنية بالبوتاسيوم، والكالسيوم، وفيتامني )D(، واأللياف 

الهامة جداً للفرد لتجنب اإلمساك.

• التقليل من أنواع بعض األغذية التي حتتوي على الدهون الصلبة، واملضاف إليها السكر 	
وامللح، مثل: الكيك، اآليس كرمي، احللوى، والبيتزا، إلخ..

• املقارنة بني كمية الصوديوم في األغذية من خالل  قراءة  املعلومات الغذائية لتختار األغذية، 	
التي حتتوي على صوديوم أقل مثل الشوربة أو املأكوالت املجمدة.

• كبيرة من 	 تقليل كميات  فيمكن  السكر،  التي حتتوي على  املشروبات  من  بدالً  املياه  تناول 
السعرات احلرارية عن طريق شرب املياه أو املشروبات التي ال حتتوي على السكر.
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خطوات تخطيط الوجبات الغذائية 

قبل تخطيط الوجبة الغذائية البد من معرفة كمية الطعام من كل مجموعة غذائية حسب املكاييل 
أو األوزان املنزلية. وتستخدم السعرات احلرارية الكلية كأساس إلعداد الوجبات بناًء على اخلطوات 

التالية: 
للوحدات . 1 الهرمي  التقسيم  بناًء على  بها من كل مجموعة غذائية  املوصى  حتدد احلصص 

الغذائية للفرد. 
إذا كانت السعرات احلرارية تشمل 2200 سعر حراري مثاًل فإنها تقسم كالتالي: . 2

• يحتاج الفرد إلى 60 جرامًا يومًيا من البروتينات 	
- يضرب كمية البروتني * 4 )جرام واحد من البروتني يعطي 4 سعرات حراريه(.

- كمية السعرات احلرارية من البروتينات = 60 � 4 = 240 سعر حراري.
• يحتاج الفرد إلى 30 % من السعرات احلرارية من الدهون 	

- كمية السعرات احلرارية من الدهون =2200 � 0.30 = 660 سعر حراري.
- يقسم على 9 )جرام واحد من الدهون يعطي 9 سعرات حرارية(.

- كمية الدهون باجلرام =  660 ÷ 9 = 73.3 جراًما.
- وهذا يعنى أن القائمة يجب أن حتتوي على حوالي 73 جراًما من الدهون.

• الكلية 	 الطاقة  من  والدهون  البروتينات  تؤمنها  التي  الطاقة  كمية  طرح  يتم 
للتعرف على كمية الطاقة التي تؤمنها املواد الكربوهيدراتية

- كمية السعرات احلرارية من الكربوهيدرات = 2200 - )240 + 660( = 1300 سعر        
حراري.   

4 سعرات  يعطي  الكربوهيدرات  واحد من  4 )جرام  الكربوهيدرات على  تقسم كمية   -
حرارية(.

- كمية الكربوهيدرات باجلرام= 1300 ÷ 4  = 325 جرام. 
• يكون التركيب الغذائي اليومي كالتالي: 	

- املواد الكربوهيدراتية = 325 جــرام.
- الـمـواد الـــدهنيــــــة = 73.3 جـراًما.

- الــــــــبروتــينــــــات = 60 جـــراًما.
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 يتم حتديد البدائل في التقسيم الهرمي للوحدات الغذائية حسب ما توفره كل مجموعة من . 3
املواد الكربوهيدراتية والبروتينات والدهون، مع التركيز في كل مجموعة على كمية العناصر 

الغذائية التي تؤمنها. 
احلرارية . 4 الطاقة  كمية  يتم جمع  األطعمة،  بدائل  من  مجموعة  كل  من  األغذية  اختيار  بعد   

والبروتينات واملواد الكربوهيدراتية والدهون، بحيث يكون املجموع قريباً من الكمية التي مت 
حسابها سابقاً. 

مما سبق ذكره عن دليل الهرم الغذائي، جند هذا النظام يوفر التغذية املتوازنة التي تشمل 
جميع العناصر الغذائية )ما عدا احلديد( للحامل. ولتوفير هذه االحتياجات من العناصر الغذائية 
يجب تنويع الغذاء اليومي لتحتوي الوجبات على املجموعات الغذائية املختلفة باحلصص املوصى بها.

طرق إطعام املرضى
هناك طريقتان فقط للتغذية:

معوية. 1
وتقوم على تناول املواد الغذائية عن طريق اجلهاز الهضمي حسب إمكانية وقدرة املريض إما 

عن طريق الفم مباشرة بالطريقة املعتادة، أو عن طريق التغذية األنبوبية.

حقنًا. 2
حيث تتم التغذية خالل األوردة إما أوردة طرفية صغيرة أو أوردة مركزية كبيرة، وقد تكون 
التغذية باحلقن كلية أو جزئية. وقد يحدث تعديل في نوعية وكمية األطعمة املقدمة للمريض حتى 
التعديالت الغذائية فريق طبي يتكّون من كل من  تتناسب مع حالته الصحية. ويقوم بوصف هذه 
الطبيب واملمرضة والصيدالني واختصاصي التغذية باملستشفى. وعادة يوجد في كل مستشفى دليل 
خاص للنظم الغذائية، حيث يصف الطبيب النظام الغذائي املالئم لكل مريض ثم يقوم اختصاصي 

التغذية بتنفيذه، ثم يتوّلى اجلهاز التمريضي مهام إيصاله واإلشراف على تقدميه.

أواًل: التغذية املعوية
التغذية عن طريق الفم   . 1

وهنا يتم تقدمي الغذاء عن طريق الفم وتشمل األغذية التالية:

• الوجبة الغذائية االعتيادية	
وهو الغذاء الذي ميد اجلسم باحتياجاته األساسية من الطاقة والعناصر الغذائية املختلفة،   
تتبع بعض  الغذائي. وقد  النظام  إلى تعديل في  التي ال حتتاج  ويوصف جلميع احلاالت املرضية 
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املستشفيات التوصيات الغذائية بحيث تخفض من نسبة الدهون، والكوليستيرول، وامللح، والسكر 
في األطعمة االعتيادية التي تقّدم للمرضى.

• الوجبة الغذائية اللّينة	
قليل  غذاء  وهو  الصلبة،  نصف  واألطعمة  السوائل  من  ويتكّون  القوام  في  لّينًا  الغذاء  يكون 
األلياف وجاهز للهضم ويقل فيه جدًا استعمال التوابل، ويحّدد تناول الفواكه واللحوم واخلضراوات. 
املصابني  املرضى  كذلك  معّينة،  حاالت  في  اجلراحية  العلميات  بعد  للمرضى  الغذاء  هذا  ويقّدم 
بالعدوى احلادة، وبعض االضطرابات في اجلهاز الهضمي، وبعض املرضى املصابني بضعف عام 

مما يسهل عليهم عملية اإلطعام.

• الوجبة الغذائية اخلفيفة	
االعتيادي.  الغذاء  إلى  التدّرج  ميكنهم  حتى  النقاهة  فترة  في  للمرضى  الغذاء  هذا  يقّدم 
واالختالف الوحيد بينه وبني الغذاء االعتيادي هو طريقة التحضير، فيطهى بطريقة بسيطة ومتنع 
التي  للغازات  املولدة  واألطعمة  والصلصات  واملكسرات  الدهن  عالية  واألطعمة  والفطائر  املقليات 

حتتوي على نسبة عالية من األلياف. 

• الوجبة الغذائية األولية	

وهي وجبة حتتوي على املغذيات بصورة بسيطة وال حتتاج إلى عمليات هضم أخرى، وبالتالي 
يسهـل امتصاصهـا وتعطــي كميــة ضئيلـة مــن الفضـالت، وميكــن تناولهـــا عــــن طــريــق الفــم أو مـــن 

خــالل األنبـوب.

• الغذاء السائل	

ويقسم هذا النوع من الغذاء إلى قسمني:
- الغذاء السائل الكامل

ويوصف هذا الغذاء في الفترة التي تلي اجلراحة في حاالت صعوبة املضغ أو عسر البلع 
وتصفيتها(،  هرسها  )بعد  اخلضراوات  الفواكه،  عصير  السائلة،  ومنتجاته  احلليب  من  ويتألف 

احلساء )الُشربة(، البيض، العسل، الشاي، القهوة، واملشروبات األخرى.

- الغذاء السائل الرائق
يستعمل هذا النوع من الغذاء في التحضير للعمليات اجلراحية على اجلهاز الهضمي. ويتكّون 
من محاليل سكرية، عصير الفواكه املصفى، احلساء املصفى اخلالي من الدهون، الشاي ، والقهوة.
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التغذية األنبوبية. 2

املدّعم  بالغذاء  أو  الكامل  بالغذاء  الهضمي  اجلهاز  عبر  أنبوب  بواسطة  املريض  تغذية  وهي 
باملضافات الغذائية ليصل إلى املعدة أو األمعاء. ويتم اللجوء إلى التغذية األنبوبية في حالة عجز 
املريض جزئيًا أو كليًا عن استيفاء احتياجاته من العناصر الغذائية عن طريق الفم. وهناك تركيبات 
غذائية خاصة للتغذية األنبوبية لتلبية احتياجات املريض بعد دراسة حالته الصحية والغذائية. كما 
توجد مستحضرات دوائية حتتوي على مكّون غذائي واحد أو اثنني فقط ميكن أن ُتستعمل مع النظام 

الغذائي املعتاد لتدعيمه.
وهنـاك خمس طرق أساسية إلدخال أنبوب التغذية إلى املعدة أو األمعـاء وهي:

• من األنف إلى املعدة.	
• من األنف إلى اإلثنا عشري. 	
• من األنف إلى الصائم )اجلزء األوسط من األمعاء الدقيقة( . 	
• فغر املعدة. 	
• فغر الصائم.	

وتعتمد طريقة التغذية األنبوبية على حالة اجلهاز الهضمي، ودرجة وعي املريض، وكذلك الفترة 
الزمنية املتوّقعة للتغذية عن طريق األنبوب، حيث تستعمل طريقة توصيل األغذية عن طريق أنبوب 
من فتحة األنف إلى املعدة في حالة ما تكون الفترة الزمنية )3-4( أسابيع، ويعمل اجلهاز الهضمي 
بصورة طبيعة. كما تستعمل طريقة توصيل األنبوب من األنف إلى الصائم عندما تكون املدة قصيرة 
أو  أو وجود جزر مريئي،  املعدة،  )3-4( أسابيع، ولكن في حالة وجود خلل في حركة  أيضًا من 
حدوث قيء وغثيان بصورة دائمة، أما التغذية عن طريق فغر املعدة أو فغر الصائم فتتم بإجراء تنظير 
داخلي حتت التخدير املوضعي، وتستعمل هذه الطريقة في حالة طول فترة التغذية األنبوبية عن أربعة 

أسابيع حتى تكون غير مرئية وأكثر راحة للمريض.    
وميكن إجمال دواعي استعمال التغذية األنبوبية فيما يلي:

• فقد رغبة املريض في تناول الطعام كما في بعض االضطرابات النفسية والعصبية.	
• العيوب 	 بعض  مثل  االستقالب  أو  االمتصاص  أو  الهضم  عملية  في  اإلعاقة  بعض حاالت 

اخِللقية.
• القرحة املعدية املقاومة للعالج الروتيني.	
• فقد قدرة املريض على تناول الطعام كما في أمراض الفم واألسنان وجروح وكسور الفكني 	

واألورام، أو شلل العضالت اخلاصة بالبلع كما في حالة اإلصابة بداء اخلناق.
• فقد الوعي الكامل أو اجلزئي أو االضطراب الشديد في الوعي كما في التسممات احلادة  	

أو السكتة الدماغية.
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الشكل )2(: طرق التغذية األنبوبية

• التهاب أو استئصال البلعوم.	
• بعض أورام البلعوم أو املعدة.	
• حاالت سوء التغذية احلادة مثل الهزال الناجت عن حاالت السرطان أو الشلل الدماغي.	

وهناك موانع الستعمال التغذية باألنبوب هي:

• القيء أو اإلسهال الشديد واملستمر.	
• االضطراب الشديد في األمعاء الذي يستدعي إيقاف التغذية عبر جهاز الهضم بشكل عام، 	

مثل انسداد األمعاء، اإلصابة بالناسور، وشلل األمعاء.

أنبوب أنفي معدي

أنبوب فغر املعدة

أنبوب فغر الصائم

أنبوب من األنف إلى الصائم

أنبوب من األنف إلى
 مسراق اإلثنا عشري
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خواص مستحضرات التغذية األنبوبية

كمية السوائل . 1
ميكن حساب كمية السوائل التي يحتاجها املرضى الذين يّتبعون التغذية األنبوبية كالتالي:

• يحسب 1500 ملي لتر للعشرين كيلوجرام األولى من وزن املريض ثم ُيضاف بعد ذلك 20 ملي 	
لتر لكل كيلو جـرام من وزن اجلسم إذا كان العمر أقل من 55 عامًا، أما إذا كان العمر أكثر من 

55 عامًا فيضاف 15 ملي لتر لكل كيلو جرام من وزن اجلسم. 

 نسبة املاء. 2
• معظم املستحضرات الغذائية اجلاهزة حتتوي على ما بني ) 70 - 85 %( من املاء. وميكن 	

إضافة ماء وفقاً الحتياج املريض. وميكن زيادة تناول السوائل نتيجة فقدان جزء منها بسبب 
ارتفاع درجة حرارة املريض، زيادة إدرار البول، اإلسهال، ارتشاح اجلروح، ارتفاع درجة 
حرارة اجلو اخلارجي، القيء، أو زيادة تناول األلياف، وميكن زيادة تناول السوائل عن طريق 

الفم من خالل التغذية األنبوبية، أو التغذية باحلقن بعد حساب االحتياج اليومي.
تركيز السعرات احلرارية والعناصر الغذائية األخرى.  . 3

يحتاجها  التي  السوائل  حجم  على  الغذائية  والعناصر  احلرارية  السعرات  تركيز  يؤثر 
من  اليومية  الغذائية  االحتياجات  مراعاة  من  البد  الغذائي  املستحضر  اختيار  فعند  اجلسم، 
الفيتامينات واملعادن مع حساب كمية السوائل املتناولة يوميًا. وميكن تناول مستحضرات غذائية 

حتتوي على )0.5 - 2( سعر حراري لكل ملي متر من املستحضر الغذائي على النحو التالي:
• من 	 لتر  ملي  لكل  حراري  سعر   0.5 يستعمل  للسوائل  املريض  احتياج  زيادة  حالة  في   

املستحضر الغذائي.
• في مرحلة التحويل إلى األغذية العادية عن طريق الفم وفي معظم احلاالت العادية يستعمل 	

سعر حراري واحد لكل ملي لتر من املستحضر الغذائي.
• عندما تستدعي حالة املريض تقليل كمية السوائل يستعمل من )1.5 - 2( سعر حراري لكل 	

ملي لتر من املستحضر الغذائي.
ومع التقّدم في تقنية التغذية األنبوبية وتطور األجهزة التابعة لها أصبحت أكثر سهولة وراحة 
وحتّسنت املستحضرات التجارية اجلاهزة لتحتوي على نوعيات مختلفة من املغذيات. وأصبح من 
بالقوام  مرتبطة  لعّدة مشكالت  نتيجة  العادية  األطعمة  من  مهروس  استعمال خليط ممزوج  النادر 

الطبيعي، السالمة، وكذلك عملية الهضم واالمتصاص كالتالي:
• القوام الطبيعي	

قد يؤدي تفتيت الطعام وخلطه في اخلالط إلى التصاق بعض القطع وجتمعها بحيث ال متر 
قطع الطعام الكبيرة بسهولة من أنبوب التغذية العادية، مما يستلزم استعمال أنبوب غير مريح ذي 

فتحات أكبر.
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• السالمة	
يحمل خليط الطعام املمزوج كثيرًا من املكروبات التي قد تنمو وتنقل العدوى، مما متّثل خطورة 
املواد  يتم فصل  املغذيات حيث  ناحية  من  الوجبة  توازن  عدم  إلى  باإلضافة  املريض،  على صّحة 

الصلبة عن الوجبة.
• الهضم واالمتصاص	

يحتاج الطعام املخلوط إلى عمل كامل للجهاز الهضمي حتى يتم هضم وامتصاص املغّذيات 
املختلفة. فكثير من املرضى يعانون خلالً وظيفياً في اجلهاز الهضمي يستلزم أطعمة تختلف درجة 
حتّللها، وصغر تركيباتها اجلزئية. وبصورة عامة فإن املستحضرات التجارية اجلاهزة تكون معّقمة، 
ومتجانسة من حيث القوام، ومريحة، حيث يستعمل أنبوب ذو فتحات صغيرة، وتوّفر وجبات تناسب 

حالة املريض الفيزيولوجية، ومتّده باحتياجاته الغذائية. 

وهناك بعض املشكالت الغذائية التي تصاحب التغذية األنبوبية مما يؤثر على احلالة الغذائية 
ويبنّي  الغذائية،  التي تسهم في حتسني حالته  املناسبة  الـحلول  إيـجاد  مـن  بـد  ال  لـذلك  للـمريـض، 

)جدول 1( ملّخص للمشكالت الغذائية وطرق معاجلتها.

أسلوب املعاجلة التغذوية األسباب  املشكلة
الترويح عن املريض. التوتر العصبي للمريض.

اإلسهال1
www

مراعاة النظافة واّتباع إرشادات الشركة املنتجة
 للمستحضر الغذائي.

تلوث املستحضر الغذائي.

 تقليل سرعة املستحضر الغذائي والتدّرج في زيادة
الكمية.ة

سرعة تدّفق املستحضر الغذائي.

 تعديل املستحضر الغذائي مبا يناسب حالة املريض
)مستحضر خال من الالكتوز أو قليل الدسم(.ا

قلة االمتصاص.

تقومي األدوية احملدثة لإلسهال ومحاولة تغييرها.ا  تناول أدوية معّينة.

زيادة تناول السوائل. استعمال أدوية مدّرة للبول.
معاجلة أسباب اإلسهال.اجلفاف اإلسهال املتكّرر.

تعديل املستحضر الغذائي مبا يناسب حالة املريض. سوء االمتصاص.
 املغص
جعل درجة حرارة املستحضر الغذائي قريبةوالغازات 

من درجة حرارة الغرفة.
 سرعة تدّفق مستحضر غذائي

بارداً.ا

 )جدول 1(: املشكالت التغذوية الناجتة عن التغذية األنبوبية وطرق معاجلتها
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أسلوب املعاجلة التغذوية األسباب املشكلة
 وضع املريض على اجلانب األمين حتى يسهل مرور
 محتويات املعدة. رفع رأس املريض من )30 - 40(
 درجة عن مستوى السرير خالل التغذية وبعدها ملّدة

تتراوح ما بني )30 - 60( دقيقة.ة

وضع املريض.

 الغثيان
والقيء 

تقليل سرعة تدّفق املستحضر الغذائي. سرعة تدّفق املستحضر الغذائي.

 تقومي نوعية املادة الغذائية احملدثة للقيء أو الغثيان
ومحاولة تغييرها.

عدم حتّمل مادة غذائية معّينة.

التوّقف عن التغذية األنبوبية لتحديد السبب واملعاجلة 
ثم إعادة التغذية. 

انسداد في القناة الهضمية.

التوّقف عن التغذية ملدة ساعتني.ا تأخر معدل التفريغ.

استعمال مستحضر غذائي غني باأللياف. بطء حركة األمعاء.

اإلمساك

حتريك املريض على السرير إن أمكن. زيادة فترة مالزمة املريض
للفراش.

كمية تناول  وزيادة  السوائل  كمية    مراجعة حساب 
.iاملاء

قلة تناول السوائل.

تقومي األدوية احملدثة لإلمساك ومحاولة تغييرها. تناول أدوية معّينة.

 التوّقف عن التغذية األنبوبية لتحديد السبب
واملعاجلة ثم إعادة التغذية.ة

انسداد في القناة الهضمية.ة

تغيير نوعية املستحضر الغذائي.                   زيادة سماكة املستحضر       
 الغذائي.ا

  االنسداد
األنبوبي.ي

استعمال أنبوب أوسع. ضيق األنبوب.

طحن احلبوب )األقراص( قبل إضافتها. عدم طحن احلبوب )األقراص(ا.

جتّنب إضافة األدوية احلمضية إلى املستحضر 
الغذائي وخصوصـًا التي تقل فيها درجة الباهاء.

ترسب املستحضر الغذائي 
نتيجة زيادة درجة احلموضة.

 تابع/)جدول 1(: املشكالت التغذوية الناجتة عن التغذية األنبوبية وطرق معاجلتها
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ثانًيا:التغذية باحلقن
ُيراد بالتغذية باحلقن إيصال كميات كافية من احمللول الغذائي احملتوي على العناصر الغذائية 
األساسية باحلقن عبر وريد طرفي أو مركزي، وذلك للمحافظة على احلالة السوية من االستقالب 
)التمثيل الغذائي(، ولتصحيح حالة العوز الغذائي أو التخفيف من شّدته. واحمللول الغذائي عبارة 
عن مزيـج غذائـي مخلـوط جيـداً يتكون من عناصر غذائية أولية )بسيطة( معّقمة، ويختلف في تركيبه 
حسب حاجة وحالة املريض، يتكّون بصورة عامة من األحماض األمينية، دكستروز، أحماض دهنية 
أساسية، ودهون أخرى في صورة مشابهة لتلك املوجودة في الدم، هذا باإلضافة إلى الفيتامينات 

واملعادن األساسية.
وميكن تقسيم هذه الطريقة وفقًا ملدى شمولها إلى:

التغذية الكلية باحلقن. 1

تلّبي التغذية الكلية باحلقن جميع احتياجات اجلسم الغذائية من البروتينات، الكربوهيدرات، 
الدهون، السوائل، الفيتامينات، واملعادن. وقد تخدم مرضى األمراض املزمنة واحلادة، فقد يستمر 
املريض بهذه الطريقة لعّدة سنوات حيث ميكن اآلن استعمالها خارج املستشفيات، فيستلم املريض 
احمللول الغذائي اليومي من املستشفى وميكنه استخدامه في املنزل حيث توجد مضّخة مع احمللول 
ثّم توصيله بإبرة احلقن املتصلة بقثطار حلقنها بالدم عن  الذي ميكن تعليقه في صدرية خاصة، 
طريق وريد حتت الترقوة، وترجع فائدة املضّخة إلى ضخ الغذاء بصورة منتظمة، أما القثطار ففائدته 

توصيل الغذاء إلى القلب حيث يخلط مع الدم ويوّزع إلى أجزاء اجلسم املختلفة.
وحتتوي املكّونات األساسية حمللول التغذية الكلية باحلقن عـادة على 2.75 % أحماض أمينية، 
25 % دكستروز، مع إضافة الكهارل، الفيتامينات، واملعادن. ويعمل الطبيب مع اختصاصي التغذية 
في الفريق العالجي على حتديد تركيبات الوجبة بناًء على تقييم احلالة الغذائية للمريض. ومن ثّم 
يقوم الصيدلي في الفريق العالجي بخلط الوجبة الوريدية بطريقة مقّننة ومعّقمة تبعًا للوصفة، ثّم 

تكون بعد ذلك حتت مسؤولية املمرضة حلقنها.
التغذية اجلزئية باحلقن. 2

وفيها يزّود اجلسم باملكّمالت الغذائية مع االستمرار في تقدمي التغذية املناسبة عن طريق الفم. 
وتستعمل التغذية اجلزئية باحلقن عندما يكون االحتياج للسعرات احلرارية ال يزيد عن 2000 سعر 
حراري يومياً، وال تزيد مّدة التغذية بهذه الطريقة عن 10 أيام وذلك باستعمال وريد طرفي صغير 
عادة في الذراع. كما أنها حتافظ على مستوى جلوكوز الدم قبل اجلراحة وبعدها، كما يلجأ إليها 
عنـدما يتعـّذر علـى املـريـض تنـاول مـا يكفيــه مـن الغـذاء بـالطـرق األخــرى الفمـويــة واألنبــوبيــة، مثــل 

احلاالت التالية:
• سوء التغذية الشديد.	
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• الُرّضع الذين يعانون  نقصًا شديدًا بالوزن.   	
• احلروق، حاالت التسمم، والرضوح الشديدة.	
• املعاجلة اإلشعاعية أو الكيميائية.	
• الشديد 	 البلع  مثل عسر  الهضمي  اجلهاز  من  العلوي  اجلزء  مانع الستخدام  أو  عائق  وجود 

وضيق النّفس الشديد وإصابات الفم والفّكني.
• فقدان الرغبة في تناول الطعام، مثل الَقَهم )فقد الشهية( الُعصابّي.	
• فقدان القدرة على تناول الطعام، مثل حاالت الغيبوبة والصدمة.	
• بعض األمراض الهضمية، مثل انسداد األمعاء، الناسور واإلسهال الشديد.	

ومع أن طريقة التغذية عن طريق احلقن الوريدي حّلت كثيرًا من املشكالت الصحية والغذائية 
فإن طريق الفم مازال أفضل الطرق التي وهبنا الله إّياها حيث ال تخلو طرق التغذية الوريدية من 
مشكالت العدوى في مكان احلقن أو من أخطار تترّتب على إعطاء كمّيات غير مناسبة من واحد أو 
أكثر من العناصر الغذائية، باإلضافة إلى التكاليف املرتفعة وعدم راحة املريض، كذلك فقدان لّذة 
التغذية باحلقن واّتخاذ اخلطوات  لذلك البد من االنتباه واحلذر عند تطبيق  ومتعة الشهية لألكل، 

املناسبة لكل حالة مرضية على حدة.

اإلعداد خلروج املريض من املستشفى
يجب على اختصاصي التغذية التأكد قبل خروج املريض من املستشفى أنه قد تفّهم التعليمات 
واإلرشادات اخلاصة بنظام احلمية الغذائية املوصوفة له، كما يجب التأكيد على االستمرار في تناول 
هذه الوجبات في املنزل حسب حالته الصحية، ويعتمد الرجوع إلى الوجبات االعتيادية على حتّمل 

املريض.
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احلالة رقم 1: ركبة موؤملة لوليد

الفصل الثاني
الغذاء الصحي املتوازن للوقاية من األمراض

 يلعب الغذاء الصحي املتوازن دوًرا هاًما في الوقاية من األمراض الناجمة عن سوء التغذية, 
التي يحتاجها  الغذائية  الكثير من العناصر  فاالستهالك غير الكافي من األغذية يؤدي إلى نقص 
اجلسم من أجل الوظائف األساسية, حيث إن اجلسم بحاجة إلى العناصر الغذائية من أجل البناء 
والقيام بعمليات االستقالب والوظائف احليوية األخرى. باإلضافة إلى أن اإلفراط في تناول العناصر 
وداء  الدموية  واألوعية  القلب  وأمراض  السمنة  مثل  املزمنة  األمراض  كثير من  إلى  يؤدي  الغذائية 

السكري من النوع الثاني وغيرها. 

مواصفات الغذاء الصحي املتوازن

للغذاء الصحي املتوازن عدة مواصفات يجب أن يحافظ عليها الفرد في وجباته وهي:
أن يشـتمل على املغذيات األساسية التي تشمل: البروتينات, الكربوهيدرات, الدهون, . 1

الفيتامينات, العناصر املعدنية, واملاء.
أن يكون كافيـًا دون نقص أو إفراط, أي أن يكون بالكمية الالزمة الحتياج الفرد وما يبـذله . 2

من طاقة, حيث تنتـج مشكالت صحية عديدة من سـوء التغـذية بسـبب نقص في كمية الغذاء 
أو أحد عناصره الهامة التي تظهر بصورة واضحة في فئـات خاصة خالل مراحـل العمر 
املختلفة كالرضع, األطفال, احلوامل, املرضعات, واملسنني.  ومن ناحية أخرى فإن اإلفراط 
في تناول العناصر الغذائية يؤدي إلى ظهور مشكالت صحية قد متثل خطورة على حياة 

الفرد. 
 أن يكون نظيًفا, فالنظافة واجبة في حياة اإلنسان, وخاصة في الغذاء, حيث إن كثيًرا من . 3

األمراض تنتقل عن طريق الطعام امللوث.
ويجب مراعاة األسس التالية للحصول على الغذاء الصحي املتوازن:

•  التوازن في تناول احلصص الغذائية مبا يتناسب مع احتياج اجلسم دون زيادة أو نقصان.	
•  التنوع في اختيار األطعمة حتى بني املجموعات الغذائية الواحدة, وذلك للحصول على جميع 	

املغذيات األساسية وخصوًصا الفيتامينات واملعادن املختلفة, حيث حتتوي األنواع املختلفة 
اللحوم, ومنتجات األلبان على مزيج من هذه  الكاملة,  الفاكهة, اخلضراوات, احلبوب  من 

املغذيات. 
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• الدهون, السكريات, السعرات احلرارية, وامللح, حيث ال توجد أطعمة 	 تناول  االعتدال في 
جيدة وأطعمة سيئة, بل توجد أنظمة غذائية جيدة وأنظمة غذائية سيئة.

تدابير الوقاية من اختطار األمراض
وتشمل الوقاية من األمراض تدابير إنقاص عوامل االختطار باإلضافة إلى إيقاف تقدم املرض 
واحلد من مضاعفاته عند حدوثها. وتوجد ثالثة تقسيمات للوقاية من األمراض تشمل وقاية أولية, 

ثانوية, وثالثية وهناك عالقة بني الوقاية من األمراض والتغذية كالتالي: 

: الوقاية األولية  أولاً
تبدأ الوقاية األولية قبل ظهور أو تشخيص املرض, حيث تعمل على منع حدوث االضطراب 
أو املرض قبل ظهوره, فمثالً العامل األولي لتفادي ظهور عوز غذائي هو التنوع في تناول األطعمة, 

وبالتالي ُيعد التنوع في تناول الطعام وقاية أولية.

ا: الوقاية الثانوية  ثانياً
تتضمن الوقاية الثانوية االكتشاف املبكر إليقاف أو تقليل أعراض املرض أو سوء الصحة. 
وهناك بعض األمراض ال ميكن الوقاية منها ولكن ميكن لالكتشاف املبكر منع أو تقليل مضاعفات 
املرض, وُتعـد آليـة الوقايـة الثانويـة مفيـدة فــي تقليـل تأثيـر األمــراض املزمنـة املرتبطــة بالغـذاء. وميكـن 
أن يحـدد تنـاول مغـذيات معينـة مـن تقليـل اختطـار بعـض االضطـرابـات النفسيـة أو البدنيـة, فبعـض 
املتناول  تقليل كمية الصوديوم  الدم يكونون حساسني للصوديوم, وبالتالي  املصابني بفرط ضغط 
يقلل من ضغط الدم وبذلك ميكن التحكم في اضطراب ضغط الدم. وُيعـد فرط ضغط الدم عامالً 
اختطار ألمـراض الشرايني التاجية, والسكتة, وأمراض الُكلى, ولذلك فإن تخفيض ارتفاع ضغط 
الدم من خالل تقليل كمية الصوديوم املتناول ُيعد من خطط أو تدابير الوقاية الثانوية, حيث يقي من 

مضاعفات ارتفاع ضغط الدم.

ثالثااً: الوقاية الثالثية 
حتدث الوقاية الثالثية بعد حدوث االضطرابات البدنية أو النفسية, حيث تهدف إلى التقليل من 
الـثالثية غـالـبًا التغذية  الـوقـاية  حدوث مضاعفات أخرى أو املساعدة في إعادة الشفاء. وتـتضمن 
العالجية, فالعالج املباشر لكثير من االضطرابات واألمراض يتضمن مكونات غذائية. وبعض هذه 
احلاالت مثل اضطرابات باجلهاز الهضمي, أمراض القلب واألوعية الدموية, وغيرها من األمراض 

واالضطرابات املرتبطة بالتغذية.
وتهدف التغذية الوقائية إلى التعرف على عوامل االختطار الغذائية والتوعية بشأنها, وكيفية 
اختيار األغذية الوقائية والدور الفعال الذي تلعبه في احملافظة على صحة وسالمة األفراد من أجل 

حتقيق وضع غذائي صحي وسليم خالل مراحل العمر املختلفة. 
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التوصيات التي يجب اتباعها لتناول غذاء صحي متوازن
وميكن تطبيق تناول الغذاء الصحي املتوازن للوقاية من األمراض من خالل:

اإلقالل من تناول األطعمة التي حتتوي على الكوليستيرول حتى ال تزيد نسبته عن 100 ملي . 1
جرام لكل 1000 سعر حراري من احتياجات الفرد اليومية وعلى أال يزيد املجموع عن 300 
ملي جرام يومًيا. كذلك اإلقالل من تناول الدهون وخصوًصا الدهون املشّبعة, وهي الدهون 
الصلبة في درجة حرارة الغرفة, بحيث ال تزيد الدهون الكلّية عن 30 %، والـدهون املشّبعة عن 
10 % من السعرات احلرارية اليومية وذلك بتناول اخلضراوات, الفواكه, احلبوب, البقوليات, 
اإلقالل من تناول ُمح البيض, الزيوت, الدهـون, املقليات, واملأكـوالت الدهنية األخـرى, وُتستبدل 
الدهون املشبعة بالدهون غير املشّبعة, وأفضلها الزيوت النباتية. كذلك ُتستبدل حلوم املاشية 
بلحوم الطيور اخلالية من اجللد, واألسماك, وُيستبدل احلليب واألجبان كاملة الدسم باحلليب 
واألجبان خالية أو منخفضة الدسم, وفي حالة حدوث عدم حتمل اجلسم لالكتوز اللنب فيمكن 
كذلك  الكالسيوم.  من  الكافية  الكمية  على  للحصول  واألجبان  الزبادي  اللنب  على  التركيز 
اإلقالل من تناول األطعمة اجلاهزة السريعة كالبيتزا, والهامبورجر إذ أنها حتتوي على نسبة 

عالية من الدهون, واختيار اللحوم قليلة الدسم في مجموعة اللحوم.

جتنب األحماض الدهنية املتحولة, حيث أظهرت عّدة دراسات ُأجريت على االستقالب أن هذا . 2
النوع يعمل على تغيير احلالة الدهنية للبالزما بطريقة أكثر من الدهون املشّبعة, األمر الذي 
يؤدي إلى إحداث تصّلب الشرايني, ليس فقط برفع مستوى البروتني الشحمي خفيض الكثافة 
)الكوليستيرول الضار(, بل بتخفيض مستوى البروتني الشحمي عالي الكثافة )الكوليستيرول 
النافع( أيًضا. وقد تبنّي من خالل العديد من الدراسات أن تناول األحماض الدهنية املتحولة 
يزيد من خطورة أمراض القلب واألوعية التاجّية. وُتعد الزيوت النباتية املهدرجة جزئًيا هي 
املكّون األول للسمن النباتي الصناعي )املارجرين( والدهون النباتية األخرى, حيث ُتستخدم 
في تصنيع احلبوب املتناولة في وجبة اإلفطار والكعك احملّلى وفي إعداد شرائح البطاطس 

املقلية واملئات من األطعمة اجلاهزة األخرى.

الغذائية, . 3 الفرد في حتقيق األهداف  الذي يساعد  الرئيسي  العامل  الغذائية  الكثافة  اعتبار 
وذلك من خالل اختيار األطعمة الغنية باملغذيات مقارنة بكمية السعرات احلرارية, حيث يلعب 

التنظيم الغذائي دوًرا هاًما في الوقاية من اختطار األمراض وحتسني نوعّية وحياة الفرد.

زيادة تناول الكربوهيدرات املرّكبة املتوّفرة في اخلضراوات والفواكه واحلبوب الكاملة )غير . 4
منزوعة القشرة(, حيث إنها حتتوي على كثير من الفيتامينات واملعادن ومضادات التأكسد 

التي تقي القلب.
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اإلقالل من تناول ملح الطعام املعروف بكلوريد الصوديوم, وكذلك اإلقالل من تناول املخّلالت . 5
واألطعمة احملّضرة بطريقة التمليح حتى ال يزيد تناول ملح الطعام اليومي عن 6000 ملي 
جرام, أو يزيد عنصر الصوديوم عن 3000 ملي جرام يومًيا, حيث إن زيادة الصوديوم قد 

تؤدي إلى فرط ضغط الدم.
عدم تناول املشروبات الكحولية, ألنها مرتبطة بالعديد من األمراض املزمنة, وأهمها أمراض . 6

القلب وتلّيف الكبد, باإلضافة إلى أنها تقّلل من امتصاص العديد من الفيتامينات والعناصر 
املعدنية, لذا يجب جتّنبها.

زيادة تناول األسماك بحيث تشمل حصتني أسبوعًيا على األقل وذلك الحتواء دهون األسماك . 7
3 التي لها دور صحي إيجابي على القلب واألوعية  على األحماض الدهنية من نوع أوميجا-
الدموية, حيث تقّلل من جتّمع الصفيحات الدموية, ويقل تبًعا لذلك حدوث تخثر الدم, كما 
تقّلل من نسبة ثالثي اجلليسريد في الدم وتثبط من تصنيع البروتني الشحمي خفيض الكثافة.

إضافة البصل والثوم للطعام, فقد أفادت األبحاث احلديثة أن الثوم والبصل ميّثالن نوعًا من . 8
الوقاية من بعض أمراض القلب واألوعية الدموية.

فاألبحاث . 9 اليوم,  في  كبيرتني  وجبتني  أو  وجبة  تكون  ال  بحيث  اليومية  الوجبات  عدد  زيادة 
احلديثة ُتفيد بأن زيادة عدد الوجبات اخلفيفة اليومية قد تقّلل من تركيز ثالثي اجلليسريد 

وكذلك الكوليستيرول الضار بالدم.
القهوة . 10 تناول  في  اإلفراط  بأن  احلديثة  األبحاث  تفيد  القهوة, حيث  تناول  في  اإلفراط  عدم 

نسبة  ارتفاع  إلى  يؤدي  الغلي  بطريقة  يتم حتضيره  الذي  املرّشح  غير  النوع  وخصوًصا 
يتم  الذي  املرّشح  النوع  من  املعتدلة  الكمية  أن  حني  في  الدم,  في  الضار  الكوليستيرول 

حتضيره بطريقة التنقيط ال يؤثر على نسبة الدهون بالدم.
تناول الكمية الكافية من فيتامني )B6( وفيتامني )B12( وحمض الفوليك, حيث إن عوز أحدهما . 11

القلب  أمراض  خطورة  من  يزيد  مما  الدم  في  الهوموسيستئني  مستوى  ارتفاع  إلى  يؤدي 
واألوعية الدموية.

أن تشمل األطعمة النباتية املصادر اجليدة للبروتني مثل النقوليات )املكسرات(, والبقوليات, . 12
 ,)E( وتناولهــا عـــدة مــرات فــي األسبـوع, حيـث إنهـا مصـدر جيـد للفيتامينـات مثــل فيتـامـني

واملعادن مثل املغنيزيوم, وكذلك األلياف.
 محاولة تناول اخلضراوات داكنة االخضرار يومًيا للحصول على فيتامني )A(, والفواكه . 13

الغنية بفيتامني )C( مثل البرتقال.
الفيتامينات, . 14 إنها حتتوي على مزيد من  الكاملة )دون نزع القشرة(, حيث  تناول احلبوب   

واملعادن, واأللياف.
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اكتساب عادة ممارسة الرياضة واحلركة باختالف أنواعها وأبسطها املشي أو الهرولة مبعّدل  . 15
)3-4( مرات أسبوعيًا وذلك ملدة نصف ساعة كل مرة, ألن التمرينات الرياضية ترفع من نسبة 
الكوليستيرول النافع وقد تخّفض من نسبة كٍل من الكوليستيرول الضار وثالثي اجلليسريد 

بالدم.

االمتناع عن التدخني وعدم مخالطة األشخاص املدخنني, ألن التعّرض للدخان قد يسّبب نفس . 16
 )C( خطر التدخني, حيث يضعف التدخني حاستي التذّوق والشم, ويـقّلل مـن مستوى فيتامني

في الدم, كما توجد عالقة بني التدخني وأمراض القلب وسرطان اجلهاز التنفسي.

احملافظة على الوزن املثالي بالنسبة للطول حتى ال ُيصاب الفرد بالسمنة.. 17

ومحاولة . 18 املفيدة  املعلومات  ملعرفة  األطعمة  عن  الغذائية  املعلومات  قراءة  بأهمية  التوعية 
االستفادة منها. وهناك أربعة اختيارات كدليل لالختيار اجليد للمتناول من الدهون املوجودة 

على بطاقات العبوات: 

- اختيار األطعمة التي حتتوي على 3 جرامات من الدهون أو أقل لكل 100 سعر حراري. 

- استعمال 3 جرامات أو أقل من الدهون لكل 15 جرامًا من الكربوهيدرات. 

- استعمال 3 جرامات أو أقل من الدهون لكل 7 جرامات من البروتني )أو 30 جرامًا من 
اللحوم أو بدائل اللحوم(.

 الكشف الطبي الدوري املنتظم والسّيما بالنسبة للذين يعانون السمنة, حيث يجب عليهم عمل . 19
حتاليل وفحص طبي شامل سنوًيا.

خاصة . 20 بصورة  القلب  تضر  إنها  حيث  النفسية,  والضغوط  القلق  ملصادر  التعّرض  جتّنب 
وباقي أعضاء اجلسم بصورة عامة.

 اتباع بعض التوصيات لإلقالل من تلف الزيت أثناء القلي:. 21

- إضافة امللح بعد القلي وليس قبله, حيث إن وجود امللح في األغذية التي يراد قليها يخفض 
من درجة تدخني الزيت بشكل ملحوظ.

- وضع غطاء أثناء القلي وذلك ألن تعّرض الزيت لألكسجني وللضوء يسّرع  من عملية أكسدته.

- عدم تسخني الزيت لدرجة حرارة عالية كي ال يصل إلى درجة التدخني.

- االمتناع عن مزج أنواع مختلفة من الزيوت مًعا, حيث قد يؤدي ذلك إلى انخفاض درجة 
التدخني.

- عدم تعّرض الزيت للجراثيم, حيث إنها تتسبب في حتلله إلى مركبات ضارة.
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التغذية وبعض األمراض
: التغذية ومرضى السرطان أولاً

أعراًضا يظهر بعضها بعد سنوات عديدة  السرطان مجموعة من األمراض قد تسبب  ميثل 
والبعض اآلخر بعد شهور. وميكن عالج بعض أنواع السرطان أو التحكم فيها في حني يصعب 

تتشابه  ذلك  ومع  اآلخر.  بعضها  عالج 
جميع أنواع السرطان في أنها تنشأ من 
خاليا سليمة تتحول الى خاليا سرطانية 
بحيث تفقد السيطرة على النمو والتكاثر.

احلياة  منط  في  التغيير  لعب  وقد 
والسلوك الغذائي والـعوامل البيئية خالل 
في  كبيرًا  دوًرا  املاضية  الثالثة  العقود 
تزايد حاالت السرطان, وهـذه العوامل 
أغلبها ميكن السيطرة عليها مثل الغذاء, 
التدخني, تعاطي الكحوليات, والتعرض 
الزائد ألشعة الشمس والتعرض الختطار 
التلوث البيئي. وتدل أغلب الدراسات 

علــى أن حــوالــي 35 % مــن إصـابــات السـرطان سبـبهــا التغــذيـة, يـأتي بـعـد ذلك التدخني ثم 30 % 
نتيجـة التعرض الختطار العمل في بعض املهن والكحول والتلوث.

تأثير السرطان والطرق العالجية على احلالة الغذائية للمريض

يؤثر مرض السرطان وطرق العالج املختلفة سلبيًا على احلالة الغذائية والصحية للمريض. 
فاالنخفاض السريع في الوزن وحدوث العوز الشديد للعناصر الغذائية املصاحبة للمرض يقلل من 

فعالية العالج مما يزيد من خطورة املرض.

أ. تأثير مرض السرطان على احلالة الغذائية للمريض

األورام  تنوع  من  بالرغم  للمريض.  الغذائية  احلالة  على  سلبيًا  تأثيرًا  السرطان  مرض  يؤثر 
السرطانية من حيث املوقع, واحلجم والنوعية فإن معظم األورام السرطانية تؤثر سلبيًا على احلالة 

الغذائية على النحو التالي:

• فقدان الوزن 	
أن  كما  الشهية(.  )فقدان  الَقَهم  عملية  تطور  مع  املركزي  العصبي  في اجلهاز  التغير  يرتبط 
مرضى  لدى  الَقَهم  عملية  تنشأ  وقد  الَقَهم.  إلى  تؤدي  والشم  التذوق  حاستي  في  االضطرابات 

خاليا سرطانية منقسمة خاليا طبيعية

ورم في طور التشكل

الشكل )3(: اخللية السرطانية
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من  يغير  قد  التذوق  في  التغير  إن  حيث  الهضمية,  القناة  من  املثبطة  اإلشارات  نتيجة  السرطان 
إفرازات املعدة, مما يؤدي إلى تأخر عملية الهضم والشعور بالشبع لفترات طويلة. كما أن تناقص 
الغشاء املخاطي لألمعاء الدقيقة وضعف األلياف العضلية جلدار املعدة, قد يساهم أيضًا في عدم 
مقدرة مرضى السرطان على استخالص الفوائد العديدة من العناصر الغذائية املتناولة مما يؤدي 

إلى فقدان الوزن .

• الدنف )الوهن أو الضعف الشديد( 	
إن حالة الوهن أو الضعف الشديد التي يعانيها مرضى السرطان حتدث عادة نتيجة التغيرات 
للكربوهيدرات  االستقالب  في  االنتظام  وعدم  للطاقة  االستقالب  في  السرطان  بسبب  تطرأ  التي 
احلمضي  التوازن  انتظام  وعدم  واملعادن  الفيتامينات  مستوى  في  وتغيرات  والبروتينات  والدهون 

القاعدي وتوازن الكهارل.
    

ب. تأثير طرق العالج على احلالة الغذائية للمريض 

املعاجلة  طريق  عن  أو  اإلشعاعية  املعاجلة  أو  اجلراحة  طريق  عن  السرطانية  األورام  تعالج 
الكيميائية وقد تستعمل هذه الوسائل العالجية كاًل على حدة أو مع بعضها البعض. وكل من األنواع 

الثالثة الرئيسية للعالج تؤثر سلبًا على حالة املريض الغذائية والصحية .

• املعاجلة اإلشعاعية 	
تعتمد على اجلرعة  التي  الرئيسية  التغذوية  املشكالت  املعاجلة اإلشعاعية بعضًا من  تسبب 
واملدة ومكان اإلشعاع في اجلسم, وتشمل الغثيان, التهاب احللق, عسر البلع, جفاف الفم, تغير 
طفيف في التذوق, القيء, اإلسهال, التهاب معوي حاد والتهاب القولون. كما تؤدي جرعات املعاجلة 
اإلشعاعية لفترة أطول إلى حدوث القرحة, جفاف الفم, نخر األسنان, صعوبة في فتح الفم, تغير في 

الطعم, تليف األوعية, اإلصابة بناسور, وسوء االمتصاص.

• املعاجلة الكيميائية 	
زاد عدد العقاقير الكيميائية املستعملة في عالج السرطان في السنوات األخيرة بشكل كبير, 
وفي معظم األحيان يعالج املريض بأكثر من عقار واحد, بحيث يعطى للمريض كجرعات على امتداد 
عدة أسابيع. وتضم األعراض اجلانبية الناجتة عن استعمال العقاقير الكيميائية: الَقَهم, الغثيان, 

القيء املغص الشديد املصحوب بالقيء.
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• اجلراحة 	
التغذوية  املشكالت  بعض  إلى ظهور  السرطانية  األورام  إلزالة  اجلراحة  ومكان  نوعية  تؤدي 
التي تشمل صعوبة في املضغ, البلع, الركـود املعوي, التغوط الدهني, االنقباض, اإلسهال, سوء 
عوز  الغذائية,  العناصر  من  العديد  فعالية  تقليل  الدم,  سكر  مستوى  في  انخفاض  االمتصاص, 
فيتامني )B12 (, فقدان الصفراء, حصى في الُكلى, سوء التغذية, احلموضة, إفراط إفرازات املعدة, 

عدم توازن للماء واألمالح, اإلصابة بالناسور, وانخفاض مستوى األلبومني في الدم.

أسلوب املعاجلة التغذوية األسباب املشكلة

• تشجيع استخدام األدوية املوصوفة لفتح الشهية. 	
• تقدمي األطعمة املفضلة التي ميكن تقبلها .	
• جتهيز مناخ هادئ وممتع عند تناول الطعام. 	
• تشجيع تناول األطعمة الغنية بالعناصر الغذائية 	

كل عدة ساعات حتى وإن لم يكن املريض جائعًا.
• تناول املضافات الغذائية عالية الطاقة.	
• التقييم من خالل إلقاء بعض األسئلة لتعيني ما 	

إذا كان الَقَهم هو نتيجة ملشكالت أخرى مثل 
األلم, الغثيان أو اإلمساك ... إلخ وتوجه حلول 

مباشرة لهذه املشكالت احملددة.
• جتنب تناول األدوية الفاقدة للشهية قبل الوجبات 	

الغذائية. 
• يجب اللجوء إلى التغذية عن طريق األنبوب في 	

حالة اشتداد الَقَهم. 

• احلالة املرضية. 	
• املعاجلة اإلشعاعية.	
• املعاجلة الكيميائية.	

فقدان 
الشهية
)الَقَهم(

• حتديد العنصر الغذائي املتأثر بقلة االمتصاص 	
يساعد كثيراً على اختيار أسلوب املعاجلة 

التغذوية. وتساعد بعض احلميات )قليلة الدهون, 
األلياف الغذائية, أو اخلالية من الالكتوز( في 

زيادة االمتصاص ككل. 
• استعمال أحماض دهنية متوسطة السلسلة. 	
• استعمال أطعمة سائلة كاملة جاهزة قد ُتعطى عن 	

طريق التغذية األنبوبية أو احلقن عن طريق الوريد 
حسب حاجة املريض.

• اإلشعاع ملنطقة األمعاء 	
السفلية. 

• العمليات اجلراحية 	
لألمعاء.

سوء 
االمتصاص

املرض  السرطان وطرق معاجلة  الناجتة عن  التغذوية  املشكالت  أهم   :)2 )جدول 
وأسلوب املعاجلة التغذوية
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أسلوب املعاجلة التغذوية األسباب املشكلة

• ل لتعيني 	 احلصول على التاريخ الغذائي املفصَّ
مدى تأثير حاسة وشدة التذوق أو الشم.

• تقدمي األطعمة الباردة التي تكون حرارتها مثل 	
درجة حرارة الغرفة.

• جتنب األطعمة ذات الرائحة القوية.	
• محاولة استخدام البهارات واملنكهات )بهارات 	

غير حريفة(.
• محاولة إيجاد مصادر بديلة للبروتني مثل زبدة 	

الفول السوداني, اجلنب, البيض املطهو, أو 
اللحوم البيضاء في حالة عدم تقبل اللحوم 

احلمراء.
• قد حتسن النكهات القوية املتواجدة في بعض 	

األطعمة والصلصات من نكهة األطعمة, مثل طهو 
اللحوم بعصير األناناس أو الليمون وبالتالي قد 

حتل من بعض مشكالت التذوق. 
• استخدام أدوات وأواني بالستيكية في حالة 	

وجود مذاق معدني للطعام وإضافة السكر إلى 
األطعمة قد يعدل من نكهة األطعمة املاحلة. 

• املعاجلة اإلشعاعية.	
• املعاجلة الكيميائية.	

نقص حس 
التذوق

• محاولة تناول أطعمة خفيفة ولكن متكررة.	
• جتنب األطعمة اململحة واحلريفة.	
• حتديد تناول السوائل إلى 30 دقيقة قبل الوجبة 	

وإلى )30-60( دقيقة بعد الوجبة.
• محاولة مضغ الطعام ببطء.	
• اإلقالل من تناول األطعمة الدسمة.	
• تناول السوائل الغنية بالقيمة الغذائية.	

• بعض أنواع العقاقير 	
الكيميائية.

• املعاجلة اإلشعاعية.	

ظاهرة امتالء 
املعدة بسرعة

معاجلة  وطرق  السرطان  عن  الناجتة  التغذوية  املشكالت  أهم   :)2 )جدول  تابع/ 
املرض وأسلوب املعاجلة التغذوية
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أسلوب املعاجلة التغذوية األسباب املشكلة

• هذه األعراض عادة ما تختفي عند تناول األدوية 	
املضادة للقيء قبل الطعام من قبل الطبيب 

املعالج.
• التأكد من أن املريض يتناول األدوية التي وصفت 	

له من قبل الطبيب املعالج بانتظام خالل األوقات 
احلادة من الغثيان أو القيء, كما يشجع املريض 

على مراجعة الطبيب إذا لم ينقطع القيء خالل 
72 ساعة.

• تزويد املريض بأطعمة جافة مثل اخلبز احملمص, 	
الشابورة أو البسكويت املقرمش قبل الوجبات 

وقبل النهوض من الفراش صباحًا وكل ساعتني.
• جتنب تقدمي األطعمة الدسمة أو املقلية أو العالية 	

في محتواها من الدهون أو األطعمة التي لها 
نكهات قوية.

• يفضل تناول أطعمة مملحة.	
• التعرض للهواء وارتداء املالبس الواسعة قد 	

يخفف الغثيان.
• يفضل اجللوس بداًل من النوم على السرير بعد 	

تناول الطعام.

• املعاجلة اإلشعاعية.	
• املعاجلة الكيميائية.	

الغثيان والقيء

• زيادة تناول السوائل لتعويض ما فقد منها.	
• احلــث علـى تنـاول األطعمـة الغنيـة بـأليـاف البـكتني 	

خالل احلالة احلادة في حالة استبعاد العدوى, مع 
تـجنب األطـعـمـة الـغنيـة بـاأللياف املسببـة للغازات 

فقـد يكون حتملهـا ضعيفاً.
• زيادة تناول األطعمة الغنية بالبوتـاسيوم لتعويض ما 	

فـقـد منـه.
• التعـديـل مــن محتــوى الـدهــون فــي الـوجبــة حســب 	

االحتيــاج. 
• مالحظة حالة التغوط الدهني.	

• املعاجلة اإلشعاعية 	
ملنطقة البطن السفلى.

• بعض أنواع العقاقير 	
الكيميائية.

اإلسهال

تابع/ )جدول 2(: أهم املشكالت التغذوية الناجتة عن السرطان وطرق معاجلة املرض 
وأسلوب املعاجلة التغذوية
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أسلوب املعاجلة التغذوية األسباب املشكلة

• التقليــل مـن مـحتــوى الـوجـبـة مـن الالكـتــوز حسـب 	
تــحـت  املــريـض  كــان  إذا  وخصـوصـاً  االحتيـــاج 

العالج اإلشعاعي للمثانة.
• إذا تــم إبقــاء املـريـض فـــي املـستشفــى إلجــراء 	

العالج, فإن العــالج الغذائي التالــي ينصـح به 
معتمداً على شدة اإلسهال:

استخدام األدوية املوصوفة لعالج اإلسهال لفترة . 1
تتراوح ما بني )36 – 48( ساعة.

إذا حتسنت قدرة املريض يبدأ بإعطائه سوائل فقط.. 2
في حالة استمرار اإلسهال, فينبغي استخدام أطعمة . 3

مهروسة أو استخدام التغذية الوريدية الكاملة.
البــدء بإعطــاء املــريض وجبـات منخفضـة فــي مـحتــواها . 4

مـن األلياف غيـر الـذائبـة فــي املــاء واملنخفضـة فــي الدهـن 
واملنخفضة فـي محتـواهـا من الالكتوز تبعاً لدرجة حتمله 

مع إعطاء اإلضافات الدوائية الصيدالنية املناسبة.
البـدء بإعطاء الوجبات االعتيادية على حسب حتمل . 5

املريض.

• املعاجلة اإلشعاعية 	
ملنطقة البطن السفلى.

• بعض أنواع العقاقير 	
الكيميائية.

اإلسهال

• الزيادة في إعطاء السوائل.	
• زيادة املتناول من األلياف حسب حتمل املريض.	
• الغـذاء 	 من  كفايتهم  يتناولون  الـذين  املـرضى  إعـطاء 

رقائق  اليوم من  في  )2-4( مالعق شاي  مقدار من 
القمح من احلبوب الكاملة مع تناول السوائل مبعدل 
املتناول  يزيد  أن  وميكـن  اليوم,  في  أكواب   )10-8(
إلى  يصل  حتى  أيام  ثالثة  كل  شاي  ملعقة  مبعدل 
احلركة  إعادة  تبدأ  أن  إلى  أكثر  أو  كــوب  نصف 

املعوية إلى طبيعتها.
• ملدة 	 يـوميـًا  أو مسهـاًل  للـبراز  مـلينـاً  املرضـى  إعطـاء 

ثالثة أيام, إذا لم تبدأ احلركة املعوية فيبدأ باستخدام 
احلقنة الشرجية ملنع أي تعقيدات أخرى.

• مراجعة األدوية املعطاة للمريض.	

• بعض أنواع العقاقير 	
الكيميائية.

اإلمساك

تابع/ )جدول 2(: أهم املشكالت التغذوية الناجتة عن السرطان وطرق معاجلة املرض 
وأسلوب املعاجلة التغذوية
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أسلوب املعاجلة التغذوية األسباب املشكلة
• تخفيف قوام األطعمة إلى شبه سائلة مثل احلليب 	

أو  نكهة  ذات  مادة  إضافة  بعد  بالبيض  املخفوق 
شبه صلبة مثل البطاطس املهروسة.

• شرب سوائل مـع الوجبات.	
• جتنب األطعمة احملتـوية علـى بهـارات بكميـات عالية 	

أو مواد حمضية أو مملحـة أو حريفة.
• محـاولـة استخـدام اللعاب الصنـاعـي بعـد مراجعـة 	

الطبيب.
• جتنب األطعمة الساخنة. 	
• استعمال مصاصة للسوائل. 	
• جتنب األطعمة اخلشنة أو اجلافة .	
• العناية بنظافة الفم واألسنان. 	
• قـد يحتاج الـريض إلى تنـاول مستحضرات غذائية 	

حتتوي على سعرات حرارية عالية لسد احتياجاته.

• بعض أنواع 	
العقاقير الكيميائية

• املعاجلة اإلشعاعية 	
ملنطقتي الفم 

واحللق.

صعـوبـــة املضـغ
 والبلـع نتيجـة 

التهــاب أو جفـاف
         الفم 

وتؤثر طبيعة املرض وطرق العالج املختلفة على احلالة الصحية والغذائية, ولذلك يهدف العالج 
الغذائي ملرضى السرطان خالل مرحلة العالج إلى ما يلي :

منع فقدان الوزن )هدف على املدى القريب(.. 1
احملافظة على الوزن الطبيعي )هدف على املدى البعيد(.. 2
تعويض ما يفقد نتيجة التأثيرات اجلانبية من طرق العالج املختلفة, فقدان السوائل والكهارل . 3

نتيجة القيء, اإلسهال, وسوء الهضم.
توفير الكمية الكافية من السعرات احلرارية, البروتينات, الدهون, الكربوهيدرات, الفيتامينات, . 4

واملعادن.
وال ميكن إجناز هذه األهداف بدون معرفة ما يفضله وما ال يفضله املريض من األطعمة. 

تفيد العديد من الدراسات العلمية أن زيادة تناول اخلضراوات اخلضراء والصفراء, وفواكه 
املوالح )احلمضيات( قد تقي اإلنسان من بعض أنواع السرطان, وقد يرجع ذلك إلى احتوائها على 
 )A( وطالئع فيتامني )E( وفيتامني )C( كمية من مضـادات األكسـدة من الفيتامينات مثل فيتامني

التي يطلق عليها بيتا - كاروتني.

تابع/ )جدول 2(: أهم املشكالت التغذوية الناجتة عن السرطان وطرق معاجلة املرض 
وأسلوب املعاجلة التغذوية
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يجب احملافظة على الوزن الصحي خالل مراحل احلياة, حيث تزيد السمنة من خطورة بعض 
أنواع السرطان وقد ترجع إحدى اآلليات ذلك إلى زيادة نسبة هرمون األنسولني ملقدرته على تنشيط 
منو اخلاليا. وقد تتسبب في اإلصابة بسرطان القولون أو املستقيم أو البنكرياس أو سرطان الكلى. 
وهناك آلية أخرى لها عالقة بسرطان الثدي والرحم فقد ترجع إلى أن األنسجة الدهنية تعمل على 

إنتاج اإلستروجني ولكن ميكن أن تؤدي الزيادة منه إلى تنبيه منو اخلاليا غير الطبيعية. 

ا: التغذية ومرضى داء السكري ثانياً
ُيْفَرز  داء السكري هو عبارة عن نقص, عدم إفراز, أو قلة فاعلية هرمون ُيعرف باألنسولني 
من خاليا بيتا بجزر الجنرهانس داخل أنسجة البنكرياس )شكل 4(, وبواسطة هذا الهرمون يتم 

االستفادة من سكر الدم )اجللوكوز( داخل خاليا اجلسم.  
وميكن تقسيم داء السكري إلى نوعني أساسيني:

داء السكري من النوع األول 
يعتمد عالج هذا النوع على تناول األنسولني ملنع ازدياد تكّون األجسام الكيتونية التي تزيد من 
حموضة الدم مما تؤدي إلى الوفاة. وغالًبا ما ُيصاب به اإلنسان قبل سن الثالثني, وعادة ما يكون 

املصاب به نحيًفا. وميثل هذا النوع حوالي )5 - 10 %( من حاالت داء السكري. 

الشكل )4(: جزر لجنرهانس داخل أنسجة البنكرياس

البنكرياس

خاليا بيتا )األنسولني(

جزر الجنرهانسخاليا ألفا )اجللوكاجون(
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داء السكري من النوع الثاني 
ال يعتمد هذا النوع على تناول األنسولني الستمرار احلياة, مبعنى أن املصاب به لديه قّلة في 
إفراز األنسولني أو عدم فاعلية االنسولني املفرز, وغالًبا ما يعاني املصاب به من السمنة. ويأتي عادة 
لإلنسان في الكبر أي بعد األربعني, ويبدو أن هذا النوع مرتبط بالتغذية مبعنى أن قد تستعمل احلمية 
من  يكون  قد  األحيان  من  قليل  وفي  الدوائية,  األقـراص  تـناول  يـتم  وأحـياًنا  لـعالجه,  فقط  الغذائية 
الضروري العالج بـاألنسولني, بـاإلضافة إلـى األقـراص الـدوائـيـة والـحميـة الـغذائية. ويـمثل هـذا الـنـوع 
حـوالـي )90 إ- 95 %( من حاالت داء السكري. ويوضح )جدول 3( مقارنة بني خواص النوع األول 

والنوع الثاني من داء السكري. 

النوع الثاني النوع األول اخلواص

)من حاالت اإلصابة(.  % 95 –  90 )من حاالت اإلصابة(.  % 10 –  5 نسبة اإلصابة

أكثر من 40 سنة. أقل من 30 سنة. العمر وقت اإلصابة

• السمنة.	
• قلة النشاط احلركى.	
• العوامل الوراثية )قوية(.	
• التقدم في العمر.	

• أمراض املناعة الذاتية.	
• العدوى الفيروسية.	
• العوامل الوراثية )متوسطة(.	
• بعض املواد السامة أو      	

الكيميائية أو األدوية.

اخلواص املرتبطة
باإلصابة

• مقاومة األنسولني.	
• نقص األنسولني بالنسبة إلى 	

االحتياج. 

• خلل في خاليا بيتا 	
بالبنكرياس.

• عوز األنسولني.	

العوامل األساسية 
لإلصابة

متغير, فقد يكون طبيعياً, أو يزيد 
أو يقل.

ال يتم إفراز الهرمون. إفراز األنسولني

في بعض األحيان. دائًما. االحتياج لألنسولني

• داء السكري للبالغني.	
• داء السكري غير املعتمد على 	

األنسولني.

• داء السكري للصغار.	
• داء السكري املعتمد على 	

األنسولني.

أسماء قدمية للمرض

 )جدول 3(: مقارنة بني خواص النوع األول والنوع الثاني من داء السكري
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النظام الغذائي والتوصيات الغذائية

أولاً: أهداف التنظيم الغذائي

يهدف التنظيم الغذائي ملرضى داء السكري إلى:

حتسني الصّحة العامة للفرد من خالل تزويده باالحتياجات الغذائية.. 1

إجناز أهداف مستوى السكر, الضغط والشحوم بالدم.. 2

احملافظة على الوزن املثالي بالنسبة للطول.. 3

مراعاة االحتياجات الغذائية والطبية لألمراض األخرى املصاحبة للمرض.. 4

منع أو تقليل اختطار مضاعفات املرض. . 5

تقدمي أغذية مقبولة من ناحية الطعم, الرائحة, الشكل, املظهر, العادات, والتقاليد.. 6

ا: الحتياجات الغذائية ملرضى داء السكري ثانياً

وضعت جلنة األطعمة واألغذية باملعهد الطبي التابع لألكادميية الوطنية للعلوم بأمريكا خـالل 
الفترة من سنة ) 1997 - 2004 ( املتناول الغذائي املرجعـي للمغذيات الذي يوضح االحتياجات 
الغذائية الصحية ملعظم األفراد, باختالف العمر واجلنس ولكن يالحظ أن املتناول الغذائي املرجعي 
لم يأخذ في االعتبار االحتياجات اخلاصة التي تظهر نتيجة االلتهابات, األمراض الهضمية, األمراض 

املزمنة, أو أية حاالت غير طبيعية تستلزم إحداث تغييرات في الغذاء.

النوع الثاني النوع األول اخلواص

• احلميـة الغذائيـة.	
•  تخفيــض الـــوزن )فـي معظـم     	

احلاالت(.
•  النشاط احلركي.	
• األقراص الدوائية عن طريق الفم 	

لتخفيض مستوى سكر الدم.
•  األنسولني في احلاالت املتقدمة.	

• األنسولني.	
•  احلمية الغذائية .	
•  النشاط احلركي.	

العالج

 تابع/)جدول 3(: مقارنة بني خواص النوع األول والنوع الثاني من داء السكري
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ويشابه غذاء مرضى داء السكري الغذاء الصحي املتوازن لغير املرضى من ناحية الكم والنوع. 
وقد تختلف كمية ونوعية املغذيات بناًء على نوعية داء السكري, واحلالة الصحية للمريض, وبصورة 

عاّمة ميكن توزيع االحتياجات الغذائية ملرضى داء السكري كما يلي:

الطاقة. 1
االحتياجات الغذائية من الطاقة ملريض داء السكري البالغ غير املصاب بالسمنة هي نفس احتياجات 
)النوع  السكري  داء  أما مريض  العمل,  الطول, ونوع  السن, اجلنس,  السليم في نفس  الشخص 
الثاني( املصاب بالسمنة فيجب أن يّتبع نظام إنقاص السعرات الكلّية بحوالي 500 سعٍر في اليوم.

نفس  الطاقة  احتياجاتهم من  تكون  بالسمنة  املصابني  غير  واملراهقني  لألطفال  بالنسبة  وأما 
احتياجات رفاقهم األصحاء بدون نقص حتى تفي باحتياجاتهم للنمو وال تتسّبب في حدوث أي تأخر 
فيه, ولكن يفّضل إنقاص الوزن عن املثالي بعد سن املراهقة وخاصة عند البنات, حيث إن تعاطي 

األنسولني بانتظام يساعد على زيادة الدهون باجلسم.

البروتينات. 2
يتراوح معّدل احتياج مريض داء السكري للبروتينات من )10 - 20 %( من السعرات احلرارية 
الكلية, وفي حالة ظهور أول أعراض ألمراض الُكلى رمّبا يحتاج األمر إلى تخفيض كمية البروتينات 
حالة  وفي  املريض(,  لغير  النسبة  نفس  )وهي  املريض  وزن  من  جرام  كيلو  لكل  جرامًا   0.8 إلى 
انخفاض نسبة معدل ترشيح الُكلى يتم تخفيض نسبة البروتينات أكثر, لذا يجب تناول البروتينات 

ذات القيمة البيولوجية العالية.

الدهون. 3
إذا كانت االحتياجات اليومية للبروتينات متّثل من )10-20 %( من السعرات احلرارية اليومية, 
الكربوهيدرات  وهذا ميّثل نسبة   ,)% 90 - 80( اليومّية ميّثل من  فاملتبقي من السعرات احلرارية 
والدهون, وبالنسبة للدهون فيجب أن تكون أقل من 10 % من هذه السعرات املتبقية من الدهون 
املشّبعة ونحو 10 % أو أقل من السعرات من الدهون عديدة الالتشّبع. أما باقي السعرات احلرارية 
الالتشّبع,  الدهون أحادية  الكربوهيدرات ونسبة  ما بني نسبة  فتوّزع  )60-70 %( سعرًا حراريًا 

ويعتمد هذا التوزيع على احلالة الصحّية لكل مريض.

الكربوهيدرات. 4
الغذائية.  وأهدافه  الغذائية  عاداته  ناحية  من  املريض  حالة  على  الكربوهيدرات  نسبة  تعتمد 
إن تناول كمية كافية من الكربوهيدرات مهم بالنسبة جلميع األفراد وكذلك ملرضى داء السكري, 
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ُتعد احلبوب واخلضراوات والفواكه مصدراً جيداً للكربوهيدرات, ألنها متّدنا أيضًا بالفيتامينات 
واملعادن واأللياف, ويجب على مرضى داء السكري االهتمام بالكمية الكلية للكربوهيدرات بداًل من 

التركيز على مصدر الكربوهيدرات.

األلياف. 5
أو  هضمها  اإلنسان  يستطيع  ال  التي  النباتي  املصدر  ذات  الكربوهيدرات  من  األلياف  تعد 
امتصاصها مثل بقية األغذية نتيجة عدم توفر اإلنزميات اخلاصة بهضمها في اجلسم. وعادة تقسم 

األلياف من الناحية التغذوية بناًء على الذوبان في املاء كالتالي:
• ألياف ذائبة في املاء, لزجة, وأكثر قابلية للتخمر.	
• ألياف غير ذائبة في املاء, غير لزجة, وأقل قابلية للتخمر.	

ومع أن األلياف الذائبة تقلل من خطورة داء السكري, وتقلل من خطورة أمراض القلب, إال أن 
االحتياج اليومي مـن األليـاف ملـرضـى داء السكري مشابه الحتياج األشخاص األصحاء, ويعادل 
حوالي من )21 - 38( جراماً يومياً, مع ذلك فهناك قليل من األبحاث التي تقترح أن زيادة نسبة 

األلياف إلى 50 جراماً يومياً أو أكثر قد يحسن من التحكم في مستوى سكر الدم.

احمُلليات . 6
تضاف احمُلليات لألطعمة لتحسني الطعم, حيث إنها تخفف من املرارة أو احلموضة كما تعطي 
لعدم  أكبر من األطعمة  تناول كمية  السكري على  داء  ما يشجع مريض  الذي كثيراً  الطعم احللو 

إمكانية االستمتاع بتناول الكربوهيدرات دون تنظيم.
وهناك نوعان من احمُلليات هي:

• ليات ذات القيمة الغذائية	 املحُ

تنتج احمُلليات ذات القيمة الغذائية طاقة, ولكن إما أن درجة حالوتها أعلى من السكر العادي 
)السكروز(, بحيث ال يحتاج اإلنسان منها إلى الكمية نفسـها التي يأخـذها من سكر املائدة, أو ذات 

مؤشر سكر دم  منخفض ومن أمثلتها:

- الفركتوز )سكر الفواكه(  
ينتشر وجود الفركتوز في الفواكه وبعض األطعمة األخرى مثل العسل, ويعد الفركتوز أحلى 
السكريات البسيطة, حيث تعادل حالوته حوالي 1.2-1.8 حالوة السكر العادي )السكروز(, ويالحظ 
زيادة حالوته في الوسط احلمضي البارد ويستطيع اجلسم حتويله إلى سكر اجللوكوز إلنتاج الطاقة. 
كما أن مؤشر سكر الدم للفركتوز يعادل 32 % باملقارنة مع مؤشر سكر الدم للخبز األبيض. ومع 
ذلك يؤدي اإلفراط في تناول الفركتوز إلى ارتفاع نسبة ثالثي اجلليسريد والكوليستيرول في الدم.
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 - السوربيتول 
الثدييات  في جسم  ويتكون  الفواكه,  في  قليلة  بكميات  ويوجد  الكحولية,  السكريات  من  ُيعد 
من اجللوكوز. ويستعمل السوربيتول كمادة ُمحلية صناعية لبعض احللويات, املشروبات, األطعمة, 
وكذلك اللبان. وقد وجد أن تناول كميات كبيرة منه يؤدي إلى حدوث اإلسهال. وينتج سعرات حرارية 
أقل )2-3( سعرات حرارية لكل جرام مقارنة بأربعة سعرات حرارية للسكريات األخرى(. وتعادل 

حالوته 0.6 حالوة السكر العادي. في حني أنه ذو مؤشر سكر دم منخفض.

- املانيتول 
ُيعد من السكريات الكحولية, ويتواجد في الفواكه ويعطي نصف السعرات احلرارية الناجتة 
من نفس كمية اجللوكوز, ويستعمل في صناعة املنتجات الغذائية. ينتج سعرات حرارية أقل )3-2 
سعرات حرارية لكل جرام(, وتصل حالوته 0.7 حالوة السكر العادي, في حني أنه ذو مؤشر سكر 

دم منخفض.

• ليات غير الغذائية  	 املحُ

وهي احملليات التي ليس لها قيمة غذائية وتشمل:
 

- السكارين 
وهي مادة ُمحلية حالوتها تعادل من )200 - 700( مرة حالوة السكروز )السكر القصبي( 
وال حتتوي على سعرات حرارية, ونظراً لعبور السكارين من خالل املشيمة في املرأة احلامل, لذلك 
يحذر من اإلفراط في تناوله للحامل. وقد مت حذف السكارين سنة 2000 م من قائمة املواد احملدثة 

للسرطان في أمريكا.

- األسبارتام
يعرف األسبارتام محليًا باسم كاندريل, يتكون األسبرتام أساسًا من حمضني أمينيني, وحيث 
إن األحماض األمينية ُتعد الوحدة البنائية للبروتني, فإن األسبرتام يتبع البروتينات أكثر مما يتبع 
الكربوهيدرات. يعطي كل جرام من األسبرتام 4 سعرات حرارية ولكن حالوته تعادل 20 مرة حالوة 
السكر العادي, وبالتالي ميكن استعماله بكميات قليلة في كثير من املشروبات واألطعمة حيث يكون 

منخفض السعرات احلرارية ودون تأثير يذكر على مستوى سكر الدم.
ونظرًا ألن الفينيل أالنني هو أحد مكونات األسبرتام, فيجب على األفراد الذين يعانون مرض 
بيلة الفينيل كيتون عدم تناول أية مشروبات غازية, حلوى, مشروبات أو عصائر حتتوي على هذا 

لى حتى ال يزيد من خطورة هذا املرض. احمُلّ
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- ملح الطعام
غالبًا ما يعاني مرضى داء السكري فرط ضغط الدم حيث قد يكون مللح الطعام دور في ذلك, 
لذا ينصح مرضى داء السكري بعدم تناول كمية زائدة عن 3000 ملجرام من الصـوديوم يـومـيـًا, 
حيث ميثل الصوديوم أربعة جرامات لكل عشرة جرامات من ملح الطعام. وفي حالة حدوث فرط 
خفيف في ضغط الدم ملرضى داء السكري فإنه يجب تخفيض نسبة الصوديوم إلى 2400 ملجرام 
أو أقل يوميًا, وبالنسبة للمرضى الذين يعانون فرط ضغط الدم, باإلضافة إلى اعتالل ُكلوي فينصح 

باإلقالل من تناول الصوديوم إلى 2000 ملجرام أو أقل يومياً.

- الفيتامينات واملعادن
عندما يكون املتناول من األطعمة متنوعًا ومتوازنًا ال يحتاج مرضى داء السكري إلى تناول 
الفيتامينات أو املعادن في شكل مكمالت غذائية, حيث إن الغذاء الصحي املتوازن يحتوي على جميع 

العناصر الغذائية. 

األسس األولية للوقاية والسيطرة على املرض
تتضّمن األسس األولية للوقاية والسيطرة على داء السكري احملافظة على نسبة سكر الدم في 
املستوى الطبيعي والسيطرة على مستوى شحوم الدم, ومراقبة ضغط الدم لتقليل خطورة مضاعفات 

املرض وذلك من خالل تبّني األسس العشر التالية:

املافظة على الوزن املثالي . 1
ترتبط السمنة بقلة فاعلية األنسولني, مبعنى إنه كلما زادت نسبة األنسجة الدهنية باجلسم 
زادت املقاومة لالستجابة لتأثير األنسولني, لذلك يجب احملافظة على الوزن املناسب بالنسبة للطول 
حتى ال يصاب الفرد بالسمنة, وهذا يتم مبعادلة مدخول الطاقة مع الطاقة املفقودة. ولتقليل كمية 
الطاقة املتناولة ينصح بتحديد األطعمة احملتوية على مقادير كبيرة من الدهون, حيث إن جتّمع الدهون 
في منطقة البطن ميّثل عامل اختطار أيضاً ألمراض القلب واألوعية الدموية وأمراض أخرى مزمنة.

تناول األطعمة الصحية املتوازنة. 2
ويتم ذلك من خالل التنوع في األطعمة واحملافظة على احلصص الغذائية احملددة حسب العمر, 
اجلنس, احلالة الفيزيولوجية, والنشاط احلركي.  وينصح أيضًا باإلقالل من تناول الدهون بحيث ال 
تزيد عن 30 % من السعرات احلرارية اليومية, وكذلك اإلقالل من تناول الكوليستيرول بحيث ال يزيد 
عن 100 ملجرام لكل 1000 سعر حراري من احتياجات الفرد اليومية وعلى أال يزيد املجموع عن 
300 ملجرام يومًيا. كما أن اختيار تناول الكربوهيدرات املرّكبة مثل النشويات يصاحبه عادة زيادة 
تناول األلياف, التي تساعد في الوقاية من اإلمساك وتقّلل وتبطىء من امتصاص السكر من األمعاء.
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من  يتكّون  )الذي  الصوديوم  بكلوريد  املعروف  الطعام  ملح  تناول  من  اإلقالل  يفضل  كذلك 
ولكن  اجلسم.  داخل  السوائل  توازن  على  الصوديوم  يعمل  حيث  والكلور(,  الصوديوم  عنصري 
عندما تــفقد الـــُكلى القدرة على تنظيم الصوديوم وتوازن املاء فقد يؤدي ذلك إلى حدوث اإلحساس 
بالعطش, احتباس السوائل باجلسم, وفرط ضغط الدم. ويؤدي اإلقالل من تناول الصوديوم إلى 

التحكم في هذه املشكالت. وميكن التحكم في تناول الصوديوم من خالل: 
• الطهي باستعمال التوابل بداًل عن امللح. 	
• في حالة تناول الطعام في املطاعم يفضل طلب اللحم, أو األسماك بدون ملح. 	
• عدم إضافة الصلصات بأنواعها لألطباق املقدمة في املطاعم. 	
• تقليل كمية الوجبة الغذائية مع زيادة عدد الوجبات, حيث يرتفع معّدل سكر الدم بعد تناول 	

وجبة كبيرة, وخصوصاً احملتوية على نسبة عالية من السكريات البسيطة, لذلك يؤدي تناول 
ثالث وجبات صغيرة وبينهم وجبات خفيفة بدالً من وجبة أو وجبتني كبيرتني يومياً إلى توزيع 

الوجبات خالل اليوم واحملافظة على مستوى سكر الدم.

 جتّنب تعاطي املشروبات الكحولية. 3
من  بالعديـد  مرتبطـة  وهي  بالصّحة,  ومضـّرة  محّرمة  أنواعها  بكل  الكحولية  املشروبـات  إن 
امتصـاص  من  تقّلل  أنها  إلى  باإلضافـة  الكبـد,  وتلّيـف  القلب  أمراض  وأهّمها  املزمنـة,  األمـراض 
العديد من الفيتامينات والعناصر املعدنية, لذا يجـب جتّنبها. كما يؤدي تعاطي الكحول إلى انخفاض 

نسبة السكر في الدم.

المتناع عن التدخني. 4
يضر التدخني باألوعية الدموية والرئة, وكذلك ميكن أن يضر داء السكري باألوعية الدموية, لذا 

فإن جتّنب التدخيـن واحملافظة على مستـوى سكر الدم يقي املريض من مضاعفات املرض.

النتظام في ممارسة الرياضة. 5
إن ممارسة الرياضة هام جدًا بالنسبة ملريض داء السكري والُكلى )شكل 5(, فبرنامج نشاط 
رياضي متوسط يشمل من 20-30 دقيقة من الرياضات الهوائية مثل املشي والهرولة على األقل 
ثالث مرات في األسبوع يحّسن من مقدرة اجلسم على االستفادة من اجللوكوز ويزيد من حساسية 
األنسولني, مما يقّلل من االحتياجات إليه, فقد تصل إلى أقل من 10-20 % من املعتاد. كما أن 
اإلحساس  تعطي  العضالت,  تنشط  الدموية,  الدورة  الوزن, حتسن  تخفيض  في  تساعد  الرياضة 
باحليوية, ترفع من احلالة املعنوية, تقلل من فرط ضغط الدم, أمراض الُكلى املزمنة, كما ترفع من 
نسبة )الكوليستيرول النافع( في الدم, وقد تخفض من نسبة كل من )الكوليستيرول الضار(, ثالثي 

اجلليسريد.
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ويعتقد الكثير من األطباء أن نحو 80 -90 % من مرضى داء السكري )النوع الثاني( الذين 
يعانون السمنة، ميكن لهم تنظيم السكر في الدم باتباع حمية غذائية منخفضة السعرات احلرارية 

باإلضافة إلى القيام بالنشاط الرياضي الهوائي املعتدل.

الشكل )5(: تقلل ممارسة النشاط الرياضي من اختطار اإلصابة باألمراض

املشي يوميًا نصف ساعة 

يعـالـج
تخلخل
العظام

يقـلل
مشكالت القلب

والشرايني

يعـالـج
مشكالت آالم

الظهر
يعــالـج
التهــاب
الـركبــة

يخفـف
اختطار اإلصابة

بداء 
السكري

يعـالـج
التوتر والعصبية

واإلكتئاب

يخفـف
اختطار اإلصابة

بألزهامير
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وهناك العديد من املرضى الذين ميارسون النشاطات البدنية من خالل احلياة املعيشية اليومية, 
دون احلاجة إلى املشاركة في برامج رياضية منهجية, أو االشتراك في األلعاب الرياضية املنظمة, 
أو شراء أجهزة رياضية غالية الثمن, حيث ميكن زيادة النشاط البدني من خالل النشاطات اليومية 

مثل العمل, التسوق, الطهي, والتنظيف ... إلخ كالتالي:
• استخدام الدرج بداًل من املصعد.	
• املشي إلى العمل أو السوق.	
• القيام لتحويل محطات التلفاز بداًل من استعمال جهاز التحكم عن بعد.	
• اعتبار النشاطات البدنية نوع من املتعة والتسلية.	
• إيقاف السيارة بعيدًا عن املنزل والذهاب للمنزل ماشيًا.	
• الذهاب لشراء اجلريدة بداًل من وصولها إليك.	
• ممارسة النشاط الرياضي املتدرج.	

الفحص الطبي الشامل. 6
يجب إجراء الكشف الطبي وعمل الفحوص والتحاليل الطبية بصورة دورّية منتظمة.  

السيطرة على القلق واإلجهاد النفسي. 7
ميكن أن يرفع اإلجهاد النفسي من مستوى سكر الدم, كما يؤثر التوّتر على معّدل استقالب 
الدهون في اجلسم, وقد يدفع مبريض داء السكري إلى تناول مزيد من الطعام للتخّلص من الضغط 
العصبي, لذلك يجب التخفيف من حّدة التوّتر, واحلفاظ على التوازن النفسي, حيث إن الزيادة في 

كمية الطعام تختزن في اجلسم على هيئة دهون.

باحلياة  االهتمام  النفسي من خالل  التوازن  على  التوّتر واحلفاظ  التخفيف من حّدة  وميكن 
االجتماعية, ممارسة الرياضة البدنية املنتظمة واملتوسطة الشّدة للتقليل من حّدة التوّتر, االسترخاء 
مع أخذ حمام دافئ ومشاركة من هم أهل للثقة أو صديق في أية مشكلة, للحصول على املشورة 
أو املساعدة, وإن لم يكن, فإن مجّرد مناقشة املشكلة غالبًا ما تقّلل من التوّتر, كذلك يجب جتّنب 
القيام بالكثير من التغييرات في املعيشة في وقت واحد, مبعنى عدم اجلمع بني تغيير العمل, السكن, 

السفر, الطالق, والزواج في وقٍت واحٍد.

تناول األدوية املوصوفة وفقااً للتعليمات. 8

التعّود على تناول األدوية املوصوفة بانتظام في نفس الوقت يوميًا, مع الفحص الدوري ملستوى 
سكر الدم, وجتّنب نسيان جرعة من العالج, وفي حالة النسيان يجب مراجعة الطبيب املعالج.
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الشكل )6(: أهمية قراءة بطاقة املعلومات الغذائية
 في اختيار األطعمة الصحية املناسبة

 قراءة بطاقة املعلومات الغذائية. 9
ميكن من خالل قراءة بطاقة املعلومات الغذائية املوجودة على عبوات األطعمة االستفادة منها 
في تنظيم وتخطيط الوجبات الغذائية. فإذا كان املريض يستعمل نظام البدائل الغذائية في التخطيط 
الغذائي, فإنه يقارن بني احلصة الغذائية في العبوات الغذائية واحلصة الغذائية في نظام البدائل 
الغذائية. فقد يكون هناك اختالف, فمثاًل قد يذكر على بطاقة العبوة أن احلصة الغذائية تعادل كوب 
في حني احلصة الغذائية في نظام البدائل الغذائية تعادل نصف كوب, ففي هذه احلالة يكون الكوب 

من الطعام بالعبوة يعادل حصتني غذائيتني من البدائل الغذائية. 
العبوات  بطاقة  على  املوجودة  السكر  بكمية  االهتمام  عدم  السكري  داء  مرضى  على  ويجب 
والتركيز فقط على الكربوهيدرات الكلية, حيث تشمل الكربوهيدرات جميع السكريات سواء كانت 

موجودة طبيعيًا في الطعام أو مضافة إليه. 

إرشادات التسوق
اختر املنتج اخلالي أو املتوي على كمية قليلة 

من الصودمي والبوتاسيوم والفسفور.

إذا كان ملح الطعام من ضمن املكونات اخلمس 
األولى للمنتج فهو يحتوي نسبة عالية من

الصودمي، جتنبه.

عد املنتج غير جيد إذا كانت النسبة املئوية للمعادن: يحُ

الصوديوم أعلى من 8 %.
البوتاسيوم أعلى من 6 %.

الفسفور أعلى من 10 %.

ميكن الستفادة من قراءة
 بطاقة املعلومات الغذائية 

في تنظيم وتخطيط الوجبات الغذائية،
 حيث ميكن املقارنة بني احلصة الغذائية

 في العبوات الغذائية واحلصة 
الغذائية في نظام البدائل 

الغذائية. 
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اتباع تعليمات العناية بالقدم. 10
التهابات,  يومًيا بحًثا عن وجود تشققات, مسامير,  للمريض من مراقبة ومعاينة قدميه  البد 
بثور, حبوب, احمرار, ورم, جروح, أو أظافر مغروسة في اللحم, مع التركيز على املناطق املنسية, 
وهي منطقة ما بني أصابع القدمني والكاحل )العقب(. وكذلك البد من غسيل القدمني يومًيا باملاء 
الدافئ مع قليل من الصابون ثم جتفيف القدمني بلطف تام, وبالذات ما بني األصابع, باإلضافة إلى 
قص األظافر بشكل مستقيم ويفضل أن يتم ذلك بعد االستحمام أو الوضوء لسهولة عملية القص 

حينها.
ويجب أن يكون حذاء مريض داء السكري واسًعا, مريًحا, مرًنا, وسميًكا. كما يجب أن يكون 
عريًضا من األمام, وال يضغط على أصابع القدم, ويفضل أن يكون من األحذية التي يتم استخدام 
األربطة فيها, وأن يكون مصنوعاً من اجللد, وأن يسمح بالتهوية. وعلى املريض أال يتأخر في طلب 
االستشارة الطبية عند أقل شك لديه في وجود أية مشكلة صحية بالقدم, حيث إن هناك عالقة وثيقة 

بني بتر األطراف وبني داء السكري.

ا: التغذية ومرضى فرط ضغط الدم ثالثاً
ُيعد فرط ضغط الدم من األمراض الواسعة االنتشار في العالم بأسره. إن 90 % من حاالت 
فرط ضغط الدم هي من نوع فرط ضغط الدم األساسي. وهو يدعى املرض الصامت ألنه قد ال ُيحِدث 
أعراضًا مبكرة بل ينتهي بأمراض خطيرة إذا لم يتم تشخيصه ومراقبته ومعاجلته. ويكون ضغط 
الدم عند مستواه املثالي عندما يشير مقياس الضغط على الرقمني 80/120, وميّثل الرقم 120 ضغط 
الدم االنقباضي, وهو ناشئ عن تقّلص عضلة القلب لدفع الدم عبر الشرايني في أجزاء اجلسم, أما 
الرقم 80 فيمّثل مستوى ضغط الدم االنبساطي وهو ناشئ عن متّدد عضلة القلب؛ حيث يتم سحب 
الدم عبر األوردة إلى القلب, ويدل كال الرقمني على مقدار اجلهد الذي تبذله األوعية الدموية أثناء 

عبور الدم فيها خارجًا من القلب وراجًعا إليه.
وتختلف درجة انقباض أو انبساط هذه الشرايني الطرفية من شخص إلى آخر حسب بعض 
اجلهود  النفسية,  الضغوط  العصبية,  املؤثرات  العوامل:  هذه  ومن  والبيولوجية,  الوراثية  العوامل 
بشكل  آليات  عّدة  وتعمل  اجلسم.  في  الصوديوم  عنصر  وتراكم  الهرمونية,  اإلفرازات  اجلسمية, 
تلقائي على تنظيم مستوى ضغط الدم عن طريق تأثيرها على قطر الشرايني بالتضييق أو االنبساط 
حلدود معينة والتكّيف مع الظروف الطارئة على اجلسم, وتقل كفاءتها مع تقّدم عمر اإلنسان, ولقد 

قسم األطباء فرط ضغط الدم إلى ثالثة مستويات كالتالي: 

أ. فرط ضغط الدم اخلفيف
عندما يرتفع ضغط الدم االنبساطي ما بني )90 - 99( ملي لتر زئبقي فيطلق عليه فرط خفيف 
لضغط الدم, ويعالج بالعوامل غير الدوائية كخفض الوزن ومعاجلة أسباب التوّتر والضوائق التي 
يتعّرض لها املـريـض. هــذا باإلضــافـة للتـغيير السلـوكي مبــا فــي ذلك اإلقــالع عـــن التـدخني, وزيــادة 
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النشاط احلركي والرياضة. وتشمل املعاجلة الغذائية تقييد كمية الصوديوم املتناولة وكذلك تقييد 
الدهون والكوليستيرول في الغذاء.

ب. فرط ضغط الدم املعتدل

في حالة زيادة الفرط في ضغط الدم االنبساطي ليصل إلى )100-109( ملي لتر زئبقي ينبغي 
استعمال خليط من األدوية مثل مدّرات البول لتخفيض حجم الدم, وأدوية ملعاجلة تضيق أوعية الدم. 
كما تفيد هنا احلمية الغذائية كأداة مساعدة لألدوية ولتقليل كمّيتها. ونظرًا ألن معظم مدّرات البول 
تفرغ البوتاسيوم في البول, وكون أن البوتاسيوم يساعد في فاعلية الوظائف الطبيعية لعضلة القلب, 
لذلك يجب تعويض ما يفقد من البوتاسيوم من خالل تناول األطعمة الغنية بالبوتاسيوم, أو تناول 

البوتاسيوم بشكل صيدالني حسب إرشادات الطبيب املعالج.

ج. فرط ضغط الدم الوخيم
حتدث هذه احلالة عندما يرتفع ضغط الدم االنبساطي ليساوي 110 ملي لترات زئبقية أو أكثر 
رات البول واألدوية احملصرة ملستقبالت ألفا وبيتا,  بحيث يستلزم املعاجلة الدوائية. ويجمع بني مدَّ
باإلضافة إلى موّسع لألوعية الدموية. ومع ذلك فمن املفيد للمريض من الناحية التغذوية تعويض 
التدخني  عن  االمتناع  إلى  باإلضافة  الغذائية  الطاقة  وتقليل  البول  رات  مدَّ واستعمال  البوتاسيوم 

واإلكثار من التمارين والنشاط الرياضي والُبعد عن أسباب التوّتر.

ضغط الدم النبساطي ضغط الدم النقباضي
التقسيمات

)القياسات بدون استعمال أدوية خلفض 
الضغط(

أقل من 80 أقل من 120 ضغط الدم املثالي

أقل من 85 أقل من 130 ضغط الدم الطبيعي
أقل من 85 130-139 فرط ضغط طبيعي

90-99 فرط ضغط خفيف  )مرحلة أولى( 159-140 
109-100 179-160 فرط ضغط متوسط )مرحلة ثانية(

يساوي 110 أو أكثر يساوي أو أكثر من 180 فرط ضغط وخيم )مرحلة ثالثة(

)جدول 4(: تقسيمات ضغط الدم للبالغني من عمر18 سنة فأكثر
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النظام الغذائي والتوصيات الغذائية
يهدف العالج الغذائي ملرضى فرط ضغط الدم إلى:

• املساعدة على انخفاض الوزن في حالة زيادة الوزن أو السمنة.	
• تقليل املتناول من الصوديوم.	
• زيادة املتناول من البوتاسيوم.	
• جتّنب تناول الكحوليات.	
• تناول األطعمة الصحية املتوازنة.	
• زيادة النشاط البدني.	

تقليل الوزن. 1

يساعد تقليل الوزن الزائد في حتسني ضغط الدم, وقد يعود فرط ضغط الدم في الشخص 
البدين إلى زيادة ضخ الدم من القلب, أو إلى زيادة حجم الدم أو إلى العاملني كليهما, لذلك ُيعد 
تقليل الوزن الهدف األول للذين يعانون فرط الضغط والسمنة مًعا. كما يساعد انخفاض الوزن وزيادة 

النشاط احلركي في حتسني مستوى الشحوم في الدم.

 تقليل املتناول من الصوديوم. 2

يتواجد الصوديوم في األطعمة احليوانية أكثر من األطعمة ذات املنشأ النباتي الغنية بالبوتاسيوم. 
نة, وكذلك األغذية  وفي مقدمة األغذية املصّنعة الغنية بالصوديوم اجلنب, اللحوم, األغذية اململحة واملدخَّ
أن بعض اخلضراوات كالشمندر,  للطعم. كما  امللح كمادة حافظة ومحّسنة  إليها  املعّلبة املضاف 
اجلزر, الكرنب, الكرفس, البنجر, والسبانخ حتتوي على مقادير ال بأس بها من الصوديوم. وبشكل 
عــام ُيعد مـلح الـطعام )كـلوريد الــصوديوم( هــو املـصدر الـرئيسي للـصوديوم فـي جسم اإلنسان )40 
% منه صوديوم(, حيث يضاف إلى الغذاء أثناء الطهو, وكذلك يستعمل على املائدة, كما يحتوي ماء 
الشرب على حوالي 20 ملجراماً ملح لكل لتر من املاء, وقد تزداد هذه الكمية في بعض املناطق. وُيعد 
فرط ضغط الدم أكثر انتشاراً لدى األفراد الذين يتناولون أطعمه غنية بالصوديوم, في حني لم يؤكد 
بعد أن زيادة تناول الصوديوم تؤدي إلى حدوث فرط ضغط الدم. ويوضح )جدول 5( احملتوى التقريبي 
للصوديوم للمجموعات الغذائية حسب حجم احلصة, وقد قّسمت اجلمعية األمريكية ألمراض القلب 

االنخفاض أو التقّيد في تناول الصوديوم إلى ما يلي:

التقّيد اخلفيف للصوديوم
ويتم ذلك بـاستعمال مـا بـني )2000 - 3000( مـلجرام مـن الـصوديوم يـومـيـًا )مـا يـعادل مـن 
70 - 130 ملي مكافىء(, حيث ال يضاف ملح الطعام أثناء الطهو والتحضير وال تستعمل اللحوم 

املقددة, اململحة, املدخنة, اجلبنة البيضاء, اللبنة, واألطعمة املشابهة الغنية بامللح.
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التقّيد املعتدل للصوديوم
يجب أن ال حتتوي الوجبات اليومية على أكثر من 1000 ملجرام من الصوديوم )43.5 ملي 
مكافئ(, وعادة تسّمى هذه احلمية بحمية الطعام قليل امللح, وهنا يحتاج باإلضافة إلى ما ذكر جتّنب 
األطعمة ذات احملتوى العالي نسبًيا بالصوديوم والتقّيد في تناول اخلضراوات الغنية بالصوديوم 
كاخلرشوف, السبانخ, الشمندر, استبدال املعلبات العادية باملعلبات اخلالية من الصوديوم, استعمال 

اخلبز اخلالي من الصوديوم, وتناول اللحوم واحلليب باعتدال.

التقيّيد التام للصوديوم
بحيث ال يحتوي الطعام اليومي على أكثر من 500 ملجرام من الصوديوم )22 ملي مكافىء(, 
التام  التجّنب  من  بد  ال  وهنا  احلمية,  لهذه  امللح  من  اخلالي  الطعام  مصطلح  استعمال  والدارج 
لبعض األطعمة وعدم تناول بعضها إاّل بكميات محدودة واستعمال احلليب املعامل صناعيًا لتقليل 

الصوديوم املتناول عن طريق احلليب, وتقليل املتناول من البيض واللحوم.

كمية الصوديوم حجم 
احلصة الطعام املجموعة 

ملي مكافئالغذائية ملجرام
--- 7 كوب احلليب قليل الصوديوم

احلليب 
ومشتقات 

األلبان

5 120 كوب احلليب كامل الدسم
13 280 كوب اللنب اململح
6 130 ربع كوب جنب كوجت )جنب احللوم(
9 200 30 جراماً جنب الشيدر
2 50 ملعقة طعام الزبدة أو املارجرين اململحة

---الدهون 1 ملعقة طعام الزبدة أو املارجرين غير اململحة
2 50 ملعقة ونصف 

طعام
املايونيز العادي

1 25 30 جراماً اللحوم, الدواجن, واألسماك
اللحوم 

والدواجن 
واألسماك

3 70 واحدة البيض

3 80 ملعقة طعام زبدة الفول السوداني العادية

2 50 30 جراماً القشريات البحرية الطازجة

 )جدول 5(: املتوى التقريبي للصوديوم للمجموعات الغذائية
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زيادة تناول البوتاسيوم. 3

ُوجد في الدراسات الوبائية أن ضغط الدم يقل في املجتمعات التي يكون مستوى البوتاسيوم 
في غذائها مرتفعًا, بعكس املجتمعات التي تتناول مستوى منخفضًا من البوتاسيوم, أي أن العالقة 
عكسية بني مستوى البوتاسيوم وفرط ضغط الدم, وقد مت تأكيد ذلك في الدراسات احلديثة وتبنّي أن 
تفريغ البوتاسيوم في البول نتيجة استعمال األدوية املدّرة للبول أو نتيجة احتواء الغذاء على كميات 

قليلة منه يؤدي إلى متّدد حجم البالزما وفرط ضغط الدم تبعًا لذلك.

زيادة تناول الكالسيوم. 4

هناك بعض الدراسات التي تبنّي دور الكالسيوم في الوقاية من أمراض القلب واألوعية الدموية, 
وإلى وجود زيادة في اإلصابة بفرط ضغط الدم عند من يعانون نقص الكالسيوم, ويبدو أن نقص 
احلساسية  ذوي  األشخاص  على  )الصوديوم(  الطعام  مللح  السلبي  التأثير  من  يزيد  الكالسيوم 

للصوديوم.

كمية الصوديوم حجم 
احلصة الطعام املجموعة 

ملي مكافئالغذائية ملجرام
--- 2 نصف كوب الفواكه الفواكه

--- 10 نصف كوب اخلضراوات املطهوة أو 
الطازجة أو املجمدة

2اخلضروات 40 نصف كوب اخلضراوات الغنية بالصوديوم

9 200 نصف كوب عصير اخلضراوات

10 230 نصف كوب اخلضراوات املعلبة العادية

7 150 شريحة خبز الشرائح العادي

اخلبز واحلبوب
--- 5 شريحة خبز الشرائح قليل الصوديوم

14 300 كوب السريل اململح اجلاهز للتناول
--- 10 كوب السريل غير اململح

 تابع/)جدول 5(: املتوى التقريبي للصوديوم للمجموعات الغذائية
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جتّنب الكحوليات. 5

توجد قناعة اآلن بأن اإلفراط في تعاطي الكحول يزيد من فرط ضغط الدم, وتفيد الدراسات أن 
أثر الكحول أوضح في الرجال منه في النساء, وأن خفض استهالك الكحول يخفض من ضغط الدم 

االنقباضي مبقدار)4-8( ملي لترات زئبقية, إاّل أن اآللية لهذه العالقة غير واضحة متامًا.

تناول الغذاء الصحي املتوازن. 6

وذلك بزيادة تناول اخلضراوات, الفاكهة, احلبوب الكاملة, واإلقالل من تناول الدهون والشحوم 
الغذائية.

 جتّنب مصادر القلق والضغوط النفسية. 7

محاولة االبتعاد عن مصادر القلق, واالنفعاالت العصبية, واإلجهاد اجلسمي الوخيم لتأثيراتها 
السيئة على ضغط الدم. 

وقد أظهرت الدراسات امليدانية املدعمة من قبل املعهد القومي للصحة بأمريكا توفر حمية غذائية 
الـدم. ويطلـق علـى هـذه احلميـة الغذائيـة اسم  لتنظيـم فـرط  ضغـط  التغـذوية  يطلق عليـها »الطـرق 

. »DASH داش«

التوصيات اليومية تباعااً للمتناول من الطاقة
2600املجموعات الغذائية

سعر حراري
 2000

 سعر حراري
1600

سعر حراري

11 – 10 8 – 6 6

احلبوب ومنتجات احلبوب
)احلصة تعادل شريحة من اخلبز, أو 

30 جرامًا  من احلبوب اجلافة, أو نصف 
كوب من األرز املطهو أو املعكرونة املطهية 

أو احلبوب املطهية(.

6 – 5 5 – 4 4 – 3

اخلضراوات
)احلصة تعادل نصف كوب من 

اخلضراوات املطهية, أو كوب من 
اخلضراوات الورقية غير املطهية, أو 

180 ملي لتر من عصير اخلضراوات(.

DASH جدول 6(: اخلطة الغذائية حلمية داش( 
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التوصيات اليومية تباعااً للمتناول من الطاقة
2600املجموعات الغذائية

سعر حراري
 2000

 سعر حراري
1600

سعر حراري

6 – 5 5 – 4 4

الفاكهة
)احلصة تعادل فاكهة واحدة متوسطة, أو 
نصف كوب من الفواكه الطازجة, املجمدة, 

املعلبة, ربع كوب من الفواكه املجففة, أو 
180 ملي لتر من عصير الفواكه(.

3 3 – 2 3 – 2

منتجات األلبان
 منخفضة أو خالية الدسم

)احلصة تــعادل كــوبًا من احلليب أو الزبادي 
أو 45 جرامًا من اجلنب(.

6 أو أقل 6 6 – 3

اللحوم ، واألسماك، والدواجن
)احلصة تعادل 90 جراماً من اللحوم, 

الدواجن أو األسماك املطهية(.

1 4 – 5   أسبوعيًا 3  أسبوعيًا

النقوليات، البذور، والبقوليات
)احلصة تعادل ثلث كوب من البقوليات, 
معلقتني من البذور, أو نصف كوب من 

البقوليات اجلافة(. 

3 3 – 2 2

الدهون والزيوت
)احلصة تعادل ملعقة شاي زيت نباتي, سمن 
صناعي, ملعقة طعام مايونيز منخفض الدسم 
أو ملعقتني طعام صوص السلطة منخفض 

الدسم(.

2 5   أسبوعيًا ---

ليات املحُ
لي  )احلصة تعادل معلقة طعام من السكر, اجلِّ
لي أو كوب  أو املربى, 15 جرامًا من حبوب اجلِّ

من الليموناته(.

DASH تابع /)جدول 6(: اخلطة الغذائية حلمية الداش 



- 47 -

وقد أظهرت حمية داش DASH أن حتديد تناول الصوديوم, الدهون, والكوليستيرول, باإلضافة 
إلى زيادة تناول اخلضراوات, والفواكه, ومنتجات األلبان قليلة الدسم ميكن أن يخفض من ضغط 
الدم املرتفع. وملزيد من التفصيل عن حمية داش DASH ميكن مراجعة موقع املعهد القومي للصحة 
بالشبكة العنكبوتية على املوقع www.nih.gov. وأوضح )اجلدول 6( اخلطة الغذائية حلمية داش 
DASH التي ُتعد مثاالً للنمط الغذائي الذي يتماشى مع التوصيات التغذوية احلديثة لصحة القلب. 
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الفصل الثالث
اجلديد في التغذية العالجية

شهد العالم خالل العقود األخيرة اهتماًما متزايدًا بدور التغذية العالجية، حيث ساهمت بعض 
الطرق، االكتشافات، واألبحاث احلديثة في تقدمي اجلديد مبجال التغذية العالجية أهمها ما يلي:

أواًل: تقدير كمية الكربوهيدرات ملرضى داء السكري 
كان مرضى داء السكري الذين يستعملون طريقة تقدير كمية الكربوهيدرات في تخطيط الوجبات 
يقومون بطرح كمية األلياف من املجموع الكلي للكربوهيدرات في حالة وجود أكثر من 5 جرامات 
من األلياف، حيث إنها ال تنتج سعرات حرارية. وفي حالة وجود نوعيـة معينـة مـن السكريات تدعى 
السكريات الكحولية مثل املانيتول السوربيتول، الزايلتول، وإسومالت على بطاقة العبوات، فيخصم 
الكربوهيدرات،  الكلية قبل حسـاب حصـص  الكربوهيدرات  مــن  السكريات  الكمية من  نصف هذه 
حيث إنها تنتج في املتوسط نصف كمية السعرات احلـرارية التي تنتجها السكريات العادية. ولكن 
أصدرت اجلمعية األمريكية لداء السكري سنة 2014 م بياناً يعدل التوصيات ملرضى داء السكري 
األفــراد طرح  الضروري ملعظم  "ليس من  كالتالي:  الكحولية  والسكريات  لأللياف  بالنسبة  البالغني 
كمية األلياف أو السكريات الكحولية من الكربوهيدرات الكلية في حالة استخدام طريقة تقدير كمية 
تقدير كمية  الغذائية في  العبوات  ببطاقة  الكلية  الكربوهيدرات  وبالتالي استخـدام  الكربوهيدرات". 

الكربوهيدرات ملرضى داء السكري.
       

ثانًيا: اختبارات األضداد في املصل  

التي  لألرجية  احملدثة  املادة  لتحديد  الدم  مصل  في   E املناعي  اجللوبولني  اختبار  يستخدم 
ُتظهر أعراض األرجية الغذائية. وقد استبدل قياس مستوى تركيز اجللوبولني املناعي E في املصل، 
ج ومقايسة املمتز املناعي املرتبط باإلنزمي  وقياس املادة احملدثة لألرجية باختبار ماص اإلشعاع املؤرِّ
وفي معظم األحيان يستخدم اختبار تركيز اجللوبولني املناعي G، وذلك باستخدام إنزمي مشع يحدد 
تركيز اجللوبولني املناعي E ويزود هذا التحليل بتحديد كمية اجللوبولني املناعي E اخلاص باملادة 
احملدثة  لألرجية. وقد أعد املعهد القومي األمريكي للصحة سنة 2010 م أن هذا االختبار هو األمثل 
واألدق لتحديد كمية اجللوبولني املناعي E في املصل اخلاص باملادة احملدثة لألرجية الغذائية، وذلك 
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وفول  القمح،  األسماك،  السوداني،  الفول  احلليب،  البيض،  لألرجية جتاه  املختبر وخصوًصا  في 
الصويا. وكلما زاد تركيز اجللوبولني املناعي E زادت أعراض األرجية. 

ثالًثا: تقدمي األطعمة احملدثة لألرجية لألطفال
كـانـت تـوصـيات األكـاديـمية األمــريكية لألطــفال حـتى بـداية الـقرن الـعشرين بـالنسبة لألطفال 
املعرضني خلطورة حدوث األرجية جتاه األطعمة بتأخير تناول األطعمة األكثر إحداًثا لألرجية التي 
تشمل فول الصويا، البيض، الفول السوداني، النقوليات )املكسرات(، األسماك واحملاريات البحرية 

إلى ما يلي : 
عندما يصل عمر الطفل عامه األول ميكنه تناول فول الصويا.. 1
عندما يصل عمر الطفل السنة الثانية من العمر ميكنه تناول البيض.. 2

املكسرات، . 3 السوداني،  الفول  تناول  )3-4( سنوات ميكنه  بني  ما  الطفل  عمر  عندما يصل 
األسماك واحملاريات البحرية. 

اجلهاز  طب  جمعية  لألطفال،  األمريكية  األكادميية  توصيات  صدرت  م   2008 سنة  في  ولكن 
الهضمي والكبد والتغذية، حدوث توصيات وهيئة سالمة الغذاء األوروبية، وصدرت توصيات املعهد 
القومي لألرجية واألمراض املعدية بأمريكا، وذلك بعدم وجود أبحاث تأكيدية تفيد بأن تأخير تقدمي 
أطعمة مثل البيض، األسماك األطعمة التي حتتوي على بروتينات زبدة اللوز عن األشهر الست األولى 
من عمر الطفل سوف تؤخر أو متنع حدوث األرجية من هذه األطعمة، باإلضافة إلى عدم وجود أبحاث 
الرضاعة  أو  أو أي أطعمة أخرى خالل احلمل،  اللوز  لزبدة  بأن جتنب األم احلامل  تفيد  تأكيدية 
الطبيعية تخفض من خطورة تعرض الرضيع لألرجية الغذائية. وفي سنة 2016  م أكدت اجلمعية 

األسترالية للمناعة اإلكلينيكية واألرجية نفس التوصيات السابقة.
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أواًل، املراجع العربية
• اململكة 	 املدني، جدة،  دار  الثالثة،  الطبعة  احلياة،  مراحل  التغذية خالل  علي،  خالد  املدني، 

العربية السعودية )2009 م(.
• املدني، خالد علي، العامر، هدى بنت سليمان، التغذية والصحة، دار املدني بجدة، اململكة 	

العربية السعودية، ومكتبة ذات السالسل بالكويت، ومكتبة دبي باإلمارات العربية املتحدة، 
ومكتبة دار الفكر بالقاهرة، جمهورية مصر العربية )2016 م(.

• عويضة، عصام حسن، تخطيط الوجبات الغذائية، )الطبعة الثالثة(، العبيكان للنشر، الرياض، 	
اململكة العربية السعودية )2009 م(.

•  لبنية، محي الدين، العالج الغذائي لألمراض، دار الصابوني، حلب، سوريا )1998 م(.	
• نصرت، حسن نور الدين، املدني، خالد علي، الرعاية الطبية احلديثة والتغذية السليمة، اململكة 	

العربية السعودية )1998 م(.

ثانيًا، املراجع األجنبية

•	 Description	of	Lifestyle	Intervention,	Diabetes	Prevention	Program	Research	Group,	Diabetes	

Care	2165-2169,	(2012).

•	 Krause’s	Food	and	Nutrition	Care	Process,	L	K	Mahan		and	JL	Raymond,	Saunders	Elsevier.	St.	

Louis,	Missouri,	USA,	(2017).
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Edition),	Lippincott	Williams	&	Wilkins.	Philadelphia,	PA,	USA	,(2008).
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R,	Cambridge	University	Press,	New	York	,	USA,	(2012).
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