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مويدوصلا

نمةضفخنمةبسنيوحتيتلاةيئاذغلاةبجولا:اثلاث

صمويدوصلا

ادجةضفخنمةبسنيوحتيتلاةيئاذغلاةبجولا:اعبار

مويدوصلانم

مويدوصلاةدودحملاةبجولاىلإلباوتلاوتاراهبلاةفاضإ

مويدوصلارداصم

تابجوطيطختخيبةمدختسملاةيئاذغلالئادبلامئاوق

مويدوصلاةدودحمةيئاذغ

D]

ةايحنيسحتل

335

335

336

336

336

337

337

337

338

338

339

341

343

345

347

350

352

353

354

355

357

357

358

358

360

عوضوملا

نمزملايولكلالشفلاىضرملةيئاذغلاةجلاعملا–ج

مدلاàبنوهدلاىوتسمعافتراببحاصملا

نمزملايولكلالشفلاىضرملةيئاذغلاةجلاعملاعبتت

ضارمأبةلصتاذحئاصنوةمهمةيئاذغتامولعم

ىلكلا

ىلكلاتايصح–د

(كيرويلاضمح)كيلوبلاضمحتايصح.1

كيلوبلاضمحتايصحىضرملةيئاذغلاةجلاعملا

تالاسكوألاتايصح.2

تالاسكوألاتايصحىضرملةيئاذغلاةجلاعملا

مويسلاكلاتايصح.3

مويسلاكلاتايصحىضرملةيئاذغلاةجلاعملا

ىضرملاةصاخ،ةيلوبلاتايصحلابةباصإلانمةياقولا

.اهبمهتباصإترّركتنيذلا

ةيجاتلانييارشلابلصتىضرمةيذغت10

ةمدقم

نييارشلابلصتضرمصيخشت

بلقلاضارمأ)نييارشلابلصتضرملةببسملالماوعلا

(ةيجاتلا

نهدلاوألورتسلوكلاىوتسمعافتراوةيئاذغلالماوعلا

مدلاàب

نييارشلابلصتضرمبةباصإللةضرعدارفألارثكأ

ةيجاتلانييارشلابلصتضارمأبكمسلاتيزةقالع

نييارشلابلصتنمةياقولا

ةلاحخيباهلوانتعونمملاةيذغألاواهلوانتحومسملاةيذغألا

نييارشلابلصتضرم

مدلاàبلورتسلوكلاىوتسمعافترالةيئاذغلاةجلاعملا

ايئاذغلالكشلا:الوأ

Iايئاذغلالكشلا:ايناث

IIاىئاذغلالكشلا:اثلاث

ىوتسمعافتراهبمكحتللةيئاذغلالئادبلامئاوق

تابجولاطيطختدنعمدلاخيبنوهدلاولورتسلوكلا

ةيئاذغلا

:

.
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ةايحنيسحتلعوضوملاةحفصلاعوضوملا

422 كايلسلاىضرملحئاصنوةمهمةيئاذغتامولعم D ءاذغلادشرم)ةسيئرلاءاذغلاتاعومجممادختساال

423 نوركىضرم–ب D ةبجوطيطختخيب(ةيئاذغلالئادبلاماظنو،يمرهلا

423 نوركىضرملةيئاذغلاةجلاعملا D 399 مويدوصلاةدودحمةيئاذغ

D399ةيودألاDةلاحخيباهلوانتعونمملاةيذغألاواهلوانتحومسملاةيذغألا

424 نوركضرمطغضعافتراىضرملحئاصنوةمهمةيئاذغتامولعم D

425 نوركىضرملةلماكتمةيئاذغةبجوطيطختال401مدلا

426 نولوقلا)ةظيلغلاءاعمألا:اًعبار( D 403 ةيبلقلاةطلجلاىضرملةيئاذغلاةجلاعملا

426 نولوقلافئاظوال405يناقتحالابلقلا(لشف)روصقىضرملةيئاذغلاةجلاعملا

426 نولوقلاضارمأ D

426 جترلا)نولوقلالصوحتضرم–أ( D يمضهلازاهجلاىضرمةيذغت12

427 ةيئاذغلافايلألابةينغلاةيذغألادئاوف D 407 ةمدقم D

427 نولوقلالصوحتضرملةيئاذغلاةجلاعملا D 407 ءىرملا:الوأ D

428 فايلألابةينفلاةيئاذغلالئادبلاتاعومجمال407،يرملافئاظو D

ىضرملةيئاذغلافايلالابةينغةيئاذغةبجوطيطختال.وع

407 ءيرملاضارماال

431 نولوقلالصوحت407(زجاحلاباجحلاقتف)ىوجفلاقتفلا–أ D

432 نولوقلاةحرق)يحرقتلاجنلوقلا–ب( D 408 ىوجفلاقتفللةيئاذغلاةجلاعملا D]

432 يحّرقتلاجنلوقلاىضرملةيئاذغلاةجلاعملا D 408 سيتكافوزيإلا)ءيرملاباهتلا–ب( D

433 ريساوبلا–ج D . .. . . . . . .

409 ءىرملاباهتلالةيئاذغلاةجلاعملا D

434 ريساوبللةيئاذغلاةجلاعملا D 410 ةفسرحلاداهملا*ةيلاخةفيفخةيئاذغةبحطيطخت D

يرحلاداوملانمةي.---بجوبطب

434 كاسمإلا–د D قتفلاىضرملاهلوانتحومسملاةيذغألاضعبرصحال

435 حكاسماللةيئاذغلاةجلاعملا D 410 اهلوانتعونمملاةيذغألاضعبو،ءيرملاباهتلاوأيوجفلا

436 ةيئاذغلافايلالابةينغةيئاذغةبجوطيطختال412ةدعملا:ايناث D

436 كاسمإلانمةياقوللحئاصن D 412 ةدعملافئاظو D

437 يبصعلانولوقلا)جيهتملانولوقلاةمزالتم–ـه( D 412 ةدعملاضارمأ D

437 يبصعلانولوقلاضارعأ D 412 ةدعملاباهتلا-أ D

437 يبصعلانولوقللةيئاذغلاةجلاعملا D 412 ةدعملاباهتلالةيئاذغلاةجلاعملا D

438 لاهسإلا–و D 413 ةيمضهلاةحرقلا–ب D

439 داحلالاهسإلابابسأ D 414 ةيدعملاةحرقلا – D

439 نمزملالاهسإلابابسأ D 414 رشعىنثالاةحرق – D

440 داحلالاهساللةيئاذغلاةجلاعملا D 415 ةجلاعملا( رشعىنثالاوةدعملاةحرفةحرقللةيئاذغلا D

440 نمزملالاهساللةيئاذغلاةجلاعملا D ةحرقةيمضهلاةحرقلاىضرملةيئاذغتابجوطيطختال

441 عضرلالافطألاىدللاهسإلا D 416 ةدعملا( رشعىنثالاو

441 عضرلالافطألاىدللاهسإللةيئاذغلاةجلاعملا D 419 ةقيقدلاءاعمألا:اثلاث D

. - - - - - -- 419 ةقيقدلاءاعمألافئاظو D

Dسايركنبلاودبكلاىضرمةيذغت42013ةقيقدلاءاعمألاضارمأ

Dةرارملاو420(ةيئاوتسالاريغةراحلادالبلالاهسإ)كايلسلاضرم–أ

443 دبكلا:الوأ D 420 كايلسلاىضرملةيئاذغلاةجلاعملا D

421 كايلسلاىضرملةلماكتمةيئاذغةبجوطيطختال

.ا
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468

471

471

471

472

473

474

475

479

480

481

482

482

483

484

484

484

485

485

486

486

487

487

487

487

487

488

488

491

494

496

عوضوملا

؟(نيمسلا)نيدبلليلاثملانزولاام

؟يدلةنمسلاةجردام؟نيمسانأله

ةنمسلاةجردسايق

دلجلاتحتنهدلاةقبطكّمُس-أ

نزولاةقيرط–ب

(مسجلاةلتكبستم)مسجلاةلتكرشؤم-ج

مسجلابيكرتسايقةزهجأ-د

ةنمسلابابسأ

عوجلاوعبشلاةيرظن

ةنمسلاعاونأ

اهراطخأوةنمسللةيحصلارارضألا

ةنمسلابةطبترملاضارمألا

يركسلاضرمبةنمسلاةقالع-أ

مدلاطغضعافترابةنمسلاةقالع–ب

بلقلاضارمأبةنمسلاةقالع-ج

ةرارملاضارمأبةنمسلاةقالع–د

سرقنلاضرمبةنمسلاةقالع-ـه

ناطرسلاضرمبةنمسلاةقالع–و

ةيئاذغلارصانعلانمنامسلاتاجاح

ةقاطلا–أ

تانيتوربلا–ب

تارديهوبركلا–ج

نوهدلا–د

نداعملاوتانيماتيفلا-ـه

ءاملا–و

ةنمسلاةجلاعم

ةقاطلاةليلقلاةيئاذغلاةيمحلابةنمسلاةجلاعم:الوأ

نيدبلاصخشللةيئاذغلاتاداعلارييغت-أ

ةيبيرقتلاةقاطلاتاجاحباسح–ب

نيدبصخشلةيمويلاةقاطلاتاجاحباسحىلعلاثم

ةضفخنم)تارعسلاةليلقةيئاذغةيمحطيطخت–ج

نيدبلاصخشلل(ةقاطلا

تارعسلاةليلقةيئاذغةيمحطيطختقئارط–

نيدبلاصخشلل(ةقاطلاةضفخنم)

ةيضايرلاةطشنألاةسرامم-د

ةيئاذغلاةفاقثلا–ـه

نيدبلاصخشللةمهملاةيئاذغلاتامولعملاضعب

ةايحنيسحتل

443

444

444

445

446

446

446

449

451

451

452

454

454

455

455

456

456

456

457

458

460

461

461

461

462

497

503

504

505

463

463

464

465

465

466

عوضوملا

دبكلافئاظو–

دبكلاضارمأ–

(ناقريلا)يدبكلاباهتلالا-أ

(دبكلاعّمشت)يدبكلافيلتلا-ب

دبكلاخيبضرمبةباصإلاةلاحخيبثدحتىتلاتاريغتلا

فيلتلاويدبكلاباهتلالاىضرملةيئاذغلاةجلاعملا

يدبكلا

دبكلاىضرملةيئاذغلاتاجاحلا

يدبكلاباهتلالاىضرملةنزاوتمةيئاذغةبجوطيطخت

يدبكلافيلتلاو

أشنملايدبكلاغامدلالالتعاوأيدبكلاءامغإلا–ج

يدبكلاءامغإلاىضرملةيئاذغلاةجلاعملا

يدبكلاءامغإلاىضرمل(نقحلا)ةيوعملاريغةيذغتلا

نيتوربلاةليلقلاةيئاذغلا

(ةيرارملاةلصوحلا)ةرارملا:ايناث

ةرارملافئاظو–

ةرارملاضارمأ–

ةيرارملاىصحلا-أ

ةيرارملاةلصوحلاباهتلا–ب

باهتلاوةيرارملاىصحلاىضرملةيئاذغلاةجلاعملا

ةيرارملاةلصوحلا

ةرارملاىضرملةيئاذغةبجوطيطخت

ةبجولابةلصتاذحئاصنوةمهمةيئاذغتامولعم

نهدلاةليلقلاةيئاذغلا

سايركنبلا:اثلاث

سايركنبلاضارمأ–

سايركنبلاباهتلا-أ

سايركنبلاباهتلالةيئاذغلاةجلاعملا

ت

.

ت

ءاندبلا(نامستنالا)ةيذغت14

ةمدقم

؟ةنمسلاام

مالسإلارظنةهجونمماعطلالوانتخيبطارفإلا

؟اذامل،فيحنمهضعبونيدبسانلاضعب

؟بجوملاةقاطلانزاوتام

ةنمسلابةطبترملاءاذغلاتانوكم
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564

565

566

566

566

566

566

567

568

569

569

570

571

573

573

574

574

574

عوضوملا

ةليوطةّدمموصلا-ـه

نيتوربلابموعدملاموصلا–و

ةينيصلاربإلا–ز

باشعالا–ح

تاميركلا–ط

ةيكيتسالبلاسبالملا–ي

ةيئابرهكباطقأىلعةيوتحملاةزهجألا–ك

ةيحارجلاتايلمعلاىضرمةيذغت15

D]

D]

D]

D]

D]

D]

D]

روسكلاوقورحلاو

ةمدقم

ةدعملانمءزجلاصئتسادعبىضرملاةيذغت

ةدعملانمءزجلاصئتسادعبةيئاذغلاةجلاعملا–

تارديهوبركلاةليلقةيئاذغةبجوطيطختلاتاداشرإ–

ةدعملانمءزجلاصئتساضارعأنيبمكحتلل

خيباهلوانتعونمملاةيذغألاواهلوانتحومسملاةيذغألا–

ةدعملانمءزجلاصئتساةلاح

تارديهوبركلاةليلقةيئاذغةبجوطيطخت–

ةدعملانمءزجلاصئتسالةيئاذغلاتافعاضملا–

ءزجةلازإبةلصتاذحئاصنوةمهمةيئاذغتامولعم–

ةدعملانم

ةقيقدلاءاعمألانمءزجةلازإدعبىضرملاةيذغت

ةيئاذغلارصانعلاصاصتماءوس–

ةقيقدلاءاعمألانمءزجةلازإتافعاضم–

ءاعمألانمءزجلاصئتسادعبةيئاذغلاةجلاعملا–

ةقيقدلا

:

ا

:

ةحونمملا

508

508

510

510

512

513

513

516

524

528

537

543

543

544

545

546

547

548

575

576

576

576

577

577

578

578

578

579

581

582

ةرارملاةلازإدعبىضرملاةيذغت

ريساوبلاةيلمعدعبىضرملاةيذغت

ءيرملاوأمفلابةيحارجلاةيلمعلادعبىضرملاةيذغت

نيتزوللالاصئتسادعبىضرملاةيذغت

يوعملازاهجلاروسانةلاحخيبةيذغتلا

دبكلانمءزجلاصئتسادعبىضرملاةيذغت

سايركنبلاةحارجةلاحخيبةيذغتلا

قورحلاىضرمةيذغت

قورحلاىضرملةيئاذغلاةجلاعملا–

ةيذغتبةلصتاذحئاصنوةمهمةيئاذغتامولعم–

قورحلاىضرم

ةرشابمروسكلادعبىضرملاةيذغت

549

549

550

551

551

552

552

554

555

556

556

556

558

563

564

عوضوملا

؟اًيحصنومأملانزولاضفخلدعمام

نزولاخيبمكحتللةيئاذغلافايلألا

ةيحصلاةقاشرلاةيمح

؟ةيحصيهاذامل:ةقاشرلاةيمح–

ةيحصلاةقاشرلاةيمحءدبلبقةمهمتاميلعت–

ةيحصلاةقاشرلاةيمحنمجذامن–

رعسفلألاةيمح–أ

ةعباتتملاةيمحلا–ب

ناضمرةيمح–ج

نييتابنلاةيمح–د

ةمراصلاةيمحلا–ـه

ةضايرلابةنمسلاةجلاعم:ايناث

ةيئاذغلاةيمحلاقيبطتءانثأخيبةضايرلادئاوف–

؟اًعمةضايرلاوةيمحلااذامل–

ةسراممءانثأخيبمسجلااهقرحييتلاةقاطلاةيمكام–

؟ةضايرلا

ةيمحقيبطتءانثأةيضايرلاكجمانربمّمصتفيك

؟ةقاشرلا

ةبسانملاةّدملاام؟ةيضايرلانيرامتلاسرامتىتم–

؟كلذل

ةيضايرلانيرامتلاءدبلبقةمهمتاداشرإوحئاصن–

قيبطتءانثاخيبنزولاصاقنإللماشيضايرجمانرب–

ةقاشرلاةيمح

ءامحإلانيرامت-أ

نزولاصاقنإلةيساسألاةيضايرلانيرامتلا-ب

ءاخرتسالانيرامت–ج

ةحارجلابةنمسلاةجلاعم:اثلاث

نوهدلاطفش-أ

ءاعمألليبناجلالصولاةيلمع-ب

ةدعملا(ميسقت)ةئزجتةيلمع–ج

نيكفلاطبر–د

ةدعملاخيبنولابلاخدإ-ـه

ىصوملاريغ)أطخلاقئارطلابةنمسلاةجلاعم:اًعبار

(اهب

ةيودألا-أ

ةنزاوتملاريغةيئاذغلاتابجولا–ب

ءاذغلانمةدافتساللةعناملاداوملا–ج

يبطلامايصلاوأديدشلاعيوجتلا–د

D]
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605

605

606

607

608

608

609

613

613

614

615

616

617

619

620

622

622

622

624

625

627

627

627

628

629

630

630

عوضوملا ةايحنيسحتل

نانسألاسوستوةيذغتلا18

583Dةمدقم

584Dنسلليئانبلابيكرتلا

585Dنانسألاسّوستبابسأ

586Dنانسألاسّوستبةباصإللةضرعدارفألارثكأ

586Dنانسألاسّوستضارعأ

586Dنانسألاسّوستنمةياقولا

سّوستبةلصتاذحئاصنوةمهمةيئاذغتامولعمال587

نانسألا588

ناطرسلاوةيذغتلا5909

591Dةمدقم

ناطرسلابةباصإلابةلصلاتاذلماوعلاال592

ناطرسلابءاذغلاةقالعال593

593Dةلصلاتاذةيذغألاتافاضموةيئاذغلارصانعلا

ناطرسلابةباصإلاب593

593Dناطرسلاثودحةيلآ

594Dناطرسلانمةياقولا

594Dناطرسلاىضرماهلضّرعتييتلاةيئاذغلاتالكشملا

Dناطرسلاىضرملةيئاذغلاةجلاعملا

ناطرسلاىضرمةيذغتقئارطال594

Dمفلابةيذغتلا–أ

Dبوبنألابةيذغتلا–ب

597D(ةدروألابنقحلا)ةلماشلاةيوعملاريغةيذغتلا-ج

ناطرسلاىضرملحئاصنوةمهمةيئاذغتامولعمال597

. .- 598

لافطألاوعضرلاضارمألةيئاذغلاةجلاعملا20توو

598Dةيضيأةيقلخضارمأبنيباصملالافطألاةيذغت:الوأ

(ةيثارو)599

Dةيثارولاضيألاضارمأ

601Dايروينوتيكلينفلاضرم-أ

601Dايروينوتيكلينفلاضرمضارعأ

Dايروينوتيكلينفلاضرملةيئاذغلاةجلاعملا

نينآلألينفلاةليلقةيئاذغةبجوطيطختال602

Dلينفلاىضرمةبجوخيبةيئاذغلارصانعلاباسح

ايروينوتيك

عوضوملا

(مدلارقف)ايمينألاةلاحيفةيذغتلا16

ديدحلاصقنايمينأىضرمةيذغت

ديدحلاصقنايمينأضارعأ–

ديدحلاصقنايمينأبةباصإللةضرعدارفألارثكأ–

مسجلاخيبديدحلاروص–

مسجلاخيبديدحلاصاصتما–

مسجلاخيبديدحلاىوتسمسايق–

ديدحلاصقنايمينأنمةياقولا–

ديدحلاصقنايمينأةجلاعم–

صقنايمينأىضرملحئاصنوةمهمةيئاذغتامولعم–

ديدحلا

ةيئاذغلاةبجولانمةصتمملاديدحلاةيمكباسح–

ديدحللةحرتقملاةيئاذغلاتارّرقملاديدحتسسأ–

ةثيبخلاايمينألاىضرمةيذغت

ةمدقم–

ةثيبخلاايمينألابةباصإللةضرعدارفألارثكأ–

ةثيبخلاايمينألاضارعأ–

ةثيبخلاايمينألانمةياقولا–

ةثيبخلاايمينألاةجلاعم–

ايمينألاىضرملحئاصنوةمهمةيئاذغتامولعم–

ةثيبخلا

سرقنلاىضرمةيذغت17

ةمدقم

سرقنلاضرمضارعأ

سرقنلاضرمصيخشت

سرقنلاضرمبةباصإللةضرعدارفألارثكأ

ةيئاذغلارصانعلانمسرقنلاىضرمتاجاح

سرقنلاضرملةيئاذغلاةجلاعملا

ةلاحخيباهلوانتعونمملاةيذغألاواهلوانتحومسملاةيذغألا

سرقنلاضرم

ىضرملنيرويبلانمىوتحملاةليلقةيئاذغةبجوطيطخت

سرقنلا

سرقنلاضرمنمةياقولا
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يلاثملامسجلانزونمةبسنلا

(يناثلالصفلارظنا)يئاذغلامييقتلا
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ايروينيتسيسوموهلاضرم-ـه

ايروديسأكينولافيملاضرم-و

(MSUD)بيقيقلاركسلوبىضرم–ز

لافطألاوعضرلاضارمأةلاحخيبةيذغتلا:ايناث

بيصتيتلاةيقلخلاريغضارمالاضعبىلعةلثما

لافطألاوعضرلا

ةيقردلاةدغلالومخ–أ

يقردلاممستلاضرم–ب

كاسمإلا–ج

صغملا–د
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يعانصلابيلحلازيكرتةدايز–و
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داحلاباهتلالا–ط

نمزملاباهتلالا–ي

ةيساسحلا–كل

كايلسلاضرم–ل

ىدلةقاطلاونيتوربلاصقنببسبةيذغتلاءوس–م

لافطألا

سمسارملا–

ركرويشاوكلا–

يسمسارملاركرويشاوكلا–

(مزقتلا)يئاذغلامسجلامجحرغص–

لافطألاىدلنزولاصقن–

نعمجانلاةيذغتلاءوسضارمأنمجالعلاوةياقولا

ةقاطلاونيتوربلاصقن

نملافطالاةياقول(UNICEF)ةلوفطلاةمظنمتاداشرإ

ةقاطلاونيتوربلاصقننعمجانلاةيذغتلاءوس

صقننعمجانلاةيذغتلاءوسنملافطألاةجلاعم

ةقاطلاونيتوربلا





.ميدقت

متاخىلعمالسلاوةالصلاو،هيفاكرابماًدمحهللدمحلاو،ميحرلانمحرلاهللامسب

،،،لعبو،،،نيلسرملاديسوءايبنألا

ناكءاوس،ضيرملاوميلسلاصخشلامامتهابىظحتيتلامولعلانمةيذغتلاملعحبصأ

ةظفاحملل-هللادعب-لوألاعافدلاطخيه(ةنزاوتملا)ةحيحصلاةيذغتلانأل،اّينغوأاريقف

.اهنمءافشلاو،ضارمألانمةياقولاو،ةحصلاىلع

نمديدعلاءافشخيبءاذغلامادختساوةيجالعلاةيذغتلابرضاحلاتقولاخيبمامتهالادادزي

ةيذغتلاىلوتةمدقتملالودلانأدجناذهلو.ضارمألابةباصإلانمةركبملاةياقولاوضارمألا

.يحارجلاجالعلاوأ،يئاودلاجالعلاباهمامتهانعلقيالاًمامتهاةيجالعلا

وأتايفشتسملاخيبىضرملاىلإةلّدعمةيئاذغتابجوميدقتىلإةيجالعلاةيذغتلافدهت

يذلارمألا،ةيئاذغلارصانعلانممهتاجاحبمهدّوزتو،ةيحصلامهتلاحعممءالتت،اهجراخ
- وت-هحييفوه....".م...-..الل

فدهت.مهئافشنملجعيو،ضرملاتافعاضملمهضرعتنمو،ةيحصلامهتلاحروهدتنمدحي

زاهجلاوأ،ةيلكلاوأ،دبكلاكضيرملامسجءازجأضعبةحارإىلإاضيأةيجالعلاةيذغتلا

.اهبةباصملاضارمألاوأ،تابارطضالاةجلاعمل،اهريغويمضهلا

àمهسُتلب،بسحفضارمألانمديدعلاءافشىلعةيجالعلاةيذغتلادئاوفرصتقتالو

ضيفختبكلذو،ضارمألاهذهلثماهونطاوميناعييتلالودللةمخضةيلامغلابمريفوت

.ةيبطلاريقاقعلاوةيحصلاتامدخلاىلعقافنإلافيلاكت

:امه،نايسيئرناببساذهةيجالعلاةيذغتلاباتكفيلأتىلإينعفددقلو

ةجلاعملةيساسأةادأّدَعُتاهنأعم،لماكلامامتهالاةيجالعلاةيذغتلاتايفشتسملاءاليإمدع
وم

àبةمدختسملاىرخألاقئارطلامعدو،هلاحفتساوضرملامقافتعنمو،ضارمألانمديدعلا

لئاسولاوقئارطلافلتخمريفوتلاهنمايعس،يحصلاعاطقلابةنوآلاهذهخيبةلودلامامتها

.ضيرملاةجلاعملةيرورضلا

تاذةيلودلاتامظنملاتايصوتوةيملعلاعجارملاثدحأعضوباتكلااذهخيبتيخوتدقلو

بولسأنوكينأىلعاًدهاجتلمعو،لماشوطّسبموحنىلعكلذو،ةيجالعلاةيذغتلابةلصلا
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يهو،اهنمةدافتسالاوتامولعملاقيبطتىلعئراقلانيعُييكل:اًعتمماًحضاوالهسباتكلا

دوعسكلملاةعماجبةيذغألامولعمسقخيبةيثحبلاوةيسيردتلايتربخنمةاحوتسمتامولعم

تايلكلاوةلديصلاوبطلاوةعارزلاةيلكخيبةبلطلاةجاحاهلالختسّملت،ةديدعتاونسل

.ةيجالعلاةيذغتلالاجمخيبيجهنمعجرمىلإةرظانملا

ىلعةدئافلاوعفنلابدوعيس،ةيئاذغلاتابجولاطيطخت»باتكنأكلذىلإفضأ

مءالتتةيئاذغتابجودادعإنممهنكميذإ،تايفشتسملاهبءابطألاوةيذغتلاييصاصتخا

ىوتحملاةقيرطبىضرملابةصاخلاةيذغألالوادجتددعأدقو.ضيرملليحصلاعضولاو

اهيلإجاتحييتلاتايمكلاديدحتءرملاىلعلهسياّمم،(دحاولاليدبلاوأ)ةدحاولاةصحلاب

àبةلوادتملا،ايملاعاهيلعقفتملاتاحلطصملابمازتلالاتلواحامك،ةيئاذغلاةداملانمضيرملا

.سابتلاللاًعنمةيزيلجنإلاتاحلطصملاباهتفدرأو،ةيبرعلاةغللا

لصفلالوانتيو،ءاذغلاتانوكماهنملوألالوانتي،الصفنيرشعودحاوىلعباتكلايوتحي

نوهدلاوتانيتوربلاوةقاطلانمضيرملاتاجاحثلاثلالصفلاو،ةيجالعلاةيذغتلاسسأيناثلا

ةيئاذغلاتابجولاسماخلالصفلاو،ةيئاذغلاتابجولاطيطختعبارلالصفلاو،تارديهوبركلاو

ةيوعملاريغةيذغتلاوةيوعملاةيذغتلانانمضتيفعباسلاوسداسلانالصفلااّمأ.تايفشتسملاخيب

يناثلاورشعيداحلاورشاعلاوعساتلاونماثلالصفلاشقانيو.يلاوتلاىلع(نقحلابةيذغتلا)

ىضرمةيذغتو،ىلكلاىضرمةيذغتو،يركسلاىضرمةيذغترشععبارلاورشعثلاثلاورشع

ةيذغتو،يمضهلازاهجلاىضرمةيذغتو،مدلاطغضعافتراىضرمةيذغتو،نييارشلابلصت

رشعسماخلالصفلاقرطتيو.(نامّسلا)ءاندبلاةيذغتو،ةرارملاوسايركنبلاودبكلاىضرم

رشعسداسلالصفلالوانتينيحخيب،روسكلاوقورحلاوةيحارجلاتايلمعلاىضرمةيذغتىلإ

،سرقنلاىضرمةيذغتو،ايمينألاةلاحخيبةيذغتلارشععساتلاورشعنماثلاورشععباسلاو

ةيئاذغلاةجلاعملانورشعلالصفلالوانتيو.ناطرسلاوةيذغتلاو،نانسألاسّوستوةيذغتلاو

يهتنيو.ةيئاذغلاةلاحلامييقتنورشعلاويداحلالصفلالوانتيو،لافطألاوعضرلاضارمأل

،ةيبنجألاوةيبرعلاعجارملاو،ةسيئرلالوادجلانماًددعنّمضتتقحالملانمةعومجمبباتكلا

.ةيبرعلابرخآوةيزيلجنإلاةغللابتاحلطصملاتبثو

ةبتكمللهجارخإوفلؤملااذهراهظإهبيئالمزنممهسأنملكىلإركشلابهجوتأ،اماتخ

يدسينملكلاًركاشنوكأسو،هدحوهلللامكلافينمروصقلاضعبكانهنوكيدقو،ةيبرعلا

هللالأسأو،عفنلاهبمعينأو،باتكلااذهفيلأتيبتقفودقنوكأنألمآو.دقنلاوأةحيصنلا

هللاىتأنمالإنونبالولامعفنيالموييلعفشياحلاصالمعهلعجينأو،يلمعينملبقتينأ

.نيملاعلابرهللدمحلانأاناوعدرخآو،ميلسبلقب

م2014:قفاوملا،ـه1435:ةرونملاةنيدملا

ةضيوعنسحنبماصعروتكدلاذاتسألا

ةرونملاةنيدملا–ةبيطةعماج–مولعلاةيلك

(اقباسدوعسكلملاةعماج)

eewaidah@hotmail.com

.ا



1لصفلا

Foodعاذغلاتانوكم constituents

ناديمنم

يفمهمريثأتنمكلذلامل،ًايموياهلوانتييتلاةيئاذغلاةبجولاتانّوكمفرعينأناسنإلليغبني

،تانيتوربلانمةيساسألاةيئاذغلاةبجولاتانّوكمفلأتت.(ةيلقعلا)ةينهذلاهتاردقوىندبلاهطاشنوهتحص
وب--

نّيعتييتلارومألازرباهذهو.ىرخالارصانعلاضعبو،ءاملاو،تانيماتيفلاو،نداعملاو،نوهدلاو،تارديهوبركلاو

:ةيساسألاكئاذغتانّوكمصوصخباهفّرعتكيلع

.مسجللةيئاذغلاةبجولاتانّوكمةيمهأ-1

.ةيئاذغلاةبجولاتانّوكمنمةيمويلاكتاجاح-2

.ةيئاذغلاةبجولاتانّوكملةيئاذغلارداصملا-3

.مسجلاىلعةيئاذغلاةبجولاتانّوكمصقنضارعأ-4

.ةيئاذغلاةبجولاتانّوكمبةطبترملاضارمألا-5

ىلعءرملاةدعاسمفدهب؛تسلاطاقنلاهذهىلإ–زاجيإلانمءىشب–باتكلااذهايانثىفقرطتنفوسو

.ءاذغلابةطبترملاضارمألابةباصإلانمهيقت،ةنزاوتمةيئاذغتابجولوانت
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(Proteins)تانيتوربلالوألانوكملا

نمف،ةفلتخملامسجلاةجسنأمظعمنيوكتيفاهماهسإىلإًارظن،ناسنإلامسجاهيلإجاتحييتلاةيئاذغلارصانعلامهأدحأتانيتوربلاّدَعُت

Amino)ةينيمألاضامحألانمةيئانبتادحونمةفلؤمةيوضعتابكرماهنأبتانيتوربلافّرعُت.ضرألاىلعةايحلارهاظمنميأةيؤرنكميالاهنود

Acids)ةيديتببطباورةطاسوباهضعببةلصتم(PeptideBonds)،ناسنإلامسجنزونم%20هتبسناملكشتيهو.

ةيزكرمنوبركةرذبناطبترتامهو))AminoGroup(نيمأةعومجمو،)CarboxyGroup(ليسكوبركةعومجمنمينيمألاضمحلافلأتي

:هاندأحضوموهامكنيجورديهةرذبو،(R)ةيبناجةلسلسبطبترت

NH2

لا

H – C – COOH

ا

R

افلأ–ينيمأضمح

ProteinTypes)يمويلاءاذغلايفةدوجوملاتانيتوربلاعاونأ in DailyFood)

:امه،نيسيئرنيمسقىلإتانيتوربلاميسقتنكمي

LowNutritional)ةيئاذغلاةميقلاةضفخنملاتانيتوربلا:ًالوأ Value Proteins)

دمتعينيحاهنمفلاتلاضيوعتومسجلايفةديدجةجسنأءانبىلعةرداقنوكتالدقو،رثكأوأدحاويساسأينيمأضمحاهصقنيتانيتوربيه

ريدجلانمو.ةيتابنلاتانيتوربلانماهريغو،زرألاو،حمقلاو،روذبلاو،تايلوقبلاتانيتورباهلثمو،نيتوربللًاديحوًاردصماهفصوبناسنإلااهيلع

تانيتوربلانمعونلااذهىلعقلطيو،ةيساسألاةينيمألاضامحألانميأىلعنايوتحيال(Gelatin)نيتاليجلاو(Zein)ةرذلانيتوربنأركذلاب

.ةرذلالثم،ًايلكةلماكلاريغتانيتوربلاوأةلماكلافصنتانيتوربلامساًانايحأ

HighNutritional)ةيئاذغلاةميقلاةعفترملاتانيتوربلا:ًايناث value Proteins)

فلاتلاحالصإوةجسنألاومنلةمزاللامسجلاتاجاحنيمأتلةيفاكتايمكبواهعيمجةيساسألاةينيمألاضامحألاىلعيوتحتتانيتوربيه

نيحاهنمفلاتلاضيوعتومسجلايفةديدجةجسنأءانبىلعاهتردقىلإًارظن،(CompleteProteins)ةلماكلاتانيتوربلابًانايحأىّمسُتو.اهنم

تانيتورب:لثم،اهعيمجةيناويحلاتانيتوربلالمشيتانيتوربلانمعونلااذهّنأركذُي.هئاذغيفنيتوربللًاديحوًاردصماهفصوبناسنإلااهيلعدمتعي

.كامسألاو،نجاودلاو،ءارمحلاموحللاو،ضيبلاو،بيلحلا

Importanceof)ناسناللتانيتوربلاةيمهأ Proteins for Human)

.ةيذغتلايفاهتيمهألنايبيتأياميفو،ناسنإلاةيذغتيفًالعافًاماهسإتانيتوربلامهسأ

:لثم،هتجسنأومسجلاءازجأايالخمظعمنيوكتيفتانيتوربلالخدتذإ؛هنمةفلاتلاةجسنألاحالصإومسجلاومنيفماهسإلا-أ

.اهريغو،مدلاو،ةطبارلاةجسنألاو،ةداضملاماسجألاو،تاميزنإلاو،ماظعلاعاخنو،نانسألاو،رعشلاو،رفاظألاو،دلجلاو،تالضعلا

ةعومجمو(NHي)ةدعاقةعومجمىلعاهئاوتحاىلإًارظن،مسجلالئاوسيف(PH=7.2)لداعتملاينيجورديهلامقرلاىلعةظفاحملا-Fبل

.مسجلاةجاحبسحكلذو،يلاوتلاىلعًاضامحأوأدعاوقلمعلانماهنانكمُت(COOH)ضمح

ىلعيأ،ةيئاذغلاةبجولايفنوهدلاوتارديهوبركلالوانتصقنةلاحيف(نيتوربمارجلكلتارعس4)ةقاطلابمسجلادادمإ-ج

،نيتيلكللقهرُمةقاطللًاردصمتانيتوربللمسجلالامعتسانأىلإةراشإلاردجت.اهنمفلاتلاحالصإومسجلاةجسنأءانبباسح

.اهنمثعافترالًايداصتقادجمريغو
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.طوغضلانمعاونأةثالثقيرطنعاهجراخوايالخلالخادلئاوسلانزاوتميظنتيفلعافلاماهسإلا-د

DailyNeedof)نيتوربلانمةيمويلامسجلاةجاح Protein)

نماهريغو،ةيحصلاةلاحلاو،سنجلاورمعلاو،نزولاو،(نيتوربلاةدوج)ةيويحلاهتميقلًاعبتنيتوربلانمةيمويلاناسنإلاتاجاحدّدحتت

.لماوعلا

.قرعلاوزاربلاولوبلاعمنيتوربنمهدقفيامضيوعتو،ةفلاتلاهتجسنأحالصإو،مسجلاءاضعأومنلةمزاللانيتوربلاةيمكءاملعلادّدحدقلو

(Food and Nutritional Board ofthe National نم( م1989)يكيرمألاينطولاثاحبألاسسلجميفةيذغتلاوءاذغلاةئيهتدّدح،اهبناج

(ResearchCouncil: (FNB/NRCةدوجلايلاعلانيتوربللةحرتقملاةيئاذغلاتارّرقملاPERيتآلاوحنلاىلعكلذو70نمرثكأ:

.مسجلانزونممارجوليكلكلنيتوربمارج22:(روهش5–ةدالولانم)عضرلا•

.مسجلانزونممارجوليكلكلنيتوربمارج6.1:(ةنس–روهش6)

.مسجلانزونممارجوليكلكلنيتوربمارج1.23:(تاونس3–1)لافطألا•

.مسجلانزونممارجوليكلكلنيتوربمارج1.2:(تاونس6-4)

.مسجلانزونممارجوليكلكلنيتوربمارج:(تاونس10–7)

.مسجلانزونممارجوليكلكلنيتوربمارج:(ةنس18–11)نوقهارملا•

.مسجلانزونممارجوليكلكلنيتوربمارج0.8:(ةنس50–19)نوغلابلا•

.مسجلانزونممارجوليكلكلنيتوربمارج0.82:(ةنس51+)نونسملا•

.مسجلانزونممارجوليكلكلنيتوربمارج:(ةنس14–11)تاقهارملا•

.مسجلانزونممارجوليكلكلنيتوربمارج0.8:(ةنس18–15)تاقهارملا•

.مسجلانزونممارجوليكلكلنيتوربمارج0.8:(ةنس50–19)تاغلابلا•

.مسجلانزونممارجوليكلكلنيتوربمارج0.8:(ةنس51+)تانسملا•

.ًايموينيتوربمارج60:لماوحلاو

.يلاوتلاىلعًايموينيتوربمارج62و65:(لمحلانمةيلاتلاوىلوألاةتسلاروهشلالالخ)تاعضرملا•

نيثلثلاىلإةيمكلاهذهدادزتنأىلع،ةيناويحرداصمنمةيئاذغلاةبجولايفنيتوربلافصننوكينأبةيذغتلاويصاصتخايصوي،ماعهجوبو

.ةفلاتلاةجسنألاةجلاعمو،ومنللةمزاللاةينيمألاضامحألانمهتاجاحعيمجىلعمسجلالوصحنامضلكلذو،ةعاضرلاولمحلاةلاحيف

تانيتوربلاةدوجسايقل(ًايسايق)ًايعجرمًانيتوربمدختسيوهف،اذل؛(BV=100)ةزاتمملاةدوجلاتاذتانيتوربلانمضيبلانيتوربّدَعُي

.يلاوتلاىلع93،74،86،55،65:يهف،حمقلاوينادوسلالوفلاوزرألاوايوصلالوفومحللاتانيتوربلةيئاذغلاةميقلااّمأ.ىرخألا

ProteinSources)يمويلاءاذغلايفنيتوربلارداصم in DailyFood)

:امه،نيمسقىلإةيئاذغلاتانيتوربلارداصمميسقتنكمي

ةيتابنرداصمأ

لمشتو،ًافنآانركذامكةيساسألاةينيمألاضامحألانمرثكأوأدحاونماهّولخىلإًارظن،ةضفخنملاةيئاذغلااهتميقبةيتابنلاتانيتوربلازيمتت

لوفلاةدبزو،ينادوسلالوفلا:لثم)تارّسكملاو،(سدعلاو،ةفاجلاءالزابلاو،ةفاجلاايلوصافلا:لثم)تايلوقبلا:نمًالكةيتابنلاتانيتوربلارداصم

.(ةنوركملاو،حمقلاو،زرألا:لثم)بوبحلاو،)ينادوسلا
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ةيناويحرداصمب

ةجسنأءانبلةيرورضلاةيساسألاةينيمألاضامحألاعيمجىلعاهئاوتحاىلإًارظن،ةعفترملاةيئاذغلااهتميقبةيناويحلاتانيتوربلازيمتت

ىوتحم)1–1(لودجلاحضويو.كامسألاو،نجاودلاو،ءارمحلاموحللاو،بيلحلاو،نابجألاو،ضيبلا:لمشتيهو،اهنمفلاتلاحالصإومسجلا

.نيتوربلانمةيذغألاضعب

نيتوربلانمةيذغألاضعبىوتحم(1-1)لودجلا

ةدحاولاميدقتلاةدحورادقم
عالخلامسا

Averageةصحلاطسوتم) Serving)

(ًامارج90)تايقوأثالث(فاص)رقبلامحل

25 محل( ًامارج90)تايقوأثالث28(فاص)منغلا

28 محل( ًامارج90)تايقوأثالث31(فاص)جاجدلا

21.5 ًامارج90)تايقوأثالث24( )Boiled محل: قولسم)قودحلاكمسلا

25.5 ةنوتلا( ًامارج90)تايقوأثالث28.5ةبلعملا

6 ضيبلا( ًامارج50)ةطسوتمةبح12

7 ايلوصافلا( ًامارج90)بوكفصن7.8(ةوهطم)ةفاجلا

4 ءالزابلا( ًامارج80)بوكفصن5ءارضخلا

7.5 ةدبز( ًامارج30)ةدئاماتقعلم25ينادوسلالوفلا

8 ) مارج100)بوكفصن8(ةوهطم)ةفاجلاءالزابلا

8 ) مارج100)بوكفصن8(وهطم)سدعلا

2.1 زبخلا( ًامارج25)فيغرعبروأةحيرش8.5رمسألا

2.3 زبخلا( ًامارج25)فيغرعبروأةحيرش9.2ضيبألا

3 بوبح( ًامارج30)حمقبوكفصن10(ةفاج)راطفإلا

4 زرألا( مارج105)بوكفصن3.8

2 بوبح( ًامارج120)بوكفصن1.7(ةوهطم)راطفإلا

2 ةنوركملا( ًامارج70)بوكفصن2.9(ةوهطم)

9 بيلحلا( لم245)بوك3.7نهدلالماكلا

6 بيلح( ًامارج18)بوكعبر33.3نهدلاعوزنمةردوبلا

4 ًامارج30)ةيقوأ14( )Cottage( جاتوكلاةنبج

7 ًامارج30)ةيقوأ23.5( )Chedder( رديشلاةنبج

4 ةنبج( ًامارج30)ةيقوأ13.8ةيطايمد

.(1993).ح.ع،ةضيوع:عجرملا
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Aminoةينيمألاضامحألا Acids

يفلخدتالىرخأضامحأنعًالضف،ًاينيمأًاضمحنيرشعوحنباهددعرّدقيو،ةفلتخملامسجلاتانيتوربلةيساسألاةيئانبلاتادحولايه

.(Citrulline)نيلورتيسلاو،(Ornithine)نيثنروألا:لثم،ايرويلاةروديفلخدتاهنكلو،نيتوربلابيكرت

معطلاةميدعوأ،(نيريسو،نينالأو،نيسيالج)ولحو(نينجرأ)ّرممعطتاذءاضيبتارولبةروصيفةيقنلاةينيمألاضامحألادجوت

ةينيمألاضامحألامظعمقتشتو،هلةنّوكملااهتيمكوةينيمألاضامحألاةيعونلًاعبتةيئاذغلاهتميقونيتوربلاةيعوندّدحتتو.(نيسويلو،نافوتبرت)

نيمألاةعومجمنإيأ)AminoAcids)–افلأعضويفدجوتضامحألاهذهو،ةمضاهلاتاميزنإلاةدعاسمب)Hyrolysis(نيتوربلليئاملاللحتلالعفب

؛(L–lsomer)ل–لكشتملاةروصىلعةيعيبطةينيتوربرداصمنمةقتشملاةينيمألاضامحألاعيمجدجوتنيحيف.ليسكوبركلاةعومجملةرواجم

.(D–lsomer)د–لكشتمللهنمىلعألدعمبلكشتملااذهنممسجلاديفتسيو،ينيمألاضمحلاءيزجراسيىلعنوكتنيمألاةعومجمنإيأ

NonEssential)ةيساسألاريغةينيمألاضامحألا Amino Acids)

يأ،تانيتوربلاضعبونوهدلاوتارديهوبركلاضيأنمةجتانلاةيطسولاتابكرملانماهعينصتناسنإلامسجعيطتسييتلاضامحألايه

Ketoةينوتيكلاضامحألا)ةينوبركلالكايهللرداصمّدَعُتةيطسولاتابكرملاهذهّنإ Acids)المسجلانأبًاملع،ةيساسألاريغةينيمألاضامحألل

.(هللاءاشنإًاقحالاهركذدريس)ةيساسألاةينيمألاضامحأللةينوبركلالكايهلاعينصتعيطتسي

EssentialAmino)ةيساسألاةينيمألاضامحألا2 Acids)

تانومرهلاوتاميزنإلاجاتنإو،ةفلاتلاةجسنألاةجلاعمو،ومنلليفكتتايمكباهنيوكتناسنإلامسجعيطتسياليتلاةينيمألاضامحألايه

.ةبسانملاتايمكلابوةيئاذغلاةبجولايفضامحألاهذهلوانتناسنإلاىلعبجي،اذل،مسجلايفةيويحلاتابكرملانماهريغو

اميفو.عضرلالافطأللطقفيساسأدحاوو،نيغلابلاصاخشأللةيساسأةينامثاهنم،ضامحأةعستةيساسألاةينيمألاضامحألاددعغلبي

،(Leucine)نيسويللا،عضرلالافطأللساسأ(Histidine)نيدتسهلا،(Threonine)نينويرثلا،(Lysine)نيسياللا:ضامحألاهذهلدرسيتأي

ردجتو.(Tryptophan)نافوتبرتلا،(Methionine)نينويثيملا،(Phenylalanine)نينالألينيفلا،)Isoleucine(نيسويلوزيألا،(Valine)نيلافلا

ةيمكلاةلآضىلإًارظن،لافطأللةيساسألاضامحألانمّدَعُي(Arginine)نينجرأينيمألاضمحلانأبديفتعجارملاضعبنأىلإانهةراشإلا

،غلابلاصخشلاةجاحبيفتامنيب،ومنلاءانثأيفلفطلاةجاحبيفتاليتلا،ايرويلاةرودلالخهنمةعنصُملا

ةحصلابرضمتانيتوربلالوانتيفطارفالا

ًامارج165ىلعديزتاليأ؛(RDA)ةحرتقملاةيئاذغلاتارّرقملافعًضاّيمويناسنإلااهلوانتييتلانيتوربلاةيمكزواجتتالأبءاملعلاحصني

:اهنم،ناسنإللةريثكًارارضأبّبسُيتانيتوربلالوانتيفطارفإلانأتبثذإ،غلابلاصخشلاىلإةبسنلابمويلكل

ةباصإلايف–ديعبلاىدملاىلع–بّبستياّمم،لوبلاقيرطنعكلذو،نانسألاوماظعلايفدوجوملامويسلاكلانمةريبكةيمكنادقفـ1

.(Osteoporosis)ماظعلاةشاشهضرمب

مسجلاجراخهحرطونيتوربلانم(الea)ايرويةروصيفدئازلانيجورتينلاصالختساىلعاعمنالمعتنيتللانيتيلكللداهجإثودح-2

لوانتيفطارفإلااوبنجتينأ،طقفةدحاوةيلكمهيدلنيذلاكئلوأوأ،يركسلاضرمنوناعينيذلاصاخشألاىلعنّيعتي،اذل؛لوبلاعم

.تانيتوربلا

.نجاودلاوءارمحلاموحللاًاصوصخ،ةيناويحلاتانيتوربلالوانتيفطارفإلاةلاحيفمدلايفلورتسلوكلاىوتسميفعافتراثودح-3
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DiseasesRelated)تانيتوربلابةطبترملاضارمألا to Proteins)

:اهنم،تانيتوربلالوانتصقنبةطبترملاضارمألانمديدعلادجوي

نيذلاماطفلايثيدحلالافطألابيصيو،ءاذغلايفنيتوربلاةلقببسبضرملااذهجتني(KWashiorker)ركرويشاوكلاضرم•

.مألابيلحنمًالدبزرألاو(ليريسلا)بوبحلالثم،ةيوشنلاةيذغألانمةريبكتايمكنولوانتي

تحتلئاوسلاعمجتببسبنيديلاونيلجرلامجحيفمخضتو،مسجلانزويفةدايزةروصبلفطلاىلعركرويشاوكلاضرمضارعأرهظت

عانقإقيرطنعضرملااذهبةباصإلانملفطلاةياقونكميو.مسجلايفماعفعضو،دلجلانوليفريغتو،ومنللفقوتثدحيامك.(اميدألا)دلجلا

.روهش(6-5)رمعدعبلفطللتانيتوربلابةينغلاةيذغألاميدقتىلإةفاضإلاب،ةنكممةدملوطأنهلافطأعاضرإبتاهمألا

ةيوشنلاةمعطألانولوانتييذلاماطفلايثيدحلافطألاضرملااذهبيصي:(Marasmusيجيردتلالازهلا)سمزارملاضرم•

ىلإيدؤيًادجديدشلازهةروصبسمزارملاضرمضارعأرهظت،تانيتوربلانماهاوتحمليلقتىلعلمعييذلاءاملابةففخملا

ضرمبةقلعتملااهسفنتاميلعتلاوتاداشرإلاعابتابضرملااذهبةباصإلانملفطلاةياقونكميو.ةفلتخملامسجلاماظعروهظ

.ركرويشاوكلا

Dietaryand)تانيتوربللةيجولويبوةيتاذلخةيتاصحإ Biological Statistic for Proteins)

.(مسجلانزونم%17)ًامارجوليك11–.نيتوربلانم(ًامارجوليك65نزيلجر)مسجلانوزخم–

.موي/مارجوليك/مارج6.9–.عضرلاىدلمسجلانيتوربعينصتلدعم–

.موي/مارجوليك/تامارج3–:نيغلابلاونيقهارملاىدلمسجلانيتوربعينصتلدعم–

.موي/مارجوليك/مارج1.9–:نينسملاىدلمسجلانيتوربعينصتلدعم–

.(لافطألا)87و،(نارئفلا)94–:ةلماكلاةضيبلانيتوربنم(NPU)ةدافتسالايفاص–

.(لافطألا)94و،(نارئفلا)87–:مألابيلحنيتوربنم(NPU)ةدافتسالايفاص–

.(لافطألا)81و،(نارئفلا)82–:رقبلابيلحنيتوربنم(NPU)ةدافتسالايفاص–

.ًايمويمارج300وحن–:مسجلايفنيتوربلاعينصت–

.%97–95:ةنبجلاوبيلحلاوموحللا–:مسجلالخاد(ةينيمألاضامحألا)صاصتمالالدعم–

.ا
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.%88:ضيبملازرألا–

.%65:تاوارضخلا–

%12و،(نولوقلا)%28و،(ةقيقدلاءاعمألا)%65–

.(ةدعملا)

.رتليللم100/تامارج(8-6)–:ةيعيبطلاةلاحلايفماريسلايفتانيتوربلايلامجإ–

.رتليللم100/تامارج(6-2)–:امزالبلاوأمريسلايف(Glubulin)نيلويبولجلاىوتسم–

.رتليللم100/تامارج(5.5–3.5)–:امزالبلاوأمريسلايف(Albumin)نيمويبلألاىوتسم–

.رتليللم100/مارج(0.6–0.2)–:امزالبلايف(Fibrinogen)نيجونيربيفلاىوتسم–

.(نيتوربلايلامجإنم52–%68)(Albumin)–ةقيرطلًاقفوماريسلايف(ProteinFractions)نيتوربلاءازجأ–

: (Elecrtophoresis) يئابرهكلالصفلا

–(1Globulinم)(نيتوربلايلامجإنم%4.4–2.4).

–(2Globulinم)(نيتوربلايلامجإنم%10.1–6.1).

–(3Globulin)(8.5–%14.5نيتوربلايلامجإنم).

–(Globulin(م)(نيتوربلايلامجإنم%21–10).

لوموركيم45–23)رتليللم100/مارجيلليم(400–200)–:مريسلايف(Transferin)نيريفسنارتلاىوتسم–

molرتل/ربص).
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(Carbohydrates)تارديهوبركلا:يناثلانوكملا

،نيجورديهلاونيجسكألاونوبركلااهبيكرتيفلخديو،ليسكورديهلاةدّدعتمةينوتيكوأةيديهدلأةيوضعتابكرميه(CHO)تارديهوبركلا

.(CHيهو)2:1يأ؛ءاملايفامهدوجوةبسنلثامتنيريخألانيرصنعلاةبسننإثيح

نمةقاطلاىلعمسجلالصحيو.ناسنإلامزلتيتلاةقاطللًاسيئرًاردصمّدَعُتو،تابنلايفيئوضلاءانبلاةيلمعنمتارديهوبركلاجتنت

مدلاةطاسوباهلقنو،ةقيقدلاءاعمألارادجقيرطنعاهصاصتمالهسيفزوكولجلاًاساسأيهو،ةطيسبلااهتانّوكمىلإاهميطحتدعبتارديهوبركلا

.ةقاطىلإدسكأتتيكلةفلتخملامسجلاةجسنأىلإ

يفرفاوتملاءاذغلافصنلكشتيهف،ةعيبطلايفةريبكتايمكباهرفاوتبو،(دسكأتلاةعيرس)ةقاطللعيرسردصماهنأبتارديهوبركلازّيمتت

.فيفجتلاو،ديمجتلاو،ديربتلا:لثم،ةفلتخملاظفحلالئاسوىلإةجاحنودنمةليوطةّدماهنيزختنكميو،ملاعلا

CarbohydratesTypes)يمويلاءاذغلايفةرفاوتملاتارديهوبركلاعاونأ in DailyFood)

:يه،ةسيئرماسقأةثالثىلإيمويلاناسنإلاءاذغيفدجوتيتلاتارديهوبركلاميسقتنكمي

(Monosaccharides)ةيداحألاتايركسلا:ًالوأ

نمةعومجمىلعوأ،زوكولجلالثمتاديهدلألانمةعومجمىلعيوتحتيهو،(SimpleSugars)ةطيسبلاتايركسلامساعونلااذهىلعقلطُي

:يتآلاىلإدحاولاءيزجلايفنوبركلاتارذنماهاوتحملًاعبتةيداحألاتايركسلاميسقتنكميو.زوتكرفلالثمتانوتيكلا

,CHO)ةيثالث- Trioses)،ديهدلأرسيلجلا:اهلاثمو(GlyceralAldhyde).

,O)ةيعابر- TetrosesيCH)،زورثيرإلا:اهلاثمو(Erythrose).

.(Ribose)زوبيرلاو،(Xylose)زوليزلا:اهلاثمو،(CHOPentoses)ةيسامخ-

.زوناملاو،زويروسلاو،زوتكالجلاو،زوتكرفلاو،زوكولجلا:اهلاثمو،(CHOHexoses)ةيسادس-

,CHO)ةيعابس- Heptoses)،زولوتبهوديسلا:اهلاثمو(Sedoheptulose). 7 - - 14

:نيتعومجملانيتاهلنايبيتأياميفو،نوبركلاةيسامخلااهيلت،ًايوذغتةيداحألاتايركسلامهأنمنوبركلاةيسادسلاّدَعُتو

:(Hexoses)نوبركلاةيسادسلا

ةيديهدلألاةيداحألاتايركسلامهأنّمدَعُيو،مدلاركسوأ،زورتسكدلاوأ،بنعلاركسمسابزوكولجلافّرعي:(Glucose)زوكولجلا•

زيكرتحوارتيو.اهتاجتنموبوبحلاو،ةيوشنلاتاوارضخلاو،هكاوفلاو،لسعلا:اهنم،زوكولجللةريثكةيئاذغرداصمدجوتو.ًايوذغت

ًامارجيللم(160)ىلإمدلايفهزيكرتعافترالصيو،مدلانمرتليللم(100)لكلمارجيللم(100-80)نيباممدلايفزوكولجلا

ردصملاوهزوكولجلاّنأركذُي.)Hyperglycemia(مدلايفركسلاعافترامسابفَرعُتيتلاةلاحلاببسياموهو،رتليللم(100)لكل

.ةقاطلابةيبصعلاةجسنألاونيعلاةسدعدمييذلاديحولا

رثكأنّمدَعُيو،(Berries)توتلاوهكاوفلايفةرثكبرفاوتيو،زولوفيللاوأهكاوفلاركسمسابزوتكرفلافّرعي:(Fructose)زوتكرفلا•

ةيمكوةوالحلاةجردىلعلوصحلانكمي،اذل؛زوركسلاركسةوالحىلع%70رادقمبهتوالحديزتثيح،ةوالحةيداحألاتايركسلا

.زوتكرفلانملقأةيمكمادختساباهسفنتارعسلا
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يفهدوجوردنيو،ةيئاذغلاةيمهألاثيحنم–زوتكرفلاوزوكولجلادعب–ةيلاتلاةبترملايفزوتكالجلايتأي:(Galactose)زوتكالجلا•

زونيفارلاركسو،(تايلوقبلاروذبرشقيف)ةدّدعتملاتايركسلاضعبو،(Lactose)زوتكاللاركسبيكرتيفلخديهنكلو،ةعيبطلا

خوخلاوحافتلااهنمو،هكاوفلاضعبيفًادجةليلقتايمكبدجويهنأل،ةقاطللًاسيئرًاردصمزوناملاّدَعُيال:(Mannose)زوناملا•

.يمضهلازاهجلايفًايلكمضهللةلباقلاريغةدّدعتملاةيتابنلاتارديهوبركلاضعببيكرتيفلخديو،لاقتربلاو

:(Pentoses)نوبركلاةيسامخلاب

بلعيهنأالإ،ناسنإلاءاذغيفةقاطللًاربتعمًاردصمّدَعُيالو،نوبركتارذسمخىلعيوتحييسامخركسوه:(Ribose)زوبيرلا•

،(DNA)و(RNA)يوونلاضمحلا:لثم،ةسيئرلامسجلاتابكرمضعبنيوكتيفلخديهنأل،ناسنإلاىلإةبسنلابًاّمهمًايويحًارود

.ةيلخلامزالبوتيسيفو،(NADP)و،(NAD)و،(ATP)و،(Nucleotides)تاديتويلكوينلاو،(2بنيماتيف)نيفالفوبيرلاو

ةصاخ،باشخألايفدجويوهو،ةعيبطلايفهراشتناثيحنمزوتنبلادعبةيناثلاةبترملايفزوليزلافنصُي:(Xylose)زوليزلا•

،زوليلسيميهلاوزوليلسلاىلعتابوركيملالعفقيرطنعيراجتىوتسمىلعًاثيدحزوليزلاجتنيو.ةرذلاسونرعو،نيتلاك،اهنمفّيلتملا

.ناسنإللًافالخ،زوليزلااضيأعيطتستتابوركيملاضعبوةرتجملاتاناويحلاّنأبًاملع

.ةيتابنلاغومصلليئاملاللحتلانمًاضيأجتنيوهو،تاوارضخلايفزونيبرألادجوي:(Arabinose)زونيبرألا•

(Disaccharides)ةيئانثلاتايركسلا:ًايناث

تايركسلانمو.(GlycosidicBond)ةيديسوكيالجةطبارةطاسوبًاعمناطبتريةيداحألاتايركسلانمنيئيزجنمةيئانثلاتايركسلافلأتت

ركسوأ،رجنبلاركسوأ،بصقلاركسمساهيلعقلطيو،زوتكرفءيزجوزوكولجءيزجنمزوركسلافلأتي:(Sucrose)زوركسلا•

دجويزوركسلاّنأركذُي.تارعسلانمةيمويلاهتاجاحنمًاريبكًاءزجناسنإللنّمؤيهنإف،ءاذغلايفةرثكبمدختسيهنأامبو.ةدئاملا

.هكاوفلاضعبو،سانانألاو،(ردنوشلا)رجنبلاو،ركسلابصق:اهنم،ةيذغألانمةعساوةعومجميف

تايركسلالقأنمّدَعُيوهو،زوتكالجلاو،زوكولجلا:امه،ةيداحألاتايركسلانمنيئيزجنمزوتكاللافلأتي:(Lactose)زوتكاللا•

نبللالمعدنعو.(بيلحلانزونم%5لكشي)بيلحلاركسمساهيلعقلطيو،زوركسلاةوالحسدسوحنبهتوالحرّدقتثيح،ةوالح

هبشنبجلالعجياّممشرشلايفزكرتيزوتكاللاّنإفنبجلاةعانصيفاّمأ.كيتكالضمحىلإهنمءزجلّوحتي،بورلاوأيدابزلا

Oزوتلاملا(Maose)،افلأةطبارلاةطاسوبًاعمناطبتريزوكولجلانمنيئيزجنمفلأتيو،ريعشلاركسمسازوتلاملاىلعقلطُي

ةفاضإلاب،(GerminatingCereals)ةيتابنلابوبحلاةنجأيفةليلقتايمكبدجويو،ةعيبطلايفىرخأةروصبرفاوتيالوهو،1.4–

نمنيئيزجىلإمضهلاةجيتنللحتيزوتلاملاّنأركذُي.(Beta-Amyase)زيليمأ–اتيبميزنإلعفببوبحلااشننمقتشيهنأىلإ

.(Maltase)زيتلاملاميزنإلعفبزوكولجلا

(Polysaccharides)ةدّدعتملاتايركسلا:ًاثلاث

زاهجلالخادمضهلللباقريغاهضعبو،ءاملايفنابوذللةلباقريغو،ماعطلاةميدعو،ريبكيئيزجنزوتاذاهنأبةدّدعتملاتايركسلازّيمتت

.ًايئاذغةمهملاتايركسلاهذهعاونأضعبيتأياميفو.تاميزنإلاةطاسوبناسنإلليمضهلا

يفةرثكبدجويوهو،ةيديسوكيالجطباورةطاسوباهضعببطبترتزوكولجلانمتائيزجةّدعنماشنلافلأتي:(Starch)اشنلا–أ

ايلوصافلاو،ريعشلاو،)Rye(رادواجلاو،حمقلاو،زرألا)بوبحلا،(اشن%70(روذبلا:اشنللةيئاذغلارداصملامهأهذهو.ةعيبطلا

.ةولحلااطاطبلا،سطاطبلاتانرد،(اشن%40،ةفاجلا
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نابوذلامدعو،(هللحتلبق)معطلاميدعهنأبزيمتيوهو،يلاوتلاىلعزوتلاموزوكولجىلإزيليمأ–اتيبوزيليمأ–افلأميزنإلعفباشنلاللحتي

.هتابيبحراجفناوءاملاهبّرشتببسبنخاسلاءاملايفًايمالهًاماوقنوكيهنأالإ،درابلاءاملايف

:امه،اشنلانمناعوندجوي

اهضعببطبترتيهو،(2000)ىلإاهددعلصيدق،زوكولجلاتائيزجنمةميقتسمةلسلسنمزوليمألافلأتي:(Amylose)زوليمألا•

.(o–1.4)عوننمةيديسوكيالجةيديزوكيلجطباورةطاسوب

لسالسلابًالصتمنوكيغرفتلااذهو،زوكولجلاتائيزجنمةعّرفتملسالسنمنيتكيوليمألافلأتي:(Amylopectin)نيتكيوليمألا•

.(o–6،1)ةيديسوكيالجلاةطبارلاةطاسوبةميقتسملا

اهضعببطبترتزوكولجلانمتائيزجةّدعنمفلأتيوهو،يناويحلااشنلامساهيلعقلطُي:(Glycogen)نيجوكيالجلا-ب

لكلغرفتدجويذإ،رثكأهتاعّرفتّنأالإ،نيتكيوليمألايئانبلاهبيكرتيفهبشيهنإيأ،(مك1.4)ةيديسوكيالجطباورةطاسوب

،(ةيلكلاةيمكلانم%66،ًامارج225)تالضعلايفناسنإلامسجلخادطقفنيجوكيالجلادجوي.زوكولجتائيزج(10-8)

لامعألاءادألالخوأ،ءاذغلاصقندنعةقاطلاىلعلوصحلايفمسجلاهنمديفتسيو.(ةيلكلاةيمكلانم%34،ًامارج116)دبكلاو

كيتكاللاضمحىلإلّوحتيةجسنألايفدوجوملانيجوكيالجلامظعمنأامبو،ةليوطةّدمةدهجُملاةيضايرلانيرامتلاوأ،ةقاشلا

(LacticAcid)ناسنإلاءاذغيفةقاطللًاردصمّدَعُيالهنإف،ناويحلاحبذنمةريصقةدمدعب.

3–)عوننمةيديسوكيالجطباورةطاسوباهضعببةلصتملازوكولجلانمتادحولافالآنمزوليلسلافلأتي:(Cellulose)زوليلسلا-ج

زوليلسلاّنإف،اذل.ةدعملاةديحولاتاناويحلاوناسنإلليمضهلازاهجلايفةدوجوملاتاميزنإلاةطاسوبرّسكتللةلباقلاريغ،(1,4

تاناويحلاعيطتستنيحيف،رييغتهيلعأرطينأنودنميمضهلازاهجلالالخرميذإ،ةقاطلابناسنإلادميالءاذغلايفدوجوملا

ىلعًادامتعاءاقبلاىلعاهتردقرّسفياماذهو،يمضهلااهزاهجيفةدوجوملاةيريتكبلاتاميزنإلاةطاسوبزوليلسلامضهةرتجملا

.باشعألاوفالعألاليصاحم

بلُصلالكيهلارفويهنأامك،ةيساسألاةينبلاوبلُصلالكيهلاتاتابنلاءاطعإنعلوؤسملاوهف،اذل،ةبالصلاديدشهنأبزوليلسلازّيمتي

مواقتيتلاةيتابنلاءازجألاعيمجىلع(DetaryFibers)ةيئاذغلافايلألاحلطصًماثيدحقلطأدقو.تارشكملاروشقلثم،روشقلاوبوبحلافلُغل

غومصلاو،(Hemicellulose)زويلسيميهلاو،(Pectin)نيتكبلاو،زوليلسلا:لمشتو،ناسنإللةيمضهلاةانقلايفةدوجوملاةمضاهلاتاميزنإلابللحتلا

(Gums)،نينجللاو(Lignin)،يتابنلامالهلاو(Mucilages).لماكلاحمقلاقيقدو،(%48)ةلاخنلا:لثم،ةيتابنلاةيذغألايففايلألاهذهدجوتو

.(2-1)لودجلارظنا،هكاوفلاو،تاوارضخلاو،(%1.8)ضيبألاقيقدلاو،(%2.1)ةلوارفلاو،(%3.4)ءالزابلاو،(%11.7)

:اهزربأ،ةدعدئاوفبًايئاذغفايلألاهذهزاتمت

ضامحأللحتنعةلوؤسملاتابوركيملاومننيسحتكلذكو،مسجلاجراخهحرطوهباهطابتراىلإًارظن،مدلايفلورتسلوكلاىوتسمليلقت-1

بلقلاضارمأبةباصإلانمةياقولايفةيلعافبمهستيتلاةيئاذغلارصانعلانّمدَعُتفايلألاهذهّنإف،اذل.لورتسلوكلاقلطُتيتلاءارفصلا

.نييارشلابلصتو

يتلا،(OH)ليسكورديهلاةعومجمنمريبكددعىلعاهئاوتحالةجيتنمسجلاجراخاهحرطويمضهلازاهجلانمتالضفلاجورخليهست-2

يًفاّمهمًارودفايلألاهذهبعلتّمثنمو،ةيمضهلاةانقلالخادقالزناللًالباقوًانيلزاربلالعجياّمم؛ءاملاصاصتماىلعاهتردقبزيمتت

.ةيمضهلاةانقلايفماروأبةباصإلانمناسنإلاةياقو

.نزولاضفخبةصاخلاةيمحلاتابجويفاهلاخدإبىصوياذهل،ةيئاذغلارصانعلاوةقاطلابمسجلاديوزتمدع-3

.(Colon)نولوقلاوةقيقدلاءاعمألاةكرحنمديزتاهنأل،ناطرسللةببسملاداوملاوةماسلاداوملانممسجلاصلختةعرسةدايز-4

الإ.تاوارضخلاو،تارّسكملاو،تايلوقبلاو،رمسألازبخلاو،ةلماكلابوبحلالوانتبةيئاذغلافايلألانمهتجاحىلعلوصحلاناسنإللنكمي
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يوتحت)نداعملاضعبباهطابترانعًالضف،ءاعمألادادسناولاهسإلابةباصإلاىلإيدؤيكلذنأل؛فايلألاهذهلوانتيفطارفإلامدعبىصويهنأ

ىلعاهصقنضارعأروهظىلإيدؤياّمم؛مسجلاجراخاهحرطو،مويسينغملاوكنزلاوروفسفلاومويسلاكلاوديدحلااهنمو،(كيتيافلاضمحىلع

.حمقلاةلاخننمةدئاميتقعلموحنيأ،ًايمويةيئاذغلافايلألانمًامارج(30)لوانتبىصوي،ماعهجوبو.ناسنإلا

.ةيئاذغلافايلألانمةيذغألاضعبىوتحم:(2-1)لودجلا

فايلألاةيمكةدحاولاميدقتلاةدحورادقم

ةيتاذلخلا.ةصحلاطسوتمعالخلامسا

)AverageServing((مارج)

:(CerealS)بوبحلا

0.84 زرألا( مارج105)بوكفصن0.8(روشقم،قولسم)

1.3 زبخلا( ًامارج25)ةحيرش5.11رمسألا

0.68 زبخلا( ًامارج25)ةحيرش2.72ضيبألا

8.4 ةلاخن( ًامارج28)بوكثلث30حمقلا

3.84 قيقد( مارج40)ةريبكةقعلم9.62.5(%100)حمقلا

1.2 قيقدلا( مارج40)ةريبكةقعلم3.02.5(%72)ضيبألا

2.6 حئارش( امارج21)بوك12.40.75اموهةرذلا

3.0 ) امارج18)باوكا16.663 )Popcorn( ةرذلا( راشفلا)ةصمحملا

:(Nuts)تارسكملا

0.78 ًامارج15)ةيقوأفصن5.2( )Walnuts( لمجلانيعزوج

2.14 ًامارج15)ةيقوأفصن14.3( )Almond( زول

1.15 ًامارج15)ةيقوأفصن7.7( )Brazils( ايليزاربتارسكم

1.40 لوفلا( ًامارج15)ةيقوأفصن9.3ىنادوسلا

1.20 ةدبز( ًامارج16)ةدئامةقعلم7.6ينادوسلالوفلا

:(LegumeS)تايلوقبلا

(ًامارج90)بوكفصن(ةوهطم)ةفاجلاايلوصافلا

3.7 سدعلا( مارج100)بوكفصن3.7(وهطم)

7. 11 ءالزابلا( امارج90)بوكفصن7.9(ةوهطم)

:(FruitS)هكاوفلا

1.6 رمتلا( ًامارج18)ناتيح8.8فاجلا

1.6 لاقتربلا( ًامارج78)ةبح2.05

3.1 ةلوارفلا( ًامارج143)بوك16.2

2.3 خوخلا( مارج100)ةطسوتمةبح2.3

0.8 سانانألا( امارج78)بوكفصن1.03

2.4 قوقربلا( ًامارج15)ناتيح16ففجملا

3.36 حافتلا( ًامارج140)ةطسوتمةبح2.4

2.8 حافتلا( امارج140)ةطسوتمةبح2.0رشقملا

1.08 زوملا( امارج60)ةبحفصن1.75

1.3 زركلا

ةدحاوةبح2.5جزاطلانيتلا

ةدحاوةبح18.5فاجلانيتلا
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فايلألاةيمكةدحاولاميدقتلاةدحورادقم

ةيتاتلخلاةصحلاطسوتمةميقلانععاللخلامسا

.)AverageServing((مارج)

0.54 بنعلا( امارج60)ةبح0.912ضيبألاجزاطلا

:(Vegetables)تاوارضخلا

6.7 ءالزابلا( ًامارج85)بوكفصن7.88ةجزاطلا

2.1 ايلوصافلا( ًامارج64)بوكفصن3.38ةجزاطلاءارضخلا

2.51 ايلوصافلا( ًامارج75)بوكفصن3.35(ةوهطم)ءارضخلا

1.5 . ) مارج100)ةريغصةبح1.5ةجزاطلاةرودنبلا

1.9 امارج75)ةطسوتمةبحفصن2.53( )Baked( ةزوبخملااطاطبلا

2.17 سطاطبلا( ًامارج75)ةطسوتمةبحفصن2.9ةقولسملا

(Boiled Yam)

ةقولسملاءالزابلا

5.2 سخلا

1.5 جزاطلارزجلا

3.9 رزجلا( وهطم)

2.4 ًامارج78)بوكفصن3.07( )Cabbage( وهطملابنركلا

2.1 ًامارج85)بوكفصن2.47( )Celery( جزاطلاسفركلا

1. 1 رجنبلا( امارج60)بوكفصن1.83(وهطم)

,Briggsل.(1983):عجرملا G. (1983) and WeiningerوCrowley (1984) and M.F Suitor C.W.

:ةيذغتلايفاهتيمهألنايبيتأياميفو،ناسنإلاةيذغتيفًالعافًاماهسإتارديهوبركلامهست

ءزجلالّوحتيو،تارعس4وحنبمسجلادمياهنمدحاومارجلوانتّنإذإ،ناسنإلامزلتيتلاةقاطللًاسيئرًاردصمتارديهوبركلاّدَعُت-أ

لّوحتينيحيف،ةجاحلادنعةقاطللًاردصممَدختسُيثيح،تالضعلاودبكلايفنيجوكيالجىلإناسنإلاةجاحنعاهنمضئافلا

ردجتو.نيجوكيالجلانوزخمدافندنعةقاطلابمسجلادمت)AdiposeTissues(ةينهدةجسنأىلإتارديهوبركلانميئاهنلاضئافلا

.زوكولجةروصبتارديهوبركلاةدسكأنمةجتانلاةقاطلانمطقفديفتستيتلايهغامدلاوةئرلاةجسنأويبصعلازاهجلانأىلإةراشإلا

ةبجولايفةلوانتملاتارديهوبركلاةيمكيفديدشضافخناً–الثم–ثدحيامدنعف.ةيعيبطةروصبنوهدلاضيأتارديهوبركلامظنت-Fبل

ةريصقةينهدضامحأةروصبدسكأتلاةلمتكمريغةطيسوتابكرمنّوكتو،نوهدلاضيأةعرسلدعمعافتراىلإيدؤيكلذنإف،ةيئاذغلا

ماسجألاةيمكيفةيعيبطريغةدايزيهو؛(Ketosis)ةيزوتيكلاو،مسجلانممويدوصلانادقفو،فافجلابةباصإلابّبسياّمم،ةلسلسلا

يفةضومحلانازيمةلداعملةيرورضتارديهوبركلانأًافنآركذاّممنّيبتي،مدلايفةضومحلاةجردنمديزتيتلا،مسجلايفةينوتيكلا

.ةينهدلاضامحألانمءيزجةدسكألزوكولجءيزجرفاوتمزليهنأدجودقو.مسجلا

يذلا(GlucuronicAcid)كينوروكولجلاضمحزوكولجلاضيأنمجتنيذإ،مومسلانممسجلاصيلختيفًاّمهمًارودتارديهوبركلابعلت–ج

.كينوروكولجلاضمحتاقتشمةروصبمسجلاجراخاهحرطوةماسلاداوملاوةيودألاضعببطابترالاهنكمي

.كاسمإلاثودحعنمتو،مسجلاجراخ(زاربلا)تالضفلاحرطةيئاذغلافايلألالهسُت-د

مسجلامدختسيءاذغلايفةلوانتملاتارديهوبركلاةيمكيفصقنثودحدنعف.مسجلالخادنيتوربلاراخداىلعتارديهوبركلادعاست-ـه

مسجلاديوزتىلعًاضيأتارديهوبركلالمعت.ةفلاتلاةجسنألاحالصإوومنلاوءانبلايفهمادختسانًمالدبةقاطللًاردصمنيتوربلا

.ةيساسألاريغةينيمألاضامحألاءانبلةيرورضلا(CarbonSkeletons)نوبركلالكايهب
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ةجتنملاايريتكبلاومنزفحياّمم،لوطأةدمءاعمألايفىقبيوهف،اذل،ىرخألاتايركسلانًمانابوذلقأهنأبزوتكاللاركسزّيمتي–و

.ءاعمألارادجقيرطنعديدحلاومويسلاكلاصاصتمانيسحتنعًالضف،بتانيماتيفةعومجمل

،(DNA)يوونلاضمحلابيكرتيفزوبيرلاركسلخدي،ًالثمف.هتانّوكمومسجلاةجسنأنمديدعلانيوكتيفتارديهوبركلالخدت-ز

ةماضلاةجسنألانيوكتيف)Galactoseamine(نيمأزوتكالجلاو4)Glucoseamine(نيمأزوكولجلانملكمدختسيو4)RNA(ر9

طلجتعنم)نيبمورثىلإنيتوربلالّوحتعنملةيرورضلا(Heparin)نيرابيهلاةدامنيوكتيفنيمازوكولجلالخديامك.فيراضغلاو

.(مدلا

DailyNeed)تارديهوبركلانمةيمويلاةجاحلا of Carbohydrates)

.اهريغو،سنجلاو،نزولاو،ةيحصلاةلاحلاو،طاشنلاةجرد:اهنم،ةدعلماوعاهمكحتًايمويناسنإلامزلتيتلاىلثملاتارديهوبركلاةيمكّنإ

%10ىلعلصحيثيحب،ًايمويةيلكلاةقاطلاتاجاحنم%55هتبسنامرفوتتارديهوبركىلعصخشللةيئاذغلاةبجولايوتحتنأبجي،ماعهجوبو

ةلوانتملاتارديهوبركلاةيمكلقتالأبةيكيرمألاةيذغتلاوءاذغلاةئيهيصوتو.ةدّدعتملاتارديهوبركلانماهنم%45و،ةطيسبلاتايركسلانماهنم

.مسجلايفةينيتوربلاةجسنأللطرفملامّدهتلاوةيزوتيكلاثودحعنملكلذو،مارج(100)نعًايموي

CarbohydratesSources)يمويلاءاذغلايفتارديهوبركلارداصم in DailyFood)

تابورشملاو،تايبرملاو،ةيركسلاليلاحملاو،سبدلاو،(Candy)تايولحلا:لثم،ةعنصملاةيذغألانمةريبكةعومجميفتارديهوبركلارفاوتت

ىشهلاقيقرلاتيوكسبلاوبوبحلاةيذغأاهنم،تارديهوبركللىرخأرداصمًاضيأدجوتو.ةيذغألاهذهلوانتنمراثكإلابىصويالهنأالإ،ةيزاغلا

لودجلارظنا.اهريغو،(%20وحن)ءالزابلاو،ةرذلاو،(%45)زبخلاو،(%20نمرثكأ)اطاطبلاو،زرألاو،(%80)ةرذلااشنو،(%70-65)

.(%81وحنىلإلصتزرألايفةبسنلاّنألودجلااذهنّيبي)تارديهوبركلانمةيذغألاضعبىوتحمحضوييذلا(3-1)

.تارديهوبركلانمةيذغألاضعبىوتحم:(3-1)لودجلا

ةدحاولاميدقتلاةدحورادقم

تارديهوبركلاةيمكتارديهوبركلاةبسن

.ةصحلاطسوتمعالخلامسا

(مارج)ةصحلاب(مارج100/مارج)

(Average Serving)

15 ركسلا( امارج15)ةدئامةقعلم99.4يبيبحلا

16 لسعلا( ًامارج20)ةدئامةقعلم81.0

13 ىبرملا( ًامارج18)ةدئامةقعلم71.0دالمرملاويليجلاو

16 تايولحلا( ًامارج30)واكاكلاببيلحةيقوأ95–70

12 ليلاحملا( ًامارج120)ةدئامةقعلم75–55سبدلاوةيركسلا

12 تابورشملا( ًامارج20)الوكتايقوأ124–10ةيزاغلا

20 حافتلا( ًامارج140)ةطسوتمةبح15

13 لاقتربلا( ًامارج140)ةطسوتمةبح9

12 رمتلا( ًامارج60)ناتيح73

13 زوملا( ًامارج60)ةبحفصن22

12 بنعلا( ًامارج60)ةبح2012

60 بيبزلا( ًامارج72)ةدئاماتقعلم77

8 خيطبلا( ًامارج120)بوك7(بحبحلا)

23 سطاطب( ًامارج137)ةقولسم،ةطسوتمةبح17

23 ةطسوتمةبح13شمشملا

9 خوخلا( ًامارج15)ةطسوتمناتيح60ففجملا
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ةدحاولاميدقتلاةدحورادقم
تارديهوبركلاةيمكتارديهوبركلاةبسن

.ةصحلاطسوتمعاناخلامسا

(مارج)ةصحلاب(مارج100/مارج)

(Average Serving)

25 ) مارج105)وهطم،بوكفصن81(وهطمريغ)زرألا

16 ةنوركملا( امارج70)ةوهطم،بوكفصن75(ةوهطمريغ)

11 زبخلا( امارج25)ةحيرشوأفيغرعبر49رمسألا

12 زبخلا( ًامارج25)ةحيرشوأفيغرعبر51ضيبألا

24 بوبح( ًامارج30)حمقحئارشبوك85ـ70(ةفاج)راطفإلا

45 كيكلا( ًامارج70)ةدحاوةعطق60

3 ايلوصافلا( ًامارج75)ةوهطم،بوكفصن5ءارضخلا

9 ايلوصافلا( ًامارج90)بوكفصن20(ةوهطم)ةفاجلا

20 ) مارج100)بوكفصن21(ةوهطم)ةفاجلاءالزابلا

.(م1993).ح.ع،ةضيوع:عجرملا

ةحصلابرضمتارديهوبركلالوانتيفطارفالا

اهتميقضافخناىلإًارظن،اهريغوزوتكرفلاوزوكولجلاوزوركسلاركسلثم،ةطيسبلاتايركسلالوانتنمراثكإلامدعبةيذغتلاءاملعيصوي

سيلو،طقفةقاطلابمسجلادّوزتاهنأالإ،نوهدلاوتانيتوربلاونداعملاوتانيماتيفلانمًامامتولختةطيسبلاتايركسلانإف،ىرخأةرابعبو.ةيئاذغلا

يدؤيتايولحلاوتايركسلالوانتيفلافطألاطارفإنأانههركذردجياّممو.ةقاطلانممسجلاتاجاحةيبلتلاهلوانتةلاحيفةحصلابراضريثأتاهل

ىلعضامحألاهذهلمعتو.مفلالخادشيعتيتلاايريتكبلاةطاسوبضامحأىلإمفلايفتايركسلاهذهلّوحتىلإًارظن،نانسألايفسّوستثودحىلإ

ةجزللاتايولحلاّدَعُتو.سّوستلاباهبيصيونانسألافلتُياّمم؛اهتباذإوةيلخادلانسلاتاقبطو(Enameإانيملاةقبط)يجراخلانانسألاحطسلكأت

،ةيزاغلاتابورشملاو،ةيبلهملاو،كيكلا:لثم،ريضحتلاةعيرسلاةيذغألاوهكاوفلارئاصعاهيلت،ةسيئرلاسسؤستلاتابّبسُمنمةلمركلاىولحلثم

ىلإاهريسكتةصرفمفلايفةدوجوملاتاميزنإلاحنميةليوطةّدممفلايف،كيكلاوتيوكسبلاوزبخلالثم،ةيوشنلاةيذغألاكرتنأامك.اهريغو

.اهلكأتونانسألاةباذإىلعةرداقةطيسبتايركس

لسغىلإةفاضإلاب،حيحصوحنىلعنانسألانوجعموةاشرفلالامعتساقيرطنعنانسألاسّوستبةباصإلانملفطلاةياقونكمي،ماعهجوبو

نم%10ىلعًايمويةلوانتملاتايركسلاةيمكديزتالأبءابطألايصويو.مونلالبقةصاخ،ةيوشنلاوةيركسلاةيذغألالوانتدعبةرشابمءاملابمفلا

.ًايمويركسلانمةريغصقعالم10وحنهذهلداعتو،ًايمويةلوانتملاتارعسلايلامجإ

:ةيتآلالكاشملابّبسي(مويلايفًامارج60نمرثكأ)اهلوانتيفطارفإلانأىلإتاساردلاتراشأدقفةيئاذغلافايلألاىلإةبسنلاباّمأ

.زاربلابلصتلةجيتنكاسمإلابةباصإلا•

Oضارعأروهظىلإيدؤياّمم،مسجلاجراخاهحرطو(كنزلاو،ديدحلاو،مويسلاكلا:لثم)نداعملاضعببةيئاذغلافايلألاطابترا

.ناسنإلاىلعنداعملاهذهصقن

.يمضهلازاهجلايفتازاغلانّوكت•

وم

Oىّمستةدعملاىففايلألانمتاركنّوكت)Phytobezoars(،ءاعمألاىفتالضفلانايرسقيعتىهو.

DiseasesRelated)تارديهوبركلابةطبترملاضارمألا to Carbohydrates)

:اهنم،ضارمألاضعببةباصإلاىلإتارديهوبركلالوانتيفطارفإلايدؤي

.ا
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(Obesity)ةنمسلا:الوأ

وهامكةينهدةجسنأىلإمسجلايفاهنمةدئازلاتايمكلالّوحتتذإ،تارديهوبركلالوانتيفطارفإلاةجيتنةنمسلابسانلاضعبباصي

نزولايفرثكأةدايزنابّبسُيةيذغألايفنيدوجوملازوتكرفلاركسوزوركسلاركسنأتاساردلاتحضوأدقلو.نوهدلاوتانيتوربلاىلإةبسنلابلاحلا

.زوكولجلاركسبةنراقم

(DiabetesMellitus)يركسلاىضرم:ايناث

ضرمبيصيو.يركسلاضرمبةباصإلاوزوركسلاركسوأتارديهوبركلاكالهتسانيبةقالعدوجورضاحلاتقولايفتاساردلاتبثت

مدلايفركسلاىوتسمعافتراىلإيدؤياّمم،مسجلايفزوكولجلاقرحلمزاللا(Insulin)نيلوسنألانومرهزارفإةلقببسبصخشلاةداعيركسلا

،هقارتحاىلإيدؤياّمم،ايالخلاةيشغألزوكولجلاقارتخاىلعدعاستةيضايرلانيرامتلاةسراممنأانههركذردجياّممو.يركسلاضرمعونلًاعبت

.مدلايفهاوتسمضافخناو

(LactoseIntolerance)زوتكاللالمحتمدعىضرم:اثلاث

ةيلمعليرورضلا(Lacase)زيتكاللاميزنأءاعمألارادجايالخزارفإمدعىلإيدؤييثاروللخدوجولةجيتنصاخشألاضرملااذهبيصي

دقو.ءاعمألارادجقيرطنعصاصتماللنيلباقزوتكالجوزوكولجىلإ،بيلحلايفدوجوملا(صاصتمالللباقريغ)يئانثلازوتكاللاركسللحت

نسيفزيتكاللاميزنإزارفإنعهزجعومسجلافيكتنودلوحياّمم،ةرشابمماطفلادعببيلحلاهلوانتمدعةجيتنضرملااذهبصخشلاباصي

.قيضلابروعشوعادصولاهسإوصغمثودحو،تازاغلانّوكتءاّرجنطبلايفخافتناةروصبضرملاضارعأرهظتو.غولبلا

تايركسلالوانتنملالقالاىلعدعاستحئاصن

وحوحاللوموح

Oنوميللاريصعوةوهقلاوياشلاةصاخبو،تابورشملاوةيذغألاىلإ(زوركسلاركس)ةدئاملاركسةفاضإنم–ناكمإلاردق–لالقإلا

ىلإةلوانتملاةيمكلالصتنأىلإركسلالوانتنملالقإلاةيلمعيفجّردتلالضفيو.ةداعركسلااهيلإفاضييتلاةيذغألانماهريغو

.ًاقباسكلهتسيناكامبةنراقمثلثلا

Oةيركسلاليلاحملاوسبدلاولسعلالوانتنع–ناكمإلاردق–داعتبالا.

.ةزوبخملاةيذغألانماهريغو،تانودلاو،ةوالقبلاو،ةسوبسبلاو،كيكلاو،تايولحلا:لثم،تايركسلابةينغلاةيذغألالوانتنملالقإلا•

Oليهلاو،ةفرقلا:لثم،تاراهبلاضعبباهطلخبكلذو،اهيلإةفاضملاركسلاةيمكتللقيتلاتابورشملاوةيذغألاةهكننيسحت،

.ليبجنزلاو

ةليلقتايمكةفاضإبلزنملايفاهعينصتةلواحمو،ركسلانمعفترملااهاوتحمبزيمتتيتلا،ةعّنصُملاةيراجتلاةيذغألالوانتبّنجت•

.ركسلانمًاّدج

Oةيبلهملاو،رتسكلا:لثم،تايلحملاكلذكوادنريملاوبأنفسلاو،الوكلاو،يسبيبلالثم،ةيزاغلاتابورشملالوانتنملالقإلا،

.ءاملاوأةجزاطلارئاصعلاب(Drinks)بارشلافانصأوةيزاغلاتابورشملانعةضاعتسالانكميو.ةميركلاو

صخشلاةلاحلبسانموهامرايتخاو،تايركسلانماهاوتحمفُّرعتلةعنصملاةيذغألاتاوبعىلعةنّودُملاةيئاذغلاةقاطبلاةءارق•

.ركسلانمةليلقتايمكىلعيوتحياموأ،ةيحصلا

ليلاحميفةبلعملاهكاوفلاءارشبّنجتو،فّقخميركسلولحموأ،ريصعوأ،يئاملولحميفةبلعُملاوأ،ةجزاطلاهكاوفلاءارش•

.ركسلابينغلااهاوتحمىلإًارظن،ةزكرمةيركس
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Dietaryand)تارديهوبركللةيجولويبوةيتفلاتاخةيتاصحإ Biological Statistic for Carbohydrates)

.مارج300–

.(مسجلانزونم%1.5)دحاومارجوليك–

.مدرتليللم100/امارجيللم60نملقا–

.ةيئاذغلاةبجولالوانتنمةقيقد30دعب–

.ةيئاذغلاةبجولالوانتنمةقيقد(180-90)دعب–

244يلامجإلا)مجك/تامارج6:تالضعلانيجوكيالج–

.(ًامارج

.(مارج108يلامجإلا)مجك/ًامارج60:دبكلانيجوكيالج–

.(ًامارج120بىصوينامألل)مارج(100-50)–

.(ًامارج17يلامجإلا)مارجوليك/مارج0.8–

.رتليللم100/مارجيللم(100-80)–

.(ATP8):يركسلاللحتلاةلحرم–

.(ATP)6:أميزناوكليسأىلإتافوريبلالّوحت–

(ATP24):سبركةرود–

:تابورشملا،%43:(ركسلااهيلإفاضملا)ةعنصُملاةيذغألا–

. %28

.20:زوتكاللا–

32:زوتكالاجلا–

.40:زوتلاملا–

.70:زوكولجلا–

.100:زوركسلا–

.170:زوتكرفلا–

.(3000–8000):(Cyclamate)تامالكيسلا–

.(10000–20000):(Aspartame)ماتربسأ–

.(20000–70000):(Saccharin)نيراكسلا–

.100:زوتكالجلاوزوكولجلا–

.%30:زوتكرفلا–

لوميلم6.15–3.6)رتليللم100/مارجيللم(110–60)–

mo(حابصلايفصخشلاظقيتسينيح)(رتل/رب.

.رتليللم100/ًامارجيللم(65-60)–

.ًاّيمويغلابلاصخشلااهلوانتييتلاتارديهوبركلاةيمكطسوتم–

.تارديهوبركلانم(ًامارجوليك65نزيلجر)مسجلانوزخم–

:(Hypoglycemia) مدلايفزوكولجلاىوتسمضافخنا –

:ةمقلاىلإمدلايفزوكولجلاىوتسملوصولمزاللانمزلا–

ىوتسمىلإمدلايفزوكولجلاىوتسمضافخنالمزاللانمزلا–

: (Fasting Level) موصلا

:نيجوكيالجلازيكرت–

ىلعظافحللًايموياهلوانتمزاللاتارديهوبركلانمةيمكلقأ–

:نيتوربلا

:ايالخلاجراخلئاوسلاومدلايفركسلانوزخم–

:ميلسلاصخشلاىدلمدلايفزوكولجلاركسىوتسم–

:دحاوزوكولجءيزجضيأنمةجتانلاةقاطلا–

:ةيذغألاماهسإ–

يعجرملاركسلاوهزوكولجلا)تايركسللةينسلاةوالحلا–

ركسةوالحىلعءانبتسيقتايركسلاةوالحناينعت،(ةنراقملل

زوكولجلا

:صاصتمالالدعم–

مايصلادنعمدلازوكولجىوتسم–

: (Fasting Blood Glucose Level)

:عوجلابروعشللبحاصملامدلازوكولجىوتسم–
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(Lipids)نوهدلا:اثلاثلانوكملا

نوبركلااهبيكرتيفلخديةيوضعتابكرميهو،ةيتابنلاتويزلاوةيناويحلانوهدلاىلع[CH,(CHي)nCOOHاتادبيللاوأنوهدلامساقلطُي

رثيإ:لثم،ةيوضعلاتابيذملايفنابوذللةلباقلاةينيجورتينلاتابكرملاوأروفسوفلاوأتارديهوبركلاىلعيوتحياهضعبو،نيجورديهلاونيجسكألاو

يفةقاطللًازكرمًاسيئرًاردصمنوهدلاّدَعُتو.اهريغو،(Benzene)نيزنبلاو،(Ether)رثيإلاو،(Alcohol)لوحكلاو،(PetroleumEther)لورتبلا

.ةيلكلاةقاطللمسجلاتاجاحنم%40-30ةبارقًايموينمؤتيهو.تارعس9وحنبمسجلادمينهدلانمدحاولامارجلاف.ةيذغألا

:يتآلاىلإنهدلانماهاوتحملًاعبتةيذغألامسقت

.بوبحلاضعبو،هكاوفلاو،تاوارضخلا:لثم،(نهد%2نملقأ)نهدلانماهاوتحميفةريقفةيذغأ-1

.موحللاعاونأضعبو،بيلحلا:لثم،(نهد%10–2)نهدلانماهاوتحميفةطسوتمةيذغأ-2

.تارسكملاو،ضيبلارافصو،موحللاضعبو،ةيتابنلاتويزلاو،ةيناويحلانوهدلا:لثم)(نهد%10نمرثكأ)نوهدلابةينغةيذغأ-3

تاديرسيلجلانيوكتلناءزجلاناذهدحتيو.(Glycerol)لورسيليجلاو،(FattyAcids:FA)ةينهدلاضامحألا:امه،نيسيئرنيأزجنمنوهدلافلأتت

Carboxy)ليسكوبراكلاةعومجمباهيفرطدحأيهتنيةينوبركةلسلسنمةفلؤمةيوضعداوماهنأبةينهدلاضامحألافّرعُتو.(نوهدلا)ةيثالثلا

Group: COOH)ليثيملاةعومجمبرخآلافرطلاو(MethylGroup: CH)ةميقتسملسالسيهةيذغألايفةدوجوملاةينهدلاضامحألامظعمو

.نوبركلاتارذنم)EvenNumber(ةيجوزدادعأىلعيوتحت

:يتآلاىلإةينوبركلاةلسلسلالوطبسحةينهدلاضامحألاميسقتنكمي

ةجسنألاىفةدوجوملاةينهدلاضامحألاّنأبًاملع،نوبركةرذ(12)نمرثكأنمعونلااذهفلأتي:ةلسلسلاةليوطلاةينهدلاضامحألا-1

.نوبركةرذ(26–16)ىلعيوتحتةيناويحلا

.نوبركةرذ(12-8)نمعونلااذهفلأتي:ةلسلسلاةطسوتملاةينهدلاضامحألا-2

.نوبركتارذ(6-4)نمعونلااذهفلأتي:ةلسلسلاةريصقلاةينهدلاضامحألا-3

:يتآلاىلإاهعبشتةجردلًاعبتةلسلسلاةليوطلاةينهدلاضامحألامسقتو

AcidsFatty)ةعبشملاةينهدلاضامحألا-1 (Saturated:يهو،نيجورديهيترذىلعةلسلسلايفةدوجوملانوبركلاتارذعيمجيوتحتاهيفو

.دنهلازوجوةيناويحلانوهدلايفةرثكبدجوت

اديوحوح

AcidsFatty)ةعبشملاريغةينهدلاضامحالا-2 (Unsaturated:نيترواجتملانوبركلاىترذنملكنمنيجورديهةرذتدقفضامحأىه،

:يتآلاىلإةعبشملاريغةينهدلاضامحألامسقنتو.نوبركلايترذنيبةجودزمةطبارنيوكتىلإىدأاّمم

9

:Monounsaturated(ةيداحأةعبشمريغةينهدضامحأ-أ FA(:ضمحاهلاثمو،ةدحاوةجودزمةطبارىلعضامحألاهذهيوتحت

ةدحاوةجودزمةطبارو،نوبركةرذ)18(نمفلأتيوهو،مسجلانوهدوةيذغألانوهديفةرثكبرفاوتييذلا)OleicAcid(كيلوألا

.181كفيأ؛9عقوملايف

:Polyunsaturated)ةدّدعتمةعبشمريغةينهدضامحأ–ب PUFA):اهصقنييأ،رثكأوأنيتجودزمنيتطبارىلعضامحألاهذهيوتحت

18)(LinolenicAcid)كينيلونيللاضمحو،(2:18كفا)(LinolicAcid)كيلونيللاضمحاهلاثمو،رثكأوأنوبركتارذعبرأ

ةينهدلاضامحألليئايميكلابيكرتلايتأياميفو.(4:20كانه")(ArachidonicAcid)كينوديكارألاضمحو،(:2كفا"

:هالعأةروكذملاةعبشملاريغوةعبشملا
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COOH–(يCH=CH –(CH–(يCH)–يCH

:كيلوألاضمح

COOH–(يCH=CH –(CH–يCH=CH –CH–يCH–يCH

:كيلونيللاضمح

COOH–(يCH=CH –CH –CH =CH –(CH–يCH=CH –CH–يCH–وCH

:كينيلونيللاضمح

COOH–ي(يCH)–(يCH=CH CH)–(يCH)–يCH

:كينوديكارألاضمح

وأةدحاوبطبتريةينهدلاضامحألاءزجو،ليسكورديهتاعومجمثالثونوبركتارذثالثىلعيوتحييوضعلوحكوهفلورسيلجلااّمأ

.يلاوتلاىلعةيثالثلاوأةيئانثلاوأةيداحألاتاديرسيلجلاًانّوكُم(OH)ليسكورديهلاتاعومجمنمثالثوأنيتنثا

LipidsTypes)ءاذغلايفدجوتيتلانوهدلاعاونأ in Food)

:يتآلاىلإيئايميكلااهبيكرتلًاعبتنوهدلامسقت

(simpleLipids)ةطيسبلانوهدلا:ًالوأ

نأركذي.مسجلانوهدنم%90وحنلكشتيتلا(نوهدلاوتويزلا)(TG)ةيثالثلاتاديرسيلجلالثم،تالوحكوةينهدضامحألتارتسإيه

.ةيلخادلاءاضعألالوحو،دلجلاتحتو،مسجلايفةنزخملاةينهدلاةجسنألايفدجوتةيثالثلاتاديرسيلجلا

(compoundLipids)ةبكرملانوهدلا:ًايناث

:اهتلثمأنمو،ثلاثلاينهدلاضمحلالحمىرخأتابكرموكيروفسوفلاضمحاهيفلحةيئانثتاديرسيلجنمةبكرمنوهديه

ضامحألانمًادحاوّنأديب،ةيثالثلاتاديرسيلجلايئايميكلااهبيكرتيفنوهدلاهذههبشت:(Phosphopids)ةرفسفملانوهدلا•

ةرفسفملانوهدلاةبسنرّدقت،نيريسلاوأ،نيمألوناثيإلاوأ،نيلوكلاكنيجورتينلاةدعاقوكيروفسوفلاضمحهبلدبتساةينهدلا

اهراشتناثيحنمةيثالثلاتاديرسيلجلادعبةيناثلاةبترملايفيتأتيهو،%2–1ةيتابنلاتويزلايفو،%25وحنبضيبلارافصيف

100لكلًامارجيللم215)مدلاامزالبو،ايالخلاةيشغأو،غامدلاو،ةينهدلاةجسنألاباهتلثمأنمو،ناسنإلامسجءازجأضعبيف

اهمادختسانعًالضف،مدلاامزالبيفتاديبللالقنو،ةيميزنإلاةمظنألاضعبيفةيلعافبةرفسفملانوهدلامهستو.(رتليللم

.ةقاطللًاردصم

،ناسنإلامسجةجسنأيفًاراشتناةرفسفملانوهدلارثكأنموهو،Lecthin))نيثيسيللا:اهنم،ةديدعتابكرمةرفسفملانوهدلالمشت

لوتيسونيأليديتافسوفلاو،)Sphingomyelin(نيلياموجنفسلاو،)PhosphatidySerin(نيريسليديتافسوفلاو،)Cephalin(نيلافيسلاو

.(Phosphatidy Glycerol) لورسيلجليديتافسوفلاو ، (Phosphatidy Inosetol)

يفرشتنتو،زوكولجلاوأزوتكالجلاركسنمءيزجىلعيوتحت(نهد)ةيثالثتاديرسيلجيه:(Glycolipids)ةيركسلانوهدلا•

.(Cerobrosides)تاديسوريبوريسلاو،(Gangliosides)تاديسوليجناجلا:اهتلثمأنمو،دبكلاوةيبصعلاايالخلاوغامدلا

Importanceof)ناسناللنوهدلاةيمهأ Lipids for Human)

.ةيذغتلايفاهتيمهألنايبيتأياميفو،ناسنإلاةيذغتيفًالعافًاماهسإنوهدلامهست
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نمةيمكيهو،تارعس9وحنبمسجلافلمباهنمدحاومارجلوانتنإذإ؛ناسنإلامزلتيتلاةزكرملاةقاطلارداصمنمنوهدلاّدَعُت–أ

اليتلاضامحألايهو،(كيلونيللاضمح)(EssentialFatyAcids)ةيساسألاةينهدلاضامحأللًاسيئرًاردصمنوهدلاّدَعُت-ب

ضمحصقنىلعبترتيو.ةيئاذغلاةبجولايفاهرفاوتبجياذهل،هتاجاحدسلةيفاكتايمكباهعينصتناسنإلامسجعيطتسي

ضمحصقنضارعأًابلاغرهظتو،ةيبلسةروصبومنلاوةيلسانتلاايالخلاوةيعافدلاايالخلارثأتناسنإلاءاذغيفكيلونيللا

Non-FatMilk)نهدلانميلاخلايعانصلابيلحلاىلعمهئاذغيفنودمتعينيذلاعضرلالافطألاىلعكيلونيللا Formula)؛

ةعفترمزيكارتبرفاوتيكيلونيللاضمّحنأركذُي.(كحو،رشقتو،رارمحاو،فافج)(Dermatitis)دلجلايفباهتلاةروصبكلذو

.(Safflower)مطرقلاتيزو،سمشلاراّونتيزو،ةرذلاتيز:لثم،ةيتابنلاتويزلايف(%50ىلعديزت)

دعاستاهنأامك،(KEDA)(أ)و،(د)و،(ـه)و،(ك)تانيماتيفيهو،نهدلايفةبئاذلاتانيماتيفلالمحىلعنوهدلالمعت-ج

ةانقدادسناوأ،(نهدلاةدسكا)نهدلاخنزتّنأنّيبتدقو.فلتلاودسكأتلانماهيمحتو،ءاعمألارادجلالخاهصاصتماىلع

تانيماتيفلانممسجلاةدافتسالدعمنمللقياّمم،ءاعمألارادجلالخنمنوهدلاصاصتماعمضراعتي(BleDuct)ءارفصلا

.اهيفةبئاذلا

:ةيجراخلاتارثؤملاوتامدصلانماهتيامحىلع،ناتيلكلاوبلقلااهنمو،ةسيئرلامسجلاءاضعأبةطيحملانهدلاةقبطدعاست-د

،مسجلاةرارحنادقفعنمىلعةلزاعلاةقبطلالثملمعتدلجلالفسأنّوكتتيتلانهدلاةقبطنأامك،نيتيلكللةداسولمعلمعتف

.ةدرابلاءاوجألايفةصاخ

.وهطلاةيلمعءانثأيفًاغاستسمًامعطةفلتخملاموحللاوتاوارضخلانوهدلابسكُت-ه

ريخأتو،ماعطلانمةدعملاغيرفتءاطبإىلإيدؤياّمم؛ةدعملاةكرحنمّدحلاو،ةمضاهلاةدعملاتازارفإليلقتىلعنوهدلالمعت-و

.(ةليوطةّدمعبشلابروعشلا)عوجلابروعشلا

DailyNeed)نوهدلانمةيمويلاةجاحلا of Lipids)

هجوبو،اهريغو،سنجلاو،نزولاو،ةيحصلاةلاحلاو،طاشنلاةجرد:اهنم،ةدعلماوعاهمكحتًايمويناسنإلامزلتيتلاىلثملانوهدلاةيمكّنإ

ةبسنلاهذهو،ميلسلاصخشلاىلإةبسنلابةيلكلاةقاطلاتاجاحنم(%35–25)%30وحنًايمويةكلهتسملانوهدلاةيمكلداعتنأبىصوي،ماع
.- كلو

:يتالاكعزوت

.ةعبشملانوهدلااهردصمةيلكلاةقاطلاتاجاحنم%10و

.ةيداحألاةعبشملاريغنوهدلااهردصمةيلكلاةقاطلاتاجاحنم%10و

.ةدّدعتملاةعبشملاريغنوهدلااهردصمةيلكلاةقاطلاتاجاحنم%10و

ضمحاهرفوييتلاةقاطلانأينعيةدّدعتملاةعبشملاريغنوهدلانمةيمويلاةيلكلاةقاطلاتاجاحنم%10ىلعمسجلالوصحنأبدجودقلو

،ًايمويمارجيللم300ىلعءاذغلايفلورتسلوكلاةيمكديزتالأبىصويامك.اهبىصوملاةبسنلايهو،ةيلكلاةقاطلانم%3نعلقتالًادرفنمكيلونيللا

ةعبشملاريغةينهدلاضامحألاةبسننوكتنيحهقيقحتنكمياذهو،مدلاطغضعافتراونييارشلابلصتوبلقلاضارمأبةباصإلانمناسنإلاةياقول

،ةرذلاتيز:لثم،ةعبشملاريغةينهدلاضامحألابةينغلاتويزلالوانتمتينيحيأ،ةيلاع(P/SRatio)ةعبشملاةينهدلاضامحألاىلإةدّدعتملا

.نطقلاةرذبتيزو،ايوصلالوفتيزو،مسمسلاتيزو

:ضارمألاهذهنمو،مويلايفةيلكلاةقاطلاتاجاحنم%10وحنىلإةيئاذغلاةبجولايفنوهدلاةبسنضفخضارمألاضعبجالعبلطتي

طارفإلانإف،ماعهجوبو.(Hyperlipidemia)مدلايفنوهدلاةبسنعافتراو،(ًاّدجةليلقةزرفملاءارفصلاةيمك)(GallbladerDisease)ةرارملا

.يمضهلازاهجلابارطضاو،ةيسنجلاةردقلافعضو،يركسلاو،بلقلاضارمأو،ةنمسلابةباصإلاىلإيضفينوهدلالوانتيف
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LipidsSources)يمويلاءاذغلايفنوهدلارداصم in DailyFood)

ىلإةدرجملانيعلاباهتيؤرلًاعبتءاذغلايفنوهدلارداصمتمّسق،ًاثيدحو،ةيتابنلاوةيناويحلاةيذغألانمةعساوةعومجميفنوهدلارفاوتت

:يتآلا

،كامسألاو،مسدلالماكلابيلحلاو،نجاودلاو،ءارمحلاموحللارداصملاهذهلمشت:)InvisibleFats(ةيئرملاريغنوهدلارداصمـ1

%60 هتبسناملكشترداصملاهذهو.نهدلاىلعةيوتحملاةيذغألانماهريغو،تارسكملاو،روذبلاو،تايلوقبلاضعبو،ةنبجلاو،ةدشقلاو

.ةيئاذغلاةبجولاىفنوهدلانم

نمسلاو،نيرجراملاو،ةدبزلاو،ةيناويحلانوهدلاو،ةيتابنلاتويزلارداصملاهذهلمشت:(VisibleFats)ةيئرملانوهدلارداصم-2

ّدَعُتهكاوفلاوتاوارضخلاّنأىلإةراشإلاردجتو.ةيئاذغلاةبجولايفنوهدلانم%40هتبسناملكشترداصملاهذهو،جردهملايعانصلا

رفاوتتفةيناويحلانوهدلااّمأ.(نهد%16)وتاكوفألاو،(نهد%30)نوتيزلاءانثتساب(نهد%1نملقأ)نهدلايفةريقفلاةيذغألانم

ةدّدعتملاوةليوطلاةينهدلاضامحألانمةيلاعةبسنىلعيوتحيهنأل،ةلئاسةروصبدجويهنإفكمسلانهدادعامةبلُصةروصباهعيمج

نمةيلاعةبسنىلعيوتحياهضعبنأالإ(نهد%1نملقأ)نهدلانمضفخنملااهاوتحمبكامسألاضعبزيمتتامك،عّبشتلاةميدعلا

يفحضوموهامكضيبلارافصويوالكلاوخملاوةدبكلاةصاخ،لورتسلوكلاىلعةيناويحلاةيذغألايوتحت.%12ىلإلصتدقنهدلا

ةرذبتيزو،(%74)مطرقلا:لثم،ةيتابنلاتويزلاضعبيفةعفترمبسنبكيلونيللايساسألاينهدلاضمحلادجويو.(5–1)لودجلا

.نوهدلانمةيذغألاضعبىوتحمحضوييذلا(4-1)لودجلارظنا.(%53)ةرذلاتيزو،(%52)ايوصلالوفتيزو،(%58)نطقلا

18،2(مارج)(مارج)

.نوهدلانمةيذغألاضعبىوتحم:(4-1)لودجلا

ميدقتلاةدحورادقم

ةدحاولا

.ةصحلاطسوتم)

(Average Serving

عالخلامسا

0.3 14

0.5 14

0.4 14

0.4 14

2.8 14

2.3 8

1.1 6.9

1.5 8.1

1.0 9.5

0.6 3

1.3 14

6.3 14

10.4 14

9.2 14

8.1 14

7.2 14

0.3 21

(ًامارج14)ةدئامةقعلم

(ًامارج14)ةدئامةقعلم

(ًامارج14)ةدئامةقعلم

(ًامارج14)ةدئامةقعلم

(ًامارج14)ةدئامةقعلم

(ًامارج16)ةدئامةقعلم

(ًامارج15)ةيقوأفصن

(ًامارج15)ةيقوأفصن

(ًامارج15)ةيقوأفصن

(ًامارج15)ةيقوأفصن

(ًامارج14)ةدئامةقعلم

(ًامارج14)ةدئامةقعلم

(ًامارج14)ةدئامةقعلم

(ًامارج14)ةدئامةقعلم

(ًامارج14)ةدئامةقعلم

(ًامارج14)ةدئامةقعلم

(ًامارج90)تايقوأ3

20.0

29.0

7.3

9.9

6.3

4.2

9.0

45.0

74.0

65.5

58.0

51.5

0.4

100

100

100

100

100

50

46

54

63

20.1

100

100

100

100

100

100

23

لمجلامانسنهد

لمجلاءاشحأنهد

فورخلاةيلنهد

منغلاوأرقبلانهد

نجاودلانهد

ينادوسلالوفلاةدبز

تيزلابصّمحملا(وجاكلا)وشاكلا

زوللا

(Filberts)قدنبلا

ايوصلالوف

نوتيزلاتيز

مسمسلاتيز

مطرقلاتيز

سمشلاراّونتيز

ةرذلاتيز

نطقلاةرذبتيز

(وهطمريغ)لمجلامحل
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ميدقتلاةدحورادقم

ةدحاولا

عالخلامسا

.ةصحلاطسوتم)

(Average Serving

0.3 3.6 (يوشم( 90)تايقوأ70.33 )ًامارج àمحل باصلارقبلا

1.0 3 محل( ًامارج90)تايقوأ3.41.13(يوشم)جاجدلا

2.3 10 محل( ًامارج90)تايقوأ112.53(يلقم)جاجدلا

0.5 18 محل( ًامارج90)تايقوأ200.53نهدلاعميوشملارقبلا

0.4 10.8 (يوشم( 90)تايقوأ120.43 )ًامارج àمحل باصلامورفملارقبلا

8.1 امارج90)تايقوأ93( àمحل باصلامنغلا

0.6 6.2 ةضيب( ًامارج50)ةدحاوةّبح12.51.2قوفخمضيبوأةقولسم)ةلماك

(scrambledيلقمو

.م(1993)ح.ع،ةضيوع:عجرملا

لورتسلوكلا

Chemodeory)كيلوكيسكوأيدوميكلاضمحاهنمو،ءارفصلاضامحأللًاسيئرًادلومّدَعُيذإ،ناسنإللةيويحةيمهأوذيقلحيوضعبكرموه

Steroid Sexual) ةيديوريتسالاسسنجلاتانومرهو ، (Adrenocortical Hormones) ةيلكلاقوفةدغلاةرشقاهزرفتيتلاتانومرهلاو ، (Cholic Acid

Hormones(.امه،نيسيئرنيردصمنملورتسلوكلاىلعناسنإلامسجلصحي:

،راحملاو،يوالكلاو،ةدبكلاو،ضيبلارافصو،ةمسدلاموحللا:لثم،ةيناويحلاةيذغألامظعميفلورتسلوكلارفاوتي:ةيئاذغلاةبجولاـ1

800–500) لورتسلوكلانمةيمويلاصخشلاتاجاحنم%40وحنةيئاذغلاةبجولانّمؤتو.نبجلاو،ةدشقلاو،ةدبزلاو،نايبورلاو،خملاو

.(مارجيللم

يفنّزخُيهنأامك،(مارجيللم2000–500)دبكلايفلورتسلوكلانمةيمويلاصخشلاتاجاحنمًابيرقت%60عينصتمتي:ناسنإلامسج-2

فضأ.هعينصتىلعرداقدبكلانأل،ةريبكلاهتيمهأنممغرلاىلعلورتسلوكلابةينغلاةيذغألالوانتىلإناسنإلاجاتحيال،اذل.ًاضيأدبكلا

ةصاخ،(Atherosclerosis)نييارشلابلصتوبلقلاضارمأبةباصإلابّبسيلورتسلوكلابةينغلاةيذغألالوانتيفطارفإلانأكلذىلإ

.ىضًحانّوكُمةيرارملاةلصوحلايفلورتسلوكلاعّمجتبّبسُيدقهنأامك،رتليللم100لكلمارجيللم225ىلعمدلايفهاوتسمديزينيح

،ةيطيحملاباصعألاو،ةقيقدلاءاعمألاايالخو،ةيلكلاقوفةدغلاو،دبكلايفناسنإلامسجلخادلورتسلوكلازيكرتدادزي،ماعهجوبو

وه،لورتسلوكلاةقلحيفنوبركلاتارذعيمجلديحولاردصملانأركذي.(LipoproteinsPlasam)امزالبلايفةينهدلاتانيتوربلاو

AcetylCoenzym)أ–ميزنألاقفارمليتسأبكرم A)(زوكولجلا)تارديهوبركلاو(ةينهدلاضامحألا)نوهدلانمهقاقتشانكمييذلا

.امهريغو
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24

26

27

28

34

35

40

55

67

75

85

130

230

250

370

680

1700نمرثكأ

,PapasAS.(1989):عجرملا and، Nizel. AE

(ًامارج244)بوك

بوكفصن

(ًامارج30)ةيقوأ

بوكفصن

بوكعبر

(ًامارج66)بوكفصن

(ًامارج30)ةيقوأ

(ًامارج244)بوك

ةدئامةقعلم

(وهطم)(ًامارج85)تايقوأ3

(وهطم)(ًامارج85)تايقوأ3

(وهطم)تايقوأ3

(وهطم)تايقوأ3

(وهطم)تايقوأ3

(وهطم)تايقوأ3

(وهطم)تايقوأ3

اهرافصوأ(ًامارج50)ةبح

(وهطم)(ًامارج85)تايقوأ3

(وهطم)تايقوأ3

(Rawجزاط)تايقوأ3

.لورتسلوكلانمةيذغألاضعبىوتحم:(5-1)لودج

عاتلخلامسا

نهدلايلاخلابيلحلا

(Uncreamed)جاتوكلاةنبج

LightLable)ةدشق – Cream)

(Creamed)جاتوكلاةنبج

Halfand)ةدشق Half)

(نهد%10.ةيداع)ةظوبلا/تاجلثملا

(Cheddar)رديشلاةنبج

نهدلالماكلابيلحلا

ةدبزلا

نوملسلا،(Oyster)راحملا

(ةنوتلا،Clam)راحملا

فيفخلامحللا،يمورلاكيدلا،جاجدلامحل

نكادلامحللا،يمورلاكيدلا،جاجدلا،يرقبلامحللا

(Veal)لجعلامحل،فورخلامحل

نايبورلا

رقبلابلق

ضيبلا

(لجع،منغ،رقب)دبكلا

ةيلكلا

خملا

ةحصلابرضمنوهدلالوانتيفطارفالا

ةباصإلاىلإيدؤيدقنوهدلالوانتيفطارفإلانأىلإتاساردلاتراشأدقف.ضارمأللةبّبسُملاةيئاذغلارصانعلارطخأنمنوهدلاّدَعُت

:يتآلاعابتابىصويهنإف،نوهدللةراضلاةيحصلاتاريثأتلابنجتلو.نييارشلابلصتو،مدلاطغضعافتراو،ناطرسلاو،يركسلاضرمو،ةنمسلاب

.ًايمويةلوانتملاةقاطلايلامجإنم%30ىلعاهتبسنديزتالثيحبلادتعابنوهدلالوانت•

راّونو،ةرذلاتيز:لثم،ةيتابنلاتويزلالوانتبكلذو؛(ةقاطلايلامجإنم%10نملقأ)ةعبشملاةينهدلاضامحألانملالقإلا•

.ةدبزلاوةيناويحلانوهدلانًمالدبنوتيزلاو،سمشلا

.مارجيللم300ىلعًايموياهنمةلوانتملاةيمكلاديزتالثيحبلورتسلوكلابةينغلاةيذغألالوانتنملالقإلا•

Omega-3Fatty)–3اجيموأينيمألاضمحلاباهانغىلإًارظن،عوبسألايفنيترمكامسألالوانت• Acid)ناسنإلايقييذلا

،مدلايفلورتسلوكلاو(نوهدلا)ةيثالثلاتاديرسيلجلاىوتسمضفخيفمهسيو،نييارشلابلصتوبلقلاضارمأبةباصإلانم
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ىلإًارظن:كمسلاةدبكنمعنصُملاكمسلاتيزتامعدملوانتبىصويال،لباقملايفو.مدلاطغضعافترابةباصإلانمةياقولاو

.(ةطرفملاتايمكلا)ناسنإلايفماسريثأتامهلنيذللا(أ)و(د)نيماتيفنمةعفترمبسنىلعاهئاوتحالامتحاو،ةقاطلاباهانغ

Oةنبجو،وداكوفألاو،ينادوسلالوفلاةدبزو،تارسكملاو،نيرجراملاو،زينوياملا:اهنمو،نوهدلابةينغلاةيذغألالوانتنملالقإلا

.اهريغو،محللاحئارشو،رجربمهلارئاطشو،رديشلا

DiseasesRelated)نوهدلابةطبترملاضارمألا to Fats)

زجومنايبيتأياميفو.مدلاطغضعافتراو،ةنمسلاو،بلقلاضارمأ:لثم،ضارمألانمديدعلابةباصإلاىلإنوهدلالوانتيفطارفإلايدؤي

نوهدلابّسرتنعجتانلابلقلانييارشدادسناضرماهنم،بلقلابةقالعلاتاذضارمألانمةعومجمىلعبلقلاضارمأحلطصمقلطُي

ةلضعءاشتحاوأةيردصلاةحبذلابةباصإلاكلذبحاصيو.بلقلاةلضعىلإمدلالوصومدعو،اهقيضىلإيدؤياّمم،نييارشلايفلورتسلوكلاو

،ةنس40رمعدعبةمدقتملالودلايفةرثكبضرملااذهرشتنيو،ردصلايفقيضويردصلاصفقلايفملأثودحبةيردصلاةطلجلازيمتتو.بلقلا

.رتليللم100/ًامارجيللم225ىلإمدلايفلورتسلوكلاىوتسملصيامدنعدادزيبلقلانييارشدادسناضرمبناسنإلاةباصإلامتحانأتبثدقلو

:يتآلاعابتابمدلايفلورتسلوكلاىوتسمضفخنكميو

.لورتسلوكلانماهاوتحميفةريقفةيئاذغتابجولوانت•

.ةيلقملاةيذغألالوانتنملالقإلا•

.ةيضايرلاةطشنألاةسرامم•

.تاوارضخلاوهكاوفلالوانتنمراثكإلاو،ةحلمملاةيذغألاوحلملالوانتنملالقإلا•

.ةيناويحلانوهدلابةيتابنلاتويزلاو،ةمسدلاموحللابنهدلاةليلقلاموحللاو،مسدلالماكلابيلحلالادبتسا•

Dietaryand)نوهدللةيجولويبوةيتاذلخةيتاصحإ Biological Statistic for Lipids)

.(مسجلانزونم%14)مارجوليك9.1–.نوهدلانم(ًامارجوليك65نزيلجر)مسجلانوزخم–

.مسجلانوهدنم%90و،ةيئاذغلانوهدلانم%95–:ةيثالثلاتاديرسيلجلاةبسن–

.(مارجيللم500)ةيذغألانمةيمويلاتاجاحلانم%40–:لورتسلوكلارداصم–

.مسجلايفدبكلااهعنصيةيمويلاتاجاحلانم%60–

.رتليللم100/مارجيللم(300–140)–:ةيعيبطلاةلاحلايفمدلايفلورتسلوكلاىوتسم–

.%95:نوهدلا–:نوهدلاصاصتما–

يفةدوجوملاةيمكلانم(%50–25):لورتسلوكلا–

.ءاذغلا

،ةرفسفمنوهد%30،نيتورب(%50-45):(HDL)–:ةينهدلاتانيتوربلابيكرت–

.(TG)%5،لورتسلوك%20

(LDL):%25ةرفسفمنوهد%22،نيتورب،

.(TG)%10،لورتسلوك%45

–(VLDL):(%10-5)نوهد(%20–15)،نيتورب

.(TG)(%65–55)،لورتسلوك(%15–10)،ةرفسفم

نوهد(%6–3)،نيتورب(%2–1):نوركيموليك–

.(TG)(%90–80)،لورتسلوك(%7–2)،ةرفسفم
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.ًاينهدًاضمح40نمرثكأ–

.ًامارجوليك(15-7):ميلسلجر–

.ًامارجوليك(20-10):ةميلسةأرما–

.مارجوليك100نمرثكأ.ًادجنيدبصخش–

هتاجتنموبيلحلا،%36:موحللا،%43:تويزلاونوهدلا–

.9%12

.رتليللم100/ًامارجيللم165نملقأ–

–(HDL):رتليللم100/مارجيللم%40نمرثكألورتسلوك

.امزالبلاوأمريسلايف

–(LDL):رتليللم100/ًامارجيللم180نملقألورتسلوك

.امزالبلاوأمريسلايف

–(VLDL):رتليللم100/ًامارجيللم40نملقألورتسلوك

يلمىلإليوحتلل0.026يفبرضي)امزالبلاوأمريسلايف

.(رتل/رصlolلوم

.رتليللم100/مارجيللم(100-450)–

يبيب

وي

ويب

:ةيعيبطلاةينهدلاضامحألاددع–

:ةيذغألاماهسإ–

:مريسلايفةيثالثلاتاديرسيلجلاىوتسم–

:(LipidFractions)نوهدلاءازجأىوتسم–

:مريسلايفنوهدلايلامجإ–
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(Vitamins)تانيماتيفلا:عبارلانوكملا

Watersoluble)ءاملايفةبئاذلاتانيماتيفلا:ًالوأ vitamins)

تاميزنإلاتاقفارماهفصوبناسنإلامسجاهيلإجاتحيو،ةيذغألايفًادجليئضزيكرتبدجوتيتلاةيوضعلاداوملانمةعومجميهتانيماتيفلا

(Coenzymes)مسجلاايالخلخادةقاطلاديلوتلتانيتوربلاونوهدلاوتارديهوبركلاةدسكألالخ.

نكمييذلادنيماتيفءانثتساباهيلعةيوتحملاةيذغألالوانتىلإناسنإلاجاتحي،اذل،اهعيمجتانيماتيفلاعينصتناسنإلامسجعيطتسيال

زاهجلايفةدوجوملاةقيقدلاتاقولخملاةطاسوبمسجلالخادةليلقتايمكباهعينصتنكمييتلاتانيماتيفلاضعبدجوتو.مسجلالخادهعينصت

،أنيماتيف:اهنمو،ءاذغلايفًايفيظوةلعافريغروصيفتانيماتيفلاضعبًاضيأدجوت.كلنيماتيفو،12بنيماتيفو،1بنيماتيف:يهو،يمضهلا

لخادماعطلالوانتدعبًايفيظوطشنتتانيماتيفلاهذهنكلو،(VitaminPreeursors)نيماتيفلاتادلومىّمسُتو،نيلوكلاو،نيساينلاو،دنيماتيفو

.مسجلا

فئاظويفللخوتابارطضاثودحىلإاهدحأناصقنيدؤيذإ،مسجلالخاداهفئاظوبمايقللضعبباهضعبطبتريتانيماتيفلانأركذُي
-- . وم

ىلعمسجلالوصحنمضي،اهبىصوملاتايمكلابوةيساسألاءاذغلاتاعومجمىلعةيئاذغلاةبجولاءاوتحاّنأكلذىلإفضأ.ىرخألاتانيماتيفلا

.رمعلالحارمضعبلالخدنيماتيفادعامتانيماتيفلانمهتاجاح

6بو،2Riboflavinبو،1Thiamineبنيماتيف)بتانيماتيفةعومجمو،(VitaminC)جنيماتيفءاملايفةبئاذلاتانيماتيفلالمشت

Pyridoxin،12بوCobalamine،اهنأبتانيماتيفلاهذهزيمتتو.(نيلوكلاو،لوتيسونيألاو،كينثوتنابلاضمحو،نيتويبلاو،نيسالوفلاو،نيساينلاو
وماهلوحالل

اليهو،مسجلاجراخلوبلاعمحرطتاهنمةدئازلاةيمكلاف.ةماسريغاهنابو،نهدلايفنابوذللاهتيلباقمدعو،ماعطلاوهطلالخللحتلاةعيرس

.ةقاطللةدلوملاةيئاذغلارصانعلاةدسكألاتاميزنإلاتاقفارماهفصوبلمعتستو،ًايفيظوةلعافلاةروصلابنوكتلبنيماتيفلاتادلومةروصبدجوت

(VitaminC)جنيماتيف

معطتاذ،نوللاةميدعةمعانتارولبوهوطوبرقسأللداضملانيماتيفلاوأ،(AscorbicAcid)كيبروكسألاضمحمسابنيماتيفلااذهفّرعي

دسكأتيتانيماتيفلانمعونلااذهنأظحالملانمو.زوكولجلانمنيماتيفلاعينصتنكمياذهل،ةيساسألاتايركسلاعماهبيكرتيفهباشتت،يضمح

وأ،ءوضللهضيرعتدنعفلتيهنأامك،سيساحنلاوديدحلاتانويألثمنمةليقثلانداعملادوجولاحيفةصاخ،نيجسكألاوةرارحلاةطاسوبةعرسب

ضمحنمتارطقةفاضإدنعثدحيامك،4نملقأاهل(PH)نوكييتلاةيضمحلاليلاحملايفللحتلامواقيهنأالإ،يولقلاطسولايفهعضو

.فلتلاودسكأتللةمواقموًارارقتسارثكأاهنأبةفاجلاةرولبتملاةروصلازيمتتو.وهطلاءانثأيفماعطلاىلإكيرتسلا

ًابكرمّدَعُيوهف،اذل،ةثلاثلاوةيناثلانوبركلايترذنيبةجودزمطباوردجوتو،ةلسلسيفاهضعببةلصتمنوبركتارذتسنمجنيماتيففلأتي

.ةعبارلاوىلوألانوبركلايترذبةلصتم)LactoneRing(ةينوتكالةقلحىلعًاضيأنيماتيفلااذهيوتحي.عبشمريغ

ImportanceofVitamin)ناسناللجنيماتيفةيمهأ C for Human)

.ةيذغتلايفهتيمهألنايبيتأياميفو،ناسنإلاةيذغتيفًالعافًاماهسإجنيماتيفمهسي

نيجالوكلامسابةفورعملا)ConnectiveTissue(ةماضلاةجسنألايفةدوجوملاةيورغلاةمحاللاةداملاعينصتىلعةدعاسملا–أ

(Collagen)،ةيطاخملاتانيتوربلاو،تالضعلاو،دلجلاو،نانسألاو،فيراضغلاو،ماظعلايفاهضعببايالخلاطبرىلعلمعتيتلا

)Mucins(ةيومدلاتاريعشلاردجوا.

.ةيومدلاتاريعشلارادجيفةدوجوملاةمحاللاداوملابيكرتيفلخديهنأل،حورجلامائتلاىلعةدعاسملا-ب

نيوكتىلعجنيماتيفلمعي،لاثملاليبسىلع،نينألالينفلاو،نيسوريتلاو،نافوتبرتلا:لثم،ةينيمألاضامحألاضعباضيأنيسحت-ج

نينوتوريسلاةدامنيوكتكلذكو.نيسوريتلانمداهجإلابروعشلاىلعبلغتلليرورضلا(Norepinephrine)نيرفنبإرونلانومره

(Serotonin)نافوتبرتلانم،مدلاطغضميظنتوةيبصعلاتاهبنملالقنلةمهملا.
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نويأليوحتقيرطنع،ةدعملايفدوجوملاكيرولكورديهلاضمحةدعاسمبو،ءاعمألارادجلالخنمديدحلاصاصتمالدعمةدايز–د

(Fe3كيديدحلا Ferric(زوديدحلانويأىلإFe2) Ferrous(لهسدقعمنيوكتوأ،ءاعمألارادجلالخنمهصاصتمالهسُييذلا

.صاصتمالا

.ساسحإلالقننعةلوؤسملاةيبصعلاايالخلاعينصت..يفماهسإلا–ـه

.ًايجولويسفلعافلاكينيلوفلاضمحىلإكيلوفلاضمحلازتخاليهست-و

هسفندسكؤيوهف،اذل؛ةلزتخملاو،ةدسكؤملا:نيتروصلايفلكشتلاىلعرداقهنأل؛(Antioxidant)ةدسكأللًاّداضمهفصوبلمعلا-ز

،بتانيماتيفةعومجمو،أنيماتيف:لثم،دسكأتلانمايالخلاةيشغأبيكرتيفلخدتيتلاةيئاذغلارصانعلاةيامحلمسجلالخاد

.ةدّدعتملاةعبشملاريغةينهدلاضامحألاو،ـهنيماتيفو

ةمواقمىلعجنيماتيفةردقنأداقتعاليو.ىمحلاوحشرلاوازنولفنألاودربلاضارمأةمواقمىلعدعاسيًايمويهنمدحاومارجلوانت-ح

. . . . . ةها،-..-.ةا.ءا.....ة...هل

نيسكوريثلانومرهنيوكتيفنالخدينيذللانينالالينفلاونيسوريتلانينيمالانيضماحلليئاذغلاضيالاهعيرستىلإىزعتدربلا

)Thyroxine(نيلانيردألاو)Adrenaline(ةقاطلاجاتنإويدعاقلاضيألاميظنتلنيمزاللا.

يتلاءارفصلاضامحأىلإهليوحتكلذكو،لوبلاعمهزارفإقيرطنعمدلايفهاوتسمضفخو،مسجلانملورتسلوكلاجورخليهست–ط

.مسجلاجراخحرطت

DailyNeedofVitamin)جنيماتيفنمةيمويلاةجاحلا C)

RecommendedDietary(ةيئاذغلاتارّرقملالامجإنكمي Allowance: RDA(سمسلجمىفةيذغتلاوءاذغلاةئيهاهبتصوأيتلا،جنيماتيفل

:يتآلاوحنلاىلع،(م1989)يكيرمألاينطولاثاحبألا

.موي/ًامارجيللم(35-30):(ةنس–ةدالولانم)عضرلا•

.موي/ًامارجيللم(45-40):(تاونس10–1)لافطألاه

.موي/ًامارجيللم(60-50):تاقهارملاو،نوقهارملا•

.موي/ًامارجيللم60:تانسملاو،نونسملاو،تاغلابلاو،نوغلابلا•

.موي/ًامارجيللم70:لماوحلا•

.يلاوتلاىلعموي/ًامارجيللم90و،95:(لمحلانمةيلاتلاوىلوألاةتسلاروهشلالالخ)تاعضرملا•

SourcesofVitamin)يمويلاءاذغلايفجنيماتيفرداصم Cin DailyFood)

بيرجلاو،يفسويلاو،نوميللاو،لاقتربلا)تايضمحلاهكاوف:اهنمو،جنيماتيفبةينغلاةيئاذغلارداصملانمتاوارضخلاوهكاوفلاّدَعُت

رداصملااّمأ.(Cauliflower)طيبنرقلاو،رضخألالفلفلاو،(Broccoli)يلوكوربلاو،(Cantaloupe)مامشلاو،ةلوارفلاو،ةفاوجلاو،(تورف

لوانتنأثاحبألاترهظأدقو.سانانألاو،زوملاو،اطاطبلاو،(Cabbage)(بنركلا)فوفلملا:يهفجنيماتيفنماهاوتحميفةطسوتملاةيئاذغلا

نيماتيفنمةيمويلاهتاجاحبهدّوزي،تورفبيرجةبحفصنوأ،ةدحاوةلاقتربوأ،(ًارتليللم50)تايضمحلارئاصعنمبوكعبرغلابلاصخشلا

ضعبىوتحمحضوييذلا(6-1)لودجلارظنا.نيماتيفلااذهبريقفلارتسبملابيلحللًافالخ،جنيماتيفلهبسأبالًاردصممألابيلحّدَعُيو.ج

.جنيماتيفنمةيذغألا
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.(كيبروكسألاضمح)جنيماتيفنمةيذغألاضعبىوتحم:(6-1)لودجلا

ةدحاولاميدقتلاةدحورادقم

Averageةصحلاطسوتم)

عاناخلامسا

180

41

( Serving

(ًامارج120)ةطسوتمةبح

(مارج100)ةطسوتمةبح

(امارج143)بوك

(ًامارج120)بوك

(ًامارج120)ةطسوتمةبح

(ًامارج122)بوكفصن

(ًامارج122)بوكفصن

(ًامارج122)بوكفصن

(ًامارج122)بوكفصن

(مارج100)ةريغصةبح

(مارج100)ةطسوتمةبحثلث

(مارج100)ةطسوتمةبح

(امارج36)ةطسوتمةبح

(ًامارج65)بوكفصن

(ًامارج30)ةيقوأ

(ًامارج75)بوكفصن

(ًامارج75)بوكفصن

(ًامارج75)بوكفصن

(ًامارج75)بوكفصن

(ًامارج122)بوكفصن

(مارج100)ةطسوتمةبح

(مارج100)ةطسوتمةبح

(امارج30)ةيقوأ

(ًامارج30)ةيقوأ

(ًامارج30)ةيقوأ

(ًامارج75)بوكفصن

(ًامارج75)بوكفصن

(ًامارج75)بوكفصن

(ًامارج60)ناتيقوأ

(ًامارج244)بوك

120

88

92

20

21

16

6

2

2

25

16

8

10

2

.م(1993)ح.ع،ةضيوع:عجرملا

33

21

11

جزاطلالاقتربلا

(ةبلعم)ةفاوجلا

ةلوارفلا

خيطبلا

زومل

لاقتربلاريصع

نوميللاريصع

تورفبيرجلاريصع

حافتلاريصع

حافتلا

مامشلا

خوخلا

شمشملا

توتلا

(جزاط)رضخألالفلفلا

(وهطم)يلوكوربلا

لسكوربفوفلم

Brussel Sprouts(وهطم)

(وهطم)طيبنرقلا

(جزاط)بنركلا

ةرودنبلاريصع

(ةجزاط)ةرودنبلا

(ةقولسم)سطاطب

(جزاط)سخلا

(جزاط)رزجلا

سفركلا

(ةوهطم)خنابسلا

(ةوهطم)ءارضخلاءالزابلا

(ةوهطم)ءارضخلاايلوصافلا

(ةوهطم)ةدبكلا

ةرارحلابجلاعملابيلحلا
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DeficiencyofVitamin)ناسنإلاىدلجنيماتيفصقنضارعأ C)

:يتأياميفناسنإلاىدلجنيماتيفصقنضارعألامجإنكمي

.(Scurvy)طوبرقسألاضرمبةباصإلا•

.ايالخلانيبةمحاللانيجالوكلاةدامنّوكتمدعببسبحورجلامائتلاءطب•

.ةدرابلاةرارحلاتاجردلمحتىلعمسجلاةردقمدعو،ماكزلاوةيردصلادربلاتالزنبةباصإلا•

ببسب(MegaloblasticAnemia)ةمخضتملامدلاايالختاذايمينألاو،ةريغصلامدلاايالختاذايمينألابعضرلالافطألاةباصإ•

.ديدحلاصاصتمالدعمةلق

.لكأللةيهشلامهدقفو،لافطألاىدل(ةعدفضلالجرعضوملهباشم)نيمدقلالكشهّوشت•

ىلعديزتيتلاتاعرجلانأالإ،مسجلايفًابلسرثؤيالًايمويجنيماتيفنمنيمارجوأًامارجغلابلاصخشلالوانتنأىلإانهةراشإلاردجتو

طوبرقسألابةباصإلاو،(كيلاسكوألاضمح)ةيلكلايفةوصحلانوكتو،نايثغلالثمنيماتيفلابمّمستلاضارعأروهظىلإيدؤتدًقايموينيمارج

.(Hemolytic Anemia) يلالحنالامدلارقفبةباصإلاو،مسجلابيدعاقلايضماحلانزاوتلايفبارطضالاو،يدادترالا

DiseasesRelated)جنيماتيفبةطبترملاضارمألا to VitaminC)

ةقالعنعةحمليتأياميفو.بلقلاضارمأو،طوبرقسألاو،ناطرسلا:لثم،ضارمألاضعبوجنيماتيفنيبةقالعدوجوتاساردلاتحضوأ

.ضارمألاهذهبجنيماتيف

(Cancer)ناطرسلا-1

ًاّداضمهفصوبنيماتيفلااذهلمعيذإ،هلةبّبسُملاداوملالوعفملاطبإقيرطنعناطرسلاضرمبةباصإلانمناسنإلاةياقوىلعجنيماتيفلمعي

يف(Nitrosamins)نيماسورتينلاتابكرمنّوكتعنميو،هتيلعافوةعانملازاهجةءافكنمديزيامك،ناطرسللةبّبسُملاةّرحلاقوقشلاىلعةدسكألل

ةيقشةلازإىلعًاضيأجنيماتيفلمعي.(GastricCancers)ةدعملاناطرسبةباصإلانمناسنإلاةياقوىلعدعاسياّمم،يمضهلازاهجلايفوةيذغألا

،(Penzpyrene)نيريبزنبلاو،(OrganochlorinePesticides)ةيرشحلاتاديبملاو،ةليقثلانداعملا:لثم،ناطرسللةببسملاةيئايميكلاداوملاضعب

.اهريغو،)Anthracene(نيسارثنألاو

بلقلاضارمأ2

ىدلفصنلاىلإبلقلاضارمأبةباصإلارطخففخيجنيماتيفنمةيفاكةيمكىلعيوتحييئاذغماظنعابتانأةثيدحتاساردتحضوأ

.نييارشلايفًادجعفترملامدلاطغضريثأتنأشكلذيفهنأش،بلقلاضارمأبةباصإلاراطخأنمديزيجنيماتيفصقّننأنيحيف،نينسملا

ةياقوىلعجنيماتيفةردقىزعتو.%50لدعمببلقلاضارمأبةباصإلانمةياقولل،جنيماتيفبةينغةيئاذغتابجولوانتبنونسملاىصويكلذلو

.اهتحصوةيومدلاةيعوألاةمالسىلعةظفاحملايفلعافلاهرودىلإبلقلاضارمأنمءرملا

طوبرقسألاضرم3

ديدشباهتلاوفيزنةروصيفهضارعأرهظتيذلا(ةثللاباهتلا)طوبرقسألاضرمبهتباصإىلإناسنإلامسجيفجنيماتيفصقنيدؤي

ةجيتنطوبرقسألاضرمبعضرلالافطألاباصي.ةيهشلانادقفو،فعضلاوداهجإلابروعشلاو،دلجلاتحتفيزنثودحىلإةفاضإلاب،ةثللايف

ةينغلاتاوارضخلاوهكاوفلالوانتمدعةجيتنهبنوباصيفنونسملااّمأ.جنيماتيفبمعدُملاريغوةرارحلابلماعملايعانصلاةعاضرلابيلحلوانت

فصنوأ،ةدحاوةّبح)نوميللاو،يفسويلاو،لاقتربلا:لثم،تايضمحلاهكاوفلوانتبطوبرقسألاضرمبةباصإلانمةياقولانكمي،اذل،جنيماتيفب

.سجربسألاو،يلوكوربلاو،طيبنرقلاو،رضخألالفلفلاو،ةرودنبلا:لثم،جنيماتيفبةينغلاتاوارضخلالوانتنعًالضف،(لقألاىلعًايمويبوك
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و

و

ىرخأتاريثأت4

يفو،ةينهدضامحأىلإيدعملالورتسلوكلالّوحتيفرييغتثادحإىلعلمعيذإ،ةينهدلاضامحألاولورتسلوكلاضيأيفجنيماتيفرثؤي

.مسجلايفةينهدةجسنأىلإةينهدلاضامحألالّوحت

نوناعينيذلاصاخشألاىلإةبسنلابمسجلايف(Histamine)نيماتسهلاىوتسمضفخىلعةردقلاجنيماتيفلّنأىلإتاساردلاتراشأدقو

.ةيّمُسلقأداومىلإاهليوحتوأ،يمضهلازاهجلا

Dietaryand)جنيماتيفلاةيجولويبوةيئاذغةيئاصحإ Biological Statistic for VitaminC)

.يلاوتلاىلعمارجوليك/مارجيللم152و،110و،393–ىدلسايركنبلاوغامدلاونيلانيردإلاةّدغيفجنيماتيفزكرت–

:نيغلابلا

.يلاوتلاىلع%49و،%42–هكاوفلانمجنيماتيفىلإًايمويغلابلاناسنإلاةجاحطسوتم–

.(مارجيللم1500طسوتم)مارجيللم(1.5–0.5)–.عضرلاىدلامزالبلايفجنيماتيفىوتسم–

.رتليللم100/مارجيللم(1.2–1)–:ةيعيبطلاةلاحلايفماريسلاوأ،مدلاامزالبيفجنيماتيفىوتسم–

.رتليللم100/مارجيللم0.2–:صقنلاةلاحيفمريسلاوأ،مدلاامزالبيفجنيماتيفىوتسم–

.(مارجيللم1500طسوتم)مارجيللم(4000–1000)–:مسجلايفجنيماتيفةيمكيلامجإ–

.ةلوانتملاةيمكلانم(%80-60)–:جارخإلا–

.رتليللم100/ًامارجيللم70نمىلعأ–:نينجلامديفجنيماتيفىوتسم–

.رتليللم100/ًامارجيللم30–:مألامديفجنيماتيفىوتسم–

(Thiamine)بنيماتيف

.(Antinuteuritic Vitamin) باصعألاباهتلالداضملانيمايثلاوأ،ىربىربلاضرملداضملانيماتيفلاوأ،نيمايثلامسابنيماتيفلااذهفّرعي

.ةريمخلاهبشتةفيفخةحئارويحلممعطتاذو،(%95)لوحكلاوءاملاىفنابوذللةلباقءاضيبتارولبةروصبدجويوهو

ةرارحةجردلّمحتينيماتيفللبلُصلالكشلانأالإ،يولقلاطسولايفةرارحلاوأ،ةيجسفنبلاقوفةعشأللضّرعتلادنعيبنيماتيفللحتي

.ةظفاحةداماهمادختساوتيربكلاحالمأةفاضإدنعنيماتيفلااذهفلتيو.يضماحلاطسولايفم120ىلإلصت

ناطبترتنيتقلحنمبكرتييذلا%)ThaineHydrochloride(نيمايثلاديرولكورديهىّمسُتةطشنةيراجتةروصبهبنيماتيفرفاوتي

طبترتيتلا(Thiazol)لوزايثلاةقلحىرخألاو،(Pyrimidine)نيديميربلاةقلحىّمسُتامهادحإ،(Methylene)نيليثيمةعومجمةطاسوبًاعم

يلوبا.

.بنيماتيفلثمتو،تيربكلاونيجورتينلاب

ImportanceofVitamin)ناسنالليبنيماتيفةيمهأ B1 for Human)

.ةيذغتلايفهتيمهألنايبيتأياميفو،ناسنإلاةيذغتيفًالعافًاماهسإ،بنيماتيفمهسي

ةيرورضلاةيميزنإلامظنلاضعبلميزنإلاقفارملمع،(TPP)تافسوفوريبنيمايثوهو،نيماتيفللايجولويسفلعافلالكشلالمع-أ

.ةقاطللةدلوملانوهدلاونيتوربلاوتارديهوبركلاضيأل

تاهبنملالقنتيتلاتابكرملازارفإكلذكو،ةيبصعلاايالخلاةيشغأبيكرتيفلخديهنأل؛هفئاظوءادأىلعيبصعلازاهجلاةدعاسم-ب

. (Acetylcholine) نيلوكليتسألاو ، (Serotonin) نينوتوريسلا:لثمنم،يبصعلازاهجلاىلإةيجراخلا
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زيلوتيكنسنارتلاميزنإطيشنتقيرطنعزوكولجلانمزوبيرلاركسنيوكتيفنيماتيفللًايجولويسفلعافلالكشلاماهسإ-ج

( Transketolase )

Daily)بنيماتيفنمةيمويلاةجاحلا Need of Vitamin B)

ةيمكلًاعبت،.بنيماتيفل(RDA)ةحرتقملاةيئاذغلاتارّرقملا(م1989)يكيرمألاينطولاثاحبألاسلجميفةيذغتلاوءاذغلاةئيهتدّدح

:يتآلاوحنلاىلعكلذو،(ةرعس1000لكلبنيماتيفمارجيللم0.5)ًايمويمسجلااهيلإجاتحييتلاةيلكلاتارعسلا

.موي/مارجيللم(0.4–0.3):(ةنس–ةدالولانم)عضرلا•

.موي/مارجيللم(1–0.7):(تاونس10–1)لافطألاه

.موي/مارجيللم(1.5–1.3):(ةنس18–11)نوقهارملا•

.موي/مارجيللم1.5:(ةنس50–19)نوغلابلاه

.موي/مارجيللم1.2:(ةنس50نمرثكأ)نونسملا•

.موي/مارجيللم1.1:تاغلابلاو،تاقهارملا•

.موي/مارجيللم1.0:تانسملا•

.موي/مارجيللم1.5:لماوحلا•

.موي/مارجيللم1.6:(لمحلانمةيلاتلاوىلوألاةتسلاروهشلالالخ)تاعضرملا•

SourcesofVitamin)يمويلاءاذغلايفيبنيماتيفرداصم Bin DailyFood)

ةيذغألاهذهو.ناسنإلاىلعهصقنضارعأروهظردني،اذل؛نوهدلاوتويزلاادعام.بنيماتيفىلعةيتابنلاوةيناويحلاةيذغألامظعميوتحت

ةيذغألا،ةلماكلابوبحلا،ةفاجلاءالزابلا،ايلوصافلا،ينادوسلالوفلا،تارّسكملا،يوالكلا،ةدبكلا،حمقلانينج،ةفاجلاةريمخلا:بنيماتيفبةينغلا

تاوارضخلاو،ضيبلاو،كمسلايفاهبسأبالتايمكبنيماتيفلااذهدجويو.(7–1)لودجلارظنا،ةرذلاوحمقلاحئارشوزرألالثمةمعدملا

.ةدبزلاادعامبيلحلاتاجتنمو،هكاوفلاو،رزجلاو،ءارضخلا

لاقتربنيماتيفلاتاداضمدجوتو.هبًاينغنوكيةلماكلابوبحلانمعونصملازبخلانإف،اذل:بوبحللةيجراخلاةرشقلايفبنيماتيفزكرتي

.(Thiaminase)زينيمايثلاميزنإو،(TannicAcid)كينتلاضمحو،(Caffeine)نييفاكلا:لثم،هنممسجلاةدافتسانم
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(Niacin)نيساينلاو،(Riboflavin)نيفالفوبيرلاو،(Thiamin)نيمايثلانمةيذغألاضعبىوتحم:(7-1)لودجلا

ةدحاولاميدقتلاةدحورادقم

.ةصحلاطسوتم) عالخلامسا

0.15

9.60

4.50

4.50

6.30

4.50

6.30

7.60

2.50

0.40

0.42

0.12

0.12

0.16

2.50

0.14

0.15

0.12

0.16

0.28

0.12

0.05

0.04

0.18

0.15

0.15

0.13

0.12

0.07

0.07

0.02

0.02

0.08

0.03

0.15

0.10

0.05

0.05

0.05

0.04

0.04

0.02

0.21

0.10

0.10

0.10

0.09

(Average Serving

:بيلحلاةعومجم

(ًامارج244)بوكيلاخلاوأ،نهدلالماكلا)بيلحلا

quart ًامارج60)سدس(

(امارج30)ةيقوأ

(امارج60)بوكعبر

(ًامارج60)ناتيقوأ

(امارج90)تايقوأ3

(امارج90)تايقوأ3

(امارج50)ةبح

(امارج90)تايقوأ3

(امارج90)تايقوأ3

(امارج60)ناتيقوأ

(امارج90(ةطسوتمتابح5

(امارج90)تايقوأ3

(امارج90)تايقوأ3

(امارج60)ناتيقوأ

(تامارج8)تابح

(ًامارج16)ةدئامةقعلم

(مارج100)بوكفصن

(امارج75(بوكفصن

(ًامارج75)بوكفصن

(ًامارج75)بوكفصن

(ًامارج75)بوكفصن

(مارج100)بوكفصن

(امارج75)بوكفصن

(مارج100)ةطسوتمتابح6

ص(مارج100)

(امارج75)بوكفصن

(مارج100)ةطسوتمةبح

(امارج75)بوكفصن

(مارج100)ةبح

(مارج100)ةحيرش

(مارج100)ةطسوتمةبح

(مارج100)ةريغصةبح

(نهدلا

ةظوبلا/تاجلثملا

رديشنيج

جاتوكنيج

:موحللاةعومجم

(وهطم)لجعلاورقبلادبك

(وهطم)نأضلامحل

àباصلارقبلامحل

ضيبلا

(وهطم)كمسلا

(وهطم)يمورلاكيدلاوأ،جاجدلا

نوملسلا

(وهطمريغ)راحملا

رقبلاناسل

(وهطم)لجعلامحل

(ةبلعم)ةنوتلا

:تارسكملاوةفاجلاتايلوقبلا

تارسكملا

ينادوسلالوفلاةدبز

(BakedBea)ايلوصافلا

(RedKidney)ايلوصافلا

:هكاوفلاوتاوارضخلاةعومجم

(وهطم)تفللا

ةيمابلاوخنابسلا

(وهطم)يلوكوربلا

يوتشلاعرقلا

(وهطم)نويلهلا

قوقربلا

(ةجزاط)ةلوارفلا

(ةوهطم)ءالزابلا

(ةوهطم)سطاطب

(ةوهطم)اميلايلوصاف

ىرخأتايضمحوأ،لاقتربلا

سانانألا

خوخلا

زوملا
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ةدحاولاميدقتلاةدحورادقم

.ةصحلاطسوتم)عاتلخلامسا

(Average Serving

ص:بوبحلاوزبخلاةعومجم

1.70 0.05 0.22 حئارش( امارج35)بوك(ةمعدم)حمقلا

1.60 0.15 0.18 زبخلا( امارج70)حئارش3(معدم)

- - 0.12 حئارش( امارج28)بوكةرذلا

1.20 - 0.11 ) مارج100)بوكفصن(معدم)وهطملازرألا

1.30 - - ) مارج100)ةرذلازبخ

.Andersonم:عجرملا L(م1982)نورخآو.

DeficiencyofVitamin)ناسنإلاىلع1بنيماتيفصقنضارعأ B1)

:يتأياميفناسنإلاىلع1بنيماتيفصقنضارعألامجإنكمي

يفةماسلاةطيسبلاتابكرملاضعبمكارتىلإيدؤياّمم،تارديهوبركلاةصاخ،ةيئاذغلاتانّوكملاضعباضيأيفتابارطضاثودح•

.مدلاومسجلاةجسنأ

.داحلاوأ،بطرلاوأ،فاجلا:(Beri–beri)يربيربلاضرمعاونأدحأبةباصإلاو

.(Fatigue) داهجإلابروعشلاو ، (Anorexia) لكأللةيهشلانادقف •

.يمضهلاو،يبصعلا:نيزاهجلايفتابارطضاثودح•

،(RNA)يوونلاضمحلانيوكتيفلخدييذلازوبيارلاىلإزوكولجلاركسليوحتلمزاللازيلوتيكسنارتلاميزنإطاشنلطيبثتثودح•

.(DNA)و

WernickeKorsakoff)ضرمبلوحكلاىلعنينمدملاصاخشألاةباصإ• Disease)ةيلقعتابارطضاةروصبهضارعأرهظتيذلا.

DiseasesRelated)1بنيماتيفبةطبترملاضارمألا to Vitamin B1)

beriBeriيربيربلاىضرم-

يربيربلاضرم)نيلجرلايفمخضتومّروتةروصبهضارعأرهظتو،1بنيماتيفيفاصقننوناعينيذلاصاخشألاضرملااذهبيصي

.(لافطألايربيربضرم)ةيهشلانادقفو،ؤيقتو،دلجلانوليفبوحشو،(فاجلايربيربلاضرم)نيلجرلاتالضعيفرومضو،(بطرلا

قاقرزاو،بلقلاةلضعفعضو،داحباهتلاةروصبهضارعأرهظتو،رهشأةثالثوأنيرهشرمعيفوهوعيضرلاداحلايربيربلاضرمبيصيو

.فاطملاةياهنيفةافولاثدحتدقو،علبلارسعو،تفاختوصبءاكبلاو،سفنتلاقيضو،ةرشبلا

لضعلاوأ،(Intravenously)ةدروألاقيرطنع(مويلايفمارجيللم100-50)1بنيماتيفضيرملاءاطعإبيربيربلاضرمةجلاعمنكمي
صوم--.م.س:مص.م.م.م"

.ضرملانمامامتضيرملاىفشيىتحمفلاقيرطنعىطعتثيح،مويلايفمارجيللم10ىلإةعرجلاليلقتّمث،اموي(14–7)نيبحوارتتةّدم

.لوحكلايطاعتبنجتو،1بنيماتيفبةينغةيئاذغتابجولوانتو،ةيئاذغلاهتاداعرييغتبضيرملاحصني،ىرخأةرمضرملابةباصإلامدعنامضلو



Foodءاذغلاتانوكم1لصفلا constituents51

Dietary)وبنيماتيفلاةيجولويبوةيتاذلاغةيئاصحإ and Biological Statistic for VitaminB)

.تالضعلاونيتيلكلاوبلقلايفًاصوصخ،ًامارج1:50بنيماتيفنممسجلانوزخم–

.يلاوتلاىلع%29و،%42:ايمويموحللاوبوبحلاماهسإةبسن–

.(Creatinine)نينيتايركمارج/مارجيللم0.1نمرثكأ:لوبلايفنيماتيفلاىوتسم–

.مدلايفزيلوتيكسنارتلاميزنإزيكرتيفضافخنا

.مارجيللم)1–2(:(Supplements)تامغدمةروصبًايموياهلوانتحومسملاةعرجلا–

.ًامارجيللم)25–5(:صقنلاةجلاعملتابكرمةروصبًايموياهلوانتحومسملاةعرجلا-

(Riboflavin)يبنيماتيف

4 (Verdoflavin) نيفالفودريفلاوأا (Ovoflavin) نيفالفوفوألاوأ4 (Hepatoflavin) نيفالفوتابيهلاوأ،نيفالفوبيرلامسابنيماتيفلااذهفّرعي

ًاضيموقلطتّرممعطتاذ،ةحئارلاةميدع،ةيلاقترب–ءارفصةرولبتمةداموهو؛(VitaminG)يجنيماتيفوأ،(Lactoflavin)نيفالفوتكاللاوأ

.(Yellowish Green Fluorescence) رضخمرفصأ

.ديدشلايولقلاطسولاو،ةيجسفنبلاقوفةعشألاو،ءوضلابةعرسبرثأتيهنأالإ،نيجسكألاوضامحألاوةرارحللمواقمهنأبيبنيماتيفزّيمتي

:امه،نيأزجنمنّوكتيوهو

.ضعبباهضعبلصتمتاقلحثالثنمفلأتييذلا(نيزاسكوللاوسيألا)(Flavin)نيفالفلا-1

نيجورديهلاةرذيهفنيماتيفلليئانبلابيكرتلايفةطشنلاعقاوملااّمأ.نيفالفوبيرلامسابهتيمستببسوهو،(Ribose)زوبيرلاركس-2

.10مقرو3مقر

.ًايجولويسفنالعافلانالكشلاامهو،تاميزنإلاتاقفارمنمنينثانيوكتيفيبنيماتيفلخدي

FAD.DinucleotideAdenin)ديتويلكوينلايئانثنينيدأنيفالف-1 Flavin)

FMN:NucleotideMono)ديتويلكوينلايداحأنيفالف-2 Flavin)

Importanceofي)ناسنالليبنيماتيفةيمهأ VitaminB)

.ةيذغتلايفهتيمهألنايبيتأياميفو،ناسنإلاةيذغتيفًالعافًاماهسإيبنيماتيفمهسي

.ةقاطللةدلوملانوهدلاونيتوربلاوتارديهوبركلاضيأةيلمعلالختاميزنإتاقفرمنيماتيفللًايجولويسفةلعافلالاكشألالمع-أ

.6بنيماتيفهطيشنتقيرطنعنيساينىلإنافوتبرتلاضمحليوحت-ب

.(TH4)نيجورديهلايعابرلاكيلوفلاضمحىّمسُملاميزنإلاقفارموهو،ًايجولويسفلعافلالكشلاىلإكيلوفلاضمحليوحت-ج

.هروطتونينجلليعيبطلاومنلاىلعةدعاسملا-د

.فيواجتللةنطبملاةجسنألاو،ةيطاخملاةجسنألاو،دلجلاةمالسىلعةظفاحملا-ـه

.نيعلاةيكبشةغبصيفهراشتناىلإًارظن،ةريصقلاةيئوضلاتاجوملانمنيعلاةيامحو،يرصبلابصعلاطيشنت-و

.امهتانومرهزارفإلةيقردلاوةيرظكلاةدغلاطيشنتكلذكو،ماظعلاعاخنيفءارمحلامدلاايالخنيوكتيفماهسإلا–ز
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DailyNeed)يبنيماتيفنمةيمويلاةجاحلا of Vitamin B)

ةيئاذغلاتارّرقملا(م1989)يكيرمألاينطولاثاحبألاسلجميفةيذغتلاوءاذغلاةئيهتدّدحدقف،1بنيماتيفىلإةبسنلابلاحلاوهامك

:يتآلاوحنلاىلعكلذو،(ةرعس1000لكليبنيماتيفمارجيللم0.6)ًايمويةلوانتملاةيلكلاتارعسلاةيمكلًاعبتيبنيماتيفل(RDA)ةحرتقملا

.موي/مارجيللم(0.5–0.4):(ةنس–ةدالولانم)عضرلا•

.موي/مارجيللم(1.2–0.8):(تاونس10–1)لافطألاه

.موي/مارجيللم(1.8–1.5):(ةنس18–11)نوقهارملا•

.موي/مارجيللم1.7:(ةنس50–19)نوغلابلاه

.موي/مارجيللم1.4:(ةنس50نمرثكأ)نونسملا•

.موي/مارجيللم1.2:تانسملا•

.موي/مارجيللم1.3:تاغلابلاو،تاقهارملا•

.موي/مارجيللم1.6:لماوحلا•

.يلاوتلاىلعموي/مارجيللم1.7و،1.8:(لمحلانمةيلاتلاوىلوألاةتسلاروهشلالالخ)تاعضرملا•

SourcesofVitamin)يمويلاءاذغلايفيبنيماتيفرداصم Bin DailyFood)

.ناسنإلاىلعهصقنضارعأروهظردنت،اذل؛نيمايثلايفلاحلاوهامكةيتابنلاوةيناويحلاةيذغألانمةعساوةعومجميفيبنيماتيفرفاوتي

،ءارمحلاموحللاو،(نيفالفوتابيهىّمسُي)لجعلاورقبلاةدبكو،يوالكلاو،بوبحلانينجو،ةريمخلا،اهيفنيماتيفلااذهدوجورثكييتلاةيذغألانمو

رظنا،خنابسلاو،يلوكوربلاو،نويلهلاو،ةيمابلا:لثم،تاوارضخلاو،معدملازبخلاو،ةلماكلابوبحلاو،(نيفالفوفوأىّمسُي)ضيبلاو،كامسألاو

.(7–1)لودجلا

عناصملاةمدقتملالودلامزلتو.ناسنإلاءاذغيف(نيفالفوتكالىّمسُي)يبنيماتيفلةسيئرلارداصملانمبيلحلاوةلماكلابوبحلاّدَعُت

هتاجاحفصنمسجلاحنميًايمويبيلحلانمنيبوكلوانتنأىلإةراشإلاردجتو.فلتلانمهتيامحلءوضلااهيلإذفنيالتاوبعيفبيلحلاةئبعتب

.يبنيماتيفنمةيمويلا

( (Thiazide Diuretics) لوزايثلاتاّردُم:لثم،يبنيماتيفنممسجلاةدافتسانمللقتيتلاتابكرملاوةيودألاسمضعبدجوت،لباقملايفو

.لمحلاعنمبوبحو،(Sulphonamides)افلسلاتابكرمو،(لوبلايفهزارفإديزت)(TetracyclineAntibodies)نيلكيسارتتلاتاداضمو

Deficiencyofو)ناسنإلاىلعيبنيماتيفصقنضارعأ VitaminB)

:يتأياميفناسنإلاىلعيبنيماتيفصقنضارعألامجإنكمي

.(Cheilosis)ةفشلاققشتو،(يفارغجلاناسللابفّرعي)هعقبتو(Glossitis)ناسللاباهتلا•

.لفطلليعيبطلاومنلاوروطتلايفللخوءطبثودح•

حبصتف،)CorneaVascularization(اهمخضتىلإيدؤياّمم؛مدلاباهكالتماةجيتننيعلاةينرقيفءارمحلاةيومدلاتاريعشلاروهظ•

.داهجإلاوناعمدلاوناقرحلاوةكحلابباصتو،ءوضللةساّسحنيعلا
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،ةهبجلاىلعةينهدلاداومللمكارتةروصبهضارعأرهظتيذلا(SeborrheicDermatitis)دلجلايفةينهدلاددغلاباهتلابةباصإلا•

.نذألالخادىفو،فنألابناوجىلعو

Oنيرتسإلانومرهزارفإةلق(Estrin)ةيسنجلاةبغرللبّبسُملا.

.ءارمحلامدلاايالخليعيبطلامجحلاويعيبطلانيبولجوميهلاىوتسمبزيمتتيتلاايمينألابةباصإلا•

DiseasesRelated)يبنيماتيفبةطبترملاضارمألا to VitaminB)

الل

ةموعنو،نيعلابناوجرارمحاو،مفلابناوجققشتبزّيمتييذلاةفشلاققشتضرمبصخشلاةباصإىلإمسجلايفيبنيماتيفصقنيدؤي

ىلإةفاضإلاب،(موي/ًامارجيللم12-6)يبنيماتيفهئاطعإبكلذو،نيماتيفلااذهصقنيناعييذلاضيرملاةجلاعمةلوهسبنكميو.ناسللا

.يبنيماتيفبةينغلاةيذغألالوانتو،ةيئاذغلاهتاداعرييغتبضيرملاىصويامك.ىفشينأىلإمايأةّدعبتانيماتيفةعومجم

Dietaryandي)يبنيماتيفلاةيجولويبوةيتاذلاغةيئاصحإ Biological Statistic for VitaminB)

.يلاوتلاىلعًامارجوركيم16و،25:نيتيلكلاودبكلايفيبنيماتيفنوزخم–

.مارجوركيم(2-1):تامعدملالوانتةلاحيفًايموياهبحومسملاةعرجلا–

.ًامارجوركيم(25-5)،صقنلاةجلاعمةلاحيفًايموياهلوانتحومسملاةعرجلا–

.%23:بوبحلا،%29:موحللا،%36:هكاوفلاوتاوارضخلا:ةيذغألاماهسإ–

زيكرتيفضافخناثودحو،صقنلانمعيباسأ(8-6)دعب:ضارعألاروهظ–

(Glutathione.Reductase)زيتكيديرنويثاتولجميزنإ

.نينتيركمارج/مارجيللم0.08نمرثكأ:لوبلايفنيماتيفلاىوتسم–

.ًايمويةلوانتملاةيمكلانم%30:لوبلاعمدقافلا–

.رتليللم/PLP(ng)مارجونان5نمرثكأ:ةيعيبطلاةلاحلايفماريسلايف2بنيماتيفىوتسم–

(Pyridoxin)يبنيماتيف

تاذءاضيبةرولبتمةداموهو؛(PyridoxicAcid)كيسكوديريبلاضمحوأ،نارئفلادلجباهتلالداضملالماعلامسابنيماتيفلااذهفّرعي

ءوضللهضّرعتدنعفلتيهنأالإ(،نيسكوديوريبلاةصاخ)ةضومحلاوةرارحلامواقيهنأعمو.لوحكلايفءطببو،ءاملايفةعرسببوذييحلممعط

.يولقلاطسولايفكلذكو،ةيجسفنبلاقوفةعشألاو

:Pyridoxal)لاسكوديريبلا:يه،يبنيماتيفلًايجولويسفةلعافلاكشأةثالثدجوت PL)،نيسكوديريبلاو(Pyridoxin: PN)،نيماسكوديريبلاو

(Pyridoxamine:PM)،نيديريبلاةقلحنمةقتشماهعيمجةثالثلالاكشألاهذهو(PyridineRing)،لاسكوديريبلاتافسوفةروصىلإلّوحتلاىلعةردقلااهلو

(PyridoxalPhosphate:PLP)،ميزنإلاقفارملمعلمعييذلالعافلالكشلاوهو.

Importanceofه)ناسنالليبنيماتيفةيمهأ VitaminB)

.ةيذغتلايفهتيمهألنايبيتأياميفو،ناسنإلاةيذغتيفًالعافًاماهسإيبنيماتيفمهسي

.ةينيمألاضامحألاضيألةيرورضلاتاميزنإلانمددعلميزنألاقفارملمع(PLP)ًايجولويسفلعافلالكشلالمع-أ

.ةيومدلاةيعوألاو،يبصعلازاهجلاو،ةرشبلاو،دلجلاةحصىلعةظفاحملا-ب

.كينوديكارألاضمحىلإكيلونيللاضمحليوحت–ج
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ىلعلمعتيتلاةداضملاماسجألاجاتنإو،ةيفرطلاباصعألابطيحتيتلا(Sphingolpid)ديبلوجنفسلاةدامعينصتيفماهسإلا-د

.ضارمألابةباصإلاوةيريتكبلاىودعلانمناسنإلاةيامح

Glycogen)زيليروفسوفنيجوكيالجلاميزنإةدعاسمبتافسوف–1–زوكولجىلإنيجوكيالجلاللحتىلعةدعاسملا-ـه

. ( Phosphorylase

.نيبولجوميهلانيوكتيفلخدتيتلانيريفروبلاتاقلحتادلومنيوكتىلعةدعاسملا–و

DailyNeed)يبنيماتيفنمةيمويلاةجاحلا of Vitamin B)

تارّرقملالامجإنكميو.ناسنإلاىلعهصقنضارعأروهظردني،اذل.ةيتابنلاوةيناويحلاةيذغألانمةعساوةعومجمىفيبنيماتيفرفاوتي

RecommendedDietary)ةيئاذغلا Allowance: RDA)ىكيرمألاىنطولاثاحبألاسلجمىفةيذغتلاوءاذغلاةئيهاهبتصوأىتلا،يبنيماتيفل

:يتآلاوحنلاىلع،(م1989)

.موي/مارجيللم(0.6–0.3):(ةنس–ةدالولانم)عضرلا•

.موي/مارجيللم(1.1–1):(تاونس6–1)لافطألاه

.موي/مارجيللم1.4:(تاونس10–7)لافطألاو

موي/مارجيللم(2–1.7):(ةنس18–11)نوقهارملاه

.موي/مارجيللم2:(ةنس50–19)نونسملاو،نوغلابلا•

.موي/مارجيللم(1.5–1.4):تاقهارملاه

.موي/مارجيللم1.6:تانسملاو،تاغلابلا•

.موي/مارجيللم2.2:لماوحلا•

.موي/مارجيللم2.1:(لمحلانمةيلاتلاوىلوألاةتسلاروهشلالالخ)تاعضرملا•

.ةيئاذغلاةبجولايفةلوانتملانيتوربلاةيمكعمًايدرطًابسانتةيمويةروصبناسنإلااهيلإجاتحييتلايبنيماتيفةيمكبسانتت،ماعهجوبو

SourcesofVitamin)يمويلاءاذغلايفيبنيماتيفرداصم Bein DailyFood)

،ةلماكلابوبحلا:يهنيماتيفلابةينغلاةيذغألاو.ًافنآتركذىتلاهروصبةيتابنلاوةيناويحلاةيذغألانمةعساوةعومجمىفيبنيماتيفرفاوتي

،رزجلاو،خنابسلا)تاوارضخلاوبيلحلاوضيبلاّدَعُيامك.موحللاو،ةدبكلاو،تايلوقبلاو،حمقلانينجو،ةريمخلاو،اطاطبلاو،فاجلاحلبلاو،زوملاو

.ةقيقدلاتاقولخملاةطاسوبءاعمألايفًاضيأنيماتيفلااذهعنصيويبنيماتيفلةلدتعمرداصم(فوفلملاو

طغضعافترالداضم))Hydralazine(نيزالارديهلا:اهنم،هبنيماتيفنممسجلاةدافتسانمللقتيتلاةيودألاضعبدجوت،لباقملايفو

(لسلاضرمةجلاعمل)(20niazid)ديزاينوزيإلاو،(ةيمزيتامورلاضارمألاةجلاعمل)(Penicillamine)نيماليسنبلاو،لوبلاتاّردمو،(مدلا

.يبنيماتيفنمةيذغألاضعبىوتحمحضوييذلا(8–1)لودجلارظنا.اهريغو
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.هبنيماتيفو،نيسالوفلاو،هبنيماتيفنمةيذغألاضعبىوتحم:(8-1)لودجلا

ةدحاولاميدقتلاةدحورادقم

Averageةصحلاطسوتم)عالخلامسا

(Serving

:كمسلاوموحللاوضيبلا

0.57 22 0.05 ةريبكةبحىلقملاضيبلا

1.54 3 0.47 تايقوأ3(يوشم)يرقبلامحللا

1.52 3 0.32 تايقوا3رغربمهلا

0.30 - 0.40 تايقوأ3جاجدلامحل

2.20 3 0.42 تايقوأ3انوتلا

- 26 0.9 ناتريغصناتقعلمينادوسلالوفلاةدبز

- -. 0.3 تايقوأ3(بلعم)نوملسلا

16.20 - - تايقوأ3راحملا

:بوبحلاتاجتنم

- - 0.54 دحاوبوكةرذلاحئارش

- - 0.07 ةدحاوتيوكسبةعطقحمقلا

- 13 0.001 عبرأ( تامارج10)عطق )Saltines( حلاوملا

- 2 0.03 ةدحاوةيقوأفاجلارزألا

- 10 0.009 ةدحاوةحيرشضيبألازبخلا

- 16 0.04 ةدحاوةحيرشرمسألازبخلا

:نابلألاتاجتنم

0.86 12 0.10 تايقوأ8لماكلابيلحلا

0.91 12 0.12 تايقوأ8(نهد2%)بيلحلا

0.25 5 0.02 ةدحاوةيقوأرديشلاةنبج

:هكاوفلا

-. 4 0.04 ةطسوتمةبححافتلا

- 23 0.63 ةطسوتمةبحزوملا

- 55 0.04 تايقوأ4(دّمجم)لاقتربلاريصع

- 3 0.02 ةطسوتمةبحخوخلا

.- - .- ةطسوتمةبحفصنتورفبيرجلا

- 13 0.04 بوكفصنةلوارفلا

- 45 0.15 ةبحفصنمامشلا

:تاوارضخلا

- 41 0.20 ةرذلا( تايقوأ4)بوكفصن(ةوهطم)

- 22 0.07 ايلوصافلا( تايقوأ4)بوكفصنءارضخلا

- 66 0.05 ءالزابلا( تايقوأ4)بوكفصنءارضخلا

.- 13 0.04 مارج100)سأرعبرسخلا(

- 53 0.10 ةطسوتمةبحمطامط

- 56 0.22 ةطسوتمةبح(ةزوبخم)سطاطب

-. 86 -. بوكفصن(دّمجم)يلوكوربلا

- 14 0.28 بوكفصن(ةدّمجم)خنابسلا

,Guthrie:عجرملا H.A.(1986)م.
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Deficiencyofه)ناسنالاىلعيبنيماتيفصقنضارعأ Vitamin B)

ناسنإلاءاطعإنأالإ،ةيتابنلاوةيناويحلاةيذغألانمديدعلايفهراشتناىلإًارظن،ناسنإلاىلعيبنيماتيفصقنضارعأروهظردانلانم

روهظىلإيدؤي،يبنيماتيفنمةيلاخةيئاذغتابجولوانتعم،)Deoxypyridoxine(نيسكوديريبسكوأيدلثم،)Antagonist(نيماتيفلاداضم

:يهو،هصقنضارعأ

.(Glossitis)يزاوجرألاىلإهنولليموناسللاةموعنو،ةفشلاققشت•

.(Convulsions) تاجنشتوةيبصعتابارطضاثودح •

.كابترالاو،ةبآكلاو،روتفلاو،ىلقعلاوىمسجلافعضلابروعشلا:لثم،درفلاكولسريغت•

.ايمينألابةباصإلا•

.(Lymphopenia) ةيوافميللاايالخلاددعةلقه

Commercial)يعانصلابيلحلاعضرلالافطألاءاطعإنأامك.(Seborrhea)نيعلالوحوفنألاومفلادلجىلعةينهدتازارفإروهظ•

Formula)ةيرارحلاتاريثأتلابنيماتيفلاللحتىلإًارظن:مهدنعيبنيماتيفصقنضارعأروهظىلإيدؤيمقعملابيلحلاوأ.

يفملأو،ؤيقتو،ومنلايفءطبو،)ConvulsiveSeizures(ةيجنشتتابونوةيبصعتاجّيهتةروصبعضرلاىلعضارعألارهظتو

نيماتيفنمةبسانمتاعرجلوانتنأركذي.(Ataxia)(ةمزاللاةيلضعلاتاكرحلاقيسنتىلعةردقلامدع)جلختو،ايمينأو،نطبلا

.تاجنشتلاةصاخ،ةقباسلاضارعألالاوزىلإيضفيامب

DiseasesRelated)يبنيماتيفبةطبترملاضارمألا to VitaminB)

ضرمو،(Autism)(عقاولانمًابرهليختلايفلاسرتسالا)دّحوتلا:لثم،اهجالعوضارمألانمديدعلانمةياقولاىلعيبنيماتيفدعاسي

CarpalTunnel)يغسرلاعمقلاضارعأو،لمحلايركس Symptoms)،تاباهتلالاجالعل6بنيماتيفلمعتسي.ثمطلالبقامضارعأو،طابحإلاو

ضعببةباصإلادنعضفخنيامزالبلايفيبنيماتيفىوتسمنأىلإتاساردلاتراشأدقو.نينيعلاومفلابناوجوناسللابيصتيتلاتاققشتلاو

SickleCells)ةيلجنملامدلاايالخايمينأو،ىلكلاضرمو،(Asthma)وبرلاو،يدثلاناطرسضرمو،ةيجاتلابلقلاضارمأ:لثم،ضارمألا

Anemia(،يركسلاضرمو.

Dietaryand)يبنيماتيفلاةيجولويبوةيتاذلاغةيئاصحإ Biological Statistic for VitaminB)

،%15:بوبحلا،%11:بيلحلاتاجتنم،%42:موحللا:ةيذغألاماهسإ–

.%21:هكاوفلاوتاوارضخلا

ليسكوديريبلاضمح–4ةروصب(%70-50):لوبلايفةدئاسلاةروصلا–

(4–Pyridoxil Acid)

.ةلوانتملاةيمكلانم(%50-40):لوبلاعمدقافلا–

.تالضفلايف%50:مسجلايفنيماتيفلانوزخم–

.مارجيللم(2.5–1.5):تامغدملالوانتةلاحيفًايموياهبحومسملاةعرجلا–

.مارجيللم(25–7.5):صقنلاةجلاعملاهلوانتحومسملاةعرجلا–
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(Cobalamine)يبنيماتيف

وهو،ءارمحلامدلاايالخجضنلماعوأ،ةثيبخلاايمينأللداضملانيماتيفلاوأ،نيمالابوكلاوأ،نيمالابوكونايسلامسابنيماتيفلااذهفّرعي

طسولايفةرارحلاونيجسكألاوءوضلاوضامحألاودعاوقلابيبنيماتيفرثأتي،تلابوكلارصنعىلعهئاوتحاببسبرمحأنولتاذةيريإةيرولبةدام

:امه،نيسيئرنيأزجنمفلأتيوهو،لداعتملاطسولايفةرارحلالّمحتيهنأالإ،يدعاقلاوأيولقلا

.(CorinRing)نيروكلاةقلح28

.(Nucleotide)ديتويلكوينلا*

ImportanceofVitamin)ناسنالليبنيماتيفةيمهأ B, for Human)

.ةيذغتلايفهتيمهألنايبيتأياميفو،ناسنإلاةيذغتيفًالعافًاماهسإيبنيماتيفمهسي

.ماظعلاعاخنلخاد(Erythropoiesis)ءارمحلامدلاايالخعينصتىلعةدعاسملا-أ

.(Homocysteine)نييتسسوموهلانمنينويثيملالثم،ةينيمألاضامحألاضعبعينصت–ب

.نينويثيملانمنيلوكلاعينصتىلعةدعاسملا–ج

.(N.MethylTh4–5)كيلوفلاضمحليثيم–5بكرمعينصتىلعةدعاسملا-د

.ةيئالطلاايالخلاىلعةظفاحملاـ–ه

.(Succinate)تانيسكسىلإةينيمألاضامحألاونوهدلاضيأنمجتانلا(Metylmalonate)تانولامليثيمبكرمليوحت-و

.اهلزعتوةيبصعلافايلألابطيحتيتلا(MyelinSheaths)نيليملافلختىلعةظفاحملابيبصعلازاهجلاةمالسىلعةظفاحملا-ز

.ءارمحلامدلاايالخنيوكتلةيرورضلاتاميزناللقفارملمعلمعييذلاكينيلوفلاضمحىلإكيلوفلاضمحليوحتىلعةدعاسملا-ح

DailyNeedوي)وييبنيماتيفنمةيمويلاةجاحلا of Vitamin B)

لافال،"لماتسفل(RDA)ةحرتقملاةيئاذغلاتاورقملا(ح1989ألا،نطهلاثاحبألافةيذغتلاوءاذغلاةئيهتدّدح
وحنلاىلعيبنيماتيرتقملاةيرالمبرمبالاسسلجمىفةيذغتلاو..

.موي/مارجوركيم(0.5–0.3):(ةنس–ةدالولانم)عضرلا•

.موي/مارجوركيم(1–0.7):(تاونس6–1)لافطألاو

.موي/مارجوركيم1.4:(تاونس10–7)لافطألا•

.موي/مارجوركيم2:تانسملاو،نونسملاو،تاغلابلاو،نوغلابلاو،تاقهارملاو،نوقهارملا•

.موي/مارجوركيم2.2:لماوحلا•

.موي/مارجوركيم2.6:(لمحلانمةيلاتلاوىلوألاةتسلاروهشلالالخ)تاعضرملا•

SourcesofVitamin)يمويلاءاذغلايفيبنيماتيفرداصم B12 in DailyFood)

،نجاودلاو،ءارمحلاموحللاو،ةدبكلاو،يوالكلا:لثم،ةيناويحلاةيذغألايفةرثكبدجويهنأالإ،يبنيماتيفىلعةيتابنلاةيذغألايوتحت



ةيجالعلاةيذغتلا58

،اذل.ةيناويحلاةيذغألانولوانتيالنيذلانيمزتلملانييتابنلاىلعيبنيماتيفصقنضارعأةداعرهظتو،بيلحلاو،كامسألاو،نبجلاو،ضيبلاو

–1)لودجلارظنا.يبنيماتيفنماهبسأبالتايمكعينصتاهنكميةظيلغلاءاعمألاايريتكبّنأبًاملع،نيماتيفلااذهنمتاعرجلوانتمهيلعنيعتي

.هيبنيماتيفنمةيذغألاضعبىوتحمحضوييذلاركذلافنآلا)8

SymptomsوDeficiency)ناسنإلاىلعيبنيماتيفصقنضارعأ of Vitamin B)

نميبنيماتيفصاصتمافعضةجيتن؛(PerniciousAnemia)(ةمخضتملامدلاايالختاذايمينألا)ةثيبخلاايمينألابةباصإلاه

صاصتماىلعدعاسيةدعملاايالخهزرفتنيتوربوهو،(IntrinsicFactor)يلخادلالماعلانيوكتفقوتببسبةدعملارادجلالخ

نيماتيفلوانتنملالقإلاوأ،اهنمءزجوأةدعملالماكلاصئتساوأ،ةدعمللةنطبملاةقبطلايفباهتلاثودحببسبوأ،يبنيماتيف

ايالخلمخضتةروصبةثيبخلاايمينألاضارعأرهظتو.يبنيماتيفىلعلئاعلاسفانتءاعمألايفتايليفطدوجووأ،نسلامّدقتوأ،هب

ثودحو،ةدعمللةنطبملاةيطاخملاةيشغألاللحتو،ءاضيبلامدلاايالخونيبولجوميهلاىوتسمضافخناو،اهددعةلقو،ءارمحلامدلا

.يكوشلاعاخنلايفتاريغت

.نيليملافلغللحتببسبيبصعلازاهجلايفتابارطضاثودحو

.يكوشلالبحلالالحنا•

.(NutritionalAmblyopia)يئاذغلا(شمغلا)ماتعإلامسابفرعيرصبلايفبارطضا

DiseasesRelated)يبنيماتيفبةطبترملاضارمألا to VitaminB)

ةيذغأنولوانتيالنيذلانييتابنلاصاخشألاةداعبيصيوهو،ةمخضتملامدلاايالختاذايمينألاضرمبةباصإلابيبنيماتيفصقنطبتري

.يبنيماتيفبينغلااهاوتحمبزّيمتتةيذغأيهو،ضيبلاو،نجاودلاو،كامسألاو،موحللا:لثم،ةيناويح

بعكمرتميللم/500000نملقأحبصتف،(Paleets)ةيومدلاحئافصلاددعضافخنايفةمخضتملامدلاايالختاذايمينألاضارعألثمتت

(Thrombocytopenia)،ةباصإلاو،باصعألاللحتو،باهتلالابةباصإلاكلذكو،بعكمرتميللم/3000نملقأءاضيبلامدلاايالخددعحبصيو

.(Coma) ةبوبيغلاو ، ( Uremia) مدلايفانيلوبلاةبسنعافتراو ، )Hepatic Disease( داحيدبكضرمب

(Angina) يردصلاقانخلاو ، )Dyspnea( سفنتلاقيضبصخشلاةباصإيفةمخضتملامدلاايالختاذايمينألارطخلثمتي،ماعهجوبو

قيضةجلاعمنكميو.%15نملقأل(ةلماكمدةنيعيفءارمحلامدلاايالخةبسن)(Hematocrit)تيركوتاميهلاضافخناامهبحاصينيذللا

Venous) يديرولاطغضلاعفترالاحيفو . )Packed Erythrocyte( ءارمحلامدلاايالختاوبعنمنيتدحولقنقيرطنعيردصلاقانخلاوسفنتلا

Pressure)،لماكلامدلانمًاليلقلقأوأةيواسمةيمكبحسمدلالقنةيلمعبحاصينأبجي(WholeBlood)بحسنودنملماكلامدلالقننإذإ؛

.يديرولاطغضلايفداحعافتراىلإيدؤيمسجلانممد

لبقوةرشابملضعلايف(امارجيللم15)نيسالوفلاو،(مارجوركيم100)يبنيماتيفنمتاعرجضيرملاءاطعإبوجوىلإةراشإلاردجتو

قيرطنعيبنيماتيفنممارجوركيم100كلذكو،مفلاقيرطنعايموينيسالوفلانمتامارجيللم5ضيرملاءاطعإكلذيليو.صيخشتلاءدب

.دحاوعوبسأةّدملضعلا
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Dietaryand)يبنيماتيفلاةيجولويبوةيتاذلاغةيئاصحإ Biological Statistic for VitaminB)

.(%30–15) لدعم: هيبنيماتيفنمغلابلاصخشلاصاصتما –

.تامارجيللم(4–2):يبنيماتيفنممسجلانوزخم–

.مارجيللم2نمرثكأ:(سيئرلاعدوتسملا)دبكلانوزخم–

.%20:بيلحلاتاجتنم،%80:موحللا:ةيذغألاماهسإ–

.موي/مارجوركيم2.6:تامغدملالوانتةلاحيفايموياهبحومسملاةعرجلا–

100نقحوأ،لضعلايفنقحمارجوركيم(1.5–1):يبنيماتيفصقننمةجتانلاايمينألاةجلاعم–

.ًايرهشمارجوركيم

.رتليللم/(Pg)مارجوكيب100نمرثكأ:ةيعيبطلاةلاحلايفماريسلايفيبنيماتيفىوتسم–

(Niacin)نيسايتلا

Anti–Pellagra(ارجالبلاضرملداضملانيماتيفلاوأ))NicotinicAcid(كينيتوكينلاضمحوأ،يبنيماتيفمسابنيساينلافّرعُي Vitamin)؛

.ّرممعطتاذءاضيبةيربلاتارولبوهو

ىلإًارظنو.ميقعتلاو،ءوضلاو،ةدسكألاو،تايولقلاو،ضامحألاو،ةرارحلامواقيهنأل؛ةيجراخلالماوعللًاتابثتانيماتيفلارثكأنمنيساينلاّدَعُي

.قلسلاةيلمعلالخدقفيهنمًاريبكًاءزجنإف،ءاملايفنابوذلللباقهنأ

NADديتويلكوينلاىئانثنيندأديمأنيتوكين:امه،(تاميزنألاتاقفارم)نيساينللًايفيظونالعافنالكشدجوي :Nicotinamide Adinine

. (Nicotinamide Adinine Dinucleotide Phosphate: NADP) تافسوفديتويلكوينلاىئانثنيندأديمأنيتوكينو ،Dinucleotide

Importanceof)ناسناللنيسايتلاةيمهأ Niacin for Human)

.ةيذغتلايفهتيمهألنايبيتأياميفو،ناسنإلاةيذغتيفًالعافًاماهسإنيساينلامهسي

ضيألةيرورضلا)Dehydrogenases(زينيجورديهيدلاتاميزنأل)Coenzyme(تاقفارمامهفصوبًايفيظونالعافلانالكشلالمع–أ

بكرمنمنيجورديهلاوتانورتكلإلالقنبزينيجورديهيدلاتاميزنأموقتو.ةقاطللةدلوملانوهدلاوتانيتوربلاوتارديهوبركلا

وتيك–افلأو،زينيجورديهيدلاتافوريبو،زينيجورديهيدلاتارتيسوزيأو،زينيجورديهيدلاتالام:اهنمو،ايالخلالخادرخآىلإ

.زينيجورديهيدلاتاتكالو،زينيجورديهيدلا

.دلجلاةحصويبصعلازاهجلاةمالسىلعةظفاحملا-ب

.يسامخلازوبيرلاركسعينصتيفماهسإلا–ج

تانومرهعينصتىلع(PentoseShunt)زوتنبلاةليوحتلخادةنّوكتملا(+NADPHHH)ةلزتخملاهتروصيفنيساينلاةدعاسم–د

.نيسوريتىلإنينالألينفلاليوحتكلذكو،لورتسلوكلاوةينهدلاضامحألاو،)SteroidHormones(ديوريتسألا

.ًايمويتارمثالثمارج(2-1)لدعمبهلوانتدنعمدلايفلورتسلوكلاىوتسمضفخ-ـه

DailyNeed)نيسايتلانمةيمويلاةجاحلا of Niacin)

:يتآلاوحنلاىلعنيساينلل(RDA)ةحرتقملاةيئاذغلاتارّرقملا(م1989)يكيرمألاينطولاثاحبألاسلجميفةيذغتلاوءاذغلاةئيهتدّدح

.موي/تامارجيللم(6-5):(ةنس–ةدالولانم)عضرلا•

.موي/ًامارجيللم(13-9):(تاونس10–1)لافطألاه
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.موي/ًامارجيللم(20–17):(ةنس18–11)نوقهارملاه

.موي/ًامارجيللم19:(ةنس50–19)نوغلابلاه

.موي/ًامارجيللم15:تاغلابلاو،تاقهارملاو،نونسملا•

.موي/ًامارجيللم20:(لمحلانمةيلاتلاوىلوألاةتسلاروهشلالالخ)تاعضرملا•

تانيماتيفةيمكو،ةيئاذغلاةبجولايفهتيعونونيتوربلاةيمكو،ًايمويةلوانتملاتارعسلاةيمكلًاعبتنيساينللدرفلاتاجاحدّدحتت،ماعهجوبو

طارفإلانأىلإانهةراشإلاردجتو.ةيئاذغلاةبجولايفنيماتيفلاةيلعافلةداضمداومدوجوو،ةيحصلادرفلاةلاحو،نافوتبرتلاضمحةيمكو،(ب)

نمءزجليوحتناسنإلامسجعيطتسيو.هرارمحاومسجلاءاحنأىلإمدلاعافدنابروعشلاو،ةيومدلاةيعوألايفًاعّسوتبّبسُينيساينلالوانتيف

.نيتوربتامارج6نميتأتتانوتبرتمارجيللم60لكنمنيساينمارجيللملدعمبنيساينىلإتانوتبرتلا

SourcesofNiacin)يمويلاءاذغلايفنيسايتلارداصم in DailyFood)

،ينادوسلالوفلاةدبزو،كامسألاو،يوالكلاو،دبكلاو،دارجلاو،موحللا:لثم،ةيتابنلاوةيناويحلاةيذغألانمديدعلايفنيساينلارفاوتي

،ةيناويحلاةيذغألاةصاخبو،نافوتبرتلاضمحبةينغلاةيذغألاعيمجّدَعُت،ماعهجوبو،(ConvertedRice)زرألاو،معدملازبخلاو،ةلماكلابوبحلاو

،ةطبترمةروصبهدوجوىلإًارظن؛ةرذلاوزرألاةصاخ،بوبحلايفدوجوملانيساينلانمةدافتسالاعيطتسيالمسجلانأالإ.نيساينللةديجرداصم

.نيساينلانمةيذغألاضعبىوتحمحضوييذلاركذلافنآلا(7–1)لودجلارظنا.هلصفونيساينلاريرحتليولقلاببوبحلاهذهلَماعُتاذهل

SymptomsofNiacin)ناسنإلاىلعنيسايتلاىصقتضارعأ Deficiency)

:يلياميفناسنإلاىلعنيساينلاصقنضارعألامجإنكمي

:يهو،(D)فرحباهعيمجأدبتةسيئرضارعأةثالثبزيمتييذلا(Pellagra)ارجالبلاضرمبةباصإلا

.ةحضاوروشقهيلعرهظتو،ًاّرمحم،ًانشخًافاج،ةبقرلاونيديلادلجةصاخ،سمشللضّرعملادلجلاحبصيذإ:(Dematitis)دلجلاباهتلا-1

.مفلابباهتلاو،لكألايفةبغرمدعو،ؤيقتهبحاصيو،ًانايحألاهسإلاثدحي:)Diarrhea(لاهسإلا-2

،ةخودلاو،ةبآكلاو،قرألاو،جّيهتلاو،طابحإلاو،ةبآكلابروعشهبحاصييلقعفلختثودحيفكلذلثمتي:(Dementia)ةيلقعلاتابارطضالا-3

.فاطملاةياهنيفةافولاثدحتدقو،ايريتسيهلاو

DiseasesRelated)نيسايتلابةطبترملاضارمألا to Niacin)

تايفولالدعمنمللقياّمم،(MyocardiaInfractions)بلقلاةلضعءاشتحالدادتراثودحنمّدحينيساينلالوانتنأىلإتاساردلاتراشأ

LDL–)ةفاثكلاضفخنملالورتسلوكلاىوتسمضفخىلإيدؤيًايمويتامارج(3–1.5)رادقمبنيساينلالوانتنأتبثامك،بلقلاضارمأب

Cholestero)،ةفاثكلاعفترملالورتسلوكلاىوتسمعفرو(HDL-Cholesterol)دقنيساينلانمةريبكلاتايمكلاهذهلوانتنأركذي.امزالبلايف
ايلاوم

يفلوبلاىوتسمعافتراو،مدلايفزوكولجلاىوتسمعافتراو،دبكلافئاظويففعضو،دلجلايفزخوثودح:لثم،ناسنإللتالكشملاضعبببست

–Hyper(مدلا uricemia(،نوهدلاىوتسمضفخيفةيلعافبنيساينلامهسي،لباقملايفو.نيماتيفلالوانتفقوتبيفتختضارعألاهذّهنأالإ

.امزالبلايف



Foodءاذغلاتانوكم1لصفلا constituents61

Dietaryand)نيسايتللةيجولويبوةيتفلاتاخةيتاصحإ Biological Statistic for Niacin)

.نافوتبرتلانمًامارجيللم60لداعي:نيساينلانمدحاومارجيللم–

ىلإلوحتت،نافوتبرتلانمًامارجيللم60رفوتنيتوربتامارج6:نيتوربلاماهسإ–

.نيساينمارجيللم

.تانيماتيفلانمةيمويلاناسنإلاتاجاحنم%65رفوي:نافوتبرتلاضمحماهسأ–

.%16:هكاوفلاوتاوارضخلا،%28:بوبحلا،%45:موحللا:ةيذغألاماهسإ–

.(Nacinaminde)ديمأنيساينلانمًامارجيللم(20-10):تامعدملالوانتةلاحيفًايموياهبحومسملاةعرجلا–

.ديمأنيساينلانمًامارجيللم(50-25):صقنلاةجلاعملاهلوانتحومسملاةعرجلا–

N-Methالاديمأنيتوكينليثيممارجيللم1.6نمرثكأ:لوبلايفنيماتيفلازيكرت–

Nicotinamide/نينيتاريكمارج.

Folateof)نيسالوفلا Folacin)

PteroyGlumatic)كيماتولجليورتبلاضمحوأ،ايمينأللداضملالماعلاوأ،كيلوفلاضمحمسابنيسالوفلافّرعي Acid (PGA،لماعوأ

ةعيرسو،ةحئارلاومعطلاةميدعةعمالءارفصتارولبوهو؛(FolinicAcid)كينيلوفلاضمحوأ،منيماتيفوأ،(LactobacillusCaseأ)ايريتكبلا

7يواستPH)لداعتملاويدعاقلاطسولايف(م100)ةيلاعلاةرارحلاتاجردمواقيهنأالإ،سمشلاةعشأوضامحألاونيجسكألاوةرارحلابفلتلا

.(رثكأوأ

Importanceof)ناسناللنيسالوفلاةيمهأ Folacin for Human)

.ةيذغتلايفهتيمهألنايبيتأياميفو،ناسنإلاةيذغتيفًالعافًاماهسإنيسالوفلامهسي

.12بنيماتيفةدعاسمبماظعلاعاخنلخادمدلانيبولجوميهلةنّوكملا)Heme(ميهلاةعومجمهعينصتب؛ءارمحلامدلاايالخنيوكت–أ

.نينسملاولماوحلاولافطألادنعةصاخبو،ةمخضتملامدلاايالختاذايمينألاةجلاعملنيسالوفلالمعتسياذهل

ليمروفلاةعومجم)نوبركلاةيداحألاتاعومجملالقنىلع(نيجورديهلاةيعابرلاكيلوفلاضامحأ)تاميزنألاتاقفارملمعت-ب

–OCH3Formy،ونيميمروفلاوCH=NH Formimino–،نيليثيملاوCH3Methylene،ليثيملاوCH3Methyl(ىلإبكرمنم

نمنيمايثلاو،ديمأنيتوكينلانم)Methylnicotinamide(ديمأنيتوكينليثيملا:لثم،ةديدجتابكرمنيوكتىلإيدؤياّمم؛رخآ

نيمألوناثيإلانمنيلوكلاو،نيسيالجلانمنيريسلاو،نيتسيسوموهلانمنينويثيملاو،نينالألينيفلانمنيسوريتلاو،ليسارويلا

)Ethanolamine(،تانيديميربلاةينيجورتينلادعاوقلاعينصتكلذكو)Pyrimidines(،تانيرويبلاو)Purines(عينصتلةمزاللا

.ءارمحلامدلاايالخو،(RNA)و،(DNA)يوونلاضمحلا

DailyNeeds)نيسالوفلانمةيمويلاةجاحلا of Folacin)

:يتآلاوحنلاىلعنيسالوفلل(RDA)ةحرتقملاةيئاذغلاتارّرقملا(م1989)يكيرمألاينطولاثاحبألاسلجميفةيذغتلاوءاذغلاةئيهتدّدح

.موي/ًامارجوركيم(35–25):(ةنس–ةدالولانم)عضرلا•

.موي/ًامارجوركيم(75–50):(تاونس6–1)لافطألاه

.موي/مارجوركيم100:(تاونس10–7)لافطألا•

.موي/مارجوركيم200:نونسملاو،نوغلابلاو،نوقهارملا•
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.موي/ًامارجوركيم180:تانسملاو،تاغلابلاو،تاقهارملا•

.موي/مارجوركيم400:لماوحلا•

.يلاوتلاىلعموي/مارجوركيم260و،280:(لمحلانمةيلاتلاوىلوألاةتسلاروهشلالالخ)تاعضرملا

SourcesofFolacin)يمويلاءاذغلايفنيسالوفلارداصم in DailyFood)

،تاوارضخلاضعبو،زوملاو،ةلوارفلاو،نوميللاو،ةريمخلاو،يوالكلاو،دبكلا:لثم،ةيتابنلاوةيناويحلاةيذغألانمديدعلايفنيسالوفلادجوي

اذهلةديجرداصمةلماكلابوبحلاو(لجعلاورقبلامحل)ءارمحلاموحللاوضيبلاّدَعُيو.يلوكوربلاو،نويلهلاو،ايلوصافلاو،خنابسلا:لثمنم

بيلحلاةلماعملاحيفو.نيسالوفلانم(%100-50)وحننادقفببسبةعفترمةرارحتاجردىلعماعطلايهطنأىلإةراشإلاردجتو.نيماتيفلا

ضعبىوتحمحضوييذلاركذلافنآلا(8–1)لودجلارظنا.نيسالوفلاللحتعنملجنيماتيفةفاضإبىصوي،ففجملابيلحلاعينصتوأ،ةرارحلاب

.نيسالوفلانمةيذغألا

SymptomsofFolacin)ناسنإلاىلعنيسالوفلاصقنضارعأ Deficiency)

ضارمأضعببةباصإلاءاّرجاّمإو،ةيئاذغلاةبجولايفةلوانتملانيماتيفلاةيمكصقنلةجيتناّمإ:ناسنإلاىلعنيسالوفلاصقنضارعأرهظت

:يتآلايفنيسالوفلاصقنضارعألثمتتو،نيماتيفلاصاصتماقيعتيتلا،(Celiac)كايلسلالثم،يمضهلازاهجلا

نيبولجوميهلاىوتسميفضافخناثودحبةيربتخملااهضارعألثمتتيتلا،ةمخضتملاءارمحلامدلاايالختاذايمينألابةباصإلا•

ةيويحلاتايلمعلاءطبو،روتفلاوبعتلابروعشلايفلثمتتفةيرهاظلاضارعألااّمأ.ةيومدلاحئافصلاددعوءاضيبلامدلاايالخددعو

.مدلاطلجتةيلمعءطبو،ةيبوركيملامسجلاةعانمفعضو،سفنتلاةعرسو،مسجلايف

.يناوجرألاىلإهنولريغتو،هتموعنو،ناسللاحطسباهتلاو،لاهسإلابةباصإلاو،ءاعمألاوةدعملابارطضا•

DiseasesRelated)نيسالوفلابةطبترملاضارمألا to Folacin)

.نيساينلابةطبترملاضارمألارظنا

Dietaryand)نيسالوفللةيجولويبوةيتاذلخةيتاصحإ Biological Statistic for Folacin)

. ( %100–50) نادقف. ةعفترملاةرارحلاتاجردىلعوهطلاءانثأيفنيماتيفلا –

.مريسدحاورتليللم/(ng)مارجونان6نملقأمدلاتاركتاذايمينألا)صقنلاةلاحيفنيماتيفلاىوتسم–

:(ةمخضتملا

.ًايموينيسالوفتامارجيللم(10-5):نيسالوفلاصقنايمينأةجلاعملةحرتقملاةعرجلا–

.ةطبترمةروصبةيقبلاو،ةرحةروصب%25:ءاذغلايفنيسالوفلاروص–

. ( %50–30) لدعم: صاصتمالا –

:موحللا،%33:بيلحلاتاجتنم،%42:هكاوفلاوتاوارضخلا:ةيذغألاماهسإ–

.%11:بوبحلا،%14

.دبكلايفًامارجيللم75:نيسالوفلانممسجلانوزخم–

ءارمحلاايالخلاتالوفنمرتليللم/مارجونان200نمرثكأ:مدلامريسيفنيماتيفلاىوتسم–

)RedCell Folate(ه
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(PantothenicAcid)كينثوتنابلاضمح

تيزةروصبدجويو.داضملالماعلاوأ،يبنيماتيفوأ،(Pantothenol)لونيثوتنابلاوأ،(Pantotheine)نيثوتنابلامسابضمحلااذهفّرعي

SodiumorCalcium(مويدوصلاوأمويسلاكلاتانيثوتنبحالمأوأ،جزلرفصأ Pantothenate(ضيبأقوحسمنمفلأتتو،هنمةيراجتلاةروصلايهو

ةدسكألامواقيهنكل،(يدعاقلاويضماحلاطسولايف)ةرارحلاوضامحألاوتايولقلاةطاسوبللحتينيماتيفلاّنأركذُي.ًاليلقولحمعطيذرولبتم

.لداعتملاطسولايفةيداعلايهطلاةرارحو

ImportanceofPantothenic)ناسناللكيتثوتنابلاضمحةيمهأ for Human)

.ةيذغتلايفهتيمهألنايبيتأياميفو،ناسنإلاةيذغتيفًالعافًاماهسإكينثوتنابلاضمحمهسُي

،ةقاطللةدلوملانوهدلاوتانيتوربلاوتارديهوبركلاضيأليرورضلا)CoenzymeA(أ–ميزنإلاقفارمبيكرتيفماهسإلا–أ

نعًالضف،سبركةرودلخادىلإةيئاذغلارصانعلاضيأنمةجتانلا(CHي–CO)ليتسألاةعومجملقنىلعميزنإلاقفارملمعو

ميزنألاقفارمليتسأةروصبسبركةروداهلوخدلبق(B–Oxidation)نوهدلاةدسكألالخ(AcyGroup)ليسألاةعومجملقن

.(Acetyl COA)

.ةيبصعلاتالايسلالقني)Neurotransmitter(يبصعلقانوهو؛(Acetylcholine)نيلوكليتسألابكرمعينصت–ب

.ءارمحلامدلاايالخيفءارمحلاةغبصلابيكرتيفلخدتيتلا(Heme)ميهلاةعومجماهنمو،(Porphyrin)نيريفروبلاعينصت-ج

.ءاعمألارادجيفصاصتمالاتايلمعو،ةيقردلاةدغلاطيشنت-د

DailyNeed)كيتثوتنابلاضمحنمةيمويلاةجاحلا of Pantothenic Acid)

ترّدق(م1989)يكيرمألاينطولاثاحبألاسلجميفةيذغتلاوءاذغلاةئيهنأالإ،كينثوتنابلاضمحلةحرتقمةيئاذغتارّرقمًاثيدحدجوتال

:يتآلاوحنلاىلعمسجلاتاجاحبيفتاهنأدقتعُييتلانيماتيفلااذهنمةيمويلاتاجاحلا

.موي/تامارجيللم(3–2):(ةنس–ةدالولانم)عضرلا•

.موي/تامارجيللم(5–3):(تاونس10–1)لافطألاو

.موي/تامارجيللم(7–4):تاغلابلاو،نوغلابلاو،تاقهارملاو،نوقهارملا•

اذهل،ةليلقتايمكبهعينصتىلعءاعمألاايريتكبلمعتو،ًايمويكينثوتنابلاضمحنمًامارجيللم(20-6)وحنةلماكتملاةيئاذغلاةبجولانّمؤتو

.ناسنإلاىلعهصقنضارعأرهظتال

SourcesofPantothenic)يمويلاءاذغلايفكيتثوتنابلاضمحرداصم Acid in DailyFood)

.ةيتابنلاةيذغألاضعبوةيناويحلاةيذغألامظعميفدجوينيماتيفلااذهّنإيأ؛(ناكملكيف)ةينانويلابينعت(كينثوتناب)ةملكنإ

ضعبو،بيلحلاو،ةرذلاو،ةلماكلابوبحلاو،نجاودلاو،ءارمحلاموحللاو،خملاو،ضيبلارافصو،يوالكلاو،ةدبكلاو،ةريمخلا:يههبةينغلارداصملاو

:موحللا)وهطلاةيلمعلالخدقفيكينثوتنابلاضمحنمًاريبكًاءزجّنأركذلابريدج.سفركلاو،ةرودنبلاو،خنابسلاو،اطاطبلا:لثم،تاوارضخلا

.(%50:بوبحلا)نحطلاةيلمعو،(%33

Symptomsof)ناسنإلاىلعكيتثوتنابلاضمحصقنضارعأ Pantothenic Acid Deficiency)

كينثوتنابلاضمحليثيماجيموأةروصبةليوطةّدمنيماتيفلاتاداضمهئاطعإقيرطنعناسنإلاىلعنيماتيفلاصقنضارعأثادحإنكمأدقل

(OmegaMethyl Pantothenic Acid)،كلذنعةمجانلاضارعألايتأياميفو.كينثوتنابلاضمحنمةيلاخةيقنةيذغأهئاطعإىلإةفاضإلاب:
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.نيلجرلاونيمدقلايفةقرحو،(LegCramps(قاسلاتالضعيفجنشتوفعضوصلقتثودح

.ةرهاظةلعريغنمردخلاوليمنتلاوةكحلابساسحإلا

.(Insomnia)قرألاو،(GeneralMalaise)ماعلا(قلقلا)قيضلابروعشلا

.(MentalDepression)يلقعلاروصقلا

.يسفنتلازاهجلاباهتلا

.مسجلايفةداضملاماسجألاجاتنإةلق

Dietaryand)كيتثوتنابلاضمحلاةيجولويبوةيتاذغةيئاصحإ Biological Statistic for Pantothenic Acid)

بوبحلانم%50نمرثكأو،وهطلاءانثأيفموحللانم%33.عينصتلاءانثأيفدقافلا–

.نحطلاءانثأيف

.(نيماتيفصارقأ)تامغدمةروصيفهلوانتبىصويال:تامغدملالوانت–

.نيمايثلاتاجاحفاعضأ10وحنبرّدقت:ةيمويلاتاجاحلا–

ضمحنمًامارجيللم(19-3)مسجللنّمؤتةرعس3000لوانت:ةيذغألاماهسإ–

.كينثوتنابلا

،زاربلاعممارجيللم(2–1)و،لوبلاعمتامارجيللم(7–2).ًاّيمويدقافلا–

يفزَجتحُت(تامارجيللم10–3)ةلوانتملاةيمكلانمةيقبلاو

.مسجلا

(%35–20)و،ةيتابنلاةيذغألابيلعتةجيتن(%78–46):نيماتيفلاللحت–

.(حمقلاريركتةجيتن(%50)و،ةيناويحلاةيذغألابيلعتةجيتن

.لاهسإلاثودحبّبسُيًامارج(20-10)لوانت:ةطرفملاةعرجلا–

(Biotin)نيتويبلا

ةطاسوبيدسكأتلاهلعففقونكميهنأالإ،ضامحألاوأءوضلاوأةرارحلابرثأتتالءاضيبةيربلاتارولبوهو،(H)نيماتيفمسابنيتويبلافّرعُي

قتشميقلح(MonocarboxylicAcid)ليسكوبراكلايداحأضمحنيتويبلاو.هبيكرتيفةلخادلاتيربكلاةرذديبكؤتيتلاةيوقلاتايولقلاوضامحألا

.(Thiophene Ring) نيفويثلاةقلحيفتيربكةعومجمىلعيوتحيوهو،ايرويلانم

ImportanceofBiotin)ناسناللنيتويبلاةيمهأ for Human)

.ةيذغتلايفهتيمهألنايبيتأياميفو،ناسنإلاةيذغتيفًالعافًاماهسإنيتويبلامهسي

ضامحألانم(NHي))Deamination(نيمألاةعومجمعزنىلعدعاستيتلاةيميزنألاماظنلاضعبلميزنإلاقفارملثملمعلا

.ةقاطلاجاتنإو،ةديدجةينيمأضامحأنيوكتل،كيترابسألاونينويرثلاونينويثملاونيريسلاك:ةينيمألا

يسايركنبلازيليمألاميزنأو،نيلوسنألانومرهو،ةعبشملاريغةينهدلاضامحألاو،ةداضملاماسجألاعينصتيفماهسإلا

(PancreaticAmylase)،كنيتوكينلاضمحو.

. (Gluconeogenesis Or Glycogenolysis) نيجوكيلجلاللحتوركسلاءانبىلعةدعاسملا

.هتمالسودلجلاةحصىلعةظفاحملا

–أ
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DailyNeed)نيتويبلانمةيمويلاةجاحلا of Biotin)

ترّدق(م1989)يكيرمألاينطولاثاحبألاسلجميفةيذغتلاوءاذغلاةئيهنأالإ،نيتويبلل(RDA)ةحرتقملاةيئاذغلاتارّرقملادّدحتمل

:يتآلاوحنلاىلعمسجلاتاجاحّدسلةنومأماهنأدقتعُييتلاتايمكلا

.موي/ًامارجوركيم(15–10):(ةنس–ةدالولانم)عضرلا•

.موي/ًامارجوركيم(30–20):(تاونس10–1)لافطألاه

.موي/مارجوركيم(100–30):تاغلابلاو،نوغلابلاو،تاقهارملاو،نوقهارملا•

Sourcesof)يمويلاءاذغلايفنيتويبلارداصم Biotin in DailyFood)

مورشملاو،ضيبلارافصو،موحللاو،بوبحلاو،يوالكلاو،ةدبكلا:لثم،ةيتابنلاوةيناويحلاةيذغألانمةعساوةعومجميفنيتويبلارفاوتي

ءاعمألاايريتكبّدَعُتو.زوملاوةلوارفلالثمنمهكاوفلاضعبو،ةلماكلابوبحلاو،بيلحلاو،(ةفاجلاءالزابلاوايلوصافلا)تايلوقبلاو،(بارغلاشع)

داحتالاىلعرداقوهو،(AVidin)نيديفأىعديماسنيتوربىلعيوتحيجزاطلاضيبلاضايبنأىلإانهةراشإلاردجتو.نيتويبللهبسأبالًاردصم

،نيديفألافلتتيهطلاةرارحنأالإ،نيتوربللةللحملاتاميزنإلابرثأتيالو،ءاعمألارادجلالخنمهصاصتمابعصيدقعمبكرمنيوكتلنيتويبلاب

.نيتويبلاصاصتمالهسُياّمم،دقعملاللحتو

SymptomsofBiotin)ناسنإلاىلعنيتويبلاصقنضارعأ Deficiency)

لثمنمنيماتيفلاتاداضملوانتىلإةفاضإلاب،نيتويبلانمةيلاخةيقنةيذغأهئاطعإبناسنإلاىلعنيتويبلاصقنضارعأثادحإنكمأ

:يهو،ابلنيماتيفصقنضارعأهصقنضارعأهبشتو.نيتويبللةعنصُملاءاعمألاايريتكبلتقوأ،نيديفألا

ةقطنملاونيديلاونيعارذلاونيلجرلاةصاخ،دلجلانوليفعاقتماوبوحشعم،روشقو،عقبو،فافجو،ةيدلجتاباهتلاروهظ•

.ةبقرلابةطيحملا

.ماعطللةيهشلانادقفو،قلقلاو،بعتلاو،ةخودلاو،قرألابروعشلا•

.(Hyperesthesia)سحلاطرفو،يلقعلاروصقلاه

.يزاوجرألاىلإهنولليمو،هتموعنو،ناسللاباهتلا•

.مدلايفنيبولجوميهلاىوتسمضافخناببسبايمينألابةباصإلا•

.ةيعيبطلاةيمكلارشُعىلإلوبلاعمةزرفملانيمويبلألاةيمكضافخنا•

.(Hypercholesterolemia) مدلايفلورتسلوكلاىوتسمعافترا •

FatSoluble)نوهدلايفةبئاذلاتانيماتيفلا:ًايناث Vitamins)

(ـه)و،(د)و،(أ)نيماتيفاهلاثمو،(FatSolvents)نوهدلاتابيذمونوهدلايفنابوذللةلباقلاتانيماتيفلاعيمجعونلااذهلمشي

:ةيتآلاصئاصخلابتانيماتيفلانمةعومجملاهذهزيمتتو.(ك)و

.اهسفنوهطلاةيلمعءانثأيفللحتتالو،وهطلاءاميفدقفتاليهف،اذل؛ءاملايفنابوذللاهتيلباقمدعو،نهدلايفنابوذللاهتيلباق•

.نوهدلاعمةدحتميهوءاعمألارادجقيرطنعاهصاصتما•

.ةطيشنتانيماتيفوأ،نيماتيفتادلومةروصبةيذغألاىفاهراشتنا•
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ضارعأروهظىلإيدؤياهلوانتيفطارفإلاّنإف،اذل.اهريغوةينهدلاةجسنألاو،(%90)دبكلايفاهنمةدئازلاتايمكلانيزخت•

.مّمستلا

اهتيلباقمدعىلإًارظن:ينيتوربلماحباهطابترادعب،ةيومدلاةيعوألاوأةيوافميللاةيعوألاةطاسوبءاعمألانماهصاصتمادعباهلقن•

.ءاملايفنابوذلل

(VitaminA)أنيماتيف

،لاعيئيزجنزوتاذءارفصتارولبنمفلأتيوهو،ةمحتلملافافجلداضملانيماتيفلاوأ،(Retino)لونيتيرلامسابنيماتيفلااذهفَرعُي

ىلعأ)ًادجةيلاعلاةرارحلاوأ،ضامحألاوأ،ةيجسفنبلاقوفةعشألاوأ،ءوضللضّرعتلادنعدسكأتيهنأالإ،ةيداعلاوهطلاةرارحوأميقعتلابرثأتيالو

.تويزلااهلضّرعتتيتلاةجردهلاوأ،(م100"نم

:امه،نيلكشبأنيماتيفدجوي

–اتيبلا:لثم،ءارفصلاهكاوفلاوءارضخلاقاروألايفدجوتةيتابنتاغبصيهو،تانيتوراكلالمشتو،(AProvitamins)أنيماتيفتادلوم-1

نمدحاوءيزجللحتنأركذُي.أنيماتيفىلإةقيقدلاءاعمألالخادلّوحتتاهعيمجو،نيتوراك–افلألاو،نيتوراك–اماجلاو،نيتوراك

اهفصوباهتيلعافّنإيأ،نيماتيفلااذهنمًادحاوًائيزجتانيتوراكلاةيقبيطعتنيحيف،أنيماتيفنمنيئيزجيطعينيتوراك-اتيبلا

.نيتوراك-اتيبلاةيلعافنم%50وحنغلبتًانيماتيف

لونتيرلاو،(Retinoic)كيونتيرلاضمحو،(EsterRitny)لونتيرلاتارتسإو،(Retinal)لانتيرلا:لثم،هتاقتشمو(أنيماتيف)لونيتيرلا-2

3(A2)نيجورديهلاعوزنملا – dehydroretinol).

ImportanceofVitamin)ناسناللأنيماتيفةيمهأ Afor Human)

.ةيذغتلايفهتيمهألنايبيتأياميفو،ناسنإلاةيذغتيفًالعافًاماهسإأنيماتيفمهسُي

،(Rhodopsin)نيسبودورراصبإلاةغبصىلعنيعلاةيكبشيفةيوصعلاايالخلايوتحتذإ:تفاخلاءوضلايفةيؤرلاىلعةدعاسملا-أ

وأ،ًاليلةيؤرلانعةلوؤسملايهةغبصلاهذهو.(Opsin)نيسبوألانيتوربب(أنيماتيف)لانتيرلاداحتانممالظلايفنّوكتتيتلا

داحتانمنّوكتتيتلا،(Idopsin)نيسيدوألاةغبصىلعيوتحتةيكبشلايف(Cones)ةيطورخملاايالخلانأامك.تفاخلاءوضلايف

.عطاسلاءوضلايفوأ،ًاراهنةيؤرلاناسنإلاعيطتسيكلذبو،(Photopsin)نيسيوتوفلانيتورببلانتيرلا

ىّمسُياذهل،امهروطتونينجلاوةميشملاومنليرورضهنأامك،نانسألاومنيفو،ًايضرعوًايلوطماظعلاومنيفةيلعافبماهسإلا-ب

.ومنلالماعبأنيماتيف

اّمم؛يسفنتلازاهجلاو،ةيلوبلاةانقلاو،ةيمضهلاةانقلاو،(Comea)نيعلاةينرقلةنطبملاةيطاخملاةيشغألاعينصتىلعةدعاسملا–د

.ةيموثرجلاىودعلابةباصإلاو،فافجلانماهيمحي

DailyNeedofVitamin)أنيماتيفنمةيمويلاةجاحلا A)

:يتآلاوحنلاىلعأنيماتيفل(RDA)ةحرتقملاةيئاذغلاتارّرقملا(م1989)يكيرمألاينطولاثاحبألاسلجميفةيذغتلاوءاذغلاةئيهتدّدح

.موي/لونتيرلائفاكمًامارجوركيم375:(ةنس–ةدالولانم)عضرلا•

.موي/لونتيرلائفاكممارجوركيم(500-400):(تاونس6–1)لافطألا•
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.موي/لونتيرلاىفاكممارجوركيم700:(تاونس10–7)لافطألاو

.موي/لونتيرلاىفاكممارجوركيم1000:نونسملاو،نوغلابلاو،نوقهارملا•

.موي/لونتيرلاىفاكممارجوركيم800:تانسملاو،تاغلابلاو،تاقهارملا•

.يلاوتلاىلعموي/لونتيرلائفاكمًامارجوركيم1200و،1300:(لمحلانمةيلاتلاوىلوألاةتسلاروهشلالالخ)تاعضرملا•

Sourcesof)يمويلاءاذغلايفأنيماتيفرداصم Vitamin Ain DailyFood)

،ةنبجلاو،هتاجتنمومسدلالماكلابيلحلاو،ةدبزلاو،يوالكلاو،ضيبلارافصو،ةدبكلا:لثم،طقفةيناويحلاةيذغألايفأنيماتيفدجوي

،خنابسلاو،ةيخولملاو،بنعلاقرو:لثمنم،ءارضخلاةيقرولاتاوارضخلاىفدجوتفنيماتيفلاتادلوموتانيتوراكلااّمأ.ةدشقلاو،كمسلاتيزو

املع.مامشلاو،يلسعلاعرقلاو،خوخلاو،ايابابلاو،شمشملاو،رزجلا:لثم،ءارفصلاهكاوفلايفدجوتكلذكو،رضخألالفلفلاو،سيسخلاو،سنودقبلاو

.نيماتيفلابةينغةيذغأىه،راطفإلابوبحونيرجراملاوبيلحلالثم،ةمعدملاةيذغألانأب

حضوييذلا(9–1)لودجلارظنا.(أ)نيماتيفنمهتاجاحعيمجبهّدميعوبسألايفةدحاوةّرمةدبكلادرفلالوانتنأىلإةراشإلاردجتو

.أنيماتيفنمةيذغألاضعبىوتحم

.أنيماتيفنمةيذغألاضعبىوتحم:(9-1)لودجلا

ةدحاولاميدقتلاةدحورادقم

Averageةصحلاطسوتم)عالخلامسا

(Serving

:هكاوفلاوتاوارضخلا

1060 10600 بوكفصنخنابسلا

906 9065 بوكفصن(عطقم)رزجلا

461 4610 بوكفصنبنركلا

255 2550 بوكفصنىلوكوربلا

58 575 بوكفصن.ءالزابلا

26 260 بوكفصن )Brusseles Sprouts( سوؤرلاوذبنركلا

23 230 بوكفصناميلايلوصاف

8 75 ًامارج75(وهطم)فوفلملاوأبنركلا

540 5400 ًامارج75)بوكفصنتفللا(

67 670 سطاطب( مارج100)ةريغصةبحةولحلا

820 8195 بوكفصن(فاج)شمشملا

226 2260 بوكفصن(بلعم)شمشملا

160 1595 بوكفصنىابابلا

126 1365 Pounds Wedge دنواب2نزوخيطبةحيرشخيطبلا

2

112 1115 ةطسوتمةّبحوأ،بوكفصنخوخلا

29 290 ةطسوتمةبحلاقتربلا

10 95 ةطسوتمةبحزوملا

9 90 بوكفصنسانانألا

9 90 ةطسوتمةبححافتلا
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ةدحاولاميدقتلاةدحورادقم

Averageةصحلاطسوتم)

(Serving

(مارج100)ةّبحثلثمامشلا

..نابلألاتاجتنم

118 390 بيلحلا( ًامارج244)بوكنهدلالماكلا

114 378 نيج( ًامارج30)ةيقوأرديش

70 230 ةدئامةقعلمةدبزلا

70 230 ةدئامةقعلمنيرجراملا

3 10 بيلحلا( ًامارج244)بوكنهدلانميلاخلا

:ضيبلاونجاودلاوكمسلاومحللا

179 590 ةلماكةبحضيبلا

176 580 ةلماكةضيبرافصضيبلا

13773 45450 ةدبك( ًامارج90)تايقوأ3رقبلا

13030 43000 ةدبك( ًامارج90)تايقوأ3فورخلا

8182 27000 دبك( ًامارج90)تايقوأ3نجاودلا

5758 19000 ًامارج90)تايقوأ3( Calf(( لجعلادبك

50 محل( ًامارج90)تايقوأ3(وهطم)يرقب

,Guthrie:عجرملا H.A.(1983)م.

SymptomsofVitamin)ناسنإلاىلعأنيماتيفصقنضارعأ A Deficiency)

:يتأياميفناسنإلاىلعأنيماتيفصقنضارعألامجإنكمي

يفلخدييتلا،نيعلاةيكبشيف(نيسبودورلا)راصبإلاةغبصنّوكتمدعىلإًارظن،(NightBlindness)يليللاىمعلابةباصإلا•

.تفاخلاءوضلايفايؤرلاىلعةردقلامدعضرملااذهبباصملايناعيو،أنيماتيفاهبيكرت

بّبحتو،(Keratin)نيتاريكلابرعشلابيرجدادسنارعشلاتاليصبنّرقتلمشييذلا(Hyperkeratosis)نّرقتلاطرفبةباصإلا•

.أنيماتيفصقنلةركبملاضارعألانمهذهو،ذخفلاونيعارذلادنعةصاخدلجلاحطس

ةنيلوةكيمسو(Opaque)(ةفاقشريغ)ةمتعمةينرقلالعجىلعلمعييذلا،(Xerophthalmia)ةمحتلملافافجضرمبةباصإلا•

)Keratomalacia(فاطملاةياهنيفمئادلاىمعلابضيرملاباصيدقو،ةوغرةروصىلعحورقوعقباهيفرهظتامك.ةياهنلايف.

.ضارمألابهتباصإو،ايريتكبلاةمجاهملهسُياّمم؛هلةنطبملاةيطاخملاةقبطلانّوكتمدعةجيتنيسفنتلازاهجلاباهتلا•

.امهروطتوةميشملاونينجلاومنطيبثتو،ةيونملاتاناويحلانيوكتفعض•

.انيملاوجاعلاةدامنوكتمدعببسبنانسألاومنفقوت•

،(رهشةّدمًايمويتامارجيللم5)عضرلاىلعمّمستلاضارعأروهظىلإأنيماتيفلوانتيفطارفإلايدؤيو

ةينامثةّدمًايمويلونيتيرلانًمامارجيللم90–14)نيغلابلاىلعو،(روهشةّدعًايمويلونيتيرلانمًامارجيللم150-30)لافطألاىلعو

.(روهش
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:ةظوحلم

.(ةكاوفلاوتاورضخلا)10ىلع(IU)ةيلودلاتادحولاميسقتبلونتيرلاىفاكمبَسحي-1

.(موحللاونابلالاتاجتنم)3.3ىلع(IU)ةيلودلاتادحولاميسقتبلونتيرلاىفاكمبَسحُي-2

DiseasesRelated)أنيماتيفبةطبترملاضارمألا to VitaminA)

(Cancer)ناطرسلا1.1

كيونتيرلاضمحمهسيو،اهبةباصإلاراركتوأدلجلاناطرسعاونأضعببةباصإلاةدوعنمللقيأنيماتيفنمةريبكتاعرجلوانتّنإ

(All-TransRetinoic Acid)ةداحلاايميكوللاةجلاعميفةيلعافب(PromyelocyteLeukemia)(مدلاضاضيبا)،أنيماتيفعاونأدحأنأامك

)HydroxyphenyRetinamid(ناويحلاوناسنإلاىدليدثلاناطرسبةباصإلارطخنمّدحي.

ناطرسبةباصإلاليلقتىلعدعاسي(ةيذغألايفدوجوملاأنيماتيفدلوم)يئاذغلا(b-Caroteine)نيتوراك-اتيبلالوانتنأكلذىلإفضأ

ةدعاسمبةدسكأللداضمهفصوبهلمعىلإناطرسلاةجلاعمىلعهتردقيفأنيماتيفريثأتىزعُيدقو.مسجلايفىرخألاءاضعألاضعبوةئرلا
-- -- وب

.ةيميزنإلاتايلمعلاضعبو،جنيماتيفو،ـهنيماتيف:اهنم،ىرخأرصانع

(Acne)بابشلابح2.3

زاتميامك.ةيدلجلالكاشملاوتابارطضالانمهريغوبابشلابحةجلاعمل،(CisretinoicAcid-13)ةصاخ،أنيماتيفعاونأضعبلَمعتسُت

.ءانكدلادلجلاتاغبصةلازإو،Wrinking)ةرشقلاىفدقجتثودحليلقتىلعهتردقبأنيماتيف

نمناسنإلاىقياّمم؛ةدسكألانمةفاثكلاةضفخنملاةينهدلاتانيتوربلاةيامحىلعةردقتانيتوراكللنأةثيدحلاتاساردلاتحضوأدقو

.نييارشلابلصتضرمبةباصإلا

Dietaryand)أنيماتيفلاةيجولويبوةيئاذغةيئاصحإ Biological statistic for VitaminA)

.(روهش3ةّدممسجلاتاجاحنّمؤي)دبكلايف%95.أنيماتيفنممسجلانوزخم–

–اتيبءانثتسابأنيماتيفتادلومنمًامارجوركيم12لداعي:لونتيرلاىفاكم–

.نيتوراك

.نيتوراك–اتيبنمتامارجوركيم6لداعي:لونتيرلاىفاكم–

.ةيلودةدحو3.33لداعي:لونتيرلاىفاكم–

.ًامارجوركيم49وحنبهتميًايمويرتليللم100لفطلالوانت.مألابيلحماهسإ–

:ةماسلاةعرجلا–

.روهشةينامثةّدممويلايفلونتيرلانمًامارجيللم)90–14(:نوغلابلا–

.رهشةّدمايمويتامارجيللم5.عضرلالافطألا–

.(IU)ةيلودةدحو(2500–1250):تامغدملالوانتةلاحيفاهبحومسملاةعرجلا–

.(IU)ةيلودةدحو(10000–5000)صقنلاةجلاعملًايموياهبىصوملاةعرجلا–

.نوهدلاصاصتمالدعميواسي:صاصتمالالدعم–

.%33 تانيتوراكلا: –

نوهدلا،%12:هتاجتنموبيلحلا،%22:موحللا،%40:تاوارضخلا:ةيذغألاماهسإ–

.%8:تويزلاو

.ةيمانلالودلايفلافطأللًايونسىمعةلاح250000نمبرقيامثدحي:لافطألايفنيماتيفلاصقن–

.(رتل/لوموركيم2.0-0.53)رتليللم100/ًامارجوركيم(60-15):مريسلايفنيماتيفلاىوتسم–
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(VitaminD)دنيماتيف

ةريبكةيمكلهضّرعتّنأالإ،ةيجراخلاتاريثأتللةمواقموًارارقتساتانيماتيفلارثكأنمدنيماتيفّدَعُي،اذل.ةرارحلاوةدسكألاوتايولقلامواقتةحئارلا

.هللحتوهفلتىلإيدؤيةيجسفنبلاقوفةعشألانم

ةميدعءاضيبتارولبوهو؛(AntirachiticFactor)حاسكللداضملالماعلاوأ،(Cholecalciferol)لوريفيسلاكلوكمسابنيماتيفلااذهفَرعُي

:امه،دنيماتيفلًايجولويسفنالعافنالكشدجوي

دلوم)(dehyrocholestrol–7)لورتسلوكورديهيد–7بكرمضّرعتةجيتننّوكتيوهو،لوريفيسلاكلوكلاوأ(VitaminD)3دنيماتيف-1

.ةيجسفنبلاقوفةعشألاىلإدلجلاتحتةيناويحلاايالخلاىفدوجوملا(نيماتيفلا

وهو،(Calciferol)لوريفيسلاكلاوأ،(Viosterol)لوريتسويفلاوأ،(Ergocalciferol)لوريفيسلاكوجرإلاوأ(VitaminDي)2Kدنيماتيف-2

نأركذي.ةيجسفنبلاقوفةعشألاىلإةيتابنلاةجسنألايفةدوجوملا(نيماتيفلادلوم)(Ergosterol)لوريتسوجرإلاةدامضّرعتنمنّوكتي

.ةعيبطلايفةلقب3دنيماتيفدلومدجوينيحيف،ةيناويحلاةجسنألايفةرثكبرفاوتمًايجولويسفلعافلاةدنيماتيف

ImportanceofVitamin)ناسناللدنيماتيفةيمهأ D for Human)

.ةيذغتلايفهتيمهألنايبيتأياميفو،ناسنإلاةيذغتيفًالعافًاماهسإدنيماتيفمهسي

1.25–(Dihydroxycholecalciferol)وأ،Calciferolلوريفيسلاكلوكلايسكورديهيئانث)25(رو،)1(ينومرهلالكشلاةظفاحم–أ

OH) 3D3)–1.25]يقردلاراجلانومرهةدعاسمبمدلاىلإماظعلانمروفسوفلاومويسلاكلاىوتسمىلع(PTH)،ةداعإكلذكو

،(Ca–BP)مويسلاكلللماحلانيتوربلاعينصتقيرطنعروفسوفلاومويسلاكلاصاصتماةيلمعنيماتيفللينومرهلالكشلاميظنت-ب

.ةيومدلاةرودلاىلإءاعمألارادجلالخنمامهنالقنينيذللا،(P-BP)روفسوفلللماحلانيتوربلاو

ىلعدعاستيتلا(AlkalinePhaphotases)ةيولقلازيتوفسوفلاتاميزنأهطيشنتببسبماظعلاسّدكتةيلمعيفةيلعافبماهسإلا-ج

DailyNeed)دنيماتيفنمةيمويلاةجاحلا of Vitamin D)

:يتآلاوحنلاىلعدنيماتيفل(RDA)ةحرتقملاةيئاذغلاتارّرقملا(م1989)يكيرمألاينطولاثاحبألاسلجميفةيذغتلاوءاذغلاةئيهتدّدح

.موي/مارجوركيم(10–7.5):(ةنس–ةدالولانم)عضرلا•

.موي/تامارجوركيم5:تانسملاو،نونسملاو،نوغلابلا•

.موي/تامارجوركيم10:نوغلابلاو،تاقهارملاو،نوقهارملاو،لافطألا•

.موي/تامارجوركيم10:تاعضرملاو،لماوحلاو،تاغلابلا•

SourcesofVitamin)يمويلاءاذغلايفدنيماتيفرداصم Din Dairy Food)

:امه،دنيماتيفلناردصمدجوي

Oةعشألًابجحناخدلاوبابضلاوةبرتألاوسبالملاوذفاونلاجاجزبّبسُيو،دنيماتيفلًاسيئرًاردصمسمشلاةعشأّدَعُت،سمشلاةعشأ

.ردصملااذهنمناسنإلاةدافتسانمّدحياّمم:سمشلا
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نوملسلاةصاخ،كامسألاو،ةدبزلاو،دبكلاو،ضيبلارافصو،كمسلادبكتيز:اهنم،ةدودحمةيذغأيفدنيماتيفرفاوتي:ةيذغألا•

ةداعمَعدُيبيلحلاّنأركذُي.ةيتابنلاةنمسلاو،نيرجراملاو،بيلحلا:لثم،نيماتيفلابةمعدملاةيذغألاو،ةنوتلاويربمجلاونيدرسلاو

.بيلحرتللكلتامارجوركيم10لدعمبدنيماتيفب

SymptomsofVitamin)ناسنإلاىلعدنيماتيفصقنضارعأ DDeficiency)

:يتأياميفناسنإلاىلعدنيماتيفصقنضارعألامجإنكمي

دومعللءانحناةروصبهضارعأرهظتيذلا(Osteomalacia)ماظعلانيلضرمبنيغلابلاوتاعضرملاولماوحلاونينسملاةباصإ•

.لماحلاةأرملاىدلضوحلاءاوتلاو،نيلجرلاسّوقتو،ماظعلانيلو،يرقفلا

.مدلايفمويسلاكلاىوتسمضافخناببسب(تاجنشت)ةيبصعتابارطضابعضرلاةباصإ•

.ماظعلايفسلكتلاةيلمعفقوتو،روفسوفلاومويسلاكلاصاصتمالدعمضافخناةجيتن(Rickets)حاسكلابلافطألاةباصإ•

.اهسّوستو،اههّوشتو،لافطألاىدلنانسألاروهظءطب•

ىلإ(عيباسأةّدعًايمويًامارجوركيم2500)نيغلابلاو،(عيباسأةّدعًايمويًامارجوركيم250)لافطألاىدلدنيماتيفلوانتيفطارفإلايدؤيو

مويسلاكلاىوتسمعافتراو،ماظعلاةشاشهو،هرشقتودلجلافافجو،لكأللةيهشلانادقفو،ةخودو،ؤيقتو،نايثغةروصبهضارعأرهظتمّمستثودح

ةيعوألاونيتئرلالثم،مسجلاةجسنأضعببّلصتو،اهتجسنأفلتوةيلكلاىصحنوكتو،مدلايفايرويلاىوتسمعافتراو،(Hypercalcemia)مدلايف

.اهيفمويسلاكلامكارتببسب،بلقلاوةيومدلا

DiseasesRelated)دنيماتيفبةطبترملاضارمألا to VitaminD)

حاسكلاىضرم-1

مخضتو،عولضلاونيلجرلاماظعيفسّوقتةروصبلافطألاىدلهضارعأرهظتيذلاحاسكلابةباصإلابءاذغلايفدنيماتيفلوانتصقنطبتري

حاسكلابلافطألاباصيو.نيديلاونيلجرلاماظعلثمةليوطلاماظعلاهّوشتو،ةهبجلاوسأرلامجحربكو،ديلامصعمولصافملاوةبكرلاماظعيف

.دنيماتيفبمّعدُملاريغيعانصلابيلحلاوأمألابيلحلوانتوأ،دنيماتيفبةينغلاةيذغألالوانتةلقوأ،سمشلاةعشألضّرعتلامدعةجيتن

10وحنبلئاسلابيلحلاويعانصلافّفجُملابيلحلاميعدتبكلذو،حاسكلاضرمبةباصإلانملافطألاةياقوىلعًايلاحلودلالمعت

ىلإةبسنلابةصاخ،ةماساهنألةفاضملاةيمكلايفطارفإلامدعبجيهنأالإ.(ًابيرقترتل)تراوكلكل3دنيماتيفوأ2دنيماتيفنمتامارجوركيم

:اهنمو،ةيذغألاضعبضيرعتّنأتبثدعبةصاخ،نيرجراملاوبوبحلالثم،ةيذغألاضعبىلإدنيماتيففيضتابوروألودضعبتذخأدقو.عضرلا

نم))UltravioletRadiation(ةيجسفنبلاقوفةعشألل،)GrowingWheat(تبانلاحمقلاو،سخلاو،)Linseed(ناتكلارذبتيزو،نطقلاو،نوتيزلا

CodLiverا)دقلاكمسدبكتيزيفةداعدجوتيتلا،(AntirachiticPoperties)حاسكللةداضملاداوملاامّيسالو،ةيلعافاهبسكي(قبئزلاةبمل Oi).

تامعدمةلاحلاهذهيفباصملاىطعيو.يدبكلالشفلاوأ،يولكلالشفلاوأ،دنيماتيفصاصتماءوسضارعأنينسملاضعبىلعرهظت

.عوبسألاىف(دنيماتيفنمًامارجوركيم1250)ةيلودةدحو50000لدعمبدنيماتيف
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Dietaryand)دنيماتيفلاةيجولويبوةيتاذلخةيتاصحإ Biological Statistic for VitaminD)

.(نوغلابلا)عيباسأةّدعًايمويًامارجوركيم2500:ةماسلاةعرجلا–

.(لافطألا)روهش4ةّدمًايمويًامارجوركيم250

:ةيذغألاميعدت–

.بيلحرتل/تامارجوركيم10لدعمببيلحلامعدي.بيلحلا"

نمةيلودةدحو(1000–250)لدعمباكيرمأيفقيقدلامعديةقيقدلا

.(يرايتخا)دنواب/دنيماتيف

ةدحو(1600–1300)لدعمبايناطيربيفنيرجراملامعدي.نيرجراملا"

.دنواب/دنيماتيفنمةيلود

.دنيماتيفنمةيلودةدحو40لداعي:لوريفسلاكيلوكلانمدحاومارجوركيم–

ةيلودةدحو200.(ةنس18رمعىتح)ةيلودةدحو400:تامعدملالوانتةلاحيفًايموياهبحومسملاةعرجلا–

.(نوغلابلا)

.ةلوانتملاةيمكلانم%80:صاصتمالالدعم–

.زاربلاعمحرطينيماتيفلانم(%80-60):جارخإلا–

:(Calciferol)،رتليللم/ngمارجونان(55–8):3دنيماتيف:مريسلايفدنيماتيفىوتسم–

.رتليللم/مارجونان(5–1)

(VitaminK)كلنيماتيف

ةجردلّمحتىلعةردقلااهلنوللاءارفصةرولبتموأةيتيزةداموهو؛(AntinemorrhagicFactor)فيزنللداضملالماعلامسابكنيماتيففّرعي

.ةيوقلادعاوقلاوضامحألاوءوضلاةطاسوبفلتتاهنأالإ،ةبوطرلاوةدسكألاووهطلاةرارح

:يه،اكنيماتيفللاكشأةثالثبلجوب

.ةنولملاتاديتسالبلاو،ءارضخلاقاروألايفدجوي:(1كنيماتيف)(Phyloquinone)نونيوكوليفلا•

.ةظيلغلاءاعمألاايريتكبةطاسوبعنصي:(2كنيماتيف))Menaquinone(نونيوكانيملا•

هتيلعافلثامتيعانصنيماتيفوه:)Hykinone(نونيكياهلاوأ))Synkayvie(وأ،(3كلنيماتيف))Menadione(نويدانيملا•

.(2كو،1ك)ةيعيبطلاتانيماتيفلاةيلعاففاعضأ(3-2)ةيويحلا

ImportanceofVitamin)ناسناللكلنيماتيفةيمهأ Kfor Human)

.ةيذغتلايفهتيمهألنايبيتأياميفو،ناسنإلاةيذغتيفًالعافًاماهسإكنيماتيفمهسي

لماعلا)(Prothrombin)نيبمورثوربلاةدامنيوكتيفلعافلاهرودىلإًارظن،فيزنلاثودحدنعمدلاطلجتةيلمعيفماهسإلا–أ

نيربيفىلإمدلايفةبئاذلا(Fibrinogen)نيجونيربيفلاةداملّوحييذلا(Thrombin)نيبمورثلاىلإاهليوحتو،دبكلايف(Iا

(Fibrin):مدلاطلجتلةنّوكُملاةبلطلاةداملايهو.

.ةحارجلاءانثأيففيزنلاعنمكلذكو،ةدالولايثيدحلالافطألاىدلفيزنلاةجلاعم–ب
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.يئوضلاءانبلاو،تانورتكلإلالقنةيلمعو،ومنلاةيلمعيفماهسإلا–ج

مويسلاكلااضيأةيلمعىلعدعاسيهنأدقتعيو،ماظعلايفةرثكبدجوييذلا(Osteocalcin)نيسلاكويتسوألانيتوربنيوكتيفماهسإلا-د

DailyNeedofVitamin)كلنيماتيفنمةيمويلاةجاحلا K)

وحنلاىلعكنيماتيفل(RDA)ةحرتقملاةيئاذغلاتارّرقملا(م1989)يكيرمألاينطولاثاحبألاسلجميفةيذغتلاوءاذغلاةئيهتدّدح

:يتآلا

.موي/تامارجوركيم(10-5):(ةنس–ةدالولانم)عضرلا•

.موي/ًامارجوركيم(30-15):(تاونس10–1)لافطألا•

.موي/ًامارجوركيم(65-45):(ةنس18–11)نوقهارملا•

.موي/ًامارجوركيم80:نونسملاو،نوغلابلا•

.موي/ًامارجوركيم(55-45):تاقهارملا•

.موي/ًامارجوركيم65:تاعضرملاو،لماوحلاو،تانسملاو،تاغلابلا•

؛مفلاقيرطنًعامارجيللم(20-10)وأ1كنيماتيفنمتامارجيللم5اهرادقمةيلضعةنقحةدالولالبقلماحلاةأرملاءاطعإبىصوي

اهرادقمةعرجةدالولادنعجضنلايلمتكمريغعضرلالافطألاءاطعإبًاضيأىصوي.ةدالولالبقنيماتيفلانمةيفاكةيمكىلعنينجلالوصحنامضل

.ةرتفلاهذهءانثأيفكنيماتيفلةعنصُملاايريتكبلانممهئاعمأولخىلإًارظن،فيزنلاثودحعنملدحاومارجيللم

SourcesofVitamin)يمويلاءاذغلايفكلنيماتيفرداصم Kin DailyFood)

يفةطسوتمتايمكبدجويامك.سخلاو،خنابسلاو،طيبنرقلاو،بنركلا:لثم،ءارضخلاةيقرولاتاوارضخلايفةرثكبكنيماتيفدجوي

ّنأبًاملع،ىرخألاةيتابنلاتويزلاضعبو،ايوصلالوفتيزو،ءارمحلاموحللاو،ضيبلارافصو،ةدبكلاو،نبجلاو،ةرودنبلاو،حمقلاروشقو،تايلوقبلا

.اهبسأبالتايمكبكنيماتيفعنصتءاعمألاايريتكب

SymptomsofVitamin)ناسنإلاىلعكلنيماتيفصقنضارعأ KDeficiency)

:يتأياميفناسنإلاىلعكنيماتيفصقنضارعألامجإنكمي

. (Hypoprothrombinemia) مدلايفنيبمورثوربلاىوتسمضافخناببسبمدلاطلجتءطبه

.ةدالولادعبىلوألامايألالالخكنيماتيفلةعنصُملاايريتكبلانممهئاعمأولخببسبةدالولايثيدحلالافطأللفيزنثودح•

:اهنم،ناسنإلاىدلكنيماتيفصقنبّبسُتيتلالماوعلانمديدعلادجوي

،(Teracycline،Sulfonamides)ةيويحلاتاداضملانمةطرفمةيمكلوانتةجيتن،ءاعمألارادجةطاسوبنيماتيفلاصاصتمافعض-1

لامعتساو،نيماتيفلاصاصتماعمضراعتيلاهسإاهبحاصييتلاجنلوقلاوكايلسلاو(ايراطنزيدلا)ايراطنسودلاضارمأبةباصإلاو

.ءاعمألانيوكتيفةيقلختاهوشتدوجوو،تانيلملالامعتساو،(Dicumaroإ،Hyrocomarol)طلجتللةعناملاةيودألا

تاعرجلالّمحتناسنإلاعيطتسي،ماعهجوبو.كنيماتيفةدعاسمبنيبمورثوربلاعينصتىلعةردقلاهدقفياّمم؛فلتلابدبكلاةباصإ-2

ىلإيدؤييعانصلاةاكنيماتيفلوانتيفطارفإلانأالإ،مّمستثودحنودنمةيعيبطلاتانيماتيفلاو،2كو،1كنيماتيفنمةريبكلا

امبرةليوطةّدمنيماتيفلااذهنمةدئازتايمكعضرلالافطألاءاطعإّنإف،لثملابو.ءيقلاوايمينألابةباصإلاو،مدلايفنيبوروليبلاعافترا

.ءارمحلامدلاايالخللحتايمينأبو،(رفصألانوللابنيعلاضايبودلجلانّولت)ناقريلابمهتباصإىلإيدؤي
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Dietaryand)كلنيماتيفلاةيجولويبوةيتفلاتاخةيتاصحإ Biological Statistic for VitaminK)

ايريتكب،ةيمويلاناسنإلاتاجاحنم%50نّمؤت،ةيتابنلاةيذغألا:ةيذغألاماهسإ–

.%50:عاعمالا

.ءاذغلايفةرفاوتملاةيمكلانم(%70–40):صاصتمالالدعم–

.(نوغلابلا)مسجلانزونممارجوليك/كنيماتيفنمدحاومارجوركيم:ةيمويلاتاجاحلا–

1كنيماتيفنمًادحاوًامارجيللمجضنلايلمتكمريغعضرلاءاطعإ*:تايصوت–

.فيزنلاعنمل؛ةدالولادنع

ةروصبنيماتيفلانمتامارجيللم(5–2)لماحلاةأرملاءاطعإ*

.نينجلاتاجاحّدسل:ةيلضعةنقح

(VitaminE)ـهنيماتيف

وأ،ةبوصخلانيماتيفوأ،(AntioxidantFactor)دسكأتللعناملالماعلاوأ،(Alpha-Tocopherol)لوريفوكوت–افلأمسابـهنيماتيففّرعي

.ةعنصملاةيذغألايفةدسكأللًاداضمًالماعاهفصوبًاريثكمدختستنوللاءارفصةيتيزةيوضعةداموهو؛(AntisterilityFactor)مقعللعناملالماعلا

ريبكءزجفلتيذإ،ءوضلايفةيجسفنبلاقوفةعشألاو،ةرارحلاو،نيجسكألاو،تايولقلابرثأتيهنأالإ،ضامحأللهتمواقمبهنيماتيفزّيمتي

.ءاذغلايف(ةدسكؤملا)ةخنزملاتويزلاوصاصرلاوديدحلاحالمأدوجوكنيماتيفةدسكأىلعدعاسيو.يلقلاةيلمعءانثأهنم

:اهنم،ـهنيماتيفللاكشأةينامثدجوت

Oلوريفوكوت–افلأ)o–Tocopherol(:ًانيماتيفهفصوب%100هتيلعافغلبت.

.لوريفوكوت–افلأةيلعافنم%50هتيلعافغلبت:(Tocopherol–3)لوريفوكوت–اتيبه

.لوريفوكوت–افلأةيلعافنم%20هتيلعافغلبت:(ح-Tocopherol)لوريفوكوت–اتلده

.لوريفوكوت–افلأةيلعافنم%10هتيلعافغلبت:(م-Tocopherol)لوريفوكوت–اماج•

ImportanceofVitamin)ناسناللـهنيماتيفةيمهأ Efor Human)

.ةيذغتلايفهتيمهألنايبيتأياميفو،ناسنإلاةيذغتيفًالعافًاماهسإهنيماتيفمهسي

نيماتيفو،ةرفسفملانوهدلاو،ةعبشملاريغةدّدعتملاةينهدلاضامحألاةدسكأهعنمب،اهتمالسومسجلاةجسنأةحصىلعةظفاحملا-أ

يتلا(FreeRadicals)ةّرحلاروذجلاهتلازإب؛ةدسكألاعناملمعًاضيأنيماتيفلااذهلمعي.مسجلايفنيدوجوملاجنيماتيفوأ

.هلخادنّوكتتيتلاكلتوأ،مسجلالخدت

.ةدسكألاعناملمعهلمعب:للحتلانمءارمحلامدلاايالخةيامح–ب

.ةقاطلاجاتنإىلعدعاسياّمم؛(ةيدسكأتلاةرفسفلاراسم)ةيسفنتلاةلسلسلايفتانورتكلإلالاقتناميظنت-ج

.هميزنألاقفارملثم،مسجلايفةمهملاتابكرملاضعبعينصتيفماهسإلا-د

DailyNeeds)ـهنيماتيفنمةيمويلاةجاحلا of VitaminE)

.(o-TE)لوريفوكوتلاىفاكم–افلأنمتامارجيللم(4-3):(ةنس–ةدالولانم)عضرلا•

.ا
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.(o-TE)لوريفوكوتلاىفاكم–افلأنمتامارجيللم(7-6):(تاونس10–1)لافطألاه

.(o-TE)لوريفوكوتلاىفاكم–افلأنمتامارجيللم10:لماوحلاو،نونسملاو،نوغلابلاو،نوقهارملا•

.(o-TE)لوريفوكوتلائفاكم–افلأنمتامارجيللم8:تانسملاو،تاغلابلاو،تاقهارملا•

ىلع(م-TE)لوريفوكوتلائفاكم–افلأنًمامارجيللم11و،12،(لمحلانمةيلاتلاوىلوألاةتسلاروهشلالالخ)تاعضرملا•

.يلاوتلا

ـهنيماتيفنمةيمويلاناسنإلاةجاحضفخىلإيدؤيةيئاذغلاةبجولايفةبعشملاريغةدّدعتملاةينهدلاضامحألاةلقنأىلإةراشإلاردجتو

ةدوجوملاةعبشملاريغةينهدلاضامحألادسكأتعنمل،ةيتابنلاتويزلالوانتيفطارفإلادنعنيماتيفلانمةلوانتملاتارّرقملاةدايزبىصوي،اذل

.لوريفوكوتافلا–دمارجيللم0.67وحنلداعتـهنيماتيفنمةدحاولاةيلودلاةدحولانأبًاملع،اهيف

SourcesofVitamin)يمويلاءاذغلايفـهنيماتيفرداصم Ein DailyFood)

،نوتيزلاتيزو،ةرذلاتيزو،حمقلاةبحتيز:لثم،ةيتابنلاتويزلاةصاخ،ةيتابنلاوةيناويحلاةيذغألانمةعساوةعومجميفـهنيماتيفدجوي

.نيرجراملاو،ليخنلاتيزو،نطقلاةرذبتيزو،قتسفلاتيزو،ايوصلالوفتيزو

مألابيلحّدَعُيو.هيفـهنيماتيفزيكرتةدايزتيزلايف(كيلونيللاضمحًاصوصخ)ةعبشملاريغةينهدلاضامحألاةبسنعافترابحاصي

ريقفلارقبلابيلحلًافالخكلذو،نيماتيفلااذهنمهتاجاحلماكىلعيدثلابيلحبىذغتييذلالفطلالصحي،اذلـهنيماتيفلًاديجًاردصم

.ـهنيماتيفنمةيذغألاضعبىوتحمحضوييذلا(10–1)لودجلارظنا.ـهنيماتيفب

.ـهنيماتيفنمةيذغألاضعبىوتحم:(10-1)لودجلا

ـهنيماتيفيلامجإ

ةدحاولاةصحلاةيادبعالخلامسا

(مارجيللم)

ةدئامةقعلم/ًامارجيللم1031014(جردهم)ايوصلالوفتيز

ةدئامةقعلم/ًامارجيللم941113(رركم)ايوصلالوفتيز

ةدئامةقعلم/ًامارجيللم831411(رركم)ةرذلاتيز

ةدئامةقعلم/تامارجيللم65359نطقلاراذبتيز

ةدئامةقعلم/تامارجيللم64609سمشلاراّونتيز

ةدئامةقعلم/تامارجيللم58138ةرذلاتيزنيرجرام

ةدئامةقعلم/تامارجيللم58218زينوياملا

ةيقوأ/ًامارجيللم524914(رشقم)سمشلاراّونروذب

ةيقوأ/تامارجيللم28149(جزاط)حمقلانينج

ةيقوأ/تامارجيللم2016(رشقم)(Walnut)لمجلانيع

بوك0.5/تامارجيللم4راثآ8(ةفاج)اميلايلوصاف

ةدحاوةبح/تامارجيللم559(اطاطب)ةولحلاسطاطبلا

ةيقوأ3.5/تامارجيللم33–32خنابسلا

ةيقوأ3.5/مارجيللم2نملقأعونتم2نملقأىرخأتاوارضخ

ةيقوأ3.5/مارجيللم2نملقأ-2نملقأتايرشق،ضيب،ةدبك،كمس

W:عجرملا MFCrowley.ل.SuitorC،(1984م).



ةيجالعلاةيذغتلا76

SymptomsofVitamin)ناسنإلاىلعـهنيماتيفصقنضارعأ EDeficiency)

:يتأياميفناسنإلاىلعـهنيماتيفصقنضارعألامجإنكمي

.لافطألاىدلةصاخبو،اهتيشغأيفةدوجوملاةدّدعتملاةعبشملاريغةينهدلاضامحألاةدسكأببسبءارمحلامدلاايالخللحت•

Cirrhosisof)ةرارملافّيلتو،(Steatorrhea)ينهدلالاهسإلابناسنإلاةباصإو Gal Blader)،نيتايركلازارفإةدايزكلذكو

(Creatin)لوبلايف.

ةجاجزلابيلحبنوذغتينيذلاكئلوأةصاخ،ةيدلجرارضأبعضرلالافطألاةباصإو،(Edema)دلجلاتحتلئاوسللعّمجتثودح•

.ةدّدعتملاةعبشملاريغةينهدلاضامحألابينغلا

ةعبشملاريغةينهدلاضامحألابةينغلاتويزلالوانتيفطارفإلاةلاحيفالإ،ناسنإلاىلعـهنيماتيفصقنضارعأروهظةداعردنيو

.كايلسلاضرمبةباصإلاوأ،ةليوطةّدمةدّدعتملا

DiseasesRelated)هنيماتيفبةطبترملاضارمألا to VitaminE)

IschemicHeart(بلقلاةيورتصقن:لثم،ضارمألانمديدعلابةباصإلاةلاحيفـهنيماتيفلمعتسي Disease)ىشانيعضوممدرقفوهو؛

ةيّمشو،(IntermittentClaudication)(ةضايرلاةسراممءانثأتالضعلايفمالا)عطقتملاجرعلاو،نييارشلايفمدلاقفدتضرتعتتابقعنع

PulmonaryOxygen(يوئرلانيجسكألا Toxicity(ثاحبألاوتاساردلانمديزمىلإجاتحيبناجلااذهنأالإ.

o-Tocopherylتاتيسألوريفوكوت–افلأ)ـهنيماتيفمَدختسُي Acetate)ببسبناسنإلاىدلهسفننيماتيفلاصقنضارعأةجلاعميفةرثكب

(طئاغلايفةينهدلاداوملاةرفو)ينهدلالاهسإلاةجلاعمىلعدعاستـهنيماتيفتامعدمّنأامك.يمضهلازاهجلايفهصاصتمافعضوأةلق

(IU)ةيلودةدحو(50–25)وحنبصقنلاضارعأجالعوأةياقوللًايموياهلوانتمزاللاـهنيماتيفتاعرجرّدقتو.سايركنبلاةءافكمدعنمجتانلا

ةيلودةدحو200و،ةنس(18–10)رمعيفدالوأللةيلودةدحو100و،تاونس(10–1)رمعنيباملافطأللةيلودةدحو(100-50)و؛عضرلل

.ةنس18ىلعمهرامعأديزتنيذلاصاخشألل

Dietaryand)ـهنيماتيفلاةيجولويبوةيتاذلخةيتاصحإ Biological Statistic for VitaminE)

.ةيئاذغلاةبجولايفةرفاوتملاةيمكلانم(%70-50):(لوريفوكوتلا)صاصتمالالدعم–

.لوريفوكوت–افلأ–دنممارجيللم0.67لداعت:ـهنيماتيفنمةدحاوةيلودةدحو–

.لوريفوكوتلائفاكم–افلأنمًامارجيللم50:تامعدملالوانتةلاحيفًايموياهبحومسملاةعرجلا–

.لوريفوكوتلاىفاكم–افلأنممارجيللم300صقنلاةجلاعملًايموياهبىصوملاةعرجلا–

.رتليللم/مارجيللم(1.2–0.5):ةيعيبطلاةلاحلايفامزالبلايفلوريفوكوتلاىوتسم–

.مارج100/ـهنيماتيفنمًامارجيللم65و،83و،94:نوتيزلاتيزو،ةرذلاتيزو،ايوصلالوفتيزىوتحم–

.ًايمويمارجيللم(600-300):ةماسلاةعرجلا–
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(Minerals)ةيندعملارصانعلا:سماخلانوكملا

.ىرغصلاةيندعملارصانعلاو،ىربكلاةيندعملارصانعلا:امهنيمسقىلإةيندعملارصانعلامسقت

(Macroelements)ىربكلاةيندعملارصانعلا:الوأ

9- 9 - كسه.--....ايلا.ع ---- .. . . .. . .

.رثكاوامارج0.1وحنايموياهنمناسنإلاةجاحغلبتو،ناسنإلامسجنزونم%3.5وحنلكشتو،ةقاطللةجتنمريغو،ةيوضعريغرصانعيه

وتصارلاهم..:ج.هم

هذهمهستو.مويسينغملاو،ديرولكلاو،مويدوصلاو،تيربكلاو،مويساتوبلاو،روفسوفلاو،مويسلاكلا:نمالكىربكلاةيندعملارصانعلالمشت

.مويسلاكلاىلإةبسنلابلاحلاوهامكةيبصعلاايالخلالالخةيجراخلاتاهبنملالقن–

.روفسوفلاو،ساحنلاو،مويسينغملاو،كنزلاو،مويسلاكلاةطاسوبةيميزنإلامظنلاضعبطيشنت–

.روفسوفلاومويسلاكلاىلإةبسنلابلاحلاوهامكنانسألاوماظعلانيوكت–

ةدغلابيكرتيفلخدييذلادويلاو،تالضعلابيكرتيفلخدييذلاروفسوفلا:كلذىلعةلثمألانمو،مسجلايفةيرطلاةجسنألابيكرت–

.نيبولجوميهلابيكرتيفلخدييذلاديدحلاو،نيسكوريثلانومرهوةيقردلا

.ايالخلالخادمسجلالئاوسيفدوجوملامويساتوبلاو

مويساتوبلاومويدوصلالمعيو،تالضعلاضابقناىلعمويسلاكلادعاسيذإ؛بلقلاةلضعاهنمواهطاسبناوتالضعلاضابقناىلعةدعاسملا-

.اهطاسبناىلعمويسينغملاو

.ايالخلاةيشغأةيذافنةدايز–

ةيندعملارصانعلاكلذىلعدعاسيو،(PH=7.35–7.42)نوكيثيحبمسجلالئاوسيفيدعاقلايضماحلانزاوتلاىلعةظفاحملا–

لودجلارظنا.روفسوفلاوتيربكلاوديرولكلالثم،ةيضماحلاةيندعملارصانعلاو،مويسينغملاومويسلاكلاومويساتوبلااهنمو،ةيدعاقلا

.غلابلاناسنإلامسجيفةيندعملارصانعلاةيمكحضوييذلا(11–1)

.غلابلاناسنالامسجنيبةيندعملارصانعلاةيمك:(11ـ1)لودجلا

1200 Calcium موسيلاكلا

860 Phosphorus روفسوفلا

300 Sulfur تيربكلا

180 Potassium مويساتوبلا

74 Chlorine رولكلا

64 Sodium مويدوصلا

25 Magnesium مويسينغملا

4.5 Iron ديدحلا
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2.6 Fluorine رولفلا

2 Zinc كنزلا

0. 1 Copper ساحنلا

0.025 lodine دويلا

0.006 Chromium موركلا

0.0015 Cobalt تلابوكلا

0.024 Silicon نوكليسلا

0.018 Vanadium مويدانافلا

0.017 Tin ريدصقلا

0.013 Selenium موينيليسلا

0.012 Manganese زينجنملا

0.010 Nickle لكينلا

0.009 Molybdenium مويندبيلوملا

Krause:عجرملا MV Mahan LK(1979م).

(Calcium)مويسلاكلا

مسجلالئاوسومدلاامزالبيف%1و،نانسألاوماظعلايفهنم%99نمبرقيامدجويو،ناسنإلامسجنزونم%2وحنمويسلاكلالكشي

.40=يرذلاهنزوو،Caزمرلابهيلإزمريو،ةوخرلاةجسنألاو

:يه،روصثالثبمدلاامزالبيفمويسلاكلادجوي

.ىرخألاةجسنألاونانسألاوماظعلامويسلاكعملدابتللةلباقيهو،(%50)ةّرحلاتانويألا•

.لدابتللةيلباقلاو،(%5)(ةدقعمةروص)كيتيربكلاو،كيرتسلاو،كيروفسوفلا:اهنمو،ضامحألابداحتالا•

.لدابتلللباقريغوهو،(%45)(Globulin)نيلويبولجلاو،(Albumin)نيمويبلألا:اهنمو،امزالبلاتانيتورببداحتالا•

ىلع(Osteoblasts)ةينابلاةيمظعلاايالخلادعاستذإ؛مدلامويسلاكوماظعلامويسلاكنيبةرمتسملدابتةيلمعدوجوىلإةراشإلاردجت

.ةدئازلامويسلاكلاحالمأةلازإىلع(Osteoclasts)ةمداهلاةيمظعلاايالخلادعاستنيحيف،ماظعلانيوكتءانثأيفمويسلاكلاحالمأبيسرت

ImportanceofCalcium)ناسناللمويسلاكلاةيمهأ for Human)

:يتأياميفناسنإللمويسلاكلاةيمهألامجإنكمي

لقنتيتلانينوتوريسلاونيلوكليتسألااهنمو،ةيبصعلاتالبقتسمللهريرحتقيرطنع(NerveImpulse)يبصعلالايسلالقن-أ

(PO)و(Hydroxyapatite)تيتابأيسكورديهلاحلمةروصبنانسألاوماظعلانيوكتيفماهسإلا-ب .(OH)وCaامهحنمييذلا

.ةوقلاوةبالصلا
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.نيبمورثىلإنيمورثوربلاةدامهليوحتبمدلاطلجتىلعةدعاسملا-ج

.اهيلإوةيلخلانمةيئاذغلارصانعلاوتانويألارورملهسُياّمم؛ايالخلاةيشغأةيذافنةدايز-د

.تالضعلاضابقناةيلمعميظنت-ـه

Lipaseسايركنبلازيبيللثم،تاميزنإلاطيشنتىلعةدعاسمل–و Pancreaticو(ATPase).

DailyNeeds)مويسلاكلانمةيمويلاةجاحلا of Calcium)

:يتآلاوحنلاىلعمويسلاكلل(RDA)ةحرتقملاةيئاذغلاتارّرقملا(م1989)يكيرمألاينطولاثاحبألاسلجميفةيذغتلاوءاذغلاةئيهتدّدح

.موي/مويسلاكمارجيللم(600-400):(ةنس–ةدالولانم)عضرلا•

.موي/مويسلاكمارجيللم800:تانسملاونونسملاو،(تاونس10–1)لافطألا•

.موي/مويسلاكمارجيللم1200:تاعضرملاو،لماوحلاو،تاقهارملاو،(ةنس18–11)نوقهارملا•

.موي/مويسلاكمارجيللم(1200–800):تاغلابلاو،نوغلابلاه

Sourcesof)يمويلاءاذغلايفمويسلاكلارداصم Calcium in Dairy Food)

راحملاونيدرسلايفدجويامك،مويسلاكلانمًامارجيللم290ىلعبيلحلابوكيوتحيذإ؛هتاقتشموبيلحلايفةرفوبمويسلاكلادجوي

ىلعكيتيفلاضمحوكيلاسكوألاضمحىلعنايوتحتبوبحلاوةيقرولاتاوارضخلاّنأالإ،بوبحلاو،ةيقرولاتاوارضخلاو،نايبورلاونوملسلاو

ضعبىوتحمنيبييذلا(12–1)لودجلارظنا.ءاعمألارادجلالخنمصاصتمالللباقريغدقعمنيوكتلمويسلاكلاعمنادحتينيذللا،يلاوتلا

.مويسلاكلانمةيذغألا

.روفسوفلاومويسلاكلانمةيذغألاضعبىوتحم:(12-1)لودجلا

ةدحاولاميدقتلاةدحورادقم

Averageةصحلاطسوتم)عادلاخلامسا

(Serving

391 69 بوكاثلث(ةرشقلابصمحم)ينادوسلالوفلا

213 7 تايقوأ3(يوشم)يمورلاكيدلامحل

310 20 ةيقوأ4.5(يوشم)توبلاهلاكمس

233 296 بيلحلا( تايقوأ8)بوكمسدلاعوزنملا

227 288 بيلحلا( تايقوأ8)بوكمسدلالماكلا

242 2 ةيقوأ3.33(يوشم)جاجدلامحل

196 10 تايقوأ3(رجربمهلا)مورفملايرقبلامحللا

123 81 تابح6(وهطمريغ)راحملا

- 240 هدحاوةيقوأةبلصةنبج

105 25 بوكاثلث(ةوهطم)ءالزابلا

121 51 ةريبكةبح(قولسم)ضيبلا

83 12 بوكحمقلاحئارش



ةيجالعلاةيذغتلا80

ةدحاولاميدقتلاةدحورادقم

Averageةصحلاطسوتم)عالخلامسا

(Serving

102 4 بوكاثلث(ةبلعم)ةولحلاةرذلا

34 89 خنابسلا( مارج100)بوكفصن(ةوهطم)

24 21 ةدحاوةحيرشمعدملاضيبألازبخلا

48 6 ) مارج100)ةطسوتمةبح*(ةوهطم)سطاطبلا

28 44 تاوارضخلا( ًامارج75)بوكفصن*(ءارفصلاو،ءارضخلا)ةيقرولا

35 55 ةطسوتمةبح*لاقتربلا

170 90 دحاوبوك*(ةوهطم)ةفاجلاءالزابلا

55 20 بوكفصن*(ةوهطم)ءارضخلاءالزابلا

25 30 بوكفصن*(ةوهطم)ءارضخلاايلوصافلا

73 9 بوبحلا( مارج100)بوكفصن*(...،ةنوركم،زرأ)ةوهطملا

85 بوكفصن**ةوهطملاخنابسلا

,Krause:عجرملا MVوMahan, LK(1979م).

وم

ص.ةدّدعتمىرخأرداصمنمةذوخأم*ةمالعبةرشؤملاةيذغألا

.اهيفدوجوملاكيلاسكوألاضمحبهداحتاىلإارظن؛صاصتماللةلباقريغةروصبنوكيخنابسلاخيبدوجوملامويسلاكلا**

SymptomsofCalcium)ناسنإلاىلعمويسلاكلاصقنضارعأ Deficiency)

وم

:اهنم،ماظعلاةشاشهضرمبةباصإلاببستةريثكلماوعدجوت.اهيفروسكلامائتلاةبوعصو،اهنم

.ثمطلاعاطقنانسدعبءاسنلاىدل(Estrogen)نيجورتسألانومرهزارفإضافخنا-1

.دنيماتيفصقنو،ينهدلاطّوغتلا:لثم،يمضهلازاهجلاضارمأضعببةباصإلاةجيتنمويسلاكلاصاصتمالدعمضافخنا-2

.مدلايفمويسلاكلاىوتسممظنييذلا(PTH)يقردلاراجلانومرهزارفإصقن-3

.بابشلاوةلوفطلاةلحرملالخمويسلاكلابةينغلاةيذغألالوانتةلق-4

وب

ثودح:لثم،ىرخأضارعألفطلاىلعرهظتو،مويسلاكلاصاصتماىلعدعاسييذلادنيماتيفصقنةجيتنحاسكلابلافطألاةباصإ•

.يرقفلادومعلاسّوقتو،غسرلامظعمخضتو،ومنلافقوتو،نيلجرلاسّوقتو،(ةمامحلاردص)يردصلاصفقلاماظعيفتاهّوشت

.يعانصلاةجاجزلابيلحىلعمهتيذغتيفنودمتعينيذلالافطألاةصاخ،نيغلابلاولافطألاىدل(Tetany)جنشتثودح•

ضّرعتلامدعوأ،دنيماتيفومويسلاكلابةينغلاةيذغألالوانتةلقةجيتن(Osteomalacia)ماظعلانيلضرمبلماوحلاءاسنلاةباصإ•

.ينهدلاطّوغتلاو،كايلسلا:لثم،يمضهلازاهجلاضارمأبةباصإلاوأ،سمشلاءوضل

DiseasesRelated)مويسلاكلابةطبترملاضارمألا to calcium)

:يتأيامبمويسلاكلابةطبترملاضارمألارصحنكمي
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(Hypertension)مدلاطغضعافترا

تايوتسميفضافخناومدلاطغضيفعافترامهيدلنيذلاصاخشألانأتبثدقو.مدلاطغضعافترابنيباصملاصاخشألاىدلمدلاطغض

نومرهضافخناو،1.25(OH)يDو،(PTH)يقردلاراجلانومرهلانملكعافتراو،مويسلاكلاضيأيفًابارطضانوناعي(Renin)نينرلاميزنإ

مويسلاكلانمنوديفتسيالدقمدلاطغضعافترانوناعينيذلاصاخشألاضعبنأامك.ماريسلايفنيأتملامويسلاكلاو))Calcitonin(نينوتوسيلاكلا

.مفلاقيرطنعلوانتملا

(ColonCancer)نولوقلاناطرس2

ناطرسبةباصإلانمناسنإلايقت،ًاليلقرثكأوأ(RDA)اهبىصوملاةيئاذغلاتارّرقملاقفومويسلاكلالوانتنأىلعتاضارتفالاضعبصنت

(Proliferation) رثاكتطيبثتىلإىدأ،مويسلاكلاتامغدملنولوقلاناطرسبةباصإللةضرعرثكأمهنيذلاصاخشألالوانتنأنّيبتذإ:نولوقلا

نولوقلاناطرسنمناسنإلاةيامحىلعمويسلاكلاتامغدمةردقىزعتو.نولوقللةنطبملا(Mucosa)ةيطاخملاةيشغألايفاهراشتناةقاعإوايالخلا

Bile) ءارفصلاضامحأبيسرتىلعدعاسيامهالكو:نولوقلافيوجتيفمويسلاكلاتافسوفحالمأومويسلاكلاتانويأزيكرتةدايزباهمايقىلإ

Acids)رثاكتلاىلإنولوقلايفةيئالطلاايالخلاةقبطزفحتيتلاةينهدلاضامحألاوأ.

(calciumNephrolithiasis)ةيلكلايفمويسلاكلاةوصحنوكتو،(Hypercalciuria)لوبلايفمويسلاكلاىوتسمعافترا-3

ءالؤهةيبلاغىدلهضارعأرهظتيذلا،لوبلايفمويسلاكلاىوتسمعافترابنيتيلكلايفمويسلاكلاةوصحبنيباصملاصاخشألامظعمزّيمتي

يف[1.25(OH)يطيلدنيماتيفىوتسمعافتراو،(Creatinine)نينتايركلاىلإلوبلامويسلاكةبسنعافتراو،مويسلاكلاصاصتمالدعمعافتراةروصب

SodiumCellulose(مويدوصلازوليلستافسوفنمتاعرجبىضرملاةجلاعمنكميو.ماريسلا Phosphate(،صاصتمالالدعمةداعإىلعلمعتيتلا

.ءاعمألايفةيندعملارصانعلاب(مويسلاكلا)هطابتراىلإًارظن،مويسلاكلانزاوتو،يعيبطلالوبلازارفإو،يعيبطلا

نوركضرمو،كايلسلاضرم:ءاعمألاوةدعملابيصتو،(دنيماتيفىلإةفاضإلاب)مويسلاكلاصاصتماءوسبطبترتيتلاضارمألانمو

)Crohns(،ةلقوأ،ءاعمألايفهصاصتمالدعمفعضببسبضفخنيتارتسإةروصبمسجلايفمويسلاكلاىوتحمنأركذي.ءاعمألالاصئتساو

.ينهدلاطّوغتلاضرمبةباصإلاوأ،مويسلاكلابةينغلاةيودألالوانت

Dietaryand)مويسلاكللةيجولويبوةيتاذلخةيتاصحإ Biological Statistic for Calcium)

.رتليللم100/تامارجيللم(10–8.5):ةيعيبطلاةلاحلايفمدلايفمويسلاكلاىوتسم–

.%75:مألابيلح،(%40–10):رقبلابيلح:صاصتمالالدعم–

.(مارج1200يلكلا)نانسألاوماظعلايف%99:مويسلاكلانممسجلانوزخم–

.مارجيللم(800-400):تامغدمةروصبًايموياهلوانتحومسملاةعرجلا–

.(عضرلا)(1–1.3)و،(2:1–1:1):(ىلثملا)روفسوفلاىلإمويسلاكلاةبسن–

.%75:هتاجتنموبيلحلا:ةيذغألاماهسإ–

نمًامارجيللم315وحنبمسجلادميدحاوبيلحبوك

.مويسلاكلا

.مسجلايفًابلسرثؤيالمويسلاكلانمنيمارجنمرثكألوانت:ةطرفملاةعرجلا–

.لوبلاعم%13و،زاربلاعمةلوانتملاةيمكلانم%85:جارخإلا–

.رتليللم100/تامارجيللم7نملقأ:صقنلاةلاحيفمدلايفمويسلاكلاىوتسم–
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.رتليللم100/تامارجيللم8

،رتليللم100/ًامارجيللم120ةرقبلابيلح

.رتليللم100/ًامارجيللم34:مألابيلح

.ًامارج30

.مارج1200

.(ةلوانتملاةيمكللًاعبت)موي/ًامارجيللم(150-50)

:ايالخلالخادلئاوسلاوايالخلايفزيكرتلا–

:بيلحلايفزيكرتلا-

:ةدالولاثيدحلالفطلليمظعلالكيهلايفةدوجوملاةيمكلا–

:غلابلاصخشلليمظعلالكيهلايفةدوجوملاةيمكلا–

:لوبلاعمةحورطملاةيمكلا–

(Phosphorus)روفسوفلا

ةروصبنانسألاوماظعلايفهنم%85نمبرقيامبلجوبو،ناسنإلامسجنزونم%1وحن)31-يرذلاهنزوو،Pهزمر)روفسوفلالكشُي

ا(KبPO(مويساتوبلاتافسوفحالمأةروصبهايالخومسجلالئاوسيفدجوتةيقبلاو%(تيتابألا)ةبلُصلاPO),Ca)ومويسلاكلاتافسوفحالمأ

.(NaPO)مويدوصلاتافسوفو

Importanceof)ناسناللروفسوفلاةيمهأ Phosphorus for Human)

:يتأياميفناسنإللروفسوفلاةيمهألامجإنكمي

.تيتابألاحالمأةروصبامهبيكرتيفلخديهنأل،ةوقلاوةبالصلانانسألاوماظعلاحنم-أ

.ةيثارولاتافصلالقننعنيلوؤسملا(RNAوDNA)نييوونلانيضمحلاتانّوكمدحأ–ب

.ناسنإلامسجيفاهنزخيوةقاطلالقنييذلاةقاطلايلاعلاتافسوفلابكرمو،(ATP)تافسوفلايثالثلانيسونيدألاتانّوكمدحأ-ج

.ةيشغألاهذهةيذافنةمالسنعةلوؤسملاىهو،ايالخلاةيشغأىفةدوجوملاةرفسفملانوهدلاتانّوكمدحأ-د

زوكولجلاصاصتماةداعإلهسيو،ءاعمألارادجلالخنمامهصاصتمالهسُياّمم:لورسيلجلاوزوكولجلاةرفسفيفهنمةدافإلا–ه

.ةدئازلانيجورديهلاتانويأعمروفسوفلاتانويألعافتةلوهسل:(PH=7.35–7.45)مسجلاةضومحميظنت–و

. (Co–Carboxylase) زيليسكوبراكوكلاميزنإو،بنيماتيفو ، (Phosphokinase) زينيكوفسوفلاميزنأتانّوكمدحأ–ز

DailyNeed)روفسوفلانمةيمويلاةجاحلا of Phosphorus)

:يتآلاوحنلاىلعروفسوفلل(RDA)ةحرتقملاةيئاذغلاتارّرقملا(م1989)يكيرمألاينطولاثاحبألاسلجميفةيذغتلاوءاذغلاةئيهتدّدح

.موي/روفسوفلانممارجيللم(500-300):(ةنس–ةدالولانم)عضرلا•

.موي/روفسوفلانممارجيللم800:تانسملاو،نونسملاو،لافطألا•

Oموي/روفسوفلانممارجيللم1200:تاعضرملاو،لماوحلاو،تاقهارملاو،نوقهارملا.

.موي/روفسوفلانممارجيللم(1200-800):تاغلابلاو،نوغلابلا•

.ا
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SourcesofPhosphorus)يمويلاءاذغلايفروفسوفلارداصم in DailyFood)

كلذكو،هصقنةيلامتحانمرثكأءاذغلايفهدوجوةيلامتحانإف،اذل.ةيتابنلاوةيناويحلاةيذغألانمةعساوةعومجميفروفسوفلارفاوتي

دجوي)ةلماكلابوبحلاو،هتاجتنموبيلحلا:ةرثكبروفسوفلااهيفرفاوتييتلاةيذغألانمو.ناسنإلاىلعهصقنضارعأروهظةردنىلإةبسنلابلاحلا

.(ةفاجلاءالزابلاو،سدعلا)تايلوقبلاو،ضيبلارافصو،يربمجلاو،نيدرسلاو،ةعّنصُملاموحللاو،ةيزاغلاتابورشملاو،(كيتيفلاضمحةروصب

.روفسوفلانمةيذغألاضعبىوتحمحضوييذلا(12-1)لودجلارظنا

Symptomsof)ناسنإلاىلعروفسوفلاصقنضارعأ Phosphorus Deficiency)

دالبلالاهسإبةباصإلادنعوأ،ةرمتسمةروصبةضومحللةداضملاةيودألالوانتةلاحىفطقفناسنإلاىلعروفسوفلاصقنضارعأرهظت

:يتآلايفهصقنضارعألثمتتو.(Phytin)نيتيفلاةدامىلعءاذغلاءاوتحاوأ،امضرمبنيتيلكلاةباصإوأ،ةراحلا

Oةيحصلاةلاحلاروهدتو،قاهرإلاو،بعتلابروعشلا.

.لصافملاكيرحتةبوعصو،تالضعلافعض•

.نانسألاوماظعلاسلكتلامتكامدع•

.لافطألاىدليعيبطلاومنلايفءطبلاوبارطضالا•

DiseasesRelated)روفسوفلابةطبترملاضارمألا to Phosphorus)

ضرم:لثم،تالكشملاوضارمألانمديدعلابطبتري(Hypophosphatemia)مدلايفروفسوفلاىوتسمضافخنانأىلإتاساردلاتراشأ

ضرمو،روفسوفلانمىوتحملاةريقفلاةيذغألالوانتو،يمضهلازاهجلايفروفسوفلاصاصتمافعضو،نيتيلكلليفيظولابارطضالاو،يركسلا

لشفلاضرمبطبتريف)Hyperphosphatemia(مدلايفروفسوفلاىوتسمعافترااّمأ.)Starvation(ةعاجملاتالاحو،نوركضرمو،كايلسلا

TumorLysis)ماروألالالحناةمزالتمو،(Hemolysis)مدلاللحتو،داحلايولكلا Syndrome)،تاديبرلالالحناوءامصلاددغلافئاظولشفو

.Rhabdomyolysis

Dietaryand)روفسوفللةيجولويبوةيتاذلخةيتاصحإ Biological Statistic for Phosphorus)

.(نانسألاوماظعلايفهنم%85)ًامارج860:روفسوفلانممسجلانوزخم–

.رتليللم100/ًامارجيللم(45-30):مدلايفروفسوفلاىوتسم–

.ءاذغلايفةدوجوملاةيمكلانم(%70–50):صاصتمالالدعم–

.لوبلاعمًايمويمارج(1-06):جارخإلا–

.%30:موحللا،%35:هتاجتنموبيلحلا:ءاذغلاماهسإ–

.ةيقوأ12/ًامارجيللم52:(الوكلا)ةيزاغلاتابورشملا

.(نوغلابلا)رتليللم100/مارجيللم(4.5–3):يعيبطلامدلاروفسوفىوتسم–

.(لافطألا)رتليللم100/تامارجيللم(7-4)

.رتليللم100/تامارجيللم3نملقأ:صقنلاةلاحيفمدلايفروفسوفلاىوتسم–
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(Magnesium)مويسينغملا

27.5وحنىلعطسوتملايفغلابلاناسنإلامسجيوتحيو.اهعيمجمسجلاةجسنأيف(24=يرذلاهنزوو،Mgهزمر)مويسينغملادجوي

لئاوسلايف%2و،ةوخرلاةجسنألالخاد%28و،تانوبركلاوروفسوفلاومويسلاكلاحالمأعمةدحتمماظعلاحطسىلع%70اهنم،مويسينغممارجيللم

.ايالخلاجراخ

Importanceof)ناسناللمويسينغملاةيمهأ Magnesium for Human)

:يتأياميفناسنإللمويسينغملاةيمهألامجإنكمي

،(Cholinesterase)زيرتسيإنيلوكلا:لثم،ةيئاذغلارصانعلانمةقاطلاجاتنإلةيرورضلاتاميزنإلاطيشنتىلعةدعاسملا•

نيروفسوفلاةدسكألا)(ATP)نيوكتلةيرورضلاتاميزنإلاو،(Enolase)زيلونإلاو،(AlkalinePhosphatase)يولقلازيتافسوفلاو

.(PTH) يقردلاراجلانومرهزارفإىلعدعاستيتلاكلتو ، ( Phosphorine

.(RNA)يوونلاضمحلاباهطبرو(Ribosomes)تاموسوبيارلاعيمجتىلعلمعيذإ؛تانيتوربلاعينصتةيلمعيفماهسإلا•

.بلقلاضارمأنمةياقولاىلعةدعاسملا•

.ءارضخلاتاتابنلايفةدوجوملا(Chlorophyll)ليفورولكلاةغبصتانّوكمدحأ•

ActomycinATP)يميزنإطيشنتقيرطنعتالضعلاطاسبناىلعلمعلا• –ase)،و(Myosin ATP – ase)طاسبنالنييرورضلا

.يلاوتلاىلعاهضابقناوتالضعلا

.تالضعلاوباصعألادادتماىلعىرخأىلإةيلخنمةيبصعلاتاهبنملالقن•

.مسجلاايالخيفةيمهألاثيحنم–مويساتوبلادعب–يناثلانويتاكلاهفينصت•

DailyNeed)مويسينغملانمةيمويلاةجاحلا of Magnesium)

وحنلاىلعمويسينغملل(RDA)ةحرتقملاةيئاذغلاتارّرقملا(م1989)يكيرمألاينطولاثاحبألاسلجميفةيذغتلاوءاذغلاةئيهتدّدح

.موي/مويسينغملانمًامارجيللم(60-40):(ةنس–ةدالولانم)عضرلا•

.موي/مويسينغملانمًامارجيللم120:(تاونس6–1)لافطألا•

.موي/مويسينغملانمًامارجيللم170:(تاونس10-7)لافطألا•

.موي/مويسينغملانمًامارجيللم280:(ةنس14-11)تاقهارملاو،نوقهارملا•

.موي/مويسينغملانممارجيللم300و400:(ةنس18–15)تاقهارملاو،نوقهارملا•

.موي/مويسينغملانمًامارجيللم350:نونسملاو،نوغلابلا•

.موي/مويسينغملانمًامارجيللم280:تانسملاو،تاغلابلا•

.موي/مويسينغملانمًامارجيللم320:لماوحلا•

.يلاوتلاىلعموي/مويسينغملانمًامارجيللم340و،355:(لمحلانمةيلاتلاوىلوألاةتسلاروهشلالالخ)تاعضرملا•
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SourcesofMagnesium)يمويلاءاذغلايفمويسينغملارداصم in DailyFood)

نيعو،زوللا:لثم)تارّسكملاو،ةرذلاو،واكاكلاو،رمسألازبخلاو،ةلماكلابوبحلاو،ءارضخلاتاوارضخلايفةديجتايمكبمويسينغملادجوي

.ةفاجلاايلوصافلاو،ءالزابلا:لثمنمتايلوقبلاو،(لمجلا

SymptomsofMagnesium)ناسنإلاىلعمويسينغملاصقنضارعأ Deficiency)

:يتآلايفناسنإلاىلعمويسينغملاصقنضارعألامجإنكمي

.(سحلاشّوشت)ليمنتلاوردخلابروعشلا•

.(Hyperirritability) طرفملاجيهتلا O

. (Tremors) ةشعرلاو،نافجرلاو،تالضعلاجنشت O

.ةيومدلاةيعوألاعّسوتةجيتندلجلادّروت•

.(Tachycardia) بلقلاناقفخةعرس •

.ريكفتلاىلعةردقملافعض•

.ةافولابيهتنيدقو،نايذهلا•

لدعمفعضوأ،ةليوطةّدممويسينغملابةريقفةيذغألوانتةلاحيفالإ،ناسنإلاىلعمويسينغملاصقنضارعأروهظردني،ماعءاجوبو

طّوغتلاو،يولكلالشفلاو،يركسلا:لثم،ضارمألاضعببةباصإلاوأ،لوبللةّردملاوةنيلملاةيودألاضعبلوانتوأ،ءاعمألارادجلالخنمهصاصتما
صييمل.

DiseasesRelated)مويسينغملابةطبترملاضارمألا to Magnesium)

(Hypertension)مدلاطغضعافترا

(Mg)مويسينغملانممارجيللم200وحنيوحيديرولايفلئاسنقحّنأنّيبتدقف.مدلاطغضعافتراومويسينغملانيبطابترادجوي

/لوميللم1.75ىلإ(mmol)لوميللم0.83نممريسلايفمويسينغملاىوتسمعافتراىلإ–تاعاسثالثلالخ–يدؤي،(Sultate)تاتيربكةروصب

.لوبلاعم(Keto–PGFI–o–6)بكرمحرطيفنّسحتو،نيتيلكلا

(Diabetes)يركسلاىضرم2

–ديعبدمأذنم–مولعملانمو.يركسلاضيرمىدلنيلوسنألاتاجاحنمللقيمويسينغملاتامغدملوانتنأىلإةثيدحلاتاساردلاتراشأ

ريغيركسلاىضرمنأدجوامك.يركسلاضرمنمجتانلا(Ketoacidosis)مدلايفتانوتيكلاىوتسمعافتراةلاحيفمويسينغملادقفيمسجلانأ

ضافخنال–ةرمتسمةروصب–نوضّرعتينيتيلكلافئاظويفًاروصقوأًازجعنوناعيالنيذلا)Ambulatory((نرحتملا)سشارفللنيمزالملا

.%30نمرثكألمسجلايفمويسينغملالدعم

ةهجنممدلايف(Glycohemoglobin)نيبولجوميهوكيالجلاو،ةهجنمتالضعلاوامزالبلايفمويسينغملاىوتسمنيبةيسكعةقالعدجوت
. .. وم

مويسينغملاىوتسمعاجرإىلإمويسينغملاتامغدميطاعتيدؤي،ماعهجوبو.(IDDM)نيلوسنألانولوانتينيذلانيغلابلايركسلاىضرمىدلىرخأ

.نيلوسنألاىلعنيدمتعملايركسلاىضرمىدلًاصوصخ،ةيعيبطلاهتلاحىلإمدلايف

CoronaryArtery)ىجاتلانايرشلاىضرم3 Disease)

ضرمنمجتانلاىجافملاتوملانم–هللاةئيشمب–ناسنإلايقياّمم؛ةيويحلاهفئاظوءادأىلعبلقلازفحيفةيلعافبمويسينغملامهسُي
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دادسناةجيتنبلقلاةجسنأنمءزجتومو،(Dysrhythmia)ضبنلاماظتنامدعبطبترُممويسينغملاىوتسمضافخنانأتبثدقو.يجاتلابلقلا

.(Infraction) اهلةيذغملاةيومدلاةيعوألا

مويسينغملانمةريبكةيمكنادقفىلإيدؤي،FurosemideوThiazidesلثم،ةريبكتاعرجبو،ةليوطةّدم(Diuretics)لوبلاتاّردملامعتسانإ

تراشأو.(AThythmas)بلقلاتابرضماظتنامدعتالاحراشتنالدعمعافتراو،امهفازنتساىلإيدؤياّمم،نيتيلكلالالخنممويساتوبلاو

مدعثودحراركتنمللقيدق،يئزجتومبمهيدلبلقلاةجسنأةباصإبهبتشينيذلاصاخشأللديرولايفمويسينغملالوانتنأىلإةثيدحتاسارد

ةيفرطلاىرخألاةيومدلاةيعوألاوةيجاتلاةيعوأللًاعّسوتبّبسُيمريسلايفمويسينغملازيكرتعافترانإذإ،تايفولالدعمنمّدحيو،ضبنلاماظتنا

)PeripheralVessel(،نيلكيساتسوربلازارفإزيفحتو،مويسلاكلاهتسفانمقيرطنع)Prostacyclin(هعنضتمدلاطلجتةيلمعليوقطّبثُموهو؛

.(Endothelium)اهلنطبملاءاشغلانمةيومدلاةيعوألاناردج

Dietaryand)مويسينغمللةيجولويبوةيتاذلخةيتاصحإ Biological Statistic for Magnesium)

.رتليللم100/تامارجيللم(3-2):ةيعيبطلاةلاحلايفمدلاامزالبيفمويسينغملاىوتسم–

.يلاوتلاىلعرتليللم100/ًامارجيللم12و،تامارجيللم4:(رقبلابيلحو،مألابيلح)ةيذغألاىوتحم–

.ءاذغلايفةدوجوملاةيمكلانم%40:صاصتمالالدعم–

.(Bone Ashes) ماظعلادامريف%1:مويسينغملانمماظعلاىوتحم –

ءاوجألايفقارعلاعم%15و،لوبلاعممارجيللم(200–100):جارخإلا–

.ةراحلا

.%19:تاوارضخلا،%20:هتاجتنموبيلحلا:ةيذغألاماهسإ–

.(ماظعلاحطسىلع%70)ًامارج(35–20):مويسينغملانممسجلانوزخم–

.رتليللم100/مارجيللم1.5نملقأ:صقنلاةلاحيفمدلاامزالبيفمويسينغملاىوتسم–

(Potassium)مويساتوبلا

ىلعهنمغلابلاصخشلامسجيوتحيو.ايالخلالخادلئاوسلايفًادوجوتانويتاكلارثكأنم(391=يرذلاهنزوو،Kهزمر)مويساتوبلاّدَعُي

.ايالخلاجراخلئاوسلايفدجوتةيقبلاو،ايالخلالخاد%98اهنم،ًامارج260وحن

ImportanceofPotassium)ناسناللمويساتوبلاةيمهأ for Human)

:يتأياميفناسنإللمويساتوبلاةيمهألامجإنكمي

.مويسينغملاىلإةبسنلابلاحلاوهامكتالضعلاءاختراىلعةدعاسملا

.ايالخلالخادلئاوسلليدعاقلا–يضماحلانزاوتلاىلعةظفاحملا

.ايالخلالخاديزومسألاطغضلاميظنت

.باصعألاوتالضعلاايالخنمةيبصعلاتاهبنملالقنىلعةدعاسملا

.مسجلايفنيجوكيالجلاونيتوربلاعينصتىلعةدعاسملا

.ايالخلالخادةيميزنإلاتالعافتلاضعبطيشنت
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DailyNeedof)مويساتوبلانمةيمويلاةجاحلا Potassium)

تاجاحلاترّدق(م1989)يكيرمألاينطولاثاحبألاسلجميفةيذغتلاوءاذغلاةئيهنأالإ:مويساتوبللةحرتقمةيئاذغتارّرقمًاثيدحدجوتال

:يتأيامكمويساتوبللايندلا

.موي/مارجيللم(700-500):(ًارهش11–ةدالولانم)لافطألاه

.موي/مارجيللم1000:(ةنسرمع)لافطألا•

.موي/مارجيللم(1600–1400):(تاونس9–2)لافطألاه

.موي/مارجيللم2000:(ًاثانإوًاروكذ)نونسملاو،نوغلابلاو،نوقهارملا•

SourcesofPotassium)يمويلاءاذغلايفمويساتوبلارداصم in DailyFood)

،ةفلتخملاموحللاّدَعُتامك.بيبزلالثمةففجملاهكاوفلاو،تورفبيرجلاو،لاقتربلاو،زوملاو،حافتلا:لثم،هكاوفلايفةرثكبمويساتوبلادجوي

ضعبىوتحمحضوييذلا)13–1(لودجلارظنا.مويساتوبللةديجرداصم،زوللاو،سفركلاو،رزجلاو،ساسطاطبلاو،مطامطلاو،ينادوسلالوفلاو

.مويساتوبلاومويدوصلانمةيذغألاضعبىوتحم:(13-1)لودجلا

مويساتوبلامويدوصلاميدقتلاةدحورادقم

(مارجيللايفاكم)(مارجيللايفاكم)،ةدحاولاعاتخلامسا

(mEc ) (mEc ) وأ( مارج)ةدحاولاةصحلا

:موحللاةعومجم

2.8 0.8 )30( ةدحاوةيقوأ(وهطم)يرقبلامحللا

2.2 0.9 )30( ةدحاوةيقوأ(وهطم)منغلامحل

3.2 2.4 )30( ةدحاوةيقوأ(ةوهطم)ةدبكلا

3 24 )50( ةدحاوةبح(وهطم)قجسلا

3 1 )30( ةدحاوةيقوأ(وهطم)جاجدلا

1.8 2.7 )50( ةدحاوةبحضيبلا

2.6 1 )30( ةدحاوةيقوأكمسلا

2.6 4.6 )30( بوك1/4(بلعم)نوملسلا

2.3 10.4 )30( بوك1/4(ةبلعم)انوتلا

4.5 12.5 )35( ةطسوتمتابح3نيدراسلا

1.7 1.8 )30( ةريغصتابح5نايبورلا

1.5 2.1 )70( ةريغصتابح5راحملا

0.6 5.7 )50( ةريبكةبحبولاكسإلا

0.6 9.1 )30( ةدحاوةحيرشرديشلاةنبج

.ا
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مويساتوبلا

(مارجيللايفاكم)

(mEc )

مويدوصلا

(مارجيللملانيفاكم)

(mEc )

ميدقتلاةدحورادقم

،ةدحاولا

(مارج)ةدحاولاةصحلاوأ

عاناغلامسا

0.8

1.1

0.4

0.7

2.2

0.7

0.6

0.7

0.6

0.6

0.8

0.7

10

2.5

SSS 68

1.2

4.2

5.7

5.2

15

7.8

2.2

2.2

0.3

31.3

5.5

6.5

9.6

5.5

6.6

8.5

8.7

9.6

15.2

8.7

9.6

10

10

0.6

1.4

0.4

(30)ةدئاماتقعلم

(50)بوك1/4

(30)ةدئاماتقعلم

(5)ةريغصةقعلم

(5)ةريغصةقعلم

(15)ةدئامةقعلم

(5)ةريغصةقعلم

(30)ةطسوتمتابح3

(25)ةدحاوةحيرش

(25)ةدحاوةحيرش

(35)ناتصوباهرطقةبح

(25)ناتصوباهرطقةبح

(30)ةدحاوةبح

(53) /2 square

(20)بوكاثلث

(20)تابح6

(50)بوكعبر

(100)بوك1/2

(140)بوكاثلث

(35)ناتصوباهرطقةبح

(90)بوك1/2

(100)بوك1/2

(90)بوك1/2

(100)بوك1/2

(90)بوك1/2

(100)بوك1/2

(100)بوك

نهدللةلباقلاةنبجلا

جاتوكلاةنبج

ىنادوسلالوفلاةدبز

. ةعومجم: نوهدلا

(ةحلمم)ةدبزلا

(حلمم)نيرجراملا

ةدشقلا

تيزلا

رضخألانوتيزلا

:زبخلاةعومجم

ضيبألازبخلا

رمسألازبخلا

(ةرودمةريطف)ةنيفوملا

لوماصلازبخ

اليلقةالحملاةعكعكلا

(ضيبلابةكعك)لفولا

ةفاجلاحمقلاحئارش

(ةحلمم)تيوكسبلاقئاقر

ةنوركملا

حلملابوهطملازرألا

(ةوهطم)بوبحلا

تيوكسبلا

تاوارضخلاةعومجم

:(حلملاةفاضإنودنم)

(ةوهطم)ةفاجلاايلوصافلا

(ةبلعم)ايلوصافلا

ةفاجلاءالزابلا

(ةبلعم)ءالزابلا

(وهطم)بنركلا

(وهطم)رزجلا

(وهطم)طيبنرقلا
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مويساتوبلا

(مارجيللايفاكم)

(mEc )

4.5

4.4

2.8

5.5

3.7

13

7.3

3.5

6.5

3.8

4.8

8.2

9.2

10

8.5

8.8

13.5

5.1

5.7

2.3

3.1

4.8

2.7

6.3

4.0

مويدوصلا

(مارجيللملانيفاكم)

(mEc )

0.7

1.5

5.2

5.2

13.6

5.2

6.9

ميدقتلاةدحورادقم

،ةدحاولا

(مارج)ةدحاولاةصحلاوأ

(100)عونتم

(100)بوك1/2

(100)بوك1/2

(100)بوك1/2

(30)ةدحاوةيقوأ

(100)بوك1/2

(100)بوك1/2

(50)بوك1/4

(100)بوك1/2

(100)بوك1/2

(100)بوك1/2

(100)بوك1/2

(240)دحاوبوك

(120)بوك1/2

(30)بوك1/4

(240)دحاوبوك

(240)دحاوبوك

(30)بوك1/4

(100)ةطسوتمةبح

(120)بوك1/2

(80)ةطسوتمةبح

(120)بوك1/2

(60)ةريغصةّبح/2

(15)ناتبح

(150)دحاوبوك

(120)بوك1/2

سخلا

ةيمابلا

(وهطم)لصبلا

(وهطم)رضخألالفلفلا

سطاطبلاقئاقر

(ةزوبخم)سطاطبلا

(ةقولسم)سطاطبلا

(ةزوبخم)ةولحلاسطاطبلا

خنابسلا

مطامطلا

مطامطلاريصع

تفللا

:بيلحلاةعومجم

مسدلالماكلابيلحلا

(زكرم)مسدلالماكلابيلحلا

(ففجم)مسدلالماكلابيلحلا

نبللاضيخم

نهدلاعوزنملابيلحلا

(ففجم)نهدلاعوزنملابيلحلا

:هكاوفلاةعومجم

(جزاط)لاقتربلا

لاقتربلاريصع

(جزاط)حافتلا

حافتلاريصع

زوملا

(ىوننودنم)رمتلا

ةلوارفلا

(بلعم)زركلا
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مويساتوبلامويدوصلاميدقتلاةدحورادقم

(مارجيللملاىفاكم).(مارجيللايفاكم)،ةدحاولاعاتلخلامسا

(mEc ) (mEc ) وأ( مارج)ةدحاولاةصحلا

2.7 )80( ةريغصةبح15(جزاط)زركلا

6 )120( بوك1/2(بلعم)شمشملا

8 )120( ةريغصتابح3(جزاط)شمشملا

4.6 )120( بوك1/2(بلعم)نيتلا

3 )60( ةريبكةبح(جزاط)نيتلا

5 )120( بوك1/2ةلكشملاهكاوفلا

2.2 )80( بوك1/2(بلعم)بنعلا

3.2 )80( ةبح15(جزاط)بنعلا

2.8 )60( بوك1/4بنعلاريصع

3.6 ) 120( ةطسوتمةبحتورفبيرجلا

3.4 )70( ةريغصةبح/2(ةجزاط)اجناملا

5 )200( )Slice( ةحيرش/2خيطبلا

13 )200( ةريغصةبح/2مامشلا

2.5 )120( بوك1/2(ةبلعم)ىرثمكلا

3 )20( فاصنأافصن(ةفّفجم)ىرثمكلا

2.6 )80( ةريغصةبح(ةجزاط)ىرثمكلا

4 )120( بوك1/2(بلعم)خوخلا

5 )20( فاصنأافصن(ففجم)خوخلا

6.2 )120( ةطسوتمةبح(جزاط)خوخلا

2.9 )15 ( ةدئامةقعلمبيبزلا

4 0.3 )100( ةطسوتمةبح(تاورضخلانمدعي)رايخلا

SymptomsofPotassium)ناسنإلاىلعمويساتوبلاصقنضارعأ Deficiency)

:يتآلايفناسنإلاىلعمويساتوبلاصقنضارعأرصحنكمي

.يسفنتلاويبصعلازاهجلايفبارطضا•

.للشلاىلإيدؤيدقتالضعلايففعض•

.ؤيقتوةدعملايفخافتنا•

.بلقلاتاقدددعةدايزو،ضبنلاماظتنامدعو،مدلاطغضعافترا•

،(Hypokalemia)مدلايفهاوتسمضافخنابّبسُتةريثكلماوعكانه،نكلو.ناسنإلاىلعمويساتوبلاصقنضارعأروهظردني،ماعهجوبو
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،ةليوطةّدمةلهسملاوألوبللةردملاةيودألالامعتساو،ةيذغتلاءوسضارمأوةيلوبلاكلاسملاويركسلاضرملثمنمضارمألاضعببةباصإلا:اهنم

.قورحلاةلاحيفامكةريبكرارضأبةجسنألاةباصإو،مدلاةضومحعافتراو

مويساتوبلاديرولكو،(PolassiumSultate)مويساتوبلاتاتيربك:اهنم،ةعيبطلايفمويساتوبلاحالمألروصةّدعكانهنأىلإانهةراشإلاردجتو

Chloride) Potassium(،مويساتوبلاتافسوفو)PotassiumPhosphate(.لثم،ةفاضمداومةروصبةيذغألانمديدعلاىلإمويساتوبلافاضيو

تارتنو،(ةنيجعللةمظنمداوم)(Potassiumlodate)مويساتوبلاتادويأو،ةبلحتسموةقلعمداوميهو؛(PotassiumAlginate)مويساتوبلاتانيجلأ

.(حلمللليدب)مويساتوبلاديرولكو،(ةظفاحداوم)(PotassiumNitrate)مويساتوبلا

Dietaryand)مويساتوبللةيجولويبوةيتاذلخةيئاصحإ Biological Statistic for Potassium)

.رتليللم100/ًامارجيللم19:مدلاامزالبيفمويساتوبلاىوتسم–

تامارج(6-2)وحنبمسجلاّدمتةلماكتملاةيئاذغلاةبجولا:ةيذغألاماهسإ–

800وحنبمسجلاّدميخنابسلانمبوكفصنو،ًايموي

.مارجيللم

.(ايالخلالخاد%97)ًامارج250:مويساتوبلانممسجلانوزخم–

.يلاوتلاىلع(1:28)و،(10:1):اهجراخوايالخلالخادمويساتوبلاىلإمويدوصلاةبسن–

(Sulfur)تيربكلا

،ةيديتيربكلاةينيمألاضامحألابيكرتيفلخديهنأىلإًارظن،اهعيمجمسجلاتانيتوربيف(32.06=يرذلاهنزوو،Sهزمر)تيربكلارشتني

ةروصبمزالبوتيسلايفهمظعمزكرتيو،تيربكلانمامارج140وحنىلعغلابلاناسنإلامسجيوتحيو.نييتسسلاو،نيتسسلاو،نينويثيملا:يهو

ىلعناسنإلامسجيوتحيامك.اهريغو،(Keratin)نيتاريكلانيتوربو،.بنيماتيفو،نيتويبلاو،ةيتيربكلاةينيمألاضامحألااهنم،ةيوضعتابكرم

.مويسينغملاومويساتوبلاومويدوصلاتاتيربكلثم،يوضعريغتيربك

Importanceof)ناسناللتيربكلاةيمهأ sulfurfor Human)

:يتآلايفناسنإلامسجيفةيجولويسفلاتيربكلافئاظولامجإنكمي

.ةيتيربكلاةينيمألاضامحألاتانّوكمدحأ-أ

،دلجلاوشيرلاورعشلاورافظألايفدجوييذلانيتاريكلا:لثم،مسجلاتانيتوربكلذكو،فيراضغلاوراتوألاتانيتوربتانوكمدحأ-ب

،مدلاطلجتلةعنامةداموهو(Heparin)نيرابيهلاو،ءارمحلامدلاايالخيفةرثكبدجوييذلا(Glutathione)نويثاتولجلاو

.(Insulin) نيلوسنألاو

كينثوتنابلاضمحو،1بنيماتيف:لثم،تارديهوبركلاونوهدلانمةقاطلاجاتنإلةيرورضلاتاميزنإلاتاقفارمنمديدعلاطيشنت–ج

.نيتويبلانيماتيفو،كيلوبيللاضمحو،ميزنإلاقفارموهو

,Cresols)ةماسلاداوملابهطابترا-د indoxyls Phenols)،مسجلاجراخاهحرطو.

DailyNeedof)تيربكلانمةيمويلاةجاحلا Sulfur)

هتجاحبىفينيتوربللةحرتقملاةيئاذغلاتارّرقملاصخشلالوانتنأالإ،تيربكلارصنعل(RDA)ةحرتقمةيئاذغتارّرقمًاثيدحدجوتال

.تيربكلانم
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SourcesofSulfurin)يمويلاءاذغلايفتيربكلارداصم DailyFood)

،ضيبلاو،كامسألاو،نجاودلاو،ءارمحلاموحللا:لثم،ةيتيربكلاةينيمألاضامحألابةينغلاةينيتوربلاةيذغألايفةرثكبتيربكلارفاوتي

.تارّسكملاو،واكاكلاو،نوملسلاو،يربمجلاو،(سدعلاو،ةفاجلاايلوصافلاو،ةفاجلاءالزابلا)تايلوقبلاو،ةدبكلاو،(ةنبجلالثم)هتاجتنموبيلحلاو

Symptomsofsulfur)ناسنإلاىلعتيربكلاصقنضارعأ Deficiency)

.ةيتابنلاوةيناويحلاةيذغألانمةعساوةعومجميفهرفاوتىلإًارظن،ناسنإلاىلعتيربكلاصقنضارعأنآلاىتحفرعتال

Dietaryand)تيربكللةيجولويبوةيتاذلخةيئاصحإ Biological Statistic for Sulfur)

.(مزالبوتيسلايفهمظعم)ًامارج140:تيربكلانممسجلانوزخم–

–0.6)وحنبًايمويمسجلاّدمتةيتيربكلاةينيمألاضامحألا:ةيذغألاماهسإ–

.ةّرحتانويأةروصبلوبلاعم%95:جارخإلا–

. (Organic Esters) ةيوضعتارتسإتابكرمةروصىف5%

.رتليللم100/مارجيللم(1.5–0.5):امزالبلاوأمريسلايفتيربكلاىوتسم–

(Sodium)مويدوصلا

وحنىلعغلابلاصخشلامسجيوتحيو.ايالخلاجراخلئاوسلايفدوجوملاسيئرلانويتاكلا)23=يرذلاهنزوو،Naهزمر)مويدوصلاّدَعُي

ّنأركذُي.ايالخلالخادلئاوسلايف%10و،يمظعلالكيهلايف%30و،ايالخلاجراخلئاوسلاوامزالبلايف%60اهنم،مويدوصلانًمامارج120

.مويدوصلابةريقفةيئاذغتابجولوانتدنعةصاخ،ايالخلاجراخلئاوسلاعملدابتلللباقماظعلاحطسىلعدوجوملامويدوصلا

Importanceofsodium)ناسناللمويدوصلاةيمهأ for Human)

:يتأياميفناسنإللمويدوصلاةيمهألامجإنكمي

.اهيلإوايالخلانملئاوسلاةكرحلهسياّمم؛ايالخلليزومسألاطغضلاميظنت-أ

يذلالعافلالقنلاةقيرطب،ءاعمألارادجلالخنمزوكولجلاوتانيماتيفلالثم،ةيئاذغلارصانعلاضعبصاصتماىلعةدعاسملا-ب

.مسجلللثمألاينيجورديهلامقرلاىلعةظفاحمللمسجلالئاوسيفيدعاقلا–يضماحلانزاوتلاميظنت-ج

.بلقلاتالضعضابقناميظنتو،ةيبصعلاتالايسلالقنىلعةدعاسملا–د

DailyNeed)مويدوصلانمةيمويلاةجاحلا of Sodium)

يصوت(م1989)يكيرمألاينطولاثاحبألاسلجميفةيذغتلاوءاذغلاةئيهنأالإ،مويدوصلل(RDA)ةحرتقملاةيئاذغلاتارّرقملادّدحتمل

:يتآلاوحنلاىلعمويدوصللةيمويلاايندلاتاجاحلانايبنكميو.ًايمويمويدوصمارجيللم(5625–1875)غلابلاصخشلالوانتينأب

.موي/مويدوصمارجيللم(200-120):(ًارهش11–ةدالولانم)عضرلا•

.موي/مويدوصمارجيللم(300–225):(تاونس5–1)لافطألا•
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Oموي/مويدوصمارجيللم400:(تاونس9–6(لافطألا.

.موي/مويدوصمارجيللم500:(ًاثانإوًاروكذ)نونسملاو،نوغلابلاو،نوقهارملا•

نمنامارجو،مويدوص%40(ماعطلاحلمنمتامارج5وحنىلإمدلاطغضعافترايناعياليذلاميلسلاغلابلاصخشلاجاتحي،ماعءاجوبو

.ةقاشلاةيضايرلانيرامتلاءادأةلاحيفةيمكلاهذهةدايزنكميو،(مويدوصلا

SourcesofSodium)يمويلاءاذغلايفمويدوصلارداصم in DailyFood)

ةبلعملاةيذغألاو،تاللخملاو،ةدبزلاو،نوتيزلاو،ةنخدملاوةحلمملاموحللاو،نابجألا:لثم،ةعنصُملاةيذغألايفةرثكبمويدوصلادجوي

موحللا:لثم،ةيتابنلاوةيناويحلاةيذغألانمديدعلايفةيعيبطةروصبًاضيأمويدوصلادجويو.ةظفاحةدامهفصوبماعطلاحلماهيلإفاضملا

.ناسنإلاءاذغيفمويدوصللسيئرلاردصملاماعطلاحلمّدَعُيو.تايلوقبلاو،كامسألاو،نجاودلاو،ايوصلالوفو،بيلحلاو،ضيبلاضايبو،ءارمحلا

.مويدوصلانمةيذغألاضعبىوتحمحضوييذلا(13–1)لودجلارظنا

SymptomsofSodium)ناسنإلاىلعمويدوصلاصقنضارعأ Deficiency)

:يتأياميفناسنإلاىلعمويدوصلاصقنضارعأرصحنكمي

.لكأللةيهشلانادقفوداهجإوةخودونايثغبروعشلا•

.يدعاقلايضماحلانزاوتلايفللخثودح•

.نطبلاوبلقلاتالضعةصاخ،ةيلضعتاجنشتثودح•

Oمويدوصللديدشلاصقنلاةلاحيفةيومدلاةرودلافقوت.

ءاوجألايفةقاشلاةيضايرلانيرامتلاءادأ:لثم،ةصاخلاتالاحلاضعبيفالإناسنإلاىلعمويدوصلاصقنضارعأروهظردني،ماعهجوبو

مويدوصلالوانتيفطارفإلانأمولعملانمو.رمتسملاؤيقتلاوأ،ديدشلالاهسإلاوأ،دبكلافيلتوأ،نوسيدأضرموأ،ىّمحلابةباصإلاوأ،ةراحلا

.ناسنإلاىدلمدلاطغضيفًاعافتراببسي

DiseasesRelated)مويدوصلابةطبترملاضارمألا to sodium)

(Hypertension)مدلاطغضعافترا

وم

،ىرخاةرابعبو.مدلاطغضعافتراضرمبةباصإلاو(ماعطلاحلم)مويدوصلاديرولكلوانتنيبةيدرطةقالعدوجوحوضوبتاساردلاتتبثا

نزولاةدايزو،رمعلامّدقتعمضرملااذهبةباصإلالامتحادادزيكلذكو.ماعطلاحلملوانتةدايزبعفترملامدلاطغضبناسنإلاةباصإلامتحادادزي

.(ةنمسلا)

،ةريغصلانييارشلاناردجكمسةدايزىلإ–ةليوطةدمرمتسالاحيف–يدؤيهنأل،نكميامعرسأبمدلاطغضعافتراةجلاعمبىصوي

نيبامميلسلاصخشلاىدليعيبطلايضابقنالامدلاطغضحوارتيو.نيتيلكلابررضو،بلقلافئاظويفلشفثودحو،بلقللرسيألانيطبلامخضتو

يفبيبطلاةعجارمءرملاىلعنيعتيو.قبئزرتميللم(90-60)نيباميعيبطلايطاسبنالامدلاطغضحوارتينيحيف،قبئزرتميللم(140–100)

يفلادتعالاقيرطنععفترملامدلاطغضبةباصإلانمهسفنةياقوءرمللنكميو.قبئزرتميللم140نمرثكأىلإيضابقنالامدلاطغضعافتراةلاح

طوغضلانعداعتبالاو،ةنمسلابةباصإلاةلاحيفًاصوصخ،ةيضايرلاةطشنألاةسراممكلذكو،ةقهارملاوةلوفطلايتلحرملالخةصاخ،حلملالوانت

.ةيلقعلاوةيسفنلا
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Dietaryand)مويدوصللةيجولويبوةيتفلاتاخةيتاصحإ Biological Statistic for Sodium)

.رتليللم100/ًامارجيللم(350-300)

.مويدوص%40ىلع(NaCI)ماعطلاحلميوتحي

يف–ماعطلاحلمنًمايمويةلوانتملاةيمكلاديزتالأبىصوي

0.8-04)مارج(2–1)ىلع–مدلاطغضعافتراةلاح

.(مويدوصمارج

ىلع(تامارج5)ماعطلاحلمنمةريغصةقعلميوتحت

.مويدوصلانمنيمارج

.ءاذغلايفةدوجوملاةيمكلانم%95

وم

.قرعلاولوبلاعمحرطتةصتمملامويدوصلاةيمكنم%95

.(Nammol)لوميلم(17.1)

.(Nammol)لوميلم43.5

/ًايمويتامارجيللم9لوانتبةيدنكلاةفصاوملايصوت

.مسجلانزونممارجوليك

.%0.25ىلإرفصنيبام

.ايمويمويدوصمارجيللم140عيضرللرفوي

.ةدحاولا

.ةدحاولاةصحلايفًامارجيللم35نملقأًادجليلقمويدوصأ

.ةدحاولاةصحلاىفًامارجيللم140نملقأةليلقمويدوص:::

اريوه:::

نعلقيالامبمويدوصلازيكرتضفخ:ضفخنممويدوص

.%75

:صاصتمالالدعم–

:جارخإلا–

:(NaCI)ماعطلاحلمنمدحاومارجلداعيام–

:مويدوصلانمدحاومارجلداعيام–

:تاجاحلا–

،عضرلالافطألاةيذغأيفمويدوصلازيكرت–

نمالابيلح–

:ةيئاذغلاةقاطلابصاخلا(FDA)ءاودلاوءاذغلاةمظنمنوناق–

(Chloride)ديرولكلا

تانويألاعومجميثلثوحنلكشُيذإ؛ايالخلاجراخناسنإلامسجلئاوسيفةرثكب)35.45-يرذلاهنزوو،C1هزمر)ديرولكلانويأبلجوب

.ءارمحلامدلاايالخوايالخلالخادهنمليئضءزجدجويو،مدلايفدوجومهمظعمديرولكلانمًامارج140وحنىلعناسنإلامسجيوتحيو.ةبلاسلا

Importanceof)ناسناللديرولكلاةيمهأ Chloride for Human)

:يتأياميفناسنإللديرولكلاةيمهألامجإنكمي

،مضهلاتايلمعلةمزاللاةيدعملاتاميزنإلاطيشنتليرورضلاو،ةدعملايفدوجوملا(HC)كيرولكورديهلاضمحتانّوكمدحأ-أ

.Fe"زوديدحلانويأىلإFe"كيديدحلانويأليوحتكلذكو
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.(HP=7.35)مسجلالئاوسيفيدعاقلا–يضماحلانزاوتلاىلعةظفاحملا-ب

.ةقيقدلاتاقولخملالتقىلعلمعيهنأل؛برشلاهايمميقعتيفرولكلانمةدافإلا-ج

.يزومسألاطغضلاميظنت-د

.نيتئرلاقيرطنعمسجلاجراخهحرطونوبركلاديسكأيناثلمحىلعءارمحلامدلاايالخةردقةدايز–ه

DailyNeed)ديرولكلانمةيمويلاةجاحلا of Chloride)

(م1989)يكيرمألاينطولاثاحبألاسلجميفةيذغتلاوءاذغلاةئيهنأالإ،ديرولكلانويأل(RDA)ةحرتقمةيئاذغتارّرقمًاثيدحدجوتال

:يتآلاوحنلاىلعديرولكللايندلاتاجاحلاترّدق

،موي/ديرولكمارجيللم(300–180):(ًارهش11–ةدالولانم)عضرلا•

.موي/ديرولكمارجيللم(500–350):(تاونس5–1)لافطألاه

.موي/ديرولكمارجيللم600:(تاونس9-6)لافطألاو

.موي/ديرولكمارجيللم750:(ًاثانإوًاروكذ)نوتسملاو،نوغلابلاو،نوقهارملا•

SourcesofChloride)يمويلاءاذغلايفديرولكلارداصم in DailyFood)

فاضملاةيذغألاعيمجوماعطلاحلمّدَعُيو،بيلحلاو،كامسألاو،ضيبلاو،موحللا:لثم،ةيناويحلاةيذغألانمديدعلايفةرثكبديرولكلادجوي

.ديرولكللةسيئرلارداصملانماهيلإ

SymptomsofChloride)ناسنإلاىلعديرولكلاصقنضارعأ Deficiency)

:يتأياميفناسنإلاىلعديرولكلاصقنضارعألامجإنكمي

.جيهتلاطرفو،يلضعلاجنشتلا•

.ةدعملايفكيرولكورديهلاضمحزارفإةلق•

.(Alkalosis)مسجلاةيولقيفةدايزثودح•

،رمتسملاؤيقتلاو،ديدشلالاهسإلاببسبهنمةريبكةيمكنادقفةلاحيفالإ،ناسنإلاىلعديرولكلاصقنضارعأروهظردني،ماعهجوبو

.ريزغلاقرعلاو

Dietaryand)ليرولكللةيجولويبوةيتاتلخةيتاصحإ Biological Statistic for Chloride)

%100وحن:صاصتمالالدعم–

.قارعلاعمىقبتامو،لوبلاعم%90:جارخإلا–

.(ايالخلاجراخلئاوسلايفهمظعم)ًامارج(140–100):ديرولكلانممسجلانوزخم–

.رتل/(mmol)لوميلم(160–96):ةيعيبطلاةلاحلايفامزالبلاوأمريسلايفديرولكلاىوتسم–
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(Microelements)ىرغصلاةيندعملارصانعلا:ًايناث

9- 2 امغلاوبا

.لقاوامارج0.01وحنىلإايمويناسنإلااهنمجاتحيو.ناسنإلامسجنزونم%0.5وحنلكشتو،ةقاطللةجتنمريغوةيوضعريغرصانعيه

وأ،(تانويتاك)ةنحاشلاةبجومةّرحتانويأةروصب–ىربكلاةيندعملارصانعلانأشكلذيفاهنأش–ىرغصلاةيندعملارصانعلامظعمدجوتو

.ةيوضعريغوأةيوضعداومعمةدحتمةروصبةيقبلادجوتنيحىف،(تانوينأ)ةنحشلاةبلاس

،رولفلاو،مويندبيلوملاو،موركلاو،موينيليسلاو،تلابوكلاو،زينجنملاو،سيساحنلاو،دويلاو،كنزلاو،ديدحلاىرغصلاةيندعملارصانعلالمشت

.نوكليسلاو،لكينلاو،ريدصقلاو،مويدانافلاو

(Iron)ديدحلا

يوتحيو.هنمًاصقنيناعتسانلانييالمنكلو،ناسنإلامسجيفةمهملاةيندعملارصانعلادحأ(56=يرذلاهنزوو،Feهزمر)ديدحلاّدَعُي

.(Hemo Iron) ميهديدحةروصبءارمحلامدلاايالخ (Hemoglobin) نيبولجوميهيف70%

، Hemosiderin )نيرديسوميه ( Non–Hemo Iron ) يميهريغديدحةروصبماظعلاعاخنولاحطلاودبكلابديدحلانزاخميف20%

.(Ferritin نيتيرفو

.ميهديدحةروصبتالضعلا)Myoglobin(نيبولجويميف%5

.ديدحلاىلعةيوتحملاتاميزنإلاوايالخلايف%5

Importanceof)ناسناللديدحلاةيمهأ Iron for Human)

:يتأياميفناسنإللديدحلاةيمهألامجإنكمي

ةدسكألايالخلالخادىلإنيجسكألالقنليرورضلا،ءارمحلامدلاايالخيفءارمحلاةغبصلاوهو،نيبولجوميهلاتانّوكمدحأ

.نيتئرلاقيرطنعمسجلاجراخةيئاذغلارصانعلاضيأنمجتانلانوبركلاديسكأيناثحرطو،ةقاطللةدلوملاةيئاذغلارصانعلا

.(Porphyrin)نيريفروبلاتاقلحبطبترملا(%96)نيبولجلاكلذكو،ميهلابطبترملا(%4)ديدحلانمنيبولجوميهلافلأتيو

.تالضعلاضابقنالمزاللانيجسكألانيزختىلعلمعييذلا،تالضعلايفدوجوملانيبولجويملاتانّوكمدحأ

.هيلإةجاحلادنعنيبولجوميهلاءانبيفماظعلاعاخنولاحطلاودبكلايفنزخملاديدحلانمةدافإلا

نيثنازلازيديسكأو،(Catalase)زيلاتكلاو،(Peroxidase)زيديسكوريبلالثم،ةقاطلاجاتنإلةمزاللاتاميزنإلاضعبتانّوكمدحأ

)xanthinOxidase(ه

.ةداضملاماسجألاجاتنإو،نيجالوكلاوتانيرويبلاعينصتىلعةدعاسملا

.ةيمضهلالافطألاةانقيف(Colأ.E)ايريتكبومنةقاعإىلع(Lactoferin)نيريفوتكالةروصبمألابيلحيفدوجوملاديدحلالمع

–أ

–ـه

–و

DailyNeed)ديدحلانمةيمويلاةجاحلا of Iron)

:يتآلاوحنلاىلعديدحلل(RDA)ةحرتقملاةيئاذغلاتارّرقملا(م1989)يكيرمألاينطولاثاحبألاسلجميفةيذغتلاوءاذغلاةئيهتدّدح

Oموي/ديدحتامارجيللم6:(روهش5–ةدالولانم)عضرلا.

.موي/ديدحتامارجيللم10:تانسملاو،نونسملاو،نوغلابلاو،لافطألاو،(روهش10–5)عضرلا•
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.موي/ديدحلانمًامارجيللم12:(ةنس18-11)نوقهارملا

.موي/ديدحلانمًامارجيللم15:تاعضرملاو،تاغلابلاو،تاقهارملا•

،موي/ديدحلانمًامارجيللم30:لماوحلا

يفديدحلانزاخمىنغىلإًارظن،مهتايحنمىلوألاةعبرألاروهشلالالخديدحللةيئاذغرداصمىلإةدالولاوثيدحلالافطألاجاتحيال

.ديدحلابةينغلاةيذغألاعضرلالافطألاءاطعإكلذدعبنيعتيهنأالإ.(مارجيللم400-350)مهماسجأ

Sourcesof)يمويلاءاذغلايفديدحلارداصم Iron in DailyFood)

لدعمبزيمتييذلا،ديدحلارصنعلارداصملالضفانمضيبلاو،نجاودلاو،كامسالاو،ءارمحلاموحللاو،يوالكلاو،ةدبكلالثمموحللالدعل

لثمتايلوقبلاّدَعُتامك.(%60)(HemeIron)يميهديدحةروصبهمظعمدوجوةجيتن؛ءاعمألارادجلالخنم(%30–10)عفترملاهصاصتما

ةيقرولاتاوارضخلاو،بيبزلاوسبدلاورمتلاواكاكلاونيتلاوشمشملاوخوخلالثمهكاوفلاو،ةمغدملاوةلماكلابوبحلاو،ءالزابلاوايلوصافلاوسدعلا

ريغديدحةروصبهدوجوىلإًارظن،(%7-05)ءاعمألارادجلالخنمضفخنمصاصتمالدعمبزيمتييذلاديدحللةديجرداصم:ءارضخلا

.ديدحلانمةيذغألاضعبىوتحمحضوييذلا(14-1)لودجلارظنا.يميه

.ديدحلانمةيذغألاضعبىوتحم:(14-1)لودجلا

ةدحاولاميدقتلاةدحورادقم

عالخلامسا

Averageةصحلاطسوتم) Serving)

:محللالئادب

10 بوكعابرأثالثراحملا

4 حئارش( ًامارج90)تايقوأ3(ةنخدموةحلمم)رقبلامحلنم

2.9 ًامارج90)تايقوأ3( àمحل باصلارقبلا

3 ًامارج90)تايقوأ3( àمحل باصلالجعلا

2.5 ًامارج90)تايقوأ3نيدرسلا(

1.6 ةنوتلا( ًامارج90)تايقوأ3(ةبلعم)

1.4 محل( ًامارج90)تايقوأ3(لجر)فورخلا

1.4 ًامارج90)تايقوأ3( àمحل باصلاجاجدلا

0.7 نوملس( ًامارج90)تايقوأ3(بلعم)

8 ةدبك( ًامارج90)تايقوأ3رقبلا

5 بلق( ًامارج90)تايقوأ3رقبلا

2.7 محل( ًامارج90)تايقوأ3نهدلاطسوتمرجربمه

1.1 ًامارج50)ةّبحضيبلا(

0.6 ةدئاماتقعلمينادوسلالوفلاةدبز

1.0 كمسلا( ًامارج90)تايقوأ3*(وهطم)

:ةهكافلالئادب

2.6 بوكعبرقوقربلاريصع
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ةدحاولاميدقتلاةدحورادقم

Averageةصحلاطسوتم) Serving)

عاناخلامسا

1.1

0.8

0.7

0.6

0.6

0.5

0.4

2.4

1.6

1.1

0.9

0.7

0.6

1.5

0.6

6.2

2.5

2.2

1.8

0.4

1.5

0.9

1.3

0.8

0.7

0.6

0.7

0.5

0.6

0.2

بوكعابرأةثالث

(4Halves)فاصنأ4

بوكفصن

بوكفصن

ةدحاوةبح

ةدحاوةبح

بوكفصن

بوكفصن

بوكفصن

بوكفصن

بوكفصن

بوكفصن

(ًامارج75)بوكفصن

باوكأ3

بوكفصن

بوكفصن

بوكفصن

(ًامارج75)بوكفصن

بوكفصن

بوكفصن

بوكفصن

(ًامارج30)بوك

(ًامارج25)ةحيرش

بوكعابرأثالث

(ًامارج25)ةحيرش

بوكفصن

تابح8

Whitney:عجرملا ENوHamilton. EN(1981م).

ةلوارفلا

فاجلاشمشملا

قيلعلارمث

توتلا

فاجلانيتلا

(Pear)ىرثمكلا

*لاقتربلاوأحافتلا

:تاوارضخلالئادب

خنابسلا

(DandelionGreens)ءارضخلاعابدنهلا

مطامطلاريصع

(BrusselsSprouts)ليسكورببنرك

يلوكوربلا

(ةوهطم)مطامطلا

(اهعاونأفالتخاىلع)ةوهطملاءارضخلاتاوارضخلا

:زبخلالئادب

(نهدنودنم)راشف

ةمعدملاةلاخنلاحئارش

ةفاجلاايلوصافلا

اميلايلوصاف

*(ةوهطمةفاج)اميلايلوصاف

*(ةوهطم)ءارضخلاايلوصافلا

ءارضخلاءالزابلا

(معدم)زرألا

*(لكأللةزهاج)راطفإلابوبح

رمسألازبخلا

نيطقيلا

ضيبألازبخلا

(ةمعدم)ةنوركم

سطاطبلا

(ةيلقم)سطاطبلا

:بيلحلالئادب

*بيلحلا

وم

.ىرخأعجارمنمةذوخأم*ةمالعباهيلعرشؤملاةيذغألا
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Symptomsof)ناسنإلاىلعديدحلاصقنضارعأ Iron Deficiency)

IronDeficiency)ديدحلاصقنايمينأبةباصإلايفضارعألاهذهلثمتت Anemia)،ءارمحلامدلاايالخمجحرغصاهتامالعنميتلا

(Microcytic)،اهنولبوحشو(Hypochromic)،رتليللم/تامارج(9-5)ىلإًامارج(15-135)نممدلايفنيبولجوميهلاىوتسمضافخناو

لدعممظنتلماوعةدعكانهّنأنّيبتدقو.رتليللم/ةيلخنييالم(3-4)ىلإةيلخنييالم(5-45)نمءارمحلامدلاايالخددعضافخناو،مد

هنزاخميفديدحلاىوتسمو،ديدحلاىلإمسجلاةجاحو،ضارمألاضعببةباصإلاو،ءاذغلايفهتيعونوديدحلاةيمك:اهنم،ديدحلاصاصتما

.تافسوفلاوفايلألاوكيتيفلاوكيلاسكوألاضمحوجنيماتيفىلعةيئاذغلاةبجولاءاوتحاو،مسجلاب

DiseasesRelated)ديدحلابةطبترملاضارمألا to Iron)

Irondeficiency)ديدحلاصقنايمينأ Anemia)

وأ،يمضهلازاهجلايفهصاصتمافعضوأ،ديدحلابةينغلاةيذغألالوانتةلق:اهنم،ةدعلماوعلةجيتنديدحلاصقنايمينأبةباصإلاثدحت

ديدحلاصقنبةباصإللةبّبسُملاةردانلالماوعلانّمدَعُيديدحلابةريقفلاتابجولالوانتنأالإ،ةأرملاىدللمحلاراركتوأ،ةريبكتايمكبمدلانادقف

فعضوأ،ديدحلابةينغلاةيذغألالوانتةلقلاحيفةّدعتاونسغلابلاصخشللديدحلاصقنايمينأضارعأروهظقرغتسيو.نيغلابلاصاخشألاىدل

.مسجلايفديدحلانوزخمفازنتساةيلمعدمألوطىلإًارظن،ءاعمألايفهصاصتمالدعم

:امه،ديدحلاصقنايمينأبنيغلابلاةباصإنابّبسُيناسيئرنالماعدجوي

.ضيحلاوأثمطلامدنادقف-أ

.يمضهلازاهجلايففيزنثودح–ب

:اهنم،يمضهلازاهجلايفديدحلاصاصتمالدعمفعضىلإيدؤتةريثكبابسأدجوتو

.ديدحلابةريقفو،بوبحلانماهاوتحميفًادجةينغةيئاذغتابجولوانت–أ

.ديدحلاصاصتمانمللقتيتلاريشابطلاونيطلالثم،(Geophaga)ةيبارتلاداوملالافطألالكأ-ب

.نمزملالاهسإلابةباصإلا–ج

30وحندقفيامبرغلابلاصخشلّانأنّيبتذإرهاظريغوًايفخةداعنوكي،ءاعمألاوةدعملاةصاخ،يمضهلازاهجلايففيزنثودحّنأركذُي

.زاربللًانّولتبّبسُيريساوبلاءادنمجتانلافيزنلانأالإ،زاربللنّولتثودحنودنمةقيقدلاءاعمألاوةدعملاوءيرملانممدرتليللم

:اهزربأ،(ايمينألاباهتباصإبّبسيدقاّمم)ثمطلامدنمةريبكةيمكةأرملانادقفلةديدعتارشؤموتامالعدوجوًاضيأهركذبجياّممو

.(DoublePads)ةجودزملاطوفلاةأرملالامعتسا-أ

.مايأةسمخىلعديزتةّدمثمطلارارمتسا-Fبل

.طوفلالالخاهروهظوةرثختممدتاطلجنّوكت–ج

.(ثمطلاةّدملالخ)ةدحاولاةرودلايفةطوف12نمرثكأةأرملالامعتسا-د

ةدوقفملامدلاةيمكةدايزببسي،لمحلاعنمةادألثم،(Intrauterine)محرلالخاد(Device)زاهجوأةادأةأرملالامعتسانأكلذىلإفضأ

.ثمطلاةدملالخ

:ديدحلاصقنايمينأضارعأيتأياميفو

.مدلايفنيبولجوميهلاىوتسمضافخنا-أ

.يندبلاطاشنلاةسراممدنعمدلايفكيتكاللاضمحىوتسملعيرسعافتراعملمعلاىلعةردقلافعض–ب
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.نيلجرلاونيديلايفليمنتوةدورببروعشلا–ج

.يندبلاوينهذلافعضلاوداهجإلابروعشلا–ال

.هجولارارفصاو،نوللابوحش–ام

.رصبلاناغوزو،دلجلانولبوحشو،اهتقرورفاظألاةشاشه–و

.يلضعدوهجتمءادأدعبسفنتلايفقيضبروعشلا–ز

:يتآلابديدحلاصقنايمينأبباصملاصخشلاةجلاعمنكميو

.اهتجلاعمومسجلايفةيفخلامدلافزنقطانمديدحت–أ

.ىمضهلازاهجلاىفديدحلاصاصتماءوسةلكشمةجلاعم–ب

ىلعةردقلامدعةلاحيف)Parenteral(ديرولايفنقحلاقيرطنعاّمإو،مفلاقيرطنعامإ؛ديدحلانمتاعرجضيرملاءاطعإ–ج

.علبلا

،(Ferrous Furmarate(و ،(Ferrous Lactate(و ،(Ferrous Sulfate) لثم: ،(Ferrous Salts) زوديدححالمأةروصبديدحلاىطعي

Ferrous)و Glutamate((و(FerrousGluconate(،لدعمب)صخشلاىدلديدحلاصاصتمالدعمنأىلإًارظنو.مويلايفًامارجيللم)240–200

.ًابيرقتًامارجيللم(50-40)ىلع(ًامارجيللم240-200)ًايموياهبىصوملاةعرجلانملصحيمسجلاّنإف؛%20وحنغلبيايمينألابباصملا

Dietaryand)ديدحللةيجولويبوةيتاتلخةيتاصحإ Biological Statistic for Iron)

%25و،ءارمحلامدلاايالخنيبولجوميهيف%70)تامارج4

.(ديدحلانزاخميف

(130-65)و،لاجرللًامارجوركيم(165-80)

ءاسنللرتليللم100/ًامارجوركيم

.%4:ةيتابنلاةيذغألا،(%30–10):ةيناويحلاةيذغألا

.(14:طسوتملا)رتليللم100/ًامارج(15–135)

.(ءاسن)رتليللم100/تامارج9نملقأ

.(لاجر)رتليللم100/ًامارج12نملقأ

.يلاوتلاىلعرتليللم/ةيلخنويلم4.5و،رتليللم/ةيلخنييالم5

.رتليللم100/ًامارجوركيم50نملقأ

6-4رمعىتحمهتجاحبيفي)مارجيللم(400-350)

.(روهش

.ًايمويدحاومارجيللمميلسلاصخشلاحرطي

.ًاموي120

:ديدحلانممسجلانوزخم–

:ةيعيبطلاةلاحلايفامزالبلايفديدحلاىوتسم–

:صاصتمالالدعم–

:ةيعيبطلاةلاحلايفمدلايفنيبولجوميهلاىوتسم–

:ديدحلاصقنايمينأةلاحيفمدلايفنيبولجوميهلاىوتسم–

.ةأرملاولجرللةيعيبطلاةلاحلايفءارمحلامدلاايالخددع–

:مدلالصمديدح–

:ةدالولايثيدحلافطألاىدلديدحلانزاخمىوتحم–

:ءارمحلامدلاايالخةايحةّدم-
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.توملابّبسيديدحلابوبحنمةبح(12-6)لافطألالوانت.ةيّمُسلا–

تارتل5:مسجلايفنيبولجوميهلاةيمكيلامجإ–

تامارج(6-5)عينصتلديدحلانمًامارجيللم20مزلي:مسجلايفنيبولجوميهلاعينصت–

.ماظعلاعاخنيفايموينيبولجوميه

تاوارضخلا،%36:موحللا،%33:اهتاجتنموبوبحلا:ةيذغألاماهسإ–

.%21:هكاوفلاو

.رتليللم100/مارجونان10:ماريسلانيتيريف–

طبترينيريفسنارتءيزجدحاو)(%40-30):عبشتلاةبسن(TIBC):ديدحلابطابترالاةعسيلامجإ–

.مدرتل/ديدحمارجيللم(5.1–3.1)وأ،(ديدحيئيزجب

.(ءاسنلا)ًامارجيللم(30-10):تامغدمةروصباهبحومسملاةعرجلا–

.(تاعضرملاو،لماوحلا)ًامارجيللم60-30

Zincكنزلا

.مسجلايفةدوجوملاديدحلاةيمكفصنوحنيأ؛(65.37=يرذلاهنزوو،Znهزمر)كنزلانمنيمارجوحنىلعناسنإلامسجيوتحي

،(تاتسوربلا)رثاكتلاءاضعأو،ءاضيبلامدلاايالخو،(رتليللم100/ًامارجوركيم1250)ءارمحلامدلاايالخيفعفترمزيكرتبكنزلادجويو

.نيتئرلاو،رعشلاو،سايركنبلاو،ةيدارإاللاتالضعلاو،ماظعلاو،دبكلاو،نينيعلاو

ImportanceofZinc)ناسناللكنزلاةيمهأ for Human)

:يتأياميفناسنإللكنزلاةيمهألامجإنكمي

زيتكادرنينيترلا:لثم،مسجلايفتالعافتللةيرورضلا(Metalloenzymes)ةيندعملاتاميزنإلانمديدعلاطيشنتىلعةدعاسملا-أ

(RetininReductase)،زيديتببونيمألاو(AminoPeptidase)،ةرملبلاميزنإو(DNARNA RNA and DNA Polyymerase)،

.(CarbonicAnhydrase)زيرديهنأكينوبركلاو

.ةيلسانتلاءاضعألاومنو،ةيونملاتاناويحلانيوكتو،يسنجلاجضنلاىلعةدعاسملا-ب

.ءاضيبلامدلاايالختانّوكمدحأهنأىلإًارظن،مسجلاةعانمةدايزيفماهسإلا-ج

.نارئفلاىلعظحولامكمّزقتلاثودحعنموومنلليرورض-د

.نيلوسنألاتانّوكمدحأ–ه

.حورجلامائتلالمزاللانيجالوكلانيوكتىلعةدعاسملا–و

DailyNeed)كلتزلانمةيمويلاةجاحلا of Zinc)

:يتآلاوحنلاىلعكنزلل(RDA)ةحرتقملاةيئاذغلاتارّرقملا(م1989)يكيرمألاينطولاثاحبألاسلجميفةيذغتلاوءاذغلاةئيهتدّدح

.موي/كنزلانمتامارجيللم5:(ةنس–ةدالولانم)عضرلا•
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.موي/كنزلانمتامارجيللم10:لافطألا•

.موي/كنزلانمًامارجيللم15:لماوحلاو،نونسملاو،نوغلابلاو،نوقهارملا•

.موي/كنزلانمًامارجيللم12:تانسملاو،تاغلابلاو،تاقهارملا•

.يلاوتلاىلعموي/كنزلانمًامارجيللم16و،19:(لمحلانمةيلاتلاوىلوألاةتسلاروهشلالالخ)تاعضرملا•

SourcesofZinc)يمويلاءاذغلايفكنزلارداصم in DailyFood)

كلذو،ةيتابنلاةيذغأللهنمىلعأنوكيةيناويحلاةيذغألانمهصاصتمالدعمنأالإ،ةيتابنلاوةيناويحلاةيذغألانمديدعلايفكنزلادجوي

،ضيبلارافصو،يوالكلاو،ةدبكلاو،نجاودلاو،ءارمحلاموحللا:يهكنزلابةينغلاةيذغألاو.هصاصتماعمضراعتييذلاكيتيفلاضمحدوجول

،سدعلاوةفاجلاايلوصافلاوءالزابلالثمتايلوقبلاةديجتايمكبكنزلااهيفدجوييتلاةيذغألانمو.راحملاويربمجلالثمةيرحبلاةيذغألاو

حضوييذلا(15–1)لودجلارظنا،ةلوارفلاو،(لماكلاحمقلاو،حمقلانينجو،حمقلاةلاخن)بوبحلاو،ايوصلالوفووشاكلاوزوللالثمتارّسكملاو

.كنزلانمةيذغألاضعبىوتحم

.كنزلانمةيذغألاضعبىوتحم:(15-1)لودجلا

عالخلامسا

2.9 100 ةيقوأ3.5تارسكملا

74.7 100 ةيقوأ3.5راحملا

4.4–4.2 100 ةيقوأ3.5(وهطم)رجربمهلا

2.1 100 ةيقوأ3.5(يلغم)نايبورلا

1. 1 –0.4 100 ةيقوأ3.5(وهطم)كمسلا

1.0 244 دحاوبوكلئاسلابيلحلا

1.0 S بوك/2(يلغم)ايوصلالوف

0.9 100 ةيقوأ3.5(وهطم)جاجدلا

0.9 28 بوك1/و Granola ةكاوفلابنافوشلاراطفإبوبح

0.9 28 ةدحاوةيقوأرديشلاةنبج

0.9 120 ةعطق Tofماعط الايوصلالوفنمعونصم

0.7 50 ةطسوتمةبحضيبلا

0.7 52 بوك/2ايلوصافلا

0.5 100 بوك/2سدعلا

0.4 25 ةدحاوةحيرشرمسألازبخلا

5–3 100 ةيقوأ3.5ءالزابلا

4.7–1 .4 100 ةيقوأ3.5منغلامحلورقبلامحل

.SuitorلاW:عجرملا CوCrowley, M. F(1984م).
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SymptomsofZinc)ناسنإلاىلعكنزلاصقنضارعأ Deficiency)

ىلعةرّمخملاريغبوبحلايوتحتذإ،رّمخملاريغحمقلانمعونصملازبخلالوانتةجيتنناريإورصميفةّرملوأكنزلاصقنضارعأترهظ

دالوألامّزقتةروصبكنزلاصقنضارعألثمتتو.ءاعمألارادجلالخنمهصاصتماقوعيو،كنزلاعمدحتييذلاكيتيفلاضمحنمةعفترمةبسن

ءطبو،)Hypogeusia(قوذتلاةساحيففعضثودحناسنإلايفكنزلاصقنىلعبترتي،ماعهجوبو.ةداحلاايمينألاو،دبكلامخضتو،نيقهارملا

هنزاخمنمأنيماتيفكّرحتءطبو،نيلوسنألازارفإةلقو،رعشلاطقاستو،يعانملازاهجلافعضو،حورجلامائتلاءطبو،لكأللةيهشلانادقفو،ومنلا

.دبكلايف

DiseasesRelated)كنزلابةطبترملاضارمألا to Zinc)

(Diabetes)يركسلاىضرم-1

ةفاضإلاب،نيتيلكلاودبكلايفكنزللمكارتثدحيذإ؛ركسلاضرمبنيباصملاصاخشألاىدلكنزلاضيأيفريغتثودحتاساردلاتحضوأ

ثودحىلإيدؤييركسلابنيباصملاصاخشألاىدللوبلايفكنزلازيكرتعافترانأضرتفيو.(Hyperzincuria)لوبلاعمزرفملاكنزلاعافتراىلإ

زاهجلافئاظونيسحتىلإكنزلاتامغدمليركسلاىضرملوانتيدؤيو.)Hypozincemia(مدلايفكنزلاىوتسمضافخناو،مهماسجأيفصقن

.ضارمألاوتاباهتلاللمهتمواقمنمديزياّمم،مهيدليعانملا

(Aids)زديالاىضرم2

Acauiredبستكملاةعانملاصقنةمزالتم)زديإلاضرمبحاصي Immuno Deficiency Syndrome)نأضَرتفُي،اذل:كنزلاىوتسميفضقن

ةريخألالحارملالالخحوضوبامزالبلايفكنزلاصقنرهظيو.زديإلاضرملةبحاصملاتابارطضالاوضارعألاروهظيفًامهمًارودصقنلااذهل

.ةجسنألاايالخيفنداعملاعيزوتماظنلالتخاىلإةفاضإلاب،ديدشلالاهسإلاىلإكلذىزعيدقو.زديإلاضرمنم

(GastrointestinalDiseases)يمضهلازاهجلاضارمأ3

فلتّيأّنإذإ؛كنزلارصنعيفصقناهقفاري،ءاعمألاوةدعملاةصاخ،يمضهلازاهجلابيصتيتلاضارمألامظعمنأتاساردلاضعبتتبثأ

Enteropancreatic)ةيسايركنبلاةيوعملاكنزلاةروديفبارطضاوللخثودحو،كنزلاصاصتمالدعمضافخناىلإيدؤييمضهلازاهجللىذأوأ

. (Zinc Circulation

صقنيدؤيذإ،أنيماتيفضيأو(نيريكسلا)لوحكلانوبرشينيذلاصاخشألاىدلكنزلاصقننيبامةقالعدوجوىلإتاساردلانمديدعلا

طبترييذلانيتوربلاعينصتةلقىلإكلذىزعيو.دبكلايفأنيماتيفزيكرتةدايزو،ماريسلايف(أنيماتيف)لونتيرلازيكرتضفخىلإكنزلا
ويوحالل

زينيجورديهيدلاميزنإفئاظو:نملكنيسحتىلإيدؤيكنزلاتامغدمللوحكلابرشىلعنينمدملاصاخشالالوانتنإف،اذل؛دبكلايفلونتيرلاب

Gonadal) ةيلسانتلاددغلافئاظوو،يعانملازاهجلاو ، (DarkAdaptation) مالظلاعمنيعلافّيكتو،نيعلاةينرقيفهطاشنو (Dehydrogenase)

. (Function

Dietaryand)كلتزللةيجولويبوةيتاتلخةيتاصحإ Biological Statistic for Zinc)

.ءاذغلايفةدوجوملاةيمكلانم(%30–10):صاصتمالالدعم–

.رتليللم100/مارجوركيم(100-75):مريسلايفكنزلاىوتسم–

اهبىصوملاةيمكلافعض(120-60)لدعمبكنزلالوانت:ةمالسلاةعرجلا–

.ممستلاببسبًايموي
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تاتيربكنممارجيللم200وأًامارجيللم(25-10)نوغلابلا:تامغدمةروصبًايموياهبحومسملاةعرجلا–

.ًامارجيللم25:تاعضرملاولماوحلا،كنزلا

.ًايمويمارجيللم(06-04):جارخإلا–

رتليللم100/مارجوركيم1200:ءارمحلامدلاايالخ*:مسجلاةجسنأضعبيفزيكرتلا–

.رتليللم100/تامارجوركيم(110-80):امزالبلا*

رتليللم100/مارجوركيم(25000–2500):رعشلا*

.(18000:طسوتملا)

.ًايمويمارجيللم125:ةيذغألاماهسإ–

يفًامارجيللم30و،ماظعلايفمارج1.5)مارج(25-2):كنزلانممسجلانوزخم–

.(مدلايفتامارجيللم6و،دلجلا

.تايقوأ3/مارجيللم8.2:تايراحملا*:ةيذغألاىوتحم–

.تايقوأ3/مارجيللم5.3:يرقبلامحللاحئارش25

.تايقوأ3/مارجيللم2.5:جاجدلا*

.دحاوبوك/مارجيللم1.8:(ةوهطم)ةفاجلاايلوصافلا*

.دحاوبوك/مارجيللم0.9:بيلحلا26

.دحاوبوك/تامارجيللم5(Colostrum)ءابللا*

(Copper)ىوساحتلا

هراشتناببسبميلسلاصخشلاىلعاهصقنضارعأةداعرهظتاليتلاةيندعملارصانعلانم(63.55=يرذلاهنزوو،Cuهزمر)ساحنلاّدَعُي
. . ص..ه14**2-1*.د***ةهبيا،ة..خن . .

.مدلاامزالبو،ماظعلاو،تالضعلاو،سايركنبلاو،لاحطلاو،ةئرلاو،بلقلاو،نيتيلكلاىلعةعزومةيقبلاو،دبكلاوغامدلايف%35اهنم،ساحن

ةيقبلاطبترتنيحيف،(Ceruloplasmin)نيمزالبولويرسلابكرًمانّوكُمنيلويبولجلابمدلاامزالبيفساحنلانم(مارجيللم)90وحنطبتريو

. (Erythrocupren) نيربكورثرإلانيتورببطبتريفءارمحلامدلاايالخيفدوجوملاساحنلااّمأ.نيمويبولألاب

Importanceof)ناسناللىساحتلاةيمهأ Copperfor Human)

:يتأياميفناسنإللساحنلاةيمهألامجإنكمي

.ةيبصعلافايلألابطيحملا(MyelinSheath)نيلايملافالغنيوكتلةمزاللاةرفسفملانوهدلاونيجالوكلاعينصتيفماهسإلا-أ

كيبروكسألاضمحزيديسكأو))Tyrosinase(زينيسوريتلا:لثم،)EnzymeSystems(ةيميزنإلاماظنلانمديدعللًاطشنُملمعلا–ب

)Ascorbiccid Oxidase(،زيديسكوريفلاو)Ferroxidase(،زيديسكأس–موركوتيسلاو)CytochromC Oxidase(ه

DailyNeed)ىوساحتلانمةيمويلاةجاحلا of Copper)

ترّدق(م1989)يكيرمألاينطولاثاحبألاسلجميفةيذغتلاوءاذغلاةئيهنأالإ،ساحنلل(RDA)ةحرتقملاةيئاذغلاتارّرقملادّدحتمل

:يتآلاوحنلاىلعهنممسجلاةجاحبيفتيتلاةيمويلاتاجاحلا
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.موي/ساحنمارجيللم(0.7–0.4):(ةنس–ةدالولانم)عضرلا•

.موي/ساحنمارجيللم(1–0.7):(تاونس3–1)لافطألا•

.موي/ساحنمارجيللم(1.5–1):(تاونس6-4)لافطألا•

.موي/ساحنمارجيللم(2–1):(تاونس10–7)لافطألاو

.موي/ساحنمارجيللم(25-15):(ًاثانإوًاروكذ)نوقهارملا•

.موي/ساحنلانمتامارجيللم(3–1.5):(ًاثانإوًاروكذ)نوغلابلا•

SourcesofCopper)يمويلاءاذغلايفساحنلارداصم in DailyFood)

،وكاكلاو،تايلوقبلاو،بوبحلاو،تارّسكملاو،ةدبكلاو،تايراحملاو،تايفدصلا:لثم،ةيتابنلاوةيناويحلاةيذغألامظعميفساحنلادجوي

.ساحنلانمةيمويلاهتاجاحنمرثكأىلعةيئاذغلاةبجولالوانتنمناسنإلالصحيو،ةيقرولاتاوارضخلاو،كامسألاو،موحللاو،ضيبلاو

SymptomsofCopper)ناسنإلاىلعىساحتلاصقنضارعأ Deficiency)

.نيبولجوميهلاوءارمحلامدلاايالخىوتسمضافخناو،ايمينألابةباصإلا•

.نيلايملافالغنّوكتمدعىلإيضفتةيبصعتابارطضاثودح•

ضرمبةباصإلاىلإيدؤياّمم،(ينبلانوللابدلجلانّولتنعةلوؤسم)دلجلايف(Melanin)نيناليملاةغبصنيوكتيفصقنثودح•

.مسجلايفنيناليملاةغبصمادعنانمجتنيخنتميثاروللخوهو؛Albinismقاهملابةقباسلاةلاحلافّرعتامك.(Vitiligo)قاهبلا

Oمدلايفلورتسللوكلاىوتسمعافترا.

يسيكلافيلتلاو،ركارويشاوكلاو،كايلسلا:لثم،ضارمألاضعببةباصإلالاحيفالإناسنإلاىلعساحنلاصقنضارعأرهظتال،ماعهجوبو

(CysticFibrosis)،سورفينلاو(ءالكلا:Nephrosis)،ءاذغلاضيأيفيثاروللخدوجولاحيفكلذكو.

ممستثودحىلإنايدؤيدق،سيساحنلامجانميفلمعلاوأ)(ةضّيبمريغ)ةدسكأتمةيساحنناوأيفماعطلاوهطنأىلإةراشإلاردجتو

.هنمةريبكتايمكلوانتةجيتنساحنلاب

DiseasesRelated)ساحتلابةطبترملاضارمألا to Copper)

(MenkesDisease)سكنيمضرم-1

ىلعساحنلاعيزوتيفللخو،(ةغبصلاةلقلا)رعشلانولبوحشو،رعشلليعيبطريغومنو،يلقعفلختثودحبضرملااذهضارعألثمتت

.فاطملاةياهنيفتوملاىلإكلذيضفيدقو،مسجلاةجسنأ

رمعيفًالتاقنوكيو،ةدحتملاتايالولايفءايحألاديلاوملانمدولوم(100000–50000)لكنمطقفدحاوصخشضرملااذهبباصي

ضافخناىلإةفاضإلاب،مدلاامزالبيف(Ceruloplasmin)نيمزالبولويرسلاىوتسموساحنلاىوتسميفضافخناثودحبزّيمتيو،تاونسثالث

لدعميففعضثدحيامك.نيتيلكلاولاحطلاوتالضعلاوءاعمألايفيطاخملاءاشغلايفساحنلامكارتو،غامدلاودبكلايفساحنلازيكرت

ريكفتلاةيلمعيفعجارتىلإيدؤيغامدلاباصعألدرطضممّدهتو،(CytochromeOxidase)زيديسكأموركوتيسلاميزنإوونيمزالبويرسلاعينصت

)Inteeaua Deterioration(%طاشنلاةلقو(Hypotonia)،ةيضرمتابونو(Seizures)،يعيبطلالدعملانملقأىلإمسجلاةرارحةجردضافخناو

)Hypothermia(،ةشاشهضرمبةباصإلاو،ىرخألانييارشلاوغامدلانييارشهّوشتىلإيدؤياّممةطبارلاةجسنألايفهّوشتثودحنعًالضف

عنموأ،غامدلافئاظونيسحتنودنم،نكلو.نيمزالبولويرسلاومريسلايفهاوتسمنمعفريديرولاقيرطنعساحنلالوانتنأدجودقو.ماظعلا

.همّدهتوهفلت
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(WilsonsDisease)نوسليوضرم2

زيكرتعافتراو،نيتيلكلاونيعلاةينرقوغامدلاودبكلايفهمكارتىلإيدؤياّممساحنلاضيأيفبارطضانمجتانيموسوموركيثاروضرموه

غامدلاودبكلايفساحنلامكارتىلإضيرمللةعيرسلاةجلاعملامدعيدؤتو.ًاضفخنملظينيمزالبولويرسلاىوتسمنأالإ،زرفملالوبلايفساحنلا

ءارمحلامدلاتاركلالحناو،(Hepatitis)دبكلاباهتلاو،(HepaticFailure)يدبكلالشفلاو،يدبكلافيلتلاو،باصعألافلتيفبّبستياّمم

.ءارمحلامدلاايالخنعنيبولجوميهلالاصفناببستيتلا(HemolyticCrisis)عيرسلا

ةيبالكلاداوملاضيرملاءاطعإبةجلاعملاةيلمعمتتو.ةداحلاهلحارمىلإضرملاروطتعنمتدقنوسليوضرملةركبملاةجلاعملاّنأركذُي

(ChelatingAgents)،نيماليسنب–دلثمنم(D-penicillamine)(12.5–25موي/ًامارجيللم)ساحنلابطابترالاىلعةريبكلاهتردقبزاتمييذلا

Dietaryand)ىوساحتللةيجولويبوةيتاتلخةيتاصحإ Biological Statistic for Copper)

(%95–85)ّنإذإ،رتليللم100/مارجوركيم(200–100)

.نيمزالبولويرسلابكرمنيوكتلنيلويبولجلابطبترمهنم

وأ،ةيئاذغلاةبجولايفةدوجوملاةيمكلافاعضأ10لوانت
وب

.(ةافولاببستدقةطرفملاةيمكلا)ًامارجيللم(15-10)

.ءاذغلايفةدوجوملاةيمكلانم%30

.موي/تامارجيللم(3-1)

لافطألااّمأ،دبكلايفهنم%10)ًامارجيللم(150-100)

ةيمكلافاعضأ(10-5)ىلعمهدبكيوتحيفةدالولاوثيدحلا

.غلابلاصخشلادبكيفةدوجوملا

.رتل/مارجيللم0.25ىلعيوتحيمألابيلح*

.رتل/مارجيللم0.09ىلعيوتحيرقبلابيلح*

:مدلاامزالبيفساحنلاىوتسم–

:صاصتمالالدعم–

:ةيذغألاماهسإ–

:ساحنلانممسجلانوزخم–

:ةيذغألاىوتحم–

(lodine)دويلا

اهنم؛دويلانمامارجيللم(50–25)وحنىلعمسجلايوتحيو،ناسنإلامسجيفةمهملارصانعلانم(127=يرذلاهنزوو،اهزمر)دويلاّدَعُي

ةيباعللاددغلاو،مدلاو،ماظعلاو،تالضعلاو،ضيابملاو،دلجلا:لثم،هتازارفإومسجلاةجسنأىلعةعزومةيقبلاو،ةيقردلاةدغلايفةدوجوم%75

.اهريغو،ةييدثلاو

Importanceof)ناسناللدويلاةيمهأ lodine for Human)

:يتأياميفناسنإللدويلاةيمهألامجإنكمي

–T3)(Tri(نينوريثلاديدوييثالثنومره:لثم،ةيقردلاةدغلاتانومرهلةسيئرلاتانّوكملادحأ• lodothyronine(،نومرهو

.(T4) (Thyroxin) نيسكوريثلا

يلسانتلاويلضعلاويرودلازاهجلاةطشنأو،يساسألاضيألالدعمميظنتيفلثمتي،مسجلالخادًايويحًارودنيسكوريثلابعليو

،تاموسوبيارلاةطاسوبنيتوربلاعينصتو،ءاعمألانمزوكولجلاصاصتماو،أنيماتيفىلإنيتوراكلاليوحتىلعةدعاسملاو،يبصعلاو

.مدلايفلورتسلوكلاىوتسمضفخو،رثاكتلاتايلمعو
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DailyNeed)دويلانمةيمويلاةجاحلا of lodine)

:يتآلاوحنلاىلعدويلل(RDA)ةحرتقملاةيئاذغلاتارّرقملا(م1989)يكيرمألاينطولاثاحبألاسلجميفةيذغتلاوءاذغلاةئيهتدّدح

.موي/دويلانمًامارجوركيم(50-40):(ةنس–ةدالولانم)عضرلا•

.موي/دويلانمًامارجوركيم(120-70):لافطألاه

.موي/دويلانمًامارجوركيم150:تانسملاو،تاغلابلاو،تاقهارملاو،نونسملاو،نوغلابلاو،نوقهارملا•

،موي/دويلانمًامارجوركيم175،لماوحلا•

.موي/دويمارجوركيم200:تاعضرملا•

Sourcesoflodine)يمويلاءاذغلايفدويلارداصم in DailyFood)

ةيتابنلاةيذغألايفهتبسناّمأ.%0.01ةبسنبيدويلاحلملاو،كامسألاو،تايفدصلاو،يربمجلا:لثم،ةيرحبلاةيذغألايفةرثكبدويلادجوي

ًاعبت(ضيبلاو،موحللاو،هتاجتنموبيلحلا)ةيناويحلاةيذغألايفدّدحتتنيحيف،تاتابنلااهيفومنتيتلاةبرتلايفةدوجوملادويلاةيمكلًاعبتددحتتف

ايوصلالوفوفوفلملاوتفللااهنمو،(CabbageFamily)ةيبنركلاةلئاعلانأىلإةراشإلاردجتو.اهيفدويلاةيمكو،ناويحلاهبىذغتييتلافلعلاعونل

.وهطلاةرارحبطّبثتاهنأالإ،دويلاصاصتماقيعتداوميهو:(Gotrogens)(هيقردلاةدغلامخضتلةببسم)ةقردمداومىلعيوتحت،تفللاروذبو

Symptomsof)ناسنإلاىلعدويلاصقنضارعأ lodine Deficiency)

.نيسكوريثلانومرهصقنةجيتن(Golter)ةيقردلاةدغلامخضتضرمبةباصإلا•

.مسجلايفةقاطلاجاتنإوةيئاذغلارصانعلاةدسكأءطب•

ىلعقلطيو،نطبلامخضتو،ناسللاوهجولامجحربكو،توصلاةنوشخو،مّزقتلاو،ةسردملالبقامىوتسمىلإلفطلالقعومنفقوت•

.(Cretinism)ةءامقلامساةلاحلاهذه

Dietaryand)دويللةيجولويبوةيتاتلخةيتاصحإ Biological Statistic for lodine)

.%10:موحللا،%50:هتاجتنموبيلحلا*:ةيذغألاماهسإ–

ًامارجوركيم(1420-20)نيبامبيلحلاىوتحمحوارتي*

.رتل/دويلانم

وحنبمسجلادمت(مارج1.25)يدويلاحلملانمةقعلم%4*

.دويلانمًامارجوركيم95

(3000–300)وحنىلعيوتحتةحلاملاهايملاكامسأ*

.مارجوليك/دويلانممارجوركيم

.ةيقردلاةدغلايفتامارجيللم8وحن)ًامارجيللم(50-20):دويلانممسجلانوزخم–
وب

.(ىرخألاةجسنألايفةدوجوملاةيمكلافعض2500يأ

.(%0.01)نويلملايفءزج100:حلملايفةفاضملا(Potassiumlodate)مويساتوبلاتادويأزيكرت–
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مارج/ًامارجوركيم50.ةيفاكةيمكلوانتلاحيف*:دويلانمةلوانتملاةيمكلامييقت–

.نينيتايرك

مارج/ًامارجوركيم25ةلوانتملاةيمكلاةلقلاحيف*

.نينيتايرك

.مدرتليللم/دويلانمتامارجوركيم3نملقأةيقردلاةدغلاطاشنةلقلاحيفمدلايفدويلاىوتسم–

: ( Hypothyroidism )

.مدرتليللم/دويلانمتامارجوركيم(8–4):ةيعيبطلاةلاحلايفمدلايفدويلاىوتسم–

.مدرتليللم/دويلانمًامارجوركيم11نمرثكأةيقردلاةدغلاطاشنطرفلاحيفمدلايفدويلاىوتسم–

(Hyperthyroidism)(نيتوربلابطبترملادويلارابتخا):

(Manganese)زينجنملا

،ةئرلاو،دبكلاو،نيتيلكلاو،ةيماخنلاةدغلاو،ماظعلا:لثمنم،مسجلاةجسنأمظعميف(55=يرذلاهنزوو،Mnهزمر)زينجنملارشتني

.ةيلخلاةاونو،ةيلخلامزالبوتيسو،ةماضلاةجسنألاو،تالضعلاو

ImportanceofManganese)ناسناللزينجنملاةيمهأ for Human)

:يتأياميفناسنإللزينجنملاةيمهألامجإنكمي

،(Prolinase)زينيلوربلا:لثم،ةقاطللةدلوملاةيئاذغلارصانعلاضيألةيرورضلاتاميزنإلانمديدعلاطيشنتىلعةدعاسملا-أ

Pyruvate) زيليسكوبركتافوريبو ، (Superoxidase Dismutase) زيتويمزيدزيديسكألاربولساو ،(Isomerase) زيريموسيألاو

Carboxylase(،زينجرألاو)Arginase(،تازيديتببلاو)Peptidases(،ةيطاخملاتارديهوبركلاعينصتلةمزاللاتاميزنإلاكلذكو

. ( Mycropolysaccharides )

.ةماضلاةجسنألاوماظعلاومنو،باصعألاةباجتساميظنتو،رثاكتلاةيلمعيفةيلعافبماهسإلا–ب

DailyNeed)زينجنملانمةيمويلاةجاحلا of Manganese)

ترّدق(م1989)يكيرمألاينطولاثاحبألاسلجميفةيذغتلاوءاذغلاةئيهنأالإ،زينجنملل(RDA)ةحرتقملاةيئاذغلاتارّرقملادّدحتمل

:يتآلاوحنلاىلعهنممسجلاةجاحبيفتيتلاةيمويلاتاجاحلا

.موي/زينجنممارجيللم(1–0.3):(ةنس–ةدالولانم)عضرلا•

،موي/زينجنملانمتامارجيللم(3–1):لافطألا•

.موي/زينجنملانمتامارجيلم(5-2):(ًاثانإوًاروكذ)نونسملاو،نوغلابلاو،نوقهارملا•

ةريبكتايمكقاشنتساةجيتنكلذبّبسيدقنيدعتلابلمعلانكلو،ممستثودحىلإيدؤيالزينجنملابةينغلاةيذغألالوانتيفطارفإلاّنإ

بلصتو،(عانق)هجولاحمالملاريغتةروصبممستلاضارعأرهظتو،دبكلاويزكرملايبصعلازاهجلايفزينجنملامكارتيو.زينجنملارابغنم

.ةحرمتازفقهللختتيذلايشملاو،ةدارإلانعجراخلاكحضلاو،نيديلاشاعتراو،تالضعلا

SourcesofManganese)يمويلاءاذغلايفزينجتملارداصم in DailyFood)

تاوارضخلاو،ةوهقلاو،ياشلاو،تارّسكملاو،ضيبألازرألاو،ةلماكلابوبحلاو،تايلوقبلا:لثم،ةيتابنلاةيذغألامظعميفةرثكبزينجنملارفاوتي

.زينجنملابةريقفةيناويحلاةيذغألاّدَعُتو.ةيقرولا
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SymptomsofManganese)ناسنإلاىلعزينجنملاصقنضارعأ Deficiency)

.ةعونتملاةيذغألايفةرثكبهرفاوتىلإًارظن،ناسنإلاىلعزينجنملاصقنضارعأفَرعُتال

Dietaryand)زينجنمللةيجولويبوةيتاتلغةيتاصحإ Biological Statistic for Manganese)

.ًامارجيللم20:زينجنملانممسجلانوزخم–

.رتليللم100/ًامارجوركيم(20-4):مدلاامزالبيفزينجنملاىوتسم–

.ءاذغلايفةدوجوملاةيمكلانم(%4-3):صاصتمالالدعم–

.(ياشلاهردصمريبكءزج)ًايمويتامارجيللم(7-25):ةيذغألاماهسإ–

.نيغلابللمسجلانزونممارجوليك/ًامارجوركيم(70–35):تاجاحلا–

(Fluorine)رولفلا

ًاثيدحرهظدقو،دلجلاو،نانسألاانيمو،ماظعلا:لثم،ناسنإلامسجءازجأضعبيفةليلقتايمكب(19=يرذلاهنزوو،Fهزمر)رولفلادجوي

.سوستلانمنانسألاةياقوىفرصنعلااذهةيمهأ

Importanceof)ناسناللرولفلاةيمهأ Fluorine for Human)

:يتأياميفناسنإللرولفلاةيمهألامجإنكمي

(OH)تيتابأيسكورديهلاتارولببيسرتىلعلمعيهنأل؛سوستلاةمواقمىلعنانسألاةدعاسم-أ (Hydroxyapatite)و(Ca.(PO

يذلا(Fluorapatite)تيتابارولفلانيوكتل(OH)ليسكورديهلاةعومجملحمرولفلالحيثيح،سلكتلاةيلمعلالخنانسألايف

.سوستللةمواقموةوقوةبالصرثكأنانسألالعجي

.ماظعلاةشاشهضرمبةباصإلانمنينسملاةياقو-ب

.نانسألاللحتىلعلمعتضامحأىلإتارديهوبركلالّوحتيتلا،مفلالخادةدوجوملاايريتكبلاطاشنطيبثت-ج

DailyNeedof)رولفلانمةيمويلاةجاحلا Fluoride)

ترّدق(م1989)يكيرمألاينطولاثاحبألاسلجميفةيذغتلاوءاذغلاةئيهنأالإ،رولفلل(RDA)ةحرتقملاةيئاذغلاتارّرقملادّدحتمل

:يتآلاوحنلاىلعهنممسجلاةجاحبيفتيتلاةيمويلاتاجاحلا

.موي/رولفلانممارجيللم(1–0.1):(ةنس–ةدالولانم)عضرلا•

.موي/رولفلانممارجيللم(2.5–0.5):(تاونس10–1)لافطألا•

.موي/رولفلانممارجيللم(2.5–1.5):تاقهارملاو،نوقهارملا•

.موي/رولفلانمتامارجيللم(4–1.5):تاغلابلاو،نوغلابلا•

SourcesofFluoride)يمويلاءاذغلايفرولفلارداصم in Dairy Food)

ضيبلاو،نجاودلاو،خنابسلاو،ةوهقلاو،ياشلاوتايلوقبلاو،(اهريغونيدرسلاونوملسلاكامسأ)ةيرحبلاةيذغألايفةرثكبرولفلادجوي

ءزجىلعةداعيوتحييذلابرشلاءامّدَعُيو.تابنلااهيفومنييتلاةبرتلايفرولفلازيكرتلًاعبتدّدحتيهكاوفلاوتاوارضخلايفهزيكرتّنأالإ.لماكلا
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عضونكميامك.سوستلانملافطألانانسأةياقولنانسألانيجاعممظعمىلإرولفلاًاثيدحفاضيو.ناسنإللسيئرلاردصملارولفلانمنويلملايف

.(FluorideTablets)بوبحةروصبهلوانتوأ،نانسألاىلعًايعضومرولفلا

Symptomsof)ناسنإلاىلعروفلاىصقتضارعأ Fluoride Deficiency)

.نانسألاسوست•

.نينسملاىلإةبسنلابماظعلاةشاشهضرمبةباصإلالامتحا•

ةروصبهضارعأرهظتيذلايرولفلاممستلابىّمسُيامثودحىلإ(ايمويرثكأوأنويلملايفءزج8–1.5(رولفلالوانتيفطارفإلايدؤيو

دومعلاو(Sclerosis)فيراضغلاوماظعلابلصتو،نانسألايفرفحنيوكتاهبحاصي،ةمئادلالافطألانانسألمانأىلعءادوسلاىلإةلئامةيدامرعقب

.ةبكرلاينثوءانحنالاةبوعصو،يرقفلا

Dietaryand)رولفللةيجولويبوةيتاتلخةيتاصحإ Biological Statistic for Fluoride)

.مارج2.6

.(رتل/دحاومارجيللم)(1PPM)نويلملايفدحاوءزج

.نويلملايفءزج(10-5)ىلعيوتحتفةيرحبلا

.تاونسةّدعًايمويًاماريللم(80-20)

.(سيئرلاردصملا)ًايمويمارجيللم(1.5–1)

.(ةدعملانمهمظعم)(%90–75)

ًاعقبتبّبسُينويلملايفءازجأ)10–2(ىلعءاملاءاوتحا

)Stain(نانسألاانيميف)Fluorosis(لافطألاىدل.

غولبلاةلحرملالخًايموينويلملايفءازجأ8نيغلابلالوانت

:رولفلانممسجلانوزخم–

:برشلاهايمميعدت–

:ةيذغألاماهسإ–

:ةماسلاةعرجلا–

:مغدملابرشلاءامماهسإ-

:صاصتمالالدعم–

:ءاملايفيلاعلازيكرتلاريثأت–

(Selenium)موينيليسلا

،دبكلاو،نيتيلكلايفةعفترمبسنبزكرتيو،اهنمةينهدلاادعاممسجلاةجسنأمظعميف(79=يرذلاهنزوو،Seهزمر)موينيليسلادجوي

.نيتيصخلاو،بلقلاو،لاحطلاو

Importanceof)ناسناللموينيليسلاةيمهأ Selenium for Human)

:يتأياميفناسنإللموينيليسلاةيمهألامجإنكمي

.ءارمحلامدلاايالخةدسكأعنميهنإفاذهل،ـهنيماتيفةدعاسمباّمإو،هدحواّمإ:ةدسكألاداضملمعمسجلالخادلمعلا•

.دبكلالالحناىلعلمعييذلا)KeshansDisease(ناشيكضرمبةباصإلانمناسنإلاةياقو•
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ىلعدعاسييذلا(GlutathionePeroxidase)زيديسكوريبلانويثاتولجميزنإطاشنطبثيهنأل؛دسكأتلانمايالخلاةيشغأةيامح•

.ةّرحلاروذجلانيوكت

.ةقاطلاجاتنإلةيروفسوفلاةدسكألاثودحيفماهسإلا•

DailyNeeds)موينيليسلانمةيمويلاةجاحلا of Selenium)

:يتآلاوحنلاىلعموينيليسلل(RDA)ةحرتقملاةيئاذغلاتارّرقملا(م1989)يكيرمألاينطولاثاحبألاسلجميفةيذغتلاوءاذغلاةئيهتدّدح

.موي/موينيليسلانمًامارجوركيم(15-10):(ةنس–ةدالولانم)عضرلا•

.موي/موينيليسلانمًامارجوركيم20:(تاونس6–1)لافطألا•

.موي/موينيليسلانمًامارجوركيم30:(تاونس10-7)لافطألا•

.موي/موينيليسلانمًامارجوركيم(50-40):نوقهارملا•

.موي/موينيليسلانمًامارجوركيم70،نونسملاو،نوغلابلا•

.موي/موينيليسلانمًامارجوركيم(50-45):تاقهارملا•

.موي/موينيليسلانمًامارجوركيم55:تانسملاو،تاغلابلا•

.موي/موينيليسلانمًامارجوركيم65:لماوحلا•

.موي/موينيليسلانمًامارجوركيم75:تاعضرملا•

SourcesofSelenium)يمويلاءاذغلايفموينيليسلارداصم in DailyFood)

ةروصبةداعدجويو،ضيبلاو،نجاودلاو،موحللاو،كامسألاو،يوالكلاو،ةدبكلا:لثم،ةيناويحلاةيذغألايفةرثكبموينيليسلارفاوتي

نيتسيسونيلسو،(Lenomethionine)نينويثمونيلةروصبنينويثملاونيتسيسلاكةينيمألاضامحألابطبتريهنإيأ،تانيتوربلابًادحتمةيوضع

)Selenocysteine(.لوانتيفطارفإلايدؤيو.تابنلااهيفومنييتلاةبرتلايفهزيكرتىلعاهاوتحمفقوتيو،موينيليسلابةريقفةيتابنلاةيذغألاّدَعُتو

.ةثللاباهتلاواهسوستىلإنانسألاروطتءانثأيفموينيليسلللافطألا

SymptomsofSelenium)ناسنإلاىلعموينيليسلاصقنضارعأ Deficiency)

تابوعصلاةفعاضمىلإ–لافطألاىدلتارعسلاونيتوربلاصقننمةجتانلاةيذغتلاءوستالاحضعبيف–موينيليسلاصقنيدؤيدق

.ناسنإلاىلعهدحوهصقنضارعأفَرعُتالو،تاديقعتلاو

Dietaryand)موينيليسللةيجولويبوةيتاذلخةيتاصحإ Biological Statistic for Selenium)

يفهزيكرتلًاعبت)رتل/(mmol)لوموركيم(10-086):مدلايفموينيليسلاىوتسم–

.(ةبرتلا

.موي/مارجيللم(0.2–0.05):ةيذغألاماهسإ–

.موي/مارجيللم0.2نمرثكأ:ةماسلاةعرجلا–
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.دبكلايفامارجيللم13:موينيليسلانممسجلانوزخم–

.فاجلانزولانممارجوليك/مارج(0.3–0.1):ةفلتخملاتاتابنلايفموينيليسلازيكرت–

.ءاذغلايفةدوجوملاةيمكلانم(%80–44):صاصتمالالدعم–

(Chromium)موركلا

،نيتيصخلاو،نيتيلكلاو،لاحطلاو،رعشلايفزكرتيوهو،غلابلاناسنإلامسجيف(52=يرذلاهنزوو،Crهزمر)موركتامارجيللم5وحندجوي

GlucoseTolerance)زوكولجلالّمحتلماعبكرمّدَعُيو.نيتئرلاو،غامدلاو،بلقلاو،سايركنبلاو Factor GTF)وهو،موركللًايجولويسفلعافلالكشلا

.(كيماتولجلاو،نيتسيسلاو،نيسيلجلا)ةينيمأضامحأةثالثونيساينلانيماتيفىلعيوتحييوضعبكرم

Importanceof)ناسناللموركلاةيمهأ Chromium for Human)

:يتأياميفناسنإللموركلاةيمهألامجإنكمي

ىلعهلابقتساعقاومبلاصتالاونيلوسنألالقنىلعلمعي(GTF)زوكولجلالمحتلماعنأل،تارديهوبركلاضيأةيلمعيفماهسإلا-أ

.هضيأوزوكولجلاصاصتماىلعدعاسياّمم،ايالخلاةيشغأ

.(RNA)بهطابتراىلإًارظن،نيتوربلاعينصتامبرو،ةينهدلاضامحألاولورتسلوكلاعينصتىلعةدعاسملا-ب

. (Enzyme Systems) ةيميزنإلامظنلاضعبطيشنت–ج

DailyNeed)موركلانمةيمويلاةجاحلا of Chromium)

ترّدق(م1989)يكيرمألاينطولاثاحبألاسلجميفةيذغتلاوءاذغلاةئيهنأالإ،موركلل(RDA)ةحرتقملاةيئاذغلاتارّرقملادّدحتمل

:يتآلاوحنلاىلعهنممسجلاةجاحبيفتيتلاةيمويلاتاجاحلا

.موي/موركلانمًامارجوركيم(60–10):(ةنس–ةدالولانم)عضرلا•

.موي/موركلانمًامارجوركيم(30-20):(تاونس3-1)لافطألا•

.موي/موركلانمًامارجوركيم(120-30):(تاونس6-4)لافطألا•

.موي/موركلانممارجوركيم(200–50):(ًاثانإوًاروكذ)نوغلابلاو،نوقهارملاو،(تاونس10-7)لافطألا•

SourcesofChromium)يمويلاءاذغلايفموركلارداصم in DailyFood)

Trivalent) ؤفاكتلايثالثموركةروصببرشلاهايميفلجويامك.ةلماكلابوبحلاو،ةدبكلاو،نابجألاو،موحللايفةديجبسنبموركلالجوي

Chromium(ه

SymptomsofChromium)ناسنإلاىلعموركلاصقنضارعأ Deficiency)

نايرشلايفررضو،ةينيمألاضامحألاضيأيفبارطضاو،مسجلايفنيجوكيالجلانوزخمةلقو،ومنلاءطبيفموركلاصقنضارعألثمتت

ةباصإلاوأ،ةديدشلاةيذغتلاءوستالاحيفرهظتموركلاصقنضارعأنأىلإةراشإلاردجتو.مدلايفلورتسلوكلاىوتسمعافتراةلاحيفيطروألا

.ضرملااذهجلاعيالهنأالإ،موركلالوانتنميركسلاضرمبنوباصملاصاخشألاديفتسيو،ةيومدلاةيعوألاضارمأوأ،يركسلاضرمب
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DiseasesRelated)موركلابةطبترملاضارمألا to Chromium)

عفترملاةينهدلاتانيتوربلالورتسلوكزيكرتعافتراىلإيدؤي،مايأ5ةّدمًايموي/مارجوركيم200رادقمبموركلالوانتنأتاساردلاتتبثأ

لّمحتيفنّسحتثودحىلإيدؤياّمم،نيلوسنألاوزوكولجلاتايوتسمضفخىلعلمعيموركلاتامغدملوانتنأامك.(HDL-Cholesterol)ةفاثكلا

،مدلايفزوكولجلاىوتسمعافتراو،زوكولجلالّمحتفعضيفًايئزجًاببسنوكتدقموركلالوانتةلقنإف،ماعهجوبو.(GlucoseTolerance)زوكولجلا

.نيلوسنألابةجلاعمللةباجتسالامدعو،(Glycosuria)لوبلايفزوكولجلاىوتسمعافتراو،مدلايفزوكولجلاىوتسمضافخناو

Dietaryand)موركللةيجولويبوةيتاتلخةيتاصحإ Biological Statistic for Chromium)

.تامارجيللم(10-5):موركلانممسجلانوزخم–

.(PPb)نويلبلايفءازجأ3:امزالبلايفموركلاىوتسم–

.ًايموي(ppm)نويلملايفًاءزج20:هكاوفلا*:ةيذغألاماهسإ–

.ًايموي(ppm)نويلملايفًاءزج(55-30):تاوارضخلا*

.ًايموي(ppm)نويلملايفًاءزج(70-30):بوبحلا*

.ًايمويمارجوركيم(100-50):ةلماكتملاةيئاذغلاةبجولا*

.ءاذغلايفةدوجوملاةيمكلانمR:(0.5–%2):صاصتمالالدعم–

R:(10–%25)ؤفاكتلايثالثلاموركلانم(+++Cr)

.(GTF)زوكولجلالّمحتلماعيفدوجوملا

kيوضعلاريغموركلانم%1ال.

.موركلانم%83:بوبحلانحطنمدقافلا-

ثودحلديجرشؤم)مارجوليك/(Umol)لوموركيم(6-3):رعشلايفموركلازيكرت–

.(صقنلا

.ةفورعمريغ:ةمالسلاةعرجلا–

(Molybdenum)مويندبيلوملا

ايالخو،دبكلاو،نيتيلكلايفزكرتيوهو،تامارجيللم9وحنبغلابلاصخشلامسجيف(96=يرذلاهنزوو،M0هزمر)مويندبيلوملاةيمكرّدقت

.(AdrenalCells)ةيرظكلاايالخلاو،مدلا

ImportanceofMolybdenum)ناسناللمويندبيلوملاةيمهأ for Human)

:يتأياميفناسنإللمويندبيلوملاةيمهألامجإنكمي

ةدسكألنيرورضلا(XanthineOxidase)نيثنازلازيديسكأميزنإو،)AldehydeOxidase)ديهدلألازيديسكأميزنإتانّوكمدحأ–أ

.يلاوتلاىلعةيليسكوبراكضامحأىلإتارديهدلألاةدسكأو،كيرويضمحىلإنيثنازلا

.روفسوفلابظافتحالاىلعنانسألاةردقنمديزيهنأل:سوستلانمنانسألاةيامح-ب

.نيجورتينلاتبثتيتلاايريتكبلاو،(Mycotoxins)ةيرطفلامومسلازرفتيتلاتايرطفلاومنىلعلمعلا-ج
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DailyNeedof)مويندبيلوملانمةيمويلاةجاحلا Molybdenum)

(م1989)يكيرمألاينطولاثاحبألاسلجميفةيذغتلاوءاذغلاةئيهنأالإ،مويندبيلوملل(RDA)ةحرتقملاةيئاذغلاتارّرقملادّدحتمل

:يتآلاوحنلاىلعهنممسجلاةجاحبيفتيتلاةيمويلاتاجاحلاترّدق

.موي/مويندبيلوملانمًامارجوركيم(40-15):(ةنس–ةدالولانم)عضرلا•

.موي/مويندبيلوملانمًامارجوركيم(50-25):(تاونس3–1)لافطألا•

.موي/مويندبيلوملانمًامارجوركيم(75-30):(تاونس6-4)لافطألا•

.موي/مويندبيلوملانمًامارجوركيم150-50:(تاونس10-7)لافطألا•

.موي/مويندبيلوملانمًامارجوركيم(250-75):(ًاثانإوًاروكذ)نوغلابلاو،نوقهارملا•

SourcesofMolybdenum)يمويلاءاذغلايفمويندبيلوملارداصم in DailyFood)

.ةلماكلابوبحلاو،نجاودلاو،ءارمحلاموحللاو،ةيلكلاو،ةدبكلاو،ةفاجلاايلوصافلاو،ءالزابلايفةديجتايمكبمويندبيلوملادجوي

SymptomsofMolybdenum)ناسنإلاىلعمويندبيلوملاصقنضارعأ Deficiency)

.ةعونتملاةيذغألانمهتاجاحلماكىلعهلوصحىلإًارظن،ناسنإلاىلعمويندبيلوملاصقنضارعأفَرعُتال

Dietaryand)مويندبيلومللةيجولويبوةيئاذغةيئاصحإ Biological Statistic for Molybdenum)

.تامارجيللم9:مويندبيلوملانممسجلانوزخم–

وأ،(مارجيللم0.35:طسوتملا)ًايمويمارجيللم(0.46-0.1):ةيذغألاماهسإ–

.(ىرخأقطانم)موي/مارجيللم(2–0.5)

.رتل/(nmol)لومونان(700–30):مدلايفمويندبيلوملاىوتسم–

/ًامارجيللم15–10)عفترمزيكرتبمويندبيلوملالوانتّنإ:ةطرفملاةعرجلا–

ةعارزببسب(Gout)سرقنلابةباصإلاىلإيدؤي(موي

.مويندبيلوملابًادجةينغةبرتيفةيمانلاتاتابنلا

(Cobalt)تلابوكلا

.(59=يرذلاهنزوو،Coهزمر)تلابوكلانممارج0.005وحنىلعغلابلاناسنإلامسجيوتحي

اللوم

رحلاتلابوكلانإف،ىرخاةرابعبو.ةرتجملاتاناويحلليمضهلازاهجلالخادايريتكبلاةطاسوبعنصييذلايبنيماتيفبيكرتيفلخديوهو

.يبنيماتيفعينصتيفهنمةدافتسالامدعىلإًارظن،ةيئاذغلاةيحانلانمناسنإللًايرورضسيل

Importanceof)ناسناللتالايبوكلاةيمهأ Cobaltfor Human)

:يتأياميفناسنإللتلابوكلاةيمهألامجإنكمي

.ايبيلنيماتيفتانّوكمدحأ–أ
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. (Phosphotranspherase) زيريفسنارتوفسوفلاميزنإطيشنتىلعةدعاسملا–ب

زاهجو،ماظعلاعاخنيف(laryCells)يلرالايالخًاصوصخ،ةيويحلااهفئاظوءادأىلعمسجلايفةعونتملاايالخلاةدعاسم-ج

.يبصعلازاهجلاو،يوعملاةدعملا

DailyNeeds)تلايوكلانمةيمويلاةجاحلا of Cobalt)

ةيمويلاهتاجاحبناسنإلاةلماكتملاةيئاذغلاةبجولاديوزتىلإكلذببسىزعُيدقو،(RDA)تلابوكللةحرتقمةيئاذغتارّرقمًاثيدحدجوتال

.يبنيماتيفةروصبايمويتلابوكمارجوركيموحنىلإناسنإلاجاتحي،ماعهجوبو.تلابوكلانم

Sourcesof)يمويلاءاذغلايفتلابوكلارداصم Cobaltin DailyFood)

دجويو،ةيرحبلافادصألاو،راحملاو،نجاودلاو،كامسألاو،ءارمحلاموحللاو،يوالكلاو،ةدبكلا:لثم،ةيذغألانمديدعلايفتلابوكلارفاوتي

.ةيقرولاتاوارضخلاو،تايلوقبلاو،بوبحلايفاهبسأبالتايمكب

Dietaryand)تلايوكللةيجولويبوةيتاتلخةيتاصحإ Biological Statistic for Cobalt)

.(يبنيماتيفبيكرتنم%4لكشي)مارجيللم1.5:تلابوكلانممسجلانوزخم–

.ًايمويتامارجيللم3:ةيذغألاماهسإ–

.لوبلاعم%85:جارخإلا–

.رتليللم100/مارجوركيم:مدلاامزالبيفتلابوكلاىوتسم–

.موي/(Umol)لوموركيم500:ةماسلاةعرجلا–

بييوييبيج
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(TheWater)عاملا:اسداسحالسلانوكملا

.(30:ءايبنألا)«ّيَحءىشّلُكءاَمْلاَنِماَنْلَعَجَو»زيزعلاهباتكيفىلاعتلاق

ةايحلارارمتسال–نيجسكألادعب–ةيئاذغلارصانعلامهأنّمدَعُيوهو.(Hيo)نيجورديهلانمنيترذوةدحاونيجسكأةرذنمءاملافلأتي

مايأةدعدعبتوميهنأالإ،همسجيفةنزخملاةيذغألاىلعًادامتعاماعطنودنمعيباسأةّدعشيعينأناسنإللنكميذإ،ةيضرألاةركلاحطسىلع

.(%30)اهجراخو(%70)ايالخلالخادةعّزوُم،(%65)غلابلاصخشلانزويثلثوحنطسوتملايفءاملالكشيو.ءاملانممرُحاذإ(مايأ5-3)

.همسجيفةدوجوملاءاملاةيمكنم%20وحندقفينيحتوملاىلإناسنإلاضّرعتيو

ImportanceofWaterfor)ناسناللءاملاةيمهأ Human)

:يتأياميفناسنإللءاملاةيمهألامجإنكمي

.قرعلاو،ةمضاهلاتاراصعلاو،لوبلاو،افميللاو،مدلا:لثم،مسجلالئاوستانّوكمدحأ-أ

ةكرحلهسياّمم،مسجلاءازجأنيبكاكتحاللةعناملاةقلزلاةداملالمعكلذكو،ماعطلاعلبلهسييذلانيلملالمعءاملالمع-ب

.مسجلايفءاضعألاوتالضعلاولصافملا

لوبلاعممسجلاجراخاهحرطةيغب،(ضيألاتافلخم)ةراضلاداوملاو،مسجلالخادةيئاذغلارصانعللًالقانًاطسوهفصوبلمعلا-ج

.زاربلاوقرعلاو

.مسجلايفيزومسألاطغضلاميظنتىلعلمعلا-د

.ةدوربوأةرارحنمةيجراخلاتاريغتملاباهرثأتمدعىلعةظفاحملاو،مسجلاةرارحةجردميظنتىلعلمعلا-ه

لهسُياّمم؛تاميزنإلاضعبةدعاسمبنوهدلاوتانيتوربلاوتارديهوبركلليئاملاللحتلاوةيئاذغلارصانعلاةباذإىلعةدعاسملا-و

.مسجلالخاداهضيأواهصاصتماواهمضه

.مسجلالخادةيويحلاوةيئايميكلاتالعافتلاثودحلًابسانمًاطسوهفصوبلمعلا-ز

DailyNeed)عاملانمةيمويلاةجاحلا of Water)

،ةبلُصلاداوملاوحالمألابةريقفةيذغألوانتىلإو،ةلدتعملاةرارحلافورظيًفايمويءامرتل(15–1)وحنىلإميلسلاصخشلاجاتحي

ةقاطلايلامجإنمدحاويرولاكوليكلكلءاملانمدحاورتليللمساسأىلعءاملانمصخشلاةجاحديدحتنكميو،ةفيفخةيضايرنيرامتةسراممو

.عضرلالافطأللةكلهتسملاةقاطلايلامجإنمدحاويرولاكوليكلكلءاملانمرتليللم1.5و،نيغلابللةكلهتسملا

:اهمهأ،ةدعلماوعلًاعبتءاملانمةيمويلاناسنإلاةجاحدّدحتت،ماعهجوبو

Oةيوجلاةبوطرلالدعمضافخناو،ةرارحلاةجردعافترادنعءاملاىلإناسنإلاةجاحدادزت:ةيئيبلافورظلا.

.بيلحلاجاتنإلةيعيبطلااهتاجاحنعًالضف،(رتليللم900)ءاملانمةيفاضإةيمكىلإعضرملاةأرملاجاتحت،ةيجاتنإلا•

رايخلالوانتنأنيحيف،ءاملاىلإناسنإلاةجاحنمديزي،ةيئاذغلافايلألاوتانيتوربلاوةفاجلاوةحلمملاةيذغألالوانت:ءاذغلاعون•

.ءاملاىلإهتجاحنمللقيلئاوسلاوخيطبلاو
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يتلاءاملاةيمكةلقببسحضوياذهو،حيحصسكعلاو،ةلوانتملاءاذغلاةيمكضافخنابءاملاىلإناسنإلاةجاحلقت:ءاذغلاةيمك•

.مئاصلااهبرشي

Oايرويلافيفختلءاملانمةيمكلاهذهىلإجاتحتتاييدثلاّنأكلذ،رويطلاهيلإجاتحتاّممربكأءامةيمكىلإتاييدثلاجاتحت:عونلا

(Urea)كيرويلاضمحةروصبتانيتوربلااضيأتافلخمرويطلازرفُتنيحيف،اهتيّمُسيدافتلتانيتوربلااضيأنمةجتانلا(ricال

Acid)ةيّمُسلقألا.

SourcesofWaterin)يمويلاءاذغلايفءاملارداصم DailyFood)

:يه،ةسيئررداصمةثالثنمءاملاىلعناسنإلالصحي

ًايمويصخشلالوانتيو.امههباشامو،ةوهقلاو،ياشلاو،ةيزاغلاتابورشملاو،ءاملاتابورشملالمشت:(Beverages)تابورشملا•

.ةيعيبطلافورظلايفتابورشملانمرتل(1.5–1)وحن

جتانلايضيألاءاملارّدقيو.ايالخلالخادةيئاذغلارصانعلا(اضيأ)ةدسكأنمجتانلاءاملاوه:(MetabolicWater)يضيألاءاملا•

ًامارج107و،(%60)ًامارج60و،(%42)ًامارج42وحنبنوهدلاوأتارديهوبركلاوتانيتوربلانممارج100ةدسكأنم

.يضيألاءاملانمةيمويلاهتاجاحنم%10وحنىلعناسنإلالصحيو.يلاوتلاىلع(%107)

Waterin)يئاذغلاءاملا• Foods):نيبامًايمويهنمةلوانتملاةيمكلاحوارتتو.ناسنإلااهلوانتييتلاةيذغألايفدوجوملاءاملاوه

نيبامتاوارضخلاوهكاوفلايفءاملاةبسنحوارتت،ًالثمف.ءاذغلاعونفالتخابةيذغألايفءاملاةبسننيابتتو.رتليللم(400-50)

.(%50-40)نيبامموحللايفو،(%80-60)نيبامةوهطملابوبحلايفو،(%95–70)

SymptomsofWater)ناسنالاىلععاملاىصقتضارعأ Deficiency)

ضارعألامجإنكميو،ةليوطًاددُمةراحلاقطانملايفةفينعةيضايرنيرامتنوسرامينيذلانييضايرلاىلعءاملاصقنضارعأرهظتدق

:يلياميفءاملاصقن

وحنىلإةدوقفملاءاملاةيمكلصتنيحةيجولويسفلاتابارطضالاضعبروهظكلذكو،هلّمحتةجردوهتءافكوبعاللاءادأضافخنا•

.مسجلانزونم(%3-2)

.مسجلانزونم(%6–5)وحنىلإءاملانمدقافلالصينيحمدلاطغضوبلقلاتابرضلدعمو،مسجلاةرارحةجردلدعمعافترا•

.ءامةروصىلعهنزونم(%10–6)هتبسناممسجلادقفينيحةسولهلاوردخلاونايثغلابةباصإلاو،سفنتلالدعمدايدزا•

نيحةياهنلايفةافولاثدحتدقو،(HeatStroke)ةيرارحلاةمدصلاو،(ةمتعم)ايؤرلاحوضومدعو،ممصلاو،نايذهلابةباصإلا•

.ءامهنزونم%11مسجلادقفي

نيتيلكلاقيرطنعةدوقفملاةيمكلابسانتتو.لوبةروصىلعنيتيلكلاقيرطنعًايمويءامرتل(15-06)وحنمسجلادقفيناتيلكلا•

وأتانيتوربلابةينغةيئاذغةبجولوانتةلاحيفلوبلازارفإلقي،ًالثمف.مسجلااهنمصلختينأبجييتلاتالضفلاةيمكعمًايدرط

.مويدوصلاديرولكوايرويلالثمىرخأتابكرمو،(%97)ءامنملوبلانوكتيو.حالمألا

،وجلاةرارحةجرددايدزابةيمكلاهذهدادزتو،قرعةروصىلعًايمويءامرتل(05-03)وحندلجلاقيرطنعمسجلادقفي:دلجلا•

اهزرفييتلاةيمكلالافطألاىدلهتيمكقوفتو،مسجلاةرارحةجردميظنتلًادجًامهمًارمأقرعلانادقفّدَعُيو.يلضعلادوهجملاةدايزو

.دلجلاحطسةحاسمربكىلإًارظن،نوغلابلا

Oقيرطنعةدوقفملاءاملاةيمكدادزتو.ريفزلاءاوهعمءامراخبةروصىلع،ةئرلاقيرطنعًايمويءامرتل04وحنمسجلادقفي،ةئرلا

.قاشيلضعدوهجملذبوأ،قورحلاوأ،ىّمحلاوأ،باهتلالابةباصإلادنعو،سفنتلالدعمةدايزبةئرلا

فايلألاةيمكةدايزبةيمكلاهذهدادزتو،زاربلاعمنولوقلاقيرطنعًايمويءامرتل0.2وحنمسجلادقفي:(نولوقلا)ةيمضهلاةانقلا•

.ةيئاذغلاةبجولايفةلوانتملا

.ةلوانتملاةيمكلاعمبسانتتنأبجيناسنإلامسجنمًايمويةدوقفملاءاملاةيمكّنإف،ماعهجوبو
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Dietaryand)عامللةيجولويبوةيتاتلخةيتاصحإ Biological Statistic for Water)

.(مسجلانزونم%60)ًامارجوليك40*

.ايالخلالخادًارتل25*

.ايالخلاجراخًارتل15*

. ( %92–90)

.مارج1.07

.رتليللم(200–100):زاربلا*

.رتليللم(1500–1000):لوبلاالك

.رتليللم(400–250):ةئرلا*

رتليللم1000–رفص:يئرملاقرعلا*

.دحاويرولاكوليك/دحاورتليللم28

.(م37.5)مسجلانزونممارجوليك/ًارتليللم38*

.(م22)مسجلانزونممارجوليك/ًارتليللم22*

.دحاويرولاكوليك/رتليللم1.5*

.مسجلانزونممارجوليك/رتليللم110*

.(تاونس10)مسجلانزونممارجوليك/ًارتليللم40*

يرولاكوليك600ىلإجاتحيدحاورتل

.ةيلضعلاةيلعافلاو،طاشنلاةلق:مسجلانزونم(%5-4)*

.فافجلابةباصإلا:مسجلانزونم25%10

.ةافولاو،ةيومدلاةرودلافقوت:مسجلانزونم%20*

.(نيتلعافريغناتيلكلا)ًارتليللم20لوبلامجح*

ةيلعافيفيئزجروطتثودح)رتليللم200لوبلامجح*

.(نيتيلكلا

ةيلعافيفلماكروطتثودح)رتليللم300لوبلامجح*

.(نيتيلكلا

:ءاملانم(غلابلاصخشلا)مسجلانوزخم–

.ةقاطلارصانعنمدحاومارجةدسكأنمجتانلايضيألاءاملا–

:مسجلاءامنميمويلادقافلاىفلم-

نوغلابلا–يمويلاجايتحالا–

نوغلابلاوأ

نوغلابلاوأ

عضرلا

عضرلاوأ

لافطألا

:قرعةروصبدلجلانمءاملاجورخ–

:(مايا3ةدملعيضرلا)مسجلايفءاملانزاوت–
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،ضرملانعةمجانلابعاصملاوتالكشملاىلعبلغتلاىلعضيرملاةدعاسمىلإةيجالعلاةيذغتلافدهت

ىلإفدهتامك.(ةيعيبطلا)ةيداعلاهتبجولةنّوكملاةيئاذغلارصانعلاىفتاريغتلاضعبثادحإقيرطنعكلذو

ديحولاساسألاىهةيجالعلاةيذغتلانوكتدقو،ةيذغتلاءوسنمهتياقوو،تافعاضمةيأثودحنمضيرملاةياقو

.ضارمألاضعبجالعل

،ةيجالعلاةيذغتلاةيلمعلساسألاامهةيداعلاةيئاذغلاةبجولاوىفشتسملايفمّدقتيتلاةيئاذغلاةبجولاّنإ

ىلعنيعتي،ةيجالعلاةيذغتلانعثيدحلالبقو.ةيئاذغلارصانعلانمهتاجاحلماكىلعضيرملالصحيثيحب

مّدقتذإ،ميلسلاناسنإللةلماكتملاوةنزاوتملاةيئاذغلاتابجولاطيطختةقيرطبًاملموًاكردمنوكينأصخشلا

ًالماعاهفصوبوأ،هروطتوضرملامقافتعنمفدهبوأ،جالعللةيساسأةادأاهفصوبضيرمللةيئاذغلاةبجولا

.ضيرملاةجلاعميفةمدختسملاىرخالاقئارطللادعاسم

اهرصانعضعبتلّدُعةيداعةيئاذغةبجواهنأب(Therapeuticdiet)ةيجالعلاةيئاذغلاةبجولافيرعتنكمي

تابجوىلإنوجاتحيالًاعيمجىضرملانأبًاملع،ضيرملليحصلاعضولاعممءالتتلعونلاومكلاثيحنمةيئاذغلا

.ءاحصألااهلوانتييتلااهسفنةيداعلاتابجولالوانتمهضعبلنكميذإ،ةيجالعةيئاذغ

هذهدادزتو،ءاذغلاتابارطضاوةيذغتلاءوسراطخألنوضّرعمتايفشتسملايفىضرملانإف،ماعهجوبو

نوباصممهوىفشتسملاصاخشألاضعبهيفلخدييذلاتقولايفو.ىفشتسملايفمهئاقبةدمةدايزبراطخألا

دقو.ىفشتسملابةجلاعملاءانثأيفةيذغتلاءوستافعاضمبنورخآباصي،ةيئاذغتالكشممهلببسيضرمب

ةجلاعمىلإنوجاتحينيذلاىضرملاوأ،(SurgicalPatients)ةيحارجلاتايلمعلاىضرمفصنوحننأنّيبت

Protein–)نيتوربلاوتارعسلاصقنةجيتنةيذغتلاءوسضارعأضعبنوناعي(MedicalTreatment)ةيبط

energy Malnutrition).مدلايفةيضرملاايريتكبلاتافعاضمبنيباصملاةيحارجلاتايلمعلاىضرمنأامك

)SepticComplications(نيمويبلألاىوتسمضافخنابزيمتتيتلا،ركرويشاوكلابةهيبشلاةيذغتلاءوسلنوضّرعم

ىضرّمنأكلذىلإفضأ.مسجلاةجسنأيفءاملاسابتحاو،(MuscleWasting)تالضعلافعضو،ماريسلايف

.(Marasmus)سمسارملابةباصإللمهريغنمرثكأنوضّرعمةيبطلاةجلاعملاىلإنوجاتحينيذلاتايفشتسملا

مهنإف(Post-operation)ةيحارجلاتايلمعلاءارجإدعبةيذغتلاءوسضارعأمهيلعرهظتنيذلاىضرملااّمأ

ةجسنألامّدهتلدعمعافتراو،(Starvation)عوجلاةجيتنسمسارملاوركرويشاوكلابةجودزملاةباصإللنوضّرعم

.اهئانبةيلمعضافخناو
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يفةيضرملاايريتكبلاوعوجلاو،تايفشتسملايفىضرملاىدلنيتوربلاوةقاطلاصقن:امه،ةيذغتلاءوسلنيسيئرلانيببسلانإف،ماعهجوبو

نملقأ)مسجلانزوضافخنا:اهنم،نيتوربلاوةقاطلاصقنةجيتنةيذغتلاءوسبضيرملاةباصإنعفشكللةّدعقئارطدجوتو.(Sepsis)مدلا

يلامجإو،دلجلاتحتنهدلاةقبطكّمُسو،عارذلاةلضعطيحمو،(رتل/ًامارج30نملقأ)مريسلايفنيمويبلألاىوتسمو،(يلاثملانزولانم%80

ةجلاعملانألمدلايفةيضرملاايريتكبلانمصلختلابجي،ةيذغتلاءوستالاحىدحإفاشتكااهيفمتييتلاةظحللايفو.ءاضيبلامدلاايالخددع

.مدلايفايريتكبلاهذهدوجوةلاحيفةلعافنوكتالةيوعملاريغو،ةيوعملاةيذغتلا:اهيعونبةيئاذغلا

Importanceof)ةيجالعلاةيذغتلاةيمهأ Therapeutic Nutrition)

.ةيذغتلاملعيفًالقتسمًاصصختاهفصوبسَّردُتتحبصأف،ضارمألاةجلاعميفلعافلااهرودىلإًارظن،ةيجالعلاةيذغتلابمامتهالادادزا

يويحلالاجملااذهيفملعلاهيلإلّصوتامرخآنمضتيوهو،ةيجالعلاةيذغتلامساباتكلااذهلمحدقف،ىضرمللةيجالعلاةيذغتلاةيمهأراهظإلو

.ءاوسّدحىلعىراقلاو،بيبطلاو،ةيذغتلايصاصتخاو،بلاطلاهنمديفتسيل،مهملا

:يتأياميفةيجالعلاةيذغتلاةيمهألامجإنكمي

.ضيرملاةجلاعمىلعةدعاسملا-أ

.ةيحصلاهتلاحىلعًءانبكلذو،ةيئاذغلارصانعلانمهتاجاحبضيرملادادمإيفماهسإلا-ب

.ةيحصلاهتلاحروهدتعنمىلعلمعلاو،ضرملانعةمجانلاتالكشملاوأتافعاضمللضيرملاضّرعتنمّدحلا-ج

.ةيذغتلاءوستالاحةجلاعمىلعدعاسياّمم:لكأللضيرملاةيهشنيسحت-د

ضيرملاةلاحعممءالتتةلّدعمةيئاذغتابجوميدقتبكلذو،يمضهلازاهجلاوةيلكلاودبكلالثم،ضيرملامسجءازجأضعبةحارإ–ه

.ةيحصلا

.مسجلاءازجأضعبيفتابارطضالاحيحصت-و

.ءاذغلاصقنضارعأةجلاعمل،ةصقانلاةيئاذغلارصانعلابمسجلاديوزت–ز

NutritionalCare)ىضرمللةيتاتغلاةياعرلا of Patients)

NutritionalCare)ةيئاذغلاةياعرلاةيلمعىمستةقيرطمادختسابىفشتسملايفضيرمللةيئاذغلاةياعرلاميدقتًابلاغمتي Process).

بيكرتلالوادجو،ةيئاذغلالئادبلاماظنلوادج:يه،هسفنفدهلاقيقحتلاهمادختسانكميىرخألئاسوكانهنإف،ةقيرطلاهذهىلإةفاضإلابو

.نزولاىلإةبسنلابلوطلا(ينايبمسروأ،لودج)ططخمو،ةيذغألليئايميكلا

ةيلمعبدوصقملاامف،تاضرمملاوءابطألاوةيذغتلاييصاصتخانملماكتمقيرفنواعتبلطتيكلذّنإف،ضيرمللةيئاذغلاةياعرلاقيقحتلو

؟ةيئاذغلاةياعرلا

تابجولاطيطختو،(اهيناعييتلاةيئاذغلاتالكشملاوأ)ةيئاذغلاهتاجاحديدحتو،ةيئاذغلاضيرملاةلاحمييقتةيئاذغلاةياعرلاةيلمعينعت

.هلةمئالملاةيئاذغلا

:يتأيامعابتابضيرمللةيئاذغلاةياعرلاقيقحتنكمي،ماعهجوبو

.(Nutritional Status Assessment) ةيئاذغلاضيرملاةلاحمييقت •

.(Planning for Dealing with Problems) تالكشملاةجلاعملطيطختلا •

(Implementation of Nutritional Care) . ةيئاذغلاةياعرلا(قيبطت)قيقحت0

. ( Evaluation of Nutritional Care) ةيئاذغلاةياعرلامييقت •
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:كلذلنايبيتأياميفو

ةيئاذغلاضيرملاةلاحمييقت:ًالوأ

:يتآلالمشتيهو،ضيرملابةصاخلاتانيتوربلاوتارعسلانعةّدعتامولعمرفاوتةيئاذغلاضيرملاةلاحمييقتبلطتي

.(Clinical or Physical Examinations) ةيدسجلاوأةيريرسلاصوحفلا •

Laboratoryor)(ةيويحلاةيئايميكلا)ةيلمعملاليلاحتلاه Biochemical Analysis).

. (Anthropometric Measurments) ةيرتموبورثنألاتاسايقلا •

. (Dietary Evaluation) يئاذغلامييقتلا O

اهيناعييتلاةيئاذغلاتالكشملاديدحتلةقدبسردُتّمث،هالعأةروكذملاتاسايقلاوليلاحتلاوصوحفلاءارجإنمةجتانلاتامولعملاعمجت

،مدلايفركسلاىوتسملعافترادوجوةيلمعملاصوحفلارهظتو،كلذريغوأمفلايفباهتلادوجوةيريرسلاصوحفلاحضوتدق،ًالثمف.ضيرملا

نميأوأةلوانتملاةقاطلاةيمكيفصقندوجويئاذغلامييقتلاحضويدقنيحيف،صخشلاىدل(ةنادب)ةنمسدوجوةيرتموبورثنألاصوحفلانيبتو

:ةيئاذغلاضيرملاةلاحمييقتيفةمدختسملاقئارطللزجومحرشيتأياميفو.ىرخألاةيئاذغلارصانعلا

ةيدسجلاوأةيريرسلاصوحفلانأ

،دلجلاصحفصوحفلاهذهلمشتو.يبطلاخيراتلاىلإةفاضإلاب،اهعيمجمسجلاءازجأللماكلاصيخشتلاةيريرسلاصوحفلابدصقي

تامالعلاوأضارعألافّرعتلكلذو،ةيقردلاةدغلاو،ماظعلاو،تالضعلاو،رفاظألاو،هجولاو،نينيعلاو،ناسللاو،نيتفشلاو،ةثللاو،نانسألاو،رعشلاو

وأضارعأدوجوةلاحيفو.اهريغو،جارخإلاوأ،صاصتمالاوأ،مضهلاوأ،لكألايفتالكشمدوجومدعنمدكأتلاو،ةيذغتلاءوسنعةمجانلا

–21)لودجلاحضويو.ةيئاذغلاوةيرتموبورثنألاوةيلمعملاصوحفلالمعقيرطنعضارعألاهذهنمدكأتلابجيهنإف،ةيذغتلاءوسلةرهاظتامالع

.ةيئاذغلارصانعلاصقنبحاصتيتلاةيضرملاضارعألا(نيرشعلاويداحلالصفلايف)(1

(ةيويحلاةيئايميكلا)ةيلمعملاليلاحتلاب

ترهظيتلا،(ةيذغتلاءوس)ةيئاذغلارصانعلاصقننعةمجانلاتامالعلاوأضارعألانمدكأتلاوهةيلمعملاليلاحتلالمعنمفدهلاّنإ

فاشتكالةمهمتارشؤّمدَعُتيهو،زاربلاولوبلاومدلانملكيفةيئاذغلارصانعلاسايقليلاحتلاهذهلمشتو.هالعأةروكذملاةيريرسلاصوحفلايف

نألبقوةباصإلاةيادبذنمةيئاذغلارصانعلاصقننعفشكلاىلإًاضيأةيلمعملاليلاحتلافدهت،تارعسلاونيتوربلاصقننعمجانلاةيذغتلاءوس

:تايفشتسملايف(ةينيتور)ةيدايتعاةروصبمتتيتلاةيلمعملاليلاحتلاضعبيتأياميفو.ناسنإلاىلعحوضوبصقنلاضارعأرهظت

.ضرملاببسب(يئاشحألانيتوربلا)مسجلانيتوربفازنتساىلإليلحتلااذهريشي:مريسلانيمويبلأليلحت•

.تارعسلاونيتوربلاصقننمجتانلاةيذغتلاءوسىلإليلحتلااذهريشي:نينيتايركلارشؤمليلحت•

.مدلايفديدحلاىوتسمىلإليلحتلااذهريشي:مدلانيبولجوميهليلحت•

.مدلايفةيئاذغلارصانعلاىوتسمىلإليلحتلااذهريشي:مدلايفةيئاذغلارصانعلاليلحت•

.لوبلايفةيئاذغلارصانعلاىوتسمىلإليلحتلااذهريشي:لوبلايفةيئاذغلارصانعلاليلحت•

:تايفشتسملايفةيدايتعاةروصبيرجتيتلاليلاحتلاهذهضعبلنايبيتأياميفو

(SerumAlbumin)مريسلانيمويبلأ

.(Visceral Protein Status) يئاشحإلانيتوربلاةلاحةفرعملًاديجًارشؤمّدَعُي (Circulating Protein) ةراودلامريسلاتانيتوربساسايقنإ
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ةطشنألازيزعتليرورضلانيتوربلارفاوتىدمرهظي(Transferrin)نيريفسنارتلاوماريسلانيمويبلأليلمعملاليلحتلانإف،لاثملاليبسىلع

عفترملايواستملايماسقنالاطاشنلابزّيمتتيتلاةيئاشحألاةجسنألانماهريغوسايركنبلاو،يمضهلازاهجلاايالخو،دبكلاايالخلةيضيألا

)MitoticActivity(.ةيوافميللاايالخلاددعيلامجإسايقنأامك)TotalLymphocytes Count((تايفشتسملايفةرثكبمَدختسُي)نعةروصسكعي

VisceralProtein(يئاشحألانيتوربلافازنتسا Depletion(.داهجاللناسنإلاضّرعتةلاحيفماريسلانيمويبلأًابلاغضفخنيو)Stress(بيلصلسلل

Septic(جمخلا)نفعلاوأ،ةيحارجلاتايلمعلا Stress) K(حورجلاوأ)TraumaticStress(.يفماريسلانيمويبلأيفديدشضافخناًاضيأثدحيو

.دبكلافيلتو،يبلقلالشفلاو،يولكلالشفلا:لثم،ةنمزملاضارمألاضعبةلاح

ربكو،نيمويبلألاةايحلوطىلإًارظن،نيتوربللركبملافازنتسالاةلاحيفيئاشحألانيتوربلاىلعًارشؤممريسلانيتوربدامتعانكميال

(NutritionalRehabilitation)يئاذغلاليهأتلاةداعإلمايأةعبسنمرثكأىلإداهجإللضّرعتييذلاضيرملاجاتحيو.مسجلانيمويبلأةكربمجح

نإف،ماعهجوبو.يعيبطلاهاوتسمىلإمريسلانيتوربةداعإىلإيئاذغلاليهأتلاةداعإيدؤتذإ؛هيدل(NutritionalDeficiency)ةيذغتلاصقنببسب

لقأوأمايأةرشعلالخةحضاوةروصبنيمويبلألاىوتسمضفخنيذإ،نيتوربللديدشلافازنتسالاةلاحيفًاديجًارشؤمّدَعُيمريسلانيتوربسايق

تايفشتسملانأبًاملع،طقف%5ةبسنب(Dextrose)زورتسكدنولوانتينيذلاو،(MetabolicStress)يضيأداهجإلنوضّرعتينيذلاىضرملاىدل

ىدم)ضيرملاىدلةيئاذغلاةلاحلاىوتسمويعانملازاهجلاةءافكىلعًارشؤمهفصوبةيوافميللاايالخلاددعيلامجإسايقىلعًاريثكدمتعت

فلأتيوهو،طقفدبكلايفنيمويبلألاعنصيو.يئاشحألانيتوربلافازنتساىلعًاديجًارشؤمّدَعُيمدلايفراودلامريسلانيمويبلاضافخناّنإ

.(موي/مارجوليكلكلمارجيللم200-120)مويلايفهنمًامارج12وحنغلابلاصخشلاىطعيو،ًاينيمأًاضمح575وحننم

وحنىلإمريسلانيمويبلأىوتسمضافخنالديو.رتليللم100لكلمارج(45-35)وحنبناسنإلاىدليعيبطلانيمويبلألاىوتسمرّدقُي

مارج(27–2.1)وحنمريسلانيمويبلأىوتسمغلبينيحو.يئاشحألانيتوربلل(Mild)طيسبفازنتساىلعرتليللم100لكلمارج(34–2.8)

ّنإف،رتليللم100لكلمارج21نعىوتسملالقاذإو،يئاشحألانيتوربلل(Moderate)طسوتمفازنتساثودحىلعلديكلذّنإف،رتليللم100لكل

.(Severe)(ًاداح)ًاديدشنوكييئاشحألانيتوربلافازنتسا

.ضيرمللةريثك(Complications)تافعاضمببسيرتليللم100لكلتامارج3نعماريسلانيمويبلأىوتسمضافخنانإف،ماعهجوبو

CreatinineHeight)نينيتايركلارشؤم2 Index :CHI)

نينيتايركلافّرعيو.مسجلايفتالضعلاةلتكيلامجإسايقيفًاثيدحةمدختسملاةرشابملاريغقئارطلارثكأنمنينيتايركلارشؤّمدَعُي

ةيلضعلاةجسنألاديوزتيفمهسيدقعمءيزجهنأبزيمتييذلا،(Creatine)نيتايركلابكرمل(Dehydrated)ءاملاعوزنملايئاهنلاجتنملاهنأب

ىلإًايمويلّوحتتتالضعلايفنيتايركلاتافسوفنم%2وحننأركذُي(AdenosineTriphosphate:ATP).تافسوفلايثالثلانيسونيدألابكرمب

.ةعاس24لالخنينيتايركلازارفإومسجلاتالضعةلتكنيبةديجةقالعدجوت،اذل؛يسكعلالعافتلابنينيتايرك

كلذو،يلاثملانزولاولوطلايفهلثاميصخشلةيسايقلانينيتايركلاةيمكبضيرملااهزرفأيتلانينيتايركلاةيمكنراقت،مييقتلاضرغلو

.لوبلازارفإةلقنوناعينيذلاصاخشألا(NotValid)بسانيالنينيتايركلارشؤمنأانههركذردجياّممو.ضيرملاىدلنينيتايركلارشؤمديدحتل

Heavy)ةقاشلاةيضايرلانيرامتلاةلاحيفدادزينينيتايركلازارفإّنأالإ،نينيتايركلازارفإنمللقينينيتايركلانمةيلاخلاةيذغألالوانتّنأعمو

.(Corticosteroid) نومرهو،ةيصخلاهزرفتيذلا (Testosterone) نورتسوتستلانومرهو،ءارمحلاموحللابةينغلاةيذغألالوانتو ، (Exercises

(BloodHaemoglobin)مدلانيبولجوميه-3

ProteinCalorie)تارعسلاونيتوربلاصقنةلاحيفهاوتسمضافخنادنعًابلاغمدلانيبولجوميهساقي Malnutrition:PCM)،عفترينيحيف

.(Polycythemia)ءارمحلامدلاايالخددعيفةطرفملاةدايزلاو،(Dehydration)فافجلاتالاحيفمدلايفنيبولجوميهلاىوتسم
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NutrientsLevel)مدلايفةيئاذغلارصانعلا.4 in Blood)

.نيرشعلاويداحلالصفلارظنا،رصانعلاهذهفُّرعتل

NutrientsLevel)لوبلايفةيئاذغلارصانعلا.5 in Urine)

.نيرشعلاويداحلالصفلارظنا،رصانعلاهذهفُّرعتل

.نيرشعلاويداحلالصفلايفتايفشتسملايفةينيتورةروصبىرجتيتلاةيلمعملاتاسايقلانعليصفتلاب–هللاةئيشمب–ثدحتنفوسو

ةيرتموبورثنألاتاسايقلاج

تحتنهدلاةقبطكّمـُسو،عارذلافصتنمطيحمو،لوطلاو،نزولا:اهنمو،مسجلابةقلعتملاتاسايقلاةيرتموبورثنألاتاسايقلالمشت

تاسايقلانراقتو.تارعسلاونيتوربلانمضيرملامسجنوزخمىلعًاديجًارشؤمّدَعُتو،نمثلاةصيخروةلهساهنأبتاسايقلاهذهزاتمت.دلجلا

.سنجلاورمعلاىلعًءانبةيسايقلاةيرتموبورثنألاتاسايقلابضيرمللةيرتموبورثنألا

:تايفشتسملايفةدمتعملاةيرتموبورثنألاتاسايقلاضعبيتأياميفو

.ضيرملانزوةعباتميفسايقلااذهمدختسي:نزولاسايق•

.(مسجلايفنهدلاةيمك)ةيذغتلاءوسةجردديدحتلسايقلااذهلَمعتسُي:دلجلاتحتنهدلاةقبطكمشسايق•

.مسجلايفنهدلانوزخموأ،ةنمسلاةجردديدحتيفسايقلااذهمدختسي:(BMI)مسجلاةلتكرشؤمسايق•

UsualBody(يعيبطلامسجلانزونمةبسنلاسايق• Weight) (%UBw):ةفاحنلاةجردديدحتلسايقلااذهلمعتسي.

.ةيذغتلاءوسلًارشؤمسايقلااذهمدختسُي،لوطلاىلإةبسنلابةيسايقلانيغلابلانازوأسايق•

MidarmMuscle(عارذلاةلضعطيحمسايق• Circumferenc: MAMc(:ةلتكديدحتلتايفشتسملايفةرثكبسايقلااذهمدختسُي

.تالضعلا

:تايفشتسملايفةينيتورةروصبيرجتيتلاةمهملاةيرتموبورثنألاتاسايقلاضعبلزجومحرشيتأياميفو

(Weight)نزولا-1

نم%40نادقفنأىلإتاساردلاتراشأدقو.نيتوربلاوةقاطلاثيحنمةيئاذغلاهتلاحمييقتلًامهمًارشؤميلاحلاضيرملانزوسايّقدَعُي

مسجلاتالضعةوقيندتىلإيدؤيمسجلانزونم%10نادقفنأامك.(براجتلاتاناويح)ةيلمعملاتاناويحلل(Faa)ًاتيممّدَعُيمسجلانزو

ثودحىلعيوقرشؤموه،روهشةتسىدمىلعضيرملامسجنزونم(%10-5)نادقفنأدقتعيهنإف،اهركذفنآلابابسألاهذهلو.اهفعضو

ضراعتي(Edema)اميدإلابضيرملاةباصإنأركذلابريدجلاو.ىرخألاةيئاذغلارصانعلايفصقنثودحلامتحاو،مسجلانيتوربلريبكنادقف

مَدختسُينأنكمي،(لوطلاىلإةبسنلابةصاخ)مسجلانزوسايقّنإف،ميلسلاناسنإلامسجيفمظعألانّوكملايهةينهدلاةجسنألاّنأامبو

ةفرعملاهيلإعوجرلانكمي،لافطألاونيغلابللةيسايقًانازوأءاملعلاعضودقو.مسجلايفاهعافتراوأةينهدلاةجسنألاةبسنضافخناىلعًارشؤم

مسجلامجحديدحتًالوأبلطتيغلابلاصخشلليلاثملانزولاةفرعمنأالإ.رشععبارلالصفلا،(1–14)لودجلارظنا،صخشلليلاثملانزولا

Chestردصلاطيحمو،(Head)سأرلاطيحمسايّقدَعُيو.لافطألاىلإةبسنلابرشععبارلالصفلايفحضوموهامك،(ريبك،طسوتم،ريغص)

)Circumference(لوطلاونزولاسايقنعًالضف،ومنلالدعمةفرعملًادجًامهم.
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Tricepsskinfold)دلجلاتحتنهدلاةقبطكمس2 : (TSF) or (Skinfoid Measurement)

رثكأجئاتنيطعيمسجلانمةفلتخمنكامأيفهسايقّنإذإ؛نهدلانممسجلانوزخمديدحتلتايفشتسملايفةرثكبليلحتلااذهمدختسُي

.ةقد

نهدلاةقبطكّمُسسايقدنعصخشلاهجاوتيتلاتالكشملانمو.(نوغلابلاو،لافطألا)ثانإلاوروكذللةيسايقلاميقلابجئاتنلاهذهنراقت

،جئاتنلاةقدىدميفرثؤتةّدعلماوعدجوتامك.ةنراقملاءارجإل(PopulationStandards)ناكسللةيسايقتافصاومدوجومدعدلجلاتحت

يفةرثكبمدختسُتيتلاقئارطلانمو.اميدإلابةباصإلاو،ةيدلجلاضارمألاضعببةباصإلاو،سايقلانعلوؤسملاصخشلاةراهمىوتسم:اهنم

لقتو،ةنمسلالاحيفدادزت)تالضعلاةلتكةلاحنيبييذلا،عارذلافصتنمطيحمسايق،نيمونملاىضرمللةيئاذغلاةلاحلامييقتلتايفشتسملا

.(ةيذغتلاءوسلاحيف

MidarmMuscle)عارذلافصتنمةلضعطيحم3 circumference: MAMc)

تالضعلاةلتكريدقتلكلذو؛عارذلافصتنمةلضعطيحمسايق،تايفشتسملايفعساوقاطنىلعمَدختسُتيتلاقئارطلانم

ايب

)MuscleMass(عارذلافصتنمطيحمنملكسسايققيرطنعةلضعلاهذهطيحمباسحنكميو.ةرشابمريغةروصب

(MidarmCircumference: (MAC،ةيتآلاةلداعملاىفحضوموهامكدلجلاتحتنهدلاةقبطكّمُسو:

=(MAMC)رتميلليملابعارذلافصتنمةلضعطيحم

(رتميلليملابدلجلاتحتنهدلاةقبطكّمُس)(0.134)–رتميلليملاب(MAC)عارذلافصتنمطيحم

.(6-21)لودجلايفةحضوملاةيسايقلاميقلاب(MAMC)هالعأةلداعملانمةجتانلاةميقلانراقتو

نهدلاةقبطكّمشو،(MAMC)عارذلافصتنمةلضعطيحمو،(UsualWeight)يلاحلانزولانيبةريبكةقالعدوجوىلإةراشإلاردجتو

ةقبطكّمـُسوعارذلافصتنةلضعطيحمعقينأعقوتملانمف،نيعبسلاةينيتملاةجردلادنععقييلاحلاضيرملانزوناكاذإ،ًالثمف.دلجلاتحت

يباجيإضافخناثودحىلإةينيتمةجرد(20–15)وحنبةعقوتملاةميقلانعضافخنالاريشيو.نيعبسلاةينيتملاةجردلادنعدلجلاتحتنهدلا

.مسجلاتالضعةلتكيف

ىلعلدتنيثالثلاةينيتملاةجردلانملقأدنععقتيتلا(MAMC)ميقّنإف،دلجلاتحتنهدلاةقبطكّمُسونزولاىلإةبسنلابلاحلاوهامكو

.ًاعيمجتاسايقلاءارجإبدحاوصخشمايق-أ

.اهلباقتيتلاةينيتملاةجردلانيودتّمث،ةدحاولاةرملايفتاءارقثالثطسوتمذخأ-ب

،(Elbow)قفرملاو(Shoulder)فتكلانيبةفاسملافصتنمدنعامهيسفن(SpringTap)يرتملاطيرشلاوسايقملامادختسا-ج

مسجلانزونمةبسنلاو،نيغلابلالوطىلإةبسنلابةيسايقلانازوألاو،(BMI)مسجلاةلتكرشؤم:لثم)ةيرتموبورثنألاتاسايقلاةيقباّمأ

.نيرشعلاويداحلالصفلايفليصفتلاب–هللاةئيشمب–اهنعثدحتنسف(%UBWيعيبطلا

(DietaryEvaluation)يئاذغلامييقتلا-د

نمو.(RDA)اهبىصوملاةيئاذغلاتارّرقملاباهتنراقمّمث،ًايموي(FoodIntake)ةلوانتملاةيذغألاتايمكديدحتهنأبىئاذغلامييقتلافّرعي

لالخءاذغلاركذتةقيرط،(نيتوربلاوتارعسلاةصاخ)ضيرملااهكلهتسييتلاءاذغلاتايمكديدحتلتايفشتسملايفةرثكبمدختسُتيتلاقئارطلا

.لقألاىلعمايأةثالثةّدماهتايمكوةعاس24رخآيفاهلوانتيتلاةيذغأللضيرملاركذتيفةقيرطلاهذهلثمتتو،(hoursRecall-24)ةعاس24
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تايمكلّوحتو،بساحلازاهجيفتامولعملانزخُت،كلذدعب،ةيضاملاةعاسنيرشعوعبرألالالخءاذغلاركذتةنابتسا(1-2)لودجلاحضويو

.(1مقرقحلملارظنا).(RDA)ةحرتقملاةيئاذغلاتارّرقملاباهتنراقملةيئاذغرصانعتايمكىلإةيذغألا

.. وم .. .

.ىرخألماوعو،وهطلاو،دادعإلاةقيرطو،جضنلاةجردو،ةبرتلاو،خانملاو،ةئيبلابرثأتتءاذغللةيئاذغلاةميقلانأل؛ةيلحملا

NutritiveData)ةيئاذغلارصانعلاتامولعمكنببىّمسُيام(USDA)ةيكيرمألاةدحتملاتايالولابةعارزلاةرادإتردصأ،اهبناجنم Bank)،

لاخدإبةيذغتلايصاصتخاموقيذإ،ءاذغلامييقتدنعاهيلإعوجرلالهسياّمم،بساحيفةفلتخملاةيذغأللةيئاذغلاميقلانيزختيفلثمتييذلا

رصانعلاتايمكىلإبساحلااهلّوحيف،(FoodAnalyzed)ءاذغلاللحممساهيلعقلطُيجمانربيفةعاس24لالخدرفلااهلوانتيتلاةيذغألاتايمك

ةحرتقملاةيئاذغلاتارّرقملاباهتنراقملهسياّمم،ةعاس24لالخدرفلااهلوانتيتلا(تانيماتيفو،نداعمو،نوهدو،تارديهوبركو،نيتورب)ةيئاذغلا

(RDA)ًافنآركذامكًايموي.

.(hoursrecall24)ةعاس24لالخءاذغلاركذتةنابتسا.(1-2)لودجلا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خيراتلا......................................................:مسالا:.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ةلباقملاموي....................................................:ناونعلا:.

اههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه؟نداعملاوأتانيماتيفلاتامغدملوانتتله

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ؟اهعاونأامف،باجيإلابباوجلاناكاذإ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ؟نبجلاو،تايلوقبلاو،ضيبلاو،موحللالكأتعوبسألايفةّرممك

ةبجولانيبةلوانتملاءاذغلاةيمك
لوانتلاعارذلخلامسا

(عاشع،وعالالخ،روطف)

:هتاجتنموبيلحلاةعومجم

بوك.........................................هتاجتنمدحأوأ،مسدلالماكلابيلحلا

(ابوروأيدابز)

بوك.........................................هتاجتنمدحأوأ،نهدلاعوزنملابيلحلا

(بوروأيدابز)

ةدتامةقعلم.........................................ففجملابيلحلا

مارج.........................................ىلحملازكرملابيلحلا

مارج.........................................ضيبلاوأ،موحللاوأ،رديشلاةنبج

بوك.........................................(ةظوبلا)تاجلثملا

:موحللاةعومجم

مارج.........................................(ةقولسم)كامسألاوأ،نجاودلاوأ،ءارمحلاموحللا

مارج.........................................(ةيوشم)كامسألاوأ،نجاودلاوأ،ءارمحلاموحللا

مارج.........................................(ةيلقم)كامسألاوأ،نجاودلاوأ،ءارمحلاموحللا

مارج.........................................جاجدلاوأمحللاامرواش

مارج.........................................يوالكلاوأ،ةدبكلا
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ةبجولانيبةلوانتملاءاذغلاةيمك
لوانتملاعادخلامسا

(عاشعوعانمض،روطف)

ةبح.........................................ضيبلا

مارج.........................................رجربمهلا

ةدتامةقعلم..........................................(نيتوربلابةينغاهنال)ينادوسلالوفلاةدبز

بوك.........................................ةينغاهنال)سدعلاوأ،ةفاجلاايلوصافلاوأ،ءالزابلا

(نيتوربلاب

:هكاوفلاةعومجم

ةبح.........................................تورفبيرجلاوأ،يفسويلاوأ،لاقتربلا

ةبح.........................................اجناملاوأ،ىرثمكلاوأ،حافتلا

ةبح.........................................مامشلاوأ،خيطبلا

ةبح.........................................بيبزلاوأ،شمشملاوأ،بنعلاوأ،رمتلا

ةبح.........................................زوملا

ةبح.........................................اهريغ

:تاوارضخلاةعومجم

بوك........................................ءارضخلاايلوصافلاوأ،ةيمابلاوأ،ةيخولملا

بوك.........................................اسوكلاوأ،بنركلاوأ،طيبنرقلا

بوك.........................................سدعلاوأ،ةفاجلاايلوصافلاوأ،ءالزابلا

بوك.........................................(...ةرودنب،لصب،سخ)ءارضخلاةطلسلا

ةبح.........................................(ةقولسم)سطاطبلا

ةبح.........................................(ةيلقمعباصأ)سطاطبلا

:زبخلاوبوبحلاةعومجم

بوك.........................................ةنوركملاوأ،زرألا

ةبح........................................(ضيبأ،رمسأ)زبخلا

ةبح.........................................(تسوتلا)شمرقملازبخلاحئارش

ةبح.........................................لوماصلازبخ

بوك.........................................حمقلاوأةرذلاحئارش

ةعطق..........................................كيكلا

ةبح.........................................تيوكسبلا

:نوهدلاةعومجم

ةدتامةقعلم..........................................نيرجراملاوأ،ةدبزلاوأ،نهدلاوأ،تيزلا

ةبح.........................................نوتيزلا

.ىرخأةيذغأ

مارج.........................................تايلحملا
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نمةدئاميتقعلمو،جنيماتيفبةينغلاةيذغألانمةدحاوةصحو،بوبحلانمصصحتسو،موحللانمايموينيتصحدرفلالوانتينأبىلصويل

.لقألاىلعًايعوبسأتارمثالث(أ)نيماتيفبةينغلاءارضخلاةيقرولاتاوارضخلالوانتنعًالضف،ةدبزلاوأتويزلا

بلطياهيفو.اهتيعونوةلوانتملاةيذغألاةيمكةفرعميفةمدختسملاقئارطلارثكأنمركذلاةفنآلاءاذغلاركذتةقيرطّدَعُت،ماعءاجوبو

ّمث.ًاليلمونلاىلإهباهذىتححابصلايفهظاقيتساةظحلنمهبرشوهلوانتاملكركذ–ةّرملوأهبيقتلينيح–ضيرملاىلإةيذغتلايصاصتخا

نيرشعلاوعبرألايف(رخآناكميأوأ،معطملا)تيبلاجراخولمعلاولزنملايفاهلوانتيتلاتابورشملاوةيذغألاركذتينأ–حاحلإب–هيلإبلطي

.اهريغو،ةعونتملاتابورشملاو،(Snacks)ةعيرسلاةيذغألاكلذيفامب،ةيضاملاةعاس

وم

HoursFood)ةعاس24لالالخءاذغلالوانتلجس• Record-24):اهنإيأ.ًافنآةروكذملاءاذغلاركذتةقيرطهبشتةقيرطلاهذه

ةقيرطللًافالخهسفنبةنابتسالاةئبعتبضيرملاموقياهيفو،ةعاس24لالخضيرملااهلوانتييتلاةيذغألاتايمكديدحتللَمعتسُت

.(2-2)لودجلارظنا،ةيضاملاةعاس24لالالخاهلوانتيتلاةيذغألابضيرملاريكذتبةيذغتلايصاصتخاموقيو،ةقباسلا

FoodFrequency)ءاذغلالوانتراركتلجس• Record):ةيذغأضيرملااهيفلوانتييتلاتاّرملاددعةفرعمىلإةقيرطلاهذهفدهت

.ةسيئرلاسمخلاءاذغلاتاعومجمنمةنسلاوأ،رهشلاوأ،عوبسألاوأ،مويلايف

.مايأ(5–2)لالخاهتايمكوةيذغألاعاونأنمهلوانتامهيفنّودُيلجسبضيرملاظفتحياهيفو:(FoodDairy)ةيئاذغلاةركفملا•

،ةيكيرمألا(RDA)ةحرتقملاةيئاذغلاتارّرقملا:لثم،ةرفاوتملا(Standards)ريياعملابنَراقتاهنإف،ةيئاذغلاتامولعملاوتانايبلاعمجدعبو

FoodGuide)ىمرهلاءاذغلادشرموأ Pyramid)،ةسيئرلاءاذغلاتاعومجموأ.

.ةيئاذغلاتاعومجملامييقتو،ةعاس24لالخءانغلاةنابتسا:)2-2(لودجلا

ةيمكلا

ىرخأةيذغأةدبزلازبخلاتاوارضخلاةعومجةعومجةعومجةعومجةيمكلا

ىولحلا)تويزلاوبوبحلاوهكاوفلاوجنيماتيفأنيماتيفموحللابيلحلاًايمويةحرتقملاصصحلاددع

(اهريغونوهدلاوىرخألا

*ةدئاماتقعلم124عوبسأ/323-2لقأوأتاونس6لافطأ

*ةدئاماتقعلم124عوبسأ/23باوكأ4نوقهارملا

*ةدئاماتقعلم124عوبسأ/23باوكأ4نوغلابلا
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*ةدئاماتقعلم124عوبسأ/23باوكأ4تاعضرملاولماوحلا

ىرخأةيذغأةدبزلازبخلاتاوارضخلاةعومجةعومجةعومجةعومج

ىولحلا)تويزلاوبوبحلاوهكاوفلاوجنيماتيفأنيماتيفموحللابيلحلا

(اهريغونوهدلاوىرخألا

:مييقتلا

ضفخنم=م

فاك=ىكل

دئاز=ز

.مزاللانمرثكأتارعسلانمةيمكىلعلوصحلاينعيةدئازةيمكىلعلوصحلاو،ةيساسألاةينهدلاضامحألاوةقاطلانمهتجاحبمسجلادمتموي/ةدئاماتقلعم*

لامتحاعمتارعسلاةدايزينعيةعومجملاهذهلوانتيفطارفإلاو،ةيزاغلاهايملاوىولحلاوركسلالثم،ةيئاذغلارصانعلاةليلقلاوتارعسلاةيلاعلاةيذغألانمةيفاضإةيمكميدقت

.نانسألاسوستبةباصإلا

,Krause.:عجرملا MبوMahan, L(1979م).

ةيئاذغلاتارّرقملابةنراقمطسبأولهسأ(2–2لودجلا)ةسيئرلاءاذغلاتاعومجموأيمرهلايئاذغلادشرملاةطخبةنراقملاّدَعُتو

(كلذريغوأ،بوكلاوأ،نحصلاوأ،ةقعلملا)ةيلزنملاءاذغلاسيياقمليوحتلةيباسحتايلمعىلإجاتحتةريخألاهذهنأل؛(RDA)ةحرتقملا

(HouseholdMeasure)تارّرقملاعمًايمويضيرملااهلوانتييتلا(ةيئاذغلارصانعلا)ءاذغلاتايمكقباطتمدعنأركذُي.نزولاةفورعمتايمكىلإ

امصخشلاةجاحطسوتمقوفتعضوةيئاذغلارصانعلل(RDA)ميقنأل،ةيذغتلاءوسبباصمهنأةرورضلابينعيال(RDA)ةحرتقملاةيئاذغلا

رصانعلانمىضرملاتاجاحّنأو،(ىضرملاريغ)ءاحصألاصاخشأللتعضو(RDA)ةحرتقملاةيئاذغلاتارّرقملاميقنأبًاملع،تارعسلاادع

.ءاحصألاتاجاحنعًانايحأفلتختدقةيئاذغلا

يبطلاخيراتلاىلعهعالطادعبمييقتلاىلإضيرملاةجاحىدمدّدحييذلاوهةيذغتلايصاصتخاف،يئاذغمييقتىلإةفاكىضرملاجاتحيال

.هيدل(ةيذغتلاءوس)ةيئاذغلارصانعلاصقنيفببستتيتلارطخلالماوعةفرعمنمكلذهنكميذإ،ضيرملليئاودلايئاذغلا

تبكلةبّبسُملالماوعلافّرعت–ركذلاةفنآلاقئارطلاىدحإمادختسابًايمويةلوانتملاةيذغألاهمييقتءانثأيف–يصاصتخالاىلعنيعتيو

ةدعملايفخافتناوأ،هريغوأيمضهلازاهجلايفضرموهضيرملاةيهشتبكببسله،ىرخأةرابعبو.ضيرملا(AppetiteSuppression)ةيهش

(GastricDistension)،معطلاوأ،ةيسفنلماوعوأ،ةيضيألماوعوأ،يمضهلازاهجلاةكرحيفرّيغتوأ(Taste).

:اهزربأهذهو،(Remediable)جالعللةلباقيهو،ضيرملاةيهشلًاتبكبّبسُتةّدعلماوعدجوت

(Side Effects of Drugs) ةيوداللةيبناجلاتاريثأتلا-1

تاداضملا:لثم،يمضهلازاهجلاوأ،يزكرملايبصعلازاهجلايفعاهريثأتبكلذو،لكألاةيهشيفًابلسرثؤتيتلاةيودألانمديدعلادجوي

.(NarcoticAnagesics)ةرّدخملاتانكسملاو،نيربسألاىلعةيوتحملاتابكرملاو،ديدحلاتارضحتسمو،مفلاقيرطنعذخؤتيتلاةيويحلا

(Upper Intestinal Tract Disease) ضارمألادحأبةيوعملاةانقلانميولعلاءزجلاةباصإ2

نادقفلاحيفًاصوصخ))OralDisease(يمفوأ)PharyngealDisease(يموعلبضرمدوجومدعنمدكأتللضيرملامافسطحفبجي

ءيرملاباهتلاوأ،(PepticالاderDisease)ةيدعملاةراصعلانعةئشانلاةحرقلالاحيفماعطللةيهشلاةداعضيرملادقفيذإ؛ديدشلاةيهشلا

(Esophagitis).علبلارسع:لثم،ضارمألانمديدعلاضارعأفّرعت–ةقيقدلاةلئسألاحرطقيرطنع–بيبطللنكميو(Dysphaga)،ءوسو

Gastrointestinal)ةيمضهلاةانقللةقيقدصوحفلمعبيبطلاىلعنيعتيو.(EpigastricPain)ةدعملا(قوف)سأرمالآو،(Dyspepsia)مضهلا

.(Postprandial Nausea) ماعطلالوانتدعبنايثغوؤيقتدوجولاحيف (Tract
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(Depression)باتتكالا-3

،داهجإلايفباتتكاللةبحاصملاضارعألالثمتتو،ماعطللةيهشلانادقفةجيتننزولادقفبّبسُتيتلاةيساسألالماوعلادحأبائتكالاّدَعُي

اهتلاحىلإماعطللهتيهشدوعتيكلةينمزةّدمىلإبائتكالايناعييذلاصخشلاجاتحيو.(هابتنالاةلق)ينهذلادورشلاو،قرألاو،طاشنلاةلقو

يئاودلاخيراتلا:لثم،ضيرملل(HistoricalData)ةيخيراتلا(ةريسلا)تامولعملاةفرعميئاذغلامييقتلاةلاحيفةمهملارومألانملعلو.ةيعيبطلا

(DrugHistory)،يحصلاخيراتلاو(MedicalHistory)،يئاذغلاخيراتلاو(DietHistory).يبطلالجسلايفيحصلاخيراتلاًابلاغنّوديو(Medical

Record)،ينايبمسرةطاسوبوأ(Chart)،رطخلالماوعةفرعمنمضيرملاصحفييذلايصاصتخالانكمتيل(RiskFactors)ًابلسرثؤتيتلا

وأ،اهمضهوأ،ةيئاذغلارصانعلاصاصتماةيلمعيفرثؤتنأنكميرطخلالماوعّنأمولعملانمو.(NutritionalStatus)ةيئاذغلاضيرملاةلاحيف

.مسجلاجراخاهحرطوأ،اهضيأ

ةيودألاضعبف،ةيئاذغلاضيرملاةلاحيفًابلسرثؤياّممءاذغلاعمةيودألاضعبلعافتىلإًارظن،ًامهمّدَعُيهنإفيئاودلاخيراتلاىلإةبسنلاباّمأ

ةيهشلاللقتوا،رصانعلااضيايفابلسرثؤتوا،يمضهلازاهجلالخاداهصاصتمالدعمنمضفختوا،مسجلاجراخةيئاذغلارصانعلاحرطنمليبرال

.لكالل

،ًاقحالةيئاذغتالكشملهضّرعتلامتحاوأ،ةيئاذغتالكشمبضيرملاةباصإبئبنيهنأل،ًادجمهم(DietHistory)يئاذغلاخيراتلاّدَعُيامك

ًادكؤمًالماعّدَعُييئاذغلاخيراتلاّنإف،لثملابو.ةيجالعلاةيئاذغلاتابجولاىلإاهتفاضإنكمييتلا،ضيرمللةلضفملاةيذغألاعاونأهنايبنعًالضف

.(LaboratoryTests)ةيلمعملاتارابتخالاو،(ClinicalExaminations)ةيريرسلاصوحفلاجئاتنلًامعدمو

ResultsofThe)يئاذغلامييقتلاجئاتن Diet Evaluation)

:هاندأحضوموهامكضيرمللمّدقتيتلاةيئاذغلاةدعاسملاىدميئاذغلامييقتلاجئاتنددحت

BalanceEnergy)بلاستارعسلاو(نيتوربلا)نيجورتينلانازيمنأىئاذغلامييقتلارهظأاذإ-1 and (Protein) Nitrogen Positive)هنإف

ةيئاذغلاةدعاسملانمضتتو.مسجلاتانيتوربنادقفرارمتساعنملكلذو؛(SupportNutritional)ةيئاذغلاةدعاسملابًالاحءدبلابجي

.يئاشحألانيتوربلاومسجلانيتوربضيوعتلكلذو،(Calorie)تارعسلاونيتوربلا

Protein Negative) ًابلاستارعسلاونيتوربلانازيمناكو،داحلاىلإطسوتملا(تارعس–نيتورب)ةيذغتلاءوسىناعيضيرملاناكاذإ-2

Balance Calorie and)مييقتلاةداعإعم،ةلوانتملاةيذغألاتايمكلةيروفلاةدايزلابلطتيكلذّنإف،لماشلاىئاذغلامييقتلاىلعًءانب

ةجلاعمنمنكمتللةبوسحملاةيمويلاهتاجاحىلعديزتنأبجي(SupportNutritional)ةيئاذغلاةدعاسملاّنإيأ؛ةيرودةروصبيئاذغلا

.يعيبطلااهعضوىلإةيئاذغلاةلاحلاةدوعيئاذغلامييقتلاةداعإرهظتىتح:ضيرملاءافشدعبامىلإةدعاسملاهذهرمتستو،صقنلا

.ةيحارجةيلمعيأءارجإلبقًاريثكمهديفتدقىضرملاءالؤهلعيباسأ3–1ةّدمتارعسونيتوربةيئاذغلاةدعاسملانأكلذىلإفضأ

.ةيدايتعالاهتاجاحىلعةدايزمويلايفرعس(1000-500)و،نيتوربلانمًامارج(30-15)ىلعيوتحتةيئاذغةبجوطيطخت

SubsideIllness)داحلاضرملادمخيىتحهلةمّدقملاءاذغلاتايمكةدايزىلإجاتحيال Acute)لجأىلإةيئاذغلاةدعاسملالّجؤتيأ؛

.ًاقحالصقنلاضارعأروهظنمبيبطلافّوختاذإضيرملااذهلةيئاذغلاةدعاسملامّدقتدقو.ىّمسُمريغ

Summaryfor)لماشلايئاذغلامييقتلاصخلم Comprehensive Nutritional Assessment)

NutritionalStatus(ةيئاذغلاىضرملاةلاحمييقتلةديدع)Indicators(تارشؤمكانهنأقبساّممحضتي Assessment(،مييقتةصاخبو

(نوغلابلاولافطألا)ىضرملاىدلنيتوربلاوتارعسلاصقنلةيدسجلاتارشؤملامهأنم(Growth)ومنلاونزولاسايّقدَعُيو.نهدلاونيتوربلا

.امهصحفوامهسايقةلوهسىلإًارظن؛(AmbulatoryPatient)يشملاىلعنورداق)شارفلايمزالمريغ

PrognosticNutritional)يراذنإلاةيذغتلارشؤمبىّمسُيامًاضيأدجوي Index)ضرملاراشتناةبسنبؤبنتللهبقوثوملا(Morbidity)،ةبسنوأ



ةيجالعلاةيذغتلا130

كّمُسو،ماريسلانيريفسنارتو،ماريسلانيمويبلأ:يه،تاسايقةعبرأرشؤملااذهنمضتيو،تارعسلاونيتوربلاصقنببسب)Mortality(تايفولا

Reactivityto)دضلاتادلوملدلجلالعافترابتخاو،(TSF)دلجلاتحتنهدلاةقبط Skin Test Antigens).

.ةزكرمةيئاذغةياعرىلإنوجاتحينيذلاىضرملاديدحتىلعهالعأةروكذملا(Indexparameters)تاسايقلارشؤمدعاسي،ماعهجوبو

ةيذغتللنوعضخينيذلاىضرملاةلاحعبتتلةديفمنوكتدق،هالعأةروكذملا(تارعسلاونيتوربلاةلاح)ةيئاذغلاةلاحلامييقتتارشؤمنأامك

.ضيرملاةلاحيفنسحتثودحنمققحتلل؛(ParenteralNutritional)(ةيديرولا)ةيوعملاريغةيذغتلاوأ،(EnteralNutritional)ةيوعملا

:امه،نيمسقىلإةيئاذغلاةلاحلامييقتميسقتنكمي

MinimalAssessment)ةيئاذغلاةلاحللىندألامييقتلا of Nutritional Status)

.يشملاىلعنورداقلاىضرملامهيفنمب،ىفشتسملايفىضرملاعيمجىلعهقيبطتبىصويو،هتلوهسبمييقتلااذهزاتمي

:ةيتآلاتاسايقلاةيئاذغلاةلاحللىندألامييقتلالمشي

.(نوغلابلاو،لافطألا)نزولا•

.ماريسلانيريفسنارت•

Oماريسلانيمويبلأ.

.ةيوافمللاايالخلليلامجإلاددعلا•

comprehensiveAssessment)ةيئاذغلاةلاحلللماشلامييقتلاب of Nutritional)

لودجلارظنا.نوهدلانزاخملو،(VisceralProtein)يئاشحألانيتوربللضيرملامسجفازنتساىدمحيضوتىلإمييقتلااذهفدهي

.(تارعسلاونيتوربلاةلاح)ةيئاذغلاضيرملاةلاحللماشلامييقتلايفةمدختسملا(Parameters)(سيياقملا)تارشؤملاحضوييذلا(3-2)

:يتآلاوحنلاىلعةيئاذغلاةلاحلللماشلامييقتلاجئاتنريسفتنكمي

.ةنمسلابةباصإلاىلعكلذلدي:نهدلانزاخمةدايز•

Oال)تارعسلانوزخمةلقىلعةيعيبطنيتوربتارشؤماهقفارتيتلانهدلانزاخمفازنتساىلعكلذلدي:نهدلانزاخمفازنتسا

.(ةيضرمةلاحّدَعُت

.اههباشامو،روكرويشاوكلابةباصإلاىلعكلذلدي:دئاسلايئاشحألانيتوربلافازنتسا•

.(Wasting)(لازهلا)سمسارملابةباصإلاىلعكلذلدي:نهدلانزاخمفازنتساعميئاشحالانيتوربلافازنتسا•

(1-2)لكشلاحضويامك،ضيرملامسجيفنهدلاونيتوربللةيئاذغلاةلاحلانعفشكلللماشلايئاذغلامييقتلا(3-2)لودجلاحضوي

NutritionalAssessment(يئاذغلامييقتلاجذومن Form(اكيرمأبوياهوأةيالوةعماجىفشتسميفمدختسملا.



131 Principles of Therapeutic Nutrition ةيجالعلاةيذغتلاسسأ2لصفلا

.اكيرمأبوياهوأةيالوةعماجىفشتسمةئيبمدختسملايئاذغلامييقتلاجذومن:(1-2)لكشلا

Nutritional Assessment

The OHIO State University Hospitals

Primary Diagnosis:

Contributing Factors:

Initial Height/Weight Data

Recent Stable Body Weight: ......... Height . . . . . . . ..CTn

Present Weight . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kg Estimate Ideal Weight : ........kg

Percent Weight Change . . . . . . . . . . . . . . . . . . .%

Weight kg kg kg kg

% ideal % % % %

Triceps Skin Fold (TSF) 11n1mm

% Standard % % % %

Mid Arm Circumference CIn CIn CIn

Arm Muscle Circumference (AMC) CTn CIn CIn

% Standard % % % %

Creatinine Excretion (24 hrs.) mg mg mg mg

Creatinine / Height Index (CHI) % % % %

Albumin g/100ml g/100ml g/100ml g/100ml

Total Protein g/100ml g/100ml g/100ml g/100ml

Total Iron Binding Capacity (TIBC) mcg/100ml mcg/100ml mcg/100ml mcg/100ml

Transferring mg/100ml mg/100ml mg/100ml mg/100ml

White Blood Cell count (WBC) /mm" /mm" /mm"

Total Lymphocytes /mm" /mm" /mm"

Skin Tests: A

Indications for Nutritional Support

Nutritional Support Method:

Basal Energy Expenditure (Harris – Benedict Formula):

Energy Requirement: . . . . . . . . . . . . . . . kcal Nitrogen Requirement: . . . . . . . . . . . . . . . gmS

The Ohio State University

Form 9654 (466111)
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نهدلاونيتوربللةيئاذغلاةلاحلانعفشكلللماشلايئاذغلامييقتلا:(3-2)لودجلا

(Comprehensive Nutritional Assessmentfor Evaluation of Protein and Fat Nutritional status)

ءوسىلإريشتيتلاجئاتنلانكمييتلاءازجالاسيياقملاوتارشؤملا
ي

ةيذغتلاتارشؤملاباهفرعت

نيغلابلاىدلنزولاةلاح

%5نمرثكأ%5نملقأنيتوربلاونهدلاةلتكرهشلالالخنزولانادقف–

.%يضاملا

%10نمرثكأ%10نملقانيتوربلاونهدلاةلتكةتسلالخنزولانادقف–

.%ةيضاملاروهشلا

لافطألاىدلنزولاةلاح

ةينيتمتاجرد%20نمرثكأ%20نملقانيتوربلاونهدلاةلتكةينيتملاتاجردلاضافخنا–

ةينيتمتاجرد:نزولاوومنلاططخمىلع

ةينيتمتاجرد%20نمرثكأ(5-21لودجلا)نهدلانوزخمتحتنهدلاةقبطكمس–

:(رتميللم)(TSF)دلجلا

لدتعمفازنتساىلإريشيأبنتملانملقأ

.طسوتمىلإ

أبنتملانملقأرثكأوأةينيتمتاجرد%20

.داحفازنتساىلإريشي

%80-60،طيسبةيذغتءوس%90-80%90نمرثكأمسجلانيتوربةلتك:(%CHا)نينيتايركلارشؤم

.ديدش%60نملقأو،طسوتم

.دلجلاتحتنهدلاةقبطكمستالاحهبشي(6-21لودجلا)مسجلانيتوربةلتكعارذلافصتنمةلضعطيحم

:(MAMC)

2.7–2.1،طيسبةيذغتءوس3.5–4.52.8–3.5يئاشحالانيتوربلاةلتك100/مارج)مريسلانيمويبلأ

.داح2.1نملقأ،طسوتم:(لم

1200-800،طيسبةيذغتءوس2000-20001200نمرثكأددحمريغةيوافميللاايالخلاددعيلامجإ

.(داح800نملقأ،طسوتم:(mm3/ةيلخ)

Anergyبواجتلامدعتادلومنمرثكأوأ1العافتددحمريغيدلجلاةيساسحلاطرفرخأت

دضلا:دلجلارابتخاخيبدضلاتادلومل

ضافخنا-مسجلانيتوربفئاظو:ىصقألايسفنتلاطغضلا

ًاعمنانثالاوأ،ركرويشاوكلاوسمسارملايه،ىفشتسملاضيرملالوخددنعيئاذغلامييقتلااهصخشُييتلاةيذغتلاءوسعاونأرثكأّنأركذُي

SevereCatabolic)مسجلايفديدشمّدهتثودحبرابكلاىدلركرويشاوكلاصخشُتو.(ركرويشاوك–سمسارم) State)ةدقعملارارضألاةجيتن

)InjuryComplex(،تاسايقلانوكتو.ةيفاكتايمكبةقاطلاوةيئاذغلارصانعلالوانتمدعاهقفارييتلا،قورحلاوحورجلاوةيحارجلاتايلمعلالثم

نوكيامك،ةيئاشحألاتانيتوربلايفضافخناىلعلدياّمم،ةضفخنمنوكتنيتوربلاتايوتسمنأالإ،ةيعيبطنيغلابلاىضرملاءالؤهلةيرتموبورثنألا

يفاهنقحنعأشنيةداميهو؛(Antigens)دضلاتادلوملةيبلسلاةباجتسالاكلذىلعلديو،(ImmuneIncompetent)ًايعانمًازجاعضيرملا
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هذهةيذغتلاءوسريياعملدتو.(LymphocyteCount)ةيوافمللاءاضيبلامدلاايالخليلامجإلاددعلاضافخناو،اهلةداضمماسجأنيوكتمسجلا

Nutritional(Rehabilitation)يئاذغلاليهأتلاةداعإلةباجتسالامدعوهريبكرطخلماعدوجوىلع Pهطاشنضيرملاةداعتساىلعةردقلامدعيأ

.ةيذغتلاةطاسوب

،عارذلافصتنمطيحمتالضعونزولاةصاخ،اهعيمجةيرتموبورثنألاتاسايقلايفًاضافخنارهظيهنإفسمسارملاضيرمىلإةبسنلاباّمأ

(Erosion)ًالكأتو،(نزولاضافخنا)دلجلاتحتةنزخملانوهدلايفًاضافخناًاعمركرويشاوكلاوسمسارملابباصملاضيرملارهظيو

ةفيعضلاةباجتسالاىلعًارشؤمةيذغتلاءوسلضارعألاهذهّدَعُتو.ةعانملازاهجفعضو،يئاشحألانيتوربلايفصقنبًابوحصمتالضعلاةلتكيف

.يئاذغلاليهأتلاةداعإل

Planningfor)تالكشملاةجلاعملطيطختلاوًايناث Dealing with Problems)

نمةلكشملكعملماعتللةطخةيجالعلاةيذغتلايصاصتخاعضي،ةيئاذغلاةلاحلامييقتقيرطنعضيرملااهيناعييتلاتالكشملافّرعتدعب

.تالكشملاهذه

:امه،نينثانيرمأاهحيحصتوةيئاذغلاتالكشملاةجلاعمل(Dietitian)ةيذغتلايصاصتخاهعضييذلاطيطختلالمشي

ضيرملااهيلإلصينأبغرييتلاةجيتنلاهيفحضوت(Statement)حيرصتوأنايبةباتكهنأبفدهلافّرعُي:(Goal)فدهلاعضو-أ

.فاطملاةياهنيف

.(Goal)فدهلاقيقحتلاهعابتامزاللاطوطخلانع(ةريصقتاحلطصممادختساب)نايبةباتكهبدصقيو:فدهلاقيقحت-ب

اdeal)هيفبوغرملانزولاوأيلاثملانزولاىلإلصيىتحضيرملانزويفةيجيردتلاةدايزلاينعي(Goa)فدهلاّنإف،كلذىلعًاسيسأتو

Weight).فدهلاقيقحتينعينيحيف(Objective)ةبجولايفةقاطلاىوتحمةدايزبكلذو.ًايعوبسأمارجوليكفصنلدعمبنزولايفةدايزثادحإ

.مويلايفرعس500رادقمبضيرمللةمّدقملاةيئاذغلا

يطختقئارطفُّرعتنمهنكمتو،ةيئاذغلاتالكشملانمهسفنةجلاعمىلعهدعاستفادهأعضوت،ةيذغتلاءوسيناعيضيرملاناكلاحيفو

ىضرمةصاخ،ةنزاوتمةيئاذغتابجوطيطختيفمدختسُتيتلاةفلتخملاقئارطلابهمالعإيأ،ةيئاذغلارصانعلاوةقاطلابةينغلاةيئاذغلاتابجولا

نمهتجاحضيرمللنّمؤتيتلا(ةلدعملاوأ،ةيداعلا)(SpecificDiet)ةصاخلاةيئاذغلاةبجولابتكت،هقيقحتقئارطوفدهلاديدحتدعبو.يركسلا

.(MedicalRecord)يبطلالجسلايفةبجولاهذهةباتكًابلاغمتيو.ةيئاذغلارصانعلا

SpecificDiet)ةصاخلاةيئاذغلاةبجولارمأبتكيبيبطلانأانههركذردجياّممو Order)كانهنأو،ضيرملليئاذغلامييقتلاجئاتنىلعًءانب

اهلنّودُملامسالاسيسفنبةصاخلاةبجولابيبطلابلطيثيح،ًاقحالهللاةئيشمباهنعثدحتنس–تايفشتسملايفمّدقتىتلاتابجولانمديدعلا

نمًالدبف،لاثملاليبسىلع،ةيئاذغلارصانعلايفريغتلاةقدبةبجولارمأحضوينأبجيو.(HospitalsDietManual)ىفشتسملاءاذغليلديف

ًامارج120و،مويدوصمارجلليم500ىلعيوتحتةيئاذغةبجوةباتكًاريثكلضفيهنإف،ةقاطلاونيتوربلاةعفترمومويدوصلاةليلقةيئاذغةبجوةباتك

.رعلس3000و،نيتورب

،اهلوانتبحومسملاةيذغألاعاونأًابلاغليلدلافصيذإ،ىفشتسملاءاذغليلديفةنّودُملاتامولعمللًاقبطةيئاذغلاةبجولا(Formulate)ّدَعُت

Adecequacyof)اهنمةيفاكلاةيمكلاو،كلذبابسأو،اهبحومسملاريغةيذغألاكلذكو Diet).ةمئاق)ةيئاذغةبجولًاجذومنليلدلالمشيامك

ضعبدمعتو.(ءاشع،ءادغ،روطف)اهلوانتديعاومواهتايمكوةيذغألاعاونأهيفًاحضوم،هضرمعونبسحبضيرملل(SampleMenu)(ماعط

نماهدامتعاىلإراصيّمث،تاضرمملاوءابطألاو(Dietitians)ةيذغتلاييصاصتخاةطاسوبماعطلاةمئاق(Compile)عيمجتىلإتايفشتسملا

StateDietetic(لثمةصصختملا)Association(تايعمجلاضعبلماعطلامئاوقىرخأتايفشتسمدامتعتنيحيف.ةرادإلا Association(يف

HospitalsDiet)ىفشتسملاتابجوةلدأّدَعُتو.اكيرمأ Manuals)ةبجولافصوىلعبيبطلادعاستاهنأل،ًادجةمهم(Prescribinga Diet)،كلذكو
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.ةيذغتلايصاصتخال(ProceduraTool)ةيئارجإةادأو،تاضرممللًاعجرماهفصوبمَدختسُت

:يه،نيتوربلاوةقاطلانماهاوتحميفةبسانملاةيئاذغلاةبجولاطيطختىلع(Clinician)يريرسلابيبطلادعاستةلئسأةّدعدجوت

؟ضيرملاةجاحبيفتًايلاحةلوانتملانيتوربلاوةقاطلاتايمكله-أ

؟نهدلاونيتوربللمسجلافازنتساىدمام–ب

؟(ةديدجلاةيئاذغلاةبجولا)(NutritionalSupport)ةيئاذغلاةدعاسملابضيرملادادمإلةمزاللاةينمزلاةدملاام-ج

؟ضيرملليمضهلازاهجلاةيحالصىدمام-د

Implementationof)ةيتاتغلاةياعرلاقيقحتوًاثلاث Nutritional Care)

Normal)ةيداعلاةلماكتملاةيئاذغلاتابجولاميدقتو،ذيفنتلاعضومتالكشملاةجلاعملةحرتقملاططخلاعضوبةيئاذغلاةياعرلاقيقحتنكمي

Diet)،ةلّدعملاوأ(ModifiedDiet)ةيئاذغلاةبجولارمأعضو:ةيئاذغلاةياعرلاقيقحتيفمهسُتيتلاتاءارجإلانمو.ةيئاذغلاةلكشملاةجلاعمل،

ىلإجاتحيًالثميركسلاضيرمف،ةيرورضلاةيئاذغلاتامعدملاوةيذغألاريفوتو،تاراشتسالاو،(NutritionalEducation)يئاذغلافيقثتلاميدقتو

لخدتلانوكيف(ليحنلا)نزولادقافلاصخشلاىلإةبسنلاباّمأ.ةيئاذغتابجوسمخىلععّزوتثيح،هتلاحبسانتيتلاتارديهوبركلاةيمكميظنت

،تارديهوبركلاونوهدلانملكىلعةبسانملابسنلابةقاطلاعّزوُتنأىلع،رعس1200نًمالدبرعس2000وحنىلإًايمويةلوانتملاةقاطلاةيمكةدايزب

ًءانبكلذو،بيبطلاوةيذغتلايصاصتخانيبنواعتلابنوكيضيرملل(ةيئاذغلاةفصولا)يئاذغلارمألاعضونأانههركذردجياّممو.تانيتوربلاو

NPO:Ni)مفلابءيشالنمتابجولليئاذغلارمألافلتخيو.ةيحصلاضيرملاةلاحىلع Per Oris)اهمّدقتيتلاةيسايقلاةيئاذغلاتابجولاىلإ

.ضيرملاةلاحتنسحتلاحيفيئاذغلارمألارييغتنكميو.ضيرملاةلاحلًاعبتكلذو،تايفشتسملا

ةجلاعملاحاجنفقوتيو.ةيئاذغلاةياعرلاقيقحتةيغب،ةيئاذغلاةجلاعمللةادأاهفصوبةلدعملاوأةيداعلاةيئاذغلاةبجولاضيرملاىطعي

يفاهلضفييتلاةيذغألاعاونأةفرعملضيرملاةلباقمةضرمملاوةيذغتلايصاصتخاىلعنّيعتي،اذل.ةيئاذغلاةبجوللضيرملالبقتىدمىلعةيئاذغلا

لكنمهيفبغرييذلاءاذغلاراتخينأضيرملاعيطتسيثيح،ىفشتسملايفةرفاوتملا(Menus)ةيذغألامئاوقميدقتبكلذمتيو،ةيئاذغلاهتبجو

نأبجي،اهعيمجلاوحألايفو.اهريغو،موحللاو،تايلحملاو،زبخلاو،هكاوفلاو،تاوارضخلاو،(Appetizers)تالبقملانم(Categories)ةعومجم

لصفلاحضويو.اهريغوتانيماتيفلاونداعملاونوهدلاوتارديهوبركلاوتانيتوربلانماهلكهتاجاحضيرمللةلدعملاوأةيداعلاةيئاذغلاةبجولارفوت

.ًاعميمرهلاءاذغلادشرموةيئاذغلالئادبلاماظنمادختسابةيئاذغلاتابجولاطيطختةقيرطعبارلا

تابجواهنيبمَّدقتدقو.ءاسمءاشعلاو،ًارهظءادغلاو،ًاحابصروطفلا:يه،ًايمويةسيئرتابجوثالثتايفشتسملامظعمرفوت،اهبناجنم

،(ًاحابصةعباسلا)روطفلا:يه،ًايمويتابجوسمخوأعبرأتايفشتسملاضعبمّدقت،لباقملايفو.ةفيفخةيذغأوتابورشمةروصىلعةفيفخ

ةيئاذغلاتابجولاددعفقوتي،ماعهجوبو.(ًءاسمةنماثلا)ءاشعلاو،(رهظلادعبفصنلاوةثلاثلا)ةفيفخةبجوو،(ًارهظةرشعةيداحلا)ءادغلاو

.ةيذغتلايصاصتخااهدّدحيتلاةيجالعلاةيئاذغلاةبجولاعونو،ضيرملاهيناعييذلاضرملاعونىلعاهميدقتديعاوموًايمويةمّدقملا

:امه،تايفشتسملايفماعطلاتامدخةرادإلناماظندجوي

.ىفشتسملا

ّدَعُيو.ةديدجلاةيئاذغلاةبجولاميدقتدنعًاصوصخ،ةيئاذغلاةياعرلاقيقحتلمهمءزجوهضيرملليئاذغلافيقثتلاّنأانههركذردجياّممو

.ةيئاذغلاةفاقثلاميدقتيفًاريبكًارودبعلتنأًاضيأةضرممللنكميو،ضيرملليئاذغلافيقثتلاميدقتلبسانملاصخشلاةيذغتلايصاصتخا
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:ضيرملافيقثتدنعاهتاعارميغبنييتلاتاحارتقالاضعبهذهو

.هلوقياملًاديجتاصنإلاو،ملعتلاىلعهتردقىدمو،هتفاقثو،ةيئاذغلاضيرملاتاداعةاعارم•

كيرعا****1هم3.ام..--؟.مهمو(هيه--وت....هم

.(Stress) ًاقهرماوأ (Upset) ًاحعزنماهيفنوكييتلاتاقوألابنجتو،ةيئاذغلاةفاقثلابضيرملافيرعتلبسانملاتقولارايتخا •

.(امهريغوأ،ةبجولاميدقتوأ،مونلادنع)هلبسانملاتقولاضيرملاراتخينألضفألانمو

عالطالابةبسانملاةيذغألارايتخالةصرفىطعينأك؛طقفعامتسالانمًالدبةيفاقثلاةرضاحملايفةكراشملاةصرفضيرملاءاطعإ•

.(ةعونتملاةيذغألاتاعومجم)ةيئاذغلالئادبلاةمئاقىلع

ةّدملالخةّدعًارومأهميلعتنًمالدب،(ةقيقد30-15)ةريصقةينمزةدملالخ(نينثاوأ،ًادحاو)ةدّدحمًارومأضيرملاميلعت•

NutritionalEducation)يئاذغلافيقثتلاميلعتتاودأةيميلعتلاةيلمعلابحاصينيحًاريثكملعتيضيرملاّنأنّيبتدقو Materials)لئاسويأ؛

تامولعملادّدحتيتلا(Audio-VisualMaterials)ةيرصبلا–ةيعمسلاميلعتلاتاودأو،ةعوبطملاتاودألا:لثم،(TeachingAids)ةنيعملاسيردتلا

لئادبلامئاوقو،(MealPlans)ةيئاذغلاططخلاةعوبطملاتاودألانمضتتو.ةفلتخملاةيفاقثلاتايوتسملاوةيرمعلالحارمللةمزاللاةيئاذغلا

DietTeaching)ةبجولاميلعتمئاوقو،(ExchangeLists)ةيئاذغلا Sheets)،ديعاوملاو(Schedules).يفميقملاضيرمللةمهمتاودألاهذهّدَعُتو

.ةيجالعلاتابجولاعبتيناكاذإةصاخ،هلزنمىلإضيرملادوعينيحاهتيمهأدادزتو،ىفشتسملا

Evaluationof)ةيتاتغلاةياعرلامييقتوًاعبار Nutritional Care)

نسحتىدمسايقو،هلتعضويتلاةيئاذغلاةياعرلا(ططخوأ)ةطخةيلعافىدممييقتقيرطنعضيرمللةيئاذغلاةياعرلامييقتنكمي

حيضوتبجيهنأانههركذردجياممو.مييقتلاىلعًءانبةمّدقملاةيئاذغلاةبجولاىفوأةيئاذغلاةياعرلاةطخىفتارييغتثادحإنكميو.هتلاح

.(MedicalRecord)يبطلالجسلايفةيئاذغلاةبجولاةفصوحيضوتكلذكو،اهلحلةحرتقملاططخلاوةيئاذغلاتالكشملا

هخيراتو،ةيئاذغلاضيرملاةلاحىصاصتخالااهيفنّودي،ةيذغتلاىصاصتخاتاظحالمبةصاختاحفصضيرمللىبطلالجسلانمضتي

نّسحتبةصاختاظحالمو،ةيساسحللةبّبسُملاةيذغألاو،هضفروأماعطللضيرملالوبقىدمو،ةيجالعلاةيئاذغلاتابجولاو،يئاذغلارمألاو،يئاذغلا

.ةيجالعلاتابجوللهتباجتساىدموضيرملاةلاح

موقيو.ةفلتخملاضارمألاةجلاعملةّدَعُملاةيئاذغلاتابجولانمتاعومجملصخلموهو،تابجولاليلدىّمسُيامىفشتسملايفًابلاغدجوي

ةيذغتلاويصاصتخاًابلاغموقيو.ضيرملااهيناعييتلاةيضرملاةلاحللةمئالملاةيئاذغلاةبجولارايتخاب–بيبطلاعمنواعتلاب–ةيذغتلايصاصتخا

وأ،ةفاضإلاوأ،ليدعتللةلباقيهو،ةفلتخملاضارمألابةباصإلاتالاحيفىضرمللمّدقتيتلا(اهلبيبطلافصودعب)ةيئاذغلاتابجولاميمصتب

ةيذغتلايصاصتخاموقييكلةيئاذغلاةبجولاضيرمللفصينأبيبطلابسحو.لاجملااذهيفةديدجتاساردنمرشنيامءوضيفكلذو،فذحلا

ةدعاسمبةيذغتلايصاصتخاموقينأىصويو.هلضفياماهنمراتخيل،اهميدقتنممويلبقماعطللمئاوقتايفشتسملاضعبيفضيرملاىطعي

.ةيئاذغلارصانعلانمهتاجاحعيمجهلرفوتةلماكتمةيئاذغتابجوىلعضيرملالوصحنامضلكلذو،هيدلةلضفملاةيذغألارايتخاىلعضيرملا

تركذيتلاةيريرسلاوةيلمعملاوةيرتموبورثنألاتاسايقلااهنم،ةّدعقئارطعابتابضيرملاةلاحمّدقتىدمسايقنكميهنأركذلابريدجلاو

ىوتسمتابثىدموأ،نزولانمنيدبلاضيرملاهدقفامريدقتقيرطنعيئاذغلافيقثتلاجماربنمضيرملاةدافتساىدمميوقتنكميامك.ًافنآ

.اهريغوةيئاذغلالئادبلاماظنضيرملامهفىدموأ،يركسلاضيرملمدلاركس
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ةيئاذغلارصانعلابمهديوزتومهتيذغتصخياميفةصاخةيانعىلإتايفشتسملايفىضرملاجاتحي

مهمظعمنأامبو.نداعملاو،تانيماتيفلاو،نوهدلاو،تارديهوبركلاو،ةقاطلاو،تانيتوربلا:لثم،ةفلتخملا

ةفلتخملاقئارطلانايبيرورضلانّمنإف،ةيحارجةيلمعلًاعوضخوأ،ىضرمبةباصإوأ،نزولايفًاصقنيناعي

،تارديهوبركلاو،نوهدلاو،نيتوربلاو،ةقاطلا:يهو،ةيئاذغلارصانعلانمضيرملاتاجاح(ريدقت)باسحل

.هنمءافشلاوضرملاةمواقمنمنكمتييكل:لئاوسلاو،نداعملاو،تانيماتيفلاو

CalculatingNutritional)ةيتاتغلاىضرملاتاجاحباسح Needs for Patients)

(EnergyNeeds)ةقاطلاتاجاح

ةعئاشلاقئارطلاضعبلنايبيتأياميفو.ةقاطلانمغلابلاضيرملاتاجاحريدقتللمعتسُتةّدعقئارطدجوت

.مسجلانزونممارجوليكلكلضيرملامزلتيتلاتارعسلاددعباسح–أ

RestingEnergy)ةحارلاءانثأيفةفورصملاةقاطلاىلعةدئازلاضيرملاتاجاحباسح–ب

Expenditure:REE)،ىساسألاضيألالدعموأ(BasalMetabolic Rate: BMR).

Desirable or) هيفبوغرملاوأيلاثملاضيرملانزوديدحت(ب)ةقيرطلاو(أ)ةقيرطلايًفابلاغمتيو

Usual Weight)،يلعفلاضيرملانزوسيلو(ActualWeight)دقصخشلانإيأ،ًايعيبطنوكيالدقريخألاّنأل؛

.ًانيدبوأًافيحننوكي

يفاضإلماعاهيلإفاضيّمث،(REE)ةحارلاءانثأيفةفورصملاةقاطلاباسحل(ب)ةقيرطلالَمعتسُت

ةجردىلعًءانبيفاضإلالماعلادّدحيو،هطاشنةجردوةيحصلاضيرملاةلاحىلعًءانب(REEـلاقوفةدايزلا)

.ضيرملااهيناعييتلا(Catabolismمدهلاةيلمعةجردوأ)داهجإلا

:يه،عاونأةثالثىلإداهجإلاةجردفنصت

وم

ريغةيحارجتايلمعمهلتيرجأنيذلاةفاكىضرملاعونلااذهلمشي:Stress(Mild)فيفخلاداهجإلا-1

لكلًارعس30ىلإوأ،(EEـRلا)ىلعةدايزتارعسلانم)%20–0(ىلإنوجاتحيو4(ىرغُص)ةدقعم

( Urinary Urea Nitrogen: UUN) يلوبلاايرويلانيجورتينةيمكرّدقتو.ًايمويمسجلانزونممارجوليك

.ةعاس24لالختامارج(10–5)وحنبفيفخلاداهجإلاةلاحىف

(Stressطسوتملاداهجإلا-1 Moderate):تايلمعلاوعضخنيذلاًاعيمجىضرملاعونلااذهلمشي
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ةيفاضإتارعسىلإنوجاتحيو،(Traumas)ءاضعألاوأةجسنألادحأيفةباصإلاوضّرعتنيذلاوأ،ةددعتمروسكبنيباصملاوأ،ةيحارج

ضيرملانادقفنأركذي.مويلايفمسجلانزونممارجوليكلكلًارعس(37-30)ىلإوأ،(REEالا)ىلعةدايز(%50-20)ىلإلصت

.ًاطسوتمًاداهجإيناعيهنأىلعلديةعاس24لالخيلوبلاايرويلانيجورتيننمًامارج(15-10)وحنل

(Stressديدشلاداهجإلا-2 Severe):وحنىلإتارعسلانممهتاجاحلصتدقو،ةداحقورحوتاباهتلابنيباصملاىضرملاعونلااذهلمشي

نمًامارج15نمرثكألضيرملانادقفو،ًايمويمسجلانزونممارجوليكلكلًارعس(50–37)ىلإوأ،(REEـلا)نعةدايز(%100–50)

.ًاديدشًاداهجإيناعيهنأىلعلديةعاس24لالخيلوبلاايرويلانيجورتين

ةدايزتارعسلانم%100نمرثكأىلإنوجاتحيدقةريبكلاةيضايرلاثادحأللًادادعتسانوبردتينيذلانييضايرلانأانههركذردجياممو

.(REE)ـلاىلع

:1لاثم

نمةيمويلااهتجاحامف،(Ketosis)مدلاةضومحعافتراونزولاضافخناومدلاركسعافترامس179اهلوطوةنس35اهرمعةضيرميناعت

Sةقاطلا

.نوهدلاونيتوربلاوةقاطلانمهتاجاحباسحدنع(بوغرملا)يلاثملاهنزووهسنجوضيرملالوطةفرعمبجي:ةظوحلم

:لحلا

:(أةقيرطلا)مسجلانزوىلعًءانبةقاطلاىلإةجاحلاباسح-1

عوجرلابو.(طسوتممسجلامجح)ًامارجوليك66يواسيمس179لوطدنعةأرملليلاثملانزولاّنأظحالن،(1-3)لودجلاىلإعوجرلاب

مسجلانزونممارجوليكلكلًارعس(40-35)ىلإجاتحتةأرملانأدجن،(LightActivity)فيفخلاطاشنلاةجرددنعو،(2-3)لودجلاىلإ

.(مجك/رعس37.5:طسوتملا)

.ءاسنلاولاجرلانمنيغلابلالوطلةحرتقملا(ةيلاثملا)ةبسانملانازوألا:(1-3)لودجلا

- 147 58(64-42) 47 ( 119-92) 102 -

(57-44) 49 (125-96) 107 - - 152 60

(59-46) 51 ( 131–102) 113 (64-51) 56 ( 141–112) 123 158 62

(63-49) 50 (138–108) 120 (67-54) 59 ( 148–118) 130 163 64

(66-52) 58 (146–114) 128 (71-56) 62 ( 156–124) 136 168 66

(70-55) 62 (154-122) 136 (75-60) 66 (166–132) 145 173 68

(74-59) 65 . ( 163-130) 144 (79-64) 70 ( 174–140) 154 178 70

(79-63) 69 ( 173–138) 152 (84-67) 74 ( 184-148) 162 182 72

- - (88-71) 78 ( 194–156) 171 188 74

- - (93-74) 82 (204-164) 181 193 76

,Fleck.:عجرملا H(1981)

.سبالمنودنمنزولا–

.نيسوقنيبنزولاطسوتمىدم–

.ءاذحنودنملوطلا–
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.مسجلل(بسانملا)يلاثملانزولاىلعءانبًايموينيغلابللاهبىصوملاةقاطلاتارّرقم،(23)لودجلا

ىلعةدايزلاةبسن

(EEـRلا)

ةطشنألا:ًالوأ

- 25 .)REE ءانثأخيبةفورصملاةقاطلاوأ )ةحارلا )BMR( يساسألاضيألالدعم

10 27.5 ةحارلا. ريرسلاىلع : )Minimal Activity( ًادجىدتبمطاشن

40–20 35–30 ةعابطلا. :)very Light( ًادجفيفخطاشن

60–40 40–35 ةضرمملاو،سرادملاو،بلاطلا. :)Light( فيفخطاشن

80–60 45–40 ةبر. لزنملا :)Moderate( طسوتمطاشن

100–80 50–45 راجنلا. ةلثامملاىرخألاةبعصلافرحلاو : )Hard( بعصطاشن

180–100 70–50 عرازملا. لماعلاو : )Severe( ديدشطاشن

200 75 لماعلا. يضايرلاونداعملانيب :)Very severe( ًادجديدشطاشن

مقسلاوضارمألا:ًايناث

20–0 30 فيفخداهجإ

50–20 37–30 طسوتمداهجإ

100–50 50–37 ديدشداهجإ

.موي/ًارعس2475=37.5×66=ةقاطلانمةأرملاةجاحيلامجإ،نذإ

:(بةقيرطلا)(REE)ةحارلاءانثأيفةفورصملاةقاطلاىلعةدايزلاريدقتىلعًءانبةقاطلاىلإةجاحلاباسح-2

(%60-40)وحنىلإجاتحتةأرملاّنأو،مسجلانزونممارجوليكلكلًارعس25يواست(EEـRلا)ّنأظحالن،(2-3)لودجلاىلإعوجرلاب

.(REEـلا)ىلعةدايز

.موي/ًارعس66×25=1650=(BMRوأ)ةحارلاءانثأيفةفورصملاةقاطلا،نذإ

%60وأ40x1650%=(طاشنلاةقاط)(REEـلا)ىلعةدئازلاةقاطلا

.موي/ًارعس990وأ660=

(990وأ660)+1650=ةقاطلانمةأرملاةجاحيلامجإ،نذإ

موي/ًارعس2640وأ2310=

.موي/ًارعس(طسوتملا)2475=

(Harris-BenedictEquation)تكدينبوسيراهةلداعم–ج

نوذغتينيذلاصاخشألاىدل(REEةحارلاءانثأىفةفورصملاةقاطلا)(BMR)ىساسألاضيألالدعمريدقتلةلداعملاهذهلَمعتسُت

مادختسابةحارلاءانثأيفةفورصملاةقاطلاباسحدنع،يلاثملانزولاال،يلعفلانزولامادختساىلعهيبنتلاًادجيرورضلانمو،ةيعيبطلاةقيرطلاب

.تكدينبوسيراهةلداعم
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تكدينبوسيراهنملكاهطبنتسايتلاةلداعمللًاعبتاهيفيساسألاضيألالدعمباسحمتيهنأالإ،ةقباسلاةقيرطلاةقيرطلاهذهلثامت

(A.ل,BenedictFG & Harris،1919م).(م1993,InseWardlaw).

ةعسوةلوهسلاوةقدلابزيمتتيهو،هنزووهرمعوهلوطويساسألاهضيألدعمريدقتدارييذلاصخشلاسنجةفرعمىلعةقيرطلاهذهدمتعت

(EMR)يساسألاضيألالدعمباسحلتكدينبوسيراهةلداعميتأياميفو.نينيدبلاصاخشألاىلإةبسنلابةعفترمًاميقيطعتاهنأالإ،راشتنالا

:(REEوأ)

(BMR)(لاجرلل)=

(ةنسلابرمعلا×6.76)–(مسلابلوطلا×5)+(مجكلابنزولا×13.8)+66.5

(BMR)(ءاسنلل)=

(ةنسلابرمعلا×4.68)–(مسلابلوطلاالك1.85)+(مجكلابنزولا×9.56)66.5+

:ةيتآلا(OwenEquation)نوأةلداعممادختساب(ةحارلاءانثأيفةفورصملاةقاطلاوأ)يساسألاضيألالدعمباسحًاضيأنكمي

(مارجوليكلابنزولا×7.18)+795:ةأرملا

(مارجوليكلابنزولا×10.2)+879:لجرلا

(FAO/WHO)ـلاتالداعم–د

ءاشنإًاقحالاهلضّرعتنسيتلاتافالتخالاضعبدوجوعماهركذقباسلاقئارطلا–امّدحىلإ–هبشت(RDAم1989)ةثيدحةقيرطيه

.هللا

نأيفصخلتتو.(25نمرثكأ:BMI)نيدبلاصخشلاو،(20نملقأ:BMI)فيحنلاصخشلانملكىلعاهقيبطتبةقيرطلاهذهزّيمتت

TotalCalorie(ةيلكلاةقاطلا Requirements: TCR(ىه،ةسيئرلماوعةثالثلةلصحمىهًايمويصخشلامزلتيتلا:

.ةحارلالالخةايحلاىلعةظفاحمللتفرُصيتلاةقاطلاةيمكينعتو:(REE)ةحارلاءانثأيفةفورصملاةقاطلا•

EnergyExpenditure(ةطشنألاىلعةفورصملاةقاطلا• Activity :EEA(:ةيلضعلاةطشنألاءادأءانثأىفتفرُصىتلاةقاطلاىه

.ةفلتخملا

SpecificDynamic)ءاذغلليكيمانيدلاريثأتلا Action :SDA):ىّمسُيو،ءاذغلاضيأءانثأيفةرارحةروصبةفورصملاةقاطلاةيمكهبدصقي

Thermic)ءاذغللىرارحلاريثأتلاًانايحأ Efect of Food TEF).ءانثأىفةفورصملاةقاطلاريدقتدنعضيرمللىقيقحلانزولاىلعدمتعيهيفو

.(FAO/WHO)تالداعممادختساب(REE)ةحارلا

:(WHO،م1895)ةيتآلاتالداعملامادختساب(BMRوأ)(REE)ةحارلاءانثأيفةفورصملاةقاطلاريدقتنكمي
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مويلا/يرولاك(REE)تاتنإ-مويلا/يرولاك(REE)روكذ

51–(نزولا×61.0)=54REE–(مجك/نزولا×60.9)=REEتاونس3–ةدالولانم

499+(نزولاالك22.5)=495REE+(نزولاالك22.7)=REEتاونس10-3نيبام

746+(نزولاالك12.2)=651REE+(نزولا×17.5)=REEةنس18–10نيبام

496+(نزولا×14.7)=679REE+(نزولا×15.3)=REEةنس30-18نيبام

829+(نزولا×8.7)=879REE+(نزولا×11.6)=REEةنس60-30نيبام

596+(نزولا×10.5)=487REE+(نزولا×13.5)=REEةنس60نمرثكأ

.يقيقحلانزولا26

:2لاثم

ترداغو،ةريسيةيحارجةيلمعاهلتيرجأ،ةنس35اهرمعو،ًارتميتنس179اهلوطو،ًامارجوليك63وحن(يعيبطلا)يقيقحلااهنزوغلبيةأرما

ًاصقنكانهنأو،يلاثملانزولانع%12وحنبلقأاهنزونأحضتافةيئاذغلاوةيريرسلاوةيلمعملاصوحفلاضعبلتغضّخمث،ًاروفىفشتسملااهدعب

،رعس2200وحنًايمويلوانتتاهنأو،(مدرتليللم100/ًامارجيلم188)نيريفسنارتلاو(مدرتليللم100لكلمارج35)نيمويبلألازيكرتيفًافيفط

؟ةيذغتلاءوسةجلاعملًايموياهمزلتيتلانيتوربلاوةقاطلاةيمكامف

:لحلا

BasalEnergy)يساسألاةقاطلافرصباسح-1 Expenditure :BEE)(وأBMR)ةيتآلاةلداعملانم(Benedict– Harris):

=(ةأرملل)يساسألاةقاطلافرص

.(رمعلاالم4.68)–(لوطلا×1.85)+(نزولا×9.56)+655

=(ةأرملل)يساسألاةقاطلافرص،نذإ

. ( 35 x 4.68 ) – ( 179 × 1.85 ) + ( 63 × 9.56 ) + 655

.ًارعس1752.234=163.8–655+602.28+331.15=

:ةيمسجلاةطشنألاىلعًءانبةيلكلاتارعسلاةيمكباسح-2

.ريرسلاىلعمّونُملاضيرملاةلاحيف1.2×يساسألاةقاطلافرص•

.(كرحتم)ريرسلاىلعمّونُملاريغضيرملاةلاحيف1.3×يساسألاةقاطلافرص•

:(FactorInjury)ررضلالماعىلعًءانبةيلكلاتارعسلاةيمكباسح-3

.(ةريسيلاةيحارجلاةيلمعلاةلاحيف)1.2×ةيلكلاتارعسلا•

.(Skeletal Trauma ماظعلايفباصملاضيرملاةلاحيف)1.35 X ةيلكلاتارعسلاو

.(Sepsisمدلايفةضرممايريتكبدوجوةلاحيف)2.10×ةيلكلاتارعسلا•
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.ًارعس2277.90=(طاشنلالماع)1.3×1752.23=ةيلكلاتارعسلا،نذإ

.ًارعس2733.48=(ررضلالماع)12×2277.90=ةيلكلاتارعسلا،نذإ

يتلاليلاحملابديرولانقحقيرطنعلئاوسلاوحالمألاوةقاطلانممهتاجاحىلعةرشابمةيحارجلاتايلمعلادعبىضرملامظعملصحي

نمرثكأميدقتنكميالو،ًارعس170وحنبضيرملادحاولازورتسكدلارتلدوزيو.ةيندعملاحالمألاوتانيماتيفلاوزورتسكدلانم%5ىلعيوتحت

الهنأامك،ةيئاذغلارصانعلانمهتاجاحلماكبضيرملادوزيالزورتسكدلالولحمّنإف،اذبو.(رعس510–415ىلعيوتحت)ًايمويتارتل(3-25)

تنّسحتىتمضيرملاىلإةنزاوتملاةيئاذغلاتابجولاميدقتيفعارسإلابجياذهل،ةيومدلاةيعوألادادسناببسيكلذنأل؛زوركسلازيكرتعفرنكمي

.ةيئاذغلارصانعلانمهتاجاحلماكبهّدمتاهنألماعطلالوانتىلعًارداقحبصأوهتحص

ةيذغتلاىلعدمتعييذلا–ىفشتسملايفمّونُملاضيرملاةلاحيفةيمويلاةقاطلاتاجاحيلامجإةدايزًادجردانلانمهنأىلإةراشإلاردجت

TotalParental)–ةلماشلاةيوعملاريغ Nutrition: TPN)يناعييذلاضيرمللةيمويلاةقاطلاتاجاحيلامجإنأدجوامك.مويلايفرعس2100ىلع

،(ImmobilizedPatients)(ةكرحلايتباث)نيكرحتملاريغىضرملاىدلةضفخنمطاشنلاةقاطنأامبو.رعس3000نملقأوحنغلبيًاديدشًاضرم

ريدقتنممغرلاىلعو.%25نمرثكأب(BMR)يساسألاضيألالدعمىلعًابلاغديزيالديدشلاضرملاةلاحيفةقاطلاتاجاحيلامجإّنإف

(ةرارحلاوداهجإلاوطاشنلاةقاطوأ،REEىلعةدئازلاةقاطلا)(AdditionalEnergy)ةدئازةقاطةفاضإبضيرمللةيمويلاةقاطلاتاجاحيلامجإ

،(Harris-Benedict)تالداعمىلعًادامتعا(REEـلا)ريدقتلضفألانمهنأالإ،ًافنآركذامك(REE)ةحارلاءانثأيفةفورصملاةقاطلاىلإ

ActualBody)يقيقحلامسجلانزومادختساب(WHO)وأ Weight).ىلعةدئازلاةقاطلا)ةدئازلاةقاطلارّدقتوREE،داهجإلاوطاشنلاةقاطوأ

وأ،ةعفترمةرارحوأ،ًاديدشةيذغتءوسوأ،ًاديدشًايضيأًامّدهتيناعييذلاىفشتسملاضيرمىلإةبسنلاب(REEـلا)ىلإفاضتيتلا(ةرارحلاو

.ةرّدقُملا(REEـلا)نم(%25-20)وحنب،مدلايفةضرممايريتكبدوجو

ىضرملاةلاحيفةبولطملاةيفاضالاةقاطلا

:كلذلنايبيتأياميفو،قورحلاوأباهتلالابةباصإلادنعمسجلايفةقاطلاجاتنإدادزي

ايالخجاتنإوأةرارحلاببسبنيجسكألاكالهتساةدايزىلعيئاهنلاةقاطلافرصدمتعيذإ،يساسألاضيألالدعمنمباهتلالاديزي–ا

نكمي.(Immobility)(تابثلا)ةكرحلامدعوةقاطلاكالهتساةلقببسبنيجسكألاكالهتساضافخناىلعكلذكو،مسجلايفةديدج

:نيتيتآلانيتلداعملامادختساب(REE)ةحارلاءانثأيفةفورصملاةقاطلايفةدايزلاريدقت

0.13×(37–ةيوئمةجرد)ه

0.07×(98.6–تيهنرهفةجرد)ه

هريدقتءاسُيامّبر(REEـلا)باسّحنإيأ،نيرشعلامويلايف%25وحنب(BMRوأ)،(REEالا)يفًاضافخنامايصلاوةيذغتلاءوسبّبسُي-2

(Underestimate)يلامجإضفخنيامك،ةيذغتلاءوسىضرمةلاحيف(ـلاREE)نزولانادقفعمًايونعم.

لدعمضافخناببسبةيئاذغلارصانعلانادقفىلإًارظن،(Malabsorption)صاصتمالاءوسةلاحيفةقاطلاىلإضيرملاةجاحدادزت-3

.ءاعمألارادجلالخنماهصاصتما

(ProteinNeeds)نيتوربلاتاجاح

ةيويحلااهتميقنوكتنأىلع؛(IBW)يلاثملامسجلانزونممارجوليكلكلنيتوربمارج0.8وحنبنيتوربلانمغلابلاصخشلاةجاحرّدقت
سمأم.*...وح.:-:م------

/نيتوربمارج0.8(نيتوربلانمةيمكلاهذهدعتو.ةيتابنلاتانيتوربلاضعبو،نابجالاو،ضيبلاو،نجاودلاو،كامسالاو،موحللا:لثم،هاعفترم

يذلاضيرمللةيفاكاضيأّدَعُتو،لوجتلاوكرحتلاىلعرداقلاو(Ambulatory)ريرسللمزالملاريغضيرمللةيفاك(يلاثملامسجلانزونممارجوليك

ىضرملالثم،ةيئاذغلامهتابجويفنيتوربلاةيمكةدايزىلإنوجاتحينيذلاىضرملانمديدعلابلجوب،نكلو.ةريصقةّدمىفشتسملايفثكميس

(Ascites)ءاقستسالاوأ،قورحلابةباصإلاةجيتننيتوربلانمةريبكةيمكمهماسجأدقفتنيذلاىضرملاو،صاصتمالاءوسةلاحنوناعينيذلا
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،(هبهتلملاواةباصملاةقطنملايلاهيومدلاةرودلانملئاسلاحشرت)Exudatesةحضنلاوأ،ىلكلاضارمأوأ،(نطبلافيوجتيفلئاوسلاعّمجت)

ىلعًءانبنيتوربلانمىضرملاءالؤهةجاحرّدقتو.دبكلاىضرملثمنيتوربلانمةيفاكتايمكعينصتمهماسجأعيطتستالنيذلاىضرملاكلذكو

:ةيتآلانيجورتينلاىلإتارعسلاةبسن

.(طسوتملا)نيجورتينمارج:رعس150

ةلوهسو،حرجلامائتلاةبوعصو،(Convalescence)(ةهاقنلا)ءافشلانمزةلاطإىلإيدؤيمسجلاتانيتوربلاديدشلافازنتسالانأركذُي

.تايلمعلاءارجإدعبتافعاضموتالكشمثودحو،تاباهتلالابةباصإلا

:3لاثم

؟ًامارجوليك66يلاثملااهنزوو،ًارعس2475وهةقاطلانمةيمويلااهتاجاحيلامجإناكاذإلوألالاثملايفةضيرملامزلتيتلانيتوربلاةيمكام

:لحلا

.ًارعس2475=ةيمويلاةقاطلاتاجاحيلامجإ

.موي/نيتوربمارج52.8=0.8×66=نيتوربلانمةجاحلايلامجإ

ةجيتن؛(Stress)داهجإلاو،(Hypermetabolic)ضيألالدعمعافترانمهيناعيامىلعًءانبنيتوربلانمضيرملاتاجاحباسحًاضيأنكمي

:يتآلاوحنلاىلعكلذو،ةريبكةيحارجةيلمعءارجإوأ،جيسنوأوضعةباصإوأ،ديدشقرحبةباصإلا

،نذإ،نيجورتينلانمدحاومارج:ًارعس150ىلإجاتحيصخشلاّنأامب

.نيجورتينمارج16.5=150-:2475=همزلتيتلانيجورتينلاةيمك–

.نيتوربامارج103=625×165ً=ايموياهيلإجاتحييتلانيتوربلاةيمك–

:ةيتآلاةبسنلادامتعابةيمكلاةدايزنكميو،200:1حبصتلنيجورتينلاىلإتارعسلاةبسنرييغتبكلذو،نيتوربلانمةيمكلاهذهليلقتنكميو

. 1 : 100

(Moderate–Severe Metabolic Stress) ضيألالدعمعافتراوًاديدشًاداهجإيناعييذلاضيرملاصخشلاتاجاحيلامجإباسحًاضيأنكمي

:هاندأحضوموهامكمسجلانزونممارجوليكلكلنيتوربمارج1.5ساسأىلع

.موي/نيتوربلانمًامارج99=1.5×66=نيتوربلانمةضيرملاتاجاح

وحوموح

.(مسجلانزونممارجوليكلكلدحاومارجساسأىلعنيتوربلاتاجاحبسحتفيفخلايضيألاداهجإلاةلاحيف)

وحنىلإنوجاتحيمهنإف(lntravenously)ةدروألاقيرطنعةيئاذغلاةميقلاةعفترملاتانيتوربلابنوذغتينيذلاىضرملاىلإةبسنلاباّمأ

.يلاثملامسجلانزونممارجوليكلكلنيتوربمارج(0.6–0.5)

:يلاثملامسجلانزوىلعًءانبنيتوربلانمةيمويلانيغلابلاىضرملاتاجاحباسحلةيبيرقتلاةقيرطللنايبيتأياميفو

.يلاثملامسجلانزونممارجوليكلكلنيتوربمارج(0.75–0.8):(كرحتملا)شارفللمزالملاريغضيرملا•

:(حورج،ضرم،داهجإ)يضيألاداهجإلايناعييذلاضيرملا•

.يلاثملامسجلانزونممارجوليكلكلنيتوربمارج(1.25–1)ةطسوتمىلإفيفخيضيأداهجإ•
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.يلاثملامسجلانزونممارجوليكلكلنيتوربمارج(1.5–1.25):ديدشىلإطسوتميضيأداهجإ

.مسجلانزونممارجوليكلكلنيتوربمارج1.5نمرثكأ:(لوبلاوأدلجلايفريبكنادقف)ديدشيضيأداهجإ•

.مسجلانزونممارجوليكلكلنيتوربمارج(1–0.8):(ةزليدلاىلإجاتحيال)داحلايولكلالشفلاضيرم•

نزونممارجوليكلكلنيتوربمارج(1.2–1.4):(Hemodialysis)(ىلكلاليسغ)ةزليدلاىلإجاتحييذلايولكلالشفلاضيرم•

.مسجلا

نزونممارجوليكلكلنيتوربمارج(1.3–1.5):(dialysisPeritoneal)ةينوتيربلاةزليدلاىلإجاتحييذلايولكلالشفلاضيرم•

.مسجلا

نزونممارجوليكلكلنيتوربمارج)HepaticEncephalopathy(:)0.4–0.6(أشنملايدبكلاغامدلالالتعابباصملاضيرملا•

.مسجلا

ًامارج30)ةديدشلاتامدصلاوأةديدشلاةباصإلاةلاحيفمسجلايفةينيتوربلاةجسنألانمةريبكةيمكدقفيباصملانأىلإةراشإلاردجت

نيتوربمّدهتيدؤيو.ةيحارجلاةيلمعلاءانثأيفمدلانمةريبكةيمكدقفيوأ،(تالضعلانمًادحاوًامارجوليكلداعياميأ،ًايموينيجورتينلانم

ىلعلوبلاعمحورطملانيجورتينلاةيمكةدايزنعًالضف،ةقاطلاىلعلوصحللةينيمألاضامحألاللحتةجيتنبلاسلانيجورتينلانزاوتىلإمسجلا

نامضلكلذو،ةيحارجلاةيلمعلادعببسانملاتقولايفمفلاقيرطنعةيئاذغلاةبجولاىلإضيرملاةدوعةرورضبىصوياذهل.اينومأوانيلوبةئيه

.ىرخالاةيئاذغلارصانعلاونيتوربلانمهتاجاحلماكىلعهلوصح

Fatand)تاديهوريكلاونوهدلاتاجاح Carbohydrate Needs)

ّنإف،رمألاعقاويفو.تانيتوربلااهدوزتيتلاةقاطلاةيمكحرطدعبةيقبتملاةقاطلاةيمكنمةبجولايفتارديهوبركلاونوهدلاتايمكبَسحُت

ضيرمنمفلتختنييئاذغلانيرصنعلانيذهنمضيرملاةجاحنأل،ضيرملاةبجويفةقاطلاونوهدلانمةددحمةيمكديدحتًادجبعصلانم

ليلقتو،تارديهوبركلاةيمكةدايزوه،ميلسلاغلابلاصخشللةيئاذغلاتابجولاطيطختيفثيدحلاهاجتالاو،هبباصملاضرملاعونلًاعبترخآىلإ

ميلسلاغلابلاصخشللةيئاذغلاةبجولايفتارديهوبركلالثمتنأبجي،ىرخأةرابعبو،بلقلاضارمأبةباصإلارطخنملالقإللكلذو،نوهدلاةيمك

.(%15-10)وحنتانيتوربلاو،(%30-25)وحننوهدلاو،ًايمويةلوانتملاةقاطلايلامجإنم(%65-55)وحن

:4لاثم

؟ًايموي

:لحلا

:نذإ،تارعس4وحنبمسجلادوزينيتوربلانمدحاولامارجلانأامب

52.8X4=نيتوربلااهردصميتلاةقاطلاةيمك

.%8.5يأ؛رعس211.2=

.رعس2475x%30=742.5=نهدلااهردصميتلاةقاطلاةيمك

:نذإ،تارعس9وحنبمسجلادوزينهدلانمدحاولامارجلانأامبو

.مارج82.5=9-:742.5=ةبجولايفنهدلاةيمك

.%61.5=(%8.5+%30)–%100=ةبجولاىفتارديهوبركلاةبسن
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.2475x%61.5=تارديهوبركلااهردصميتلاةقاطلاةيمك

.رعلس1522.1=

(VitaminNeeds)تانيماتيفلاتاجاح

ًانايحأضيرملاجاتحيو.ضارمألاضعببةباصإلاوداهجإلاتالاحيفةمزاللاتانيماتيفلاتايمكديدحتىلإدعبةيلاحلاتاساردلالصوتتمل

ضيرملاجاتحي.ةيعيبطلاةلاحلايفةلوانتملاةيمكلافاعضأةرشعوحنىلإلصتثيحبتانيماتيفلاضعبل(RDA)اهبىصوملاتايمكلاةدايزىلإ

مائتلاليرورضلانيجالوكلاعينصتل(ج)نيماتيفىلإضيرملاجاتحي،ًالثمف.ءافشلاةعرسوحورجلامائتلايفعارسإللتانيماتيفلاضعبىلإًاضيأ

.حورجلا

.(أ)و(د)نيماتيفلثم،اهنمةريبكتايمكلوانتاذإناسنإلاىلعًارطخلكشتتانيماتيفلاضعبّنإف،لباقملايفو

:تانيماتيفلانمضيرملاتاجاحديدحتدنعيتآلاةاعارمنيعتي،ماعهجوبو

.ةيعيبطلاةلاحلايفضيرملاتاجاح•

.هتّدشوضرملاةعيبط•

.تانيماتيفلانيزختىلعمسجلاةردقاه

.يمضهلازاهجلاوألوبلاوأدلجلالالخنماهنادقفلدعم•

Oنيماتيفلاوءاودلانيباملعافتلا.

ضرمنمةياقولايًفارودبعلتامبرو،)CardiovascularDiseases(ةيئاعولابلقلاضارمأنمةياقولايفًامهمًارودتانيماتيفلابعلت

نيماتيفو،نيتوراك–اتيبو،(أ)نيماتيف:لثم،ةدسكأللةداضملاتانيماتيفلاًاصوصخ))Cataracts(نيعلاةسدعماتعإو))Cancer(ناطرسلا

ديزمىلإجاتحتو،ةيفاكريغنيعلاةسدعماتعإوناطرسلانمةياقولايفتانيماتيفلارودبةقلعتملاتامولعملاّنإف،كلذعمو.(VitaminE)(ـه)

لماحلاةأرملانأو،)HepaticCirrhosis(دبكلافيلتبةباصإلاةلاحيفةدشبلقينيمالابوكلاو(أ)نيماتيفنيزختّنأنّيبتدقو.ةساردلاوثحبلانم

ةليلقتايمكبنّزخُيهنأل؛(Folate)(كيلوفلاضمح)تالوفلانيماتيفةصاخ،اهعيمجتانيماتيفلانمةريبكتايمكىلإناجاتحييمانلالفطلاو

.مسجلايف

يفةريبكتايمكبنهدلايفةبئاذلاتانيماتيفلانّزخت،ناسنإلامسجبءاملايفةبئاذلاتانيماتيفلانمةليلقةيمكهيفنّزختيذلاتقولايفو
وحاللاللs.وحايب

وانيتنسىلإلصتدقةليوطةدمدعبالإصخشلاىلعناهدلايفةبئاذلاتانيماتيفلاصقنضارعارهظتالاذهل،دبكلاوةينهدلاةجسنالانملك

ةيمكيف(صقنوأ)ريغتثودحىلعًاديجًارشؤمّدَعُتاهنإف،اذل،مسجلايفاهصقنةلاحيفةعرسبمدلايفتانيماتيفلاىوتسمضفخنيو.رثكأ

.مسجلايفةنزخملاتانيماتيفلا

Multivitaminsand(نداعملاوتانيماتيفلاميدقتبجي،رخآبناجنم Minerals Preparation(ةيذغتلاوأصاصتمالاءوسةلاحيفضيرملل

.ءاحصألاصاخشأللتانيماتيفلانمًايموي(RDA)ةحرتقملاةيئاذغلاتارّرقملا(2)و،(1)ناقحلملاحضويو.ةيوعملاريغ

(MineralNeeds)نداعملاتاجاح

ةيضرملاتالاحلايفىصوي،ماعءاجوبو.هدقفامضيوعتوءافشلاعيرستلكلذو:نداعملانمهتجاحلماكىلعضيرملاةبجويوتحتنأبسحتل

ضارمألاةلاحيفديدحلااذكو،حورجلاءافشلًامهمكنزلاّدَعُيامك،مويساتوبلاومويسنغملاورولكلاومويدوصلارصانعلوانتىلعزيكرتلاةداحلا

:نملكلةيعيبطلاةلاحلايفاهبىصوملانداعملاتايمكناحضوينيذللا(2)و،(1)نيقحلملارظنا،ديدحلاصاصتمالدعمضافخناوةنمزملا

.(RDA،م1989)تاعضرملاو،لماوحلاو،نينسملاو،نيغلابلاو،نيقهارملاو،لافطألاو،عضرلا
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مسجلايفديدحلاصقننكلو،ءاعمألارادجلالخنمصاصتمالاءوسوألاهسإلاةجيتنناسنإلامسجيفنداعملامظعملصقنثدحي

صاصتماةداعإثدحيامك.نداعملانممسجلانوزخمضافخناىلإيدؤتضارمألابناسنإلاةباصإّنإف،اذل.(Bleeding)فيزنلاببسبثدحي

(Reabsorption)نداعملاضعبل(PMgNa K Ca)ةيمكنادقفدعبالإضيرملاىلعاهصقنضارعأرهظتالاذهل،ءاعمألاايالخونيتيلكلايف

قيرطنعمسجلايفنداعملاصقنصيخشتنكمي،ماعهجوبو.ءاعمألاونيتيلكلالثمءاضعألاضعبيفضرمثودحوأ،مسجلانماهنمةريبك

.امهريغوألوبلاوأمدللةيلمعملاليلاحتلالمعّمث،صخشلاىلعرهظتيتلاضارعألاوأتامالعلا

(FluidNeeds)لتاوسلاتاجاح

جاتحيو،ءاذغلاوءاملالوانتنملئاوسلانمهتجاحىلعمسجلالصحيو،ةيويحلاةيئايميكلاهفئاظوبمسجلامايقلًادجةمهملئاوسلاّدَعُت

.قرعلاعمدقافلاضيوعتو،لوبلازارفإنيمأتلكلذو،ًايمويءامتارتل(3-2)وحنىلإةهاقنلاوأءافشلللثامتلاةرتفءانثأيفضيرملا

وم

نكميو.امهريغوألاهسإلاوأؤيقتلاةجيتندوقفملاءاملاضيوعتلكلذو،ءاملانمىرخأةيفاضإتايمكىلإىضرملاضعبجاتحي،لباقملايفو

فقوتتلئاوسللضيرملاةجاحّنإف،ماعهجوبو.مفلاقيرطنعماعطوأءامةروصىلعهلوانتعطتسيملاذإةدروألاقيرطنعءاملابضيرملادادمإ

.هتبوطرو،ضيرملاهيفثكمييذلاناكملاةرارحةجردو،ضرملاةعيبطىلع

ةيجالعلاةبجولاطيطختسسأ

ليدعتفدهيو.(TherapeuticDiet)ةيجالعلاةبجولامساضيرملاصخشلامئالتلةلدعملا(ةيعيبطلا)ةيداعلاةيئاذغلاةبجولاىلعقلطُي

وأ،ضرملاروطتعنملكلذو،ةيضرملاهتلاحعممءالتيامبو،ةدّدحملاةيئاذغلارصانعلانمهتجاحلماكبضيرملادادمإىلإةيداعلاةبجولا

.هئافشىلعةدعاسملل

.ةيجالعلاةيئاذغلاةبجولاطيطختدنعاهتاعارمىغبنيىتلارومألانمو

،(SoftDiet)(ةنيللا)ةمعانلاةيئاذغلاةبجولاًالثمكانهف.ةيئاذغلاتابجولل(Consistency)قسانتلاوأةجوزللاوأةماوقلاةجرد٥

.اهريغو،فايلألاةضفخنملاوأفايلألاةعفترملاةيئاذغلاةبجولاو،(LiquidDiet)ةلئاسلاةيئاذغلاةبجولاو

يوتحتو،ةقاطلانمةليلقةيمكىلعنزولاضفخبةصاخلاةيئاذغلاةبجولايوتحت،ًالثمف.اهضفخوأةقاطلانمةبجولاىوتحمةدايز•

.ةقاطلانمةريبكتايمكىلعنزولاةدايزبةصاخلاةيئاذغلاةبجولا

ةيئاذغلاةبجولاوأ،مويدوصلاةدودحملاةيئاذغلاةبجولاكلذلاثمو،ةيئاذغلاةبجولايفةيئاذغلارصانعلاضعب(ضفخوأ)ةدايز•

.اهريغو،(Gluten)نيتولجلاوألورتسلوكلاوأنوهدلاوأزوتكاللاركسنمةيلاخلا

ةيئاذغلاةبجولاوأ،ةفيرحلاداوملاوأتاراهبلانمةيلاخلاةيئاذغلاةبجولا:لثم،ةيذغألاضعبنًمايئاهنةيلاخلاةيئاذغلاةبجولاه

.ةينيمألاضامحألاضعبنمةيلاخلا

،لاثملاليبسىلعف.ةيحصلاضيرملاةلاحومءالتيامبةيئاذغلاةبجولايفتارديهوبركلاونوهدلاوتانيتوربلابسنليلاثملاعيزوتلا•

.تارديهوبركلابةينغةيئاذغتابجوو،نوهدلابةريقفةيئاذغتابجوو،تانيتوربلابةينغةيئاذغتابجودجوت

.مويلايفةسيئرلاةيئاذغلاتابجولاددععيزوتةداعإ•

FoodExchange)ةيئاذغلالئادبلاماظنوأيمرهلاءاذغلادشرمبداشرتسالا• System)ةحرتقملاةيئاذغلاتارّرقملاو(RDA)دنع

.اهنمةدافتسالاوةيئاذغلارصانعلاصاصتمايفضرملاريثأتةاعارمعم،ضيرمصخشلةيئاذغةبجوطيطخت

يبيبيج
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Dietةيتاذغلاتابجولاطيطخت Planning

FoodExchange)ةيئاذغلالئادبلاماظن:امه،نادشرمةنزاوتملاةيئاذغلاتابجولاطيطختيفًاثيدحمدختسُي System)،يمرهلاءاذغلادشرمو

(FoodGuide Pyramid)،صخشلااهلوانتينأبجييتلااهعاونأو(صصحلاددع)ةيذغألاتايمكديدحتىلعنادعاسيامهنأبنادشرملاناذهزيمتيو

.ضارمألانمةياقولاوومنللةيرورضلاتانيماتيفلاونداعملاونوهدلاوتارديهوبركلاوتانيتوربلانمهتاجاحعيمجىلعهلوصحنمضييذلارمألا.ًايموي

Foodةيتاذغلالئادبلاماظن Exchange System

ويصاصتخاوءاملعلادجودقف.ضيرملاوميلسلاصخشللةيئاذغلاتابجولاطيطختيفمدختسييلمعولهسوعيرسماظنةيئاذغلالئادبلاماظن

ًادهجوًاليوطًاتقوقرغتسياهمييقتوةيئاذغلاتابجولاطيطختل(ةسيئرلاءاذغلاتاعومجموأ)يئايميكلابيكرتلالوادجمادختساّنأم1940ماعةيذغتلا

تامولعملابءالدإللمزاللاتقولاىلإهراقتفاوأضيرملاةبغرمدعنعكيهان،اهريغوبلقلاضارمأوةنادبلاويركسلاىضرمتابجوةصاخ،ًاريبك

ءاذغلاةيعمجنمةكرتشملاةنجللاتردصأ،تابوعصلاهذهىلعبلغتللو.همزلتيتلاةيئاذغلارصانعلاوةقاطلاباسحلاهلوانتييتلاةيذغألابةصاخلا

TheAmerican)ةيكيرمألا Dietetic Association)،ةيكيرمألاةماعلاةحصلاةمدخو(TheU.S. Public Health Service)لئادبلاماظنم1950ماع

EnergyorFat)نهدلاوأةقاطلاةضفخنملاةيئاذغلاتابجولاطيطختلةيكيرمألاةدحتملاتايالولايفعساوقاطنىلعًاثيدحلَمعتسُيذخأيذلاةيئاذغلا

Restricted Diets).يوتحيو،ًاتباثوًادّدحمةمئاقلكيف(دحاولاليدبلا)ةدحاولاةصحلامجحنوكيو،مئاوقتسنماذهةيئاذغلالئادبلاماظنفلأتيو

.ةيئاذغلارصانعلانمةهباشتمةيمكىلع

FoodExchange)ةيئاذغلالئادبلامهتاوق Lists)

رظنا،نوهدلاوتارديهوبركلاونيتوربلاتايمكاهنمدحاولكيفىواستتيتلاةيذغألانمتاعومجموأمئاوقتسنمةيئاذغلالئادبلامئاوقفلأتت

نمقوقرييتّبحوأ،ةهكافريصعبوك%2وأ،ةزوم%2وأ،ةطسوتمةلاقتربوأ،ةطسوتمةدحاوةحافتلوانتنإف،لاثملاليبسىلعف.(4–2)لودجلا

.تارديهوبركلانمًامارج15وحنبمسجلاّدمي،ةهكافلالئادبةمئاق

حنميو.تبسلاةيئاذغلالئادبلامئاوقنمةراتخموةعونتمةيذغأىلعةيئاذغلالئادبلاماظنمادختسابةططخملاةيئاذغلاةبجولايوتحتنأبجي

ةيئاذغلاةميقلانأعمو.ةيذغتلايصاصتخاةراشتساىلإةجاحنودنم،هتابغرعممءالتتوهبسانتيتلاةيذغألارايتخالةريبكةصرفصخشلاماظنلااذه

ةيذغألارايتخايفريبكلاعونتلاببسبلمهأفالتخالااذهنأالإ،ةعومجمللبوسحملاطسوتملانعفلتختدقتسلامئاوقلايفةجردملاةيذغألاضعبل

يف،ًارعس70وحنبمسجلاّدمتزبخلانمةدحاوةصّحنإف،لاثملاليبسىلع،لئادبةمئاقلكلخاديفميقللًاعساوىدمكانهّنإيأ،رخآىلإموينم

حلطصممادختساًارخؤمظحولدقو.ًارعس140وحنبمسجلادوزتزبخلاةمئاقيفسدعلاوأةفاجلاءالزابلاوةفاجلاايلوصافلانمةدحاوةصحّنأنيح

.ميدقتلاةدحومجحنعريبعتلل)Serving(ةصحنمًالدبًانايحأ)Exchange(ليدب

:يتآلاوحنلاىلعتسلاةيئاذغلالئادبلامئاوقصيخلتنكمي

MilkExchange)بيلحلالئادبةمئاق:ًالوأ List)

ةينامثو،تارديهوبركلانمًامارج12وحنبمسجلا(ًامارج240وأدحاوبوك:نهدلاعوزنملابيلحلا)ةمئاقلاهذهنمةدحاولاةصحلاّدمت

ىلعةيساسألاةثالثلاةيئاذغلارصانعللاهتاباسحيفًاساسأبيلحلالئادبةمئاقدمتعتو.ًارعس90و،نهدلانممارجرفصو،نيتوربلانمتامارج
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دحأوأ(نهد%1)نهدلاضفخنملابيلحلالامعتسادنعهالعأركذامىلإنهدمارج25فاضياذهل،هتاجتنمدحأوأنهدلاعوزنملابيلحلا

ةينامثفاضتوأ،(نهد%2)نهدلالماكلابيلحلالامعتسادنعنهدلانمتامارجةسمخفاضتوأ،نهدلاعوزنملابيلحلانًمالدبهتاجتنم

امنإو،بيلحلالئادبةمئاقنمضعضوتملنابجألاّنأىلإانهةراشإلاردجتو.(نهد%4)نهدلالماكلابيلحلالامعتسادنعنهدلانمتامارج

.ًاقحالدريسامكموحللالئادبةمئاقنمضتعضُو

.ةدحاولاةصحلاةيمكو،هتاجتنموبيلحلالئادبةمئاقيتأياميفو

.(ًارتليللم240،تايقوأ8)دحاوبوك:مسدلاطسوتموأ،مسدلالماكلاوأ،نهدلاعوزنملابيلحلا•

.دحاوبوك:يدابزلانبلوأ،بئارلانبللا•

.(ًامارجيللم120(بوك1/2:)CannedEvaporated(بلعملافثكملابيلحلا•

.(بوك%3)ةدئامقعالم(5-3):فّقجملابيلحلا•

:تاظحالم

نمنهدليدب%2فذحيوأ،نهدليدب%2هيلإفاضي،(نهد%1)نهدلاضفخنملابيلحلانمةدحاوةصحلامعتسادنع-أ

.ةيئاذغلاةبجولايفنهدلالئادبةّدعليلكلاعومجملا

نمةدحاونهدةصحفذحتوأ،نهدلانمةدحاوةصحهيلإفاضت،(نهد%2)طسوتملابيلحلانمةدحاوةصحلامعتسادنع-ب

.ةيئاذغلاةبجولايفنهدلالئادبةّدعليلكلاعومجملا

يلكلاعومجملانمنهداتصحفذحتوأ،نهداتصحهيلإفاضت،(نهد%4(مسدلالماكلابيلحلانمةدحاوةصحلامعتسادنع–ج

.ةيئاذغلاةبجولايفنهدلالئادبةّدعل

MeatExchange)موحللالئادبةمئاق:ًايناث List)

يف(ةدحاوةيقوأ)،ًامارج30نبجلاوأ،كامسألاوأ،نجاودلاوأ،(LeanMeat)يفاصلامحللانمدحاولاليدبلاوأ)ةدحاولاةصحلالثمت

محللامادختساساسأىلعهالعأةروكذملانهدلاونيتوربلاميقتردقدقو،ًارعس55و،نهدتامارج3و،نيتوربتامارج7وحنموحللالئادبةمئاق

دنعدحاولاليدبلايفاهيلإةراشإلاتقبسيتلانهدلاةيمكىلإ(نهدليدب%2)نهدلانمنامارجفاضي،اذل؛نهدلاضفخنملاوأيفاصلا

يف(دحاونهدليدب)نهدتامارج5فاضتنيحيف.(نهد%15)نأضلامحلو،يرقبلارمحألامحللا:اهنمو،نهدلاةطسوتملاموحللامادختسا

حئارشو،(Humburger)رجربمهلاو،هنمةعونصملاةمورفملاةمحللاوأ،(نهد%20)يرقبلامحللا:لثم،نهدلاةعفترملاموحللامادختساةلاح

ه)Steaks(محللا

بلقلاوىلكلاودبكلاءاضعأ:لثم،لورتسلوكلانمةعفترمةبسنىلعيوتحتموحللالئادبةمئاقيفةيذغألاضعبّنأىلإانهةراشإلاردجتو

،ةيئاذغلاةبجولاطيطختدنعاهتيمكضفخبةيذغتلاويصاصتخاحصني،اذل،ضيبلاو،(يرحبلاناطرسلاو،راحملاو،يربمجلا)تايرشقلاو،خملاو

بلقلاضارمأنوناعينيذلاىضرمللًاصوصخ،(تايرشقلاادعام)كامسألاونجاودلا:لثمنم،لورتسلوكلابةريقفلاةيذغألاباهلادبتساوأ

.(ةدحاولاةصحلايف)لورتسلوكلانمةيذغألاضعبىوتحم(1-4)لودجلانيبيو.نييارشلابلصتو



Dietةيئاذغلاتابجولاطيطخت4لصفلا Planning149

.لورتسلوكلانمةيذغألاضعبىوتحم:(1-4)لودجلا

ةدحاولاةصحلاةيمكعاتلخلامسا

34 240 تايقوأ8نهدلالماكلابيلحلا

242 50 ةدحاوةبحضيبلا

21 30 ةدحاوةيقوأكمسلامحل

24 30 ةدحاوةيقوأ(دلجلاب)جاجدلا

131 30 ةدحاوةيقوأدبكلا

45 30 ةدحاوةيقوأيربمجلا

25 30 ةدحاوةيقوأ )Lobster( رحبلادارج

30 30 ةدحاوةيقوأ )Crab( ناطرسلا

13 30 ةدحاوةيقوأراحملا

15 30 ةدحاوةيقوأ àكمسلا يدصلا

28 30 ةدحاوةيقوأرديشلاةنبج

35 14 ةدحاوةدئامةقعلمةدبزلا

رفص14ةدحاوةدئامةقعلم(ةيتابنتويز)نيرجراملا

.(م1982)نورخآوAndersonLم:عجرملا

:ةدحاولاةصحلاةيمكوموحللالئادبةمئاقهذهو

(LeanMeat)(ةيفاصلا)نهدلاةليلقلاموحللاأ

.ًارعس55و،نهدتامارج3و،نيتوربتامارج7ىلعةدحاولاةصحلايوتحت

.ةدحاولاةصحلاةيمكونهدلاةليلقلاموحللالئادبةمئاقيتأياميفو

لفكلاوأ،(Plateribs)عولضلاوأ،(Flank)ةرصاخلامحلوأ،(Chuck)ةبقرلامحلوأ،(Steaks)كيتسلاحئارش:يرقبلامحللاو

.(ًامارج30)ةدحاوةيقوأ:(Tripe)شركلامحلوأ،(Tenderloin)ةرصاخلامحلوأ،(Veal)لجعلامحلوأ،(Rump)(فدرلا)

.(ًامارج30)ةدحاوةيقوأ،ةدمجملاوةجزاطلاكامسألا:كامسألا•

.(ناتيقوأ)بوك%4:رحبلادارج،ناطرسلا،نوملسلا،(ةنوتلا)ةبلعملاكامسألا•

.(تاّبح5)ةدحاوةيقوأ:ةيفدصلاكامسألاو،راحملاو،بولاكسإلاو،يربمجلا•

.(تايقوأ3)ناتطسوتمناتبح:(بلعم)نيدرسلا•

Oبوك4:(نهد%2(ةفاجلاجاتوكلاةنبج:نبجلا.

.ةدحاوةيقوأ،عرازملاورديشلالثمنهد%5نملقأىلعةيوتحملانابجألا•

.ةدحاوةيقوأ:(دلجنودنم)يمورلاكيدلاوجاجدلا:نجاودلا•

.ضايب3:ضيبلاضايب•
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Eggضيبلالئادبو Substitutes4/بوك.

Oبوك%2ةوهطمسدعةبروشوأ،ةدئامقعالم4:ةنبللاوأ،ةدئامقعالم4:لوفلا.ىرخأةيذغأ.

Mediumfat)نهدلاةطسوتملاموحللاب Meat)

.ًارعس75و،نهدتامارج5و،نيتوربتامارج7ىلعةدحاولاةصحلايوتحت

.ةدحاولاةصحلاةيمكونهدلاةطسوتملاموحللالئادبةمئاقيتأياميفو

.(ًامارج30)ةدحاوةيقوأ:(بلعم)(CornedBeet)حلمملارقبلامحلو،نهد%15:مورفملايرقبلامحللاةيرقبلامحللا•

.ةدحاوةيقوأ:(لورتسلوكلانملاعاهاوتحم)(Sweetbreads)لجعلاسايركنبو،بلقلاو،ناتيلكلاو،دبكلا:ءاضعألا•

.ةدحاوةيقوأ،عرازملاو،اتوكيرلاو،اليرازوملاةنبج:نبجلا•

.بوك%4:درفللةلباقلاجاتوكلاةنبج•

.ةدحاوةضيب:لورتسلوكلانمعفترملاهاوتحمبزيمتي:ضيبلا•

.ةدئاماتقعلم:ةبجولايفلئادبلليلكلاعومجملانمنهداتصحفذحتوأنهداتصحفاضتةينادوسلالوفلاةدبز•

.(ناتيقوأ)بوك%4:بلعملانوملسلاوتيزلايفةبلعملاةنوتلاكامسألا•

.(ًامارج30)ةدحاوةيقوأ:(ىلعألاءزجلا)قاسلامحلوأ،فتكلامحلوأ،ةرقبلاةرصاخمحلوأ،علضلاوأ،ذخفلامحلنأضلامحل•

HighFat)نهدلاةعفترملاموحللاج Meat)

.رعس100و،نهدتامارج8و،نيتوربتامارج7ىلعةدحاولاةصحلايوتحت

.ةدحاولاةصحلاةيمكونهدلاةعفترملاموحللالئادبةمئاقيتأياميفو

،يوشللعولضلامحلو،(نهد%20)مورفملامحللاو،حلمملاردصلامحلو،رجربمهلاو،(Brisket)ردصلامحل:يرقبلامحللا•

.ةدحاوةيقوأ:عولضلانمحئارشو

.ةدحاوةيقوأ:(Breast)ردصلامحل:(Veal)لجعلامحله

.ةدحاوةيقوأ:(Patties)مورفملامحللابةوشحملارئاطفلاو،(Breast)ردصلامحل:نأضلامحل•

.ةدحاوةيقوأ:)Capon(يصخملاكيدلاو،)Goose(زوألاو))Duck(اطبلامحل:نجاودلا•

.ةدحاوةيقوأ،ةعنصملاوةيداعلانابجألاعيمجو،رديشلانابجأعاونأنبجلا•

.ةريغصةدحاوةبح:تروفكنرفقناقن•

.ةدحاوةيقوأ:قجسلا•

VegetablesExchange)تاوارضخلالتاديةمتاق*ًاثلاث List)

25و،نيتوربلانمنيمارجو،تارديهوبركلانمتامارج5وحنىلع(مارج100،بوك%2)ةوهطملاتاوارضخلانمةدحاولاةصحلايوتحت

صخشلاعيطتسيو،(ءارضخلاةطلسلا)ةجزاطلاتاوارضخلالمشتو،تارعسلابمسجلاّدمتاليتلاتاوارضخلانمىرخأةعومجمكانهو.ًارعس

.اهنماهبغرييتلاةيمكلالوانت
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لئادبةمئاقيفةجردم(اميلايلوصافوسطاطبلاوةرذلا)(StarchyVegetables)ةيوشنلاتاوارضخلاعيمجنأىلإانهةراشإلاردجتو

.تارديهوبركلانميلاعلااهاوتحمىلإًارظن،زبخلا

.ةدحاولاةصحلاةيمكوتاوارضخلالئادبةمئاقيتأياميفو

.بوكالإ:نويلهلاو

Oسفركلاو،تفللاو،طيبنرقلاو،فوفلملاو،رجنبلاو،يلوكربلاو،دوسألاناجنذابلاو،ءارضخلاايلوصافلاو،ةيمابلاو،تفللاو،خنابسلا،

،(Rhubarb)دنوارلاو،لصبلاو،عقفلاو،(DandelionGreens)نوقشخرطلاو،ردنمشلاو،رضخألالفلفلاو،يفيصلاعرقلاو

.بوك%2:ةلكشملاتاوارضخلاريصعو،مطامطلاريصعو،مطامطلاو،يفيصلاعرقلاو،(رمخمبنرك)توركلاو

،سنودقبلاو،(Watercess)(ةيئامةلقب)فرُحلاو،سخلا:يهف،اهبغرييتلاةيمكلااهنملوانتينأصخشلاعيطتسييتلاتاوارضخلااّمأ

نأضرتفيو.لفلفلاو،سفركلاو،قلسلاو،رايخلاو،ثاركلاو،ةربزكلاو،لجفلاو،ريجرجلاو،(Chicory)ةيربلاءابدنهلاو،(Endive)ءابدنهلاو

ةرابعبو.تارعسلابصخشلاّدمتاليهف،اذل؛(Neggible)ًادجليلقتارديهوبركلاونوهدلاونيتوربلانمةجزاطلاتاوارضخلاهذهىوتحم

رصانعلاهذهذخؤتال،اذل؛تارعسلابمسجلاّدمتالف،ادجليلقتارديهوبركلاونوهدلاونيتوربلانمتاوارضخلاهذهىوتحمنأبضرتفي،ىرخأ

2-1.5ىلعديزيال)لقأوأمارج200وحنتاوارضخلاهذهنمًايمويصخشلالوانتينأىصويو.ةيئاذغلاةبجولاطيطختدنعنابسحلايفةثالثلا

.ةبغرلابسح(ًايمويبوك

FruitExchange)هكاوفلالئادبةمئاق:ًاعبار List)

نوكتدقو.ًارعس60و،تارديهوبركلانمًامارج15وحنبمسجلا(ريصعبوك2وأ،ةطسوتمةدحاوةّبح)ةهكافلانمةدحاولاةصحلاتمت

طسوتمنأل؛(Serving)ةصحنًمالدب)Exchange(ليدبحلطصملاًانايحألَمعتسُيو.ةدّربموأ،ةففخموأ،ةبلعموأ،ةدّمجموأ،ةجزاطةهكافلا

تامارج3وحنىلعيوتحتةفاجلاوأةدّمجملاوأةجزاطلاهكاوفلانمةدحاولاةصحلانأركذُي.ةهكافلاعونفالتخابفلتختدقدحاولاليدبلاةيمك

.ةيئاذغلافايلألانمرثكأوأ

.ةدحاولاةصحلاةيمكوةهكافلالئادبةمئاقيتأياميفو

.فصنوناتبح:(ففجم)رمتلا•

.ةريغصةّبح:ىرثمكلاوأخوخلاوأحافتلاوألاقتربلا•

.فاصنأافصنوأ،بوك%2:(ةبلعم)ىرثمكلا•

.ةريغصةبح%2:اجناملاوزوملا•

.ةبح12:بنعلا•

.ةريبكةبح12:زركلا•

.ناتبح:(ففجموأ،جزاط)نيتلا•

.فاصنأ7:(ففجم)شمشملا•

.ةطسوتمتابح4:قوقربلاو،(جزاط)شمشملا•

.ةّبحأل2:تورفبيرجلا•

.بوك%2:ةلكشملاهكاوفلاه
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.دحاوبوك:)Papaya(يابابلاوةلوارفلا•

.ةطسوتمةّبح:يفسويلاوخوخلاوةفاوجلا•

.بوكBlackberries(:3/4(قيلعلارمثو،)Blueberries(توتلاو،سانانألاه

.(ًامارج30)ةدئاماتقعلم:بيبزلا•

.ةّبح8وأ،(تابعكم)دحاوبوك:(بحبحلا)رمحألاخيطبلا•

.ةريغصةبح%4:رفصألامامشلا•

.فاصنأ4وأ،بوك%2:(بلعم)شمشملا•

.بوك%3:بنعلاريصع•

.ةريبكةّبح:(Kiwi)يويكلا•

.ةريغصةبح%2:اجنملا•

.بوك%2:لاقتربلاريصع•

.ةطسوتمةبحHoneydewMelon/1(:g)نمالامامش•

.بوك%2:تورفبيرجلاوألاقتربلاريصع•

.بوك1/3:حافتلاريصعه

.بوك%4:قوقربلاوأبنعلاريصع•

.ةطسوتمةبح:)Persimmon(نوميسربلارمث•

Starch/Bread)زبخلاوتايوشنلالتاديةمتاق*ًاسماخ Exchange List)

تيوكسبلاو،بوبحلازبخلالئادبةمئاقلمشتو.ًارعس80و،نيتوربلانمتامارج3و،تارديهوبركلانمًامارج15ىلعةدحاولاةصحلايوتحت

ةريطفلاو،تيوكسبلابوبحلاتاجتنمو،(اميلايلوصافو،ةرذلاو،سطاطبلا)ةيوشنلاتاوارضخلاو،ةفاجلاءالزابلاوايلوصافلاو،شهلاقيقرلا

دوزيةلماكلابوبحلاتاجتنمنمةدحاوةصحلوانتّنأركذُي.ةرّودملاةحطسملاةقيقرلاةريطفلاو،(Muffins)هينيفوملاو،(Pancakes)ةالحملا

.ةيئاذغلافايلألانمنيمارجوحنبمسجلا

.ةدحاولاةصحلاةيمكوزبخلاوتايوشنلالئادبيتأياميفو

(Bread)زبخلانأ

.(ًامارج25)فيغر%4:ريبكلايدلبلا(حمق)ّربلافيغر•

.(ًامارج25)ةدحاوةحيرش:(ضيبأوأرمسأقيقدنمعونصم)تسوتلازبخ•

.ةريغصةبح1/2:لوماصلازبخ•

.(ةدحاوةيقوأ)ةبح%2:رجربمهلازبخ•

.ةدئامقعالم3:فاجلازبخلارسك•
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.(ًامارج25)فيغر%4ةقيقرلاضيبألازبخلا•

.ةدحاوةيقوأ:تروفكنارفزبخ•

.(ةدحاوةيقوأ)ةبح2:قجسلا•

(Cereals)بوبحلاب

.بوك3/4:لكأللةزهاجلابوبحلاعاونأو))CornFlakes(ةرذلاقئاقرو

.بوك1/و:)BranFlakes(ةلاخنلاقئاقرو

.بوك%2:(...،ريعشلاو،لغربلاو،زرألا)ةوهطمبوبح•

.بوك%2:(ةيئاصعلاةنوركملاو،ةنوركملا)(Pasta)بوبحلاتاجتنم•

.(ًامارج40)ةدئامةقعلم2/2(Flour)قيقدلاه

.باوكأ3:(نهدنودنم))Popcorn((راشفلا)ةصّمحملاةرذلاو

.بوك4:(WheatGerm)حمقلانينج٥

.بوك:)PuffedCereal(ةخفتنملابوبحلا•

(Cracker)شهلاقيقرلاتيوكسبلاج

.تاّبح5:(S"2و.ةعبرمةصوب2)حلمملاتيوكسبلا•

.تاّبح6:(Sq"21.ةعبرمةصوب1%2)قيقرلارّودملاتيوكسبلا•

.تاّبح3:(S"22و.ةعبرمةصوب2/2)(SodaBiscuit)ادوصلاتيوكسبه

.ةّبح2:(ةصوب4×6)(Mazo)ريطفلازبخه

.(ةيقوأ%4)ةبح25:(ةصوب8/3هلوطو،ةصوب%8هرطق)(Pretzels)ةدقعةروصىلعحلمملايساقلاتيوكسبلا•

.تاّبح3:(ةصوب32×ةصوب2)(RyeWater)شهلارادواجلارفاوه

.تاّبح(VanillaWafer:6)الينافلابشهلاقيقرلاتيوكسبلا•

(StarchyVegetables)ةيوشنلاتاوارضخلا.د

.بوك%2:ةسورهملاسطاطبلا•

.بوك%2:اميلايلوصافوةرذلا

.ةريغصةبح:سطاطبلا•

.بوك%2:ةولحلاسطاطبلا
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.بوك%2:(ةدّمجموأ،ةبلعم)ءارضخلاءالزابلا•

.ريغص(سونرع)زوك:ةيوشملاةرذلا•

.بوكParsnips(:2/3(ضيبألارزجلاه

.بوك:نيطقيلا•

(CookedLegume)ةوهطملاتايلوقبلاله

.بوك%3:(ةوهطم)سدعلاوءايلوصافلاو،ةفاجلاءالزابلا•

.بوك4:(Baked)ةزوبخملاةفاجلاايلوصافلاو

(نهدةصحاهضعبىلإفاضي)(PreparedFoods)ةزهاجلاةيذغألاو

.ةدحاوةريطف:(نهدةصحو،زبخةصحيأ،ةدحاونهدةصحاهيلإفاضي)(ناتصوباهرطق)ةرذلاةريطف•

.ةدحاوةّبح:(نهدةصحو،زبخةصح،ةصوب2x%تاصوب5)(Wafile)لفولاةكعك•

.(ةدحاوةيقوأ)ةّبح15:(نهدةصحو،زبخةصح)سطاطبلاوأةرذلاقئاقر•

.(ةيقوأ12)تابح10:(نهدةصحو،زبخةصح،تاصوبثالثىلإناتصوباهلوط)ةيلقملاسطاطبلاعباصأ•

.ةّبح:(نهدةصحو،زبخةصح،ناتصوبرطقلا)تيوكسبلا•

.ةريغصةعطق:(نهدةصحو،زبخةصح،تارتميتنس4هعلضبعكم)يجنفسإلاكيكلا•

.ةدحاوةبح:(نهدةصحو،زبخةصح،ةصوب%2×تاصوب5)كيكنابلاةريطف•

.تاّبح5:(نهدةصحو،زبخةصح)ةدبزيوحييذلايرئادلاشهلاقيقرلاتيوكسبلا•

,Muffin)ةداسلاةريطفلا• Plain)(نهدةصحو،زبخةصح):ةريغصةعطق.

,Cookies(ةداسلاةبيرغلا• Plain((نهدةصحو،زبخةصح):ةدحاوةبح.

AngelFood)يكئالملاكيكلا• Cake)(ةدحاوةصوب،ةدحاوةحيرش):ةدحاوةّبح.

.(ةدحاوةيقوأ)تاّبح(6-4):(Triscuits)لماكلاحمقلانمعونصملاشهلاتيوكسبلا•

(OtherFoods)ةعونتمىرخأةيذغأز

.بوك%2:(نهدةصحو،زبخةصح)(ةظوبلا)تاجلثملا•

.بوك/4:(Sherbet)تابرشلاه

.(تارديهوبركتامارج5)ةريغصةقعلم:(ةميركلاوةتالوكوشلالثمتايولحلا،سبدلا،لسعلا،يلجلا،تايبرملا)ةزكرملاتايلحملا•

.بوك1/3:(دّمجم)هكاوفلابيدابزنبل•
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FatExchange)نوهدلالتاديةمتاق:اسداس List)

ةمئاقيفةيذغألافنصتو.ًارعس45و،نيتوربلاوتارديهوبركلانمًادجةليلقتايمكو،نهدلانمتامارج5وحنبمسجلاةدحاولاةصحلاّدمت

نوكيو.ةعبشملانوهدلانماهاوتحميفةضفخنملاةيئاذغلاتابجولاطيطختليهستل،ةددعتمةعبشمريغنوهدوةعبشمنوهدىلإنوهدلالئادب

.نييارشلابلصتةصاخ،بلقلاضارمألةبّبسُملاةسيئرلالماوعلانّمدَعُييذلامدلالورتسلوكيفةدايزبًاطبترمةعبشملانوهدلالوانت

.ةدحاولاةصحلاةيمكونوهدلالئادبةمئاقيتأياميفو

(PolyunsaturatedFat)ةددعتملاةعبشملاريغنوهدلانأ

Oنيرجراملا(نطقلاراذبوأ،ةرذلاوأ،ايوصلالوفتيزنمعونصميتانبنمس،Soft):(تامارج5)ةريغصةقعلم.

.ةريغصةقعلم:سمشلاعابتوأ،نطقلاراذبوأ،ةرذلاوأ،ايوصلالوفتيزوه

(Monounsaturated Fat) ةيداحألاةعبشملاريغنوهدلاب

.(تامارج5)ةريغصةقعلم:نوتيزلاتيز•

.ةريغصتابح10وأ،ةريبكتابح5:(Olives)نوتيزلا•

.ناتلماكناتريبكناتبح:)Pecans(ناقبلازوج•

,Peanut:20)ينابسإلا،ينادوسلالوفلاه Spanish)ةلماكةبح.

.ةلماكتابح10:(Almonds)يرجبلازوللاو،(PeanutVirginia)ينادوسلالوفلاو

.ةدحاوةبح:(تاصوب4هرطق)وداكوفألارمث•

.تابح6.ىرخألاتارسكملاو،(Walnuts)زوجلا•

.ةدئامةقعلم:(Cashews)صّمحُملا(وجاكلا)وشاكلاه

.ةدئامةقعلم:(Seeds)روذبلاه

(SaturatedFat)ةعبشملانوهدلالج

.(تامارج5)ةريغصةقعلم:(بلُص)نيرجراملا•

.ةريغصةقعلم:ةدبزلا•

.ةريغصةقعلم:(Mayonaise)زينوياملا•

.(ًامارج15)ةدئامةقعلم:(CreamHeavy)(%40)ةزكرملاةدشقلاه

.ةدئاماتقعلم:(CreamSour)ةيضماح،ةدشقلا•

.ةدئاماتقعلم:(CreamLight)ةفيفخ،ةدشقلاه

.ةدئامةقعلم:(CreamCheese)درفللةلباقلاةميركلاةنبجه

.ةدئامةقعلم:(SesameSeeds)مسمسلاروذبه
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(FreeFoods)ةّرحلاةيذغألا

،ةدحاولاةصحلايفًارعس20نملقأىلعيوتحتو،(ًايمويصصح3-2)اهنمبغرييتلاةيمكلالوانتبصخشللحمسييتلاةيذغألايه

.(Seasonings)لباوتلاو،(Condiments)،تاراهبلاو،تابورشملاو،هكاوفلاو،تاوارضخلاعاونأضعبلمشتو

نّيبينيحيف،تارعسلاونوهدلاونيتوربلاوتارديهوبركلانماهاوتحموةتسلاةيئاذغلالئادبلاتاعومجملًاصخلم(2-4)لودجلانيبيو

.تارعسلانماهاوتحميفةتوافتمو(ةنزاوتم)ةلماكتمةيئاذغتابجوطيطختبقلعتملاةيئاذغلالئادبلاماظن(3-4)لودجلا

تارعسلاونوهدلاونيتوربلاوتارديهوبركلانماهاوتحموةتسلاةيئاذغلالئادبلاتاعومجملصخلم:(2-4)لودجلا

ةيذغألاتاعومجم

(يرولاكوليك)(مارج)(مارج)(لئادبلاةمئاق)

بيلحلا

90 1 8 12 عوزنملا( امارج240)بوك11%و،%2)نهدلا

(نهد

120 5 8 12 ليلقلا( امارج240)بوك1(نهد2%)نهدلا

150 8 8 12 لماكلا( ًامارج240)بوك1مسدلا

موحللا

55 3 7 - ةضفخنملا( امارج30)ةيقوأ1نهدلا

75 5 7 - ةطسوتملا( ًامارج30)ةيقوأ1نهدلا

100 8 7 - ةعفترملا( ًامارج30)ةيقوأ1نهدلا

25 - 2 5 تاوارضخلا( مارج100)بوك11/2ةوهطملا

- - - - - ةبغرلاببسبحءارضخلاةطلسلا

60 - - 15 لاقتربةبح1هكاوفلا

80 1 3 15 تايوشنلا( ًامارج25)فيغر/14زبخلاو

45 5 - - ةريغصةقعلم1نوهدلا

رعس(3000-1000)نيبامةيرارحلاتارعسلانماهاوتحمحوارتييتلاةيئاذغلاتابجولاضعب:(3-4)لودجلا

لئادبلا

(رعس)(رعس)(رعس)(رعس)(رعس)(رعس)(رعس)(رعس)(رعس)(رعس)(رعس)

4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 .

8 8 7 7 6 6 5 5 5 5 4

6 6 6 5 5 5 4 3 3 3 3 . تاوارضخلا

6 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 هكاوفلا

15 14 13 12 11 9 8 7 6 5 4 زبخلاوتايوشنلا

12 11 10 9 8 7 6 5 5 4 4 نهدلا

.تارعسلاىلامجإنمنهد%30وحنىلعاهؤاوتحاةيئاذغلاتابجولاطيطختخيبىعور*
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AdvantagesofFood)ةيئاذغلالئادبلاماظنتازيمم Exchange System)

تانيتوربلانمصخشلاةجاحبيفتةلماكتموةنزاوتمةيئاذغتابجوطيطختنماننكميهنأةيئاذغلالئادبلاماظنتازيمممهأنّمنإ

مادختسانإف،ىرخأةرابعبو.(1مقرقحلم)(RDA)ةحرتقملاةيئاذغلاتارّرقمللًاقبطتانيماتيفلاونداعملاونوهدلاوتارديهوبركلاو

،نوهدلانًمايمويةلوانتملاتارعسلايلامجإنم%30وحنىلعصخشلالوصحنمضيةيئاذغلاتابجولاطيطختيفةيئاذغلالئادبلاماظن

ةفرعمنيعتي،ةيرارحلاتارعسلانمةيئاذغلاةبجولاىوتحمباسحعيطتسنيكلو.تانيتوربلانم(%15–10)و،تارديهوبركلانم(%60-55)و

دحاومارجلوانتنأو،تارعس9وحنبمسجلادوزينوهدلانمدحاومارجلوانتنأو،تارعس4وحنبمسجلادوزينيتوربلانمدحاومارجلوانتنأ

.تارعس4وحنبمسجلادوزيتارديهوبركلانم

لئادبلاماظنعابتابةيئاذغلاةبجولاطيطختةقيرط

(Procedure of Diet Planning by Using Food Exchange System)

:يتأياميف،ةيئاذغلالئادبلاماظنةقيرطبةلماكتملاةيئاذغلاةبجولاطيطختلةمزاللاتاوطخلاصيخلتنكمي

ذخأل؛اهبغرياليتلاةيذغألاو،اهلضفييتلاةيذغألاةفرعمكلذكو،ينعملاصخشللةيئاذغلاتاداعلاةلماكلاةيذغتلايصاصتخاةفرعم-1

.هلةعونتملاةيذغألارايتخادنعرابتعالايفكلذ

ةيليصفتلاةقيرطلاباّمإو،(EstimatedMethod)ةيريدقتلاةقيرطلابامإ؛صخشلااهيلإجاتحييتلاةقاطلاةيمكريدقت-2

(DetailedMethod)،امك.رمعلاولوطلاونزولاوسنجلاساسأىلعًابلاغةقاطلانمصخشلاتاجاحرّدقتو.لوادجلانمةرشابماّماو

.ةيلكلاةقاطلاتاجاحنمًايمويصخشلامزلتيتلا(تامارجلاب)تارديهوبركلاونوهدلاوتانيتوربلاةيمكبَسحُت

.مدلاطغضعافتراوأ،بلقلاوأ،يركسلاىضرمتالاحيفامك،ةيذؤملاوةرضملاةيذغألايدافتل،ةيحصلاصخشلاةلاحةفرعم-3

نيتوربلاوتارديهوبركلاةيمكرّدقتّمث.ةقاطلانمةيمويلاهتاجاحوصخشلاةبغرىلعتايمكلاهذهيفةدايزلادمتعتو.رثكأوأةهكافلا

.ثالثلاةيذغألاتاعومجمنمهلتمدقيتلاصصحلااهيوتحتيتلانوهدلاو

يلامجإنمةهكافلاوتاوارضخلاوبيلحلايفةدوجوملاتارديهوبركلاةيمكعومجمحرطب:صخشلامزلتيتلازبخلاصصحددعديدحت-5

بلعبو.(ةدحاولازبخلاةصحيفتارديهوبركلاةيمك)15ىلعجتانلاميسقتّمث،ًايمويصخشلااهيلإجاتحييتلاتارديهوبركلاةيمك

.اهيفةدوجوملانيتوربلاوتارديهوبركلاةيمكريدقتمتي،ةحرتقملازبخلاصصحددعديدحت

نماهحرطو،زبخلاوتاوارضخلاوبيلحلالئادبيفةدوجوملانيتوربلاةيمكعمجب:صخشلامزلتيتلاموحللاصصحددعديدحت-6

محللاةصحاهيوتحتيتلانيتوربلاةيمك)7ىلع(جتانلا)قرفلاميسقتو،ايمويصخشلااهيلإجاتحييتلانيتوربلاةيمكيلامجإ
كارع--.--الالد--

.اهيفةدوجوملانهدلاونيتوربلاةيمكردقتو،ةحرتقملامحللاىبرصلصحاللاعصخشلاىطعيمت.(ةدحاولا

جتانلاميسقتّمث،ًايمويصخشلامزلتيتلانوهدلاةيمكيلامجإنماهحرطّمث،موحللاوبيلحلالئادبيفةدوجوملانوهدلاتايمكعمج-7

.صخشلااهيلإجاتحييتلانهدلاصصحدلعوهجتانلانوكيف.(ةدحاولانهدلاةصحاهيوتحتيتلانهدلاةيمك)5ىلع

تارديهوبركلاونيتوربلاةيمكيفصقنوأةدايزثودحبحمسيهنأبًاملع،أطخدوجومدعنمدكأتللةقباسلاةيباسحلاتاوطخلاةعجارم-8

دودحلانمضةعومجملكلخادةيئاذغلاصصحلاددعليدعتةيذغتلايصاصتخالانكميو.(يلاوتلاىلعتامارج7و،تامارج3(

اهتيمكوةيذغألافانصأديدحتّمث،صخشلاةبغربسحرثكأوأتابجوثالثىلعتسلاتاعومجملايفةيئاذغلاصصحلاددععيزوت-9

.ةيئاذغةبجولكيف

ةعباتمىصويفهتدايزوأنزولاضفختابجوصوصخباّمأ.ىضرملاًاصوصخ،هتحصيفةيئاذغلاةبجولاريثأتةفرعمل؛صخشلاةعباتم-10

.نيعوبسأوأعوبسألكصخشلانزو

.ةيئاذغلالئادبلاماظنعابتاب(ةنزاوتم)ةلماكتمةيئاذغةبجوطيطختةقيرطحضويلاثم
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؟ةيئاذغلالئادبلاماظنعابتابهلةلماكتمةيئاذغةبجوطيطختلةعبتملاتاوطخلاام.مويلايفرعس2900ىلإميلسغلابصخشجاتحي

:لحلا

(%60-55)يهو:ةيئاذغلاةبجولايفاهبىصوملابسنلاىلعًءانبةبجولايفنوهدلاوتانيتوربلاوتارديهوبركلاتايمكريدقت–أ

:يتآلاوحنلاىلعكلذحيضوتنكميو،نوهدلل%30و،تانيتوربلل(%15–10)و،تارديهوبركلل

x=صخشلامزلتيتلاتارديهوبركلاةيمك 55 x29001=398.75ًامارج.

4 100

.ًامارج108.75=1×15×2900=صخشلامزلتيتلانيتوربلاةيمك

4 100

.ًامارج96.60=1×30×2900=صخشلامزلتيتلانوهدلاةيمك

4 100

وهامك،تارعسلاونوهدلاونيتوربلاوتارديهوبركلانماهاوتحموةعومجملكيفصخشلامزلتيتلاةيئاذغلاصصحلاددعديدحت–ب

.(4–4) لودجلايفحضوم

ىلعةيوتحملاةيئاذغلاةبجولانيبتارعسلاونوهدلاونيتوربلاوتارديهوبركلاةيمكوةيئاذغلاصصحلاددع:(4-4)لودجلا

.رعس2900

ةيكالخلالئادبلا

240 10 16 24 2 بيلحلا( نهد2%)

100 - 8 20 4 تاوارضخلا( ةوهطم)

- - - - ةبجولابسحءارضخلاةطلسلا

240 - - 60 4 ةهكافلا

104 عومجملا

1520 - 57 285 19 زبخ

81 عومجملا

300 20 28 4 محللا( نهدلاطسوتم)

30 عومجملا

585 65 - - 13 نوهدلا

2985 95 109 389 يلامجإلا

زبخلالئادبنماهيلعلوصحلابجييتلاتارديهوبركلاةيمك

.ًامارج294.75=104–398.75=

.زبخةصح19=19.6=294.75:15=زبخلاصصحددع

موحللالئادبنماهيلعلوصحلامزاللانيتوربلاةيمك

.ًامارج27.75=81–108.75=

.موحل(لئادب)صصح4=7-:27.75=موحللا(لئادبلا)صصحددع

نهدلالئادبنماهيلعلوصحلامزاللانهدلاةيمك

.ًامارج66.60=30–96.6=

:::

:::

.لقأوأنهدةصح13.32=5-:66.60=نهدلاصصحددع

.(5-4)لودجلايفحضوموهامك،ثالثلاةسيئرلاتابجولاىلعتبسلاةيئاذغلاتاعومجملانملكيفةيئاذغلاصصحلاددععيزوت–ج
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يفًادجةريقفاهنأل؛(ةيبناجتاريثأتهلببستالتناكاذإ)اهبغرييتلاتايمكلااهنملوانتينأصخشلاعيطتسييتلاةيذغألاضعبدجوت

،(Gartic)موثلاو،عانعنلاو،دوسألالفلفلاو،(Mustard)لدرخلاو،لخلاو،(ركسنودنم)ياشلاو،ةوهقلا:اهنمو،ةيئاذغلارصانعلانماهاوتحم

موثلاو،نوميللاو،نوميللاحلمو،ركسلانمةيلاخلاتابورشملاو،(Cloves)لفنرقلاو،(Cinnamon)ةفرقلاو،(Paprika)ولحلالفلفلاو،لصبلاو

،ليبجنزلاو،(ةلدتعمتايمكب)حلملاو،نيطقلاو،لجفلاو،(Oregano)ةففجملاعانعنلاقاروأو،(Thyme)رتعصلاو،(ChiveGartic)رمعملا

:Gelatin)(يبلجلا)نيتاليجلاو،ءابدنهلاو Pain)،بيطلاةزوجو،رمحألالفلفلاو،ةهكنللةبسكملاوأةنّولملاداوملاو،ةيعانصلاتايلحملاو

. (Nutmeg)

ثالثلاةسيئرلاتابجولاىلعرعس2900يوحتيتلاةبجولانيبةيئاذغلاصصحلاددععيزوت:(5-4)لودجلا

ىصصحلاددع

روطفلا

(ًامارج240)بيلحبوك1بيلحلا

لاقتربلاريصعنمبوك1ةهكافلا

(ًامارج75)تسوتحئارشثالث3زبخلا

(ًامارج50)ضيبةّبح1موحللا

(تامارج10)ةدبزلانمناتريغصناتقلعم2نوهدلا

ضيبلايلقللمعتست

عادخلا

(مارج200)ءارضخلاايلوصافلانمبوك2(ةوهطم)تاوارضخلا

(ًامارج50)ةلكشملاءارضخلاةطلسلانمريغصقبطءارضخلاةطلسلا

(ًامارج60)كمسوأرمحأمحلتيقوأ2موحللا

50)ريغصفيغر%2و،(مارج200)ريغصزرأقبط6زبخلا

(ًامارج240)مجحلااتطسوتماطاطباتبحو،(ًامارج

ةدحاوةحافت1ةهكافلا

(ًامارج45)ةريغصقعالم99نهدلا

ءاشعلا

مطامطلاريصعنمبوك2تاوارضخلا

(مارج200)ةنوركملانمريغصقبطو،رمسأزبخفيغر6زبخلا

(ًامارج60)جاجدمحلاتيقوأ2موحللا

ةدحاوزومةبح1ةهكافلا

نوتيزتابح210نهدلا

تابجولانيبةفيفخةيذغأ

عم(ركسًامارج20)ركسلانمةريغصقعالم44زبخلا

ةريغصكيكةعطقو،ياشلا

رمتلانمةبحفصنوناتيح1ةهكافلا

بيلحبوك1بيلحلا

.(نيتوربلانملاخ)طقفتارعسلابمسجلاّدميزبخلالئادبنمضركسلامادختسا*
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TheFood)يمرهلاءانغلادشرم Guide Pyramid)

UnitedStates(ةيكيرمألاةدحتملاتايالولايفةعارزلامسقردصأ Department of Agriculture(ءاذغلادشرمىّمسُيام(م1992)ماع

دشرملااذهيوتحيو.(DetaryGuidelines)يئاذغلاليلدلاىلعًءانبًايموياهلوانتبجييتلاةيذغألاتايمكديدحتلةيحيضوتةقيرطوهو،يمرهلا

صصحلاددعديدحتىلعدعاسيوهو،(Sweets)تايلحملاوتويزلاونوهدلانمًادجةليلقتايمكىلإةفاضإلاب،ةيئاذغتاعومجمسمخىلع

Rangeof)صصحلانمىدمبحمسيهنأبيمرهلاءاذغلادشرمزيمتي.هيفةدراولاسمخلاءاذغلاتاعومجمنمةعومجملكنماهلوانتمزاللا

Serving)ًايمويصخشلااهيلإجاتحييتلاةقاطلايلامجإلًاعبتاهددعدّدحتييتلا.

يمرهلاءاذغلادشرميفةيتاذغلاتاعومجملا

.ةنزاوتمةيئاذغةبجوطيطختنمنكمتييكل،ةيئاذغةعومجملكنماهراتخيسيتلاصصحلا

:يتأياميفةعومجملكنماهلوانتمزاللاصصحلاددعويمرهلاءاذغلادشرماهنمضتييتلاةيئاذغلاتاع.لايخلتناك..

(Milk Group))نبجلاو،يدابزلاو،بيلحلا)بيلحلاةعومجم:ًالوأ

1.5وأيدابزلاوأبيلحلانًمادحاوًابوكةدحاولاةصحلالداعتو.بيلحلاةعومجمنمصصح(3-2)ًايمويصخشلالوانتينأبجي

لوانتبةداعىصويو.(ProcessCheese)عنصُملانبجلانم(ًامارج60(نيتيقوأوأ،)NaturalCheese(يعيبطلانبجلانم(ًامارج45)ةيقوأ

ثالثو،ةنس24نسىتحنيغلابلابابشلاونيقهارمللصصحعبرأو،عضرملاوألماحلاةأرمللصصحثالثو،سانلامظعملًايموينيتصح

.لافطأللصصح

:لثم،نهدلاةضفخنملا(MIDessert)ةيبيلحلاتايلحملاوأ،نهدلاضفخنملابيلحلاوأ،نهدلايلاخلابيلحلارايتخابًاضيأىصوي

ةنراقممويسلاكلانمهاوتحميفضفخنمجاتوكلانبجنأىلإةراشإلاردجتو.(FrozenYogurt)دّمجملايدابزلاوأ،(IceMilk)دّمجملابيلحلا

.بيلحلانمةصحفصنلداعيهنمدحاوبوكلوانتنأامك،ىرخألانابجألاب

(MeatGroup)اهلئادبوموحللاةعومجم:ًايناث

ًايمويصصح(3-2)لوانتبىصويو،تارسكملاو،ضيبلاو،ةفاجلاايلوصافلاو،كامسألاو،نجاودلاو،ءارمحلاموحللاةعومجملاهذهلمشت

.كامسألاوأ،نجاودلاوأ،ءارمحلاموحللانم(ًامارج90–60(تايقوأ)3-2(ةدحاولاةصحلالداعتو،موحللاةعومجمنم

ةدئاميتقعلموأ،ةدحاوةضيبوأ،ةوهطملاةفاجلاايلوصافلانمبوكفصنوحنلداعتيفاصلامحللانم(ًامارج30)ةدحاوةيقوأنأركذُي

ردصفصنوأ،ةدحاورجربمهةريطشمجح(ًامارج90(يفاصلامحللانمتايقوأثالثلداعتامك.(ةصحثلث)ينادوسلالوفلاةدبزنم

.مجحلاةطسوتمةجاجد

نكميةيمكلاهذهو،(محلتايقوأ6طسوتملا)محلتايقوأ)7–5(لداعيموحللاةعومجمنمصصح)3-2(لوانتنأكلذىلإفضأ

،ءادغلاةعاس(سشيودنس)جاجدلاحئارشنمنيتيقوأو،روطفلادنع(يفاصلامحللانمةدحاوةيقوألداعت)ةدحاوةضيبلوانتباهيلعلوصحلا

ًاينغًاردصمموحللاةعومجمّدَعُتامك.ديدحلاوكنزلاونيتوربللًاسيئرًاردصمموحللاّدَعُتو.ءاشعلاتقو(رجربمه)محللانمتايقوأثالثو

:ةيتآلاتاوطخلاعابتابنهدلانماهاوتحمضفخنكميهنأالإ،نوهدلاب

.ةفاجلاايلوصافلاو،ءالزابلاوكامسألاو،دلجلاةعوزنملانجاودلاو،يفاصلارمحألامحللارايتخا-1

.يلقلاةقيرطنمًالدب(قلسلا)يلغلاو،صيمحتلاو،يوشلا:قئارطمادختسالضفيو،ةينهدلاةقبطلاةلازإدعبموحللايهط-2

.ضايبلاةيمكةدايزنكميو،لورتسلوكلابينغهنأل؛دحاولاصخشللقبطلايف(Yok)ةدحاوةضيبرافصميدقت-3

.نوهدلابًادجةينغاهنألروذبلاوتارسكملالوانتنملالقإلا-4
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(VegetableGroup)تاوارضخلاةعومجم:ًاثلاث

ةيقرولاتاوارضخلانمًادحاوًابوكةدحاولاةصحلالداعتو،تاوارضخلاةعومجمنمسطصح)5–3(ًايمويصخشلالوانتينأبـجتيل

RawLeafy)ةجزاطلا Vegetables)،ةمورفملاةجزاطلاتاوارضخلاوأ،ةوهطملاتاوارضخلانمبوكفصنوأ(ChoppedRaw)،عابرأةثالثوأ

:تاوارضخلابةقلعتملاةمهملاحئاصنلاضعبيتأياميفو.تاوارضخلارئاصعنمبوك

ةيقرولاتاوارضخلا:يهتاوارضخلافانصأمهأو.ةفلتخملاةيئاذغلارصانعلامسجللنّمؤيكلذنأل،ةلوانتملاتاوارضخلاعيونت-1

،سطاطبلا)ةيوشنلاتاوارضخلاو،(ةولحلااطاطبلاو،رزجلا)ءارفصلاتاوارضخلاو،(يلوكوربلاو،سخلاو،خنابسلا)ءاتكدلاءارضخلا

.اهريغو،(صمحلاو،ايلوصافلا)تايلوقبلاو،(ءالزابلاو،ةرذلاو

اهنألموحللاناكملحتنأنكميتايلوقبلاّنأبًاملع،عوبسألايفةّدعتاّرمتايلوقبلاوءانكدلاءارضخلاةيقرولاتاوارضخلالوانت-2

.ًانوهدامهفصوبماعطلاىلإنافاضملازينوياملاوةدبزلاكلذكو،يهطلاةيلمعءانثأيفتاوارضخلاىلإةفاضملانوهدلاةيمكباسح-3

(FruitGroup)هكاوفلاةعومجم:ًاعبار

وأ،زوملاوأ،لاقتربلاوأ،حافتلانمةطسوتمةدحاوةبحةدحاولاةصحلالداعتو،هكاوفلاةعومجمنمًايمويصصح)4–2(لوانتبىصوي

.ةففجملاهكاوفلانمبوك%4وأ،هكاوفلاريصعنمبوكعابرأةثالثوأ،ةمورفملاوأ،ةوهطملاوأ،ةبلعملاهكاوفلانمبوكفصنوأ،اهلثاميام

.فايلألابةينغاهنأل؛(اهريصعسيلو)ةلماكةبحلالوانتلضفيو،ةجزاطلاهكاوفلالوانتبةداعىصويو

(BreadGroup)(ةنوركملاوزرألاو،بوبحلاوزبخلا)زبخلاةعومجم:ًاسماخ

(ًامارج30)ةدحاوةيقوأوأ،زبخلانمةدحاوةحيرشةدحاولاةصحلالداعتو،زبخلاةعومجمنمًايمويةصح(11-6)لوانتصخشللىغبني

.(اتسابلا)ةنوركملاوأ،زرألاوأ،ةوهطملابوبحلانم(مارج100)بوكفصنوأ،(Ready-to-EatCereal)لكأللةزهاجلابوبحلانم

رايتخابىلصوبو.نداعملاوتانيماتيفلاوفايلألاىلإةفاضإلاب،اشنلاةروصبتارديهوبركلانمةريبكةيمكصخشللةعومجملاهذهنّمؤت

نمةريثكصصحلصخشلاةجاحيفببسلاىزعيو.فايلألانمهتاجاحىلعهلوصحصخشلانمضييكلةلماكلابوبحلانمةعونصملاةيذغألا

.ةطيسبلاتايركسلاوحلملاونوهدلانمةضفخنمبسنو،ةدقعملاتارديهوبركلانمةعفترمةبسنىلعاهئاوتحاىلإزبخلاةعومجم

تايلحملاوتويزلاونوهدلا

.ةيئاذغلارصانعلانماهّولخىلإًارظن،ةفاضملاتايركسلاوتويزلاونوهدلانًمايمويةلوانتملاصصحلامجحثوحبلاوتاساردلاددحتمل

ىلإةفاضملاوًايعيبطةدوجوملاتويزلاونوهدلاةعومجملاهذهلمشت.اهنمةليلقتايمكلوانتبىصويهنأالإ،ةقاطلابةينغلاداوملانمّدَعُتاهنأعمو

نوهدلاىلعيوتحتاهعيمجسمخلاءاذغلاتاعومجمنأبيمرهلاءاذغلادشرمنمحضتيو.(AddedSugars)ةفاضملاتايركسلاكلذكو،ءاذغلا

.ةيذغألاهذهلوانتنم–ناكمإلاردق–لالقإلابحصنياذهل،ةفاضملاتايركسلاو

اهاوتحمةلقبهكاوفلاوتاوارضخلازيمتتو.نداعملاوتانيماتيفلانم(ًابيرقت)ةيلاخاهنإذإ،طقفةقاطلابمسجلاتايركسلاونوهدلادّوزت

،نهدلانمراثآوًارعس120ىلعةزوبخملاسطاطبلانمةدحاوةبحيوتحت،لاثملاليبسىلعف.كلذيفريبكريثأتوهطلاةقيرطلّنأالإ،نوهدلانم

.نهدلانمًامارج11و،ًارعس225ىلع(FrenchFries)ةيلقملاسطاطبلانمًاعبصإ14يوتحتنيحيف

Topof)مرهلاةمقيفةفاضملاتايركسلارداصملمشت Pyramid):ليلاحملاو،ركسلاتابعكمو،يلجلاو،ىبرملاو،ةيزاغلاتابورشملا

ىلحملايدابزلاو،ةتالوكوشلاببيلحلاو،(ةظوبلا)تاجلثملاةسمخلاءاذغلاتاعومجميفةفاضملاتايركسلارداصملمشتنيحيف،ةيركسلا

ةدحتملاتايالولايفةعارزلامسقهتحرتقايذلايمرهلاءاذغلادشرمنيبييذلا(1-4)لكشلارظنا،ةبيرغلاوكيكلاكةالحملاتازوبخملاو

.م1992ماع(USDA)ةيكيرمألا
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بيلحلاةعومجمتايلحملاوتويزلاونوهدلاةعومجم

:ميدقتلاتادحوددع.اهلوانتنملالقإلابىصوي

.ًايمويصصح(3-2).

ضيبلاونجاودلاوكامسالاوموحللاةعومجم

تاوارضخلاةعومجمتارسكملاوتايلوقبلاو

.. و69و669 .

:ميدقتلاتادحوددعAوااهو.ايمويصصح(3-2):ميدقتلاتادحوددع

.ايمويصصح(5-3)هههههم

A O All e e e هكاوفلاةعومجم

69 A : ميدقتلاتادحوددع

A.ًايمويصصح(42) Aو

A A

A

ةنوركملاوبوبحلاوزرألاوزبخلاةعومجم

:ميدقتلاتادحوددع

.ًايمويةصح(11-6)

O(ةفاضملاوًايعيبطةدوجوملا)نوهدلا

(ةفاضملا)تايركسلاهب

FoodGuide,1992)يمرهلاءاذغلادشرم:(1ـ4)لكشلا Pyramid. USDA).

،(دحاورافص/ًامارجيللم213)ضيبلارافصو،(تايقوأ3/ًامارجيللم330)دبكلا:اهنمو،اهعيمجةيناويحلاةيذغألايفلورتسلوكلادجوي

/مارجيللم4)نهدلاعوزنملابيلحلاو،(دحاوبوك/ًامارجيللم32)مسدلالماكلابيلحلاو،(تايقوأ3/ًامارجيللم76)جاجدلاوأيرقبلامحللاو

.نجاودلادلجوكامسألاو.(دحاوبوك

ضعبىدلمدلالورتسلوكىوتسمعفرىلإيدؤت،ةعبشملانوهدلاكلذكو،(DietaryCholesterol)ءاذغلالورتسلوكنأىلإةراشإلاردجتو

كلذقيقحتنكميو،مارجيللم300ىلعًايمويةلوانتملالورتسلوكلاةيمكديزتالأبىصويو.بلقلاضارمأبةباصإلارطخنمديزياّممصاخشألا

:ةيتآلاتاوطخلاعابتاب

.يمرهلاءاذغلادشرمبسحبةيئاذغلاةبجولاطيطختـ1

.(ميلسلاغلابلاصخشلا)ًايعوبسأتاضيب(4-3)ىلعديزيالاملوانت-3

.نهدلاةضفخنملابيلحلاتاجتنملوانت-4

.رخآلاونيحلانيبموحللالدبةفاجلاءالزابلاوايلوصافلامادختسا-5

ديزيالأىصويو.يمرهلاءاذغلادشرممادختسابتارعسلاةفلتخمةيئاذغتابجوطيطختلةمزاللاصصحلاددع(6-4)لودجلانيبيو

(رعس1600)تارعسلاةضفخنملاةبجولانأظحاليو.تارعسلايلامجإنم%30ىلعلودجلااذهيفةحضوملاثالثلاتابجولايفنهدلاىوتحم

ةبجولااّمأ.نهدلانمًامارج73(رعس2200)تارعسلاةطسوتملاةبجولايوحتنيحيف،(53=9:480=0.30×1600)نهدلانمًامارج53يوحت

.نهدلانمًامارج93يوحتف(رعس2800)تارعسلاةعفترملا

تناكاذإىتح؛ةسيئرلاسمخلاءاذغلاتاعومجمنمةراتخملاةيذغألايفةدوجوملانوهدلانمتايمكلاهذهفصنىلعةداعناسنإلالصحي

هتاجاحةيقبىلعلوصحلاصخشللنكميامك،يهطلاةيلمعءانثأيفنهدلانمةيقابلاةيمكلافاضتو.نهدلانمىوتحملاةضفخنمةيذغألاهذه

.نهدلابةينغةيذغأرايتخابنهدلانم

نوهدلاةيمكديزتالأبىصويو.ةريصقةّدملكدعبةدحاوةّرماهباسحنكميذإ،ًايمويةبجولاىفةدوجوملانوهدلاةيمكباسحطرتشيال

ةقاطلايلامجإنم%10ىلع،(CoconutOiا)دنهلازوجتيزو،(PalmOil)ليخنلاتيزو،بيلحلاتاجتنمو،موحللايفةرثكبدجوتيتلاةعبشملا

.لورتسلوكلاوةعبشملانوهدلابةينغلاةيذغألالوانتنمراثكإلابنجتكلذكو،ًايمويةلوانتملا
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ةريغصةقعلم12ىلإو،رعس1600لوانتدنعًايمويركسلانم(ًامارج30)ةريغصقعالم6ىلإجاتحيصخشلاّنأ(6-4)لودجلانمحضتي

وأ،يلجوأ،ىبرمةروصيفلثمتملاركسلاقعالمددعىلإهابتنالابجيهنأالإ.ًايمويرعس2800لوانتدنعةريغصةقعلم18ىلإو،رعس2200لوانتدنع

تاعومجمنمصخشلااهيلعلصحييتلاتايركسلاونوهدلاةيمكفُّرعتلو،سبدوأ،لسعوأ،(ياشلاىلإفاضي)ةدئامركسوأ،ةبيرغوأ،رئاطف

.(7-4)لودجلارظنا،ةيساسألاسمخلاءاذغلا

ءاذغلادشرممادختساب،ةفلتخمتائفلتارعسلاةنيابتمةيئاذغتابجوطيطختلةمزاللاصصحلاددع:(6-4)لودجلا

.يمرهلا

،نوقهارملانايتفلا،لافطألامظعمتامتاىللاعاستالا

،نولماعلالاجرلاو.تاقهارملاتايتفلاونيغلابلاضعبو،سولجلا

. / 2 . عاستالاوء، تالماعلا

تامادلاءاسنلاولاجرلامظعمنملافطالاورابكلا
ةكرحلاهو669.هو

تاونس(6-2)رمع

رعس2800وحنرعس2200وحنرعس1600وحن

11 9 6 ىرصمصحاليلع

زبخلاةعومجم

5 4 3 ىرصمصحاليلع

تاوارضخلاةعومجم

4 3 2 ىرصمصحاليلع

هكاوفلاةعومجم

*3-2 *3-2 *3-2 ىرصمصحاليلع

بيلحلاةعومجم

(تايقوأ7)3(تايقوأ6)2(تايقوأ5)2ىرصمصحاليلع

موحللاةعومجم

93 73 53 يلامجإ(" تامارجلاب)نوهدلا

18 12 6 ةفاضملاتايركسلايلامجإ

**(ةريغصقعالم)

.م1992،يمرهلاءاذغلادشرم،(USDA)ةيكيرمألاةعارزلامسقةعجارملا

ىلعلوصحلانكمي.صصح3وه،ةنس24نسىتحبابشلانيغلابلاوأ،نيقهارملاوأ،عضرملاوأ،لماحلاةأرمللةمزاللاصصحلاددع*

ةليلقتايمكلوانتىلإةفاضإلاب،ةيساسألاسمخلاءاذغلاتاعومجمنميفاصلامحللاونهدلاةضفخنملاةيذغألارايتخابهالعأةروكذملاتارعسلا

.تايلحملاوتويزلاونوهدلاةعومجمنم

.ةفاضملاتايركسلانمياشلاقعالمددعونوهدلايلامجإريدقتل(7-4)لودجلاىلإعوجرلانكمي**
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.ةفاضملاتايركسلاونوهدلانمةيذغألاضعبىوتحم:(7-4)لودجلا

ميدقتلاةدحورادقم

ةفاضملاتايركسلاةدحاولا.ح

عالخلامسا

:(ةريغصقعالم)Averageةصحلاطسوتم)

( Serving

ةنوركملاوزرألاوبوبحلاةعومجم

رفص11(ةدحاوةحيرش)زبخلا

2 2 1 رجربمهلافيغرصرق

3 1 1 )Tortilla( ةتروتلاةكعك

3 1 بوك2،(ناوهطم)ةنوركملاوزرألا

راثآ1عطق(4-3)،(ريغص)شهلاتيوكسبلا

حمالم1ةدحاوةيقوأ،راطفإلابوبح

3 2 ةبح2،(تاصوب4اهرطق)،كيكنابلا

ناتريغصناتقعلم211(تايقوأ4)ةطسوتم1،تنودلا

ةريغصقعالم1/61136(Frosted)كيكلا

ناتريغصناتقعلم14ةطسوتمةبح2،ةبيرغلا

> < ججةيقوأ،(ةالحم)لكأللةزهاجلابوبحلا

ةدحاو

ةريغصقعالم68/12196،ةهكافلاةريطف

تاوارضخلاةعومجم

راثآبوك2،(ةوهطم)تاوارضخلا

راثآدحاوبوك،(ةجزاط)ةيقرولاتاوارضخلا

راثآبوك2،(ةجزاط)ةيقرولاريغتاوارضخلا

4 بوك1/2 )Scalloped( سطاطبلا

8 بوك2،سطاطبلاةطلس

8 تابح10سطاطبلاعباصأ

هكاوفلاةعومجم

راثآمجحلاةطسوتمةزوموأ،ةلاقتربوأ،ةحافت

راثآبوك1/2،(ةبلعموأ،ةجزاط)ةهكافلا

راثآبوك%4،(ىلحمريغ)ةهكافلاريصع

9 ةّبح/4 )Avocado( وداكوفألا

رفصجبوك2،ريصعةبلعملاهكاوفلا
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ميدقتلاةدحورادقم

ةفاضملاتايركسلاةدحاولاC.هنم

عاناغلامسا
دمهموهج...

(ةريغصةقعلم)Averageةصحلاطسوتم)

( Serving

Sبوك2،فيفخيركسلولحمنيبةبلعملاهكاوفلا Sناتريغصناتقعلم

ةريغصقعالمS4جبوك2،ليقثيركسلولحمخيبةبلعملاهكاوفلا

نيجلاويدابزلاوبيلحلاةعومجم

راثآ1تايقوأ8،نهدلاعوزنملايدابزلابيلح

5 1 دحاوبوك،(%2)نهدلاضفخنملابيلحلا

ةريغصقعالم153دحاوبوك،(%2)ةتالوكوشلاببيلح

رفص14تايقوأ8،نهدلاضفخنملايدابزلانبل

ةريغصقعالم8137،هكاوفلابنهدلاضفخنملايدابزلانبل

تايقوأ

14 1 ةيقوأ1.5،رديشلاةنبج

18 1 ناتيقوأ ،)Process Cheese( لماعملانيجلا

7 1 ةيقوأ1.5،اليرازوملاةنبج

5 1/4 بوك2،(نهد%4)جاتوكلاةنبج

ةريغصقعالم1/373بوك2،(ةظوبلا)تاجلثملا

ةريغصقعالم1/433بوك2،جلثلابيلح

ةريغصقعالم123/وبوك2،دّمجملايدابزلانبللا

Chocolateةقوفخمةتالكوش Shake،109ةريغصقعالم

تايقوأ

ضيبلاوةفاجلاايلوصافلاوموحللاةعومجم

تارسكملاو

6 تايقوأ3كامسألاونجاودلاوءارمحلاموحللا

(ةوهطم)

16 تايقوأ3(وهطم)مورفملايرقبلامحللا

13 تايقوأ3(يلقم)دلجلاعمجاجدلا

16 ةدحاوةيقوأناتحيرش،قجسلا

5 ةدحاوةيقوأةدحاوةضيب،ضيبلا

.ا
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ميدقتلاةدحورادقم

ةفاضملاتايركسلاةدحاولاC.هنم

عالخلامسا

(ةريغصقعالم)Averageةصحلاطسوتم)

( Serving

راثآةدحاوةيقوأ%2،(ناتوهطم)ةفاجلاءالزابلاوايلوصافلا

بوك

16 ةدحاوةيقوأةدئاماتقعلم،ينادوسلالوفلاةدبز

22 ةدحاوةيقوأبوك/3،تارّسكملا

تايلحملاوتويزلاونوهدلاةعومجم

4 - ةدحاوةريغصةقعلم،نيرجراملاوةدبزلا

11 - ةدحاوةدئامةقعلم،زينوياملا

7 - ةدئامةقعلم ، )Salad Dressing( ةطلسلالباوت

6 - ةدئاماتقعلم،ةيضماحلاةدشقلا

10 - ةدحاوةيقوأ،درفللةلباقلاةنبجلا

ةريغصةقعلمرفصياشةقعلم،يلجلاوىبرملاوركسلا

ةريغصقعالم9رفص-ةيقوأ12،(الوكيسبيب)يزاغلابورشملا

ةريغصةقعلم12رفص-ناتيقوأ،(FruitDrink)ةهكافلابارش

ةريغصقعالم93-ةدحاوةيقوأ،ةتالوكوشحول

ةريغصقعالم25-بوك1/و(Sherbet)تابرشلا

ةريغصقعالم3ةدئامةقعلم،يركسلالولحملاوألسعلا

بوك/2(Fruitsherbet)ةهكافلابارش

.م1992،يمرهلاءاذغلادشرم،(USDA)ةيكيرمألاةعارزلامسقةعجارملا

.ركستامارجةعبرأىلعيوتحتةدحاولاةريغصلاةقعلملا*

26sةوبعلاةقاطبرظناال.

مهضعب)مارجيللم3000ىلعًايمويةلوانتملاحلملاةيمكديزتنأيغبنيالهنأالإ،ةيمويلامهتاجاحىلعديزتحلملانمتايمكسانلامظعملوانتي

ىلعةدحاولاياشلاةقعلميوتحتثيح،يهطلاةيلمعءانثأيفحلملاةفاضإنمةيئاذغلاةبجولايفمويدوصلامظعميتأي،(مارجيللم2400:لوقي

.ةدحاوةصحلكلمويدوصلانمةيذغألاضعبىوتحم(8–4)لودجلانيبيو.مويدوصلانممارجيللم2000وحن
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.مويدوصلانمةيذغألاضعبىوتحم:(84)لودجلا

(مارجيللم)مويدوصلاةيمك

ةنوركملاوزرألاوبوبحلاوزبخلاةعومجم

راثابوك2،(حلممريغو،وهطم)ةنوركملاوزرألاوبوبحلا

(360–100) ةدحاوةيقوأ،لكأللةزهاجلابوبحلا

( 175–110) ةدحاوةحيرش،زبخلا

تاوارضخلاةعومجم

70نملقأبوك2،(حلمنودنمةوهطم،ةدّمجموأةجزاط)تاوارضخلا

(460-140) بوك2 )Sauce( لباوتلاعمةدّمجموأةبلعم)تاوارضخلا

60 بوك%4،(بلعم)مطامطلاريصع

820 دحاوبوك،(ةبلعم)تاوارضخلاءاسح

هكاوفلاةعومجم

راثآبوك2،(ةبلعم،ةدّمجم،ةجزاط)هكاوفلا

نيجلاويدابزلاوبيلحلاةعومجم

120 دحاوبوك،بيلحلا

160 تايقوأ8،يدابزلانبل

(450–110) ةيقوأ1.5،يعيبطلانبجلا

800 ناتيقوأ،لماعملانيجلا

تارسكملاوضيبلاوةفاجلاايلوصافلاوموحللاةعومجم

90نملقأتايقوأ3،كامسألاو،نجاودلاو،جزاطلامحللا

300 تايقوأ3،(ءاملانيبةبلعم)ةنوتلا

580 ناتيقوأ،قجسلا

(230–130) ةدئامةقعلم،محللاحئارشةطلسولدرخلاو(مطامطلاةصلص)بشتاكلا

2000 ةريغصةقعلم،حلملا

930 ةطسوتمةّبح،رايخلاللخم

130 ةدحاوةيقوأ،(ةحلمم)سطاطبلاقئاقر

235 ةدحاوةيقوأ،(ةحلمم)ةرذلاقئاقر

120 ةدحاوةيقوأ،(حلمم،تيزلانيبصّمحُم)ينادوسلالوفلا

.م1992،يمرهلاءاذغلادشرم،(USDA)ةيكيرمألاةعارزلامسقةعجارملا

(DietaryGuidelines)ةيتاتلختاداشرإ

ضعبنمةياقوللةيذغألاضعبهيدؤتيذلارودللحضاووريبكمامتهاكانهناكو،مويدعبًامويةيحصلاةياعرلابملاعلالودمامتهادادزي

Senate Select Committee on) يكيرمألاخويشلاسسلجمنمةقثبنملاةيناسنإلاتاجاحلاوةيذغتلاةنجلتردصأدقو.ةريطخلاوةنمزملاضارمألا

Nutrition of Human Needs)1986)تايصوتلاضعب.Lankfortand Jacobs)؛ةريطخلاضارمألاضعببءاذغلاةقالعىلإهابتنالاتفلل،م1977ماع

يتلا،ةمهملاتاداشرإلاوتايصوتلانمةعومجمىلإةنجللاتهتنادقو.ةنمسلاو،ناطرسلاو،يلاعلامدلاطغضو،يركسلاو،بلقلاضارمأ:لثم
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:تايصوتلاهذهلنايبيتأياميفو،(HealthfuاDiets(ةيحصةيئاذغتابجوىلإًالوصو،هريضحتوماعطلارايتخادنعاهتاعارميغبني

صقنةجيتننزولاضافخناوأ،تارعسلالوانتيفطارفإلاببسبنزولاةدايزبنجتلكلذو،طقفمسجلامزلتيتلاتارعسلالوانت-1

.تارعسلا

SugarsOccurring)ةيعيبطلاتايركسلاوةدقعملاتارديهوبركلالوانتةدايز-2 Naturally)تارعسلاتاجاحنم%48وحنبمسجلاّدمتثيحب

.مويلايفةيلكلا

.ًايمويةكلهتسملاةيلكلاتارعسلانم%10وحنىلإ(Processed)ةعنصُملاو(KRefined)ةرّركملاتايركسلاكالهتساضفخ-3

.ًايمويةلوانتملاةيلكلاتارعسلانم%30وحنىلإنوهدلليلكلاكالهتسالاليلقت-4

نوهدلاوةيداحألاةعبشملاريغنوهدلاعمكلذةنزاومو،مويلايفةلوانتملاةيلكلاتارعسلانم%10وحنىلإةعبشملانوهدلالوانتضفخ-5

.ًايمويةلوانتملاةيلكلاتارعسلانم%10وحنبمسجلاامهنمةدحاولكّدمتثيحب،ةددعتملاةعبشملاريغ

.مويلايفمارجيللم300وحنىلإلورتسلوكلالوانتضفخ-6

.مويلايفتامارجةسمخنملقأىلإحلملالوانتضفخ-7

اهدادعإوةيذغألارايتخاىفتارييغتثادحإبلطتيكلذّنإف،(م1977)ةيكيرمألاخويشلاسلجمةنجلاهتردصأيتلاعبسلاتايصوتلاهذهقيقحتلو

(1990,Whitneyet Al)،يتآلايفتارييغتلاهذهصيخلتنكميو:

.ةلماكلابوبحلاوتاوارضخلاوهكاوفلانمةلوانتملاةيمكلاةدايز-أ

.ركسلابةينغلاةيذغألاكلذكو،ةعنصملاتايركسلاو،ةرّركملاةيذغألالوانتنملالقإلا-ب

.ةعبشملانوهدلليئزجلالحإلمعو،تويزلاوأنوهدلابةينغلاةيذغألالوانتنملالقإلا-ج

ةعبشملانوهدلاةيمكنمللقياّمم؛كامسألاونجاودلاوةيفاصلاءارمحلاموحللارايتخاو،ةيناويحلانوهدلالوانتنمّدحلا-د

.ةلوانتملا

لافطألاكلذنمىنثتسيو،نهدلاةلماكلاهتاجتنموأبيلحلانًمالدبنهدلاةليلقلاوأناهدلاةعوزنملاهتاجتنموبيلحلادامتعا-ه

.بابشلاو

.لورتسلوكلابةينغلاةيذغألاو،ضيبلاو،(ButterFat)ةدبزلانهدلوانتنمّدحلا–و

.هبةينغلاةيذغألاوأحلملالوانتنملالقإلا-ز
.sومص

:اهزربأهذهو،ضارمألانمهيقتةلماكتمةيحصةيئاذغةبجولوانتىلعصخشلادعاستىتلاىرخألاتايصوتلاضعبًاضيأدجوت

ًايمويتاوارضخلاوهكاوفلاةعومجمنمرثكأوأصصحسمخلوانتبكلذو،ةبكرملاتارديهوبركلاوتايوشنلالوانتنمراثكإلاـ1

.تايوشنلاوزبخلاةعومجمنمرثكأوأصصحتسكلذكو،(ةيضمحلاهكاوفلاو،ءارفصلاوءارضخلاتاوارضخلا)

لا)فعضاهنمةلوانتملاةيمكلاغلبتالأو،(RDA)ةحرتقملاةيئاذغلاتارّرقملاعم(قفاوتت)مءالتتثيحبتانيتوربلالوانتيفلادتعالا-2

. (RDA

نزولاىلعةظفاحملاو،ةنمسلاثودحيدافتل؛(ةيضايرلانيرامتلا)ةيلضعلاةطشنألاةسرامموةلوانتملاةيذغألاةيمكنيبنزاوتثادحإ-3

.مسجلليلاثملا

.بيلحلاتاجتنمنمهلداعياموأ،لقألاىلعًايمويبيلحلانمنيبوكلوانتبمازتلالاقيرطنعًايمويمويسلاكلانمةيفاكةيمكلوانت-4
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.اهومنونانسألانّوكتةرتفلالخةصاخ،ًايموياهبىصوملا(Fluoride)رولفلاةيمكيطاعتبمازتلالا-5

ءارمحلاموحللاوكامسألاو،دلجلاةعوزنملانجاودلالوانتبكلذو.ًايمويةلوانتملا(مارجيللم300(لورتسلوكلاونوهدلاةيمكنمّدحلا-6

وأةينهدلاةيذغألاوضيبلارافصونوهدلاوتويزلالوانتنملالقإلاو،تايلوقبلاوبوبحلاوهكاوفلاوتاوارضخلالوانتنمراثكإلا-7

.ةيلقملا

.ةيئاذغلالئادبلاماظنوأ،(يمرهلاءاذغلادشرم)ةسيئرلاءاذغلاتاعومجمماظنبداشرتسالابكلذو،ةلوانتملاةيذغألايفعيونتلا-8

عضومدعكلذكو،ماعطلايهطءانثأيفةفاضملاحلملاةيمكليلقتبكلذو،(لقأوأًايمويتامارجةسمخ)حلملالوانتيفلادتعالا-9

.ماعطلاةلواطىلعةحالملا

طيطختدنعةيذغتلايصاصتخااهبدشرتسينأبجييتلا،ةيمويلاةيئاذغلاةبجولايفاهبىصوملاةيئاذغلارصانعلابسنصيخلتنكمي،ماعهجوبو

:يتالاوحنلاىلع،ةلماكتملاةيئاذغلاةبجولا

:ةلوانتملاةيلكلاتارعسلانم%58:تارديهوبركلا-1

.ةلوانتملاةيلكلاتارعسلانم%48:ةددعتملاتارديهوبركلا-أ

.ةلوانتملاةيلكلاتارعسلانم%10:ةطيسبلاتايركسلا–ب

.ةلوانتملاةيلكلاتارعسلانم%12:تانيتوربلا-2

:ةلوانتملاةيلكلاتارعسلانم%30:نوهدلا-3

.ةلوانتملاةيلكلاتارعسلانم%10:ةعبشملانوهدلا-أ

.ةلوانتملاةيلكلاتارعسلانم%10:ةيداحألاةعبشملاريغنوهدلا-ب

.ةلوانتملاةيلكلاتارعسلانم%10:ةددعتملاةعبشملاريغنوهدلا–ج

يبيبيج
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Hospitalتايفشتسملايفةيتاذغلاتابجولا Diets

.ةمدقما

ءاّرجةيذغتلاءوسيناعيمهضعبنأل،ةصاخةيئاذغةيانعىلإتايفشتسملايفنومّونُملاىضرملاجاتحي

نمديدعلابتايفشتسملادّوزتكلذلو.ىفشتسملاهلوخدلبقأطخلاةيئاذغلاتاداعلاةجيتنوأ،ضرملابةباصإلا

بجيامك.ةيئاذغلارصانعلانمضيرملاتاجاحلماكبيفتيتلا(CommercialFormulas)ةيراجتلاتافصولا

ضيرملالبقتةجردةدايزلكلذو،هترارحةجردو،هماوقو،هميدقتةقيرطو،همعطو،هتهكنو،ماعطلاناولأبمامتهالا

نمهنيكمتلكلذو،ضيرملااهلوانتيتلاةيذغألاعيمجنيودتةضرمملاوأةيذغتلايصاصتخاىلعنّيعتيو.هل

.(1قحلملا)(RDA)ةحرتقملاةيئاذغلاتارّرقملاباهتنراقمو،ًايمويةلوانتملاةيئاذغلارصانعلاةيمكباسح

.هسفنضرغلاقيقحتلبساحلازاهجمادختساًاضيأنكميو

نعةيبيرقتةروصنيوكتلكلذو،ةيقبتملاةيمكلاوضيرمللةمّدقملالكألاةيمكةبقارمنيعتي،ماعهجوبو

.ًايمويةلوانتملاةقاطلاوةيئاذغلارصانعلاةيمك

تايفشتسملايفةمدقملاةيئاذغلاتابجولا

(Standard Diets for the Hospitalized Patients)

لثمتتو.ةيئاذغلارصانعلانمًاعيمجضيرملاتاجاحيبلتةيسايقةيئاذغتابجوتايفشتسملامظعممّدقت

:يتآلايفتابجولاهذه

. (Normal or General or Regular Diet) ةيدايتعالا(ةماعلاةيئاذغلاةبجولاه(

ClearLiquid)ةيفاصلاةلئاسلاةيئاذغلاةبجولاه Diet).

FullLiquid)ًايلكةلئاسلاةيئاذغلاةبجولاه Diet).

ًايلكةلئاسلاوةفيفخلاةيئاذغلاتابجولافّرعُت).(SoftorLightDiet)ةفيفخلاةيئاذغلاةبجولاه

. (Diets of Altered Consistency) ماوقلاةريغتملاتابجولامسابةيفاصلاةلئاسلاو

دق،(ةماعلاةيئاذغلاةبجولاادعام)تايفشتسملايفمّدقتيتلااهعيمجةيسايقلاةيئاذغلاتابجولانأعمو

نايبيتأياميفو.ةيوعملاتابارطضالاوضارمألاجالعيفًادجةديفماهنأالإ،ةيئاذغلاةيحانلانمةلماكريغنوكت

.تايفشتسملااهمّدقتيتلاعبرألاةيسايقلاةيئاذغلاتابجولل

(GeneralDiet)ةيدايتعالاةماعلاةيئاذغلاةبجولا:ًالوأ

النيذلاىضرمللةرثكبمّدقتيهو،ةيلزنملاةبجولابتايفشتسملاضعبيفةماعلاةيئاذغلاةبجولاىّمسُت

(85-65)و،ًارعس(2200–1600)وحنىلعةبجولاهذهيوتحت.ةيئاذغلامهتابجوىلعًاليدعتمهتلاحبلطتت
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ةكرحةلقىلإًارظن،ةقاطلانماهاوتحمةلقبزيمتتو.تارديهوبركلانممارج(300–180)و،نهدلانممارج(100-70)و،نيتوربلانًمامارج

.ضيرملا

اهنأعمو،(عبارلالصفلارظنا)يمرهلاءاذغلادشرموةيئاذغلالئادبلاماظنبداشرتسالاقيرطنعةماعلاةيئاذغلاةبجولاطيطختنكمي

نوهدلانمىوتحملاةليلقاهنأالإ،نوهدو،تايوشنو،نابلأتاجتنمو،موحلو،هكاوفو،تاوارضخنماهعيمجتسلاةيئاذغلاتاعومجملاىلعيوتحت

،اهلضفييتلاةيذغألاعاونأ–ناكمإلاردق–اهنمراتخيماعطةمئاقضيرمللمّدقينألضفيو،تازاغللةبّبسُملاةيذغألاو،لورتسلوكلاو،ةعبشملا

.ةماعلاةيئاذغلاةبجوللًاجذومنحضوييذلا(1-5)لودجلارظنا

بيلحلانمةدودحم(صصح)تايمكىطعي(موي/رعس1700–1400:نيسُملالثم)ةقاطلانمةليلقةيمكىلإجاتحييذلاضيرملانأركذُي

زبخلاوموحللاوبيلحلانمةيفاضإتايمكتارعسلانمةريبكةيمكىلإجاتحييذلاضيرملاىطعينيحيف،تايلحملاوركسلاوزبخلاوموحللاو

.(1-5)لودجلارظنا،ةدبزلاوتايلحملاوركسلاو

لاخدإنكمي،ةيجالعةيئاذغتابجولوانتةيحصلامهتلاحبلطتتالو،ةيداعلاةيئاذغلاةبجولالوانتىلعنيرداقلاريغىضرملاصخياميفو

هذهلثمنأبًاملع،اهيوتحييتلاةيذغألاعاونأوأ،هريضحتةقيرطوأ،هتفاثكوأ،ءاذغلاماوق:ثيحنمةماعلاةيئاذغلامهتابجوىلعتاليدعتلاضعب

.يمرهلاءاذغلادشرموةيئاذغلالئادبلاماظنىلعاهدامتعاىلإارظن؛ةيئاذغلارصانعلانممهتاجاحلماكبىضرملاّدمتتابجولا

تايفشتسملاهبمّدقتيتلاةماعلاةيئاذغلاةبجوللجذومن(15)لودجلا

هم.عهممهت....5ةيتاذلخلاتاعومجملا

اهتايمكوةيذغالاعاونا
.موي/صصحلاددعو

240 10 16 24 بيلحلا(. لم480)نهدلاطسوتملابيلحلانمنابوك(ناتصح)

75 5 7 - ةضيب(. ًامارج50)ًاديجةوهطمةدحاو
صتموحللا

100 8 7 - ةيقوأ(. امارج30)رديشلاةنبجنمةدحاو

ص9--(صصح6)

220 12 28 - امارج120)يوشملاجاجدلانمتايقوا4(.

25 - 2 5 100( ةوهطملاءارضخلاايلوصافلانمبوك2

.(مارج

رصصح3

- . - - - (صمح(. ةبغرلابسح)سخب (

25 - 2 5 تاوارضخةبروش

.(بوك%4–1/2)

60 - - 15 . همالا

نودنممارج100)تورفبيرجةبح%2

.(رشق(صصح3)هكاوفلا

60 - - 15 شمشمتابح4.

60 - - 15 زركةبح12.

80 1 3 15 ةبح(. ًامارج150)ةيوشمسطاطب

80 1 3 15 مارج100)ةرذلاحئارشنمبوك2(.
وتزبخلا

240 3 9 45 75( رمسالاتسوتلازبخنمحئارش3

.(امارج

1 1 م.ص..7.

80 3 5 .) مارج100)ةنوركموازرابوك1/2
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ةقالعلاعيمجلاتreةيتاذلخلاتاعومجملا
نوهاهتايمكوةيذغالاعاونا..

(رعس)(مارج).موي/ىصصحلاددعو

180 20
- - 20( نيرجراموأةدبزةريغصقعالم4

.(امارج

90 10 - - امارج60)ةدشقةدئامقعالم2(.

150 10 - 15 ةظوب(. دحاوبوكوأبوك2)ةلوارفلاب
وم

60 - - 15 3 عم(لم200)ةوهقلاوأياشلانمنابوكىرخأةيذغأ

.(ًامارج15)ركسةريغصقعالم

1850 81 82 204 ىلامجالا

9- مل .

تاعومجمخيبلئادبلاددعنملالقإلاوةيفاضإلاةيذغألافذحباهتيمكضفخنكميو،ةبجوللىرخأةيذغأةفاضإبتارعسلاةيمكةدايزنكمي*
وم

.ىرخألاةيذغألا

.ةسيئرتابجوثالثىلعهالعأةيذغألاعزوت**

clearLiquid)ةيفاصلاةلئاسلاةيئاذغلاةبجولا:ًايناث Diet)

:ةيتآلاتالاحلايفضيرمللًابلاغمّدقتو،تارديهوبركلاوءاملاىلعًاساسأيوتحتيتلاةيئاذغلاةبجولايه

.ةيساقلاةيحارجلاةيلمعلاءارجإدعب-أ

تاتيلورتكلإلاولئاوسلابضيرملاديوزتىلعلمعتيهو،يمضهلازاهجلاتالكشمو،داحلاباهتلالاو،ؤيقتلاولاهسإلاتالاحيف–ب

.ةيعيبطلاهتلاحىلإيمضهلازاهجلادوعينألبقةقاطلاو

.(ColonscopicExamination)راظنملابنولوقلاصحفوأ،ءاعمألايفةيلمعلضيرملازيهجتةلاحيف–ج

. (Abdomina Surgery) نطبلايفةيلمعنم (Recovery) ءافشلاةرتفلالخ–د

ةدعملاباهتلاكلذنمو،ءاعمألاوةدعملاةصاخ،يمضهلازاهجلافئاظويفديدشلابارطضالا:لثم،ةداحلاضرملاتالاحيف-ه

.(Gastroenteritis)ءاعمألاو

ةبروشلاىلعطقفةبجولاهذهيوتحتو،يمضهلازاهجلايفةيحارجلاتايلمعللريضحتلاةلاحيفىضرمللةبجولاهذهميدقتًاضيأنكمي

(يلجلا)نيتاليجلاوءاملاعمةديصعلاوةدئاملاركسوتايولحلاولسعلاوةوهقلاوياشلاو،ةافصملاهكاوفلارئاصعو،ءاملاو،ةداسلاىلجلاو،ةيفاصلا

جاتحييتلاةيئاذغلارصانعلاعيمجنماهاوتحمصقنىلإًارظن،ةعاس48نمرثكألةبجولاهذهميدقتمدعبىصويو.ةالحملاتابورشملاوةداسلا

نيتوربلابةينغلاةلئاسلا(CommercialSupplements)ةيراجتلاتامعدملاةبجولاهذهمضتنأبجي،اذل.(ج)نيماتيفادعاممسجلااهيلإ

ةيراجتلاتافصولانمديدعلاكلانهو.ًافنآركذامكًايلكةلئاسلاةيئاذغلاةبجولاميدقتدنعلاحلاوهامك(LowResidue)تالضفلاةليلقلاوةقاطلاو

.زوتكاللانماهّولخبزاتمتيهو،(Ensure)و،(Portagen)و،(Isocal)و،(Osmolite):لثم،قاوسألايفةرفاوتملا

نًمايئاهنسطاطبلاو،زبخلاو،بوبحلاو،تاوارضخلاو،موحللاو،نوهدلاو،هنمةعونصملاتابورشملاوبيلحلافذحبجي،لباقملايفو

(2-5)لودجلاحضويو.(Lemonade)(ىلحملانوميللاريصع)ةدانوميللاو،لباوتلاو،تاراهبلاكلذكو.(ةقئارلا)ةيفاصلاةلئاسلاةبجولا

.تايفشتسملايفمّدقتيتلاةقئارلاةلئاسلاةيئاذغلاةبجوللًاجذومن
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تايفشتسملاهبمّدقتيتلا(ةقئارلا)ةيفاصلاةلئاسلاةيئاذغلاةبجوللجذومن(25)لودجلا

اهتايمكوةيذغألاعاونأددعوةيئاذغلاتاعومجملا

موي/ىصصحلا

:روطفلا

.(لم120)ىفصملاحافتلاوأ،لاقتربلاريصعنمبوك2هكاوفلانمةدحاوةصح

.(ًامارج60)هكاوفلاةهكنبةداسنيتاليجبوك1/4ىرخأةيذغأ

.(ركسلانمنيتريغصنيتقعلمعملم200)ركسلابةوهقلاوأياشلانمنابوك

.(لم240)امامتىفصملانوميللاريصعنمبوك:احابص10ةعاسلا

:عادخلا

.(لم120)(يدنهلانوميللا)تورفبيرجلاريصعنمبوك2هكاوفلانمةدحاوةصح

.(لمChickenBroth)(120)جاجدلاةقرمنمبوك/2ىرخأةيذغأ

.(ًامارج120)هكاوفلاةهكنبةداسلانيتاليجلانمبوك2

.(ركسلانمنيتريغصنيتقعلمعملم200)ركسلابةوهقلاوأياشلانمنابوك

:ارصع4ةعاسلا

.(لم120)ىلحملاىقصملالاقتربلاريصعنمبوك1/2هكاوفلانمةدحاوةصح

:ءاشعلا

.(لم120)ىلحملاىقصملالاقتربلاريصعنمبوك1/2هكاوفلانمةدحاوةصح

.(لم120)ىفصملا(BeefBroth)محللاةقرمنمبوك1/2ىرخأةيذغأ

.(ًامارج120)نوميللاةهكنبةداسلانيتاليجلانمبوك1/2

.(ركسلانمنيتريغصنيتقعلمعملم200)ركسلابةوهقلاوأياشلانمنابوك

.ىفصملاهكاوفلاريصعنمبوكوأ،ةداسلانيتاليجلانمبوك2:مونلالبق

.باتكلااذهايانثنيبحضوموهامكتانيتوربلاوةقاطلابةينغلاةلئاسلاتامعدملابضيرملادّوزُي*
s. . سك7.مكامضي

.طقفمايا(3-2)نمرثكالهالعاةبجولامدقتال**

اهّولخىلإًارظن:هجيهتىلعلمعتالو،يمضهلازاهجلاحيرتو،ءاملانمةيمويلاهتجاحبضيرملاّدمتةيفاصلاةلئاسلاةيئاذغلاةبجولاهذهنإ

،ةيسايركنبلاوةيدعملاتازارفإلازيفحتىلعنالمعتنوهدلاوتانيتوربلانأمولعملانمو.نيتوربلانمًادجليلقلااهاوتحمو،نوهدلانمًامامت

Fecal)زاربلانزوّنإف،اذل.ةيئاذغلافايلألانماهاوتحمةلقبًاضيأةبجولاهذهزاتمت.(GastrontestinaMotility)ءاعمألاوةدعملاةكرحطيشنتو

Weight)ًاليلقنوكي.

.اهميعدتمتاذإالإةيئاذغلارصانعلانمةليلقةيمكىوسضيرمللرفوتاليهف،ركسوءامنمنّوكتتةقئارلاةلئاسلاةيئاذغلاةبجولانأامبو

نممارج300)رعس1200وحنب(Supplements)تامعدملادوجومدعةلاحيف)ًايمويضيرملادّوزتةبجولاهذهّنأتاساردلاتتبثأدقو

نمدحاومارجو،(تارديهوبركلا

نممارجيللم100نملقأو،مويساتوبلانممارجيللم(2500-2000)و،مويسينغملاومويسلاكلانمًامارجيللم(60-50)و،مويدوصلا

.كنزلانممارجيللم0.33و،ديدحلانممارجيللم1.2و،روفسوفلا
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Healthy)باشلاوأىفاعملاضيرملاطقفعيطتسيو.ياشلاوأةوهقلاىلإفاضملاركسلانمًامارج30و،(Gelatin)نيتاليجلانمرتليللم600و

or Younger Patients)(ميقسلا)ليلعلاضيرملاعيطتسيالنيحيف،لئاوسلانممجحلااذهلوانتينأ)IIIPatient(اذهلوانتّنسُملاضيرملاوأ

،مايأةثالثنمرثكأةقئارلاةلئاسلاةيئاذغلاةبجولالوانتلاحيفتامعدملاىلإجاتحيسضيرملانأانههركذردجياّممو.لئاوسلانمريبكلاردقلا

.لئاوسلانمةليلقةيمكلوانتلاحيفوأ

لودجلاحضويو.(Micronutrients)ىرغصلاةيئاذغلارصانعلانعًالضف،نيتوربلانمةليلقةيمكبو،تارديهوبركلابةبجولاهذهمعدت

.ةمعدملاةقئارلاةلئاسلاةبجولاوةقئارلاةلئاسلاةبجوللةيئاذغلاةميقلا(3-5)

ةقئارلاةلئاسلاةبجوللةيئاذغلاةميقلا:(3-5)لودجلا

نهدلا

(موي/مارج)

1200 300 رفص12(رتل2.5-2وحن)ميعدتنودنمةقئارةلئاسةيئاذغةبجو

320 74 رفص6(رثكأفدحاورتلوحن)ميعدتنودنمةقئارةلئاسةيئاذغةبجو

1040 254 6ريراوق3 )رفص Polycose + * ميعدتنودنمةقئارةلئاسةيئاذغةبجو

(تايقوأ3يوحت

700 144 1 29 3( Citrotein + * ميعدتنودنمةقئارةلئاسةيئاذغةبجو

(تايقوأ8،ىرصمصح

1040 167 26 32 )صصح3، Ensure + * ميعدتنودنمةقئارةلئاسةيئاذغةبجو

(تايقوأ8

** 1760 237 27 58 Ensure + Citrotein * ميعدتنودنمةقئارةلئاسةيئاذغةبجو

.ةقئارلاةلئاسلاةيئاذغلاةبجولانمدحاورتلوحنمدقي*

نمتايقوأ8–صصح3وحنيلإةفاضإلاب؛(هكاوفرئاصع)ةقئارلاةلئاسلاةيئاذغلاةبجولانمادحاوارتلوحنضيرملاءاطعإنأظحالي**

Three 8 –oz Sevrings) –Ensure)،نمتايقوأ8صصح3ىلإةفاضإلابCitroteinنيتوربامارج58ىلإةفاضإلابايمويرعس1760وحنبهدوزي

.نداعملاوتانيماتيفلانمةيفاكةيمكو

FullLiquid)ًايلكةلئاسلاةيئاذغلاةبجولا:ًاثلاث Diet)

بوبحلاو،ةافصملاتاوارضخلارئاصعو،هكاوفلارئاصعو،هتاجتنموبيلحلا:لثم،طقفةلئاسلاةيذغألاىلعيوتحتيتلاةيئاذغلاةبجولايه

.ةداسلاةظوبلاو،ةمعانلا(جندوبلا)تايبلهملاو،(PlainGelatin)(ةداسلا)يفاصلانيتاليجلاو،تابرشلاو،ةوهطملاةرّركملا

Esophagealةدعملاوأءيرملايفتابارطضا)يمضهلازاهجلاضارمأبنيباصملاىضرمللةبجولاهذهّدَعُت Disorders)يوحتيهف،اذل؛

نوناعينيذلاىضرمللاهميدقتنكميامك.ضرملاءانثأيفيمضهلازاهجللجّيهتيأببستنأنودنماهمضهنكميثيح،مضهلاةلهسةلئاسةيذغأ

.ميوقتلاءانثأيفةيندعمكالسأةكبشمهنانسأيفتعضونيذلاصاخشألاكلذكو،علبلاوغضملايفةبوعص

صخشللةبجولاهذهنّمؤتدقو.ماعطلاغضماهدعبعيطتسيالو،ةيحارجةيلمعهلتيرجأيذلاضيرمللًاضيأةبجولاهذهميدقتنكمي

.مويلالالختاعاس(3-2)لكضيرمللمّدقتيهو،نداعملاوتانيماتيفلاضعبوةيئاذغلافايلألاادعاماهعيمجةيندعملارصانعلا

.تارديهوبركلانمًامارج150و،نهدلانمًامارج65و،نيتوربلانمًامارج(50-45)و،رعس(1700–1300)وحنىلعةبجولاهذهيوتحت

اذهّدعيو.ةيداعلاةبجوللةهباشمةبجولاهذهلعجل؛ركسلاومسدلايلاخلاةردوبلابيلحةفاضإبةبجولايفنيتوربلاوتارعسلاةيمكةدايزنكميو

رقتفتاهنأل،اهيلإتانيتوربلاوتانيماتيفلاتامعدمةفاضإنكميو.مايأ(4-3)ىلعديزتةليوطةّدمضيرمللةبجولاهذهميدقتةلاحيفًايرورض

هنعةضاعتسالانكميهنإف،نيتوربللًاردصمهفصوببيلحلاىلعدمتعتةبجولاهذهّنأامبو..بنيماتيفوديدحلاونيتوربلاىلإ–ةريثكتالاحيف–

.زوتكاللالّمحتمهنكميالنيذلاىضرمللةبجولاميدقتدنعزوتكاللانمةيلاخلاتاجتنملادحأب
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،تارّسكملاو،(نافوشلاةديصعادع)بوبحلاو،زبخلاو،كامسألاو،نجاودلاو،موحللاو،نابجألالوانتبًايئاهنحَمسُيالهنأىلإةراشإلاردجت

يتلاةبجولاهذهلًاجذومنحضوييذلا(4-5)لودجلارظنا،لئاوسلانمهريغوأبيلحلاعمًاقوفخمضيبلالوانتبحمسينيحيف،ةينهدلاةيذغألاو

.تايفشتسمل:مهمايفمّدقت

تايفشتسملاهبمّدقتيتلاًايلكةلئاسلاةيئاذغلاةبجوللجذومن.(45)لودجلا

ددعوةيتاذلخلاتاعومجملا
اهتايمكوةيذغألاعاونأ

موي/صصحلا

.(لم240)بيلحلانمدحاوبوك

.(لم120)ىفصملاحافتلاوأ،لاقتربلاريصعنمبوك2

.بيلحلاعمةافصملانافوشلاةديصعنمبوك1/2وأ،(بيلح،ركس،بوبح))Farina(انيرافلانمبوك1/2

.(ًامارج30(ةفيفخلاةدشقلانمةدحاوةيقوأ

.(ركسلانمنيتريغصنيتقعلمعملم200)ركسلابةوهقلاوأياشلانمنابوك

.(لم240)رتسبملا(Eggnog)ضيبلابارشنمبوكوأ،(ًامارج120)درتسكلانمبوك1/2

.(لم120)ةدبزلاعمسطاطبلاةميركءاسحنمبوك2

.(امارج30)ةفيفخلاةدشقلانمناتيقوأ

.(ًامارج120)يلجلاوأةداسلانيتاليجلانمبوك2

.(لم240)ضيبلابارشنمبوك

.(ركسلانمنيتريغصنيتقعلمعملم200)ركسلابةوهقلاوأياشلانمبوك

.(لم120)ىقصملابنعلاريصعنمبوك2

.(ركس،ضيب،بيلح،زرألاقيقد)جندوبلاةيبلهمنمبوك2

.(لم240)نهدلاعوزنملابيلحلانمدحاوبوك

.(لم240)حافتلاوأسانانألاريصعنمبوك

.نيرجراملاوأةدبزلاعم(لم120)تاوارضخلاةميركءاسحنمبوك2

.(ًامارج30)ةفيفخلاةدشقلانمناتيقوأ

.(ركسلانمنيتريغصنيتقعلمعملم200)ركسلابةوهقلاوأياشلانمنابوك

:روطفلا

بيلحلانمةدحاوةصح

هكاوفلانمةدحاوةصح

زبخلانمةدحاوةصح

نهدلانمدحاوةصح

.ًاحابص10ةعاسلا

ةفيفخلاةيذغألانمةدحاوةصح

:عادخلا

ءاسحلانمةدحاوةصح

نهدلانمةدحاوةصح
روم

ىرخأةيذغأ

.ًاحابص4ةعاسلا

هكاوفةدحاوةصح

:ءاشعلا

بيلحةدحاوةصح

ءانسحلانمةدحاوةصح

نهدةدحاوةصح

حمسيالثيحءيرملاقيضيناعييذلاضيرملاو،ماعطلاغضمعيطتسياليذلاضيرملا،)4–5(لودجلايفةحضوملاةبجولاهذهبسانت

ءاذغلاتاعومجملامعتساوأ،تامعدملالوانتاهميدقتبحاصينيحةليوطةّدمةبجولاهذهىلعدامتعالانكميو.ةبلُصلاةيئاذغلاداوملارورمب

.(ةلماكتمريغ)ةنزاوتمريغّدَعُتاهنإفالإو،ةفلتخملا
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(G–Tube(نطبلالالخنمبوبنأةطاسوبًايلكةلئاسلاةيئاذغلاةبجولاميدقتنكمي (Gastrostomy Tube(ليصوتلعيرملاربعرمي

يتلااهعيمجةيئاذغلارصانعلايوحتنأطرشبةفلتخملاةيئاذغلاتاعومجملاىلعًادامتعاةبجولاهذهطيطختلضفيو.هدعملايلاهرشابمءاذغلا

.ضيرملامزلت

:يتأيامًايلكةلئاسلاةيئاذغلاةبجولاطيطختدنعىعاري

.فايلالاوتاراهبلانماهوتحميفةليلقلاةمعانلاةيذغالايأ(Bland)ةداسلاةيذغألامادختسابنجت•

.(زوتكاللاهاجتةطرفمةيساسحنوناعينيذلاىضرمللهتاقتشموبيلحلاىطعيال)هتاقتشموبيلحلاةبجولانيمضتوه

.(الينافلاوةيعيبطلاتاهكنلا)ةهكنلانيسحت•

.ةبوسحملا(ريداقملا)تاجايتحإلانمًابيرقةقاطلاةيمكىلعةظفاحملا•

Oناكمإلاردقلئاوسةروصبةيودألاميدقت.

ةافصملانافوشلاةبجو،بوبحلابارش)بوبحلاو،قوفخملاضيبلاو،ةافصملاةميركلاءاسحو،تابورشملاةبجولانيمضتوه

Strained Oatmea)،هكاوفنودنميدابزلانبللاو،درتسكلاو،نيتاليجلاو،ةظوبلاو،تابرشلاو،ةافصملاهكاوفلارئاصعو،

.تاراهبلاعاونأعيمجو،ةدشقلاو،ةدبزلاو،نيرجراملاو

.كنزلانمتامارجيللم(9-8)و،ديدحلانمتامارجيللم3و،مويسينغملانممارجيللم(300–200)و،روفسوفلانممارج1.3و

موحللاءاسحىلعاهئاوتحامدعيدؤيامك.لاهسإلابباصيهنإفزوتكاللانمةطرفمةيساسحيناعييذلاضيرملاةبجولاهذهلوانتلاحيفو

لامعتسالاحيفتامعدملاىلإًايلكةلئاسلاةيئاذغلاةبجولاجاتحتال،ماعءاجوبو.عيبلنيماتيفوديدحلاوتالوفلانماهاوتحميفصقنثودحىلإ

.ةليوطةّدماهمادختسالاحيفاهيلإةبكرملانداعملاوتانيماتيفلاةفاضإنكمينأالإ،ةفلتخملاةيئاذغلاتاعومجملا

Softor)ةفيفخلاةيئاذغلاةبجولا:اعبار Light Diet)

ةقاطلاةيمكحوارتتو،اهمضهواهلوانتةلوهسبزيمتتو،نوهدلاوةيئاذغلافايلألانمةليلقتايمكىلعيوتحتيتلاةلماكتملاةيئاذغلاةبجولايه

.رعس(2000–1800)نيباماهيف

وي

:نملكلةمئالمةبجولاهذهّدَعُت

.(نانسأمقطأ)

.ءاعمألانمStructureءازجأضعببيكرتةلاح.ءيرملاوأ(رشعينثالا)ءاعمألايفةحارجلاوعضخنيذلاىضرملا-ج

.ديدشلاباهتلالاتالاحو،يمضهلازاهجلاضارمأو،داحلاباهتلالاتالاحبنيباصملاىضرملا-د

تانيتوربلاوتارعسلاةيمكليدعتنكميو.(Semi-Solid)ةبلُصلافصنوأ،ةنيللاوأ،ةلئاسلاةيذغألانًمابلاغةفيفخلاةيئاذغلاةبجولانوكتت

.ضرملاببسبمسجلاةجسنأيففلتدوجولاحيفاذكو،هسنجو،هرمعو،هلوطو،هنزوو،هطاشنةجردو،ةيحصلاضيرملاةلاحلًاعبتاهيفنوهدلاو

:ىتأيامةفيفخلاةيئاذغلاةبجولاطيطختدنعىعاري

.(ةيهطملاريغةيذغألاىلعيوتحتاليأ)ًاديجهكاوفلاوتاوارضخلاوموحللاوهط-1

.تازاغللةبّبسُملاتاوارضخلاو،تارسكملاو،رئاطفلاو،ةينهدلاةيذغألابنجت-2

.لباوتلاوأتاراهبلانمًادجةليلقتايمكىلعاهؤاوتحا-3

.روذبلاوروشقلانمةيلاخلاةوهطملاهكاوفلاو،هكاوفلارئاصعو،جضانلازوملاميدقت-4

.اهعيمجتابورشملاعاونأو،ةداسلادرتسكلاو،ةداسلاةبيرغلاو،ةداسلاكيكلاو،ةداسلاتايلحملاميدقت-5
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.(ةسورهموأ،ةمورفم)ةعونتملاموحللاو،سطاطبلاو،ضيبلاو،نابجألاو،تابورشملاو،ءاسحلاعاونأفلتخملوانتبحامسلا-6

.ةيئاذغلافايلألانمًاليلقيوحتيتلابوبحلاوزبخلالوانتبحامسلا-7

.تارّسكملانمةيلاخلا(Desserts)تايلحملاعاونأعيمجلوانتبحامسلا-8

.ةرشقلابهكاوفلاو،تارسكملابّنجت-9

طيطختبجيهنأبًاملع،ًايلكةلئاسلاةيئاذغلاةبجولااهرفوتيتلاكلتنمرثكأةيذغألانمةفلتخمعاونأبضيرملاّدمتةبجولاهذهّنأركذُي

ةريبكةعومجمىلعاهؤاوتحاىعاريامك.اهبّنجتضيرملليغبنييتلاةيئاذغلارصانعلااهنمىنثتستو،هتاجاحمئالتضيرملكلةفيفخةيئاذغةبجو

عيطتسيواهبغرييتلاةيذغألارايتخاةيرحضيرمللكرتيو،(MasticatedFoods)اهغضمضيرملاىلعلهّسييتلاةبلّصلاوةلئاسلاةيذغألانم

دعبماعلافعضلاوأ،نسلامَّدقتببسبماعطلاغضميفةبوعصنودجينيذلاىضرمللةداعةفيفخلاةيئاذغلاةبجولاططخت،ىرخأةرابعبو.اهغضم

AcuteCardiovascular(داحلابلقلاىضرميطعألاحيفو.نانسألاتالكشموأ،ةيحارجلاةيلمعلاءارجإ Problems(فذحبجي،ةبجولاهذه

يولعلاءزجلايفتالكشمنوناعينيذلاىضرمللتيطعأاذإاّمأ.ًادجةدرابلاوأًادجةنخاسلاتابورشملاكلذكو،نييفاكلايوحتيتلاتابورشملا

لوحكلاونييفاكلااهيلإفاضيالف،(PepticDisease(ةيمضهلاتاراصعلاضرميف(AntralStructure)تاوجفلابيكرتةلاحيفامكءاعمألانم

.(5-5)لودجلارظنا،ىرخألاتاراهبلابحمسيو،(لفنرقلاو،ليبجنزلاو،راحلالفلفلا:لثم)ءاعمألاجّيهتيتلاتاراهبلاو

تايفشتسملاهبمدقتيتلاةفيفخلاةيئاذغلاةبجوللجذومت:(5-5)لودجلا

هميهوrs3ةيتاذلخلاتاعومجملا

اهتيمكوةيذغالاعاونا.». جهدقكنبعا23

موي/ىصصحلاددعو

.(480Buttermilkلم)وأ،نهدلاطسوتملابيلحلانمنابوك(ناتصح)بيلحلا

.(ًامارج50)(ةقولسموأ،ةقوفخم)ةوهطمةدحاوةضيب(صصح6)موحللا

.(ًامارج30)رديشلاةنبجنمةدحاوةيقوأ

.(ًامارج120)ًاديجوهطملايرطلا(مورفموأ،حئارش)جاجدلانمتايقوأ4

.(مارج100)ةسورهملاخنابسلانمبوك2(صصح3)تاوارضخلا

.(بوك%4–2)ةسورهمتاوارضخءاسح

.سخومطامطحئارشقبط

.(ًامارج120)لاقتربلاريصعنمبوك2(ناتصح)هكاوفلا

.(ًامارج120)ةسورهملاحافتلاةطلسنمبوك2

.(ًامارج120)ًاديجةوهطملاةنوركملانمبوك2(صصح6)زبخلا

.(ًامارج150)(ةسورهمةزوبخم)مجحلاةطسوتمسطاطبةبح

.(مارج100)معدملاضيبألاتسوتلازبخنمحئارش4

.(ًامارج20)معدملانيرجراملاوأ،ةدبزلانمياشقعالم4(صصح6)نوهدلا

.(ًامارج60)ةدشقلانمناتيقوأ
روت

.(دحاوبوكوأبوك2)واكاكلابةظوبىرخاةيذغا

.(لم200)ةوهقلاوأياشلانمنابوك

.(ًامارج15)ركسلانمةريغصقعالم3

.(ءاشعوءادغو،روطف)ةسيئرةيئاذغتابجوثالثىلعهالعأةيذغألاعّزوت*

.ميعدتىلإجاتحتالةفيفخلاةيئاذغلاةبجولا**
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اهدعبوةيحارجلاةيلمعلاءارجإلبقىضرملاةيذغت

ةيذغتلانأامك.اهدعبوةيلمعلاءانثأيفههجاوتيتلاتالكشملاةمواقمىلعهدعاستةيحارجلاةيلمعلاءارجإلبقةيلاثملاضيرملاةيذغتّنإ

.ةدوقفملاةيلضعلاةجسنألاةيمكنمّدحلاو،باهتلالاةجلاعمو،حرجلامائتلاةعرسىلعهدعاستةيلمعلاءارجإبلعبضيرمللةيلاثملا

تارديهوبركلاونيتوربلاوةقاطلانمهتاجاحعيمجىلعةيحارجلاةيلمعلاءارجإلبقضيرمللمّدقتيتلاةيئاذغلاةبجولايوتحتنأبجي

ضيرملاءاطعإنكميهنإف،ةيلمعلاءارجإدعوموىفشتسملاضيرملالوخدنيبامةينمزلاةدملارصقلاحيفو.تانيماتيفلاونداعملاونوهدلاو

TotalParenteral)ةلماشلاةيوعملاريغةيذغتلاقيرطنعهمزلتيتلاةيئاذغلارصانعلافلتخم Nutrition: TPN)(نقحلابةيذغتلا)ديرولالالخنم

.ريصقتقويف)CentralVein(يزكرملا

لثم،ةريبكلاتايلمعلانمتناكاذإةصاخ،ةيحارجلاةيلمعلاداهجإلّمحتيالدقةيذغتلاةلقوةقاطلايفًاصقنيناعييذلاضيرملاّنأركذُي

امّيسالو،ةيحارجلاةيلمعلاءانثأنيتوربلايفًاصقنيناعيناكاذإةيغامدةتكسوأةمدصىلإضيرملاضّرعتيدقو.دبكلاوىلكلاوبلقلاتايلمع

.مدلانمةريبكةيمكدقفاذإ

ماسجألاعينصتصقنلةجيتن،ةيبوركيملاتاباهتلاللضيرملاةمواقمنمللقيةيحارجلاةيلمعلاءانثأنيتوربلاصقّننأكلذىلإفضأ

طبثي،ةيحارجلاةيلمعلاءانثأ،ضيرملاىدلنهدلايفةبئاذلاتانيماتيفلاصقّننأنّيبتدقف،تانيماتيفلاىلإةبسنلاباّمأ.مسجلايفةداضملا

ءانثأبلقلافئاظويفتابارطضاثودحىلإمويساتوبلاصقنيدؤينيحيف،ةيلمعلاءارجإءانثأاهلدعمعفترييتلاتارديهوبركلاضيأةيلمع

ءارجإءانثأةيبلسلاتاريثأتلاضعبةنمسللّنأامك.ةيحارجلاةيلمعلاءاهتنادعبمدلاطلجتةيلمعلًادجًامهمكنيماتيفّدَعُي،لباقملايفو.ةحارجلا

ريدختلاةدامنمءزجءاقبببسبرّدخمللةباجتسالافعضو،ةيبوركيملاتاباهتلاللمسجلاةمواقمفعضو،بلقلاداهجإ:لثم،ةيحارجلاةيلمعلا

.ةيحارجلاةيلمعلاءارجإلبقضيرملانزوضيفختلضفُي،اذل،نوهدلابًاطبترم

(Pre-operationDiet)ةيحارجلاةيلمعلاءارجإلبقةيئاذغلاةبجولا-أ

ناكاذإًاصوصختانيتوربلاوتارديهوبركلاوتارعسلابةينغةيئاذغتابجوبضيرملادادمإًادجيرورضلانمهنأحضتيًافنآهركذقبسامم

ريغةيذغتلاوأةبوبنألابةيذغتلاقيرطنعءاذغلابضيرملاديوزتنكميو.دحاوعوبسأولوىتح،ةيحارجلاةيلمعلاءارجإلبقةليوطةينمزةرتفكانه

رصانعلابضيرملاديوزتبجيهنأانههركذردجياممو.مفلاقيرطنعءاذغلالوانتعيطتسيالناكاذإ(نقحلابةيذغتلا)TPNةلماشلاةيوعملا

،(ج)نيماتيفوةبكرملا(ب)تانيماتيفةعومجموزوكولجلالمشتو،ةيحارجلاةيلمعلاءارجإنمةعاس24لبقمسجلايفنزختاليتلاةيئاذغلا

ءاذغلابضيرملاديوزتًايئاهنفقوينأبجيو.(ديدحللصقنكانهناكاذإ)ديدحلاولئاوسلانمةريبكتايمكبضيرملاديوزتىلإةفاضإلاب

ضيرمللحمسيدقنكلو،ةيلمعللقباسلامويلاءاشعدعبةيذغألالوانتبضيرمللحمسييأ،ةيحارجلاةيلمعلاءارجإنمتاعاسةينامثلبقلئاوسلاو

بجيو.ًايعضومضيرملاردخيسوأرهظلادعبةيلمعلادعومناكاذإفيفخراطفإلوانتبهلحمسيدقكلذكو،ليللافصتنمىتحلئاوسلابرشب

Lowفايلألاةليلقةيذغألاميدقت Fiber Dietزاهجلايفةيحارجتايلمعمهلىرجتسنيذلاىضرمللةيحارجلاةيلمعلاءارجإلبقمايأ3–2ةدمل

ىلعيوتحتفايلألاةليلقةيئاذغلاةبجولانأركذلابريدجلاو.ةيحارجلاةيلمعلاءانثأتاقياضمثدحتدقيتلاوزاربلاتايمكليلقتلكلذو،يمضهلا

عاونأىلعفرعتللكلذوةيحارجلاةيلمعلاءارجإلبقضيرملليئاذغلاخيراتلالجسينأىصويو.تاوارضخلاوهكاوفلاوبيلحلانمةدودحمتايمك

ةيلمعلاءارجإلبقيئاذغلاخيراتلاةفرعمنأىلإةفاضإلاب،ةيلمعلاءارجإدعبهلةلماكتمةيئاذغتابجوطيطختلهسيامماهلضفييتلاةيذغألا

نيذلاىضرمللًادجةمهمتانيتوربلاوتارديهوبركلاوةقاطلابةينغلاةيئاذغلاتابجولانإفماعلكشبو.ضيرمللةيئاذغلاةلاحلاسكعيةيحارجلا

نيبولجوميهلاوديدحلاومدلانمةريبكةيمكلانادقفببستةيحارجلاةيلمعلاءانثأ(حورجلا)تاحارجلانألًارظنةيحارجةيلمعىلإنوعضخيفوس

.ةريبكرطاخمىلإضيرملاضرعيدقامم،اهريغو(نداعملا)تاتيلورتكلالاوامزالبلانيتوربو

Post-Operationةيحارجلاةيلمعلاءارجإدعبةيتاذغلاةبجولا-ب Diet

ًادجيرورضلانمف،اذل.ةيحارجلاةيلمعلاءانثأ(Electroytes)تاتيلورتكلإلاولئاوسلانمةريبكةيمكدقفيضيرملامسجنأمولعملانم

ىصوي،اذل؛حرجلانممدلاجورخوأ،ؤيقتلاوأ،لاهسإلاببسبلئاوسلاضعبةيحارجلاةيلمعلانمءاهتنالادعبمسجلادقفيدقو.دقافلااذهضيوعت

ةيدارإاللاتاصلقتلافقوتدعبو.امهريغوأ،مفلاقيرطنعًانايحأو،ةدروألاقيرطنع،ةرشابمةيحارجلاةيلمعلادعبتاتيلورتكلإلاولئاوسلاميدقتب

،ضيرمللةبقاعتمتابجوميدقتبلطيبيبطلانإف،ماعهجوبو.مفلاقيرطنعةفلتخملاةيذغألالوانتينأضيرمللنكمي،ءاعمألايفثدحتيتلا
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ةماعلاةبجولابًءاهتناو،(5-5لودجلا)ةفيفخلاةبجولاف،(4-5لودجلا)ًايلكةلئاسلاةبجولاف،(2-5لودجلا)ةقئارلاةلئاسلاةبجولابًاءدب

.(1–5لودجلا)(ةيدايتعالا)

ةعرسبهجتينأضيرملللضفألانمو.هئافشةعرسو،هداهجإةجردو،هتلاحىلعدمتعيضيرمللةبقاعتمةروصبتابجولاهذهميدقتّنإ

ةيئاذغتابجوىلع–ةيحارجلاةيلمعلاءارجإدعب–ضيرملالوصحنأامك،ةيئاذغلارصانعلانمهتاجاحعيمجهلرفوتاهنأل،ةماعلاةبجولاىلإ

ةداعتساو،حورجلامائتلاىلعدعاسياّمم:لئاوسلاوتانيماتيفلاونداعملاونوهدلاوتانيتوربلاوةقاطلانمهتاجاحعيمجبهديوزتنمضيةنزاوتم

اهتكرحىلإءاعمألاعوجرو،ةيدارإاللاتاصلقتلافقوتدعبمفلاقيرطنعماعطلالوانتىلعضيرملاةردقرابتخانكميو.يعيبطلاهطاشنلمسجلا

.ؤيقتلاةلاحيفًارطخلقأاهنإذإ،يلجلاوءاسحلاكةقئارلالئاوسلانمةليلقتايمكهئاطعإبكلذو،ةيعيبطلا

مدعبجي،اذل؛ضيرملااهيلإجاتحييتلاةيئاذغلارصانعلانماهاوتحميفةلماكريغةقئارلاةلئاسلاةيئاذغلاتابجولانأهركذردجياّممو
-- ع"ـب:-ي

.افناانرشاامكةيلاتتملاىرخالاتابجولاىلإلاقتنالاو،اهميدقتيفةلاطإلا

ةيذغألاةيمكدادزتّمث،ةيوعملاتاكرحتلاءدبدنع(رتليللم60–30)ةليلقتايمكبو،(ياشوأ،ةبروش)ةئفادلئاوسًابلاغضيرملاىطعي

.ةيداعلاةيئاذغلاةبجولاىلإضيرملالصينأىلإةبقاعتملاةيئاذغلاتابجولاهلمّدقتو،ًايجيردت

مسجلايفةيبصعلاتامدصلاوةيحارجلاةيلمعلانمةجتانلاتاريغتلا

ضّرعتلاءاّرجةيبصعتامدصبةباصإلاوأ،ةيحارجلاتايلمعلاءارجإىلعلعفّدرلثمتيتلاةيضيألاتارّيغتلاضعبضيرملامسجيرتعي

:يتآلاوحنلاىلعتاريغتلاهذهصيخلتنكميو.قرحوأثداحل

(CatabdicPhase)مدهلاةلحرم-1

ةدغلاةصاخ،ءامصلاددغلاطاشنلدعميفعافتراثودحىلإ(قرحوأثداح)ةيبصعتامدصبةباصإلاوأةيحارجلاتايلمعلاءارجإيدؤي

مويدوصلازاجتحا:اهنم،ىرخأتاريغتمدهلاةلحرملالخثدحتو.مسجلايفيضيألاطاشنلاةدايزىلإيدؤياّمم؛ةيماخنلاةدغلاوةيلانيردإلا

ىلإزوكولجلانممسجلايفةقاطلاردصمرّيغتو،(بلاسيمويساتوبوينيجورتيننازيم)مسجلايفةيلضعلاةجسنألامّدهتو،مسجلايفلئاوسلاو

.اهطاشنعجارتوءاعمألاةكرحفعضببسبءاعمألارادجلالخنمصاصتمالالدعمضافخناو،مدلايف(PH)ينيجورديهلامقرلاريغتو،نهدلا

(AnabolicPhase)ءانبلاةلحرم-2

ةحارجلاةلاحىفكلذنعرخأتتدقاهنأالإ،ةيحارجلاتايلمعلامظعميفكلذلبقوأ،سداسلاوثلاثلانيمويلانيبامءانبلاةلحرمأدبت

.ةديدشلاقورحلاوأةدقعملا

ةلحرمءانثأيفنيجورتيننمدقفامضيوعتل:بجومينيجورتيننازيمبو،زجتحملامويدوصلاولئاوسللمسجلاحرطبءانبلاةلحرمزاتمت

.يعيبطلااهطاشنىلإءاعمألاةكرحةدوعو،مويساتوبلانازيمنزاوتو،مدهلا

FatGain)نهدلانيوكتةلحرم-3 Phase)

.روهش(3-2)وحنًابلاغرمتستيهو،مدهلاةلحرمءانثأيفنوهدلانمهدقفاممسجلاضيوعتبةلحرملاهذهزاتمت

MethodsofDelivery)تارعسلاونيتوربلانممسجلاةجاحليصوتقئارط for Protein and Calories Support)

؛(Pivotal)مهمدحاولماعىلعًءانبهتاجاحبضيرملادّوزتيتلا(ةقاطلاونيتوربلا)ةيئاذغلاةدعاسملاليصوتلةبسانملاةقيرطلادّدحتت

.؟ةدعاسملاهذهلبقتليمضهلازاهجلادادعتساىدموه

:امه،ضيرملاىلإ(ةقاطلاونيتوربلا)ةيئاذغلاةدعاسملالاصيإلناتقيرطدجوت

:EnteralNutrition)ةيوعملاةيتغتلا،ًالوأ Therapy)

.هيفءاذغلالوخدلًائيهُم(ءاعمألاوةدعملا)يمضهلازاهجلاناكاذإةيوعملاةيذغتلامدختسُت

:امه،نيمسقةيذغتلاهذهمسقت
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.(Oral Feeding) مفلاقيرطنعةيذغتلا–أ

ForcedEnteral((ةيرابجإلاةيوعملاةيذغتلا)بوبنألاقيرطنعةيذغتلا-ب Feeding: Tube Feeding(،نمضتتيهو:

. (Nasoentric Tube Feeding :TF) يوعملايفنألابوبنألابةيذغتلا •

.(Tube Enterostomy Feeding) ءاعمألاةحتفوأ ، (Tube Gastrostomy Feeding) ةدعملاةحتفلالخبوبنألابةيذغتلاو

.ةيئاذغلارصانعلانمهتاجاحلماكبضيرملادادمإمفلاقيرطنعةيذغتللاهيفنكمياليتلاتالاحلايفمدختسُتبوبنألابةيذغتلاّنأركذُي

:ParenteralNutrition)(نقحلابةيذغتلا)ةيوعملاريغةيذغتلا:ًايناث Therapy)

.هيفءاذغلالوخدلأّيهُمريغ(ءاعمألاوةدعملا)يمضهلازاهجلاناكاذإ(ديرولايفنقحلابةيذغتلا)ةيوعملاريغةيذغتلامَدختسُت

:امه،نيمسقةيذغتلاهذهمّسقُت

.(Partial Parenteral Nutrition) ةيئزجلاةيوعملاريغةيذغتلا–أ

TotalParenteral(ةلماشلاةيوعملاريغةيذغتلا–ب Nutrition: TPN(،يحطسلاديرولاقيرطنع)PeripheralVein((يزكرملاديرولاوأ

. (Central Vein)

يئاذغلامعدللمهعاضخإةيغبةيبلسلاتارعسلاونيتوربلانزاوتنوناعينيذلاىضرملادَّدحُيًاجّردتمًايطيطختًامسر(1-5)لكشلاحضويو

.زكرملا

معدللمهعاضخإةيغب؛يبلسلاتارعسلاونيتوربلانزاوتنوناعينيذلاىضرملادّدحيجردتميطيطختمسر:(1ـ5)لكشلا

.(Intensive Nutritional Support) زكرملايئاذغلا

|ةتارعسلاونيتوربلانمهتاجاحلماكىلعضيرملالصحيله،لوألايساسألالاؤسلا

ا
ال

ا

؟مسجلاخيبنهدلاونيتوربلافازنتساةجردام:يناثلايساسألالاؤسلا

ةيعيبطىلإةفيفخصص"دحةديدشىلإةطسوتم

ةيئاذغلامعدلاةيلمعلةعقوتملاةّدملاام:ثلاثلايساسألالاؤسلا

ةريصقصصصحةليوطةريصقصصصحةليوط

مفلاقيرطنعتامعدملابدقافلاللق،مفلاقيرطنعتامعدملابدقافلاللق

.(Oral Supplements) دعأو،ةيئزجلاةيوعملاريغةيذغتلا(وأ)و

.ةيئزجلاةيوعملاريغةيذغتلاوأ.ةيرودةروصبمييقتلا

وأ------------------------ ،..............

ةزكرملاةجلاعملاىلإهجتا

(IntensiveTherapy)

معنـصــ؟ميلسيمضهلازاهجلاله:عبارلايساسألالاؤسلااـحال

(بوبنألاب)ةيرابجإلاةيوعملاةيذغتلاأدبا(TPN)ةلماشلاةيوعملاريغةيذغتلاأدبا

. (

ضيرملاةلاحنسحتعبتت

ا
ضيرملاةلاحلًاعبتةيئاذغلاةيمحلالّدعُت
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يمضهلازاهجلاةيزهاجىدمددحتيتلالماوعلا

(Factors Determining Adequacy and Availability of Gastromtestinal Tract)

(ءاعمألاوةدعملا)يمضهلازاهجلانوكيالتالاحلانمريثكيفف.ءاذغلامضهلهتيلباقويمضهلازاهجلاةردقىدمدَّدحُتةّدعلماوعدجوت

.ةتقؤمةلاحلاهذهنوكتدقو،هصاصتماوهمضهوماعطلالّبقتيهو،ةيداعلاهفئاظوءادأىلعًارداق

ىدمديدحتبةطبترمةريثكلماوعكلانهنأالإ،ةيوعملاةيذغتلامادختسانود–ةرورضلاب–لوحيوأعنميالءاعمألاىفضرمدوجونأعمو

ةيحالصىدمبةطبترملالماوعلاضعبيتأياميفو.(BasicPhysiology)ةيساسألاءاضعألافئاظواهمهأ،ةيوعملاةيذغتلليمضهلازاهجلالّبقت

:ضيرملليمضهلازاهجلا

(MotilityRequirements)ةكرحلاتابلطتم

يففعضثدحيدقو،مفلاقيرطنعةيوعملاةيذغتلاقيبطتلاحيفةيعيبطةروصب(Deglutition)علبلاىلعًارداقضيرملانوكينأبجي-1

SevereOropharyngeal)ديدشيموعلبيومفضرمبةباصإلالاحيفعلبلاىلعضيرملاةردق Disease)،يبصعلازاهجلايفضرموأ

BulbarCenteral)يليصبلايزكرملا Nervous Systym Disease).ةيعيبطلاريغوأةذاشلاتالاحلانأالإ(Abnormalities)نودلوحتال

.ةقيقدلاءاعمألاوةدعملالالخبوبنألابةيوعملاةيذغتلا

ىضرملةداحلاتالاحلايفًاصوصخ،ةيذغتلاعم(EsophagealMotility)ءيرملاةكرحيف(للخلا)بارطضالامظعمضراعتيال-2

يفبّبستي(SevereAchalasia)ةيمضهلاةانقلليكرحلاقفاوتلاثادحإىلعةقيقرلاةيلضعلافايلألاةردقمدعنأالإ،ىفشتسملا

تابعكمو(Pills)بوبحلا(Clearance)رارمإيفةبوعصدوجوتاساردلاضعبترهظأدقو.ةقيقدلاءاعمألاىلإماعطلاليصوتفاعضإ

.فوقولاوأيعيبطلاسولجلابةلكشملاهذهلحنكميهنأالإ،(PatientSupine)مهروهظىلعنيقلتسملاىضرملاىدلماعطلا

يوعملايفنألابوبنألابةيذغتلاوأ،مفلاقيرطنعةيوعملاةيذغتلاةيلمعمتتيكلةيباجيإ(GastricMotility)ةيدعمةكرحثودحبجي-3

(NasogastricEN)يرشعينثالايدعملاقيسنتلاىلعو،اهتالضعوةدعملاباصعأةمالسىلعماعطلانمةدعملاغيرفتدمتعيو

(GastroduodenalCoordinatation).يدعملاسسابتحاللةديدعتاببسمدجوت(GastricRetentions)،رشعينثالاةحرق:اهنم

(DuodenalUlcer)،ةيباوبلاةانقلاةحرقو(PyloricChannel Ulcer)،(ماحتلا)قاصتلالاو،ةقيقدلاءاعمألاناطرسو(Adhesions)،

ةقاعإاهعيمجتاببسملاهذهثدحتو،سايركنبلاناطرسو،(Pancreatitis)سايركنبلاباهتلاو،(PyloricStenosis)يباوبلاقيضتلاو

وهو؛(lleus)صوتعلا:اهنم،ةدعملاةكرحريغتىلعلمعتىرخألماوعًاضيأدجوت.(MechanicalObstruction)ةيكيناكيمتادادسناوأ

،(Hypocalcemia)مدلايفمويسلاكلاىوتسمضافخناو،يركسلاضرمو،اهريغوأةيحارجلاةيلمعلايليءيقببوحصًمادجديدشصغم

تارّدخم)تانكسملاويزكرملايبصعلازاهجلاةباصإ،(SpinaCord)يكوشلالبحللررضثودحو،(Vagotomy)مهبُملابصعلاعطقو

.نيتوربلايفديدشلاصقنلاو،(Opiates)(نويفألا

SmallBowel)ةقيقدلاءاعمألاةكرح(ميوقت)ليلحتّدَعُي-4 Motility)ءافتخالاّدَعُي،لباقملايفو.ةدعملاوأءيرملابةنراقمًادجًابعصًارمأ

يف(Unsatisfactory)امللخدوجوىلعًالعافًارشؤم(Diffuseleus)رشتنملااصولعلابةباصإلادنعةقيقدلاءاعمألاتاوصأللماكلا

.ةقيقدلاءاعمألاةكرح

ءاعمألالوطب

ءزجلافيكتةجردىلعدمتعيهنكلو،ءاعمألالخادةيئاذغلارصانعلاصاصتمالفاكحطسريفوتلمزاللاىندألاةقيقدلاءاعمألالوطفلتخي

eocecalىفئافللامامصلا)ةقيقدلاءاعمألانميقبتملا Valve)ةقيقدلامهئاعمأنمءزجلصتُتسانيذلاىضرملاىدل.

يعاعشلاريوصتلا)نيمدقنع(ةقيقدلاءاعمألانمطسوألاءزجلاوهو)(لejunum)مئاصلالوطلقيالأبجي،ماعءاجوبو

Radographically)يفًارصقيناعييذلاضيرملاجاتحيو.ةداتعملاةيذغألالوانتنمضيرملانكميفاكصاصتماحطسىلعلوصحللكلذو؛

نأامك.ةيئاذغلاةبجولاليدعتو،)NutrientSupplementation(ةيئاذغلاتالّمكملاميعدتىلإ(نيمدقنملقأمئاصلالوط)ةقيقدلاءاعمألالوط

ةحاسمرغصىلإًارظن،مئاصلاورشعينثاللةيصاصتمالاةردقلاضّوعُيال(ةقيقدلاءاعمألانمريخألاثلثلا)(لاعum)يفئافللاءزجلافّيكت
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دوجوةلاحيفىتح،(Malabsorption)صاصتماءوسىلإيدؤيةقيقدلاءاعمألل(Proximal)ىندألانادقفلاّنإف،اهعيمجلاوحألايفو.هحطس

SurfaceArea)يطاخملاءاشغلاحطسةحاسمداج of Mucosa)

عّسوتو،Lymphomaةيمضهلاةانقلايفةيوافميللاايالخلاعّمجت:لثم)ضارمألانمديدعلابةقيقدلاءاعمألليطاخملاءاشغلاةباصإّنإ

Nontropicalحمقلاةيساسحضرمو،اymphangiectasiaةيوافميللاةيعوألا Sprue(ةحاسم(رغص)لالحمضاةجيتنءاذغلاصاصتماءوسىلإيدؤي

ةبجولالامعتسابكلذو،يمضهلازاهجلاقيرطنعةيئاذغلاةدعاسملاميدقتةلواحمنعانينثيالأبجيكلذنأالإ،ةحاتملايطاخملاءاشغلا

.ةيوعملاريغةيذغتلاوأ،(EnteralSupplementation)يوعملامعدلاوأ،ةلّدعملاةيئاذغلا

ةجسنألاصحفو،(X-Ray)سكإةعشأ:اهنم،صاصتمالاةيلمعلقئاوعوأتابقعدوجوبؤبنتللاهلامعتسانكميةّدعقئارطدجوت

Fecal Fat) زاربلايفنهدلاةيمكريدقتقيرطنع (Degree of Malabsorption) سلصاصتمالاءوسةجردريدقتًاضيأنكميو ،)Biopsy( ةيحلا

. ( Determination

ةيوعملاةيذغتلامادختساعمضراعتتيتلاتابارطضالاوتالاحلا

:ةيوعملاةيذغتلامادختساقيعتيتلا(Disorders)تابارطضالاو(Situations)تالاحلاضعبيتأياميف

(SevereDiarrheallllnesses)ديدشلالاهسالاضارمأ_4

Acuteداحلاءاعمألاباهتلاضارمألاهذهنمو،ةيوعملاةيذغتلامادختساعمديدشلالاهسإللةبّبسُملاضارمألاضراعتت Infectious

)Enteritis(،يزارفإلالاهسإلاضارمأو)SecretoryDiarrheal Illnesses(.جتانلازاربلاةيمكيفةدايزثودحنأامك)FecalOutput(ءانثأيف

ضارمأضعبيفمكحتلانكمي،لباقملايفو.ةيذغتلانمعونلااذهمادختسانعفقوتلابجويضراعتدوجوىلعلديةيوعملاةيذغتلامادختسا

.لاهسإللةداضملاةيودألالوانتقيرطنعطسوتملالاهسإلا

ExtensiveGranulomatous)ءاعمألايفديدشلايبيبحلامرولاضرم2 Bowel Disease)نوركضرم(crohnsDisease)

Bowelءاعمألاةحارإ)يمضهلازاهجلايفءاذغيأعضونودنمةيوعملاريغةيذغتلاقيرطنعماعطلابضيرملاديوزتّنإ Rest)،نوكيدق

.هلًاديفم

Severeactive)داحلانولوقلاباهتلاىضرم3 Inflamatory Colonic Disease)

رغصىلإيضفيتالضفلاةليلقةيئاذغتابجوميدقتنأالإ،ةيوعملاريغةيئاذغلاةدعاسملاىلإةجاحلاىلعنولوقلايفضرمدوجولديال

.تارعسلاوتانيتوربللصاصتماثودح–ةرورضلاب–ينعتالنولوقلاةمالسنأبًاملع،نولوقلاىلإداوملالاصيإلهسيو،يفئافللاءزجلامجح

لثمةيضرملاضارعألانمديدعلابةباصإللةضرعرثكأحبصيدقنولوقلايفةديدشتابارطضايناعييذلاضيرملانإف،ماعهجوبو

ديدشلايحرقتلانولوقلاءاشغباهتلا:لثم،ةيوعملاةيذغتلااهمئالتالىرخأاضارمأكانهنأامك،ةيوعملاةيذغتلاءانثأيفنصغملاولاهسإلا

)ExtensiveUlcerative Colitis(،يبيبحلانولوقلاءاشغباهتلاو)GranulomatousColitis(،نولوقلايفجوترلاباهتلاو(Diverticulitis)،باهتلاو

. (Severe Pseudomembranous Colitis) ديدشلابذاكلايئاشغلانولوقلا

AcuteGastrointestinal)ءاعمألاوةدعملاىفداحلافيزنلا.4 Eleeding)

WhenAbdominal)نطبلاةقطنملةيحارجلاةيلمعلاءارجإدعومبرق5 Surgery seems Imminent)

(Obstructing Small Bowel or Colon Lesions) نولوقلابررضوأةقيقدلاءاعمألاىفدادسناثودح-6

(lleus)(ءيقلاببوحصمديدشصغم)اصولعلا7
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SevereMedical(ديدشلايبطلالالتعاللًابحاصمنوكيدقو،ةيحارجلاةيلمعلابقعةداعرشتنملاىصولعلاثدحي Illness(،بجوياّمم

تازارفإلاوةيذغألل(Retention)سابتحاثدحيهنأالإ،صولخلاةلاحيفًايعيبطلظيصاصتماللدعمنأعمو.ةيوعملاةيذغتلامادختسامدع

.(Pulmonary Aspiration) يوئرلا(بحسلا)طفشلاًانايحأو،ؤيقتلاىلإيضفياّمم،ءاعمألاوةدعملايف (Secretions)

Acutelnflammationof)داحلاعارفصلاةانقباهتلاوأداحلاىسايركنبلاباهتلا-8 Pancrease or Biliary Tract)

نأىلعليلددجويال،كلذعمو.ضرملاضارعأنم(Exacerbate)مقافياّمم،سايركنبلاوءارفصللينومرهلازيفحتلاىلإةيذغتلايدؤت

.داحلا(Pancreatitis)سايركنبلاباهتلاوأ،(AcuteCholecystitis)داحلاةرارملاباهتلاليضرعلاثدحلاةلاطإىلإيدؤتةيذغتلا

ىلعنيعتيو.اهنمّدحلاوأةيضرملاضارعألاعنموه،ضارمألاهذهبضيرملاةباصإلاحيف(Withholding)ةيذغتلاعنملسيئرلاببسلاّنإ

.ةيحصلاضيرملاةلاحنّسحتدنعةيوعملاةيذغتلا(Presume)فنأتسينأبيبطلا

بييوييبيج
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Enteralةيوعملاةيذغتلا Nutrition

ناديمنم

يمدهلايضيألاداهجإلابابسأةجلاعمتايفشتسملايفةيئاذغلاةياعرلالحارممهأنمّنإ

(CatabolicStress)متيو.اهريغو،ةيحارجلاتايلمعلاوأ،ةباصإلاوأ،قورحلاوأ،روسكلاوأ،تاباهتلالانمجتانلا

.باهتلالاةجلاعمو،قورحلاةيطغتو،(Abscess)جارخلابحسبكلذ

ًايئاذغضيرملاةدعاسممدعنأل؛داهجإلابابسأةلازإىلعةردقلامدعةلاحيفىتحةيذغتلابءدبلابجي

تانيتوربضعبنادقفيفبّبستيو،ةقاطلاجاتنإيف(ةينيتوربلا)ةيلضعلاةجسنألامادختسارارمتساىلإهعفدي

روهظو،حورجلامائتلامدعو،(Hypoalbuminemia)مدلايفنيمويبلألاىوتسمضافخناو،ةعانملانادقفو

نمديدعلللشفثدحيفاطملاةياهنيفو،تالضعلافعضببسبيسفنتلازاهجلاةءافكمدعو،ةديدجتاباهتلا

.ةافولاّمث،مسجلاءاضعأ

رصانعلاوءاذغلالوانتقيرطنع(Anabolism)(ةديدجةجسنأءانب)مسجلايفيئانبلاضيألاثدحي

بلعبمايأةسمخىلعديزتةّدم)NutritionalSupport(يئاذغمعدنودنمضيرملاكرتمدعبجيو.ةيئاذغلا

ةيذغتلا)ةيوعملاريغوأ،ةيوعملاةيذغتلاقيرطنًعابلاغيئاذغلامعدلامّدقيو.ةجسنألاوأءاضعألادحأةباصإ

.(نقحلاب

Whatis)؟ةيوعملاةيذغتلاام Enteral Nutrition)

لوانتباّمإكلذو،ةرشابممدلاىلإءاعمألارادجلالخةيئاذغلارصانعلالاصيإةيوعملاةيذغتلابدصقي

.لكألاىلعةردقلامدعةلاحيف(TubeFeeding)بوبنألابةيذغتلاقيرطنعاّمإو،مفلاةطاسوبةرشابمءاذغلا

أجليضيرملاىلعكلذرذعتاذإو،ضيرملللوألارايخلايهمفلابةيذغتلانوكتنأةيوعملاةيذغتلاةلاحيفلضفيو

.هفئاظوبمايقلاىلعيمضهلازاهجلاةردقنمدكأتلادعببوبنألابةيذغتلاىلإ

ةقاطلاونيتوربلالثم،ىربكلاةيئاذغلارصانعلابضيرملاديوزتيفةعبتملاقئارطلالصفلااذهلوانتي

ةقاطلاوتانيتوربلابةيوعملاةيذغتلانمضتتو.اهتيلعافمدعوأ،ةيداعلاتابجولاةيافكمدعةلاحيف،(تارعسلا)

ًايراجتةرفاوتملا(تافصولا)تاجتنملاوأ،ةيداعلاةيئاذغلاتابجولاميدقتيأنمفلابةيذغتلا•

)CommerciallyAvailable Products(مفلابةرشابم.

ForcedEnteral)ةيرسقلاةيوعملاةيذغتلاوأبوبنألابةيذغتلاو Feedings).
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ةيئاذغلارصانعلايفًاصقننوناعينيذلاىضرملابةصاخيهو،نداعملاوتانيماتيفلانمةديجتايمكىلعيوتحتيتلاتامعدملا•

.(Micronutrition) ىرغصلا

(Availability)ةيلباقلابضيرملل(ءاعمألاوةدعملا)يمضهلازاهجلااهيفزيمتييتلاةيضرملاتالاحلايفطقفمدختستةيوعملاةيذغتلانأركذُي

ّدَعُتو.ضيأو،صاصتماو،مضه:نم:امهفئاظوءادأىلعنيترداقونيتميلسنانوكتءاعمألاوةدعملانإيأ؛(Adequacy)ةمءالملاو،ءاذغلالابقتسال

.نمزلانمةّدميمدهلاضيألاىناعوأ،يضيألاداهجإلايناعييذلاضيرملاةيذغتلةقيرطلضفأةيوعملاةيذغتلا

نمًامارج90-60)و،نيجورتينلانمًامارج(15-10)و،ًايمويرعس(3000-2000)وحنبةيوعملاةيذغتلاةبجوديوزتبىصوي،ماعهجوبو

نأبجيو.ًايمويةلوانتملاتارعسلايلامجإنم(%40-30)وحنبضيرملاّدمتنوهدلاّنأبًاملع،لئاسلانمتارتل(3-2)يفةباذم(نيتوربلا

.تانيماتيفلاوىرغصلانداعملاوةيساسألانداعملاىلعةبجولايوتحت

ةيذغتلاايازميتأياميفو،ةخضملامادختساوبوبنألاعضوةقيرطضيرملاميلعتدعبلزنملايفبوبنألابةيوعملاةيذغتلالامعتسانكمي

:ةيوعملا

.ةفلتخملاءاضعألافئاظوعماهمغانتىلإًارظن،اهلضيرملاناسحتسا-أ

.ءاعمألارادجلالخةيئاذغلارصانعلاصاصتماعنمىلإًارظن،ءاعمأللنطبملايطاخملاءاشغلل(Atrophy)رومضثودحمدع–ب

قيرطنعتارديهوبركلاصاصتماىلإًارظن.مدلايفةيعيبطلا(Glucagon)نوجاكولجلاونيلوسنألاتايوتسمىلعةظفاحملا-ج

.ءاعمألارادج

.ةيوعملاريغةيذغتلابةنراقم،ةّدعةزهجأوأريبكينفقيرفىلإةجاحلامدعىلإًارظن،فيلاكتلاصخر-د

(Infusion)بكسبةنراقم،تاتيلورتكلإلانزاوتيفلالتخابةباصإلاوأ،تاباهتلالاثودحةلقىلإًارظن،ًانامأقئارطلارثكأنم-ه

.ةدروألايفرشابملاةيئاذغلارصانعلا

(OralFeeding)مفلابةيذغتلا:الوأ

ةيئاذغلارصانعلانمةيمويلاهتاجاحبضيرملاديوزتاهبمتيو.ةيذغتلايصاصتخاوضيرملانملكلةلضفملاةقيرطلامفلابةيذغتلاّدَعُت

:هاندأحضوموهامكًايراجتةرفاوتملاتامعدملاو(StandardDiets)ةيسايقلاةيئاذغلاتابجولامادختساب

(NormalDiets)(ةدئاملاماعط)ةيداعلاةيئاذغلاتابجولاأ

ماوقلاةقسانتملاةلّدعملاةيئاذغلاتابجولاوأ،ةقاطلاونيتوربلابةينغلاةيداعلاةيئاذغلاتابجولاهلمّدقتعلبلاعيطتسيضيرملاناكاذإ

،(رعس2400)،نيتوربمارج100وحنبهديوزتلاهلوانتضيرملاىلعنيعتييتلاةيذغألاتايمك(1-6)لودجلاحضويو.تايفشتسملايفةمّدقملا

ةدئاملاماعطزيهجتنكميماعطلاعلبضيرملاىلعرّذعتلاحيفو.(رعس3000)نيتوربلانمًامارج150وأ،(رعس2700)نيتوربلانمًامارج130وأ

.ةلئاسةروصب

.ةدئاملاماعطنمًايمويةلوانتملانيتوربلاةيمكةدايزلضيرملامزلتيتلاةيذغألاتايمك:(1-6)لودجلا

::::هلايماقتا..هميهو3

.حاتتيتلاتاكاهتنالاكلت.ةيمويلاتابجولانيباهتايمكوةيذغالا

امارج150امارج125مارج100

:روطفلا

0.5 0.5 0.5 لم120)لاقتربلاريصعنمبوك2(.

2.5 2.5 2.5 راطفإلابوبحوأ)(ةنوركملاوأ،زرألا)ةوهطملاةمعدملابوبحلانمبوك1/و.
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::::مهادحايفماقتاممتتههميهام3
مارجلابنيتوربلاىوتحم.ةيمويلاتابجولانيباهتايمكوةيذغألا

مارج15وامارج125مارج100

4.2 4.2 4.2 مص.(لم120)مسدلالماكلابيلحلانمبوك2%

6 6 فوذحم.(امارج30)نهدلاعوزنملاقوحسملابيلحلانمةدئاماتقلعم

6.5 6.5 6.5 ةضيب. ةدحاو

2.5 2.5 2.5 ةحيرش(. ًامارج25)رمسألازبخلاوأتسوتلازبخنمةدحاو

(اهبغرييتلاةيمكلالوانتي)نيرجراملاوأ،ةدبزلا

8.5 8.5 8.5 بوك(. لم120)مسدلالماكلابيلحلانمدحاو

:عادخلا

15.2 15.2 15.2 ناتيقوأ. كمسلاوأ،جاجدلاوأ،رقبلامحلنم(ًامارج60)

0.5 0.5 0.5 .)with Dressing( ءارضخلاةطلسلانمبوك1/و

2 2 2 ءارفصوأ،ءارضخ)ةوهطملاتاوارضخلانم(مارج100)بوك2%(.

2.5 2.5 2.5 ةحيرش(. امارج25)رمسألازبخلاوأتسوتلازبخنمةدحاو

.(اهبغرييتلاةيمكلالوانتي)نيرجراملاوأ،ةدبزلا

0.5 0.5 0.5 تايلحملا(. ةظوبوأ،درتسكوأ،ةهكاف)

8.5 8.5 8.5 مصت.(لم120)مسدلالماكلابيلحلانمدحاوبوك

6 6 فوذحم.(امارج30)نهدلاعوزنملاقوحسملابيلحلانمةدئاماتقلعم

:ةريهظلافصتنمةفيفخلاةبجولا

8.5 8.5 فوذحممصت.(لم240)مسدلالماكلابيلحلانمدحاوبوك

6 فوذحمفوذحم.(امارج30)نهدلاعوزنملاقوحسملابيلحلانمةدئاماتقلعم

فوذحمفوذحم.(عونلابسحتابح6-3)قيقرلاشهلاتيوكسبلا

:ءاشعلا

22.8 22.8 22.8 لوانتي)نبجلاوأ،وهطملاكمسلاوأ،جاجدلاوأ،رقبلامحلنم(ًامارج90)تايقوأ3

.(عوبسألانيبةدحاوةّرمةدبكلا

2 2 2 مارج100)ةوهطملاتاوارضخلانمبوك2(.

2 2 2 سطاطبلا.

6 6 فوذحم.(ًامارج30)نهدلاعوزنملاقوحسملابيلحلانمةدئاماتقلعم

2.5 2.5 2.5 ةحيرش(. امارج25)رمسألازبخلاوأتسوتلازبخنمةدحاو

.(اهبغرييتلاةيمكلالوانتي)نيرجراملاوأ،ةدبزلا

4.5 4.5 4.5 تايلحملا(. ةظوبوأ،درتسكوأ،ةهكاف)

6 فوذحمفوذحم.(ًامارج30)نهدلاعوزنملاقوحسملابيلحلانمةدئاماتقلعم

8.5 8.5 8.5 بوك(. رتلليم240)مسدلالماكلابيلحلانمدحاو

:ءاسملاخيبةفيفخلاةبجولا

8.5 8.5 8.5 . بوك(. رتللليم240)مسدلالماكلابيلحلانمدحاو

6 فوذحمفوذحم.(امارج30)نهدلاعوزنملاقوحسملابيلحلانمةدئاماتقلعم

152.2 131.2 104.7 : نيتوربلاةيمكىلامجإ

3000 2700 2400 : تارعسلايلامجإ

.اهلثاميامو،تايلحملاو،يلجلاو،ركسلا:لثم،ةزكرملاةيذغألاةفاضإنكميهنإف(تارعسلا)ةقاطلانمديزمىلإجاتحيضيرملاناكاذإ•
2- نأ2-2 وح

Oريغنيرجراملاواةدبزلامادختساو،نابجالاو،حلملابنجتو،وهطلاءانثايفحلملاةفاضإمدعبكلذو:مويدوصلاةليلقهالعاتابجولالعجنكمي

.مويدوصلاليلقلاقوحسملابيلحلابنهدلاعوزنملاقوحسملابيلحلاضعبنعةضاعتسالاو،حلمملا

Krause:عجرملا MV, and Mahan, LK(1984م)712ص
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(Nutritionalsupplements)ةيئاذغلاتامعدملاب

:ىضرملاءالؤهتاجاحبىفيالتارعسلاونيتوربلانماهاوتحمنأالإ،ماوقلاةكسامتمةلّدعمةيئاذغتابجوةداعتايفشتسملاىضرمىطعي

-- وم -

ماعطناكاذإتامعدملاىطعت،ىرخأةرابعبو.تارعسلاونيتوربلاىلعاهيفزكريثيحب،تابجولاهذهلثمىلإةيئاذغلاتامغدملافاضت،اذل

ةمعدملا(Cans)تابلعملانمنيتنثاوأةدحاولوانتىلإضيرملاهيجوتًابلاغمتيو.ةيئاذغلارصانعلانمهتاجاحلماكبضيرملادّوزُيالةدئاملا

.ةيئاذغلارصانعلانمىوتحملاةمولعملا

Proteinand(نيتوربلاوةقاطلاتازكرمةروصبمّدقتةيئاذغلاتامغدملانألوقلالمجم Calorie Concentrates(ةردقمدعةلاحيف

.تابجولانيبتابورشمةروصبًابلاغمّدقتاهنأو،ءاذغلانمةيفاكتايمكلوانتىلعضيرملا

بسنىلعيوتحتاهضعبنأامك.رخآلااهضعبلًافالخةيئاذغلارصانعلانمهتاجاحلماكبضيرملاّدمتاهنأبةيئاذغلاتامعدملاضعبزيمتت

ماعطلاةقعلمدّوزت،لاثملاليبسىلعف.لامعتسالاةعئاشةيذغأدّرجميهرخآلااهضعبنأنيحيف،ةفاضملانداعملاوتانيماتيفلانمةعفترم

240) تايقوأ8ّنأنيحيف،ًارعس15و،ةدوجلايلاعلانيتوربلانممارج1.5وحنبضيرملا(ًامارج15)نهدلاعوزنملاقوحسملابيلحلانمةدحاولا

.نيتوربلانمتامارج8و،ًارعس160وحنبضيرملاّدمتنهدلالماكلابيلحلانم(ًامارج

ضعبرفاوتتاذهل.زوتكاللاهاجتمهتيساسحببسبىضرملاضعببسانتالاهنأالإ،نمثلاةصيخروةدوجلاةعفترمبيلحلاتانيتوربّنأعمو

نكمييتلاو،زوتكاللانمًامامتولختوأ،يساسألااهبيكرتيفبيلحلالخدياليتلا(Formula)(ةزهاجلاةيئاذغلاتارضحتسملا)تافصولا

.ةيئاذغلاضيرملاتاجاحلّمكتتامعدماهمادختسا

وم

PowderedWhole)لماكلاضيبلاقوحسم:اهنم،ةزكرملاتانيتوربللىرخأرداصمدجوت Eggs)،ففجملاضيبلانيمويبلأقوحسمو.

:ةيئاذغلاتامعدملاىلإنوجاتحينيذلاىضرمللنايبيتأياميفو

طاشنلايفطرفملاةقاطلافرصو،(Anorexia)ديدشلاةيهشلانادقفةلاحيفامك،تارعسلايفًايمويًاصقننوناعينيذلاىضرملا-1

ةيمويلاضيرملاةجاحنأل؛(ChronicInflammatory)ةنمزملاتاباهتلالاضارمأو،(AnorexiaNervosa)يبصعلامهقلاو(نويضايرلا)

.باهتلالادوجولاحيفدادزتةيئاذغلاتامغدملانم

ةلئاسلاةبجولاىلإةفاضإلاب،ةيئاذغلاتامغدملاىلإءالؤهجاتحيذإ؛(X-Ray)ةينيسلاةعشألابمهصحفنّيعتينيذلاىضرملا-2

.ةيفاصلا

زيمتتيتلا،ًايراجتةرفاوتملاتامعدملانمةدافتسالاىضرملاءالؤهعيطتسيو،ةيعونوةدّدحمتابجوىلإنوجاتحينيذلاىضرملا-3

ىلعيوتحتاليتلاتامعدملاّنأبًاملع،موحللافايلأوأ،هكاوفلافايلأىلعيوتحتالاهنأل،تالضفلانماهاوتحمضافخناباهمظعم

.يفئافللاءزجلالالخنمىندالاقفدتلاثدحتدقنوهدوفايلا

تاجتنملاديفتامك.مضهللةلباقلاريغفايلألانمةريبكةيمكىلع(BlenderizedFoods)طالخلايفةزهجملاةيذغألايوتحت،لباقملايفو

.فئاظولايفتابارطضالاضعبببسبءاعمألايفةريغتم(ضارعأ)ةداعنوناعينيذلاىضرملافايلألابةينغلا

(Commercial Nutritional Supplements) ةيراجتلاةيئاذغلاتامغدملاىلعةلثمأهذهو

LowResidue)تالضفلاةليلقلاتامعدملاه supplements).

LactoseFree(زوتكاللانمةيلاخلاتامعدملا• Supplements(:ةرذلالولحموزوكولجلاوزوركسلاىلعتامغدملاهذهيوتحت

وأ،ايوصلالوفوأ،نيزاكلايهفتامعدملاهذهيفنيتوربلارداصماّمأ.تارديهوبركللًاردصّمدَعُتيتلاتايركسلانماهريغو

.زوتكاللاوأبيلحلانمولخيتامغدملانمعونلااذهّنأركذُي.ةعومجملاهذهنمطيلخوأ،ةينيمألاضامحألاوأ،ضيبلاضايب

تابجونولوانتينيذلاىضرملاتامغدملاهذهديفت:(ةقاطللًاردصماهفصوب)تارديهوبركلانمىوتحملاةعفترملاتامعدملا•

.ةداحةيسفنتًاضارمأنوناعينيذلاىضرملاتارديهوبركلاةليلقلاةيئاذغلاتابجولاديفتدقو.نهدلاةضفخنمةيئاذغ
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(تاحّرقت)ًارارضأنوناعيوأ،ماعطلاغضممهنكميالنيذلاىضرمللتابجولاهذهىطعت،ةفيفخلاوةلئاسلاةيئاذغلاتابجولا•

Oral(ةيومف Lesions((ءيرملايفًادادسناوأ(Structuresof Esophagus(ىضرملاضعبلضفيامبرو.ةدعملاطاشنيفًافعضوأا

زيمتتو.ةسورهملاةيذغألاوأ،(طالخلابةطولخملا)ةنوحطملاةيذغألاوأ،ةيداعلاةيئاذغلالئاوسلاىلعًايراجتةّدَعُملاتامعدملا

نمةيمويلاهتاجاحبضيرملاتمتيتلاةيراجتلاتامعدمللًافالخ،نداعملاوتانيماتيفلانماهاوتحمصقنبةيداعلاةيئاذغلالئاوسلا

.تارعسلاو،نيتوربلاو،نداعملاو،تاينماتيفلا

،نمزملادبكلاضرمو،ًايولكًالشفنوناعينيذلاىضرملاتامغدملاهذهبسانت،ةلّدعمةينيمأضامحأيوحتيتلاتامعدملا•

اهاوتحمضافخنابزاتمتيتلا،يولكلالشفلاىضرمتابجوىلإةيساسألاةينيمألاضامحألافاضتو.ديازتملايضيألاداهجإلاو

،لباقملايفو.مدلايفايرويلانيجورتينةدايزبّبسُتنأنودنميباجيإلانيجورتينلانزاوتثادحإىلعدعاستثيح،نيتوربلانم

ةصاخلا،نيتوربلاةدودحملاةيئاذغلاةبجولاىلإةعّرفتملاةينيمألاضامحألانمىوتحملاةعفترملانيتوربلاتامغدمةفاضإنّيعتي

يغامدلابارطضالا)غامدلاءادأيفزجعببوحصملامدلايفاينومألاىوتسمعافتراو،نمزملادبكلاضرمنوناعينيذلاىضرملاب

.يباجيإلانيجورتينلانزاوتثادحإىلعدعاستثيح،)HepaticEncephalopathy((أشنملايدبكلا

Supplementationof)ةقاطلاونيتوربلابةيئاذغلاةبجولاميعدت Diet with Protein and Calories)

ةلماكتمتافصويه،بوبنألابةيذغتلاوأمفلابةيذغتلابةقلعتملاةيراجتلا(ةيئاذغلاتارضحتسملاوأ،تاجتنملا)تافصولامظعمنإ

)CompleteFormulas)ىرغصلاةيئاذغلارصانعلاو،(تارديهوبركو،نوهدو،نيتورب)اهعيمجىربكلاةيئاذغلارصانعلابضيرملادّوزتاهنإيأ؛

.ةيئاذغلارصانعلانمهتاجاحعيمجبضيرملاّدميتابجولاهذهنمةيفاكةيمكلوانتنأركذُي.(نداعمو،تانيماتيف)

:FeedinaModules)ةيذغتتابكرمعينصتًاثيدحّمتدق EM)ةذتةيذغتتابكتهنأبًاملع،طقفًادحاوًابئاذغًارصنعضيرملاحنمت Ing)ةيذغتهرمعينصتيدحمتدقو Modulesدورتايلاعتددرملجولكالابلحاواببذفارصنعضيرملاعنمت(ةيو

.(2-6لودجلارظنا)طقفنوهدلابهدّوزتىرخأو،طقفتارديهوبركلابهّدمتتابكرمو،طقفتانيتوربلابضيرملا

ةيراجتلا(تافصولا)تاجتنملاليدعتيفاهنمدافتسيدقو،مفلاقيرطنعىطعتتامعدماهفصوبًاساسأ(FM)ةيذغتلاتابكرممَدختسُت

.(Unique)ةيئانثتساةيئاذغتاجاحمهيدلنيذلاىضرملاضعبتاجاحعممءاوتتيكلكلذو؛(بوبنألاوأ،مفلابىطعتيتلا)

.ةقاطلاونيتوربلابةمعدملاةيئاذغلاةبجوللنايبىتأياميفو

(Proteinsupplements)نيتوربلاتامعدم

نادقفنوناعينيذلاىضرملانإف،ماعهجوبو.ةحاتملاةيراجتلاتابجولاوأ،ةيداعلاتابجولاتانّوكمىلإنيتوربلاتامغدمةفاضإنكمي

معطلاثيحنماهنيباميفتوافتتةيذغألاهذّهنأامك.نيتوربلابةينغلاةيراجتلاتاجتنملاوةيذغألا(Unpalatable)نوغيستسياللكأللةيهشلا

Biologicalةيويحلاةميقلا)ةيلعافلاو Value).نيتوربلاتامعدمضعبىلعةلثمأهذهو:

TableFoods)ةدئاملاةيذغأ-1 as Protein Supplements)

جاتحييذلاوأ،نيتوربلانمةيمويلاهتاجاحىلعلصحياليذلاوأ،ماعطللةيعيبطةيهشبعتمتييذلاضيرملاةلّدعملاةدئاملاةيذغأديفتدق

.ةيذغألانمعونلااذهلوانتبةيوعمتابارطضايناعييذلاضيرملاحصنيال،لباقملايفو.هنمفزنُتساامضيوعتلنيتوربلانمةيفاضإةيمكىلإ

–(1-1)لودجلاحضويو.بيلحلاو،ينادوسلالوفلاةدبزو،ضيبلاو،موحللا،ةيئاذغنيتوربتامعدماهمادختسانكمييتلاةيذغألانمو

.ةيذغألاهذهنمةدحاولاةصحلايفنيتوربلاةيمك–لوألالصفلايفدراولا

ةبلُصلانابجألازيمتتنيحيف،زوتكاللاركسنمعفترملااهاوتحمببيلحلاتاجتنمزيمتت:(MilkProducts)بيلحلاتاجتنم•

بيلحلاءانثتساب،نهدلانمتامارج4وحنىلعبيلحلاتاجتنمنمةدحاولاةصحلايوتحتو.زوتكاللانمًادجضفخنملااهاوتحمب

عفترملااهاوتحمبزيمتتًاعيمجنابجألاّنأركذُي.(بوكلكلدحاونهدمارج)نهدلاعوزنملاقوحسملابيلحلاو،نهدلاعوزنملا

.نهدلاعوزنملابيلحلانمةعونصملانابجألاءانثتسابنهدلانم

.ضيبلارافصيفلورتسلوكلازكرتينيحيف،نهدلانميلاخلانيتوربلاىلعضيبلاضايبيوتحي:(Eggs)ضيبلا•
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.اهنزونم%50وحنكلذلكشيو،نهدلانمتامارج8ىلعينادوسلالوفلاةدبزيوتحت:(PeanutButter)ينادوسلالوفلاةدبز•

نمةيمكىلعكمسلاحئارشيوتحتنيحيف،نهدلانمضفخنملاهاوتحمب(Flatfish)حطلفملاكمسلازيمتي:(Fish)كمسلا•

.رقبلامحليفةدوجوملاكلتلداعتنهدلا

.ةيوعملاةيذغتلاةلاحةمدختسملاةيذغتلاتابكرم(26)لودجلا

(FeedingModules)ةيلختلاتابكرم

تارديهوبركلاتابكرم

McT oil (*) Moducal" Polycose Liq. . .Polycose Pow )ة( casec (1) ProMod ةفصلا

Mead Mead Ross Ross Mead Ross ةعنصملاةكرشلا

دنهلازوجتيززوكولجزوكولجتارميلوبزوكولجتارميلوبتانيزاكشرشنيتوربيساسألارصنعلا

بيلحلا

رفصرفصرفصرفص7690نيتوربلا

(مارج100/مارج)

رفص95ىلم945/2.5مئالمريغ10نملقأتارديهوبركلا

(مارج100/مارج)

مئالمريغرفصرفصرفص92نملقانهدلا

(مارج100/مارج)

830 380 لم5لكل42438038010ةقاطلا

(مارج100/مارج)

مئالمريغ70راثآ110نملقأ227100نملقأNaمويدوصلا

(مارج100/مارج)

مئالمريغ5راثآ10نملقأ98510نملقأKمويساتوبلا

(مج100/مارجيللم)

كالمريغ7/5170/مراقأ223مم,اقأ300كالمريغCIـلل
مدالامريعىمرملىرممدالامريعيرولك

(مج100/مارجيللم)

مئالمريغراثآلم1/5نملقأ30نملقأ6671400نملقأCaمويسلاكلا

(مج100/مارجيللم)

مئالمريغراثآراثآ5نملقأ500800نملقأPروفسوفلا

(مج100/مارجيللم)

.فيفختلاةجردبسحةيزومسألافلتخت،قوحسم(1)

.فيفختلاةجردبسحةيزومسألافلتخت،قوحسم(2)

.فيفختلاةجردبسحةيزومسألافلتخت،قوحسم(3)

.لئاس(4)

(Commercial Products as Protein Supplements) ًايراجتةرفاوتملاتاجتنملا-2

.اهنم(Reliable)ةيقوثومرثكأوهةيراجتلاتامعدملامادختسانأالإ،نيتوربلليلاثملاردصملاّدَعُتةدئاملاةيذغأنأنممغرلاىلع
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لاحيفةيلاعلااهتفلكتو،(ProModوCasecPowder)عفترملااهزيكرتب(ةيذغتلاتابكرم)ةدرفملانيتوربلاتامعدمهيفزاتمتيذلاتقولايفو

ىضرملانًمالابقإىقلت(Ensureلثم)ةينيتوربلاريغتارعسلاونيتوربلاتامعدمّنإف،(1-6لودجلارظنا)نيتوربللًايمويًاردصماهمادختسا

يهتارعسلاونيتوربلانمهتاجاحلماكبمسجلادوزتيتلاتامعدملانإيأ،(4قحلملارظنا)نيتوربلانمةيفاضإتايمكىلإنوجاتحينيذلا

.ةيفاضإتانيتوربىلإنوجاتحينيذلاىضرملانمًالبقتوًاعويشرثكأ

ProteinSupplements)ضارمألابةصاخلانيتوربلاتامعدم-3 for Specific Diseases)

تالاحوةيدبكلاوةيولكلاضارمألايف)Management(مكحتللةديفماهنأدقتعيبسنبةينيمأضامحأىلعتامعدملانمعونلااذهيوتحي

تافصلانيبييذلا(4)قحلملاو،ضارمألابةصاخلانيتوربلاتامغدمحضوييذلا(3-6)لودجلارظنا،ديدشلايمدهلايضيألاداهجإلا

.تامغدملاهذهلةيئاذغلا

دقهبيوذتةداعإةيغبقوحسملاىلإءاملاةفاضإنكلو،نداعملاتاتيلورتكلإنم(ًادجةليئضتايمك)راثآىلعيوتحتتاجتنملاضعبنأركذُي

.ءامرتللكلمارجيللم500ىلإرفصنيباممويدوصلانمءاملاىوتحمحوارتيذإ؛تاتيلورتكلإلاةيمكنمديزي

.اهتافصو،ضارمألابةصاخلاةيوعملاةيذغتلاتاجتنم:(3-6)لودجلا

ةينعملاجتنملاىضرملا

.ةيرطعلاةينيمألاضامحألاونيتوربلاةلق–Hepatio-AidIايولكلالشفلا

NutriHep–ةلسلسلاةعّرفتملاةينيمألاضامحألاةرثك.

.مويدوصلاةلق–

.نيتوربلاةلق–Amin-Aidيولكلالشفلا

Nepro–ةيساسألاةينيمألاضامحألاةرثك.

Suplena–تاتيلورتكلإلانمةليلقةيمكىلعتاجتنملامظعمءاوتحا.

Renalcal

.نهدلاةرثك–Glucernaزوكولجلالمحتمدع

Choice–تارديهوبركلاةلق.

Glytrol–زوتكرفلاامبرو،فايلألاىلعتاجتنملاءاوتحا.

Diabetisource

.نهدلاةرثك–NutriVentيوئرلالشفلا

Plumocare–تارديهوبركلاةلق.

Oxepa

.(RNA)يوونلاضمحلاىلعجتنملاءاوتحا–Impactةعانملابارطضا

Crucial–نيتنجرألابو،-3اجيموأةينهدلاضامحألابجتنملاىنغ.

نمًامارج(30-15)وحنبمسجلادّوزتثيح،(Packets)(سايكأ)مزر(4-2)نيبامحوارتي(AminoAid)نميمويلامعدلانأركذُي

مهتجلاعمنكميثيح،ةصاخلاةيولكلاةبجولامادختساىلإنوجاتحيال(ةيلكلاليسغ)ةزليدللنوعضخينيذلاىضرملانأو،ةينيمألاضامحألا

.اهنمثصخربزيمتتيتلاةيسايقلاتافصولاب

نيباصملاىضرملاىدلأشنملايدبكلايغامدلابارطضالاراثآ(Precipitate)فيفختلةعّرفتملاةينيمألاضامحألاتامغدملامعتسانإ
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ةينيمألاضامحألابةينغلاتامعدملانم(NutriHep)و،(Hepatic–Aid)ّدَعُيو.يئاذغلانيتوربلابةنراقمةعاجنلقأوه،نمزميدبكضرمب

كلذدمتعيو،ةينيمأضامحأةروصبنيتوربلانمًامارج(60-10)نيبامًايمويةحرتقملامعدلاةيمكحوارتتو.مفلاقيرطنعذخؤتيتلاةعّرفتملا

.نيتوربلالّمحتىلعهتردقوضيرملاتاجاحىلعًاساسأ

.نداعملاوتانيماتيفلانمهتاجاحلماكبضيرملاّدمتالضارمألابةصاخلانيتوربلاتامعدممظعمنأانههركذردجياّممو

TraumaCal:لثم)نيتوربلابًادجةينغتاجتنمقاوسألايفرفاوتت،لباقملايفو Aira–o)،ةينيمألاضامحألانمةعفترمًابسنيوحتو

.يمدهلايضيألاداهجإلانوناعينيذلاىضرملاةلاحيفاهلامعتسابىصويو،ةعّرفتملا

(Caloriessupplements)ةقاطلاتامعدم-ب

:اهزربأيتأياميفو،ةمزاللا(تارعسلا)ةقاطلابضيرملاّدمتيتلارداصملانمديدعلادجوي

CalorieSupplementation)ةدئاملاةيذغأ-1 with Table Foods)

عوجللاوضّرعتنيذلاىضرملاماسجأيفنهدلاونيجوكيالجلانزاخمءلمةداعإىلعةقاطلانمةيفاكةيمكيوحتيتلاةيداعلاةبجولالمعت

هذهّدَعُتو،اهنمةيمويلاتاجاحلانّمؤيةيداعلاةبجولايفةديجلاةقاطلارداصمةدايزنإف،ماعهجوبو.ًاهركوأًاعوط:(Starvation)ديدشلا

وم

يهو،ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملايفةعئاشلاةيذغألامظعملةيئاذغلاةميقلاحضوتىرخألوادجدجوتامك.(4–1)(3–1)و(1–1)مقرلودج

.ضايرلابةينقتلاومولعللزيزعلادبعكلملاةنيدمهيلعتفرشأثحبنمضةجردُم

(Supplementation with Commercial Available Products) ًايراجتةرفاوتملاةقاطلابةينغلاتاجتنملا-2

يتلاةيراجتلاتامعدملاحضوييذلا(4-6)لودجلارظنا،هتاجاحعمةمغانتموةغاستسمضيرمللةيلاثملاةقاطلاتامعدمنوكتنأبجي

.تامغدملاهذهلةيئاذغلاتافصلانّيبُييذلا(4)قحلملاو،نيتوربلاوةقاطللةديجرداصّمدَعُت

مسجلادّوزي(دحاورتليللملكلدحاورعسوحنهيفةقاطلازيكرت)ةيراجتلاتامعدملادحأنم(ًامارج240،تايقوأ8)دحاوبوكلوانتّنإ

.ًارعس240وحنب

Milk–Based)بيلحلااهساسأتاجتنممادختسابىصوي،ماعهجوبو Formulas)(نّممضيرملاناكو،مفلاقيرطنعذخؤيجتنملاناكاذإ

ىلعةيسايقلاتاجتنملانولضفيمهو،زوتكاللاهاجتةيساسحمهيدلىضرملاضعبنأركذُي.لوبقماهمعطو،نمثلاةصيخراهنأل؛(زوتكاللانولبقتي
ومs-.ص:7.....*****4.م-...اة--.---

بسانت(تاهكنوأ)ةهكنيوحي(رثكأوأ)يسايقجتنمنعنوثحبيىضرملامظعمنإف،اذل.ةفلتخمتاهكنيوحتاهنألبيلحلاىلعةدمتعملاكلت

.ًادرابمَّدقاذإةصاخ،مهتالاح

.ًايراجتةرفاوتملاةلماكتملاةيوعملاةيذغتلاتاجتنمفينصت:(46)لودجلا

(ىسميملوميلسنيتورب

ةيتسيمتاجتنمةيانعللتاجتنماهساسأتاجتنمةينغتاجتنمةينغتاجتنمةدودحمتاجتنمتاجتنمتاجتنم

9)يا.ح-

ناينايميك(3)ةينميلا(7)بيلحلا"فايلألاب5نيتوربلابمجحلاةضارمأللةيسايق

Chemically critical Care villa based I with Fiber High in Mounne Disease Standard

Defined Protein restricted Specific

Crucial Immune-Aid Carnation Instant Ensurewith BoostHPNutren 1.5or2.0 Glytrol Nutren

fiber

AlitraQImpactwithfiberCarnation Instant Boostwithfiber EnsurePlusHN Comply Choice 1 ـ0

Reptamen Perative (no sugar) Nutren 1.0 with lsocal HN Deliver2.0 Glucerna lsocal

fiber
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(ىسميملوميلسنيتورب

ةيتسيمتاجتنمةيانعللتاجتنماهساسأتاجتنمةينغتاجتنمةينغتاجتنمةدودحمتاجتنمتاجتنمتاجتنم

ةيئايميك(3)ةيعانصلابيلحلا(6)فايلألاب5نيتوربلابمجحلا(3)ضارمألل(2)ةيسايق

Chemically critical Care villa based I with Fiber High in Mounne Disease Standard

Defined Protein restricted Specific

Reabilan Replete Forta Shake UltraCal TwoCalHN lsosource 1.5 DiabetiSource ISOSource

Reabilan HN TraumaCal Fibersource OsmoliteHN NuBasicsPlus NutriHep Osmolite

.Vivonex TE.N Promote ProBalance lsosourceHN NuBasics2.0 Hepatic Acid II NuBasics

\/ital HN Protain XL evityل Boost Plus NutriVent Lipisorb

Subdue Promote with Resource Plus Oxepa Boost

fiber

Optimental Ensure Plus Pulmocare Resource

No VaS ource Renalcal Ensure

2.0

Amin-Aid

Nepro

Suplena

ةروصبوأ،(Hydrolyzed)ءاملابللحتمنيتوربخيبتسيلاهنأو،سمُتملنيتوربلاàبةينيمألاضامحألانأينعي(ImpactProtein)ميلسلانيتوربلا(1)

.صاصتمالاومضهلاىلعةردقلاتانيتوربلانمعونلااذهبلطتيو،ةّرحةينيمأضامحأ

تارعسلاةبسنديزتو،لقأوألم/رعس12وحناهيفةقاطلازيكرتغلبيو،ةيوعملاةيذغتلاىلإنوجاتحينيذلاىضرملانمًادجةريبكةحيرشلمَّدقُت(2)

.(130:1)ىلعنيجورتينلاىلإةينيتوربلاريغ

.ءاذغنممهمزليامبمهديوزتةيغب؛ةدّدحمًاضارمأنوناعينيذلاىضرمللمّدقت)3(

.ةلوانتملالئاوسلاةيمكةدايزهبلثمتتتالكشمنوناعينيذلاىضرملاتاجتنملاهذهديفتو،لم/رعس12ىلعاهيفةقاطلازيكرتديزي(4)

نادقفو،ةجسنألاوأءاضعألادحأخيبةديدشلاةباصإلاةجيتن،مهماسجأخيبنيتوربلانمةريبكةيمكعينصتىلإنوجاتحينيذلاىضرملاديفت(5)

ProteinLosing)يوعمضرمببسبنيتوربلا EnteropathyوDecubitus).

.ةبئاذريغفايلأىلعيوتحتو،زاربلاةلتكنمديزتاهنأل،لاهسإلاوأكاسمإلانمصلختلاىلعدعاست(6)

.زوتكاللاىلعاهئاوتحاببسبىضرملاضعببسانتاليهو،طقفمفلاقيرطنعتامعدممَدختسُتو،بيلحلابطلخُت(7)

:Medium-ChainTriglyceride)ةلسلسلاطسوتمةيثالثلاتاديرسيلجلاتيزىلعيوتحتدقو،نينجرألابةمعدمو،نيتوربلابةينغ(8) MCT)،وأ

.كمسلاتيز

ًايئامةللحتمتانيتوربىلعيوتحتو،(Oligosaccharides)دّدعتلاةليلقتايركسوةّرحةينيمأضامحأةروصخيبتاجتنملاهذهخيبةقاطلالثمتت)9(

اهنأل،لاهسإلاويدهملاسابتحالاببستدقوصاصتمالاومضهلايتيلمعةأفعضنوناعينيذلاىضرمللمدقتيهو(هالعأىرخألاتاجتنملاسكع

.(Hyperosmolar)ةيزومسألاةعفترم

.ةقفرملاتاميلعتلابسحلئاسىلإهليوحتىلإجاتحيقوحسمةروصبرخآلااهضعبو،ةلئاسةروصبهالعأتاجتنملاضعبنوكت<>

(FeedingsModules)ةيذغتلاتابكرم-3

تابكرمىلعةلثمأيتأياميفو.بوبنألابةيذغتلانمةمءالمرثكأ(ةدّدحم)ةصاخةيئاذغتابلطتمىلإجاتحييذلاضيرمللمفلابةيذغتلاّدَعُت

.(2-6لودجلارظنا)ةقاطللتامعدماهمادختسانكمييتلاةيذغتلا

يذلا،اشنلليئاملاللحتلاةيلمعنمجتانلازوكولجلانمتابكرملاهذهنّوكتت:(CarbohydrateModules)تارديهوبركلاتابكرمه

.ةعفترملاةيزومسألاو،ةديدشلاهتوالحبزّيمتي
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ةيثالثلاتاديرسيلجلاتيزلثم،ةلسلسلاةطسوتمةيثالثتاديرسيلجنمتابكرملاهذهنّوكتت:(FatModules)نهدلاتابكرم•

.نوبركةرذ(12-6)نيباماهلوطحوارتيةينهدلاضامحألانملسالسىلعيوتحييذلا(MCTOiا)ةلسلسلاطسوتملا

ىلعهئاوتحاىلإًارظن،ىضرملاضعبىدلةلضفملارداصملانم(2-6لودجلارظنا)ةلسلسلاطسوتملاةيثالثلاتاديرسيلجلاتيزّدَعُي

ةليئضتايمكدوجولاحيفهصاصتماىلإيدؤياّمم،ءاملايفديدشلاهنابوذو(Hydroyzed)هللحتبزيمتيوهو،دنهلازوجتيزنمةقتشمتارعس

.(BileSalts)ءارفصلاحالمأبايغو،ةيسايركنبلاتاميزنإلانم

–PortalBlood)يبابلاديرولاقيرطنعمداقلامدلاىرجميف(MCT)ةلسلسلاطسوتملاةيثالثلاتاديرسيلجلالقتنت stream)،نعال

.ةيثالثلاتاديرسيلجلاىلإ(Reesterification)ةرتسألاةداعإىلإةجاحنودنمو،يوافميللازاهجلاقيرط

ةيثالثلاتاديرسيلجلايوتحتنيحيف،رثكأوأنوبركةرذ14اهلوطةينهدضامحأىلعًابلاغةيتابنلاتويزلاوةيناويحلانوهدلايوتحت

.(LinoleicAcid)كيلونيللاضمحنًمامامتولختو،نوبركةرذ(12-6)نيباماهلوطحوارتيةينهدضامحأىلع(MCT)ةلسلسلاطسوتملا

امك.ةقاطللًازكرمًاردصمّدَعُتيهف،اذل؛(Kcal)رعس84وحنبمسجلا(MCT)ةلسلسلاطسوتملاةيثالثلاتاديرسيلجلانمدحاولامارجلادّوزُيو

وحنلداعتيهو،(رتليللمرتل15)ةدئامةقعلموحنبةصحلامجحطسوتمرّدقيو.ايردنكوتيملالخادعيرس(B–Oxidation)اتيب–دسكأتاهلثدحي

.ةدحاوةدئامةقعلملكلرعس110وحنبرّدقيةدحاوةصحلوانتنمةجتانلاةقاطلاةيمكّنإف،اذبو.نهدلانمًامارج14

الأبىصويو،نوهدلاصاصتماءوسنوناعينيذلاىضرملاةلاحيفةقاطللًامعدمةلسلسلاطسوتملاةيثالثلاتاديرسيلجلاتيزمدختسُي

.لاهسإثودحنودنمًايموياهلوانتنكميةيمكربكأّدَعُتيهو،(ًابيرقترعس400)مويلايفةدئامقعالم(4-3)ىلعهنمةلمعتسملاةيمكلاديزت

يفةدوجوملاةلسلسلاةليوطلاتاديرسيلجلاوتارديهوبركلااهردصمىضرملاءالؤهتابجويف(تارعسلا)ةقاطلامظعمنإف،ىرخأةرابعبو

.نوهدلاةضفخنملاةيئاذغلاةبجولا

TubingFeeding)(ةيرابجإلاةيوعملاةيذغتلا)بوبنألابةيتغتلا:ًايناث or Forced Enteral Feeding)

زاهجلاةردقنمدكأتلادعب،بوبنأةطاسوبءاعمألاوأةدعملاىلإ(مغدملاولماكلاءاذغلا)ةيئاذغلارصانعلالاصيإبوبنألابةيذغتلاينعت

رصانعلانمهتاجاحلماكبضيرملادادمإمفلابةيذغتللاهيفنكمياليتلاتالاحلايفةيذغتلانمعونلااذهمدختسيو.هفئاظوءادأىلعيمضهلا

نيباصملاوأ،ماعطلاعلبىلعةردقلامدعوأ،مفلايفًاررضنوناعينيذلاوأ،ماعطللديدشلاةيهشلانادقفبنيباصملاىضرملابسانتامك.ةيئاذغلا

ةتكسلاوأ،داحلامّمستلا:لثم،ةداحلاتابارطضالاوأ،ةبوبيغلاتالاحبنيباصملانًعالضف،يمضهلازاهجلايفناطرسبوأ،ةديدشقورحب

:ةيتآلابابسألادحأةجيتنبرشلاوألكألاىلعضيرملاةردقمدعةلاحيفبوبنألابةيذغتلامَدختسُت،ىرخأةرابعبو.(Strokes)ةيغامدلا

.(Unconsciousness) يعولانادقف •

.(Neurological Dysphagia) يبصعلاعلبلارسُع O

.(Esophageal Obstruction) ءيرملادادسناه

.(Short BOWel Syndrome) ءاعمألارصقةمزالتم O

.(Inflammatory Bowel Disease) ءاعمألاباهتلا •

.(Postoperative Weekness) ةيحارجلاتايلمعلانمجتانلافعضلا •

.ةعشألابريوصتلانمجتانلافعضلا•

.(Post-Trumatic Weakness) جيسنوأوضعةباصإنمجتانلافعضلا •

.قنعلاوسأرلاتايلمع•

. (Chemotherapy) ةيئايميكلاةجلاعملاه

.(Burns) قورحلا •
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.(OldAge)ةخوخيشلاه

يمضهلازاهجلايفStomasتاحتفنمءاذغللديدشورمتسمنادقفدوجوةلاحيفوأ،)Fistula(روسانلا•

،قاوسألايفةرفاوتملاةيراجتلاتاجتنملاضعبىلإءوجللانكمي،ةيئاذغلارصانعلانمضيرملاتاجاحبيفيالةدئاملاماعطناكلاحيفو

ChemicallyDefined)ًايئايميكةدّدحملاتابجولابفّرعُتيتلا Diets)،رصانعلاتابجووأ(ElementalDiets)قيرطنعًابلاغتاجتنملاهذهىطعتو

.ةيقنوةلئاسةروصبنوكتيهف،اذل؛بوبنألا

FineBore(معانفيوجتتاذبيبانأةيذغتلانمعونلااذهيفمدختسُي Feeding Tubes(كتساليسلانمةعونصمSilastic،نيثيروييلوبلاوأ

(Polyurethane)ءيرملابررّضيأثدحتنأنودنمةليوطةّدماهلّمحتضيرملاعيطتسييكل؛.

ءارجإوأ،ءاعمألاوأةدعملايفدادسنادوجووأ،علبلاىلعةردقلامدعببسبةبلطلاةيذغألالوانتنوعيطتسيالنيذلاىضرملانأركذُي

لوانتىضرملاءالؤهىلعنّيعتييأ،ةيئاذغلارصانعلانممهتاجاحبيفتيتلا(LiquidFeedings)ةلئاسلاةيذغتلاىلإنوأجلي،مفلايفتايلمع

نع(اهعيمجوأ،اهضعب)ًابلاغىطعتاهنأالإ،مفلابنوكتةلئاسلاةيذغتلاميدقتلةيلاثملاةقيرطلانأعمو.ءاملايف(Dispersed)ةبئاذةيذغأ

.بوبنألاقيرط

لوانتعنمييذلاءيرملادادسناو،يعولانادقفتالاحو،ءاعمألاوأةدعملايفةيحارجلاتايلمعلاةجيتنةلئاسلاةيذغتلاىضرملاضعبىطعي

ةيذغأبمهديوزتمتيف،مفلابةيذغتلاقيرطنعةيئاذغلارصانعلانممهتجاحلماكىلعنولصحيالنيذلاىضرملاضعبدجويامك،مفلابماعطلا

تابكرمًاضيأقاوسألايفرفاوتيو.ًايراجتةرفاوتملابوبنألابةيذغتلاتاجتنمضعبضرعييذلا(4-6)لودجلارظنا،بوبنألاقيرطنعةيفاضإ

.(2-6لودجلا)رظنا،ةبسانملاتايمكلاباهطلخدعباّمإو،ةدرفنماّمإمّدقتيهو،دّدحمدحاويئاذغرصانعىلعيوتحتةيذغت

حشرّتمث،طالخلايفنحطُتثيح،ةيمويلاةيداعلاةبجولايفمّدقتيتلاةيذغألانمطيلخنمبوبنألابىطعتيتلاةيذغألاعينصتنكمي

بلطتياّمم،ًاظيلغهماوقنوكيو،ًاليوطًاتقوةيذغألانمعونلااذهدادعإقرغتسيو.(5-6لودجلارظنا)بوبنألالالخاهرورمنامضل(ىقصت)

.مفلابةيذغتلل(5-6)لودجلايفةروكذملاةبجولامادختسانكميو.مجحلاريبكبوبنأمادختسا

نداعملاونوهدلاوتارديهوبركلاونيتوربلاىوتحمو،تارعسلازيكرتو،)Osmolality(ةيزومسألاةظحالمتافصولامييقتدنعنّيعتي،ًاماتخ

.هللاءاشنإًاقحالهركذدريسامكتانيماتيفلاو

.(لم1000،دحاورتل)بوبنألابةيذغتلاةلاحبطالخلابّدعتيتلاةيعيبطلاةيذغألا،(56)لودجلا

ةيمكلا

.مارج100ىفصملامحللا

ضيبلاقوحسمنمًامارج30وأ،(ًامارج50)ةدحاوةّبحضيبلا

.(مارج200،بوك%3)حافتلاريصع

.مارج200ةافصملاةعونتملاتاوارضخلا

.(ًامارج50)ةدئاماتقعلمةسورهملاسطاطبلا

.(ًامارج15)ةدحاوةدئامةقعلميتابنلاتيزلا

.(مارج100)بوكفصن(جنيمايتفوأ)لاقتربلاريصع

.(رتليللم400)فصنوبوكعاملا

Kraus:عجرملا MV, and Mahan, LK(1984م)،723ص

كلووحوحص-

بلعملاضيبلارافصوأ،ضيبلاقوحسموأ،وهطملاضيبلامادختسانكميو،الينوملاسلاايريتكبدوجولامتحاىلإارظن،جزاطلاضيبلامدختسيال*

.لافطألل
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.مويدوصلاةليلقموحلوتاوارضخمادختسابهالعأةبجولاخيبمويدوصلاةيمكضفخنكمي*

.امهنعءانغتسالاوأ،ةسورهملاسطاطبلاولاقتربلاريصعنملالقإلابهالعأةبجولاخيبمويساتوبلاةيمكضفخنكمي*

:يتآلايهالعأةطولخملاةبجولانيبةيئاذغلاةميقلالثمتت*

.نداعملاوتانيماتيفلاىلإةفاضإلاب،نهدلانمًامارج25و،تارديهوبركلانمًامارج150و،نيتوربلانمًامارج50و،رعس1000

.(لم/رعس1)دحاورتليللملكلدحاورعسبضيرملاهالعأةبجولادّوزت*

Compositionof)ةيذغتلاتاجتنمتانوكم Feeding Formulas)

:ةيتآلاداوملانمتاجتنملاهذهفلأتت

(ةقاطلا)تارعسلا-1

يوتحتاهضعبنأالإ،ةّوبعلاىلعةنّودُملاتاميلعتلاىلعًءانبًاديجطلخُتنيحرتليللملكلدحاورعسىلعًابلاغةيوعملاةيذغتلاتاجتنميوتحت

مهنكميالو،ةقاطلانمةريبكتايمكىلإنوجاتحينيذلاىضرمللمّدقتثيح،دحاورتليللمرتللكلنيرعسىلإلصيتارعسلانمعفترمزيكرتىلع

ىضرملاءالؤهةلاحةبقارمبجي،نكلو،(FluidRestriction)لئاوسلانملالقإلاىلإةجاحبمهنإيأ؛ءاملانمةريبكتايمكيوحتتاجتنملوانت

.ةيئاذغلاتاجتنملاضعبلةيزومسألاحضوييذلا4قحلملارظنا،(Hydration)فافجلاباوباصياليكل

تانيتوربلا-2

نيجورتينلانمدحاومارجاهرفوييتلاتارعسلاةيمكّنإيأ،تارعسلايلامجإنم(%24–2)وحنبتاجتنملاهذهيفنيتوربلاةيمكرّدقت

اهمضهليهستلةينيمأضامحأىلإوأ،تاديتببلانمءازجأىلإًايئزجءاملابةللحتماّمإو،ةلماكاّمإتانيتوربلانوكتو،رعس(300-100)نيبحوارتت

.اهصاصتماو

نيتوربو،ضيبلانيمويبلأو،يرقبلامحللاو،نهدلاعوزنملابيلحلاقوحسمو،(بيلحلانيتورب)نيزاكلا:اهنم،تانيتوربللةّدعرداصمدجوت

ثيحنًمالبقترثكأيهلماكلانيتوربلاىلعةيوتحملاةبجولاّنأركذُي.ًايئاملولحملاايوصلالوفو،نيزاكلاو،ةينيمألاضامحألاو،ايوصلالوف

.ًايئاملولحملانيتوربلايوحتيتلاكلتبةنراقممعطلا

نوهدلا-3

(%43–1)نيباماهيفةيمكلاحوارتتو،(Safflower)مطرقلاتيزوأ،ايوصلالوفتيزوأ،ةرذلاتيزىلعةيراجتلاتاجتنملامظعميوتحت

ةلوهسىلإًارظن،نوهدلاصاصتماءوسةلاحيفمدختسُتيهو،ةلسلسلاةطسوتمتاديرسيلجىلعيوتحتتاجتنمدجوتامك.تارعسلايلامجإنم

نمةيمويلاهتجاحىلعضيرملالوصحنمدكأتلا،نوهدلانًمادجةليلقةيمكيوحتيتلاةيوعملاةيذغتلاةلاحيفنيعتيهنأركذُي.اهصاصتما

نمديزتاهنأل،ًادجًامهمًارمأيئاذغلاجتنملاىلإنوهدلاةفاضإّدَعُتو.(ًايمويةلوانتملاةقاطلايلامجإنم%2-1)ةيساسألاةينيمألاضامحألا

.(Sately)عبشلابضيرملارعشتاهنأىلعةوالع،جتنملاةيزومسأنمديزتالو،(ةقاطلا)تارعسلاىوتحم

تارديهوبركلا-4

،(PureedFruits)(ةافصمةسورهمةيلغمهكاوف)هكاوفلاسورهم:لثم،تارديهوبركلانمديدعلاىلعةيئاذغلاتاجتنملايوتحت

معطنيسحتىلعتارديهوبركلالمعت،زوتكاللاانايحأو،نيرتسكدوتلاملاو،زوركسلاو،زوكولجلاو،زوتكرفلاو،ةرذلاركسلولحمو،تاوارضخلاو

.هلىضرملاضعبلّمحتمدعببسبزوتكاللانمةيلاخنوكتتاجتنملامظعمنأبًاملع،ةيزومسألايفرثؤتامك،جتنملا

نداعملاوتانيماتيفلا-5

تايمكلوانتدنعةيمويلاضيرملاتاجاحبءافوللةيرورضلانداعملاوتانيماتيفلابةمعدمنوكتًايراجتةرفاوتملاةلئاسلاتابجولامظعّمنإ

تاجتنملاىلإنداعملاوتانيماتيفلاةفاضإبجي،لباقملايفو.(فيفختلاتاميلعتىلعًءانبًالماكًازيكرتةزكرم،لقأوأرتليللم2000)اهنمةدّدحم

،ماعهجوبو.ةطلخلايفةراتخملاةيذغألاعاونأىلعكلذدمتعيو،ةيئاذغلارصانعلانمهاوتحميفًايفاكنوكيالدقاهضعبنأل،لزنملايفةرضحُملا

.تاجتنملاهذهلثميفنداعملاتامغدمو(Multivitamins)ةبكرملاتانيماتيفلالامعتسابىصوي
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AdministrationofTube)بوبنألابةيذغألاميدقت Feeding)

ءيرملايفةحتفوأ،(Gastrostomy)ةدعملايفةحتفوأ(رشعينثالاوأةدعملاىلإلصت)فنألاقيرطنعبوبنألاةيذغأىطعت

)Esophagostomy(مئاصلايفةحتفوأ(ejunostomyل).(8مقرلا)لمحيريغصبوبنأمدختسيو)French(فنألاقيرطنعةيذغتلاةلاحيف

مَدختسُينيحيف.ةخضملامادختسالاحيفةصاخ،بوبنألاهذهلالخةيذغألانمديدعلارّرمُتثيح))NasopharyngealFeeding(موعلبلاو

.رثكأةحاربضيرملارعشبوبنألامجحربكاملك،ماعهجوبو.طالخلابةرضحملاةيذغألاميدقتةلاحيف(16مقر)ريبكلابوبنألا

:امه،بوبنألابةيذغألاميدقتلناتعئاشناتقيرطدجوت

.(DripAdministration)طيقنتلاه

.(PumpAdministration)ةخضملاه

.قلحلاوفنألايفةيطاخملاةيشغأللًاجيهتثدحيهنأل،ةليوطةّدمةدعملاىلإفنألاةحتفنمّرمييكيتسالببوبنأمادختسابحصنيال

.دلجلاقيرطنعءيرملاىلإبوبنألضوياهيفو،(Esophagectomy)ىّمسُتةقيرطةلاحلاهذهيفمدختسُتو

يًفارتليللم(60-40)وحنمّدقُيثيحب،(دحاولملكلرعس%2)(HalfStrength)فصنلاىلإىلوألامايألالالخءاذغلاةيمكفيفختبجي

ةعفترملاةيذغألاميدقتةلاحيفًادجًامهمميدقتلايفجّردتلاّدَعُيو.ةيجيردتةروصبجتنملاةيزومسأةمواقمنمضيرملانكمتيل،ةدحاولاةعاسلا

DefinedFormula)ةدّدحملاةيذغألاةصاخ،(ءاذغمارجوليك/350mOsmنمرثكأ)(Hyperosmolar)ةيزومسألا Diets)اهتيزومسأرّدقتيتلا

ّمث،عبرلاىلإيئاذغلاجتنملافيفختبةلاحلاهذهيفىصويو.(FullStrength)اهرصانعلماكبذخؤُتنيحمارجوليكلكلرثكأوأmosm500وحنب

.مايأ(5-4)لالخبولطملامجحلاىلإو،هاصقأىلإزيكرتلاعفريفجّردتلا

زيكرتحوارتيدقو.دحاورتليللملكلدحاورعسىلعًابلاغيوتحتثيحب،ةيراجتةروصباّمإو،ىفشتسملايفةزهاجاقإبوبنألاةيذغأرّضحُت

رتليللملكلرعس(%3–2)ىلعيوتحتثيحبءاملابةبجولافيفختبوبنألابةيذغتلاءدبدنعبجيو.لم/رعس(1%2–2)نيبامتارعسلا

.ؤيقتلاولاهسإلالثم،ةيبناجتاريثأتثودحبنجتو،بوبنألاءاذغلضيرملا(لّمحت)ةباجتساىدمرابتخالكلذو،دحاو

.ةيبناجضارعأروهظمدعلاحيف(لم/دحاورعس)ًازيكرتتابجولارثكأاهدعبمَّدقُت،ةعاس24ةّدمءاملابةففخملاةبجولاميدقترمتسي

راثآثودحيفالتلءطببوجيردتلاببوبنألاءاذغميدقتبجي،ماعهجوبو.زيكرتلاةدايزببسبلاهسإلاروهظدنعةفيفخلاتابجولاميدقتداعيّمث

.ةيبناج

ءاعمألا)مسجلايفصاصتمالاوضعىلإةرشابمةيئاذغلارصانعلالاصيإينعت(ةيرابجإلاةيوعملا)بوبنألابةيذغتلاّنإف،ًافنآركذامكو

ةيوعملاةيذغتلاةلاحيفعساوقاطنىلع–لَمعتسُيو.ةحارجلاةطاسوب(Ostomy)ةحتفثادحإبوأ،فنألايفعضويبوبنأقيرطنع(ةقيقدلا

لصييذلابوبنأللًافالخكلذو،)NasoduodenalTube(رشعينثالايفنألابوبنألاو))NasogastricTube(يداعملايفنألابوبنألا–ةيرابجإلا

EnterostomyTube(ءاعمألاوأ4)GastrostomyTube(ةدعملا or Jejunostomy Tube(ةيذغتلابوبنأعضيو.)1–6لكشلارظنا)امهيفةحتفنم

.هالعأةروكذملاعبرألاقئارطلانمةدحاولكىواسموايازمبًاطيحمنوكيو،لاجملااذهيفةديجةربخوذبّردُمضخشةداع

Nasoduodenal tube

Nasogastrictubeةرت

.(مئاصلا)ءاعمألاوأةدعملابةحتفنموأ،فنألانمبوبنألابةيذغتلا:(1-6)لكشلا ملرو.ىلموىنمايلويلالابهايإ



ةيجالعلاةيذغتلا198

لئاسلالاخدإلكلذو،ةدعملاىلإفنألاةحتفنم(يكيتسالبوأ)معانيطاطمبوبنأرارمإيدعملايفنألابوبنألابةيوعملاةيذغتلابدصقي

دلجلانمبوبنأرارمإينعتفهيفةحتفقيرطنعءيرملالصييذلابوبنألالامعتسابةيوعملاةيذغتلااّمأ.ةدعملاتايوتحمبحسوأ،ةرطقةرطق

.ءيرملاىلإ

ّنأالإ،(Incision)قشثادحإبلطتتالاهنألةيدعملايفنألابوبنألاةقيرطيه،بوبنألابةيذغتلاةلاحيفًالامعتساوًاعويشقئارطلارثكألعلو

بوبنألابةيذغتلا)ةلاحلاهذهيفلضفُي،اذل.قلحلاوفنأللةنطبملاةيطاخملاةجسنألل(Irritation)ًاجيهتببسيةليوطةّدمةقيرطلاهذهمادختسا

.يدعملايفنألابوبنألانمًالدب،مئاصلاىلإةحتفوأ،ةدعملاىلإةحتفوأ،ءيرملاىلإةحتفقيرطنعبوبنألابةيذغتلامادختسا(ةليوطةّدم

ةيئاذغرصانعنمتاجتنملاهذهنوكتتو،بوبنألابةيذغتلالاحيفةيراجتلاتاجتنملاتايفشتسملامظعممدختستو.ةليوطةّدملمعتسااذإةصاخ

.ةيساسألاتابجولاىعدُتةيقن

.ءاعمألالخادىلإءاملاةيزومسألاةعفترملاتاجتنملابحسببسب(Cramping)داحصغمولاهسإبوبنألابةيذغتلاةيادبيفثدحيدقو

نمةيمويلامهتاجاحلماكىلعنولصحيال،اهبىصوملاتايمكلانوذخأيالنيذلاوأ،ةلماكلاةيئاذغلاةبجولانولوانتيالنيذلاىضرملانأركذُي

نمهتاجاحلماكهلرفويًاليلقلقأوأرتليللم2000وحنضيرملاءاطعإّنإف،ًافنآركذامكو،تامعدملاىلإةجاحبمهف،اذل.نداعملاوتانيماتيفلا

.نداعملاوتانيماتيفلا

ءاّرجفافجوألاهسإوأؤّيقتثودحةظحالمو،ضيرملااهلوانتيتلاةيلعفلاةبجولاةيمكنيودتةضرمملاىلعنّيعتي،رخآبناجنم

ةبوبيغلاةلاحيفىضرملاىلإةبسنلابًادجًامهمفافجلامييقتّدَعُيو.ةيفاكلاريغةيذغتلاوأ،(HypertonicDeydration)زيكرتلاةيلاعلاليلاحملا

(Comatose)،دقنيذلاىضرملانمو.(سشطعلا)أمظلابمهروعشنعريبعتلانوعيطتسيالمهنأل،ةديدشةيضرمةلاحبنيباصملاو،فاعضلاو

هعمرذعتييذلارمألا،(Tracheostomies)ةيئاوهلاةبصقلايفةيحارجتاحتفمهيدلنيذلاىضرملابوبنألابةيذغتلاببسبفافجللنوضّرعتي

.أمظلابروعشلانعريبعتلا

بجي،اذل،فافجلاىلإدوقييذلارمألا،ءاملانمضيرملاصلختبةطبترملافئاظولايفًاللخنيتيلكلاوبلقلاضارمأبّبست،اهبناجنم

InsensibleWater)يئرملاريغدوقفملاءاملاةرثكةلاحيف،بوبنألابىذغتييذلاضيرملااهلوانتييتلاءاملاةيمكةدايز Loss)ةرارحلاببسب

ءاذغلالاخدإلبقةدعملاتايوتحم(Suction)بحسبجيو،ةبجولايفتاتيلورتكلإلاوتانيتوربلاةرثكو،روسانلافيرصتو،قّرعتلاو،(ةنوخسلا)

لبقاهتجلاعمبلطتياّمم،مضهءوسوأدادسناثودحىلعًارشؤمةدئازلاتالضفلاّدَعُتذإ،ةقباسلاةيذغتلاتالضفمظعمنمصلختللديدجلا

.ةديدجلاةيذغتلاءدب

:يه،ةزهاجلابوبنألاتابجونمةيراجتعاونأةثالثقاوسألايفرفاوتي

(IsotonicFormula)زيكرتلاةيواستملاةبجولا-1

ةيواسمةيزومسأوعفترميئزجنزوتاذيهو،لم/دحاورعسوحنبمسجلاّدمتو،تارديهوبركونوهدونيتوربىلعةبجولاهذهيوتحت

ةبجولاميدقتلبقنوهدلاوتانيتوربلامضهةيلمعبمايقلاىلعضيرملليمضهلازاهجلاةردقنمدكأتلابجي،اذل؛(300mOsm)مسجلاةيزومسأل

دجوتو.لاهسإلاثودحبنجتلكلذوزوتكاللانمنوسّسحتينيذلاىضرملابسانتاهنإف،زوتكاللاركسنًمامامتولختتابجولاهذهّنأامبو،هل

. )Ensure( ،و )Isocal( عاونأ: لثم،قاوسألايفةرثكبةرفاوتميهو،زوتكاللاركسنمةيلاخلاتابجولانمةديدع

ءاودلاعمةاطعملاءاملاةيمكباسحعم،اهعاونأوةلوانتملاءاذغلاتايمكنيودتبجيضيرملاىلإبوبنألاةيذغأميدقتلاحيفهنأركذُي

.ةلوانتملاتارعسلاةيمكباسحل

ChemicallyDefined)(ةيساسألاةبجولا)ًايئايميكةددحملاةبجولا-2 Formula or Elemental Formula)

،(نوهدلا)ةيثالثلاتاديرسيلجلاىلإرقتفتاهنكلو،صاصتماللةزهاجلاةينيمألاضامحألاوةيداحألاتايركسلاىلعةبجولاهذهيوتحت

VivonexHigh)اهلاثمو Netrogen)،و(Vivonex).عفريّمث،(ءام50:50)اهزيكرتعافتراىلإًارظن؛رمألاةيادبيفةبجولاهذهفيفختبىصوي

.رتليللملكلدحاورعسوحنبمسجلاّدمتاهنأبًاملع،ًايجيردتزيكرتلا



Enteralةيوعملاةيذغتلا6لصفلا Nutrition199

نمةريبكةيمكمسجلانادقفوأ،ةحارجلابيمضهلازاهجلانميساسأءزجلاصئتسالاحيفتابجولاهذهنمناقباسلاناعونلامدختسُي

.ةثلاثلاوةيناثلاةجردلانمقورحلاةلاحيفامكنيتوربلا

FluidRestricted)لئاوسلاةدودحملاةبجولا-3 Formula)

كلرع..."هماهم

مادختساصخياميفطباوضمهيدلنيذلاىضرمللةداعمّدقتيهو،(لم/نارعس)تارعسلانمعفترملااهزيكرتبةبجولاهذهزّيمتت

.(Magnacal)ةبجولاهذهىلعةلثمألانمو،لئاوسلا

.ةلماكاهيفءاملاةيمكحبصتنأىلإًايجيردتزيكرتلاعفرُيّمث،فصنلاىلإلئاوسلاةدودحملاةبجولايفءاملاةيمكفيفختبىصوي،ةيادب

فنألاةحتفنمّرمييذلابوبنألابةيذغتلاقيرطنعاّمإو،(ماعطلالثم)مفلاباّمإ:ضيرملاىلإهالعأةروكذملاثالثلاتابجولاميدقتنكمي

GravityDrip)ًادجءيطبلدعمبو،ةدعملاىلإ Method)،يفنألابوبنألاقيرطنعةيبذاجلاريثأتبءطببةلئاسلاتابجولالوانتاهيفمتيةقيرطيهو

ىلإًاضيأءاملامّدقيامك،مسجلارصانعنزاوتىلعةظفاحملل؛(رعس1500-1000)رتليللم(1500-1000)وحنًايمويضيرمللمّدقيو.يدعملا

.ضيرملا

ةيذغتلاةبجورايتخاريياعم

:ةيذغتلاةبجورايتخادنعاهتاعارميغبنييتلاسسألازربأيتأياميف

.لماكنيتوربةروصوأ،تاديتببةروصبنيتوربلايأ،ضيرملاةلاحلةبجولايفتارديهوبركلاونوهدلاونيتوربلاةبسانم-1

.ةليدبلاىرخألاتايركسلادحأوأزوتكاللاركسىلعةيجولاءاوتحايأ؛ةبجولايفتارديهوبركلاعون-2

.نيتيلكلاوأ،دبكلاوأ،بلقلايفتالكشمنوناعينيذلاىضرمللةمّدقملاكلتاميسالو،مويساتوبلاومويدوصلانمةبجولاىوتحم-3

.ةبجولالامعتسابةصاخلاتاميلعتلا-4

ةبسنو،دحاولارتليللملايفنيتوربلاتامارجددعو،دحاولارتليللملايف(KCal)تارعسلاةيمكيأ،ةبجولايفنيتوربلاوتارعسلازيكرت-5

Cal:N)نيجورتينلاىلإتارعسلا Ratio).

.بوبنألاوأمفلابضيرملاةيذغتاهيفنيعتييتلاتالاحلا(6-6)لودجلاحضويو
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.بوبنألاوأمفلابضيرملاةيذغتاهيفنيعتييتلاتالاحلا(66)لودجلا

(للخلا)ةيضرملاةلاحلا

.ةدعملاوأءيرملاناطرس

.نانسألاوأمفلاخيبةيحارجتايلمع

.(Coma)ىعولانادقف

.سايركنبلاباهتلا

.تاميزنإلاصقن

.ةيرارملاةلصوحلاخيبضرم

.(RadiationSprue)عاعشإلابةجلاعملا

.ءاعمألاباهتلا

.ءاعمألارصقةمزالتم

.ءاعمألاباهتلا

.ةيحارجةيلمعلزيهجتلا

.نولوقلاوأيفئافللاءزجلاخيبةحتف

.ىربكلاةيحارجلاتايلمعلا

.قورحلا

.حيسنوأوضعةباصإ

.رمتسملاةرارحلاعافترا

.باصعألاوأضرملا

,Krause:عجرملا M.V, and Mahan, LK.(1984)

:ةلئاسلاةيذغتلا

.بيلحلااهساسأىتلاةبجولاوأ،لماكتملاءاذغلا

بوبنألاوأ،يدعملايفنألابوبنألا:بوبنألا-أ

.ةحتفةطاسوبمئاصلاوأةدعملالصاولا

.مفلا–ب

.مضهلاةقباسلاوأًايئايميكةدّدحملاةبجولا

.تاديتببلاوةينيمألاضامحألا

.نيرتسكدلاوزوكولجلا

.نداعملاوتانيماتيفلا

:ميدقتلاةقيرط

.مفلا-أ

.بوبنألا–ب

.ًايئايميكةدّدحملاةبجولا

:ميدقتلاةقيرط

.مفلا-أ

.بوبنألا–ب

.يحطسلاديرولابمعدمءاذغ

.(TPN)ةلماشلاةيوعملاةيذغتلا

.ًايئايميكةدّدحملاةبجولا

:ميدقتلاةقيرط

.مفلا-أ

.بوبنألا–ب

.يحطسلاديرولا–ج

.(TPN)ةلماشلاةيوعملاةيذغتلا–د

.ةلئاسلاةيذغتلا

:ميدقتلاةقيرط

.مفلابتامعدم–أ

.بوبنألابةيذغت–ب

.يحطسلاديرولابمعدمءاذغ–ج

.يزكرملاديرولابمعدمءاذغ–د

.ماعطلالوانتىلعةردقلامدع-

.ماعطلامضهىلعةردقلامدع–

.ءاعمألاخيبماعطلاصاصتمالدعمفعض–

.ماعطلاصاصتماىلعةردقلامدع-

.نولوقلاخيبتالضفلالّمحتىلعةردقلامدع–

.ةيعيبطلاةبجولانمةلماكلاةدافتسالاىلعةردقلامدع–
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(ةيرابجإلاةيوعملاةيذغتلا)بوبنألابةيذغتلاةقيرطبةصاختاداشرإ

(Indications for Tubing Feeding Forced Enteral Feeding)

نزاوتىلإًارظن،نيتوربلافازنتساو،ةيذغتلاءوسلةضرعرثكأمه،تارعسلاونيتوربلانمزكرملامعدلاىلإنوجاتحينيذلاىضرملاّنإ

مادختسابةيئاذغلارصانعلابزكرملامعدلاميدقتلبقضيرملليوعملازاهجلاةمالسنمدكأتلاًالوأنيعتيو.مهماسجأيفبلاسلانيجورتينلا

.ًاميلسيوعملازاهجلاناكاذإةلماشلاةيوعملاريغةيذغتلاىلعبوبنألابةيذغتلاةداعلضفتو،ةيوعملاةيذغتلا

:بوبنألابةيذغتلاةقيرطلامعتسامتحتيتلاتالكشملا

.ًاعمنينثالاوأ،تارعسلاوأ،نيتوربلاصقننعمجانلا(Malnutrition)ةيذغتلاءوس-1

.مفلاقيرطنعماعطلالوانتقوعتةيبصعتابارطضاوأ،ةبقرلاوسأرلايف(Fractures)روسكدوجو-3

DepressedMental)ةيلقعلاباتتكالاةلاحوأ،(Coma)يعولانادقف-4 State).

(ةيئاذغلا)ةيضيألاتابلطتملانأىلإًارظن؛(اههباشاموقورحلا)(SurgicalInesses)ةيحارجلاتالالتعالاوأ،ةريطخلاتاحارجلا-5

.ًادحةيلاع

:بوبنألابةيذغتلاةقيرطمادختسابةصاخلاتاداشرإلاضعبيتأياميفو

ةيوعملاريغةيذغتلامادختساف.(EnterocutaneousFistula)يدلجلايوعملاروسانلاةلاحيفبوبنألابةيذغتلامادختسابىصويال

.روسانلاقالغإيفةحارجلامادختسامدعىلإًارظن،ءاعمألاحيري(نقحلابةيذغتلا)(TPN)ةلماشلا

SmallBowel)ةقيقدلاءاعمأللفّيكتثدحي Adaptation)–لثم)ةيئاذغلارصانعلالوانتدنع–اهنمريبكءزجةلازإدعب:

ءاعمألافيوجتىلإاهلوصوو،ةيساسأةبجوةروصب(ةزكرملاتارديهوبركلاو،)Hydrolyzed(ءاملايفةلولحملاةينيمألاضامحألا

.يقبتملاةقيقدلا

وم

نمةديدشةاناعمنوناعينيذلاىضرملاصخياميفو.ةيحارجةيلمعءاعمأللتيرجألاحيفتالضفلاةليلقةيئاذغةبجوّدَعُت

.بوبنألاقيرطنعتالضفلاةليلقتابجومهئاطعإبحصني،ةيذغتلاءوسبنيباصملاوأضرملا

ضارعأضعبف؛ةلماشلاةيوعملاريغةيذغتلابو،ءاعمألاةحارإبةقيقدلاءاعمألايف(Crohn'sDisease)نوركضرمةجلاعمنكمي

صاصتمالالدعم)تالضفلاةليلقلاةيئاذغلاتابجوللًافالخكلذو،ةيذغتلانمعونلااذهعم(Exacerbate)مقافتتنوركضرم

.لماكتميئاذغمعدبهّدمتلب،ةدعملايفتالكشمضيرمللبّبسُتاليتلا(عفترماهيف

–أ

مئاصلاىلإةحتفبلصتملابوبنألاوأ،يرشعينثالايفنألابوبنألابةيذغتلا

(Technique of Nasoduodenal or Jejunostomy Tube Feeding)

:ةيذغتلايفةقيرطلاهذهمادختسادنعاهتاعارميغبنييتلاريياعملازربأيتأياميف

.ةبسانملاءاذغلاةبجورايتخاـ1

ليلاحملاو،(IsotonicSolution)زيكرتلاةيواستملاليلاحملاىلإةبسنلاب(ةعاس/ًارتليللم50–25)ءيطبوتباثوحنىلعةيذغتلاءدب-2

SolutionHypotonic)ًاليلقزيكرتلاةضفخنملا Slightly).زيكرتلاةعفترملاليلاحملاىلإةبسنلاباّمأ(HypertonicSolution)نكميف

.روبنصلاءامبزيكرتلاةيواستمليلاحمىلإاهفيفخت
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امبرو،ةعاسلايفًارتليللم(50–25)لدعمببكسلاةيمكدازُت،ةعاس(24-12)ّيضُمدعببكسلانملدعملااذهضيرملالّمحتلاحيف-3

.ةعاسلا/ًارتليللم(150-100)لصينأىلإبكسلالدعمةدايزيفجّردتلارمتسي

.ًايمويضيرملامزلتيتلانيتوربلاوتارعسلاةيمكباسحبكلذو،بكسلالدعموةبجولازيكرتديدحت-4

لاحيفو.ةيذغتلالولحمميدقتزاهجيفتاعاس4نمرثكأاهقيلعتبحامسلامدعو،لامعتسالانيحلةجالثلايفةيئاذغلاتابجولاظفح-6

نمبرقأىلإةبجولاةرارحةجردضفخعيطتسيةيذغتلازاهجّنإف،تاعاس4نمرثكأقرغتست(Bag)ةّوبعلكلبكسلاةيلمعتناك

.(1–6)لكشلارظنا،(Chilled)دّمجتلاةجرد

ةدعملاىلإةحتفبلصتملابوبنألاوأ،يداعملايفنألابوبنألابةيذغتلا

(Technique of Nasogastric or Gastrostomy Tube Feeding)

.(يرشعىنثالايفنألابوبنألابةيذغتلاةقيرط)ًاقباسةروكذملاةقيرطلالامعتسانكمي

.(1–6لكشلارظنا)

:ةيذغتلايفةقيرطلاهذهمادختسادنعاهتاعارميغبنييتلاريياعملازربأيتأياميف

.ةبسانملاءاذغلاةبجورايتخا-1

.ةيذغتلاءاهتنادعبنيتعاسةّدمعضولااذهىلعضيرملاكرتو،ةيذغتلاءدبلبقةجرد30ةيوازبضيرملاريرسمّدقمعفر-2

ةدحاوةعاسةيذغتلالّجؤتو.ةزجتحملاةدعملاتازارفإضعبكلانهتناكاذإديدحتل؛ةيذغتلاعلبلبقبوبنألاةطاسوب(بحسلا)طفشلا-3

.ةدعملايفلئاوسلانمرثكأوأرتليللم100دوجولاحيف

ًاملع،تاعاس3لكرتليللم(100-50)لدعمب،ًاليلقزيكرتلاةضفخنملاوأزيكرتلاةيواستملاةبجولاضيرملاءاطعإبةيذغتلاجمانربءدب-4

.ةدعملانمةريبكةعرسبغّرفتزيكرتلاةيواستملالئاوسلاّنأب

وم

50نمرثكأكانهناكاذإلقألاىلعةدحاوةعاسةّدمةيذغتلاليجأتو،ىلاتلاءاذغلالاخدإلبقةيذغتلابوبنأةطاسوبىرخأةّرمطفشلا-5

.ةقباسلاةيذغتلانمةيقبتمًارتليللم

.تاعاس(4-3)لكرتليللم(300-250)وهو،ىصقألادحلاىلإلصتىتحنيتيذغتوأةيذغتلكًارتليللم50ةبجولاةيمكةدايز-6

.تارعسلاونيتوربلانمةبولطملاتاجاحلابيفتيتلاةيمويلاةيمكلايلامجإ(Titrate)طبضو،ّدحىصقأىلإةيذغتلاةبجوزيكرتةدايز-7

نوكينيحثدحيةدعمللغيرفتىلعأّنأل،هلّمحتنكميةيذغتلالدعمنأنمدكأتلل،ةيلاتلاةيذغتلاءاطعإلبقةدعملانمتالضفلاطفش-8

ةيلاعةبجولاتناكلاحيفةدعملاغيرفتلدعمنمللقيسىوتسمىلعأىلإةبجولازيكرتةدايزّنإف،اذبو.زيكرتلايواستملولحملا

لالخةقيقدلاءاعمألاىلإءاذغلليجيردتلاةدعملاغيرفتعمًايمويتابجو(3-2)وحنيداعلاصخشلالوانتي،ماعهجوبو.زيكرتلا

دعبنيتعاسنعلقتالةّدم(Recline)(ءارولاىلإينحنيال)يقلتسيالأبوبنألابىذغتييذلاضيرملاىلعنّيعتيو.تاعاس(5-3)

.(لم100)ًادجةليلقةيمكلاتناكولىتحءاذغلا(لاخدإ)لاصيإ

FormulasforForced)ةيرابجإلاةيوعملاةيذغتلاةلاحيفةمدختسملاتابجولا Enteral Feeding)

(Kitchen-PreparedDiets)خبطملايفةّدعُملاتابجولا-1

ًاصيصخةّدعُملاةيراجتلاتابجولانمةفلتخمعاونأرفاوتنممغرلاىلع،تالاحلاضعبيفمدختسُتخبطملايّفدَعُتيتلاتابجولالازتام
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مَدختسُتيتلا(Small-CaliberTubes)ةريغصلابيبانألالالخخبطملايفةّدعُملاتابجولابكسبىصويال،اهعيمجلاوحألايفو.بوبنألابةيذغتلل

.ًايراجتةرفاوتملاتاجتنملاىلإةبسنلابلاحلاوهامك،اهتيبايسناءوسىلإًارظن،رضاحلاتقولايفةرثكب

تاروكلا)تراوك2يواسيجتانلاو،(لم/رعس1)رتليللم1800لكلرعس1800وحنىلعيوتحت،خبطملايفةّدعُمةبجوىلعلاثميتأياميفو

.(ًارتليللم946=

.(مارج200)بوك%4:مسدلالماكبيلح•

.(مارج400)بوك1%4:ىقصممحله

.(مارج200)دحاوبوك:ةافصمتاوارضخ•

.(مارج200)بوك%4:نهدلاعوزنملابيلحلاقوحسم•

.(مارج300)بوك1%4:لاقتربلاريصعه

.(مارج300)بوك1/4:ةدشقه

.ياشقعالم8:ةرذلابارش•

.رعس1805=تارعسلايلامجإ

.ًامارج89=نيتوربلايلامجإ

.ًامارج78=نوهدلايلامجإ

.ًامارج186=تارديهوبركلايلامجإ

ةيئاذغلارصانعلاةفرعمل(RDA)اهبىصوملاةيئاذغلاتارّرقملاباهتنراقموةبجولاهذهيفاهعيمجةيئاذغلارصانعلاتايمكديدحتنكمي

رتليللم1000لكلرعس1000وحنىلعيوتحت،ةيعيبطلاةيذغألانمطالخلابةرضحمةيئاذغةبجو(5-6)لودجلاحضويو.ةدئازلاوأةصقانلا

.(لم/رعس)

مع

CommerciallyAvailable)ايراجتةرفاوتملاتابجولا-2 Formulations: Diets)

ثيحنمضعبنعاهضعبتابجولاهذهفلتختو،بوبنألابةيذغتلاةلاحيفمدختسُتيتلاةيراجتلاتابجولانمديدعلاقاوسألايفرفاوتي

يفمدختسُتيتلاةيراجتلا(تابجولا)تاجتنملانمتاعومجم(4-6)و،(2-6)لودجلانملكحضويو.ةيئاذغلارصانعلاىوتحمو،تافصلا

.ةصاخلااهتافصو(تامعدملا)تابجولاهذهلةيئاذغلاةميقلانعةلضفمتانايب(4)قحلملاحضويامك،بوبنألابةيذغتلاةلاح

.تاوارضخلافايلأوأ،موحللافايلأيوحتاليتلاةبجولاىلعتالضفلاةليلقلاةبجولاحلطصمقلطُي

،همجحو،صخشلانزوىلعدمتعيكلذنأل،رخآىلإصخشنم(RDA)ًايموياهبىصوملاتارّرقملاريفوتلمزاللاةبجولامجحفلتخيو

يفامب،(RDA)ـلانم%100نمًادجبيرقوهةبوسحملاةيمويلاتارعسلانيمأتلمزاللاةبجولامجحنإف،ماعهجوبو.ةيحصلاهتلاحو،هنسو

مهتاجاحىلعنولصحيالدق،اهلًاديدشًانادقفنوناعيوأ،تارعسلانمةريبكتايمكىلإنوجاتحينيذلاىضرملانأالإ،نيغلابللتانيماتيفلاكلذ

.تابجولاهذهنمةلماكلا

(4)قحلملايفةحضوملاتاجتنملاّنأالإ.ًايئاذغةلماكتماهنأب(4-6)و،(3-6)نيلودجلايفةحضوملااهعيمجتابجولازّيمتت

ثودحلًابّنجتتاوارضخلاوأمحللانمفايلألاوأبيلحلايوحتيتلاتابجولاةلاحيفةريغصلابوبنألالامعتسابىصويالو.كلذكاهعيمجتسيل

رتليللملكلنيرعسىلإرعسفصننيبامحوارتتلوادجلايفةحضوملاةيراجتلاةيئاذغلاتابجولايفتارعسلاّنأركذُي.(Clogging)دادسنالا

.رتليللملكلرعسوحنغلبتاهنإفةيسايقلاتابجولاىلإةبسنلاباّمأ.دحاو
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لوانتّنإذإ،ةريبكلالئاوسلاتايمكنمنورّرضتينيذلاىضرملل(لملكلنيرعسىلإفصنورعس)ةزكرملاتابجولاابلاغمدختست

CongestiveHeart)يناقتحالابلقلالشفو،يولكلالشفلاةلاحيفامك،ةيحصتالكشممهلبّبسيلئاوسلانمةريبكتايمك Failure)،ءاقستسالاو

(Ascites)ينوتوربلاسيكلايفلئاوسلاعمجتةجيتننطبلاخافتناوهو؛.

ءاملابتارعسلاةزكرملاتابجولاهذهفيفختنكميو.لاهسإلاثودحببسيدقيذلارمألا،زيكرتلاةيلاعاهنأبةزكرملاتابجولازاتمت

.لئاسلانزاوتيفًابارطضاثدحيدقاذهنكل،لاهسإلانمليلقتلل

تابجولاةيزومسأنوكتاذهل،تالومزألاةبسنةدايزيفمهستةدّدعتملاةدقعملاتارديهوبركلاوةلماكلاتانيتوربلانإف،رخآبناجنم

تابجولاضعبّنأامبو،ةدقعمتارديهوبركوةميلستانيتوربيوحتيتلاةيسايقلاتابجولاةيزومسأنمىلعأ(ًايئايميكةدّدحملاتابجولا)ةيساسألا

ءاعمألازيكرتلاةيلاعلاليلاحملالخدتامك،خافتناوؤيقتوةخودبًابوحصم،ماعطلانمةدعملاغيرفتيًفارخأتببستدقف،زيكرتلاةيلاعةيراجتلا
دكأ.م.م.م

.فافجلاولاهسإلاثودحىلإيضفياّمم،ةيوعملالئاوسلازارفإةبّبسُمةقيقدلا

يفكتةينيمألاضامحألانمةريبكةيمكىلعنولصحيةيسايقلاتابجولامادختسابةيرابجإلاةيوعملاةيذغتللنوعضخينيذلاىضرملاّنإ

،اذل:نيتوربةروصبنيجورتينلانمةريبكةيمكىلعيوتحتةيوعملاةيذغتلابةصاخلاتابجولانإف،ماعهجوبو.مسجلايفنيتوربلاعينصتتايلمعل

نأبجي،اذل،اينومألاىوتسمعافتراًاضيأتابجولاهذهلوانتبحاصيدقو.يولكلالشفلاىضرمىلإتابجولاهذهءاطعإلبقًايلمريكفتلابجي

.يدبكلالشفلاىضرملرذحبىطعت

تارّرقملانم%100وحنبنيغلابلاصاخشألادّوزتيتلاتابجولاوأتافصولاىلع(NutritionallyComplete)ًايئاذغةلمتكملاحلطصمقلطُي

تابجولانمرتليللم2000لوانتناكاذإام(4)قحلملايف(ًايئاذغةلمتكملا)دومعنّيبيو.تاينماتيفلاكلذيفامب،(RDA)ةحرتقملاةيئاذغلا

ضعبقاوسألايفًاثيدحرفاوتيو.(RDA)ةحرتقملاةيئاذغلاتاررقمللًاقبطةيئاذغلارصانعلانمهتاجاحضيرمللرفويةيوعملاةيذغتلابةصاخلا

ةعفترملاتابجولالوانتديزيو.(رتليللم2000نملقأ)اهنمةليلقتايمكلوانتدنعةيئاذغلارصانعلانمهتاجاحبضيرملادوزتيتلاتابجولا

.ةلوانتملالئاوسلاةيمكةدايزمتحيام،نيتيلكلاةطاسوب(Urea)ايرويلازارفإنمنيتوربلا

مفلاقيرطنعمادختساللةدّدعتمتاجتنمرفاوتتثيح،(2-6لودجلارظنا)ةيسايقلاتابجولاىدحإمادختساىضرملامظعمعيطتسيو

يفةدايزنوناعينيذلاىضرملااّمأ.فايلألاةريثكلاةيسايقلاةبجولالوانت(كاسمإلاضبقلاوألاهسإلابنيباصملاىضرمللنكميو.بوبنألاوأ

VolumeRestricted)ةريغصلاةبجولامادختسامهنكميف(FluidOverload)لئاوسلاةبسن Formula)(عفترماهيفتارعسلازيكرت)،ةيمكذخأعم

.رابتعالاباهيفمويدوصلا

.(داتعملا)يعيبطلانزولانممارجوليكلكلءاملانًمارتليللم(35-30)وأ،رعسلكلءاملانمدحاورتليللمىلإغلابلاصخشلاجاتحي

.ةزكرملاتابجولالامعتسادنعةصاخ،ءاملانمةيفاكةيمكىلعبوبنألابةيذغتلاىلعدمتعييذلاضيرملالصحيال،ماعهجوبو

Diseasespecific)ضارمألابةصاخلاتابجولا Formulas)

:ةيتآلاعاونألاتابجولاهذهنمضتت

RenalFailure)يولكلالشفلاتابجو-1 Formulas)

للحتنمجتانلايئاهنلابكرملاوهو،(الrea)ايرويلانمصلختلاىلعنيتيلكلاةردقيففعضنمزملايولكلالشفلاتالاحيفثدحي

ةدايزهقفاري(ديرولكلاو،مويساتوبلاو،مويدوصلاو،ايرويلا)ةيولكلاةبئاذلاداوملاةيمكةدايزّنأنّيبتدقو.(نداعملا)تاتيلورتكلإلاو،تانيتوربلا

.ناتيلكلااهدقفتيتلاءاملاةيمكيفةيرابجإ

ةعفترمةبسنىلعيوتحييذلانيتوربلانمضفخنملااهاوتحمبزيمتتيتلا،نمزملايولكلالشفلاىضرمبةصاخلاتابجولانمديدعلادجوت

.مسجلايفايرويلاىوتسمضافخناىلإتابجولاهذهلثملوانتيدؤيو.(3-6)لودجلارظنا،ةيساسألاةينيمألاضامحألانم

تايمك(فيرصت)جارخإيفةبوعصنودجييولكلالشفلاىضرمنأل،اهيفمكحتلابجييتلاةيندعملارصانعلامهأنممويساتوبلاّدَعُي

نزولاو،ماريسلايفتاتيلورتكلإلاىوتسمامّيسالو،ةصاخلاتابجولانومدختسينيذلايولكلالشفلاىضرمةعباتمبىصويو.مسجلاجراخهنمةريبك

ضعبدوجوىلإ(4)قحلملاريشيو.(ةلوانتملاةيئاذغلارصانعلا)Inputتالخدملاو،Output(اهريغومويدوصلا،لوبلا)تاجرخملاو،يمويلا
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بجي،اذل،نايحألاضعبيفاهنميأىلعًايئاهنيوتحتالوأ،تاتيلورتكلإلانمةليلقتايمكىلعيوتحتيتلا،يولكلالشفلاىضرمبةصاخلاتابجولا

ددُمنمضرخآىلإنيحنمتانيماتيفلاباهميعدتبجيامك،مسجلايفيبلسلاتاتيلورتكلإلانزاوتثودحعنملتاتيلورتكلإلابتابجولاهذهميعدت

ةزليدلاىلإةظحللاىتحاوعضخيملو،نيتيلكلايفًايباجيإًافعضنوناعينيذلاىضرملاةلاحيفًادجةديفمتابجولاهذهنوكت،ماعهجوبو

.ةيسايقلاتابجولامهئاطعإبىصويفةزليدلابنوجلاعيوأ،ًاطسوتمًايولكًالشفنوناعينيذلاىضرملااّمأ.(ةيلكلاليسغ)

LiverFailure)يدبكلالشفلاتابجو-2 Formulas)

ضامحألانمةليلقةيمكو،ةعّرفتملاةينيمألاضامحألانمةريبكةيمكيوحتثيحبةينيمألاضامحألانمتابجولاهذهىوتحمليدعتّمت

ChronicLiver)نمزملادبكلاضرمبنيباصملاىضرملامئالتل؛ةيرطعلاةينيمألا Disease).ضيرمللبّبسُيضرملااذهبةباصإلاّنأنّيبتدقو

ةعّرفتملاةينيمألاضامحألاىوتسميفًاضافخناو،مدلايف(نافوتبرتلاو،نيسوريتلاو،نينألألينفلا)ةيتامورألاةينيمألاضامحألاىًفاعافترا

.ةينيمألاضامحألامضهيفًابارطضايناعيضيرملانإيأ؛(نيلافلاو،نيسويلوزيإلاو،نيسويللا)ةلسلسلا

ءاملاومويدوصلاةيمكيفمكحتلاًادجمهملانمف،اذل؛(Ascites)ءاقستسالاو،(Edema)اميدإلاثودحنمزملادبكلاضرمبحاصي

.ةبجولايفةدوجوملا

بجوياّمم،نداعملاوتانيماتيفلانمةتوافتمتايمكىلعيوتحتتابجويهو،دبكلاىضرمبةصاخلاتابجولاضعب(3-6)لودجلاحضوي

أشنملايدبكلاغامدلابارطضانوناعينيذلانمزملايدبكلالشفلاىضرملطقفىطعتيهف،اذل،ًادجعفترمتابجولاهذهراعسأنأركذي.اهميعدت

)HepaticEncephlopathy(ةيسايقلاتابجولالوانتدنع.

FormulaModification)ةيوئرلاضارمألاةلاحيفةلدعملاتابجولا-3 forPulmonary Diseases)

اهفصوب)نوهدلابةينغلاتابجولاو،Sodium(Low)مويدوصلاةليلقلاتابجولاو،(مجحلاليلقتل)تارعسلاةزكرملاتابجولاعونلااذهلمشي

نأل:تارديهوبركلابةينغلاتابجولابنجتبجيو.ةرذلاتيزاهردصميتلاتارعسلانم%55هتبسنامةدحاولاةبجولايوحتو.(ةقاطللًاردصم

.نوهدلامضهةلاحيفثدحياملًافالخ،نوبركلاديسكأيناثنمةريبكةيمكجاتنإهبحاصياهمضه

(Carbohydrate-FreeDiet)تارديهوبركلانمةيلاخلاةبجولا-4

،تارديهوبركلامهماسجالبقتتالنيذلانوغلابلاكلذكو،تارديهوبركلانمةيساسحنوناعييذلالافطألاوأعضرلاتابجولاهذهبسانت

.(3-6)لودجلارظنا

(PhenylketonuriaFormuls)ايرونوتيكلينفلاتابجو-5

نمةلماكتمّدَعُتو،نداعملانمديدعلايوحتاهنكلو،)Phenylalanine(نينآلالينيفىنيمألاضمحلاىلعاهئاوتحامدعبتابجولاهذهزّيمتت

ةيقلخلاةيضيألاتابارطضالاضعبنوناعينيذلاعضرلاةيذغتبةصاخلاتابجولاضعبقاوسألايفرفاوتيو.(3-6)لودجلارظنا،ةيئاذغلاةيحانلا

)InbornErrors of Metabolism(،نداعملاوتانيماتيفلانمةديجتايمكىلعاهئاوتحابتابجولاهذهزيمتتو.

مسجلايفيعانملازاهجلاءادأنيسحتبةصاخلاتابجولا-6

لودجلارظنا،نيماتولجلاونينجرألاضمحنمعفترمزيكرتو،3–اغيموأينهدلاضمحلاو،تاديتويلكوينلاىلعاهئاوتحابتابجولاهذهزّيمتت

. ( 3–6)

(Complications Associated with Tube Feeding) بوبنألابةيذغتللةبحاصملاتافعاضملا

:يتأياميفبوبنألابةيذغتللةبحاصملاتالكشملاوتافعاضملالامجإنكمي
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.مهماسجألتابجولايفنداعملاةبسنةمءالممدعيأ،سكعلاوأنداعملاباهنولوانتييتلاتابجولاميعدتىلإىضرملاضعبةجاح-أ

ةفرعمل:مريسلايفمويسنغملاوروفسوفلاومويسلاكلاوديرولكلاومويساتوبلاومويدوصلاتايوتسمعبتتيرورضلانمهنإف،اذل

ةيذغتلانولمعتسينيذلاىضرملاىلع(TraceMinerals)ىرغصلانداعملاصقنضارعأرهظتدقو،ةبسانملاريغنداعملا

.ةليوطةّدمبوبنألاب

–Egg–Albumin)ضيبلانيمويبلأاهساسأيتلاتابجولالمعت Based Formulas)يف،موينيليسلانمهتاجاحمظعمبضيرملاديوزتىلع

ةيئاذغلارصانعلاصقنروهظةعباتمًادجيرورضلانمف،اذل؛موينيليسلانمةيفاكريغتايمكىلعىرخألاتابجولامظعميوتحتنيح

هلرفوتًايمويرعس2000وحنبضيرملاتمتيتلاةبجولاّنأنّيبتدقو،ةليوطًاددُمتابجولانولوانتينيذلاىضرملاىلإةبسنلابىرغصلا

قحلملاو،(4-6)و،(3-6)نيلودجلايفحضوموهامكو.تالاحلامظعميفمويدوص(مارج1–2)(mEg)ىفاكميلم(80–40)

.ىرخأىلإةبجونمفلتختمويدوصلاةيمكّنإف؛(4)

هذهلثمتتو.ةلوانتملاءاملاةيمكةلقةجيتن(Hyperosmolarity)ةيزومسألاعافتراضارعأروهظةعئاشلاريغتافعاضملانم-ب

.ًانايحأةرارحلاةجردعافتراو،فافجلاو،ءاعمالايف(Obturation)دادسنالاو،(Lethargy)(يضرممون)ساعنلايفضارعألا

رادقمليلقتبوأ،ًايمويةلوانتملاءاملاةيمكةدايزبكلذةجلاعمنكميو،ةيزومسألاعافتراةبسنحضويمريسلايفنداعملاصحّفنإ

لولحمنم%0.45هئاطعإوأ،)Intravenous(ةدروألاقيرطنعضيرمللاهئاطعإوءاملايفرورتسكدلانم%5ةفاضإعم،ةبجولا

.مويدوصلاديرولك

ملأ،نايثغ)يمضهلازاهجلايفبارطضابروعشلاكلذكو،لاهسإلاثودحبوبنألابةيذغتلاةلاحيفًادجةمهملاتافعاضملانم-ج

.ىضرملانم%20وحنبيصتيهو،(ةدعملايفخافتنا،نطبلايف

:اهنم،لاهسإللةديدعبابسأدجوت

ةءافكمدعوأ،ءاعمألايفضرمءاّرجمويدوصلاونيتوربلازيكرتةدايزةصاخ،ةيئاذغلاةبجولايفىربكلاةيئاذغلارصانعلالبقتمدعـ1

ةجيتنلاهسإلاثدحيامك.ءاعمألالخادىلإءاملانمةريبكةيمكبحسىلإاهعافترايدؤيذإ؛ةبجوللةعفترملاةيزومسألالّمحتمدع-2

.اهميدقتةقيرطرييغتوأ،ةبجولاتانّوكمليدعتيفكلذجالعنمكيو.ةعرسبةبجولاتايوتحملمسجلاصاصتما

:بوبنألابةيذغتلانمجتانلالاهسإلاةجلاعمقئارطيتأياميفو

:يتآلالمعنّيعتيبوبنألابةيذغتلاةلواحمءدبدنعلاهسإلاثدحاذإ*

.زوتكاللانمةيلاخلاةبجولاىلإليوحتلا-1

.فصنلاىلإةيلاحلاةبجولازيكرتليلقتوأ،تالكشمببستالنوهدلاتناكاذإزيكرتلاةيواستمةبجورايتخا-2

لثم،ةبسانمىرخأةبجورايتخاو،ةبجولاتانّوكمةعجارمنيعتي،لاهسإلارمتساوىرخأةّرمزيكرتلقأبةبجولاميدقتةداعإلاحيف-3

.نهدلاةليلقلاةبجولا

.ةيزومسألاةضفخنموزوتكاللانمةيلاخىرخأتابجومادختسانكميةقباسلاتالواحملاحلفتملاذإ-4

.ريخألاذالملااهفصوب(Antidiarrhea)لاهسإلاتاداضممادختسا-5

:ىتآلالمعنّيعتيبوبنألابةيذغتلا)Accelerate(عيرستةلواحمدنعلاهسإلاثدحاذإ*

بسانييذلاقباسلاميدقتلالدعمرظنا).ًايجيردتةبسنلادازُتّمث،ةيلوألاةيمكلافصنوحنبلدعملادازُي،ةعاس(12-6)رورمدعب-1

.(ضيرملامسج
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،(%50)زيكرتلاةضفخنملاتابجولانمةريبكتايمكلوانتمهنكميةبجولاةيزومسأنمةديدشةيساسحنوناعيىضرملاضعبناكاذإ-2

.زيكرتلاةلماكلاةريغصلاتابجولالوانتنمًالدب

.لاهسإلابّبسُيلماعدوجومدعنمدكأتلل،ةبجوللةيئاذغلارصانعلاكلذكو،ةيجالعلاضيرملاةيودألةرمتسملاةعجارملا-3

.ريخألاذالملااهفصوب(Antidiarrhea)لاهسإلاتاداضممادختسا-4

:يتآلالمعنّيعتيبوبنألاب(Stable)ةرقتسملاةيذغتلالالخلاهسإلاثدحاذإ*

.لاهسإلاثودحيفببسلانوكتنألمتحيو،ضيرملااهلوانتييتلاةديدجلاةيودألاةفرعملةيجالعلاةيودألاةعجارم-1

.داحلالاهسإلاتاببسمنعثحبلا-2

.لاهسإلاتاببسمةفرعمليصقتلاوثحبلارارمتساعم،لاهسإلانمصلختللًاتقؤمةمّدقملاةبجولاةيمكليلقت-3

امّبرو،(Heartburn)ةدعملامفلةقرحثودحيفءيرملاةحرقضارعألثمتتو.هيف(GastricAcid)يدعملاضمحلاريثأتوأ،ءيرمللةنطبملا

،زاربلاصحفقيرطنعوأ،(ةيذغتلالبق)سفنتلاءانثأ(Lesion)ررضتملاءزجلايففيزنلاثودحفاشتكانكميو.(Dysphagia)علبلارسع

ماعطلاةيمكليلقتو،ريرسلامّدقمعفرب–ةلاحلاهذهيف–ىصويو.هناكميفلازيامبوبنألاناكاذإ(ررضلاوأ)حرجلامائتلانكميالهنأبًاملع

ضفخل،(Cimetidine)نيديتيميسلالثم،ةيودألاضعبلوانتضيرمللنكميو.ةيلاتتموةريغصتاعفدىلعماعطلاميدقتيأ:ضيرمللةمّدقملا

.بيبطلاةراشتسادعبةدعملاةضومح

ةيطاخملاةيشغألاجّيهتءاّرج(EsophagealUlcer)ءيرملاةحرق–ةيرابجإلاةيوعملاةيذغتلاءانثأ–فنألايفبوبنألاعضوبّبسيدقو

كلذو؛(TracheobronchialAspiration)ةيئاوهلاةبصقلاتابيعش(بحس)طفسبةباصإلابوبنألابةيذغتللةداحلاتافعاضملانم-د

اهتردقوىلفسلاوايلعلا(EsophagealSphincter)ةرصاعلاءيرملاةلضع)Competence(ةيلعافيفيبلسلابوبنألاريثأتببسب

Aspiration(يسفنتلايوئرلاباهتلإلا)يوئرلاطفسلامسابةلكشملاهذهفّرعُتو.ةدعملاتايوتحم(دروأ)سكعىلع Pneumonia،

ضيرملاةلكشملاهذهبيصت.نيتئرلايفاهلوخدوةدعملاتايوتحمل)RegurgitationBackup(يسكعلاعافدنالاببسبثدحتيهو

نمليلقتلانكميو.)SeverlyDebilitated(ديدشفعضبباصملاوأ))Comatose(يعولادقافوأ)Unconscious(يعاولاريغ

بوبنأبوأ(GravityDrip)ةيبذاجلابرطقتلاةقيرطبةيذغتلانأامك.ةيذغتلاءانثأيفةجرد30ضيرملاريرسمّدقمعفربطفسلا

:طفسلاثودحنمليلقتللاهذاختايغبنييتلاتاءارجإلاضعبهذهو،ةلكشملاراثآنمّدحي،ةحتفقيرطنعمئاصلاوأةدعملالصي

.ةيذغتلاةيلمعءدبلبقبسانملاهناكميفاريغصوامعاننوكييذلاةيذغتلابوبنأعضو-1

دعبنيتعاسةّدمعضولااذهىلعرمتسينأىلع،بوبنألاقيرطنعضيرملاةيذغتءانثأيف(ةجرد30)ىلعأىلإًاليلقريرسلامّدقمعفر-2

.ةيذغتلاةيلمعءاهتنا

.ةيذغتلادعبنيتعاسةّدم(Lie–down)يقلتسينأيشملاىلعرداقلاضيرمللحامسلامدع-3

.ةدعملاتايوتحملدادتراثودحنمدكأتلل؛ةيذغتلكلبقيدعملايفنألابوبنألاقيرطنعةدعملاتايوتحمطفش-4

Cloggingof)بوبنألادادسنابوبنألابةيذغتلاءانثأيفةرثكبثدحتيتلاتالكشملانم–ه The Tube)،مادختسالاحيفةصاخ

بابسأزربأةلئاسلاةيودألاضعبلماوحو،(CrushedPills)ةقوحسملاءاودلابوبحلوانتّدَعُيو.(ك2mmID)ريغصلابوبنألا

ةدادسنّوكتىلإيدؤياّمم،ةبجولاتانّوكمضعبعمموينمولألايوحتيتلاةدسكألاتاداضمضعبلعافتتامك.بوبنألافيوجتدادسنا

ثدحتالًاديجًاعيزوت(Dispersed)اهتانّوكمعزوتتيتلاةيراجتلابوبنألاتابجوّنإف،لباقملايفو.(Plugs)(طوغضمماعطةلتك)

يوتحتيتلاكلتو،طالخلايفطلختيتلاةيئاذغلاتابجولامظعملًافالخ،ريغصلابوبنألامادختسالاحيفىتح؛(Clog)ًادادسنا

لاحيفو.ةريغصلابيبانألاهذهةطاسوباهئاطعإبحصنيالاذهل،ًادادسناببستدقيهف،تاوارضخلافايلأومحللافايلأىلع
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يفاّمأ.ةبجولكدعببوبنألالسغبجي،ماعهجوبو.بوبنألارييغتبجوكلذرمتسااذإو،لسغيهنإفةيذغتلابوبنألادادسناثدح

.ًايموينيتّرموأةّرملسغيهنإف)ContinuousInfusion(ةرمتسملاةيذغتلالاح

.ةجرد30ةيوازبىلعأىلإريرسلامّدقمعفربةلكشملاهذهةجلاعمنكميو،ءيرملاىلإةدعملانمماعطلاةدوع-و

ىودعلابيمضهلازاهجلاةباصإىلإيدؤيوهو،(Contamination)ثولتلابوبنألابةيذغتلاءانثأيفةرثكبثدحتيتلاتالكشملانم–ز

.ًاءوسهتلاحديزيو،ضيرملاةحصيفًابلسرثؤياّمم،باهتلالاو

:ثولتلاثودحبنجتلتاداشرإلاوحئاصنلاضعبيتأياميفو

.ءاذغلادادعإنكامأيفةيحصلاطورشلارفاوتو،ماعطلادادعإىلعنيمئاقلادارفألاةمالسنمدكأتلا-1

.ةديجةيحصفورظيفًايمويىفشتسملايفعنصييذلابوبنألاءاذغريضحت-2

.ةمقعموةفيظنقعالموةيعوأوناوأمادختسا-3

.ًايراجتةّدعُملابوبنألاةيذغأتاّوبعحتفلةمقعمحيتافملامعتسا-4

.ةعاس24نمرثكأاهيلعىضميتلاةيقبتملاةيمكلانمصلختلاو،ةجالثلايفبوبنألاةيذغأظفح-5

ركسلاىوتسميفعافتراو،فافجثودحلاهسإلابضيرملاةباصإبحاصيذإ،(Dehydration)فافجلاًاضيأتالكشملاهذهنم-ح

ىلإيدؤيامم،مدلاركسىوتسملًاعافتراببستدقتارديهوبركلانمةعفترمبسنىلعيوتحتيتلاتابجولاّنأنّيبتدقو.مدلاب

،يركسلاىضرمةيذغتدنعرابتعالابةلكشملاهذهذخأبجي،اذل؛ءاملانمةريبكةيمكمسجلانادقفو،لوبلايفركسلاروهظ

.Gravity-Dripةيبذاجلابرطقتلاةقيرطبًاعمءاذغلاونيلوسنألاضيرملاءاطعإو

يجياهيايب
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نودنم،ةدروألابنقحلاقيرطنع،ةرشابممدلاىلإةيئاذغلارصانعلالاصيإةيوعملاريغةيذغتلابدصقي

يفصاصتمالاةيلمعفعضوأ،لكألاىلعضيرملاةردقمدعلاحيفةقيرطلاهذهمدختستو.ءاعمألابرورملا

،ةغلابحورجوأقورحبنوباصيوأ،ىربكةيحارجتايلمعلنوعضخينيذلاىضرملاضعببسانتيهو.ءاعمألا

.مدلايفتاتيلورتكلإلاىوتسمةظحالمو،نيتيلكلالمعةعباتمكلذبحاصيو

اذإو،ةيحارجلاةيلمعلاءارجإنمةعاس48لوألالخمويدوصلاديرولكنمةريبكتايمكضيرملاىطعيال

رصنعةفاضإبىصويهنإف،ةيلمعلاءارجإنمةعاس24لوألالخمفلاقيرطنعلئاوسلالوانتضيرملاعطتسيمل

يفلئاوسلانزاوتىلعةظفاحملانّيعتي،ىرخأةرابعبو.ةدروألاقيرطنعىطعتيتلاليلاحملاىلإمويساتوبلا

لوألالخمسجلايفةيئاذغلارصانعللفازنتساثودحعنمل؛(Prophylaxis)ةيئاقولاتاءارجإلاذاختاو،مسجلا

ةباصإوأ،تاباهتلالاوأ،قورحلابةباصإلاوأ،(MajorSurgery)ىربكلاةيحارجلاتايلمعلاءارجإنمةعاس24

.جيسنوأوضع

لكلمعو،تاتيلورتكلإلاوألئاوسلليعيبطلاريغوطرفملانادقفلاونيتيلكلافئاظوةظحالمًاضيأبجي

تايلمعلادعبةرشابملئاوسلاومويدوصلل(Rean)سابتحاثودحلامتحاةدايزىلإًارظنو.بسانموهام

.ةعاس48لوألالخمويدوصلاديرولكنمةريبكتايمكىطعيالضيرملاّنإف؛جيسنوأوضعةباصإوأةيحارجلا

بجياذهل،ةعاس(48–24)لوألالخدادزيلوبلايفنيجورتينلاومويساتوبلازارفإلدعمنأكلذىلإفضأ

BasicIntraVenous(ديرولابنقحتيتلاةيساسألاليلاحملالئاوسىلإمويساتوبلاةفاضإ Fluid(ةردقمدعلاحيف

.ةعاس24لالخمفلابلئاوسلالوانتىلعضيرملا

ةيئاذغلارصانعلامضهىلعيمضهلازاهجلاةردقعجارتلاحيًفاضيأةيوعملاريغةيذغتلامَدختسُت

ةردقمدعلاحيفو،ةجلاعملادعبمايأ(10-7)ةّدمءاذغلالوانتنمضيرملاعنملاحيفو،اهصاصتماو

.لكأللةيهشلانادقفوأ،مفلابءاذغلالوانتىلعضيرملا

مادختساىلإةداعأجليهنأالإ،ًاعمةيوعملاريغوةيوعملاةيذغتلانملكلامعتساةيذغتلايصاصتخالنكميو

لشفدوجولاحيفًابلاغةيوعملاريغةيذغتلامدختستو،ةيوعملاةيذغتلاقيبطترذعتلاحيفةيوعملاريغةيذغتلا

،Reversibleساكعناللالباقوًاداحلشفلااذهنوكيدقو.ضيرملاىدل(اهفئاظوءادأىلعءاعمألاةردقمدع)يوعم

.(FistulaCloses)روسانللقالغإثودحوأ،اهنمءزجةلازإدعبةقيقدلاءاعمألافّيكتدنعلاحلاوهامك

ومك..س

:اهنم،يوعملالشفلاببستةدعلماوعدجوت

.ءاعمألارصقةلاحيفامكءاعمألاحطسلالخنمةيئاذغلارصانعلاصاصتماىوتسمفعض-1

.روسانلاةلاحيفامكةيلخادلاءاعمألاتايوتحملعيرسلانادقفلا-2

.ا
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يفامك،(Peristalsis)مامألاىلإماعطلاعفدلءاعمألارادجيفثدحتيتلاةبقاعتملاةيدارإاللاتاصلقتلايفبارطضاثودح-3

دادسناهببسءيقلاببوحصمديدشصغموهو:lleusاصولعلا)،(IntestinalPseudo–Obstruction)ءاعماللبذاكلادادسنالاةلاح

.(ءاعمألا

باهتلاو،(Crohns)نوركضرم:لثم،ضارمألادحأبةقيقدلاءاعمألل(ParenchymalDisease)يوشحلايميشنربلاجيسنلاةباصإ-4

.(RadiationEnteritis)ءاعمألا

.(Central Vein) يزكرملاديرولاقيرطنعامإو ، (Peripheral Vein) يحطسلاديرولاقيرطنعامإةيوعمريغةيذغتضيرملاةيذغتنكمي

ةيلمعءاليإبتاباهتلالاثودحنمةياقولانكميو.ةليوطةّدمةيذغتلالاحيفيزكرملاديرولاقيرطنعةيوعملاريغةيذغتلامادختسالضفيو

ةيذغتلاءانثأيفضيرملاىلإةيئاذغلارصانعلامّدقتو.)AntisepticDressing(ةمقعمتادامضمادختساو،مزاللامامتهالا)Asepsis(ريهطتلا

ThreeLiter)تارتلةثالثهتعسسيكنمةيوعملاريغ Bag)،ةيئاذغلارصانعلاخضلدعمطبضمتيو،ةمكحمميقعتفورظيفةيلديصلايفأّبعُي

AConstantVolume(ةصاخةخضممادختساب Infusion Pump(يفريغتثودحوأ،خضلاماظنيفءاوهلالوخدةلاحيفهيبنتللسرجاهبقحلم

.خضلالدعم

ىرغصلانداعملاوةقاطلاو(نيتوربلا)ةينيمألاضامحألاوتاتيلورتكلإلاوءاملانمهتاجاحلماكبهدّوزُيضيرمللًايمويتارتلةثالثميدقتنإ

ضامحأةروصبنيجورتينلانمًامارج12و،اًيمويرعس2500وحنىلإًايوعمًالشفنوناعينيذلا(ةرقتسملاةلاحلايف)ىضرملاجاتحيو.تانيماتيفلاو

CrystallineAmino)ةرولبتمةينيمأ Acids)ةيمحلالّدعُتفضيرملاةلاحرارقتسامدعلاحيفاّمأ.رتليللم2500يف(Regimen)عم،هالعأةروكذملا

.مدلايفةيضرمايريتكبدوجوو،ةجسنألليمدهلاضيألالدعمةدايز

ةيوعملاريغةيذغتلاءانثأيفةيئاذغلارصانعلانمضيرملاتاجاح

(Nutrients Needs during Parenteral Nutrition)

تاليدعتلاضعبنمضتيوهو.اهريغونوهدلاوتارديهوبركلاوتانيتوربلاوتارعسلانمىضرملاتاجاحباسحةقيرطثلاثلالصفلاحضوي

ةيئاذغلارصانعلا(1-7)لودجلاحضويو.ةيوعملاريغةيذغتلامادختسابةيئاذغلارصانعلابضيرملاديوزتدنعةبوسحملاتاجاحللةيرورضلا

.ميدقتلايفةمدختسملاةقيرطلاو،(TPN)لاةطاسوبلقنتيتلاةيساسألا

(CalorieNeeds)(تارعسلا)ةقاطلاتاجاح-1

ةيوعملاريغةيذغتلامادختساةلاحيفةقاطلاردصمنوكيو.(تارعسلا)ةقاطلانمضيرملاةجاحباسحقئارطثلاثلالصفلاحضوي

.(مارج/رعس34)زكرملازورتكسدلاوه،يزكرملاديرولاقيرطنع(TPN)ةلماشلا

نم%10هتبسنامدّوزُيذإ،ةيوعملاريغةيذغتلامادختسادنعةقاطللًادجةزكرمرداصم(LipidEmulsions)نهدلاتابلحتسمّدَعُتامك

ةلاحيفنهدلامّدقيو.دحاورتليللملكلنيرعسوحنبضيرملاهنم%20دّوزُينيحيف،دحاورتليللملكلرعس1.1وحنبضيرملانهدلابلحتسم

(TFN)لولحميفتارعسلازيكرتنمديزينهدلاةفاضإّنإيأ،ةقاطللًالصفنمًايفاضإًاردصمهفصوب(TPN).ضيرملاديوزتنوهدللنكميو

.ةيمويلاةقاطلاتاجاحنم%75وحنب

صقنضارعأثودحعنملو.(كيلونيللاضمح)يساسألاينيمألاضمحلاصقنضارعأروهظعنمتنهدلانمةليلقةيمكةفاضإنأركذُي

ريغةيذغتلاليلاحملالخنمتلقنيتلاةينيمألاضامحألاّنإف،لباقملايفو.عوبسألايفتاّرم(3-2)(TPN)ـلايفنوهدلامّدقت،ضمحلااذه

.ةقاطللًاردصمّدَعُتالةيوعملا

(ProteinNeeds)نيتوربلاتاجاح-2

باسحقئارطثلاثلالصفلاحضويو(ايالخلايفءانبلاومدهلاتايلمع)ةديدشلاضيألاتالاحيفًادجةعفترمنيتوربلاتاجاحنوكت

150Cal19)نيتوربمارجلكلًارعس150نيتوربلاىلإتارعسلاةبسننوكتنأىصويو،نيتوربلانمىضرملاتاجاح Protein)،ينعتةبسنلاهذهو

.(Catabolism)(يمدهلاضيألا)ةجسنألامّدهتةلحرمءانثأيفنيتوربلااهردصم(ةقاطلا)تارعسلانم(%15–10)نأ
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مسجلانزونممارجوليكلكلمارج(12-1)ىلعةاطعملاةيمكلاديزتالأو،نيتوربلالوانتيف(Moderate)لادتعالابجي،ماعهجوبو

Catabolicةيحلامسجلاايالخمّدهت)يمدهلاضيألاةلاحيفوأ،لاضُعضرمنمءافشلاةلاحيفطقفةيمكلاهذهةدايزبجيو.ىضرملامظعمل

State).يلاثملانزولانمدحاومارجوليكلكلنيتوربلانمنيمارجوحنىلإًايموينوجاتحيفعضرلااّمأ(IBW).

(WaterNeeds)عاملاتاجاح-3

لكلءاملانمًارتليللم30وحنبةيداعلاتاجاحلاردقتو.ةيلاعلاةيزومسألانمصلختلاىلعهتردقىدمىلعءاملانمضيرملاةجاحفقوتت

عفترتةدحاوةيوئمةجردلكلًايمويًارتليللم360وحنفاضيو.(مّدقمرعس/لموحنوأ،ميلسلاغلابلاصخشلاىلإةبسنلابمسجلانزونممارجوليك

ةيلمعتأدباذإ(Intracellular)ايالخلالخادةديدجلالئاوسلالجألمويلايفءامرتليللم(400-300)ىلإضيرملاجاتحيامبرو.ةرارحلااهيف

.ةيلضعةجسنأىلإاهليوحتوةيئاذغلاداوملاضيأةيلمعيأ؛(Anabolism)يئانبلاضيألا

جاتحيامك.)Hyponatremia(مدلايفمويدوصلاىوتسمضافخناةلاحيفكلذكو،يغبنياّممرثكأهمجحناكاذإءاملالوانتنمدحلابجي

ءاملااضيأنعفشكلانكميو.ًايمويهيلإجاتحياّمعةدايزءاملانمةيفاضإةيمكىلإ(Hyperosmotic)ةيزومسألاطرفىلإضّرعتيذلاضيرملا

.مسجلانزوسايقو،ةيرودلاةيلمعملاةعباتملاةطاسوبيعيبطلاريغ

(TPN)ةلماشلاةيوعملاريغةيذغتلاءانثأخيبكلذراركتوةيئاذغلارصانعلالاصيإةقيرط:(17)لودجلا

لاصتالاراركتلاصياللةمدختسملاةبجولالاصيالاةقيرط

ًايموي .ساسألولحم(IV)ةدروألاعاملا

ًايموينيبةثالثجيزموأ،ساسألولحمخيبةرولبتمةينيمأضامحأ(IV)ةدروألا(ةينيمأضامحأ)نيتوربلا

.دحاو

:ةقاطلارداصم

ًايموي.دحاوخيبةثالثجيزميبوأ،ساسألولحمخيبزورتسكدلا(IV)ةدروألاتارديهوبركلا

ًايموي.دحاوخيبةثالثجيزموأ،نهدلابلحتسم(IV)ةدروألا*نوهدلا

ًايعوبسأىلإًايموي.دحاوخيبةثالثجيزموأ،نهدلابلحتسمدلجلاوأ،ةدروألاةيساسألاةينهدلاضامحألا

:تاينماتيفلا

مويدعبمويوأ،ًايموي،(MultivitaminPreparation)ةددعتملاتانيماتيفلارضحتسم(IV)ةدروألا(ـه)و(د)و(أ)

ًايموي.(MultivitaminPreparation)ةددعتملاتانيماتيفلارضحتسم(IV)ةدروألاةبكرملا(ب)ةعومجم

Biorنقحلليبتالضعلاوأ،ةدروألا(12ب) injection.ًايمويوأ،ًايرهش

(IM)

ًايموي.كيبروكسإلاضمحوأ،ةددعتملاتانيماتيفلارضحتسم(IV)ةدروألا(ج)

ًايموي.يورغهبشيئاملولحموأ،(IM)تالضعلا(كلا)

(SC Injec)

:نداعملا

P, Ca, Mg, Cl, K,Znةدروألا(IV)ًايموينيبةثالثجيزموأ،ساسألولحمىلإتاتيلورتكلإلافاضت

.دحاو

Feديدحلانارتسكدتالضعلاوأ،ةدروألا(Iron Dextran).ةجاحلابسحوأ،ًايرهش

(IM)

Cu, Cr, Mn.,Znةدروألا(IV)ًايموي.ىرغصلانداعملالولحم

Coًايمويوأ،ًايرهش.ايببمعدلاقيرطنعتالضعلاوأ،ةدروألا

Mb ، | ،Seةدروألا(IV)***ًايموي.نقحلللولحم

–(Intraveno)ةدروألاب–IV:يديدمي(Intramuscular)تالضعلاب=IMالكالك.ةقاطلاتاجاحّدسلًابولطمسيلهنكلو،ًايمويًابلاغمّدقي*
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Vitaminتانيماتيفلاتاجاح Needs))

دوجومدعىلإًارظن؛(TPN)ةلماشلاةيوعملاريغةيذغتلالاحيفضيرمللتدّدخيتلاتانيماتيفلاةيمكب(Uncertain)قوثولانكميال

خضنمةريصقةّدملبقنيماتيفلاليلاحممادختسادنعتانيماتيفلانمىضرملاتاجاح(2–7)لودجلاحضويو.لاجملااذهيفةيفاكتاسارد

.لولحملا

نيذلاىضرملاضعبىدلصقنلاضارعأنمةياقوللةيفاكريغنوكتةلوانتملاةيمكلانكلو،ـهنيماتيفبضيرملانهدلابلحتسمدّوزي

عفترملايضيألاداهجإلاةرتفءانثأيفنيغلابلاىضرملاءاطعإبىصوي،لباقملايفو.ةليوطةّدم(TPN)ةلماشلاةيوعملاريغةيذغتلانومدختسي

.موي/مارجيللم500لدعمب،جنيماتيفنمةيفاضإةيمك

(MineralNeeds)نداعملاتاجاح-5

.نزولاةدايزىلعمسجلازفحللولحملاىلإ(نداعملا)تاتيلورتكلإلاةفاضإبجي

ةيمويلا(تاتيلورتكلإلا)ىربكلانداعملاتاجاحرصحنكميو،ةيوعملاريغةيذغتلامادختساءانثأيفنداعملانمىضرملاتاجاحفلتخت

:يتآلاوحنلاىلع(TPN)ةلماشلاةيوعملاريغةيذغتلاءانثأيف(mEgمارجيللملاىفاكمب)

.(40–10)روفسوفلاومويسلاكلا،(30–10)مويسينغملا،(250-50)ديرولكلا،(200–30)مويساتوبلا،(250-50)مويدوصلا

ةيوعملاريغةيذغتلاةلاحخيبتانيماتيفلابيمويلامعدلادشرم:(2-7)لودجلا

(نوغلابلاو،ةنس11ىلعمهرامعأديزتيذلالافطألا)

.(w)ةدروألاقيرطنعةيمويلاةعرجلانيماتيفلا

(IUةيلودةدحو)(E)ـهنيماتيف

200 نيماتيف( ةيلودةدحو)د

3300 نيماتيف( ةيلودةدحو)أ

3 )mg )مارجيللم، )B( نيمايثلا

3.6 )مارجيللم( )Bنيفالفوبيرلا و)

15 )مارجيللم( )B( نيساينلا

40 )مارجيللم( )B( كينثوتنابلاضمح

4 )مارجيللم( )Be( نيسكودوريبلا

60 نيتويبلا( مارجيللم)

400 )Mg )مارجوركيم، )Bنيسالوفلا و)

5 مارجوركيم( ( )B ( نيمالابوكلا

100 )مارجيللم( * * )C( نيماتيف)كيبروكسألاضمح

2.5 )مارجيللم( * * * )K( كنيماتيف

MV:عجرملا and Mahan, L.KوKraus(1984م).

Intravenous=TV R(ةدروألاب).

.ايمويمارجيللم100نمرثكأةديدشةباصإوأقورحبنيباصملاىضرملاتاجاحنوكت**

.(Anticoagulants) طلجتلاتاداضمنوطعيىضرملاضعبنأل،ةيوعملاريغةيذغتلاةلاحخيبةيمسرلاتايصوتلانمض(ك)نيماتيفبمعدلالخديال ***
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.هالعألودجلايفةحضوملاةبكرملاتانيماتيفلارضحتسمىلع(TPN)ـلاةلاحيفمدختسملا(MM–12)ـلاجتنميوتحي•

Optimalعابشإنيجورتينلللماكتمءالتماثودحبلطتيهنأركذلابريدجلاو Nitrogen Repletionةيتآلانداعملابمعدلادنع

ةيذغتلاءانثأيفًايجيردتمويساتوبلاتاجاحللقتاذهل،يضيألاداهجإلاىوتسمىلعمويساتوبلاةيمكدمتعت:Potassiumمويساتوبلا•

ىلإًارظن؛(TPN)ـلاةلاحيفمويساتوبلارصنعبصاخمامتهايطعيو.(Metabolic)يضيألاداهجإلاضافخناعمةيوعملاريغ

.مويساتوبلانمضيرملاةجاحديزييذلارمألا،يمدهلاضيألاةلحرمضيرملالوخددنعايالخلالخادمويساتوبلاوزوكولجلاكرحت

.يولكلاباهتلالاثودحو،تاّردملالثمةيودألا:اهنم،مويساتوبلاتاجاحيفرثؤتىرخألماوعدجوت

لوميلم(9–7)وحنبىصويهنأالإ،ًايمويةلوانتملاتارعسلاةيمكىلعروفسوفلاةيمكفقوتت:(Phosphorus)روفسوفلا•

وم

.(3-7)لودجلارظنا،ساحنلاو،موركلاو،كنزلا:اهنم،(TPN)ةلماشلاةيوعملاريغةيذغتلاةلاحيفاهبمعدلاىصويىرخأنداعمدجوت

.ةليوطةّدم(TPN)ةلماشلاةيوعملاريغةيذغتلاةلاحيفدويلاومويدبيلوملاوموينيليسلابضيرملاءاذغمعدبًاضيأىصوي

LinoleicAcid)كيلونيللاضمحتاجاح-6 Needs)

عيباسأ(4-3)وحندعبةداعكيلونيللاضمحصقنضارعأرهظتو.كيلونيللاضمحبةيوعملاريغةيذغتلانوقلتينيذلاىضرملاديوزتبجي

ةبسناّمأ.فيفخلالاهسإلاو،حورجلامائتلاةبوعصو،هطقاستورعشلاةنوشخو،دلجلافافجةروصب،ةلماشلاةيوعملاريغةيذغتلامادختسانم

.ًايمويةلوانتملاتارعسلايلامجإنم(%5–4)نيبحوارتتفًايموياهبىصوملاكيلونيللاضمح

:لاثم

؟كيلونيللاضمحنمةيمويلاهتجاحامف،ًايمويرعس2000ىلإجاتحيضيرملاناكاذإ

:لحلا

كيلونيللاضمحاهردصميتلاتارعسلاةيمك

=2000x%5=100موي/رعس.

.موي/ضمحلانمًامارج11=9:100=كيلونيللاضمحنمةيمويلاضيرملاةجاح،نذإ

(IV)ةدروألاقيرطنعنيغلابللةيساسألاىرغصلانداعملاضعبلاصيإ:(37)لودجلا

ةرقتسملا)غلابللةيمويلاةعرجلا

(V)ةدروألاقيرطنع(هتلاحيئاذغلارصانعلا

يوارفصلاضرملاةلاحةياةعرجلاللقت)1.5–0.5((مارجيللم)(Cu)ساحنلا

.(Biliary Disease)

نادقفو،يمدهلاضيألاةلاحخيبةعرجلادازت)4–2.5((مارجيللم)(Zn)كنزلا

.يوعملالئاسلا

هنادقفعمًامارجوركيم20ىلإةعرجلادازت)15–10((مارجوركيم)(Cr)موركلا

ضرملاةلاحيفةعرجلاللقتو،ءاعمألالالخ

.يولكلا

0.5 )مارجيللم( )Fe( ديدحلا

( 140 – 100) دويلا( مارجوركيم)(1)

.ا.ا
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ةرقتسملا)غلابلاةيمويلاةعرجلا

(V)ةدروألاقيرطنع(هتلاحيئاذغلارصانعلا

.يولكلاضرملاةلاحنيبةعرجلاللقت)40–20((مارجوركيم)(Se)موينيليسلا

.يولكلاضرملاةلاحخيبةعرجلاللقت)130–20((مارجوركيم)(Mg)مويدبيلوملا

يوارفصلاضرملاةلاحخيبةعرجلاللقت)800–150((مارجوركيم)(Mg)مويسنغملا

ParenteralNutrition)يحطسلاديرولالالخةيوعملاريغةيذغتلا:الوأ through Peripheral Vein)

ديرولاقيرطنعةيئاذغلارصانعلالاخدإّدَعُيو.مدقلاوديلارهظودعاسلاوعارذلايفدلجلاحطسنمبيرقديرووهيحطسلاديرولا

.(Thrombosis)ةيومدتاطلجو،(Phlebitis)ديروللًاباهتلاببسيدقزيكرتلاةعفترملاليلاحملامادختسانكلو،ًانامأقئارطلارثكأنميحطسلا

اّمأ.مسجلانمفزنتسملاضيوعتلال،رعس2500نعلقتيتلاتارعسلانمهتجاحبضيرملادادمإلطقفيحطسلاديرولاليلاحملَمعتسُت

ضيوعتليأ،ةديدشلاحورجلاو،تاباهتلالاو،قورحلاتالاحيفةصاخ،ًايمويرعس2500نمرثكأبضيرملادادمإللَمعتسُتفيزكرملاديرولاليلاحم

.ةفزنتسملاةجسنألا

؛(Protein-SparingSolutions)نيتوربلاةليلقلاليلاحملامسااهيلعقلطيو،ةيحطسلاةدروألايفخضتيتلاليلاحملانمةدععاونأدجوت

يفًاصقننوناعيالنيذلاىضرملاليلاحملانمعونلااذهبسانُي،حيحشاهيفنيتوربلانكلو،ةمزاللاتارعسلابضيرملادوزتليلاحميهو

.حورجلاوأقورحلاةجيتنضيألالدعميفاعافتراوأ،نيتوربلا

:ةيحطسلاةدروألالالخخضتيتلانيتوربلاةليلقلاليلاحملاىلعةلثمألاضعبيتأياميفو

نقحلاقيرطنع(%5)زوكولجلالولحمميدقتيه،لئاوسلابةيئاذغلاةجلاعملل(ةفولأملا)ةداتعملاةيمحلاّنإ:(D5W)لولحم–أ

.دحاورتللكلزوكولجلانمًامارج50وحنبضيرملادوزتاهنإذإ،ةدروألاب

:اهنم،(%5)زوكولجلالولحملةّدعدئاوفدجوت

زوكولجلانممارج100نعلقيالامضيرملالوانتدنع،)Ketosis(ةينوتيكلاداوملامكارتببسبمدلاةضومحعافترانمّدحلا-1

.ايموي(%5لولحملانمنارتلا)

.ًايمويزوكولجلانممارج100ضيرملالوانتدنع،(Starvation)عوجلاةلاحيفمسجلايفحالمألاوءاملاىلعةظفاحملا-2

.مسجلايفةينيتوربلاةجسنأللمّدهتثودحعنم-3

.نيلوسنألازارفإىلعسايركنبلازفح-4

.ًايمويرعس(600-400)لداعياميأ،(مويلايفتارتل3-2)زوكولجلانمًامارج(150-100)وحنبًايمويضيرملاهديوزت-5

ءاملايداحألازورتسكدلاديوزتو،(رتللكلزورتسكدمارج50(ءاملايفبتاذ(زوكولج)زورتسكد%5ىلع)D5W(لولحمءاوتحا-6

)MonohydrousDextrose(زورتسكدًامارج50=رتللكلتارعسلاةيمكنإف،اذلو.دحاومارجلكلرعس3.4وحنبمسجلاX3.4

.ًارعس170–رعسلل

اهيلعلصحييتلاتارعسلايلامجإنإف،(ًايمويتارتل3-2طسوتملايف)ًايمويتارتل3ىلعديزيالامضيرملاءاطعإبىصويهنأامبو

.رعس3x170=510ً=ايمويضيرملا

يذلارمألا،(510–1600:يأ)رعس1100هردقصقندوجوينعيام.ًامويرعس1600وحنىلإجاتحيريرسلاىلعدقرييذلاضيرملانكلو

يوتحتليلاحممادختسابىصوي،ةلكشملاهذهثودحيدافتلو.ةصقانلاتارعسلاضيوعتلمسجلايفةينيتوربلاةجسنأللةدسكأثودحيفبّبستي

.تارعسلاةيمكةدايزل(IntrapidSolution)نهدلالولحمنعًالضف،زورتسكدلانم%20وأ%10ىلع
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.ةيومدلاةيعوألايفًادادسناببسيهنأل،يحطسلاديرولالالخزورتسكد%20نمرثكأىلعيوتحتيتلاليلاحملاخضعنميو

ليلاحملابيديرولانقحلاقيرطنعلئاوسلاوحالمألاوةقاطلانممهتاجاحىلعةيحارجلاتايلمعلادعبىضرملامظعملصحي،ماعهجوبو

مفلابتارعسلاوماعطلالوانتةطسوتملاتالاحلايفىضرملامظعمعيطتسيو،ةيندعملاحالمألاوتانيماتيفلاوزورتسكدلانم%5ىلعيوتحتيتلا

.ةحارجلانممايأ(3-2)دعبةيبوبنألاةيذغتلابوأ

Crystalline:%3.5)%3.5رولبتملاةينيمألاضامحألالولحم-ب Amino Acid Solution)

يفو،ةديدشلاحورجلاوقورحلاىضرمةصاخ،مسجلايفنيجورتينلانزاوتىلإلوصولل،نيجورتينللاًردصمضيرملللولحملااذهنّمؤي

تامارج6.25)نيجورتينلانمًامارج12يأ،ًايمويةينيتوربلاةجسنألانمًامارج75نمرثكألمّدهتلصحيذإ،مدلايفةيضرمايريتكبدوجوةلاح

.ةقاطلاىلعلوصحلل(نيجورتينمارج=نيتورب

نيذلاىضرملاو،تايلمعلاءارجإدعبىضرملل)موي/مارجوليك/مارج0.8نيبامايموياهلوانتبىصوييتلانيتوربلاةيمكحوارتت،ماعهجوبو

جاتحيًامارجوليك70نزييذلاغلابلاضيرملانإيأ؛(قورحلاوةديدشلاحورجلاىضرمل)موي/مارجوليك/نيمارجىلإ،(فازنتسامهللصحيمل

.ةيلمعلافورظوةيحصلاهتلاحلًاعبتكلذو،ةينيمألاضامحألانمًامارج(140-56)ىلإ

نممارج6.25لكال)ةينيمألاضامحألانممارج5.9لكلنيجورتينلانمدحاومارجوحنبمسجلارولبتملاةينيمألاضامحألالولحمدّوزي

.(نيتوربلا

=دحاورتلاهرفوييتلاتارعسلاةيمكّنإف،اذبو

.ًارعس140=تارعس4×ةينيمألاضامحألانمًامارج35

وي

=دحاورتلاهرفوييتلانيجورتينلاةيمكو

.نيجورتينمارج5.9=ضامحأمارج5.9:ةينيمألاضامحألانمًامارج35

%10و،(رتل/ًارعس340)%8.5و،(رتل/ًارعس220)%55زيكرتبةرولبتمةينيمأضامحألاليلاحمتايفشتسملايفرفاوتيهنأهركذردجياّممو

.(رتل/ًارعس440)

.s.-وم sكلص

لوانتضيرملاىلعرذعتلاحيف،يحطسلاديرولابنقحلاقيرطنعزوكولجلانمالدب(%3.5)ةينيمألاضامحألامدختست،ماعهجوبو

ضيرملااهيفيناعييتلاةليلقلاىلوألامايألالالخةينيمألاضامحألادعاستو.(CatabolicPhase)يمدهلاضيألاةلحرملالخةليلقًامايأماعطلا

ةداتعملاقيرطلااّمأ.ةقاطلابمسجلادادمإلزوكولجىلإلوحتياهنمًاريبكًاءزجنأامك،مسجلاتانيتوربىلعةظفاحملاىلع،يمدهلاضيألا

،نكلو.ديرولابزوكولجلالولحمنم%5ميدقتيهف،ةيحارجلاةيلمعلادعبمايأ(3-2)ةّدمماعطلالوانتىلعنيرداقلاريغىضرمللةلضفملاو

زيكرتلاةيواستملاةينيمألاضامحألامهئاطعإبىصويهنإف،نهدلانمديجنوزخمىلعيوتحتىضرملاماسجأتناكو،مايأ3ةّدملاتزواجتاذإ

)IsotonicAmino Acids(ه

ةيوعملاةيذغتلاةلاحيف(Catheter)ةرطسقلامادختسابحصتيتلاتالكشملاوراطخألانمضيرملايقيقئارطلاهذهمادختسانإ

لمشتيأ،ةيلعافرثكأةيوعمريغةيذغتىلإجاتحيهنإف،مايأ5ىلعديزتةّدمماعطلالوانتعيطتسياليذلاضيرملاىلإةبسنلاباّمأ.(TPN)ةلماشلا

.نزولاةدايزويباجيإلانيجورتينلانزاوتىلإيضفييذلارمألا،(ةينيمأضامحأوزوكولجو%10)نهدلابلحتسم

Fat.%10)%10نهدلابلحتسم-ج Emulsion)

وهو،لورسيلجلاو،رفسفملانهدلاو،ضيبلارافصو،مطرقلاتيزوأايوصلالوفتيزنمطيلخنمبيلحلاهبشييذلابلحتسملااذهفلأتي

.تارعس9وحنبمسجلا(ءاذغلايف)نهدلانمدحاومارجدّوزينيحيف،)Koal./1g11(دحاومارجلكلًارعس11وحنبمسجلادّوزي

ًارعس11×نهدمارج100=دحاورتلاهرفوييتلاتارعسلاةيمكّنإف،اذبو

.رعس1100-

صاصتماىلعدعاسيو،كيلونيللايساسألاينهدلاضمحلابمسجلادوزيو،ةقاطللزكرمردصمهنأيفنهدلابلحتسمدئاوفلثمتت

.نهدلاىفةبئاذلاتانيماتيفلا
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ءاملايفنابوذلللباقريغهنأل:ليلاحملاهذهبهطلخبنجتبجيو،ةينيمألاضامحألاوزورتسكدلاليلاحمنعًالصفنمنهدلابلحتسمخضي

.(تافاضملاوةينيمألاضامحألاوزورتسكدلاطقفًاعمطلخي)

AdverseReactions(ةدروألالالخنهدلابلحتسمليلاحمخضلةسكاعملعفدودرىضرملاضعبرهظي to IntraVenous Fat Solutions((لثمتت

،تالكشملاهذهنمفيفختللو.ةيرعشقلاو،ةحضاولاريغةيؤرلاو،عادصلاو،ؤيقتلاو،رهظلاوردصلايفمالآبروعشلاو،ةرارحلاةجردعافترايف

ضامحألانمنيمألاةعومجمعزندنعدبكلايفنّوكتتةينيجورتينتافلخم)(BUN)مدلاايروينيجورتينوتاتيلورتكلإللةيرودةروصبليلاحتلا

.مدلايفلورتسلوكلاتايوتسمو،ماريسلايفةيثالثلاتاديرسيلجلاو،(تانيتوربلامضهءانثأيفةينيمألا

Totalةلماشلاةيوعملاريغةيتغتلا:ايناث Parenteral Nutrition: TPN

ضيرملاديوزتّنإذإ،ةيعيبطلاهتاجاحىلعديزتنيتوربلاو(ةقاطلا)تارعسلانمةريبكتايمكبضيرملاديوزتلةقيرطلاهذهلمعتسُت

زاهجلامادختسامدعو،مسجلايفنيجورتينلليباجيإنزاوتثادحإىلعهدعاسي،ديرولابنقحلاقيرطنعةيئاذغلارصانعلانماهعيمجهتاجاحب

.ةليوطةّدميمضهلا

كلذكو،(رثكأوأنزولانم%10)نزولايفنادقفعمةيذغتلاءوسو،فعضلاونهولابنيباصملاىضرملاةلماشلاةيوعملاةيذغتلابسانت

.يحطسلاديرولالالخةيوعملاريغوأةيوعملاةيذغتلاقيرطنعةيفاكةيئاذغرصانعىلعلوصحلامهيلعرذعتينيذلاىضرملا

ناكاذإو،ةيجولويسفلاهفئاظوءادأىلعًارداقزاهجلااذهناكاذإ:يمضهلازاهجلاقيرطنعةرشابملاةيذغتلامادختساًامئادلضفي

ةصاخ)يمضهلازاهجلاةردقمدعلاحيفاّمأ.ديرولابنقحلاقيرطنعةيذغتلابةنراقم،ءاذغلانمةيفاكتايمكىلعلوصحلاعيطتسيضيرملا

طرفبوأ،ضارمألادحأباهتباصإوأ،اهباهتلاوأ،اهدادسناوأ،ءاعمألارصقةلاحيفامك،ةيئزجوأةيلكةروصبهفئاظوءادأىلع(ءاعمألاوةدعملا

.ةلماشلاةيوعملاةيذغتلامادختساىلإأجليضيرملانإف،يئاذغلاضيألا

قورحلاىضرمكلذكو،ةيئاذغلاةجلاعمللنوبيجتسيدقنيذلاكئلوأو،ةيذغتلاءوسبنيباصملاناطرسلاىضرم(TPN)ةقيرطلاهذهديفت

تايلمعلاببسبهمادختساويمضهلازاهجلانمةدافتسالانوعيطتسيالمهنكلو،تارعسلاونيتوربلانمًادجةريبكتايمكىلإنوجاتحينيذلا

فندلاوءيرملاضارمأبنيباصملاىضرملاو،نييعيبطلاريغددُجلاديلاوملاةجلاعميفًاضيأةلماشلاةيوعملاريغةيذغتلاديفت،ةددعتملاةيحارجلا

(Cachexia)يدبكلاويولكلالشفلاىضرمو،ماعطللةيهشلانادقفبنوباصملاكلذكو،(لقعلاامبرو،ندبلالماكيفديدشلالتعا)ةديدشلا

.ةلوانتملاةينيمألاضامحألايفليدعتورييغتثادحإمهمزلينيذلانيداحلا

نمًادجةريبكتايمكبضيرملاةيذغتلاهذهدوزتنأنكميو.ةلماشلاةيوعملاريغةيذغتلاىلإجاتحتيتلاتالاحلا(6-6)لودجلاحضوي

لالخعفدُت،رعس600ىلعديزيالامبضيرملادوزتيتلا،طقفزوكولجلابةيوعملاريغةيذغتللًافالخ،ًايمويرعس5000وحنىلإلصت،تارعسلا

SuperiorVena)يولعلافوجألاديرولالصتةرطسق Cava)،زيكرتلايلاعلالولحمللمدلابفيفختلصحيثيح.

.تاعاس(8-4)لالخديرولايفباهتلاثدحييحطسلاديرولالالخزكرملالولحملاخضلاحيفهنأركذلابريدجلاو

.يزكرملاديرولاةطاسوبةلماشلاةيوعملاريغةيذغتلاو،يحطسلاديرولاقيرطنعةلماشلاةيوعملاريغةيذغتللنايبيتأياميفو

يحطسلاديرولاقيرطنعةلماشلاةيوعملاريغةيذغتلا-أ

(Total Parenteral Nutrition (TPN) through Peripheral Vein)

نوهدلاو،مسجلاءانبلةمزاللاةينيمألاضامحألاو،ةقاطللمزاللازورتسكدلايوحتيتلاليلاحملالاخدإةيذغتلانمعونلااذهبدضقي

–Y)فرحلكشىلعلصوممادختسابيحطسلاديرولالالخ،نداعملاو،تانيماتيفلاو،ةيساسألاةينهدلاضامحألاو،(ةقاطلل) Connector) (Y)؛

هتاجاحعيمجمسجللطيلخلااذهرفويثيح،ةينيمألاضامحألاو(زوكولجلا)زورتسكدلاليلاحمبتاينمايتفلاوتاتيلورتكلإلانملكطلخنكميذإ

.(1–7)لكشلارظنا،ةيئاذغلارصانعلانم

.مايأ(10-7)ةّدمديجءاذغىلإةجاحبمهنيذلاىضرملاةيذغتلانمعونلااذهبساني
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يحطسلاديرولالالخةلماشلاةيوعملاريغةيذغتلا:(1-7)لكشلا

(Y-Connectorةطاسوبتافاضملالولحموزورتسكدلاوةينيمألاضامحألابلصوينهدلابلحتسم)

لالخهخضنكميو،عفترمريغهيدلضيألالدعمو،ةرقتسمةتلاحو،ًامارجوليك70نزيغلابصخشل(TPN)لولحمىلعلاثميتأياميفو

:ةيحطسلاةدروالا

:(%7)ةرولبتملاةينيمألاضامحألالولحمنمدحاورتل–

.ًارعس280بمسجلادّوزُي-نيجورتينمارج11.8)ةينيمألاضامحألانمًامارج70ىلعيوتحي

:(%20)زورتسكدلالولحمنمدحاورتل–

.ًارعس680بمسجلادّوزُي-تارديهوبركلانممارج200ىلعيوتحي

:(%10)نهدلابلحتسمنمدحاورتل–

.رعس1100بمسجلادّوزي-نهدمارج100ىلعيوتحي

.اهنمةبسانمتايمك:نداعملاوتايلورتكلإلا–

.ًارعس2060:تارعسلايلامجإ

:يتأيامًافنآةروكذملا(TPN)ةبجوليلحتنمحضتي

.ًامارجوليك70نزيو،ضيألاطرفيناعيالضيرملةيفاكتارعسلاةيمك*

.(موي/مجك/مج0.8×مجك70)ضيرملاةجاحنمرثكأيهنيتوربلاةيمك*

.ةيساسألاةينيمألاضامحألابضيرملانهدلابلحتسمديوزت*

.ةبسانمتانيماتيفلاونداعملاةيمك*

.هالعأةبجولايفنيتوربلاوتارعسلاةدايزبجي،(ةجسنألافازنتساو،قورحلا)عفترملايضيألاداهجإلاةلاحيف*

،ديرولكلاو،مويسينعملاو،مويسلاكلاو،مويساتوبلاو،مويدوصلا:ةلماكلاةيحطسلاليلاحملاعمىطعتنأبجييتلاتاتيلورتكلإلاضعبهذهو

ةسيئرلاتانيماتيفلاعيمجةفاضإنّيعتي،ضيرملاةجاحبسًحايجيردتتاتيلورتكلإلاهذهزيكرتبسنهيففّفختيذلاتقولايفو.تافسوفلاو

.ديدشلاداهجإلاتالاحيف(RDA)ـلافاعضأةثالثىلإضيرملاةجاحلصتدقو.مسجلايفةرشابمهخضلبقلولحملاىلإنداعملاو

ومام

رمألا،ىرخألاتانيماتيفلاونداعملاعماهلعافتىلإًارظن؛هخضلبقلولحملاىلإاهتفاضإنّيعتياليتلانداعملاوتانيماتيفلاضعبدجوت

.تالضعلاقيرطنعضيرمللىطعتيهف،اذل؛ديدحلاويبنيماتيفوكيلوفلاضمحو،(ك)نيماتيفاهلاثمو،اهنمةدافتسالاليلقتىلإيدؤييذلا

الةيحطسلاةدروألانأل،يزكرملاديرولاربعاهنمةبوعصرثكأوه،يحطسلاديرولالالخةلماشلاةيوعملاريغةيذغتلابولسأمادختساّنإ
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(TPN)ـلامادختسانأالإ.ةيمويلاهتاجاحنيمأتلةمزاللاتارعسلانمةريبكةيمكبضيرملادادمإقيعيدقاّمم،زيكرتلاةعفترملاليلاحملالّمحتت

نيجورتينلانزاوتثادحإبعصي،ىرخأةرابعبو.نداعملاوتانيماتيفلاونيتوربلانمهتاجاحةلوهسبضيرمللرفوييحطسلاديرولاقيرطنع

نيحيف،ديدشلايضيألاداهجإلايناعييذلاضيرملاةلاحيفيحطسلاديرولاقيرطنع(TPN)ةلماشلاةيوعملاريغةيذغتلامادختساببجوملا

.ًاطسوتموأًافيفخيضيألاداهجإلاناكاذإكلذقيقحتنكمي

ّنأو،بسحفيبلسلانيجورتينلانزاوتنمللقيةدروألاقيرطنع(موي/رعس500-400)زورتسكدلانمةليلقتايمكميدقتّنأنّيبتدقو

نيجورتينلانزاوتنمللقتةينيتوربريغتارعسلرداصمةيأةفاضإنودنم(d/9ا)(%35-3)اهزيكرتغلبييتلاةينيمألاضامحألاليلاحم

.ةيرورضةيحطسلاةيذغتلاتناكاذإةزكرملاةيذغتلاعابتالططخيثيح،ًاتقؤممدختستو،نيتوربلاةليئضليلاحملاهذهنكلو،يبلسلا

:ةيتآلاتالاحلايفيحطسلاديرولالالخ(TPN)ةلماشلاةيوعملاريغةيذغتلامدختست،ماعهجوبو

.يبلسلانيجورتينلانزاوتثودحنم(Diminish)ّدحلا–

.ةيمويلاضيرملاتاجاحلماك–مفلابةيذغتلاعماهداحتاب–رفوتدقيتلا،تارعسلاونيجورتينلاتاجاحلةيئزجلاةيطغتلا–

.رخآىلإنيحنمةيمويلاتاجاحلايلامجإنيمأت–

يحطسلاديرولاقيرطنع(TPN)طيطختلةيساسأتاداشرإ

(Basic Rules in Planning Peripheral Parenteral Nutrition)

.(5-7)و،(4-7):نيلودجلارظنا،mOsm/L(900-800)نملقأيئاهنلالولحملاةيزومسأىلعةظفاحملا-1

.هخضدارملايئاهنلالولحملاةيزومسأضفخو،ًايمويةمّدقملاةينيتوربلاريغتارعسلاةدايزلنهدلابلحتسملامعتسا-2

.مويمسجلانزونممارجوليك/مارج5.2وأ،ةينيتوربلاريغةيمويلاتارعسلايلامجإنم(%70-60)وحنبنوهدلاماهسإ-3

(%5.3-3)ةينيمألاضامحألاليلاحمضعبنأبًاملع،لولحملايفتانورتكلإلاىوتحمليلديصلاوبيبطلاكاردإنمدكأتلا-4

.(Electroytes)نداعملاتاتيلورتكلإنمةيباجيإتايمكىلعيوتحتةيحطسلاةدروألاقيرطنعخضللةصصخملا

.(Thrombophlebitis)يرثختلاديرولاباهتلاىلعتامالعروهظدنع(Regularly)ماظتنابنقحلاعضومرييغت-5

.ةيرودوةمظتنمةروصب(كيلونيللاضمحو،نداعملاو،تانيماتيفلاو،نهدلابلحتسمو،تانيتوربلا:لثم)ةيئاذغلارصانعلالاصيإ-6
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ةيوعملاريغةيذغتلالاحخيبتايلورتكلإلاونيجورتينلانمةرولبتملاةينيمألاضامحألاليلاحمىوتحم:(47)لودجلا

(Electrolyte and Nitrogen Content of Crystalline Amino Acid Solutions for parenteral Nutrition)

ديسلامويدوصلامويساتوبلامويسينغملاتاتيسألاديرولكلاروفسوفلانيجورتينلاةيزومسألا

Sedu.sa Potassium Magnesium Acerate Choride Phosphorus Nitrogen Osmolarityن

Drodue (mBo L) (mDEq.L) (mBo L) (mDEdD) (mlBa) (mnnolofPiper liter) (g L) (mBo L)

Standard

(يسايقلا)

Aminosyn 10% () 5.4 () 148 () () 15.7 1.000 5.3

Aminosyn 8.5% W/Olytes () 5.5 () 90 35 () 13.4 850 5.3

Aminosyn 8.5% + 1ytes 70 66 10 142 98 30 13.4 1.160 5.3

Aminosyn II 10% 45 () () 72 () () 15.3 873 5.0-6.3

Aminosyn II 8.5% 33 () () 61 () () 13 742 5.0-6.5

FreAmine 10% 10 () () 89 <3 10 15.4 950 6.5

FreAmine III 8.5% 10 () () 72 2 10 13.0 810 6.6

Nowamine 15% () () () 151 () () 23.7 1.388 ـ5.26.0

Procalamine 3% 35 24 5 47 41 3.5 4.6 735 6.8

Travasol 10% () () () 87 40 () 16.5 1.000 6.0

Travasol 8.5% w/olytes 3 () () 73 34 () 9.3 520 6.0

Travasol 8.5% + 1ytes 70 60 10 141 70 30 14.3 1.160 6.0

Travasol 3.5% M 25 15 5 54 25 7.5 5.9 525 6.0

Catabolic ( يمدهلاضيألا (

Aminosyn-HBC7% 7 () () 70 42 () NA 665 5.2

BranchAmin 4% () () () () () () 4.43 316 6.0

FreAmine HBC 6.9% 10 () () 57 <3 () 9.7 620 6.5

Hepatic(يدبكلالشفلا) Failure

HepatAmine 8% 10 () () 62 <3 10 12.0 785 6.5

Renal(يولكلالشفلا) Failure

Aminess 5.2% () () - 50 () () 6.6 416 6.4

Aminosyn_RF 5.2% () () 105 () () 7.7 475 5.2

Nephramine 5.4% 5 () () 44 <3 () 6.5 435 6.5

RenAmin 6.5% () () () 60 31 () 10 600 5.0-7.0

Pediatric(لافطألا)

Aminosyn-PF 10% 3.4 () () 46 () () 15.2 834 5.0-6.5

Trophamine 10% 5 () () 97 <3 () 15.5 875 5.0-6.0

,Alpers:عجرملا DH،(م2002)نورخآو.

:هفصولابةصاخلاتامولعملاىلاعوجرلابجياذهللودجلااذهدادعإدعبتريغتامبرهالعأتاجتنملادادعإ

Formulation may have changed since the preparation of this table. Consult prescription Information.

.ةزكرملا(زوكولجلا)زورتسكدلاليلاحمبتارعسلاىوتحموةيزومسألا:(57)لودجلا

زورتسكدلازيكرت.ا

%70 %50 %20 %10 %5

3500 2500 1000 500 250 )MOsmol/L( ةيزومسألا

238 170 68 34 17 ىوتحم( لم100/رعس)تارعسلا

تارديهلايداحألازورتسكدللةيرعسلاةميقلاساسأىلعتارعسلاباسحمت*

(DextroseMonohydrate)(دحاومارجلكلرعس3.4)يراجتلاعينصتلاخيبمدختسملا.

.ا
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يحطسلاديرولالالخةيوعملاريغةيذغتللىساسألاليلاحمريضحت

(Preparation of Base Solutions for Peripheral Vein Parenteral Nutrition)

.يزكرملاديرولالالخ(TPN)ـلايفلاحلاوهامك،زكرملازورتسكدلابةينيمألاضامحألالولحمطلخبةلاحلاهذهيفساسألالولحمرضحي

يف%10ىلعيئاهنلازورتسكدلالولحمزيكرتديزيالأبجي:يحطسلاديرولالالخ(TPN)ـلاةلاحيفةيزومسألاضفخةيمهأىلإًارظنو

يئاهنلاهاوتحمنوكيس(زكرملازورتسكدلابًايراجتّدعُملاةينيمألاضامحألالولحمطلخنمجتانلا)ساسألالولحمنأةاعارمو،ساسألالولحم

.ضعببامهضعبنيلولحملاطلخببسبًاضفخنمتاتيلورتكلإلانم

NutrientSolutions)ةلماشلاةيوعملاريغةيذغتلاليلاحم for Parenteral Nutrition)

(BaseSolutions)ساسألاليلاحم-1

زورتسكدلا(ةفيلوت)طيلخزيهجتمتيو.نداعملاوتانيماتيفلاامهيلإفاضي،ةينيمألاضامحألاوزورتسكدلانمًاطيلخساسألالولحملمشي

.ًايراجترفاوتملاةينيمألاضامحألالولحمبمقعملازورتسكدلالولحمطلخبكلذو،ىفشتسملاةيلديصيفةمقعمةينقتمادختسابةينيمألاضامحألاو

دعاسيو.ةيوعملاريغةيذغتلاةلاحيفمدختستو،ةيراجتةروصبرفاوتتيتلاةينيمألاضامحألاليلاحمصئاصخ)5–7(لودجلاحضوي

.ةطولخملاليلاحملايفنداعمللبسانملايئاهنلازيكرتلاباسحىلعنداعملانمليلاحملاهذهىوتحمفالتخا

امبو،يحطسلاديرولالالخةيوعملاريغةيذغتلاةلاحيفةينيمألاضامحألانم(%5-3)هتبسنامىلعيوتحتيتلاليلاحملاًابلاغمدختست

.نداعملاتامغدمىلعيوتحتاليتلاليلاحملامادختسانكميهنإف،ليلاحملاهذهلنداعملازيكرتةدايزنكميهنأ

.ةيمويلانداعملايلامجإلةيبطةفصوىلإضيرملكجاتحي،اذل؛نداعملانمضفخنمزيكرتىلعةينيمألاضامحألاليلاحممظعميوتحت

رظنا،ةينيمألاضامحألاو،زورتسكدلالولحمنملكل)WeightedAverage(نزولاطسوتمنم(طيلخلا)ساسألالولحملةيزومسألاريدقتنكميو

ركذامكو.زورتسكدلاو،ةزكرملاةينيمألاضامحألاليلاحمنملكلتارعسلاىوتحموةيزومسألاناحضوينيذللا(5-7)و،(4-7)نيلودجلا

.مارجلكلرعس34وحنبمسجلادّوزُي(ةدروألاقيرطنعDextroseMonohydrate)هدحوزورتسكدلانأساسأىلعتارعسلاىوتحمبسحُي،ًافنآ

لولحمنإف،كلذىلعًءانبو.مسجلايفتانيتوربلاعينصتللمعتستاهنأل:تارعسللرداصماهفصوبةينيمألاضامحألابسحتال،لباقملايفو

ساسألولحمنمًادحاوًارتليطعي:(%85)ةينيمألاضامحألانمرتليللم500عم(%50)زورتسكدلانمرتليللم500ىلعيوتحييذلاساسألا

.ةينيمألاضامحألانمًامارج425و،ًارعس850وحنبمسجلادّوزُياموهو،زورتسكدمارج250ىلعيوتحي

عافتراىلإكلذنمرثكأزوكولجلاخضلدعمةدايزيدؤتذإ،ةقيقد/مارجوليك/تامارجيللم7لدعمبزوكولجلاخضىلعةظفاحملابجي

.(FattyLiver)دبكلامخشتو،مدلايفزوكولجلاىوتسم

رفاوتت.نيجورتينلانمدحاومارجوحنبمسجلادّوزتةينيمألاضامحألانمتامارج5.9لكنإف،ةينيمألاضامحألاليلاحمىلإةبسنلاباّمأ

ضامحألانمةعفترمبسنىلعمهبةصاخلاتابجولايوتحتثيح،(4-7لودجلارظنا)يولكلالشفلاىضرمبةصاخةينيمأضامحأليلاحمًاضيأ

مهف،اذل.ةيساسألاةينيمألاضامحألانمةدئازتايمكىلإنوجاتحيال(ىلكلاليسغ)ةزليدللنوعضخينيذلايولكلالشفلاىضرّمنأالإ،ةينيمألا

. (Standard AA Solutions) ةيسايقلاةينيمألاضامحألاليلاحمنوطعي

داهجإلاةلاحيفةداعمدختستيهو،(BCAA)ةلسلسلاةعّرفتملاةينيمألاضامحألانمةعفترمبسنىلعيوتحتليلاحمرفاوتت،لثملابو

ةينيمألاضامحألانأبًاملع،)4–7(لودجلارظنا،)PorasystemicEncephalopathy(يغامدلالالتعإلاو،يدبكلالشفلاو،عفترملايضيألا

هذهفعضيضيألاداهجإلاةلاحيفنيجورتينلانزاوتنيسحتل،ةعّرفتملاةينيمألاضامحألالسالسنم(%25–20)وحنىلعيوتحتةيسايقلا

ةيئانثلاةينيمألاضامحألاو)Tyrosine(نيسوريتلاو،)Taurine(نيروتلاضمحىلعيوتحتف)Pediatric(لافطألابةصاخلاليلاحملااّمأ

Throphamine, . (Aminosyn–PF ) (Dicarboxylic Amino Acids) ليسكوبراكلا

.يحطسلاديرولالالخةيوعملاريغةيذغتللساسألالولحمريضحتةقيرطحيضوتلنيلاثميتأياميفضرعتسن
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(Travaso%3.5M%3.5ةينيمألاضامحألالولحممادختسابنييسايقنيلولحمريضحًتالوأنّيعتي M).نيساسألانيلولحملاالكنأالإ

جمددنع،نكلو.(هينتوربلاريغتارعسلا:نيجورتينلا)ةينيتوربلاريغتارعسلاىلانيجورتينلانمةبسانملاةبسنلابضيرملانادّوزيالامهدحو

(Combination)ًايضيأًاداهجإيناعييذلاضيرملاديوزتنكميهنإف،امهيلكوأ،مفلابماعطلالوانتوأ،نهدلابلحتسميفهذهساسألاليلاحم

MildMetabolic(ًالدتعم Stress(ةيفاكتايمكب(Satisfactory)امهنمةيمويلاهتاجاحيبلت،نيتوربلاوتارعسلانم.

:1لاثم

ضيرملادّوزيدق)نهدلابلحتسمعمًابسانمنوكيو،ةيزومسألاعفترمو،تارعسلاونيتوربلانمىوتحملاعفترميساسألولحمريضحت

:(تارعسلاونيتوربلانمةيمويلاهتاجاحب

:(TravasoإM%3.5)ةينيمألاضامحألالولحمنمرتليللم800–

:يأ؛ةينيمألاضامحألانمًامارج28ىلعلولحملااذهيوتحي

([x80035]28=1000ب)؛

؛نيجورتينمارج4.75=28:5.9

.ًارعس112=4×28

mEg/L)ينيمألاضمحلاةيزومسأ* 450= (%3.5) Travasol،(4-7)لودجلارظنا.

:(%50)زورتسكدلالولحمنمرتليللم200–

(100=200:1000×500]):يأ؛زورتسكدلانممارج100ىلعلولحملااذهيوتحي

.340=34×100يأ،ًارعس340ىلعلولحملااذهيوتحي

.(5-7)لودجلارظنا،2500mOsm/L=زورتسكدلالولحمةيزومسأ*

.رتليللم1000=200+800=طلخلادعبنيلولحملامجحيلامجإ،نذإ

.رتل/ًارعس340=ةينيتوربلاريغتارعسلا

.رتل/ًامارج28=ساسألالولحميفنيتوربلاىوتحم

:يأ؛860mOsm/L=ساسألالولحملاةيزومسأ*

([2500x200]1000ـب)+([800x450]1000ـب)

860=360ــ500

–Co(كرتشمخضهبحاصينأبجيساسألالولحملااذه Infused(يسايقلالولحملاةيزومسأضفخلكلذو؛نهدلابلحتسمل.

:2لاثم

:مفلابماعطلالوانتدنعًابسانمنوكيو،ةيزومسألاضفخنمو،نيتوربلانمىوتحملاطسوتمساسألولحمريضحت

: (%3.5) (Travasol) ةينيمألاضامحألالولحمنمرتليللم500 –

(17.5=1000:[35×500)يأ،ةينيمألاضامحألانمًامارج17.5ىلعلولحملااذهيوتحي

(2.97=17.5:5.9):يأ؛نيتوربلانمتامارج2.97ىلعلولحملااذهيوتحي

70=4×17.5يأ،ًارعس70ىلعلولحملااذهيوتحي

450mEg=لودجلانم)Travasol()3.5%(ينيمألاضمحلاةيزومسأالم /L.
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:(%10)زورتسكدلالولحمنمرتليللم500–

(50=1000[100×500])يأ؛زورتسكدلانمًامارج50ىلعلولحملااذهيوتحي

170=34×50:يأ:ًارعس170ىلعلولحملااذهيوتحي

500mOsm/L=لودجلانمزورتسكدلالولحمةيزومسأ

:نذإ

=طلخلادعب(ساسألالولحملا)نيلولحملامجحيلامجإ•

.رتليللم1000=500+500

.رتل/ًارعس170=ساسألالولحملايفةينيتوربلاريغتارعسلا•

.رتل/ًامارج175=ساسألالولحملايفنيتوربلاىوتحم•

=ساسألالولحملاةيزومسأ*

475mosm/L:يأ:([500x500]1000ب)+([500x450]1000ب)

(225 + 250)

(475)

LipidSolutions)(نهدلاتابلحتسموأ)نهدلاليلاحم-2 or Lipid Emulsions)

،بسحفساسألاينهدلاضمحلابمسجلاديوزتىلعةيحطسلاةدروألالالخةيوعملاريغةيذغتلايفنهدلاتابلحتسملامعتسارصتقيال

خضينيحو،مارجلكلاًرعس11وحنبمسجلانهدلابلحتسمدّوزيو.ةينيتوربلاريغةيمويلاتارعسلانمةعفترمبسنبمسجلاّدمتاهنإلب

رعس1600وحنىلعًايمويلصحيضيرملانإف،يناثلالاثملايفامك،ساسألالولحملانمرتليللم3000عم(%10)نهدلابلحتسمنمرتليللم1000

(11x100+3x170)(3×17.5)نيتوربمارج54ىلعو،(%68وحنبنوهدلادّوزت)ينيتوربريغ.

،لوألالاثملايفامك،ساسألالولحملانمرتليللم3000عم(%10)نهدلابلحتسمنمرتليللم1000ضيرملاءاطعإّنإف،اهسفنةقيرطلابو

نّيعتي،نيتلاحلااتلكيفو.(3×28)نيتوربمارج87و،(%52وحنبنهدلادّوزي)(11x100+3x340)رعس2100وحنضيرمللًايمويرفويكلذّنإف

.مويلايفلئاوسلانمتارتل4ميدقت

ىلإًارظن،ةيحطسلاةدروألالالخ(TPN)مادختسابًابعصًارمأّدَعُيةليوطةّدميباجيإلانيجورتينلانزاوتىلعةظفاحملانإف،ماعهجوبو

ديوزتل(Intermittent)عطقتموحنىلعهلامعتساوأ،ًايمويةقاطللًاردصمنهدلابلحتسملامعتسانأامك.يرثختلاديرولاباهتلالاثودحراركت

تابلحتسمصئاصخحضوييذلا(6-7)لودجلارظنا،(LipidClearance)نهدلاءالخإوصيلختعبتتبلطتي،(EFA)ساسألاينهدلاضمحلا

.%30و،%20و،%10زيكرتبيراجتقاطنىلعةرفاوتملاو،ةيوعملاريغةيذغتلايفةمدختسملانهدلا

.ةيوعملاريغةيذغتلانيبةمدختسملانهدلاتابلحتسمصئاصخ:(6-7)لودجلا

نهدلابلحتسم

Intralipid Intralipid Intralipid Liposyn Liposyn Liposyn Liposyn ةصيصخلا( ةفصلا)

10% 20%

30% || 10% || 20% ||| 10% ||| 20%

تيزتيزتيزتيزتيزتيزتيزتيزلاردصم

ايوصلالوفايوصلالوفايوصلالوف،ايوصلالوف،ايوصلالوفايوصلالوفايوصلالوف

مطرقلاتيزمطرقلاتيز
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.نهدلابلحتسما

(مارجوركيم)ةرطقلامجح

0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4

(mOsmol /L) ةيزومسألا

260 268 200 320 340 284 292

(لم/رعس)تارعسلا

1.1 2 3 1.1 2 1 2

ىلامجإنم%)كيلونيللاضمح

50 50 50 66 66 54 54

(نهدلا

يلامجإنم%)كينيلونيللاضمح

9 9 9 4 4 8 8

(نهدلا

نيبامحوارتيزيكرتب،(Emulsifiersبلحتسملماع)لورسيلجلاو،(مطرقلاتيزوأ)ايوصلالوفتيزنمنهدلاليلاحمنّوكتت

.لورسيلجلانمتارعسلاةيقبيتأتو،(نهدمارج/ًارعس11وأ)رتليللملكلرعس1.1وحنب(%10اهزيكرت)مسجلادّوزتيهو،(%30-10)

ًايساسأًاردصمّدَعُتيهف،اذل؛(LinolenicAcid)كينيلونيللاضمحو،(LinoleicAcid)كيلونيللاضمحىلعناهدلاتابلحتسميوتحت

(Coadministrationًاعماهخض)اهميدقتّنإف،(Isotonic)زيكرتلاةيواستمتابلحتسملاهذهّنأامبو.ةزكرملاتارعسلاوةيساسألاةينهدلاضامحألل

.ةيحطسلاةيوعملاريغةيذغتلاةلاحيفةزيمّدَعُياّمم،لولحمللةيزومسألايلامجإضفخيساسألالولحمعم

لدعمنأبًاملع،ةحارلاءانثأيفةقاطلافرصىلعديزتتالدعمبو،ةعرسباهخضدنعةماستاريثأتثدحتدقنهدلاتابلحتسمّنأركذُي

.ةعاسلكمسجلانزونممارجوليكلكلمارج(0.05–0.03)نيبحوارتينهدلاخض

ElectrolytesandTraceMinerals)ةيوعملاريغةيذغتلايفىرغصلانداعملاوتاتيلورتكلإلا-3 for Parenteral Use)

ةبجولابةدرفنمتاتيلورتكلإلاتافاضممظعمبلطتو،ًادجةمقعموةرهطملاوحأيفساسألاليلاحمىلإتاتيلورتكلإلاونداعملافاضت

PremixedElectrolytes(ًاقبسمةطولخمتاتيلورتكلإتافصوًاضيأدجوت.بيبطلااهبتكييتلاةيبطلا Formulations(امك.اهمادختساضيرمللنكمي

ComperhensiveVitamin(ةلماشلاتانيماتيفلاتارضحتسمتايفشتسملامظعميفرفاوتي Preparations(ىلعيوتحتيهو،ةيوعملاريغةيذغتلل

تانيماتيفلاتارضحتسمىلإكنيماتيففاضيالو،ًادرفنمًابلاغجنيماتيفيطعيو.ءاملاىفةبئاذلاتانيماتيفلاو،نهدلاىفةبئاذلاتانيماتيفلا

.ةلماشلا

يأ؛(%50–25ةدئاسلا)ةيمويلاةينيتوربلاريغتارعسلايلامجإنم(%70-60)نمرثكأنوهدلالثمُتالأبجي،اهعيمجلاوحألايفو

موي/رعس900-500)ًايرورضزوكولجلابكرّمدَعُي،رخآبناجنم.مويلكلغلابلاصخشلامسجنزونممارجوليكلكلمارج25ىلعديزتال

ضامحألانمهيلعلصحيهنإف،زوكولجلابمسجلاديوزتمدعلاحيفو.نيجسكألاىلإجاتحتيتلاىرخألاةجسنألاوغامدلاةجسنأل(نيغلابلل

.(Gluconeogenesis) عينصتلاقيرطنعةينيمألا

رطسقلالاخدإةطقندنع–نكمأنإ–ساسألالولحمبطلخلاةيلمعمامتإبجي،نهدلابلحتسمل(Cracking)رّسكتثودحبنجتلو

.ديرولايف(Catheter)(يطاطمبوبنأ)

لمع(نيغلابلل%10نهدلابلحتسمخضب)ةجلاعملاءدبدنعىصويو،(TubingSets)بيبانألانمتاعومجمةطاسوبنهدلابلحتسمخضي

بلحتسملةيمويلاةعرجلانمىلعألادحلاضيرملاءاطعإبجيو.قئاقد5ةّدمةقيقدلكلًابيرقتدحاورتليللموهو؛(ATestDose)ةعرجلارابتخا

.كلذدعبًايمويهمزلتيتلاةيمكلاديدحتعم،لوألامويلايف(مارجوليك/لم5)%10نهدلا

بّبستيسالإو،ةيهانتمةقدبلطتيهمادختسانكلو،ةدحاوةّوبعىفنهدلابلحتسمعمساسألالولحمنمطيلخًاثيدحقاوسألاىفرفاوتدقو

( (Three–in–one System) (Total Nutrient Admixtures) لماكتملاةيئاذغلارصانعلاجيزممساطيلخلااذهىلعقلطُي.تالكشملاسلضعبيف

.(Lbag-3)تارتلةثالثيوحتةدحاوةبيقحًايمويضيرملاىطعيو
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:CentralVein)يزكرملاديرولاقيرطنعةلماشلاةيوعملاريغةيذغتلا-ب TPN)

هجتملا(SubclavianVein)يوقرتلاتحتديرولاىلإ(يطاطمبوبنأ)رطسقلاقيرطنعةيئاذغلارصانعلاخضةيذغتلانمعونلااذهبدصقي

.(2–7) لكشلارظنا ،(Superior Vena Cava) يولعلافوجألاديرولاىلإ

CatheterةلماشلاةيوعملاريغةيذغتلارطسقInsertionلاخدإلةداعمدختسيو،فتكلاةقطنميفيوقرتلاتحتديرولاعقي of TPN.ًابلاغخضتو

ةيذغتلاليلاحملًافيفختبّبسُتمدلانمةريبكةيمكهنمّرمتو،مجحلاريبكيزكرملاديرولانأل؛هنم(2000mOsm)زيكرتلاةعفترملاليلاحملا

ةعفترملاليلاحملاّدَعُتامك.تالكشملانمامهريغو،ديرولاباهتلاو،ةيومدةطلجثودحعنملًايرورضليلاحملافيفخّتدَعُيو.زيكرتلاةعفترملا

وحوم

.ةفزنتسملاةينيتوربلاةجسنالاضيوعتو،مسجلايفبجوملانيجورتينلانزاوتثادحإلةمهميزكرملاديرولانمخضتيتلازيكرتلا

تايلمعلاىضرمو،نيتوربلاوتارعسلاصقنءاّرجةيذغتلاءوسنوناعينيذلاىضرملاو،ةديدشلاقورحلاىضرمةيذغتلانمعونلااذهبساني

.ةليوطةّدمؤيقتلاوألاهسإلانوناعينيذلاىضرملاو،ةدعًامايأمفلاقيرطنعةيذغألالوانتنوعيطتسيالنيذلاةيحارجلا

.يزكرملاديرولالالخةلماشلاةيوعملاريغةيذغتلا:(2-7)لكشلا

:يزكرملاديرولاةطاسوبهخضنكميلولحمىلعلاثميتأياميفو

(%8.5)ةينيمألاضامحألالولحمنمرتليللم500+(%50)زورتسكدلالولحمنمرتليللم500

(4x42.5)=نيلولحملايفتارعسلاةيمك،نذإ + (34x250)=1020ًارعس.

ففخملا(رتليللم1000)لولحملاخضيو.لولحملافيفختىلإ(رتليللم1000يلامجإلا)لولحملكنمرتليللم500مادختسايفببسلاىزعيو

ةيمكدازت،تاعاسلاهذهءاضقنادعبو.ةيزومسألاوزوكولجلانمعفترملازيكرتلاعمفيكتللةصرفضيرملاءاطعإفدهب،ةعاس24لوألالخ

زيكرتلالماكلازورتسكدلالولحمونهدلابلحتسمضيرملاىطعيّمث،ًارعس2020وحنغلبيةيمويلاتارعسلايلامجإّنإيأرعس1000وحنبتارعسلا

تانيماتيفلاىلع(زورتسكدلالولحم)ريخألالولحملايوتحينأو،ةعاس24لكرعس3000وحنىلعضيرملالصحينأبجيو.ثلاثلامويلايف

.مدلايفزوكولجلاىوتسمعفترالاحيف،نيلوسنألاًانايحأو،نداعملاو

ةعبرأدجوتو.ةيذغتلانمعونلااذهيف(دحاويفةثالثجيزم)لماكتملاةيئاذغلارصانعلاجيزممدختستًاثيدحتايفشتسملاضعبتذخأدقو

:يه،يزكرملاديرولالالخخضتيتلا(7-4لكشلارظنا)لماكتملاةيئاذغلارصانعلاجيزمليلاحمنمعاونأ

.ىضرملامظعملمئالموهو،نيجورتينلاطسوتمجيزم–

.زيكرتلاعفترمجيزم–

Major)جيسنوأوضعةباصإلثم،ًاديدشًاداهجإنوناعينيذلاىضرمللنامئالمثلاثلاويناثلاناعونلاو.ًادجزيكرتلاعفترمجيزم–

Trauma(نيتيلكلاةمالسةطيرش،ةسيئرةباصإ.

.نيتيلكلليفيظولالالتخالاةلاحيفمئالموهو،نيجورتينلاضفخنمجيزم–
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Intermediate–Nitrogen(نيجورتينلاةطسوتملاةبجولايوتحت TPN Formula(نم%60نإثيح،ًارتليللم786يفرعس1000وحنىلع

لكل(نيجورتينلانممارج63)ةينيمألاضامحألانمًامارج40ىلعيوتحتيهو،نهدلا%24و،نيتوربلا%16و،زوكولجلااهردصمتارعسلا

.(ةينيتوربريغتارعس840)رعس1000

جاتحيالدقو.(TPNFormula)ةلماشلاةيوعملاريغةيذغتلاةبجوديدحتلنيتوربلاوتارعسلانمضيرملاةجاحباسحبجي،ماعهجوبو

ًاجذومنضرعييذلا(3-7)لكشلارظنا،ساسألالولحمطقفخضييأ،ةلماشلاةيوعملاريغةيذغتلاءانثأيفنهدلابلحتسمىلإًانايحأضيرملا

TPNOrder)ةلماشلاةيوعملاريغةيذغتلابلطل Form)ىزكرملاديرولاقيرطنع.

:يزكرملاديرولاقيرطنع(TPN)ـلطيطختلايفةيساسأتاداشرإ

.ثولتلاثودحبنجتلبيبانألالاصيإو،رطسقلالوادتءانثأيفةمقعمقئارطمادختسا•

.(TPN)ـلالولحمخضءدبلبقو،رطسقلاعضودعب(ChestX-Ray)ردصللةعشألمع•

.ةعاس24لكبوبنألارييغت•

500و،(%8.5)ةينيمألاضامحألانمرتليللم500ىلع،يزكرملاديرولالالخ(TPN)ـلاةلاحيففولأملاساسألالولحمءاوتحا•

يفيباجيإلانيجورتينلانزاوتثدحيف،نيجورتينلانمةبسانمتايمكيسايقلالولحملااذهرفويو.(%50)زورتسكدلانمرتليللم

.مويلايفتارتل(4-3)لدعمبىطعينيح،ىضرملامظعملمسجلا

لكنمةبسانملاتايمكلاذخأّمث،(Independently)ةدحىلعلكتارعسلاونيتوربلاتاجاحباسحيهةقدقئارطلارثكألعل•

–هللاءاشنإً–اقحالشقاننس).ةينيمألاضامحألاليلاحمصئاصخحضوييذلا(4-7)لودجلارظنا،رصانعلاهذهنمرصنع

.(يدبكلالشفلاويولكلالشفلاةلاحيف(Modified–AA)ةرّوحمةينيمأضامحأىلعيوتحتيتلاةيساسألاليلاحملامادختسا

مهملانمف،اذهل.(4-7لودجلارظنا)نداعملاتاتيلورتكلإنمةفلتخمتايمكىلعيوتحتةينيمألاضامحألاليلاحمنأةظحالم•

(Prescription)ةيئاودلاةفصولاةباتكدنعةينيمألاضامحألالولحميفتاتيلورتكلإلاىوتحمرابتعالايفيلديصلاذخأينأًادج

.ساسألالولحملانيوكتل،زكرملازورتسكدلابةينيمألاضامحألا

تاتيسأو،مويدوصلاديرولك:لثم،اهنم(ActualAdditive)يلعفلافاضملاديدحتب(MajorMinerals)ىربكلانداعملاةفاضإ•
وب*

تانوينالانمدحاولكزيكرتديدحتيه؛ةقدرثكاىرخاةقيرطبوا.مويسينغملاتانوكيلجو،مويساتوبلاديرولكو،مويدوصلا

تانايبلاهذهدعاستو،(TPN)ـلاةلاحيفتاتيلرتكلإللنيغلابلاىضرملاتاجاح(7–7)لودجلايفتانايبلاحضوتامك.ًادرفنم

.بلطلادادعإءانثأيفةيمكلاديدحتىلعةيذغتلايصاصتخاوأبيبطلا

مويسينغملاةيمكديزتالأبجيو.يواستلابةيمويلا(TPN)ـلا(Bottles)ريراوقىلعتاتيلورتكلإلانمةيمويلاتاجاحلاعيزوت•

.(mEa)مارجيللملائفاكم12.2ىلعريراوقلانميألةفاضملا

(TPN) ـلالولحميف،عوبسألايفةّرمتامارجيللم10لدعمبًالصفنمكنيماتيفخضو،مويبلعبمويوأ،ًايمويتانيماتيفلابلط O

يضيألاداهجإلاةلاحيفجنيماتيفنمةيفاضإةيمكبمعدلانكميو.(ًايمويدحاومارجيللم)لماوحلاادعام،ًاعيمجىضرملل

.ديدشلا

لدعمبىطعيثيحب،(3-7)لكشلارظنا،(MVI–12)بلطيفةدراولا،نيغلابلاىضرمللبسانملانيماتيفلاةفصودامتعا•

لدعمبىطعييذلاكنيماتيفبلطكلذكو،(2-7)لودجلايفةحضوملاتانيماتيفلاتايمكيوحتنأىلع:مويلايفتارتليللم10

.عوبسألايفةّرم)Subcutaneously(دلجلاتحتتامارجيللم10
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ىضرملاونييداعلاىضرملليزكرملاديرولاقيرطنع(TPN)ـلاةلاحخيبةيسايقلاساسألاليلاحمىوتحم:(7-7)لودجلا

ساسألاليلاحمليدعتىلإةجاحبنيذلا

(Sample Formulation of Standardized Central Vein TPN Base Solution for the Average Patient and for

Patients Requiring Base Solution Modification)

يبلقلالشفلاةلاحيفمويدوصلالولحم

يسايقلالولخزيكرتلاليلقلامويدوصلاومويساتوبلالولحميولكلالشفلالوالع

(زيكرتلاومجحلاليلق

Elease saise series

Standard series نمةعي-1نا1-5نيبنم Eنوينوي يعيوعةجيتن

(Low volunnellow Na)

Eومنيفعقت--.

Eream Provided byومنققحEasa Eream Provided by Eream Eو......وFrom

Addities aed content aaaae acid Elissa عقوملانيبو asaisse as Elissa عقومعم aaaae acid Elissa عقومعم

Additives - Additives sesea Addities senties Additives sesea

وينوينم

4.25% -
Crystalline amino acids 8.5% 500m1 3001n1 3.18% 500m1 4.25%

Nephramine 5.4% - - -- 5001n1 3.38%

IDextrose 50% 500m1 25% - 500m1 25% -

IDextrose 70% - 5001n1 44% - 3001n1 26%

Sodium (mEq) 35 5 40 - 3 3 - 5 5b c 3 3

Potassium (mEq) 40 - 40 40 -- 40 9 - 9 c - -

Chloride 35 - 35 - -- 0 - - 0 c - -

Calcium (mEq) 4.6 - 4.6 4.6 -- 4.6 4.6 - 4.6 c - -

Phosphorus (mmol)* 7 5 12 7 3 10 6 5 11 c - -

Magnesium (mEq) 8.1 - 8.1 8.1 -- 8.1 8.1 - 8.1 c - -

--c8.1-8.18.1-8.18.1-8.1رفSulfate(mEq

--c4.6-4.64.6-4.64.6-4.6ركGluconate(mEq

2222c3737--58.222.230673730ركAcetate(mEq

Approximate total volunne (g) 10501n1 8301n1 10151n1 8001n1

Amino acids 42.5 25.4 42.5 27.0

Nitrogen 6.5 3.9 6.5 3.2

Protein equivalent 41 24 41 20

Nonprotein calories (kcal) 850 1190 850 714

Caloric Concentration (kcal/ml) 0.81 1.4 0.84 0.89

a) Basedon electrolyte contentofFreAmino III8.5% f) Added as magnesium sulfate 4.06 mEq/ml.

b) Additionalsodiumcan beaddedasNaCl. g) Not ordered bythe physician: theseanions balance the ordered

cations.

c) Additives onlyasindicated byserumlevels.

h) Based on 6.25 g protein pergram nitrogen.

d) Addedas calciumgluconate0.46mEq/ml.

i) Dextrose monohydrate provides 3.4 kcal/g.

3mEq/ml .Phosphorus4.4بe)Added as potassiumphosphate K

mmol/ml.

/تامارجيللم4وحنبىصويو.(3-7لودجلارظنا)كنزلاتاتيربكةروصب(TPN)ـلاليلاحمىلإ(Zinc)كنزلاتامغدمةفاضإ•

.ءاعمألانمكنزللنادقفدوجومدعةلاحيفنيغلابلاىضرملامظعملموي

ةدروألاقيرطنعهئاطعإبكلذو؛(IronDextran)لثمنم)ParenteraIron(يوعملاريغديدحلامادختسابديدحلاصقنةجلاعم•

(lmferon) (Iron Dextran) نمدحاورتليللملوانتبةيداعلاةيمويلاتاجاحلاىلعلوصحلاةداعمتيو . (IM) تالضعلاوأ (IV)

)mgElemental Iron50(يمضهلازاهجلالالخنمديدحللنادقفدوجونيبتلاحيفو.ساسألالولحمىلإةرشابمفاضت،ًايرهش،

.ضيرمللةمّدقملاةيمكلاةدايزبجي،فيزنوأ،حرجوأ

ةروصبدويلاىطعُي،ةليوطةّدم(TPN)ـلاىلعاودمتعانيذلاىضرملاضعبىلعموينيليسلاودويلاصقنضارعأروهظىلإًارظن•

(SelenousAcid)ةروصبموينيليسلاىطعيو،(موي/مارجوليك/دحاومارجوركيم)مويدوصلاديادويأوأ،مويساتوبلاديدويأ

.ًايمويمويندبيلوملانمًامارجوركيم20ءاطعإنكميو.(لمجملايفًامارجوركيم40)

يفعافتراثودحنمللقي،(TPN)لالولحمىلإةرشابم(RegularInsulin)(يداعلا)يعيبطلانيلوسنألاةفاضإّنأةظحالم•

نوجاتحينيذلاىضرملاىلإةبسنلاباّمأ.(TPN)ـلالولحمىلإةيرودةروصبفاضيالنيلوسنألاّنأبًاملع،مدلابزوكولجلاىوتسم

TPN)ةّوبعىلإيعيبطنيلوسنأةروصبةداتعملاةيمويلاةعرجلافصنوأثلثًابلاغفاضيف،(TPN)ـلاءدبلبقنيلوسنألاىلإ
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Bag)،نيلوسنألاىطعي.مدلايفزوكولجلاىوتسمرشؤمبسحو،نقحلامادختسابنيلوسنألانمةيفاضإتايمكبمعدلاكلذيلي

دنعمدرتليللم100لكلمارجيللم200قوفمدلازوكولجىوتسمتابثةلاحيفلبقنمهلوانتمهلقبسيملنيذلاىضرملاىلإًاضيأ

نمتادحو(10-5)وحنبساسألالولحمىلإفاضتنأنكمييتلانيلوسنألانمةيلوألاةعرجلارّدقتو.(TPN)ـلامادختسا

نمليلقتللكلذو؛(يئاهنلازيكرتلا)نورتسكدلانم%25ىلعيوتحي(TPN)ـلالئاسنمرتللكلHumulinيرشبلانيلوسنألا

.مدلايفزوكولجلاىوتسمعافترا

(8-7)لودجلارظنا،ءاعمألايفًاباهتلانوناعينيذلاىضرمللساسألالولحمىلإ(Corticosteroids)ةيرشقلاتانومرهلاةفاضإنكميامك

.ًاعمنينثالاعموأ،دحاويفةثالثجيزمعموأ،ساسألالولحمعماهضعبقفاوتييتلاتافاضملاضعبحضوييذلا

500ميدقتّنأنّيبتدقو.ةدروألاقيرطنعنهدلابلحتسمميدقتنم(EFA)كيلونيللاضمحنمهتاجاحىلعضيرملالوصح•

نكميو.(6-7)لودجلارظنا،(EFA)ـلانمهتاجاحلماكضيرمللرفوي،عوبسألايفنيتّرم(%10)نهدلابلحتسمنمرتليللم

.(موي/ماعطيتقعلم–ةقعلم)مفلاقيرطنعتويزلالوانتنم(EFA)ـلانمهتاجاحىلعلصحينأضيرملل

اذهلو.زوكولجلانمهزيكرتعافتراو،(Hyperosmolar)هتيزومسأعافتراىلإًارظن،ةيادبلايفءطبب(EFA)ـلالولحملاخدإبوجو•

ConstantDrip)تباثلاريطقتلابكسمادختسابةعاس24لوألالخدحاورتلضيرمللمّدقي Infusion)ةيبذاجلابهيلعظفاحييذلا

نوكينأىلع،مايأ(5-4)لالخةيئاذغلاهتاجاحلماكىلعضيرملالصحيثيحب،ًايجيردتميدقتلالدعمدادزيّمث.ةخضملابوأ

.تباثلدعمنمضلولحملاميدقت

،(BUN)مدلاايروينيجورتينوىوتسمو،مدلايفتاتيلورتكلإلاىوتسمو،لوبلاومدلايفزوكولجلاىوتسملةقيقدلاةعباتملابوجو•

ةباجتسافعضةلاحيفنيلوسنألاىلإضيرملاجاتحيدقو.(EFA)ـلالولحمميدقتءدبدنعكلذو؛(OutputUrine)لوبلاجاتنو

.هلمسجلا

لولحملاىلإنهدلانمةيفاضإةيمكةفاضإنكميو،تارتل4يه(TPN)لالولحمنمًايمويضيرمللاهؤاطعإنكميةيمكىصقأ•

.مويلايفرعس3000نمرثكأىلإنوجاتحينيذلاىضرملاةلاحيفتارعسلاةيمكةدايزل

Oلاءانثأيفعوجلابنورعشينيذلاىضرمللنكمي(ـTPN)زاهجلاةحارإنيعتاذإ،نكلو.ًانكممكلذناكاذإمفلابةيذغألاضعبلوانت

.جلثلانمةريغصعطقصمنكميو.ءاملاميدقتىتحالو،مفلابءاذغيأميدقتنكميالف،يمضهلا

هذهلثمتو.مويلايفمارجوليك)0.2–01)ىلعديزتالنزولايفةدايزثدحت(TPN)ةلماشلاةيوعملاريغةيذغتلانأةظحالم•

سابتحاىلعًارشؤمّدَعُيكلذنمرثكأنزولايفةدايزثودحّنإ.ةعاس24لالخمسجلااهعنصينأنكمييتلاةجسنألاةيمكةدايزلا

نمةيلاخ(TPN)ةلماشةيوعمريغةيذغتةيذغتلاءوسنوناعينيذلاىضرملاةيذغتءدبدنعًابلاغكلذثدحيو.مسجلايفلئاوسلا

.طقفزوكولجلالثمنم،ةينيتوربلاريغتارعسلا

.(IBW)هيلعةظفاحمللكلذو،يلاثملانزولاىلإضيرملالصينيح(TPN)ـلاليدعتبوجو•

فازنتساةلاحيف،ًالثمف.مسجلايفةيلضعلاةجسنألاعينصتىلعدعاسي(Exercise)فيفخلايلضعلاطاشنلاةسراممنإ•

Physical)يعيبطلاجالعلاويندبلاطاشنلاّدَعُياذهل.بلقلاةكرحببسبةياهنلاىتحلمعتبلقلاةلضعلظتمسجلاتانيتورب
. . اموحيص

Therapy(ايئاذغمهليهاتديعانيذلاىضرمللادجامهم.
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ةيودألاعم(TPN)ةلماشلاريغةيذغتلاقفاوتىدم:(87)لودجلا

(Compatibility of Total Parenteral Nutrition and Piggybacked Medications)

Threeـ in

Adeligive CCDTOT GE Adeligise ديمععرسيونومع

Albunnin C I Hydrocortisone C X

Annikacin C I Innipenem X X

Aminophyline C C Insulin C C

Amphotericin B I I Iron IDextran C I

Ascorbic Acid C C Isoproterenol C C

Carbenicillin C Kanamycin C C

Lidocaine C C

Cefazolin C C Meperidine C X

Cefoxitin C C N/1 ethicillin C X

Cephalothin C X Metronidazole I I

Cephapirin C C Methyldopate C I

Chloramphenicol C X Mezlocillin C X

Cinnetidine C C Morphine C X

Clindamycin C C NMultivitannins C C

Cyanocobalannin C X Nafcillin C X

Cyclosporine C X Norepinephrine C C

Cytarabine C X Octreotide I I

IDexannethasone C C Oxacillin C C

Digoxin C C Penicillin G C C

Dopamine C C Potassiunn

Doxycyline C X Phenytoin I I

Erythromycin C C Phytonadione C C

Fannotidine C C Piperacillin C C

Folic Acid C C Ranitidine C C

Furosennide C C Ticarcillin C C

Gentannicin C C Tobramycin C C

Heparin C C Vancomycin C C

وحتامولعمدجوتالوأاهبىصومريغ:سكإ،ةقفاوتمريغ:يأ،ةقفاوتمةيس

ةلاحàبساسالالولحمTBN.تاتيلورتكلالاوزورتسكدلاوةينمالاضامحالالولحمنمطيلخىنعي

C, Compatible; l, Incompatible X, not recommended or no information. .

.TPNbase refers to a mixture of amino acid solution, dextrose, and electrolytesة

زورتسكدلاضيرملالمحتنمدكأتللكلذو،ًايمويةمّدقملالئاوسلاةيمكيفةيجيردتلاةدايزلاعمءطببةلماشلاةيوعملاريغةيذغتلاءدببوجو

لّمحتنمدكأتلادنعو.ةعاس24لوأيأ،لوألامويلالالخساسألالولحمنمًادحاوًارتلةداعضيرملاىطعيو.ساسألالولحملامجحو،زكرملا

ىصقألااهّدحب(TPN)ةلماشلاةيوعملاريغةيذغتلاًاثيدحتقبطدقو.مويلايفدحاورتلرادقمبساسألالولحممجحدازيةيمكلاهذهلضيرملا

خضلالدعميفجّردتلابجي،زوكولجلالّمحتمدعوأ،مدلايفركسلاىوتسمعافتراةلاحيف،نكلو.تالكشمةيأثدحتملو(ًايمويتارتل3)

ضيرملادوزتيتلاةبسانملاةيمويلاةيمكلاىلإلصنىتح،ثلاثلامويلايفهسفنلدعملابةدايزلارمتستو،مدلايفزوكولجلاىوتسميفمكحتلل
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.تارعسلاونيتوربلانمهتاجاحلماكب

:يتآلاةظحالم(TPN)ةلماشلاةيوعملاريغةيذغتلاءدبدنعنّيعتيو

.ةرارحلاةجردعافتراةصاخ،ضيرملاىلعرهظتةديدجضارعأةيأةظحالم•

.ًايمويضيرملانزونيودته

.(FlowSheet)لجسلاىلعةيقبتملاةيمكلاو(TPN)ـلالولحمنمةلوانتملاةيمكلانيودتو

.لوبلايف(Ketones)تانوتيكلاوزوكولجلاةبسنسايق•

.(IV Tubing) ًايمويبوبنألارييغت O

.ةعاس48لك)Catheter(رطسقلارييغت•

.لوبلايف(+4)زوكولجلاةبسنعافتراوأ،(د38C")مسجلاةرارحةجردعافتراةلاحيفبيبطلاغالبإ•

ةلاحيفىصوي،ماعهجوبو.مدلايفزوكولجلاىوتسمضافخنابنجتل؛(TPN)ـلا)Discontinuance(فاقيإيفجّردتلابلوجوو

،يزكرملاديرولالولحمنعءانغتسالامث،ةعاس24/رتل(2-1)وحنىلإةمّدقُملاةيمكلاضفختنأ(TPN)لافاقيإيفةبغرلا

.(ةيلاتلا)ةمداقلاةعاسنيرشعلاوعبرألالالخةعاسلكلرتليللم50لدعمب،هب(%10)زورتسكدلادبتساو

ةيوعملاريغةيذغتلاءانثأيفةيضيألافئاظولاةبقارم

(Monitoring Metabolic Functions during Parenteral Nutrition)

هذهنمو،ةيضيأتابارطضاةيأثودحنعفشكلل،ةيوعملاريغةيذغتلاءانثأيفةيرودةروصبةيلمعملاتارابتخالانمديدعلالمعنّيعتي

:تارابتخالا

.(TPN)ةلماشلاةيوعملاريغةيذغتلانملوألاعوبسألالالخًايمويمدلازوكولجومدلاايروينيجورتينوتاتيلورتكلإلاسايق-1

"3اهرادقملوبلاركسىوتسميفةدايزفاشتكامتحيو،(TPN)ـلالالخًايموي)Acetone(نوتسألاولوبلايفزوكولجلانعفشكلا-2

يفركسلاىوتسمساقيّمث،ةعاس48ةّدمتاعاس6لكمدلاركسىوتسمةيادبلايفساقيو.مدلايفركسلاريدقتةرورضىلإ"4وأ

.يركسلابضيرملاةباصإلاحيفةيرودةروصبمدلازوكولجسايقىلعصرحيو.(TPN)ـلاةدملاوطحابصلك

نمصلختيضيرملانأنمدكأتلل،عوبسألايفةدحاوةّرمّمث،ةعاس48ّيضُمدعبّمث،ةيادبلايفةيثالثلاتاديرسيلجلاسايق-3

ةيلمعملاتاسايقلالجأل(TPN)ـلارطسقطخنمةرشابممدلابحسمدعبجي،لباقملايفو.(TPN)ـلاجيزمعمةلخادلانوهدلا

.ةيرودلا

:(TPN)ةلماشلاةيوعملاريغةيذغتلاءانثأيفضيرملاةلاحعبتتصوصخبةحرتقملاتاسايقللنايبيتأياميفو

:(TPN)ـلاءدبدنع-أ

,Bicarbonate)تاتيلورتكلإلاسايق CI , K" , Na)،مدلاايروينيجورتينو(BUN)،نينيتايركلاو(Creatinine)،يلكلامدلاايالخددعو

(CompleteBlood Cell Count :CBC)،نيمويبلألاقباسو،نيمويبلألاو،يولقلازيتوفسوفلاو،تافسوفلاو،مويسينغملاو،مويسلاكلاو(Prealbumin)،

.(AST)AspartateAminotransferaseو،(TotalBilirubin)و،(ProthrombinTime)نيبمورثوربلانمزو،ةيثالثلاتاديرسيلجلاو

:(TPN)ـلاءدبنمةعاس48ىضُمدعب–ب يلىنم--

ه(Prealbumin)نيمويبلألاقباسو،نينيتايركلاادعام،(أ)يفةدراولااهسفنتاسايقلاةداعإ
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:نينثإمويلك–ج

.(أ)ىفةدراولااهسفنتاسايقلاةداعإ

:ةعمجوءاعبرأمويلك–د

(BUN.)و،تاتيلورتكلإلاسايق

لاوتاتيلورتكلإلاادعامعوبسألايفةدحاوةّرمكلذدعباهسايقبىصويهنإف،ةيعيبط(ب)و(أ)يفاهعيمجتاسايقلاتناكلاحيفو

(BUN)،ًايعوبسأتارمثالثناساقيامهنإف.

نيمأةلقانو،(AlkalinePhosphatase)زيتافسوفنيلاكلاو،(SGPT)كيفوريبللكيماتولفلالصم:لثم،دبكلاتاميزنإعبتت-4

.دبكلايف(TPN)ـلاريثأتمدعنمدكأتللمايأ(4-3)لك(SGOT)كيتيساولاسكاللكيماتولفلا

ءانثأيفعوبسألكلقأوأمارجوليك5.1اهرادقمنزولايفةدايزثودحعقوتيو.لئاوسلايفطارفإلاببسبًايمويضيرملانزوعبتت-5

.حالمألاولئاوسلا(Retention)سابتحاىلعًارشؤمّدَعُيمجك5.1نمرثكأنزولاةدايزنكلو،(TPNIntensive)ةزكرملا(TPN)ـلا

.حجانلايئاذغلاعابشإلاىدمىلعًاديجًارشؤمنزولاّدَعُي،ماعهجوبو

ةيوعملاريغةيذغتلاءانثأيفتارعسلاونيتوربلاةيافكىدمةبقارم

(Monitoring Adequacy of Protein and Calorie during Parenteral Nutrition)

نوهدلامكارتىلإريشتنزولاةدايزنكلو،حجانلايئاذغلاعابشإلللهسلارشؤملاةيوعملاريغةيذغتلالالخنزولايفرّيغتلاّدَعُي-1

نزاوتىلعتارشؤملالضفأنّمدَعُي(ةعاس24لالخلوبلاعمجي)(الالN)لوبلاايروينيجورتينسايقنإف،ماعهجوبو.ءاملاو

نزاوتىلإلوصولاىتحمويدعبًامويوأ،ًايموي(الالN)ـلالمعنكميو.(TPN)ـلاةيافكنمدكأتلامدعةلاحيفنيجورتينلا

.يباجيإلانيجورتينلا

ثودحسكعيوهو،(اهريغو،نيريفسنارتلاو،نيمويبلألا)(CirculatingProteins)ةيومدلاةرودلاتانيتوربيفءيطبنسحتثدحي-2

أ
رشؤمّدَعُتاهنأالإ،(ةلاحلامّدقتعبتتلةلعافريغ)ةيوعملاريغةيذغتلاءانثأيفةيرتموبورثنألاتاسايقلايفريغتثدحيال-3

.ةيئاذغلاضيرملاةلاحمييقتءدب

.(TPN)ةلماشلاةيوعملاريغةيذغتلاءانثأيفاهتعباتمبجاولاتارّيغتملا(9-7)لودجلاحضويو

ءاضعألالشفضارمألةلّدعملاةيوعملاريغةيذغتلا

(Modification of Parenteral Nutrition for Disease with Organ Failure)

ParenteralNutrition)يولكلالشفلاىضرملةيوعملاريغةيذغتلا-أ for Renal Failure)

. ( Uremic Syndrome( وأ ( ( Uremia) مدلايفةينيجورتينلاتافلخملاىوتسمعافتراضارعأب (BUN) مدلاايروينيجورتينىوتسمطبتري

يفةينيجورتينلاتافلخملاىوتسمعافتراضارعأثودحيفمهستيتلا(WasteProducts)تايافنلاتاجتنملًاديجًارشؤم(BUN)لاّدَعُياذهل

.مدلا

(Deaminized)نيمألاةعومجمعزنءاّرج(تانيتوربلا)ةينيمألاضامحألاضيأنمجتنتةينيجورتينتافلخميه(الrea)ايرويلانأركذُي

امبنيتوربلانمدحلابجي،يولكلالشفلاىضرمىدليباجيإلانيجورتينلانزاوتىلعةظفاحمللو.لوبلايفزرفتو،دبكلايفةينيمألاضامحألانم

يفضفخدجوي،ىرخأةرابعبو.نيغلابلاصاخشأللنيتوربمارج40وحنيأ،مويلكلمسجلانزونممارجوليكلكلمارج(0.6–0.5)نعلقيال

مسجلانزونممارجوليكلكلنيتوربمارج(1–0.8)وحنةزليدللعضخييذلاضيرملاىطعي،لباقملايفو.ةلوانتملاةيساسألاةينيمألاضامحألا
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:(7–7و،4–7مقرلودج)يولكلالشفلاىضرمليلاحميفةيلاتلاةثلاثلاتافصلاىعارتماعلكشبو.مويلكل

.تاتيلورتكلإلانمليلاحملاهذهىوتحمةظحالم•

.يباجيإلانيجورتينلانزاوتىلعةظفاحمللةيمويلاةينيجورتينلاتاجاحلانمةيمكلقأىلعاهؤاوتحا•

:(1لاثم)ةيلاتلاداوملاطلخنمنّوكتييأ؛(7–7)لودجلاىلعًءانبيولكلالشفلاىضرمبصاخساسألولحمريضحتةيناكمإ•

.(%5.4) (Nephramine) رتليللم500

.(%50،لم500ميلسلاصخشلاةلاحيف)(%70)زورتسكدرتليللم300

رتليللم800

:34x1000)يأ:لم800/ًارعس714=ةينيتوربلاريغتارعسلا،نذإ 300x700).

مجحلاضفخلكلذو،يولكلالشفلاىضرملساسألالولحملاريضحتدنع%50نمًالدب%70ةبسنبزورتسكدلالولحممادختساظحولدقو

.يئاهنلالولحملازيكرتةدايزلو،ايمويمّدقييذلايلامجإلا

=ةيزومسألاّنإف،كلذىلعًاسيسأتو

800/0mosm1270يأ؛لم(500x4401000ـب)+(300x3500300ب).

:نذإ

.(800-1000×1270)يأ،رتل/1587.5mOsm=ةيزومسألا

.(625×نيجورتينلاتامارجددع)يأ:لم800/ًامارج20=نيتوربلائفاكم

.2مقرلاثملايفةدراولاداوملانمنّوكتييدبكلالشفلاىضرملاساسألولحمريضحتًاضيأنكمي

.(%5.4) (Nephramine) رتليللم500

(%50)زورتسكدرتليللم300

رتليللم1000

:نذإ

.رتل/ًارعس850=ةينيتوربلاريغتارعسلا

.رتل/1470mOsm=ةيزومسألا

.رتل/ًامارج20=نيتوربلائفاكم
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(TPN)ةلماشلاةيوعملاريغةيذغتلاءانثأخيباهتعباتمبجاولاتاريغتملا:(9-7)لودجلا

ةلتحالاةرتفلا

عوبسألاخيبتاّرم3

ًايعوبسأناتّرم

عوبسألاàبتارم3

ًايعوبسأناترم

عوبسألاخيبةّرم

عوبسألاàبتارم3

عوبسألاخيبةّرم

عوبسألاخيبةّرم

عوبسألاخيبةّرم

عوبسألاخيبةّرم

عوبسألاخيبةّرم

عوبسألاخيبةّرم

مويلاخيبناترم

ًايموي

عوبسألاخيبةّرم

هيجوتلابسح

هيجوتلابسح

ىلوألاةرتفلا

عوبسألاخيبتاّرم3

عوبسألاàبتارم3

ًايموي

عوبسألاخيبتاّرم3

ايعوبسأناترم

عوبسألاخيبةّرم

ايعوبسأناتّرم

ايعوبسأناتّرم

عوبسألاخيبةّرم

عوبسألاخيبةّرم

مويلاخيبتاّرم(6-4)

مويلاخيبتاّرم(4-2)

عوبسألاخيبةّرم

ًايموي

ًايموي

ًايموي

ًايموي

هيجوتلابسح

هيجوتلابسح

,Krause:عجرملا MV, and Mahan, LK(1984م)،731.ص

FullGlucose)زوكولجلللماكلالوانتلااهيفمتييتلاةّدملاينعتىلوألاةرتفلا* Intake)،تابثاهيفنوكييتلاةّدملاةقحاللاةرتفلاينعتنيحخيب

.ا

اهتعباتمبجاولاتاريغتلا

:ومنلاتاريغتم–

نزولا

(طقفعضرلا)لوطلا

(طقفعضرلا)سأرلاطيحم

:ةيضيأتاريغتم–

:مدلا–أ

Na)مريسلاخيبتاتيلورتكلإلا , K, c)

(BUN)مدلاايروينيجورتين

امزالبلاخيبروفسوفلاومويسلاكلايلامجإ

مدلازوكولج

امزالبلازينيمأسنارت

امزالبلاخيبنيتوربلايلامجإ

مدلاخيبةدعاقلا–ضمحلاةلاح

نيبولجوميهلا

نيبمورثوربلاةّدم

اينومألا

مويسينغملا

كنزلا

ساحنلا

:لوبلا–ب

زوكولجلا

(SpecificGravity)يعونلانزولاوأ،ةيزومسألا

(UUN)لوبلاخيبايرويلانيجورتين

:ةماعتاسايق–

Volumeof)بكسلامجح Infusate)

(هقيبطتلاحخيب)مفلابماعطلالوانت

لوبلامجح

:هفاشتكاوباهتلالانمةياقولا–

(امهريغو،ةرارحلاةجردو،طاشنلا)ةيكينيلكإتاظحالم

WBC)ءاضيبلاحدلاايالخددعلاسح
يبلامدلااي.

(Cultures)ةعارزلا

.ةيضيألاةلاحلل
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دّوزي،هالعأنيلاثملايف(يلاوتلاىلعرتليللم1600وأ،رتليللم2000)نييساسألانيلولحملانمطقفدحاونمنيتروراقمادختسانأركذُي

ChronicRenal)نمزملايولكلالشفلاضيرم Failure)ـلايفعافتراثودحنودنمنيتوربلاوتارعسلانمهتاجاحب(BUN)،طقفكلذبسانيو

.(ChronicHemodailysis)ةنمزملامدلاةزليدلعضخياليذلاضيرملا

AmoreLiberal)ًاعويذرثكألالامعتسالااّمأ Use)(ىلكلاليسغ)ةزليدلاىضرمبسانيفةيسايقةينيمأضامحأيوحتيتلاتابجولانم.

.ساسألالولحمةمءالمنمدكأتللتارعسلاونيتوربلاةيافكىدمكلذكو،تافعاضمةيأثودحعبتتًادجيرورضلانمو

ALow)زيكرتلاضفخنمجيزممادختساًاضيأنكمي Nitrogen Admixture)(دحاويفةثالثجيزم)(4–7لكشلارظنا)لولحمىلعيوتحي

ثادحإنودنمو،(BUN)مدلاايروينيجورتينىوتسمعافترايفببستلانودنمتارعسلانمةريبكةيمكبضيرملاديوزتل،ةيسايقةينيمأضامحأ

.لئاوسلاليمحتيفةدايز

تارعسلانمةزكرمةيمكبضيرملانهدلاضفخنملاجيزملادّوزُيذإ،يولكلالشفلاةلاحيفًامهمًارمأةقاطللًاردصمنهدلالامعتساّدَعُي

/رعس0.89)1مقرلاثملايف(BaseSolution)ساسألالولحمنمضيرملااهيلعلصحييتلاتارعسلابةنراقمرتليللملكلرعس1.5وحنبرّدقت

.لئاوسلاليمحتنمللقيتارعسللًاردصمنهدلامادختسانأامك.(1000:850يأ،رعس0.85)2مقرلاثملاو،(800:714)يأ؛(لم

.يزكرملاديرولالالخ(دحاوخيبةثالثجيزم)ةيوعملاريغةيذغتلالولحمبلطجذومت:(4-7)لكشلا

%Total K cas Drovided as Annin o Grnn1000 R cal Annino

Standard Solutions Approx Vol Per 1000 R calدححعنويعC)

a) Intermediate Nitrogen 1696 60% 2496 40 176 27 786 m1

b) High Nitrogen 20% 5596 2596 50 162 29 843 nn1

c) Very High Nitrogen 2496 5696 20% 60 165 22 946 nn1

d) Low Nitrogen 1296 6596 2396 30 191 26 680 nn1

f) Paripheral 1696 3296 5296 40 94 58 1429 nn1

g) Amino Acid / Dextrose 10% Amino Acid_ml 70% , Dextrose_ml

l 20% ,Interallpid Rate ml/hourصص.Lipids (as separate Infusion) Circle one 100 :ml 250 ,1n1500
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Suggested Daily Quantity

Electrolytes نزولا:

Amount Ordered

Sodium 60–120 mEq mEq لوطلا:

Potassium 30–80 mEq mEq (تاباسحلللمعتست3

(ةيئاذغلا

Chloride 80–140 mEq mEq

Acetate - Balance

Calcium 4.6–9.2 mEq MEq

Magnesium 8.1 –24.3 mEq MEq يفتايلورتكلإلا

ماريسلا

Phosphorus 12–24 nnMol nnMol

Micronutrients

MVT M1

10 m/day

12

Trace Elements–5 1 ml/day M1

Vitamin K Mg

10 mg/Monday

Medication

Regular Insulin Reg. Humulin only Units Mg" "

9

PO4

Comments : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . Time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Physician Signature: . . . . . . . . . . . . . . .

Beeper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . print Physician Name:

يذضيرمللةيمويلاتاجاحلابةنراقمديرولكلاومويدوصلاومويسينغملاوروفسوفلاومويساتوبلانمدحلابجي،تاتيلورتكلإلاصخياميفو

هذهنعىنغتسينأىلعبسانملاساسألالولحمىلإلوصولاىتحًايمويمدلايفنداعملاهذهىوتسمةبقارمبجيو،ةيعيبطلاةيلعافلاتاذةيلكلا

ةبسنتناكاذإ(ىدملانمىندألادحلا)نداعملانممزاللايمويلامعدلاضيرملاءاطعإًاضيأبجي.ةعفترماهبسنتناكاذإةبجولانمنداعملا

.لبقنمةزليدللعضخيملو،ةيعيبطهمديفنداعملا

نّيعتيدقو.يولكلالشفلابنيباصملاريغىضرمللةمّدقملااهسفنبسنلابتانيماتيفلابمعدلاىلإنوجاتحييولكلالشفلاىضرمنأركذُي

ىوتسملًاضفخبّبسُتةزليدلاةيلمعنأكلذىلإفضأ.مفلاقيرطنعدنيماتيفونيسكوديريبلاوتالوفلاضمحنمةيفاضإتايمكمهؤاطعإ
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ParenteralNutrition)يدبكلالشفلاىضرملةيوعملاريغةيذغتلا-ب in Liver Failure)

(Hepatotoxicity)دبكللمّمستثودحلامتحاببسبيدبكلالشفلاةلاحيفًادجدودحموحنىلع(TPN)ةلماشلاةيوعملاريغةيذغتلامدختست

لالتعاىضرمل(Exacerbation)تافعاضمثدحتدقو.نوهدلاةيقنتمدعنمةراضلاتاريثأتلاةجيتنو،ضيرمللةمَّدقملاليلاحملانم

ضامحأللضافخناو،ةيتامورألاةينيمألاضامحأللعافتراثودحنيبتذإ،نيتوربلابةيذغتلاةجيتن(Encephalopathy)أشنملايدبكلاغامدلا

لالتعا(Reverse)سسكعوبلقنكميو.أشنملايدبكلاغامدلالالتعاىضرمو،يدبكلالشفلاىضرمىدل(BCAAs)ةلسلسلاةعّرفتملاةينيمألا

،مفلاقيرطنع(BCAAHepaAmine)ـبةينغلاةيئاذغلاتامعدملالوانتبًاعمنآيفيباجيإلانيجورتينلانزاوتةداعإو،أشنملايدبكلاغامدلا

طيلخنمنوكملايساسألالولحمىلعةيوتحملا(TPN)ـللةرقتسملاتالاحلايوذدبكلاىضرمعاضخإًاضيأنكمي.(4-7)لودجلارظنا

.(7–7)لودجلايفحّضوُمامك(%50)يداعلازورتسكدلاو،(%8.5)ةيداعلاةينيمألاضامحألانم(لم500+لم500)

داهجإلايناعييذلاضيرملاءاطعإنأامك،ًايموينيتوربلانمةيمكلقأضيرملاءاطعإبجي،أشنملايدبكلاغامدلالالتعاثودحطيبثتلو

نمّدحلاّنأامبو.ةيئاذغلاتامعدملانمهتاجاحبيفي،ًايمويةرولبتملاةينيمألاضامحألانمًامارج(50-40)(داحلاريغ)فيفخلايضيألا

ةينيتوربلاريغتارعسلانمىلعأبسنىلعيوتحييذلاساسألالولحمميدقتنكميهنإف،أشنملايدبكلاغامدلالالتعاعنملمهمرمأوهنيتوربلا

.(%50زورتسكدلاو،%8.5ةينيمألاضامحألاطيلخنم(فصنىلإفصن)ةبسنىلعيوتحييذلايداعلاساسألالولحمبةنراقم)نيجورتينلاىلإ

.دبكلايفًاديدشًاضرميناعييذلاضيرملاىلإةبسنلاب(FreeWater)رحلاءاملاومويدوصلانمدحلاًاضيأبجي

PareteralNutrition)بلقلالشفىضرملةيوعملاريغةيذغتلا-ج in Heart Failure)

هاوتحميفًازيكرترثكأساسألالولحمنوكينأبجياذهل.اهنملالقإلاوضيرمللةمّدقملالئاوسلاةيمكنمدحلابلقلالشفةلاحيفنيعتي

،نيتوربلاوتارعسلانمهتاجاحلماكبهدوزتيتلا،ةعاسنيرشعوعبرألالالخرتليللم2000نمرثكأضيرملاءاطعإمدعنامضلكلذو،تارعسلانم

.مويدوصلانمىوتحملاضفخنمزكرمساسألولحمىلعًالاثمضرعييذلا(7-7)لودجلارظنا

زكرملا(TPN)ـلالولحمنمرتليللم2000ىتحخضنأل؛(VentricularFailure)ينيطبلشفدوجولاحيفرذحبساسألالولحمخضبجي

دّوزت،(4-7)لكشلارظنا،(دحاويفةثالثجيزم)نيجورتينلاةليلقتابجوًاثيدحرفاوتيو.(PulmonaryEdema)ةيوئرلاةميدألاثودحعّرسُيدق

.ًادجًاليلقتابجولاهذهيفمويدوصلاىوتحمنوكينأبجيو.لئاسلانمريغصمجحيفتارعسلانمةريبكةيمكببلقلالشفىضرم

PareteralNutrition)يسفنتلالشفلاىضرملةيوعملاريغةيذغتلا-د in Respiratory Failure)

،اذل،تارديهوبركلابةينغةبجوبضرملااذهبباصملامئاصلاضيرملاىذغينيحةدشب(COي)نوركلاديسكأيناثجاتنإلدعمدادزي

ةطخىلعليدعتثادحإبجيهنأ،ًافنآركذاّممحضتيوCOي.جاتنإةدايزةجيتنتالكشمبّبسُي(TPN)لايسفنتلالشفلاىضرممادختساّنإف

نمجتنييذلاCOيجاتنإضفخلنهدلابلحتسمةطاسوبةيمويلاةينيتوربلاريغتارعسلانم(%50–30)وحنبضيرملادّوزيثيحب،(TPN)ـلا

.ةدرفنمتارديهوبركلابةيذغتلا

عبرأرادمىلعلصاوتموحنىلعخضيثيح،ةقاطللًاردصمهفصوبةديدشلايسفنتلازاهجلاضارمأةلاحيفنهدلابلحتسممدختسي

.حيحصسكعلاو،نوبركلاديسكأيناثجاتنإنمّدحيًايمويةلوانتملا

وحوبوح.....هب**...الام

نيرشعوعبرارادمىلعةرمتسمةروصبنهدلابلحتسمخضاذإنوبركلاديسكايناثجاتنإيفضافخناوسفنتلايفنسحتثدحي،ماعهجوبو

.ةعاس

PrenteralNutrition)ناطرسلاىضرملةيوعملاريغةيذغتلا-ـه in Cancer)

.ةيناطرسلاماروألاةجلاعمءانثأيفمهماسجأةمواقمنمديزتو،ةيئاذغلارصانعلاصقننوناعينيذلاناطرسلاىضرم(TPN)ـلاديفت

ناكاذإطقف(TPN)ليلاحمليدعتنيعتيو.ةيناطرسلاماروألانمًايئايميكنوجلاعيوأ،ةيذغتلاءوسنوناعينيذلاناطرسلاىضرمًابلاغلمشتيهو

. (Organ Failure) ًايوضعًالشفيناعيناطرسلابباصملا
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ModificationofTPNin)ديدشلايضيألاداهجإلاةلاحيف(TPN)ليدعت Sever Metabolic Stress)

:يتآلالمعبديدشلايضيألاداهجإلاةلاحيفحصني

ةصاخ)ةقاطللًاردصمزوكولجلامادختساىلعدمتعتيتلاةجسنألاديفيهنأل،مويلايفرعس800لدعمبزوكولجلاضيرملاىطعي-1

.داهجإلاةلاحيف(غامدلا

.ةبوسحملاةقاطلاتاجاحنمًابيرقةيمويلاتارعسلايلامجإنوكي-2

ىوتسملعافتراثودحلامتحانمّدحتيهو.(ةمّدقملاةقاطلايلامجإنم%30)ةقاطللًايساسأًاردصماهفصوبًايموينوهدلاىطعت-3

.ةلاحلاهذهيفبولطملازوكولجلانمةريبكةيمكخضةجيتنمدلايفزوكولجلا

نمديدعلارفاوتيو،ًادجًامهمًارمأةينيمألاضامحألالولحميف(ECAA)ةلسلسلاةعّرفتملاةينيمألاضامحألاةيمكةدايزّدَعُت-4

ضامحألابةينغلا(BCAA)نم%45ىلعيوتحيامهالكو،(HBC–Aminosyn)و،(HBC-FreAmin):لثم،ةيراجتلاليلاحملا

ةجسنألاةطاسوبةرشابم(Metabolized)ضيؤتةعّرفتملاةينيمألاضامحألانأدجودقو.(4-7)لودجلارظنا،ةعّرفتملاةينيمألا

.داهجإلاةلاحيفةقاطللًاردصماهفصوبلمعتو،ةيلضعلا

.(ECAA)ةدايزباهليدعتنكمي،نكلو.ىضرملامظعملةبسانمةيسايقلاةينيمألاضامحألاليلاحمّدَعُت-5

داهجإلاءانثأيفةدشبثدحييذلانيتوربلليمدهلاضيألانمللقتاهنأل:نيجورتينلليباجيإنزاوتثادحإىلع(BCAA)دعاست-6

.ةينيتوربلاةجسنألانادقفنمديزتو،يضيألا

PediatricPatients)ىضرملالافطأللةلدعملاةيوعملاريغةيذغتلا in Modification of TPN)

ىلإةبسنلابةصاخ،ًاريثكفلتختقيبطتلاةقيرطنأالإ،(PediatricPatients)ىضرملالافطألاىلعًافنآاهعيمجةروكذملاسسألاقّبطُت

ةقيرطةفرعمل؛(PediatricNutrition(لافطألاةيذغتةلاحيفاهيلإعوجرلابجيةصصختمبتكوعجارمدجوتو.)Neonates(ددُجلاديلاوملا

.مهبةصاخلاقيبطتلا

SituationsUsing)(نقحلابةيذغتلا)ةيوعملاريغةيذغتلالامعتسايعاود Parenteral Nutrition)

:ةيوعملاريغةيذغتلانمةدافتسالامهنكمينيذلاىضرملايتأياميف

.نيرمتسمًالاهسإوؤيقتوأ،ةديدشقورحنوناعينيذلاىضرملا-1

نادقفىضرمىلإةبسنلابلاحلاوهامك،داحلانزولاصقنو،(SevereMalnutrion)ديدشلاةيذغتلاءوسنوناعينيذلاىضرملا-2

.(AnorexiaNervosa)يبصعلاةيهشلا

وأ،علبلارسعةلاحيفوأ،(Postoperative)ةيحارجلاتايلمعلاضعبءارجإدعبمايأةّدعماعطلالوانتنوعيطتسيالنيذلاىضرملا-3

.(Coma)ىعولانادقفوأ،نيكفلاومفلايفةديدشلاتاباصإلاوأ،(SeverDySpnea)ديدشلاسفنتلاقيض

ةحارإىلإنوجاتحيو،(ءاعمألادادسناو،نوركضرمو،روسانلاو،روسابلا:لثم)يمضهلازاهجلايفتالكشمنوناعينيذلاىضرملا-4

.ةماتةروصبءاعمألا

.(Radiotherapy)ةيعاعشلاةجلاعملاوأ،(Chemotherapy)ةيئايميكلاةجلاعمللنوعضخينيذلا(PatientsCancer)ناطرسلاىضرم-5

بلعبمايأ(10–7)ةدامماعطلامهلمّدقينلنيذلاكئلوأو،(ExhaustingDiseases)ةديدشةقهرمضارمأبنوباصملاىضرملا-6

.ةجلاعملا

ةيذغتلاقيرطنعءاعمألاةحارإنمىضرملاءالؤهديفتسيذإ؛(UlerativeColitis)يحّرقتلانولوقلاباهتلانوناعينيذلاىضرملا-7

.ةلماشلاةيوعملاريغ
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ليزأنيذلاىضرملاةجلاعميفًاريثكديفتةلماشلاةيوعملاريغةيذغتلاّنأنّيبتدقف.ءاعمألارصقضارعأنوناعينيذلاىضرملا-8

عنمتو،مسجلايفنداعملاولئاوسلانزاوتىلع(TPN)ظفاحتامك،ةيضرملاضارعألامظعميفتختثيح،مهئاعمأنمءزج

ءالؤهضعبةلاحبلطتتو.ةلماكلاةيوعملاةيذغتلاءدبلبقو،(نيرهش–رهش)فيكتلاةدملالخهيفةيئاذغلارصانعلافازنتسا

.لزانملايفمهسولجءانثأيفةليوطةّدم(TPN)ـلاىلعةبظاوملاىضرملا

تالاحلايفلافطألاىدليمضهلازاهجلاتابارطضالثمتتو.(ءاعمألاو،ةدعملا)يمضهلازاهجلاتابارطضابنوباصملالافطألا-9

دجودقو.(TPN)ـلاوءاعمألاةحارإباهتجلاعمنكمياهعيمجو،ىدملاليوطلالاهسإلاويمضهلازاهجلايفةيعيبطلاريغةيقلخلا

ةجلاعمو،صيخشتلاوءاصقتساللربكأةصرفءاطعإبحمسياّمم؛TPNلايفءدبلادعبةرشابمهتأطو(Abate)فختلاهسإلانأ

.ةيذغتلاءوس

ParenteralNutrition)ةيوعملاريغةيتغتلاتافعاضم Complications)

ةيوعملاريغةيذغتلاةلاحيفمدختسييذلايطاطملابوبنألا)(Catheter)رطسقلاببسبثدحتدقيتلاتافعاضملانمديدعلادجوي

.ديرولايفةربإلالاخدإوأ(يزكرملاديرولاةطاسوب

ديرولايفةربإلالاخدإوةرطسقلابةطبترملاتافعاضملانأ

.ةحيحصةروصبرطسقلاعضومدعةجيتن:يزكرملاديرولاقيرطنعةيوعملاريغةيذغتلالاحيفضيرمللةديدشتافعاضمثدحتدق

لئاوسلا)رتوتلاطرفببسبًاضيأتافعاضملاثدحت.ةليوطةّدمهكرتويوقرتلاتحتديرولاىلإدلجلانمةحيحصةيبطةقيرطبهلاخدإبجياذهل

:تافعاضملاهذهضعبيتأياميفو.يضيألانزاوتلامدعبّبسُييذلا(نهدلاةعفترملاوتارعسلاةعفترملا

يتلاةريطخلاتافعاضملانموهو،(PathogenicBacteria)مدلايفةيضرمايريتكبدوجوكلذبدصقي:(Sepsis)مدلانفعت•

بيباناريغتو(TPN)لاةروراقو،رطسقلارييغتو،ةرمتسملاةبقارملاو،مقعمرطسقمادختساباهنمةياقولانكميو.ةرثكبثدحت

.(رطسقلاببسبباهتلالاةعئاشلاتافعاضملانم)(ًايعوبسأتاّرم3–2)يروفلا(IVTubing)ةدروألالالخنملئاوسلالقن

ةقطنملاميقعتًاضيأبجي.سيئرلاديرولاىلإهنمتابوركيملالوخدةلوهسىلإًارظن،ًاصاخًامامتهارطسقلاءاليإبجيهنأركذُي

.ةرمتسمةروصبرطسقلالوخدناكمبةطيحملا

.رطسقلاعضويفأطخثودحىلإردصلايفمددوجوببسىزعُي:)Hemothorax(ردصلايفمددوجو•

.سيئرلاديرولايفمدلاطلجت•

.رطسقلانمءاوهلابّرستببسبمدلايفءاوهلانمعيقاقفنّوكتت:)AirEmbolism(ءاوهلاةدادس6

ه

.ردصلايفلئاوسلاعمجتيفكلذلثمتي:)Hydrothorax(يردصلافيوجتلاءاقستسا•

نأ

.ردصلايفلئاوسلاعّمجتيفكلذلثمتي:(Pneumothorax)(بوقثملاردصلا)يردصلاحاورتسالا•

(Metaboliccomplications)ةيضيألاتافعاضملاب

:يتآلايفةيضيألاتافعاضملالثمتت

.زوكولجلانمصلختلاعم(لوزي)دّدبتيّمث،ىلوألامايألالالخةتقؤمةروصبعافترالااذهثدحي.مدلايفركسلاىوتسمعافترا•

نفعتوأ،يركسلاضرمدوجولامتحاينعي،(TPN)ـلاءانثأيفةرقتسمةلاحلانوكت)ةأجفمدلايفزوكولجلاىوتسمعافترانكلو

فاشكةظحالمو،ةيرودةروصبمدلايفزوكولجلاىوتسمةعباتمبمدلاركسعافترانعفشكلانكميو،يمدهتلاداهجإلاوأ،مدلا

نيلوسنألافاضينأنكميامك.دلجلاتحتاّمإو،لضعلايفاّمإ:نيلوسنألاءاطعإبةلاحلاهذهةجلاعمنكميو.(UrineSpot)لوبلا

.(TPN)ـلالولحمةروراقىلإةرشابميداعلا
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ديرولايفلئاوسلاخضعاطقناببسب(ضيرملاىلعهضارعأرهظت)ضافخنالااذهثدحي:مدلايفزوكولجلاىوتسمضافخنا•

(InteruptionofTPN Infusion)ـلاميدقتل(دّمعتملاريغوأ)ئجافملاعاطقنالاببسبيأ؛(TPN).ـلالولحممّدقينأبجي،اذل

)TPN(يحطسلاديرولالالخ(ةعاس24ةّدم)(%10-5)ةبسنبزورتسكدلاءاطعإبةلاحلاجلاعتو.جيردتلابفقوتيو،جيردتلاب

.يزكرملاطخلافقوااذإ

.دبكلافئاظوفعضببسبكلذثدحي:)Hyperammonemia(مدلايفاينومألاىوتسمعافترا•

مسجلاةردققوفتةينيمألاضامحألانمةريبكةيمكلاخدإببسبكلذثدحي:(Azotemia)مدلايفنيجورتينلاةيمكطرف•

.اهضيأىلع

.(TPN)ـلاليلاحميفروفسوفلاةيمكضافخناببسبكلذثدحي:(Hypophosphatemia)مدلايفروفسوفلاىوتسمضافخنا•

.يزكرملاديرولالالخةيوعملاريغةيذغتلاةقيرطلةمئادلاةبقارملابكلذو،هالعأةروكذملاتافعاضملاعيمجبنجتنكمي،ماعهجوبو

ىضرملاو،سايركنبلاباهتلاىضرملتابلحتسمىلعةيوتحملاليلاحملالامعتسابنجتو،يركسلاىضرملةيركسلاليلاحملالامعتسامدعكلذكو

لامعتسانمدكأتلاو،يولكلالشفلاىضرملمويساتوبلاولئاوسلاوتانيتوربلاتايمكةدايزمدعبًاضيأىصوي.مدلايفنوهدلاعافترانوناعينيذلا

.يدبكلالشفلاىضرملعرفتلاةدّدعتملاةينيمألاضامحألا

عينصتّدَعُيو.(TPN)ـلامدختستيتلاتايفشتسملايفةرثكبةرهاظلاهذهثدحت:(BUN)مدلاايروينيجورتينىوتسمعافترا•

فافجلاثودحنعلوؤسملاوهداحلا(BUN)لاعافتراّدَعُيامك.ةطسوتملامدلاايروينيجورتينةدايزنعًالوؤسمديازتملاايرويلا

رثكأ)BUN(ـلازيكرتعافتراريشيو.رحلاءاملاميدقتةيافكمدععم،)HyperosmolarDehydration(ةيزومسألاطرفببسب

ـلاريدقتبعافترالااذهنعفشكلامتيو،تالاحلامظعميف(TPN)ـلابةجلاعملاليدعتةرورضىلإرتليسيد/مارجيللم75نم

(BUN).ـلاعافتراةجلاعمنكميو(BUN)فافجلاةلاحيفيحطسلاديرولالالخ(%5)زورتسكدةروصبرحلاءاملاةدايزب

ببسبفافجدوجومدعةلاحيفاّمأ.(ةقحاللا)ةيلاتلا(TPN)ـلاريراوقيفرحلاءاملاةيمكةدايزبجيامك.ةيزومسألاعافتراو

.(BUN)ـلانمّدحيس(TPN)ـلاخضلدعمضيفختنإف،ةيزومسألاطرف

DeficiencyofVitamins(تانيماتيفلاونداعملاصقن• and Minerals(:قبطاذإتانيماتيفلاصقنضارعأثودحًادجردانلانم

ةبكرملاتانيماتيفلاتارضحتسميفدجويالنيماتيفلااذهّنأل؛كنيماتيفلاصقنةداعثدحيو.تانيماتيفلابمظتنملامعدلا

ةيوعملاريغةيذغتلاةلاحيفىرغصلانداعملاضعبصقنضارعأرهظتدقو،ةيوعملاريغةيذغتللةصصخملاوًايراجتةرفاوتملا

.رهشلاىلعديزتةليوطةينمزةّدم

،سفنتلاقيضيفلثمتتو،(%1نملقأ)ىضرملانمًادجةليلقةئفتالعافتلاهذهبيصت،نهدلابلحتسملةيسكعلاتالعافتلا•

وأةيساسحلاو،ةرارحلاةجردعافتراو،قّرعتلاو،رهظلايفمالآثودحو،عادصلاو،ؤيقتلاو،ةخودلاو،(Cyanosis)ةرشبلاقاقرزاو

.يدبكلالشفلاويولكلالشفلاىضرمةرثكببيصينهدلانمصلختلافعضنإف،ماعهجوبو.خضلاعقومباهتلا

Oـلالامعتساةّدملوطببسبضيرملابيصتدقيتلاضارمألانم.ىرخأضارمأ(TPN):

MetabolicBone)يضيألاماظعلاضرم-1 Disease):ـلاضيرملالامعتساببسبضرملااذهثدحي(TPN)نمرثكأ

يفنسحتثودحنممغرلاىلع،رهظلايفمالآو،(مدقلاو،ديلا)فارطألابمالآةروصيفهضارعألثمتتو،روهش(3-2)

.لولحملانمدنيماتيفةلازإو،(TPN)ـل(عطقتملاوأ)تقؤملافاقيإلابةلاحلاهذهةجلاعمنكميو.ةيئاذغلاضيرملاةلاح

ةّدم(TPN)ـلارارمتسالاحيف(Cholelithiasis)ةرارملايفتايصحنّوكتتدق:(GallbladderDisease)ةرارملاضرم-2

.ةليوط

(TransitionalFeeding)ةيلاقتنالاةيذغتلا

TransitionalFeeding)ةيلاقتنالاةيذغتلاةّدمحلطصمقلطُي Period)(لكش)ةقيرطنمةيذغتلاضيرملاهيفريغييذلالصافلانمزلاىلع
ص--وحي

ناكاذإ،الثمف.ةيذغتلاقئارطنمنيتقيرطنيبام(Overlaping)ةحوارملابةيئاذغلاضيرملاةلاحىلعةظفاحملاءانثألاهذهيفمتيو.ىرخأىلإ

ىلعدمتعييذلاضيرملاىلإةبسنلاباّمأ.مفلابماعطلالوانتلدعمدازاملكًايجيردتاهنملالقإلابجيف،بوبنألابةيذغتلاىلعدمتعيضيرملا

.مفلابةيذغتلاّمث،بوبنألابةيذغتلاىلإًالوأهجتينألضفيهنإف،ةليوطةّدميزكرملاديرولالالخةلماشلاةيوعملاريغةيذغتلا
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Nutritionوركلسلاىضرمةيذغت of Diabetic Patients

.ةمدقما

ددعرّدقُيذإ،ملاعلايفًاراشتناةنمزملاضارمألارثكأو،رصعلاضارمأرطخأدحأيركسلاىضرمّدَعُي

وه(DiabetesMellitus)يركسلاضرمو،ةمّدقتملالودلانممهمظعم،صخشنويلم220وحنبهبنيباصملا

ركسلاىوتسميفعافترااهبحاصي،لوبلانمةدئازةيمكجورخيفبّبستييثارو(للخ)بارطضانعمجانضرم

ًاعمناتملكلاو،لوبلايفركسلازارفإةرثكينعت(Diabetes)ةملكو،لسعلاركس(Mellitus)ةملكينعتو.مدلاب

.ركسلاىلعيوتحييذلالوبلازارفإيفةدايزثودحناينعت

لافطألابيصيوهو،هزارفإةلقوأنيلوسنألانومرهسايركنبلازارفإمدعةجيتنضرملااذهثدحي

لودلايفيركسلاضرمبةباصإلاةبسنحوارتتو.نيعبرألانسدعبةصاخ،(يناثلاعونلا)نيغلابلاو(لوألاعونلا)

ةكلمملايفضرملااذهراشتناةبسنرّدقتو.ةنس15مهرامعأزواجتتنيذلاصاخشألل(%20-6)نيبامةيبرعلا

يذلاهنملوألاعونلابنوباصمىضرملانم(%10-5)ّنأبًاملع،ناكسلايلامجإنم%17وحنبةيدوعسلاةيبرعلا

Insulin–DependentDiabetes(نيلوسنألاىلعدمتعي Mellitus: IDDM(،هنميناثلاعونلابنوباصممهنم%90و

Non-Insulin–Dependent)نيلوسنألاىلعدمتعملاريغ Diabetes Mellitus: NIDDM).ىضرملاضعبنأعمو

.هيلعنودمتعممهنإلاقيالهنأالإ،نيلوسنألاىلإنوجاتحيدقيناثلاعونلابنيباصملا

يفناسنإللةريثكةيحصًارارضأوتافعاضمببسيهنأل،رصعلاضارمأرطخأدحأيركسلاضرّمدَعُي

،ىمعلاو،ةيلكلافئاظوفعضو،مدلاطغضعافتراو،نييارشلابلصتو،بلقلاضارمأ:لثم،جالعلالامهإلاح
وم

ضارمألانميركسلاضرّمدَعُي،ىرخأةرابعبو.ةنجألاهّوشتو،يسنجلافعضلاو

بلقلاضرمدعبةثلاثلاةبترملايففنصُيوهو،هيفمكحتلامدعلاحيفةايحلاددهتيتلاةريطخلا

ةجيتن)Amputations(ةحارجلابةيلفسلافارطألارتبتالاحنم%50بّبسيذإ؛ةمّدقتملالودلايفناطرسلاو

تايالولايفنيغلابلاصاخشأللمئادلاىمعلاويولكلالشفلاتالاحنم%25و،(Gangrene)انيرغنغلاثودح

.ةدحتملا

ةيمحلاعابتابةلعافةرطيساهيلعةرطيسلانكمييتلاضارمألانموهيركسلاضرمنأفورعملانمو

.اعمنآيفةيبطلاةيودألالوانتوةيئاذغلاةيمحلاعابتاوأ،ضرملااذهبةصاخلاةيئاذغلا

مامتهابهعملماعتلابجي،ةايحلاىدمصخشلامزالتيتلاةنمزملاضارمألانموهيركسلاضرمنأامبو

ضرمبةباصإلاينعتالو.هسفنضرملانمًارطخرثكأّدَعُتيتلاهتافعاضمنمةياقوللكلذو،نيديدشرذحو

اهلوانتييتلاةيذغألامظعمنمةدّدحمتايمكلوانتامنإ،ةعونتملاةيذغألالوانتنمصخشلانامرحيركسلا

ىوتسمىلعةظفاحمللاهبةطبترملاةيذغألاوتايركسلالوانتيفطارفإلانمديدشلارذحلاعم،ميلسلاصخشلا

.هللاءاشنإًاقحالدريسامكيعيبطلامدلاركس
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ضرملاىلعةماتلاةرطيسلانيعتيهنإف؛(ناكسلانم%17)ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملايفيركسلاضرمبةباصإلاةبسنعافتراىلإًارظنو
وم-..

ناكرألادحأّدَعُتةيحصلاوةيئاذغلاضيرملاةفاقثّنإف،ىرخأةرابعبو.هنمةياقولاقئارطو،هلةبسانملاةيئاذغلاةجلاعملاو،هتافعاضمةفرعمب

.ضرملاءدبنمةدعتاونسدعبرهظتامًابلاغيتلا،ةيفخلاهتافعاضمنمةياقولاويركسلاضرمىلعةرطيسللةيساسألا

نمةياقولليئاذغلافيقثتلاوةيئاذغلاةيعوتللططخعضونيعتيهنإف،اهعيمجتاعمتجملايفًادجةعفترميركسلاضرمةجلاعمةفلكتنأامبو

.هتافعاضمبنجتوهيلعةرطيسلاوأ،ضرملااذه

:امه،مدلازوكولجىوتسمنمريغتيتلا(MetabolicDisorder)ةيضيألاتابارطضالانمناعوندجوي

.(مدلايفزوكولجلاىوتسمعافترا)(DiabetesMellitus)(يركسلالوبلا)يركسلاضرم-أ

.(Hypoglycemia) مدلايفزوكولجلاىوتسمضافخنا–ب

Diabetesيركسلاضرمو،يركسلاضرمبنيباصملاريغصاخشألابيصيدقفيناثلااّمأ،ًاراشتنارثكألوألاعونلاّدَعُي Mellitusبارطضاوه

يركسلابىّمسُيو،ركسلانميلاخلايركسلاضرموهيركسلاضرمنمرخآعوندجوي.مدلايفركسلاىوتسمعافتراىلإيدؤييثارو(للخ)

(AntidiareticHormone)لوبلاراردإلداضملانومرهلليفاكلاريغزارفإلانمجتنيو،(DiabetesInsipidus)بذاكلا (ADH).

،ملاعلايفباصمنويلم220)ملاعلايفعساولاهراشتناىلإًارظن؛(DiabetesMellitus)يركسلاضرمىلعلصفلااذهيفثيدحلارصتقي

.(ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملايفرخآنويلمنمرثكأو،اكيرمأيفباصمنييالم10نمرثكأو

راركتىلإيدؤياّمم،ةجسنألانمءاملابحسهبحاصياذهو،مدلايفركسلاىوتسمعافتراوهيركسلاضرمبةباصإللساسألارشؤملاّنإ

؛ةافولابّبسُتيتلاضارمألانيب–ناطرسلاوبلقلاضارمأدعب–ةثلاثلاةبترملايركسلالتحيو.ضارعألانمامهريغوشطعلاةدايزو،لّوبتلا

،(نافعض)بلقلاضرمو،(ًافعض25)ىمعلاو،(Stroke)ةيغامدلاةتكسلاو،(يعيبطلاصخشلابةنراقمًافعض15)يولكلالشفلاىلإيضفيهنأل

اّمم،سايركنبلايفةدوجوملازناهرجنالرزجايالخنمزَرفُملانيلوسنألاةلقىلإيركسلاضرملسيئرلاببسلاىزعيو.(فاعضأ5)انيرغنغلاو

.مدلايفركسلاىوتسمعافتراىلإيدؤي

.هللاءاشنإليصفتلابامهنع

Type1)نيلوسنألاىلعدمتعملايركسلاىضرم:لوألاعونلا :Insulin-Dependent Diabetes Mellitus: IDDM)

كلوموحهه..--....ارال5الل..وح--..

رّدقتو.مدلايفزوكولجلاىوتسمميظنتلنيلوسنألانمةيفاكةيمكزرفيالصخشلانأبزيمتيو،(نسلاراغص)لافطألاةداععونلااذهبيصي

ميظنتلنيلوسنألانقحىلإنوجاتحيمهو،يركسلاضرمبنيباصملاصاخشألايلامجإنم%10وحنبلوألاعونلانميركسلاضرمبةباصإلاةبسن

لافطألايركسو،(لuvenileDiabetes)(لافطألا)ثادحألايركس:اهنم،يركسلاضرمنمعونلااذهىلعقلطتةريثكتاحلطصمدجوت

. (Ketosis–Prone Diabetes) uvenile–onsetمدلايفةينوتيكلاماسجألاعافترإيركسو4(ل Diabete) يموجهلا

لثم(VIralIntection)ًايسوريفباهتلانوناعينيذلا(ةنس12طسوتملا،نيرشعلانسلبقضارعألارهظت)لافطألاةأجفضرملااذهبيصي

(Mumpsor Flu).اتيبايالخمّدهتسوريفلابّبسيو(BetaCells)مدلايفزوكولجلاىوتسمعافتراحبصيو،نيلوسنألازرفتيتلا،سايركنبلايف

ExogenousSource(مسجلاجراخنمنيلوسنألارداصمنمنيلوسنألانقحبطقفاهيفمكحتلانكمي(ةميدتسم)ةتباثةلاح of Insuline(.يدؤيو

نادقفببسياذهو،(Ketacidosis)مدلايف(ةماسضامحأ)(Ketoses)ةينوتيكلاماسجألاىوتسميفعافتراثودحىلإمدلايفركسلاعافترا

.ةجلاعملامدعلاحيفةافولاو(Coma)يعولا

نيلوسنألاىلعدمتعملايركسلاضرمبابسأ

:يتآلايفضرملااذهبابسألامجإنكمي
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ةيثارولالماوعلا-أ

ةيثارولاتاساردلاريشتذإ؛(GeneticFactors)ةيثارولماوعاهُدرَمنيلوسنألاىلعدمتعملايركسلاضرمبةباصإلانأثاحبألامظعمتتبثأ

جتنييذلا6–موسوموركوأ،ميزنإلاعينصتلةمزاللاتانايبلايوحت،(DNA)يوونلاضمحلانمءازجأيهو،تانيجمهيدلصاخشألاضعبنأىلإ

HumanLymphocyte)داضملاتادلوميوحت)ةيوافميللاايالخلانمةدّدحمًاعاونأ Antigens: HLA)يعانملازاهجلاةيوقتيفةيلعافبمهسُتيتلا

.ضارمألانمةياقولاومسجلايف

:يتآلايف(HLA)ةيوافميللاداضملاتادلومفئاظولثمتت

.نيتوربلاو،ايريتكبلا:اهنمو،ةبيرغلاداوملازييمت–

وم

حنمتيتلايه(HLA)ّنإف،ىرخأةرابعبو.باهتلالاثودحعنمتوايريتكبلابلصتتيتلا(Antibodies)ةداضملاماسجألانيوكتزفح–

.(Immunity)ةعانملامسجلا

دمتعملايركسلاضرمبنيباصملاماسجأيفةريبكتايمكبتدجو،(HLA–B15)و،(HLA–B8):لثم(HLA)ـلانمةددحمعاونأدجوت

IsletCell)زناهرجنالرزجنمزيفحتبةزرفملاةداضملاماسجألاتايوتسمنأنّيبتدقو.ءاحصألاصاخشألابةنراقمنيلوسنألاىلع Antibodies)

،نيلوسنألازارفإةلقىلإيدؤياهمّدهتّنإف،نيلوسنألازرفتاتيبايالخنأامبو.اهمدهتوسايركنبلابزناهرجنالرزجيفاتيبايالخمجاهتيهو،ةعفترم

.نيلوسنألاىلعدمتعملايركسلاضرمضارعأروهظو،مدلايفزوكولجلاىوتسمعافتراببسييذلارمألا

(ViralInfection)ةيسوريفلاىودعلا-ب

سوريفو،ةيناملألاةبصحلاسوريفو،ةيفكنلاةدغلاسوريف:لثم،تاسوريفلاضعببىودعلاةجيتنيركسلانمعونلااذهبصخشلاباصيدق

.ةداضملاماسجألانوكتو،سايركنبلايفاتيبايالخلًامّدهتثدحتيتلا،ةيوافميللاددغلاسوريفو،دبكلا

:يه،نيلوسنألاىلعدمتعملايركسلاضرمبةباصإلاىلإ–فاطملاةياهنيف–يدؤتدقيتلاثادحألانمةلسلسدجوت

زناهرجنالرزجيفاتيبايالخل(MumpsVirus)ةيفكنلاةدغلاباهتلالببسملاسوريفلاوأ،(CoxsackieB–4)سوريفةمجاهم-1

.اهمدهو

.ًايجيردتمدلاىلإاتيبايالخنمةمّدهملاةجسنألاحرط-2

.زناهرجنالرزجيفةداضمماسجأنيوكتىلإاهزفحياّمم،ةبيرغداوماهفصوبةمّدهملاةجسنألا(HLA)زييمت-3

.سايركنبلايفاتيبايالخلةداضملاماسجألاةمجاهم-4

.نيلوسنألاىلعدمتعملايركسلاضرمبةباصإلاهعبتي،نيلوسنألازارفإىوتسميفضافخناىلإيدؤياّمم،اتيبايالخمّدهت-5

ةيئايميكلاداوملاضعبيوحتيتلاةيذغألالوانت-ج

،(Streptozotocin)نيكتزوتبرتسلا:لثم،سايركنبلايفاتيبايالخمّدهتبّبسُتةيئايميكداومىلعيوتحتةيذغألاضعبنأتاساردلاتحضوأ

.فيبدينروكلاو،نوشناللاو،فيبزورلاو،نيدراسلاو،خيسفلا:لثم،ةحلمملاوةنخدملاكامسألاوموحللايفدجوتيتلا(Nitrose)زورتينلاو

وم

هّدرملوألاعونلانميركسلاضرمنأءاملعلامظعمىريو.ىرخأتايرظنكانهّنأالإ،بسحفةضرتفملاتايرظنلاضعبوههالعأركذامّنإ

.هايالخوزغتةداضمًاماسجأنّوكيمسجلاّنإىأ؛(Autoimmunity)ةيتاذلاةعانملا

ةدالولانمىلوألاروهشلالالخراقبألابيلحبعضرلاةيذغت-د

CowMilk)رقبلابيلحنيتوربلوانتنيبةيدرطةقالعدوجولامتحاىلإةثيدحتاساردتراشأ Protein)عونلانميركسلاضرمبةباصإلاو
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يركسلابلافطألاةباصإلدعمضافخناىلإىدأاّمم،ةليوطةّدميدثلابيلحةدالولايثيدحلانهلافطأنعضرينابايلايفتاهمألاّنأنّيبتذإ،لوألا

.(100000نم28)(Finland)ادنلنفو(100000نم15)اكيرمأيفعفترملاةباصإلالدعمبةنراقم(100000نم2)ًاديدشًاضافخنالوألاعونلانم

ضفخييذلارمألا،كمسلانيتورببمهمطفىلإندمعيّمث،يدثلانمنهلافطأنعضري(Polynesia)ايزينيلوبيفتاهمألانأًاضيأنّيبت

ةيتاذلاةعانملالعافت(Trigger)زفحىلعلمعيرقبلابيلحنيتوربنأدقتعيو.(صخش100000نم2)لوألاعونلانميركسلابلافطألاةباصإ

)AutoimmunityReaction)عونلانميركسلابةباصإلاىلإيضفييذلارمألا،سايركنبلايفاتيبايالخمدهتةداضمماسجأنيوكتىلعثحلاوهو؛

.لوألا

MetabolicFunctions)ةيضيألانيلوسنألافئاظو of Insulin)

.نيلوسنألازارفإةيافكمدعةجيتننوكي،نيلوسنألاىلعدمتعملايركسلاضرمبنيباصملاصاخشألاىدلمدلايفزوكولجلاىوتسمعافترانإ

.نيلوسنألاصقننعةمجانلاةيضيألاتارّيغتلاو،نيلوسنأللةيضيألافئاظولاةفرعميغبني،يركسلانمعونلااذهضارعأحيضوتلو

نيلوسنألازارفإنأكلذىلإفضأ.ةقاطىلإدسكأتييكل،ةدّدحمايالخةيشغألالخزوكولجلالقنزفحيهنيلوسنأللةيساسألاةفيظولاّنإ

.اهنمةدافاللمسجلايفاهنيزختوةينيمألاضامحألاونوهدلاصاصتمالهسي

دبكلايفةينيمألاضامحألاونوهدلاوزوكولجلاتايوتسميف(ةصقانلاتايمكلاو،ةيعيبطلاتايمكلاةلاحيف)نيلوسنألاريثأتلامجإنكمي

:يتأياميف،ةينهدلاةجسنألاوتالضعلاو

ةدئازلاوأةيعيبطلانيلوسنألاتايمكةلاحيف-أ

.ةيلكيهلاتالضعلاودبكلايفنيجوكيالجلاعينصتلدعمو،زوكولجلاصاصتمالدعمةدايزةجيتنمدلايفزوكولجلاضافخنا•

.ةينهدلاايالخلاةطاسوبنوهدلاعينصتو،ةينهدلاضامحألاصاصتماةدايزةجيتنمدلايفةينهدلاضامحألاضافخنا•

.تالضعلاايالخةطاسوبنيتوربلاعينصتو،ةينيمألاضامحألاصاصتماةدايزةجيتنمدلايفةينيمألاضامحألاضافخنا•

نيلوسنألاةيمكصقنةلاحيف-ب

:ةجيتنمدلايفزوكولجلاةدايز•

.زوكولجلارّرحتو،دبكلايفنيجوكيالجلارسكتةدايز–

.تالضعلاةطاسوبنيجوكيالجىلإهلّوحتو،زوكولجلاصاصتماةلق–

.ةينهدلاايالخلايفنهدىلإهلوحتو،زوكولجلاصاصتماةلق–

:ةجيتنةينوتيكلاماسجألاومدلايفةينهدلاضامحألاةدايز•

.ةينهدلاضامحألارّرحتو،ةنزخملانوهدلارّسكتةدايز–

ىلإةينوتيكلاماسجألايفةدايزلايدؤتو،ةيوناثجتاوناهفصوبةينوتيكلاماسجألاةدايزعم،دبكلايفةينهدلاضامحألاضيأعافترا–

نييارشيفبلصتثودحىلإنوهدلارّرحتيفةدايزلايدؤتنيحيف،)Ketacidosis((مدلاةضومحعافترا)ةيزوتيكلاثودح

.لوألاعونلانميركسلاضرمبنيباصملاصاخشألاىدل)Atherosclerosis(بلقلا

يذلاوه(ًايئزج)يضيألارّيغتلااذهو،ةينيمألاضامحألارّرحتو،تالضعلايفنيتوربلارّسكتةدايزةجيتنةينيمألاضامحألاعافترا•

.لوألاعونلانميركسلاضرمبنيباصملاصاخشألاىدلنزولايفضافخناثودحبّبسُي

اذهل،ايالخلالخادىلإلقتنيفاكزوكولجدجويالهنإف،نيلوسنألاصقنةلاحيفاّمأ.ةيعيبطلاةلاحلايفةقاطللًاردصمزوكولجلامدختسيمسجلا
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Clinicalsymptoms)نيلوسنألاىلعدمتعملايركسلاضرمضارعأ of IDDM)

لاحيفًادجةدقعملاضارعألابًءاهتناو،ةطيسبلاضارعألاباًءدب،ًايجيردتنيلوسنألاىلعدمتعملايركسلاضرملةيكينيلكإلاضارعألارهظت

.ضرملاىلعةرطيسلاوأةجلاعملامدع

(InitialComplaints)ةيلوألاضارعألا-أ

ىلإبّرستلابأدبيهنإف،رتليللم100/مارجيللم170نمىلعألصيلمدلايفزوكولجلاىوتسمدادزينيح:(Polyuria)لوبتلاةرثك

يذلارمألا،لوبلاىلإءاملانمةريبكةيمكبذجييذلا،زوكولجلاىوتسمعافتراةجيتنلوبلليزومسألاطغضلادادزياذهلو.لوبلا

.ةّرملكلوبلاةيمكةدايزو،لّوبتلاتارمددعةدايزىلإيضفي

.شطعلابصخشلارعشياّمم،ةجسنألافافجىلإلّوبتلاةرثكيدؤت:(Polydipsia)شطعلاةرثك

يدؤياذهو،ةقاطلاجاتنإلتانيتوربلاونوهدلاضيأبايالخلاأدبت،اذلزوكولجلليعيبطضيأثدحيال:(Polyphagia)لكألاةرثك

.ءاذغلاىلعبلطلاةدايزىلإ

Weight)نزولانادقف Loss):هنأبًاملع،ةقاطلاجاتنإلةحيحصةروصبزوكولجلامسجلامادختسامدعةجيتننزولانادقفثدحي

.ةقاطلاجاتنإلمسجلايفةينيتوربلاةينهدلاةجسنألاريسكتبأدبي

(LaterComplaints)ةرخأتملاضارعألا

قزمتثدحيذإ،نيلوسنألاىلعدمتعملايركسلاضرمتالكشمىدحإةلكشملاهذهّدَعُت:(BlurredVision)ةحضاولاريغايؤرلا

.ةيكبشلاىلعةريبكوأةريغصعقبةروصبرهظييذلامدلافيزنكلذبحاصيو.اهدّدمتةجيتننيعلاةيكبشيفةيومدلاةيعوألل

.طاشنلايفصقنوقاهرإلابلفطلاروعش

SkingItching)دلجلاباهتلاوأ،دلجلايفةكحثودح or Infection):ةيلسانتلاءاضعألاةصاخ،دلجلاىفةكحبءاسنلاباصت

.زوكولجلانمةريبكةيمكيوحييذلالوبلازارفإةرثكلةجيتن،(GenitaliaExternal)ةيجراخلا

.(Weakness)فعضلابروعشلاو،ةوقلانادقف

.حورجلامائتلاءطب

-1

-اصل

ه

-5

(Life-ThreateningSymptoms)ةايحللةددهملاضارعألا-ج

:DiabeticKetoacidosis)مدلايفةينوتيكلاماسجألامكارتيركسلاباصمةايحدّدهتيتلاضارعألانم DKA)يفمكحتلامدعيدؤيذإ؛

ةينوتيكلاماسجألاو.(ةقاطللًاسيئرًاردصماهفصوب)ةلماكلاريغنوهدلاةدسكأةجيتنمدلايفةينوتيكلاماسجألامكارتىلإةيحصةقيرطبضرملا

.مدلايفزوكولجلاىوتسمعافترامدلايفاهاوتسمعافتراقفاري،ةماسضامحأيه

ىلعدمتعملايركسلاضرمبنيباصملاصاخشألاىدلمدلايفةينوتيكلاماسجألاىوتسمعافترانعةمجانلاتارّيغتلاةلسلسيتأياميفو

:نيلوسنألا
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مدلايفزوكولجلاىوتسمعافتراةينوتيكلاماسجألاددععافترا

Na"ـلاوKـلانادقف؟-لوبتلاةرثكةيضمحىلإامزالبلالوحت

(Ph7.35نملقأ)

ةجسنألافافجا

اتاميزنإلامّدهت

ةيغامدلاةتكسلا

(Shock)

ةيركسلاةبوبيغلا

(يركسلاءامغإلا)

توملا

Complicationsof)يركسلاىضرمتافعاضم Diabetes)

DiabetesChronic)ةنمزمتافعاضمدجوت Complications)ركسلازيكرتءاقبو،هيلعةرطيسلامدعةجيتن)يركسلاضرملةبحاصم

ىلإيدؤياّمم،ةيومدلاةيعوألانماهيلإمدلالوصوفقوتةجيتنمسجلاايالختوموهو،انيرغنغلاو،ىمعلا:اهنم،(مدلايفةليوطًاددُمعفترملا

.اهريغوبلقلاضارمأكلذكو،(Putrefaction)اهنفعتوةجسنألاهذهلايريتكبلاةمجاهم

تانيتورببركسلاداحتانعةمجانلا(GlycosylatedProteins)ةيركسلاتانيتوربلانّوكتةجيتنةنمزملايركسلاضرمتافعاضمثدحت

(ركسلابباصملاريغ)ميلسلاصخشلايفلوتيبروسلاةداملّوحتتذإ؛تايركسلللماكلاريغضيألانمةجتانلالوتيبروسلاةداممكارتاذكو،مدلا

.نيعلاةسدعةصاخ،مسجلايفةريبكًارارضأًاثدحُمايالخلالخاديركسلاىضرميفلوتيبروسلامكارتينيحيف،مسجلاجراخحرطيزوتكرفىلإ

:يه،ماسقأةثالثىلإيركسلاضرملةنمزملاتافعاضملاميسقتنكمي

.(Atherosclerosis نييارشلايفبلصتوأقيضثودح)ىربكلاةيومدلاةيعوألاىضرم9

(Venules)ةدروألاو،(Arterioles)ةريغصلانييارشلا:لثم،ةريغصلاةيومدلاةيعوألاكّمُسدايدزا)ىرغصلاةيومدلاةيعوألاضرم•

.(Capillariesةيومدلاتاريعشلاو،ةريغصلا

.تاباهتلالابةباصإلاةيلباقاه

.sالي

:تافعاضملاهذهنملكلنايبيتاياميفو

(Large-WesselDisease)ىربكلاةيومدلاةيعوألاضرم-أ

نأدجودقف،ةيلخادلااهناردجىلعلورتسلوكلاونوهدلابّسرتةجيتنمسجلايفةفلتخملانييارشللبلصتوقيضثودحوه

يفلورتسلوكلاونوهدلانمةريبكتايمكدوجوىلإًارظن:ميلسلاصخشلانمةلكشملاهذهلةضرعرثكأنوكييركسلابضيرملاصخشلا

دادسنالاوقيضلااهيفثدحييتلانكامألايهو،ةيلفسلافارطألاوبلقلاونيتيلكلاوغامدلاىلإمدلالمحتنييارشلانأمولعملانمف،مدلا

)AtherosclceroticPlaques(ه

:لثم،تالكشملاضعببّبسياّمم،مسجلايفىرخأقطانمىلإو،هالعأةروكذملاءاضعألاىلإمدلالوصونمّدحينييارشللقّيضتثودحّنإ

امهمالآونيقاسلاةدوربو،ءادوسلاعباصألا)مدقلالالتعاّدَعُيو.ةيلفسلافارطألايفانيرغنغلاو،ةيبلقلاةتكسلاو،يولكلالشفلاو،ةيغامدلاةطلجلا

.ةريطخلايركسلاتافعاضمنممدقلاىلإمدلاقفدتةلقوةيومدلاةيعوألاقيضببسب(يشملاءانثأيف
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(Small-WesselDisease)ىرغصلاةيومدلاةيعوألاضرم-ب

،(Venule)ةريغصلاةدروألاو،(MicroscopicArterioles)ةيرهجملا(تانيرشلا)ةريغصلانييارشلاةريغصلاةيومدلاةيعوألالمشت

. (Microangiopathies) ةيعوألاىضرممساضرملااذهىلعقلطأ،اذل؛ )Capillaries(ةقيقدلا ةيومدلاتاريعشلاو

هذهلةيولخلاةيشغألاكقشيفبّبستت،ةيومدلاةيعوألالالخريستيتلاةيومدلاةرودلايفنهدلاوزوكولجلاةرثكنأىلإتاساردلاتراشأ

ةيومدلاتاريعشلاقزمتىلإيدؤياذهو،مدلابنيتيلكلاونيعلاةيكبشدوزتيتلاكلتيه،(باصتوأ)ًابلاغرثأتتيتلاةيومدلاتاريعشلاّنأو،ةيعوألا

لالتعاىلإيدؤييذلانيتيلكلايفةيومدلاةيعوألاقّزمتكلذكو،(DiabeticRetinopathy)يركسلاةيكبشلالالتعامسابفرعياموهو،ةيكبشلايف

ه)DiabeticNephropathy(يركسلاةيلكلا

ضيرملاىلعبجياذهل،ةمّدقتملالحارملايفالإاهلضارعأدوجومدعىلإًارظن،نيعلاةيكبشلالتعاكاردإضيرملاعيطتسيال،هبناجنم

مدلاطغضسايقمتحيامم،نيتيلكلالشفىلإيركسلاىضرمنيبةرثكبرشتنييذلامدلاطغضعافترايدؤيو.ًايونسنيترموأةرمنيعلاصحف

.ىلكلالالتعاىدمةفرعمللوبلايفلالزلاصحفىلإةفاضإلاب،ةيرودةروصب

Susceptibilityto)تاباهتلالابةباصالاةيلباق-ـج Infections)

ةينغلاةئيبلايفاهومنوايريتكبلارثاكتةعرسىلإًارظن:ميلسلاصخشلابةنراقمتاباهتلالابةباصإللةيلباقرثكأيركسلاضيرمنوكي

.انيرغنغلاو،لمامدلاو،ةرمُحلاو،جارخلاو،(Dermatitis)ةيدلجلاتاباهتلالابًاضيأباصيدقو.زوكولجلاب

ءازجأيفرشتنييذلاباصعألالالتعاىلإىزعُي،حورجلاوتاباهتلالابةباصإلليركسلاضيرمةيلباقةدايزنأىلإتاساردلاتراشأدقو

زاهجلاوةيومدلاةرودلادّوزتيتلاباصعألايفلالتعاثودحيدؤيامك.ملألاوأ،سساسحإلامدعوأ،ليمنتلابضيرملارعشيثيح،اهعيمجمسجلا

ّنأامك.ةيقفأةروصبضوهنلادنع(ةخودلا)راوَّدلاوأ،لوبلاسابتحاوأ،لكألادعبؤيقتلاوأ،لاهسإلاوأ،كاسمإلابةباصإلاىلإيمضهلاويلوبلا

.ةيبلقلاةتكسلاةصاخ،نييارشلاوبلقلاضارمأبةباصإلالدعمنمديزيبلقلايذغتيتلاباصعألافلت

بّبسُتيتلالوتيبروسلاةدامنيوكتو،باصعألابةلصتملاةيومدلاةيعوألادادسناةجيتنباصعألالالتعابيركسلاىضرمباصي،لثملابو

.باصعألايًفافلت

.يركسلاضرمبةباصإلاءارجًاررضتمسجلاءاضعأرثكألانايبيتأياميفو

نيعلا-1

ًالضف،نيعلاةيكبشىلعةريبكوأةريغصعقبةروصبرهظييذلامدلافزنلو،ةقيقدلاةيومدلاةيعوألايفدّدمتليركسلاىضرمضعبضّرعتي

.نيعلاةسدعوةيكبشلايفةفلتخمتاباصإروهظنع

ًالضف،نيعللةكّرحملاتالضعللةيذغملاباصعألايفركسلاريثأتةجيتنةيؤرلايفًاجاودزاباصمللببسيدقيركسلاضرّمنإف،ماعهجوبو

يفحوضومدعىلإيضفيمدلايفركسلاىوتسمعافترانإف،لثملابو.نيعلاةكبشبتقحليتلاةديدشلارارضألاةجيتن(ىمعلا)رصبلانادقفنع

باصيًادحاوًاصخشّنأو،لوألاعونلانميركسلابًاباصمنيرشعنيبنمىمعلابدحاوصخشةباصإلامتحاتايئاصحإلاتحضوأدقو.ةيؤرلا

.ةمّدقتملالودلايفيناثلاعونلانميركسلابًاباصمرشعةسمخنيبنمىمعلاب

باصعألا-2

امك.باصعألافلتتيتلالوتيبروسلاةدامنّوكتبّبسُت،باصعألايفةيئايميكتاريغتثودحىلإمدلايفزوكولجلاركسىوتسمعافترايدؤي

–كالسألانأشكلذىفاهنأش–باصعألاّنإف،فورعموهامكو.باصعألالالتعابّبسُيباصعألابةلصتملاةيومدلاةيعوأللدادسناثودحنأ

.ةبولطملاةكرحلالمعنمتالضعلانيكمتل،ةفلتخملامسجلاءاضعأىلإخملانمةيبصعلاتاراشإلالاصيإبموقت

:يتآلايفباصعألايفيركسلاضرمريثأتلثمتي

.تاراشإلالقنيفباصعألاةءافكفعض•
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.نيمدقلاوأنيديلافارطأيفليمنتروهظ•

.اهبيصتيتلاحورجلامائتلابعصيام،فارطألاىلإمدلالوصوفعض•

.باصتنالافعض•

.داهجإلاوبعتلابعيرسلاروعشلايأ،تالضعلاضعبفعض•

مدقلا-3

مدقلابىّمسُيامو،يشملاءانثأنيقاسلايفمالآةروصبمدقلللالتعاثودحبّبسُيمدقلاىلإمدلالصوتيتلاةيومدلاةيعوألاقيّضنإ

نيباصملاريغىضرملابةنراقمًافعض20وحنبديزيانيرغنغلابيركسلاىضرمةباصإلامتحانأىلإتايئاصحإلاريشتو.ءادوسلاعباصألاو،ةدرابلا

فيفجتلاو،فيظنتلابكلذو؛امهبةرمتسملاةيانعلاقيرطنعنيمداقلابيصتيتلاتافعاضملانمةياقولايركسلاضيرملنكميو.يركسلاب

ةيومدلاةرودلاطشنتيتلاداوملاضعبلوانتو،امهبةصاخلاةيضايرلاتاكرحلاضعبةسراممو،كيلدتلابامهيفةيومدلاةرودلاطيشنتو،(ةئفدتلا)

.ةيومدلاةيعوألاقيضيهنألنيخدتلانععانتمالاو،(ةكنجلاتابن)

ةيلكلا-4

تافلخممكارتةجيتنضيرملاةافونمعّرسُتيتلاةريطخلاتافعاضملانميركسلاىضرمىدلةيلوبلاكلاسملاتاباصإوةيلكلالالتعاّدَعُي

تافلخمنمهتيقنتومدلاحيشرتةيلمعنعلوؤسملاءزجلاّدَعُتيتلاةيلكلاتابيبكيفًاساسأيركسلاضرمرثؤيو.مسجلايفةماسلاءاذغلاضيأ

لوبلاعماهجورخومسجلامزلتيتلاةيئاذغلاداوملاضعبرورمىلإيدؤياّمم،حيشرتلاةيلمعيفللخثدحيثيح،لوبلاعماهحرطوةراضلاضيألا

اهزاجتحاو،مدلايفةدوجوملاةماسلاوأةراضلاضيألاتافلخمنمصلختلانعاهزجعىلإةيلكلاتابيبكبرارضإلايدؤيامك،نيمويبلألالثم

هذهنمةياقولل،نيتيلكلافئاظوليرودصحفلمعيركسلاىضرمىلعنيعتي،اذل،يولكلالشفلابفرعُياميف،مدلامّمستبّبسُياّمم،مسجلالخاد

.مهتايحدّدهتيتلاةريطخلاتافعاضملا

.ةليوطةّدمهعافترابنجتو،مدلايفركسلاىوتسميفماتلامكحتلاضيرملليغبني،ًافنآةروكذملايركسلاضرمتافعاضمنمةياقوللو

غامدلاوبلقلا-5

لخادنهدلاولورتسلوكلابسرت)ةيجاتلانييارشلابلصتةجيتن(ةيبلقلاةطلجلا)ةيردصلاةحبذلابةباصإلليركسلاضيرمضرعتيدق

.غامدلابةلصتملانييارشلابلصتببسبةيغامدلاةطلجلابةباصإللضّرعتلااذكو،بلقلاةلضعلةيذغملا(اهقييضتىلإيدؤياّممنييارشلا

ثيح،دهجلانمًاديزمبلطتتةضايرةسرامموأ،ملسلادوعصوأ،يرجلاكًايلضعًادوهجملذبينيحةيردصلاةحبذلابصخشلاباصي

فصتنمفلخةّدعقئاقد(زخو)ملأبضيرملاروعشىلإيدؤياّمم،لوذبملادوهجملاعممءالتتمدلانمةدئازةيمكخضبلقلاةلضععيطتستال

ببسبةيردصلاةحبذلابهتباصإدنعردصلايفملأبناسنإلارعشيو.ةحارلاءانثأيفًايجيردتيفتخيّمث،ىرسيلاعارذلاىلإملألادتميدقو،ردصلا

ةراثإو،اهيف(كيتكاللاضمحلثم)يئاذغلاضيألاجتاونوتافلخمضعبمكارتىلإيدؤياّمم،بلقلاةلضعىلإنيجسكألابلّمحملامدلالوصومدع

.ملألابروعشلاو،ةطيحملاباصعألاةياهن

ةيناويحلانوهدلالوانتيفطارفإلامدعو،مدلايفركسلاىوتسمىلعةرطيسلاب؛ةيردصلاةحبذلابةباصإلانمةياقولايركسلاضيرملنكمي

ةيحصلاهتلاحعممءالتتيتلاةلدتعملاةيلضعلاةطشنألاةسراممو،(ةنمشلا)دئازلانزولانمصلختلاو،(ةدشقلاو،ةدبزلاو،يدلبلانمسلا)

.ةيدسجلاطوغضلابنجتو،نيخدتلانععانتمالاو،مدلاطغضعافتراةجلاعمو،هرمعو

نعمدلايفركسلاىوتسميفمكحتلابكلذو،هالعأةروكذملامسجلاءاضعأيف(ررض)فلتثودحعنميركسلاضيرملنكمي،ماعهجوبو

فشكلاو،مدلاطغضعافتراةجلاعمو،لورتسلوكلاةليلقيركسلاضرمبةصاخةيئاذغتابجولوانتو،ةليوطةّدممدلايفهاوتسمعافترابنجتقيرط

.يركسلاضرمتافعاضمنعركبملا
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Diagnosisand)هتعباتمويركسلاىضرمصيخشت Monitoring of Diabetes)

:امه،هتعباتمويركسلاضرمصيخشتلناتقيرطدجوت

(UrineTesting)لوبلاصحف-أ

يفهتلاحةعباتميركسلاضيرملنكميو.ةينيتورلامسجلاصوحفءانثأيفةينوتيكلاماسجألاوركسلانعفشكلاىلإلوبلاصحففدهي

يفةينوتيكلاماسجألاددعوزوكولجلاىوتسمسايقًاضيأنكمي،مونلادنعو،ةيئاذغلاتابجولالبقًايمويتارمعبرأيركسلاصحفبكلذو،لزنملا

IndicatorPaper)رشؤمقروطيرشسمغبكلذو،لوبلا Strip)،لعافتللةلباقداومىلعيوتحيطيرشوأ(ReagentStrip)رّيغتلاةنراقممث،لوبلايف

سايقنكميو.ضرملايفماتلامكحتلاىلإ%0.25ىلإرفصنمةميقلاريشتذإ،ةيوئمةبسنكزوكولجلازيكرتريدقتل،ةيسايقناولأبطيرشلانوليف

.اهسفنةقباسلاةقيرطلابةينوتيكلاماسجألا

ءاحصألاصاخشألالوبيفًانايحأرهظتدقةينوتيكلاماسجألانأعم،ةينوتيكماسجأوأركسىلعًايئاهنيوتحيالميلسلاصخشلالوبنأركذُي

.ةليوطةّدممايصلادنعكلذكو،تارديهوبركلابةريقفونوهدلابةينغةيئاذغتابجومهلوانتدنع

(BloodTesting)مدلاصحف-ب

:لوبلاصحفديكأتةيغبمدللتارابتخالانمعاوناةثالثلمعنيعتيمدلايفًاعفترمزوكولجلاىوتسمنوكينيح

FastingBlood)مايصلاةلاحيفمدلازوكولجرابتخا-1 Glucose/Sugar: FBG/FBS)

.(رابتخالالبق(ةعاس16–10)نيبحوارتتةّدمماعطلالوانتنععنتمي)ليللالاوطمايصلارابتخالااذهلعضخييذلاصخشلاىلعنّيعتي

ّنإيأ،ةيباجيإنوكتاهنإف،نيتلصفنم(نيتبسانم)نيترتفيفرتليللم100لكلمارجيللم140نمىلعأمدلازوكولجزيكرتنأىلإجئاتنلاريشتنيحو

ىوتسمناكاذإاّمأ.مدلانمرتليللم100لكلمارجيللم(110-70)نيبحوارتيمدلايفركسلليعيبطلاىوتسملانأركذي.يركسلابباصمصخشلا

.مدلايفركسلاىوتسميفصقندوجوىلعلديكلذّنإف،مدلانمرتليللم100لكلمارجيللم50نملقأمدلايفركسلا

OralGlucose)يومفلازوكولجلالّمحترابتخا-2 Tolerance Test: OGTT)

ليللالاوطمايصلاصخشلاىلعنيعتيو.زوكولجلانمةليلقةيمكنمةدافتسالاىلعمسجلاةردقىدمةفرعمىلإرابتخالااذهفدهي

OralGlucose)مفلابلئاسلازوكولجلانمةسيقمةيمكىطعيّمث،(ةعاس16–10) Drink).ساسأىلعلافطأللىطعتيتلازوكولجلاةيمكبسحتو

.نيغلابللاهئاطعإعئاشلاةيمكلايهو،ًامارج75غلبيىصقأّدحىلإًانايحأزوكولجلاةيمكلصتو،يلاثملامسجلانزونممارجوليكلكلًامارج175

مدتانيعهنمبَحسُت،(ءامبوكيفباذمزوكولجركسقعالم7لداعتو،ًامارج75)زوكولجلانمةددحمةيمكغلابلاصخشلاءاطعإدعب

تانيعلانمنيتنثاجئاتنترهظألاحيفو.اهليلحتل(ناتعاسو،ةعاس12و،ةعاسو،ةعاس2)ةعباتتمتارتفىلع(ًامئاصصخشلالازيام)

ضعبرّركيو.يركسلابةباصإلاىلعًارشؤمّدَعُيكلذّنإف،(1-8لكشلارظنا)رثكأوأ،رتليللم100لكلمارجيللم200وهمدلايفزوكولجلاىوتسمنأ

.جئاتنلاىفرثؤتامبرطاشنلاةلقوةيودألاوداهجإلانأل؛(OGTT)يومفلازوكولجلالّمحترابتخالمع–ًانايحأ–ءابطألا

كل..-همهاللوم

ميلسلاصخشلاىدلركسلاىوتسمرّدقيو.رابتخالاءدبدنعزوكولجلاىوتسمديدحتل؛زوكولجلابورشمءاطعإلبقمدلانمةنيعبحست

مدلانمرتليللم100لكلمارجيللم100نملقأبذئدنع

.نيتعاسدعبمايصلاىوتسمىلإدوعيمث،ةعاس72ّيضُمدعبًامارجيللم(140-120)لصيلدادزيّمث،(115-65)

رهظتامدنعوأ،مونلادنعو،ةيئاذغلاتابجولالوانتنمةدحاوةعاسدعبكلذكو،ةيئاذغلاتابجولالبقةداعنوكيو،لزنملايفمدلاصحفنكمي

، (Reflectance Photometers) ىّمسُت،زوكولجلازيكرتسايقلةزهجأقاوسألايًفايلاحرفاوتتو.مدلايفركسلاىوتسم(ضافخناوأ)عافتراضارعأ

دعبمدرتليللم100لكلمارجيللم140ىلعمدلايفزوكولجلاىوتسمةدايزّدَعُتو.(Glucochex)سكيشوكلجلاو،(Glucometer)رتيموكلجلا:لثم

ريغاهنإف،(ًامارجيللم140–115)نيبامحوارتتيتلاميقلااّمأ.يركسلابةباصإلاىلعًارشؤم،ةيئاذغلاةبجولالوانتنمنيتعاسدعبوأمايصلا

.(Equivocal)ديدحتللةلباق
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:GlycosatedHemoglobin)ركسلابطبترملانيبولجوميهلارابتخا-3 HbAic)طبترملانيبولجوميهلاةيمكسايقىلإرابتخالااذهفدهي

يركسلابباصملاصخشللحاوارتتنيحيف،نيبولجوميهلايلامجإنم(%8–4)نيبامميلسلاصخشلاىدلةيمكلاهذهحوارتتو.زوكولجلاركسب

رابتخالااذهّنإف،مدلايفزوكولجلاىوتسمفالتخابفلتختركسلابطبترملانيبولجوميهلاةيمكنأامبو.نيبولجوميهلايلامجإنم(%28–10)نيب

.مدلايفزوكولجلاةبسنيفمكحتلاىدمسيقينأنكمي

نكميهنإف،ًاموي120وحنغلبت(HbAic)يتاليزوكيلغلانيبولجوميهلاةايحنأامبو.مايصلامدعلاحيفهلمعةيناكمإبرابتخالااذهزّيمتي

وأ،يلضعلادوهجملاوأ،داهجإلابرثأتتالرابتخالاجئاتننأامك.ةيضاملاروهش(4-2)ةّدملالخيركسلاضرميفمكحتلاىدمريدقتبيبطلل

.لوانتملاءاذغلا
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بيةركسلابباصملاصخشلا

لولحملوانتدعبميلسلاصخشلاويركسلابضيرملاصخشلل(OGTT)زوكولجلالمحترابتخاتاينحنم:(1-8)لكشلا

.(زوكولجمارج75)زوكولجلا

DailyMeasurement0)يمويلاركسلاىوتسمسايق of Sugar)

ركسلاليلحتةزهجأمادختساب،ًايمويمدلايفركسلاىوتسمسايقنيلوسنألاىلعدمتعملايركسلاضرمبباصملاصخشلاىلعبجي

ةرابعبو.مدلايفركسلاىوتسمىلعفشكلانودنمةلماكةروصبضرملايفمكحتلانكميالهنأنّيبتدقف،تايلديصلايفةرفاوتملاةريغصلا

يفنيتّرمركسلاليلحتبىفتكياذهل،ضيرملاىلعكلذبعصي،نكلو.مونلالبقو،ةيئاذغلاتابجولالوانتلبقمدلايفركسلاليلحتلضفي

.مونلاوأءاشعلالبقءاسملايفو،راطفإلالبقحابصلايف-لقألاىلع–مويلا

:يه،مدلايفركسلاىوتسمضيرملاسايقلةبسانمتاقوأدجوت

.روطفلاةبجولوانتلبقحابصلا-أ

.نيتعاسبروطفلادعب–ب
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.ءادغلالبق–ج

.ءاشعلالبق–د

.مونلالبق–ـه

ضيرملاةلاحتناكاذإنيلوسنألاةعرجرييغتنمنكمتيو،بيبطلااهيلععلطييكللودجيفمدلايفركسلاىوتسمتاءارقًابلاغنّودُت

ىوتسمضافخناضارعأبساسحإلادنعكلذكو،يضايرطاشنيأةسرامملبقمدلايفركسلاىوتسمليلحتضيرملاىلعنيعتيو.كلذبلطتت

ماعطّيأصخشلالوانتمدعةلاحيفمدرتليللم100لكلمارجيللم(120-80)نيبحوارتتمدلايفةيعيبطلاركسلاةبسننأركذلابريدجلاو

ةبسننإف،ىرخألاتالاحلايفاّمأ.ةسيئرلاةيئاذغلاتابجولالوانتلبقركسلاو،ركابلاحابصلاركسلثمتةبسنلاهذهّنإيأ:لقألاىلعنيتعاسذنم

.مدلانمرتليللم100لكلًامارجيللم140ىلعديزتالأبجيمدلايفركسلا

PeopleatRisk)يركسلاضرمبةباصاللةضرعدارفألارثكأ for Diabetes)

دادعتساوأليممهيدلنيذلاصاخشألايأ،يركسلاضرمبةباصإللقباسيبطخيراتتاذتالئاعىلإنومتنينيذلاصاخشألا-1

لافطألانم%25ةباصإلامتحاينعييركسلاضرمب(مألاوبألا)نيدلاولاةباصإنأىلإتاساردلاتراشأدقو.ةباصإلليثارو

.%12.5يهلافطألاةباصإلامتحانإف،طقفًاباصمنيوبألادحأناكاذإاّمأ.ةايحلالحارمىدحإلالخهسفنضرملاب

جاتنإلايالخلالخادىلإزوكولجلاكيرحتىلعنيلوسنألاةردقنمةجسنألايفةدئازلانوهدلاّدحتذإ؛(ءاندبلا)نامسلاصاخشألا-2

ايالخةصاخ)سايركنبلامّدهتىلإيدؤتيتلاةرّركتملاةيبوركيملاوةيسوريفلاتاباهتلالابوأ،ضارمألاضعببنوباصملاصاخشألا-3

.نيلوسنألازارفإىلعهتردقنمفعضتوأ،(اتيب

.ةيضيألاتانومرهلازارفإةدايزىلعلماوعلاهذهلمعتذإ،ةلصاوتمةينهذوأ،ةيدسجوأ،ةيسفنطوغضلنوضّرعملاصاخشألا-4

.يركسلابةباصإللمهريغنمرثكأليممهيدلنوكيذإ،ةيناويحلانوهدلاو(تايلحملا)تايركسلالوانتيفنوطرفينيذلاصاخشألا-5

ةلحرميفيركسلابلافطألاءالؤهةباصإلامتحادادزيذإ؛(رثكأوأتامارجوليكةعبرأ)ةريبكمهنازوأًالافطأندلييتاللاءاسنلا-6

.غولبلا

عيضرلااهلفطلمألاةيذغتةرورضىلعلديام،(روهش3نسلبق)ةدالولانمىلوألاروهشلالالخراقبألابيلحباوذغتنيذلالافطألا-7

.يعانصلابيلحلاوأرقبلابيلحميدقتمدعو،يدثلانم

.ةحلمملاوةنخدملاموحللالوانتنمنورثكينيذلاصاخشألا-8

،تايلوقبلاوةلماكلابوبحلاوةرشقملاريغهكاوفلاوتاوارضخلالثم،ةيئاذغلافايلألابةينغلاةيذغألالوانتنولمهُييذلاصاخشألا-9

.(يداعلاركسلا)ةرّركملاتايركسلالوانتنمنورثكيو

نيلوسنألاىلعدمتعملايركسلاىضرملةيئاذغلاةجلاعملا

(Dietary Therapy of Insulin-Dependent Diabetes IDDM)

،هسفنتقولايفنيلوسنألاو(DiabeticDiet)يركسلاضرمبةصاخلاةيئاذغلاةبجولابنيلوسنألاىلعدمتعملايركسلاضيرًمابلاغجلاعي

.ةيضايرلاةطشنألاةسرامميفماظتنالاعم

سايركنبلازارفإمدعةجيتنةنس(18–12)نسنيباملافطألاًابلاغبيصينيلوسنألاىلعدمتعملايركسلاضرّمنإف،ًاقباسركذامكو
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فادهألامجإنكمي،ًاعمنيلوسنألاوةيئاذغلاةبجولالوانتبنيلوسنألاىلعدمتعملايركسلاىضرملةيئاذغلاةجلاعملانعثيدحلالبقو.نيلوسنألل

:يتأياميفهلةيئاذغلاةجلاعملا

.تانيماتيفلاو،نداعملاو،تانيتوربلاو،نوهدلاو،تارديهوبركلانمهتاجاحلماكبضيرملاديوزت-1

.ومنلاةيلمعلةيفاكلاةقاطلابضيرملادادمإ-2

.يجراخلانيلوسنألانمةبسانمتايمكبضيرملانقح-3

.نزولايفةدايزنودنميلاثملاضيرملانزوىلعةظفاحملا-4

.يلاثملامدلازوكولجىوتسمىلعةظفاحملا-5

.يلاثملامدلانوهدىوتسمىلعةظفاحملا-6

.تانوتيكلانّوكتونوهدلامّدهتةجيتنمدلاةضومحلعافتراثودحعنم-7

.مدلاركسىوتسميفئجافمضافخنايهو،نيلوسنألاةمدصثودحعنم-8

،(Cataract)نيعلاةسدعماتعإو،يولكلالشفلاو،نييارشلابلصت:لثم،يركسلاضرملةبحاصملاتافعاضملاثودحعنم-9

.ةيومدلاةيعوألاضرمو،(Neuropathy)يبصعلاضرملاو

ًاعمنيلوسنألانقحوةيئاذغلاةبجولالوانتبنيلوسنألاىلعدمتعملايركسلاىضرملةيئاذغلاةجلاعملا

نيلوسنألا:الوأ

:مفلابنيلوسنألاىطعيالو،مدلايفركسلاىوتسمضفخيفبوبحلاتقفخأاذإضيرملل(م1922ماعفشتكا)نيلوسنألابيبطلافصي

ىلإضيرمنمةيمويلاتاعرجلاددعونيلوسنألاةعرجفلتختو.نقحلابدلجلاتحتىطعيامنإ،ناسنإلليمضهلازاهجلايفمضهينيتوربهنأل

تايمكيفوأ،نزولايفريغتثودحنأامك،تالاحلامظعميفنيتعرجنوكتاهنكلو،ًايمويتاعرجةعبرأىلإةدحاوةعرجنيبامحوارتتيهف،رخآ

ةعرجرييغتبلطتياّمم،مدلايفركسلاىوتسم(ضافخناوأ)عافتراىلإيدؤيدق،ةضايرلاةسرامموأ،ضرمبةباصإلاوأ،هلوانتديعاوموأ،لكألا

لاحيفديزتاهنأو،نزولاضافخناوأ،لوانتملاماعطلاةيمكنملالقإلاوأ،ةضايرلاةسرامملاحيفلقتنيلوسنألاةعرجّنأنّيبتدقو.نيلوسنألا

.ًايموينيلوسنأةدحو40وحنطسوتملايفزرفييركسلابباصملاريغميلسلاصخشلاسايركنبنأركذي.ضرملا

Beet)رقبلانيلوسنأمساامهيلعقلطيو،(Plgs)ريزنخلاسايركنبو(Cattle)ةيشاملاسايركنب:امه،نيلوسنأللناسيئرناردصمدجوي

Insulin)ريزنخلانيلوسنأو(PorkInsulin)يرشبلانيلوسنألا)ربتخملايفعنصُملايرشبلانيلوسنألاقاوسألايفًايلاحرفاوتيو.يلاوتلاىلع

.(Humulin) يراجتلامسالالمحييذلا (Recombinant DNA Human Insulin) ضمحلل( فلتؤملايوونلا

:يه،نيلوسنألانمعاونأةثالثدجوت

.(Regular) لثم: ، (Short Rapid Acting Insulin) ريثأتلاريصقلانيلوسنألا–أ

IntermediateActing)ريثأتلاطسوتملانيلوسنألا–ب Insulin)،لثم:(Lente)،و(NPH).

. (PZI) لثم: ، (Prolonged Acting Insulin) ىدملاليوطلاريثأتلاوذنيلوسنألا–ج

،ةيئاذغلاتاداعلاوةيلضعلاةطشنألالدعمو،ومنلاةلحرمىلعكلذفقوتيو،نقحلانمزو،نقحتيتلاةيمكلاو،نيلوسنألاعونبيبطلاددحي

هضافخناوأ،نيلوسنألانمةليلقتايمكيركسلاضيرملوانتةجيتنمدلايفركسلاىوتسمعافتراّدَعُيو.نيلوسنألليركسلاضيرمةباجتساىدمو

.يركسلاضيرمامهيناعيدقنيتلكشم:نيلوسنألانمةدئازتايمكهلوانتةجيتن
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:يتاللًاعبتنيلوسنألانميركسلاضيرمةجاحرّدقُت

.(Stage of Growth) ومنلاةلحرم–أ

. (Activity Level) طاشنلاىوتسم–ب

تاّوبعيفنيلوسنألارفاوتيو.مسجلانزونممارجوليكلكل(UnitofInsulin)نيلوسنألانمةدحو(1-05)ىلإًابلاغيركسلاضيرمجاتحي

.رتليللملكلنيلوسنأةدحو500وأ،نيلوسنألانمرتليللملكلUnits(U100)ةدحو100اهزيكرتغلبي

هذهو.يركسلاضيرممزلتيتلانيلوسنألاةيمكنمللقتاهنكل،زوكولجللمسجلاةجاحنمديزتيدسجلاطاشنلاةدايزنأىلإةراشإلاردجت

ةدايزىلإيدؤياّمم،تالضعلاىلع(Receptors)هتالبقتسمددعونيلوسنألاةيساسحنمديزيطاشنلانأبلوقتيتلاةقيقحلانمةجتانةقالعلا

.نيلوسنألاةيلعاف

زوكولجلاىوتسمضفخىلإيدؤي،ةطشنألاةدايزءانثأيفنيلوسنألاةيمكضفخمدعّنإف،اذل،مدلازوكولجىوتسمضفخىلعةطشنألالمعت

ذخفلاو،(دلجلاتحتيولعلااهئزجيف)عارذلاحطس:اهنم،مسجلانمةددعتمقطانميفنيلوسنألانقحي،رخآبناجنم.يركسلاضيرمىدل

صتميسنيلوسنألانأل؛ةيضايرنيرامتةسرامميفمدختستيتلاءاضعألايفنيلوسنألانقحبنجتبجتيو.فادرألاو،نطبلاو،(يلخادلاءزجلا)

دنعاذكو،نيلوسنألاعاونأضعبلامعتسادنعنيلوسنألابنقحتيتلاءاضعألارثأتتنأنكميامك.زوكولجلاىوتسمضافخناىلإيدؤياّمم،ةعرسب

.هنمةيقنريغعاونألامعتسا

:نيلوسنألانقُحلةيبلسلا(تافعاضملا)تاريثأتلايتأياميفو

.نقحلاقطانميف(Hive-LikeRash)يدلجحفطةروصبرهظتيهو،(Allergy)ةيساسحلا-أ

.نقحلاةقطنميفةينهدلاةجسنألا(Hypertrophy)مخضت-ب

.(Indentation) ةوجفثودحىلإيدؤياّمم،نقحلاةقطنميفنهدلانادقفينعيو ، (Lipotrophy) ينهدلارومضلا–ج

ةدحو200صخشلالوانتىلإيدؤياّمم،مسجلاةطاسوبنيلوسنألاةيلعافطيبثتينعتو،(InsulinResistance)نيلوسنألاةمواقم-د

.نيلوسنأللةمواقمرهظيهمسجّنأينعياذهف،ًايموينيلوسنأةدحو50نمرثكأصخشلالوانتلاحيفو.رثكأوأنيلوسنأ

ةيرودةروصبنيلوسنألانقحقطانمرييغتيركسلاضيرمىلعنّيعتي،مسجلانمنهدلانادقفوأ،ةينهدلاةجسنألللتكتثودحبنجتلو

ىلعنيعتي،ىرخأةرابعبو،مدلايفًاصتممزوكولجلانوكينيحًاحاتمنيلوسنألاحبصيل،ةيئاذغلاتابجولاعمنقحلانمزبسانتينأبجيو،ةمظتنم

ّنإف،اذل.ةعاس24لالخنيلوسنألانوصتمييركسلاىضرمضعبنأنّيبتدقو.هعونونيلوسنألاةعرجوةلوانتملاءاذغلاةيمكنيبنزاوينأضيرملا

،لباقملايفو.مويلايف(Lenteوأ،NPH)ريثأتلاطسوتملانيلوسنألانم(ةدحاوةعاسبروطفلالبقىطعت)ةدحاوةنقحىلإطقفجاتحيمهنمًالك

ىلوألا)مويلايفريثأتلاطسوتملانيلوسنألانمنيتنقحىلإمهنملكجاتحيو،ةعاس24نملقأيفنيلوسنألانوصتمييركسلاىضرمنمةلقّنإف

.(ةعاس12وحنباهدعبىرخألاو،روطفلالبق

لبقريثأتلاطسوتملانيلوسنألاو(Semilenteوأ،Regular)ريثأتلاعيرسلانيلوسنألانمطيلخىلإنوجاتحييركسلاىضرمضعبنأركذُي

ضفخيفمكحتلاىلعاهتردقو،اهمجحرغصو،اهنزوةفخبزيمتتيتلا(InsulinPump)نيلوسنألاةخضم(Wear)لمحيرخآًاضعبّنأو،روطفلا

يفلصحييذلامّدهتلانمللقيامم،(ةبجولادعومو،مدلايفزوكولجلاىوتسمبسحنقحُي)مسجلاىلإنيلوسنألانمرمتسملاقفدتلالدعم

.نيتيلكلاونيعلاةيكبش

.نقَحلاعضوميفدلجلاتحتنوهدلامكارتو،ةرارحلاو،رارمحالاو،نقحلاعضوميفمالآثودح:اهنم،نيلوسنألانقحلتافعاضمدجوت

:ةيتآلاتاداشرإلاوتاميلعتلاعابتابنيلوسنألاةدوجىلعةظفاحملانكمي

.(م210-5)ةجالثلايفنيلوسنألانيزخت-1

.هلامعتساعدلبنم(ًاموي28)عيباسأ4رورمدعبنيلوسنألالامعتسامدع-2
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.اهريغوألتكوأبساوردوجووأ،(قئاريعيبطلانيلوسنألا)ركعتلالثم،هلامعتسالبقنيلوسنألايفتاريغتةيأثودحةظحالم-3

.ةّوبعلاىلعنّودُملاةيحالصلاخيراتءاهتنادرجمبنيلوسنألانمصلختلا-4

ةلقوأ،ًايئاهننيلوسنألامسجلازارفإمدعلاحيفمدلايفركسلاعافتراىدمىلعيجراخلانيلوسنألاىلإضيرملاةجاحفقوتت،ماعهجوبو

وأ،ًايمويةّرم)ةدّدحمتاقوأيفو،هنمةتباثتاعرجبمهسفنأنقحنيلوسنألانولوانتينيذلايركسلاىضرمعيمجىلعنيعتيامك.ةزرفملاةيمكلا

.(جلاعملابيبطلاتاداشرإبسحنيتّرم

(DiabeticDiet)يركسلاىضرمبةصاخلاةيتاذغلاةبجولا:ايناث

يتلاةيئاذغلاتابجولاميدقتىلإفدهت،نيلوسنألاىلعدمتعملايركسلاضرمبنيباصملاراغصلابابشلاوألافطأللةيئاذغلاةجلاعملاّنإ

.ضرملايفمكحتلاو،ةطشنألاةسراممو،يعيبطلاومنلابحمست

:ةيتآلاتارّيغتملايركسلاىضرملةيئاذغةبجوطيطختدنعىعاري

.ةبجولالوانتتقو–أ

.يئايميكلاةبجولابيكرت–ب

.يلضعلاطاشنلاىوتسم–د

نيلوسنألانمطيلخوأ،ىدملاليوطلاريثأتلاوذوأ،ريثأتلاطسوتملاوأ،ريثأتلاريصقلانيلوسنألايأ:لمعتسملانيلوسنألاعون-ـه

.ريثأتلاطسوتملاوريصقلا

نأبجيو،ةيواستمةينمزددُمنمض،(RegularMeals)ةمظتنمةيئاذغتابجولوانتينأنيلوسنألاىلعدمتعملايركسلاضيرمليغبني

،تابجولاضعبريخأتوأ)Skipping(لامهإيركسلاضيرمأدبينيحو.تاعاس5وحنبًاضعباهضعبنعةدعابتمنوكتثيحب،تابجولاتاقوأدّدحت

.مدلايفزوكولجلاىوتسمضافخناىلإيدؤيكلذنإف

:يركسلاضيرملةيئاذغةبجوطيطختدنعاهتاعارميغبنييتلافادهألازربأهذهو

.نداعملاو،تانيماتيفلاو،نوهدلاو،نيتوربلاو،تارديهوبركلانمهتاجاحلماكبصخشلاةيئاذغلاةبجولاديوزت-1

.ضيرملانزوتابثىلعةظفاحملا-2

.يلاثملامدلازوكولجىوتسمىلعةظفاحملا-3

.يلاثملامدلانوهدىوتسمىلعةظفاحملا-4

.يركسلاضرملةبحاصملاتافعاضملاثودحعنم-5

.نيلوسنألاةمدصوأ،(تانوتيكلانّوكتو،نوهدلامّدهتةجيتن)مدلاةضومحعافتراعنم-6

.يولكلالشفلاوأ،بلقلانييارشبلصتضرمبةباصإلاعنم-7

.ًاعمنينجلاويركسلاضرمبةباصملالماحلاةأرملاتاجاحبءافولا-8

فايلألاو،نيتوربلاو،نوهدلاو،تارديهوبركلا:ةيتآلاةيئاذغلارصانعلانمهتجاحىدمنايبيركسلاضيرملةيئاذغلاةبجولاطيطختقبسي

.3–اغيموأىنهدلاضمحلاو،تانيماتيفلاو،نداعملاو،ةقاطلاو،ةيئاذغلا
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(CarbohydratesNeeds)تارديهوبركلاتاجاح-1

اماللروب

ىضرمىصويو.مدلايفزوكولجلاىوتسمباهطابتراىلإارظن؛يركسلاضيرمةبجويفةمهملاةيئاذغلارصانعلانمتارديهوبركلاديعت

:ةيتآلابابسأللةيئاذغلافايلألاو(تايوشنلا)ةدقعملاتارديهوبركلانمةرفاوتايمكلوانتبيركسلا

لوانت)نوهدلامّدهتنمةجتانلاةينوتيكلاماسجألامكارتةجيتنمدلاةضومحعافترايأ؛(Ketosis)ةيزوتيكلابةباصإلانمةياقولا-أ

.(كلذثودحعنميًايمويتارديهوبركلانممارج100

يفاهمضهلبقليوطتقوىلإ(اهلثاميامو،ايلوصافلاو،ةرذلاو،سطاطبلاو،زبخلاو،زرألا:لثم)ةدقعملاتارديهوبركلاةجاح-ب

.حاتملانيلوسنألاعممءالتيامبماظتناوءطببمدلايفزوكولجلالوخدىلإيدؤياّمم،يمضهلازاهجلا

.الوزنو

ةينهدلاايالخلايفنيلوسنألاتالبقتسمددعةدايزببسبنيلوسنألاةيساسحةدايزيفتارديهوبركلابةينغلاةيئاذغلاةبجولاماهسإ-د

.نوهدلابةينغلاةبجوللًافالخ،مدلاايالخو

يركسلاللحتلالثم)زوكولجلانممسجلاةدافتسابطبترملاةيضيألاتاراسملاضعبطاشننمتارديهوبركلانيسحت-ـه

)Glycogenesis(ةفلتخملاةجسنألايف)،ركسلاعينصتراسملدعمضفخو(Glyconeogenesis)ةفصكلذّدَعُيو،ةيلكلايف

.ةبوغرم

.دبكلايفهنيزختونيجوكيالجلاعينصتنمتارديهوبركلانيسحت-و

لثمةطيسبلاتارديهوبركلاضعببةنراقممدلازوكولجىوتسمنم(سطاطبلاوزبخلالثم)ةدقعملاتارديهوبركلاضعبعفر-ز

.ةظوبلا

.مدلايفلورتسلوكلاىوتسمنمتارديهوبركلاضفخ-ح

:تارديهوبركلانميركسلاىضرمةجاحىدملنايبيتأياميفو

AmericanDiabetes)ةيكيرمألايركسلاىضرمةيعمجتصوأ• Association: ADA)(%60-45)وحنتارديهوبركلارفوتنأب

ةطيسبلاتارديهوبركلانمللقيو،ةدقعملاتارديهوبركلانميركسلاضيرمرثكيثيحب،ًايمويةلوانتملاةقاطلايلامجإنم

.(تايركسلا)

ىلامجإنم(%60-55)وحنفايلألابةينغلاةيئاذغلاةبجولاىفةدوجوملاتارديهوبركلارفوتنأبةثيدحلاتاساردلاضعبتصوأ•

:يتآلاوحنلاىلعتارديهوبركلاهذهعزوتو،ًايمويةلوانتملاةقاطلا

.ةدقعمتارديهوبركةروصب%70–أ

.ةطلسلاتارديهوبركةروصبF-%30بل

ةنوركملاو،ايلوصافلاو،سطاطبلاو،رمسألازبخلاو،زرألا:لثم)ةدقعملاتارديهوبركلالوانتنمراثكإلابيركسلاضيرمىصوي،ماعهجوبو

،ةولحلارئاطفلاو،تيوكسبلاك،ةالحملاةيذغألابنجتبكلذو،ةدئاملاركسلثمةطيسبلاتايركسلالوانتنملالقإلاو،(اهيلإركسةفاضإنودنم

لالقإلاًاضيأبجي.يداعلاركسلانًمالدبميترابسألاو،نيراكسلاو،ميفلسيسألاك،ةيعانصلاتايركسلالامعتساعيطتسيهنأالإ،ةالحملالئاوسلاو

.ًايمويهكاوفلاريصعنمدحاوريغصبوكلوانتبكلذو،تاوارضخلاوةهكافلارئاصعبرشنم
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(LipidNeeds)نوهدلاتاجاح-2

يلامجإضفخبىصوي،اذل.يركسلاضرمتالكشمزربأنم(يجاتلابلقلاضرموأ،نييارشلابلصتضرم)بلقلاضارمأبةباصإلاّدَعُت

:يركسلاىضرملنهدلاةدودحمةيئاذغةبجوطيطختدنعاهتاعارمىغبنيىتلاريياعملاوسسألاضعبىتأياميفو

ةينهدلاضامحألانمديدعلاىوحتىتلاةيتابنلاتويزلالادبتساو،ةعبشمةينهدًاضامحأىوحتىتلاةيناويحلانوهدلانملالقإلا-أ

امك.نوتيزلاتيزو،مطرقلاتيزو،سمشلاراّونتيزو،ةرذلاتيزو،)SoftMargarine(معانلانيرجراملا:لثم،اهبةعبشملاريغ

يفةلوانتملاةيناويحلانوهدلاةيمكليلقتىلعدعاسي،نهدلاعوزنملابيلحلاو(ةيفاصلا)نوهدلانمةيلاخلاموحللالامعتسانأ

.ماعطلا

يركسلاىضرمةيلباقىلإًارظن،(يوالكلاو،خملاو،تايرشقلاو،ةدبكلاو،ضيبلا:لثم)لورتسلوكلابةينغلاةيذغألانملالقإلا-ب

.بلقلاضارمأبةباصإلل

.ةجردهملاتويزلاوةدبزلالامعتسامدعو،مسدلاةليلقةيذغألوانت-ج

:ةيتآلاتالكشملانوهدلابةينغلاتابجولايركسلاىضرملوانتبّبسُي،ماعهجوبو

.ةيبلقلاةتكسلاو،نييارشلابلصتضرمةصاخ،بلقلاضارمأبةباصإلاراطخأةدايز-أ

.بلقلاضارمأبةباصإلاراطخأنمديزياّمم،مدلايفلورتسلوكلاونوهدلاىوتسمعافترا-ب

يفهمكارتونيجوكيالجلاعينصتلدعمضافخناو،(Gycolysis)يركسلاللحتلالثم)ةيضيألاتاراسملاضعبلفعضثودح-ج

.دبكلا

.زوكولجلاضيأنمفعضياّمم،ايالخلايفنيلوسنألاتالبقتسمددعضافخناو،نيلوسنأللمسجلاايالخةمواقمةدايز-د

نممغرلاىلعًادجةريبكتايمكبزوكولجلاجاتنإىلإيدؤياّمم،(Glyconeogenesis)ركسلاعينصتتاراسميفةطرفمةدايزثودح-ـه

:نوهدلانميركسلاىضرمةجاحىدملنايبيتأياميفو

ثيحب،ًايمويةلوانتملاةقاطلاىلامجإنم(%35-25)وحنةيئاذغلاةبجولانوهدرفوتنأبةيكيرمألايركسلاىضرمةيعمجتصوأ•

ضامحألاو،%10ةدّدعتملاةعبشملاريغةينهدلاضامحألاو،ةقاطلايلامجإنم%10نملقأةعبشملاةينهدلاضامحألالكشت

.ًايمويمارجيللم300ىلعءاذغلاعمةلوانتملالورتسلوكلاةيمكديزتالأبجيو.%10ةيداحألاةعبشملاريغةينهدلا

.ًايمويةلوانتملاةقاطلايلامجإنم(%30–20)وحنفايلألابةينغلاةيئاذغلاةبجولانوهددّوزتنأبةثيدحلاتاساردلاضعبتصوأ•

(ProteinNeeds)نيتوربلاتاجاح-3

نيتوربللةنّوكملاةينيمألاضامحألانأل؛اهبىصوملاةيمويلاتارّرقمللًاقبطنيتوربلانمهتاجاحلماكىلعيركسلاضيرملصحينأبجي

،نجاودلاوكامسألاوةيفاصلاموحللا:لثم،ةعفترملاةدوجلاتاذتانيتوربلابةينغلاةيذغألالوانتبىصويف،مسجلايفنيلوسنألازارفإزفحت

.تارّسكملاوسدعلاوةفاجلاايلوصافلاوءالزابلا:لثم،ةيناويحلاتانيتوربلابةينغلاةيذغألاو

:تانيتوربلانميركسلاىضرمةجاحىدملنايبيتأياميفو

.ًايمويةلوانتملاةقاطلايلامجإنم(%25-12)وحنتانيتوربلارفوتنأبةيكيرمألاركسلاىضرمةيعمجتصوأ•

.ا.ا
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يلامجإنم(%20–15)وحنفايلألابةينغلاةيئاذغلاةبجولايفةدوجوملاتانيتوربلادّوزتنأبةثيدحلاتاساردلاضعبتصوأ•

.ةقاطلا

%20) تانيتوربلانمةريبكتايمكىلإنوجاتحي (Young Growing Diabetics) نيعفايلابابشلانميركسلاىضرمنأانههركذردجياممو

يركسلاضيرمىّدعتينيحو.اهروطتوةديدجلامسجلاةجسنأومنلةمزاللاتاجاحلانيمأتلكلذو،نيغلابلاىضرملابةنراقم(ةقاطلايلامجإنم

.نيتوربلانمةجتانلاةيلكلاةقاطلالقتف،لقتنيتوربلاىلإهتجاحّنإف،ومنلاةلحرمنيلوسنألاىلعدمتعملا

.ًايمويةلوانتملانيتوربلاةيمكنملالقإلاىلكلاضرمبنيباصملايركسلاىضرمىلعنيعتي،لباقملايفو

DietaryFibers)ةيئاذغلافايلألاتاجاح-4 Needs)

تحضوأثيح،يركسلاضرمبةيباجيإلااهتقالعتبثهنأل،يركسلاىضرمةبجويفةمهملاةيئاذغلارصانعلانمةيئاذغلافايلألاّدَعُت

ضيرمىقيفايلألابةينغلاةيذغألالوانتنأو،يركسلاضرمىشفتوراشتناةدايزىلإيدؤيةيئاذغلافايلألابةينغلاةيذغألالوانتةلقنأتاساردلا

:امه،نيمسقءاملايفاهنابوذةيلباقلًاعبتفايلألامّسقُت

(SolubleFibers)ةبئاذلافايلألا-أ

،غمصلاو،نيتكبلا:لمشتو،اهريمختوأاهضيأةظيلغلاءاعمألايفةدوجوملاايريتكبلاعيطتستيتلا،ءاملايفنابوذللةلباقلافايلألايه

نميقتو،ءاعمألايفزوكولجلاصاصتمالدعمىطبتيهف.مدلايفركسلاىوتسمطبضىلعاهتردقيففايلألاهذهةيمهألثمتتو،جلسياملاو
وموح

.مدلايفنوهدلاولورتسلوكلاىوتسمنمضفختاهناامك،هعافترا

.تايلوقبلاو،ايلوصافلاو،زوملاو،ريعشلاو،نافوشلاو،تايضمحلاهكاوفو،حافتلا:لثم،ةيذغألانمديدعلايفةبئاذلافايلألارفاوتت

(InsolubleFibers)ةبئاذلاريغفايلألا-ب

،زوليلسيميهلاو،زوليلسلا:اهلاثمو،اهمضهةظيلغلاءاعمألايفةدوجوملاايريتكبلاعيطتستاليتلا،ءاملايفنابوذللةلباقلاريغفايلألايه

.هجارخإلهسيفًانيلزاربلالعجياّمم،ءاملاصتمتاهنأل،كاسمإلانمةياقولاىلعاهتردقيففايلألاهذهةيمهألثمتتو.نينجللاو

هكاوفلاو،ةلاخنلاو،ةيقرولاتاوارضخلاو،(ريعشلاو،حمقلاو،زرألا)ةلماكلابوبحلا:لثم،ةيذغألانمديدعلايفةبئاذلاريغفايلألادجوت

.(اهريغو،لوفلاو،ءالزابلاو،سدعلاوءايلوصافلاو،ايبوللا)تايلوقبلاو،ةرذلاو،روذبلاو،تارّسكملاو،(امهوحنو،حافتلاو،ىرثمكلا)ةرشقملاريغ

:يتأياميفيركسلاىضرمةبجويفةيئاذغلافايلألادئاوفلامجإنكمي

وأ،نيلوسنألاىلعدمتعملاصخشلامزلتيتلانيلوسنألاةيمكنمللقياّمم،ايالخلايفاهددعونيلوسنألاتالبقتسمةيساسحةدايز•

.نيلوسنأةدحو30وأ)(يناثلاعونلانميركسلا)مفلابةيودألوانتييذلا

.ىرخألاةيئاذغلاداوملاوركسلاصاصتمالدعمءاطبإو،ءاعمألالالخءاذغلارارمإعيرستبمدلايفزوكولجلاىوتسمضفخ•

.مدلايفلورتسلوكلاىوتسمضفخ•

.مدلايف(ةيثالثلاتاديرسيلجلا)نوهدلاىوتسمضفخ•

.يمضهلازاهجلالخاداهصاصتماوةيئاذغلارصانعلامضهلدعمضفخ•

.دبكلايفزوكولجلاجاتنإضفخ•

.دبكلايفلورتسلوكلاجاتنإضفخ•
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ريثأتهلامهالكو،)Enteroglucagon(يونعملانوجاكولجلانومرهكلذكو،سايركنبلانمنوجاكولجلانومرهزارفإلدعمضفخ•

.نيلوسنأللاهتباجتساوايالخلاةيساسحةدايزىلإيدؤينينومرهلانيذهزارفإصقّننإيأ،نيلوسنألاىلعيسكع

،تازاغلابنطبلاءالتما:لثم)ةيسكعلاتاريثأتلاضعببّبسُي(موي/ًامارج70نمرثكأ)فايلألالوانتيفطارفإلانأانههركذردجياممو

.كنزلاو،مويسينغملاو،ديدحلا:لثم،ةيندعملارصانعلاضعبنممسجلاةدافتسانمللقيو،(ينطبلاعبشلاو،لاهسإلاو

ًالضف،ةلوانتمرعس1000لكلًامارج(30-25)يأ،ًايمويفايلألانمًامارج(60-35)وحنلوانتيركسلاضيرمىلعنّيعتي،ماعهجوبو

لاحيفاهمادختسانكمييتلاةيئاذغلافايلألانمةدّدعتمعاونأتايلديصلايفرفاوتي.ةعنصُملافايلألانعداعتبالاو،ةيعيبطلافايلألالوانتنع

لوانتييذلايركسلاضيرمىلعبجي،لباقملايفو.ةمئادةروصبزّربتلاىلعًانيعُماهمادختساىلعةبظاوملابجيال،نكلو.كاسمإلابةباصإلا

.ةبجولايفةيفاضإلافايلألانمةيمكلقألوانتنيلوسنألانمةريبكتاعرج

(EnergyNeeds)ةقاطلاتاجاح-5

ىلعًءانبةقاطلانميركسلاضيرمةجاحرّدقتو.ةقاطلانميركسلاضيرمةجاحباسحىلإميلسلاصخشللةيداعلاةبجولاطيطختفدهي

.(1–8)لودجلارظنا،ةطشنألاو،سنجلاو،رمعلاو،لوطلاو،نزولا

ةبجولانأل،ةقاطلانمةيفاكةيمكبةيئاذغلاةبجولاهّدمتنأبجيو،%10وحنبطسوتملانملقأهنزوىلعظفاحينأيركسلاضيرمليغبني

بجيضارعألاهذهو،ةبآكلاو،ينهذلاروتفلاو،تاباهتلالاةمواقمفعضو،عيرسلاداهجإلاو،ضيرملاطاشنعجارتاهبحاصيةقاطلاةليلقلاةيئاذغلا

.رارمتساباهتبقارم

(تايمك)تارّرقمىواستت،ماعهجوبو.يركسلاضيرمليلاثملانزولاىلعةظفاحملليرورضرمأوهةلوانتملاةقاطلاةيمكيفمكحتلاّنإ

يركسلاضيرمىلعبجيهنأالإ،سنجلاومجحلاوطاشنلايفهللثامملاميلسلاصخشلااهيلإجاتحييتلاكلتعميركسلاضيرممزلتيتلاةقاطلا

.هطاشنةجردوهلوطوهنزوبسحاهبىصوملاةقاطلاةيمكلوانتمث،يعيبطلاهنزوديعتسيىتحةقاطلاةليلقةيئاذغتابجولوانتنيدبلا

ىوتسمديدحتلو،ةيئاذغلامهتابجويفمكحتينيحنيلوسنألاىلإنوجاتحياليركسلاىضرمنم(%40-30)وحننأىلإتاساردلاريشت

.(CalculatedDiet)اهلططخملاةبجوللًادشرماهمادختسالًايلاحصخشلااهلوانتييتلاةيذغألاتايمكفَّرعتًالوأنّيعتي،ضيرمللةقاطلا

صاخشألالاوطأبةطبترملا(ةيسايقلا)ةيلاثملانازوألالودجىلعًءانبغلابلايركسلاضيرمليلاثملامسجلانزوديدحتنكمي،ًاماتخ

.(1–14)لودجلارظنا،نيغلابلا

(موي/مارجوليك/رعس)نزولاوطاشنلاةجردىلعءانبةقاطلانمنيغلابلايركسلاىضرمةجاح(18)لودجلا

سولجلاريثكطسوتمطاشنحضاوطاشنضيرملانزو

(35-20) 35 40 50-45 نزولاضفخنم

(Under Weight)

نم%80نملقأ)

(يلاثملانزولا

(20-15) 30 35 40 Ideal ( نزولايلاثم

(Weight

15 (25-20) 30 35 Over( نزولادئاز

Weight)(نمرثكأ

نزولانم%120

(يلاثملا

.ا.ا
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:يتأيامكةقاطلانمنيغلابلايركسلاىضرمةجاحريدقتةقيرطحيضوتنكمي

،ًاطسوتمًاطاشنسراميناكاذإمويلكلمسجلانزونممارجوليكلكلًارعس30ىلإصخشلااذهجاتحي،نزولادئازلاصخشلا-و

.(طاشنلاليلق)سولجلاريثكناكاذإمويلكلمسجلانزونممارجوليكلكلًارعس(25–20)ىلاو

،ًاطسوتمًاطاشنسراميناكاذإمويلكلمسجلانزونممارجوليكلكلًارعس35ىلإصخشلااذهجاتحي،نزولايلاثملاصخشلا–ز

.(طاشنلاليلق)سولجلاريثكناكاذإمويلكلمسجلانزونممارجوليكلكلًارعس30ىلاو

،ًاطسوتمًاطاشنسراميناكاذإمويلكلمسجلانزونممارجوليكلكلًارعس40ىلإصخشلااذهجاتحي.نزولاضفخنملاصخشلا-ح

.(طاشنلاليلق)سولجلاريثكناكاذإمويلكلمسجلانزونممارجوليكلكلًارعس35ىلاو

بابشلاةجاحريدقتنكميو.نزولاوطاشنلاةجردىلعًءانبةقاطلانميركسلاضرمبنيباصملانيغلابلاةجاح(1-8)لودجلاحضوي

ةيمكيلامجإعّزويو.ةيفاضإةنسلكلرعس100ةفاضإّمث،رمعلانمىلوألاةنسلايفرعس1100صخشلاءاطعإقيرطنعةقاطلانم(نسلاراغص)

نيلوسنألاىلإجاتحيالنّمميركسلاضيرملةيئاذغةبجوطيطختلاحيفًايمويتابجوثالثىلعيواستلابتارديهوبركلاوًايمويةلوانتملاةقاطلا

ةبسنبًايمويةلوانتملاةقاطلاةيمكيلامجإعيزوتنكميامك.ءاشعلايف%3و،ءاذغلايف%3و،روطفلايف%3يأ،(يناثلاعونلانميركسلاضرم)

.حابصلالالخضيرملاىدلًاعفترممدلازوكولجىوتسمناكاذإءاشعلايف2/5و،ءاذغلايف2/5و،حابصلايف1/5

كلذفقوتي)ًافنآركذامكتارتف(6-5)ىلعةيئاذغلاتابجولاعّزوُتف،(لوألاعونلانميركسلاىضرم)نيلوسنألالامعتسالاحيفاّمأ

.(ىطعملانيلوسنألاعونىلع

جاتحيةنسةرشعاتنثاهرمعيذلالفطلاو،ًايمويرعس1600وحنىلإجاتحيتاونسسمخهرمعيذلالفطلاّنإف،هالعأةروكذملاةقيرطللًاقبطو

لافطألاطاشننأظحالينيحو.ةيلضعلاةطشنألاوومنلالدعملًاعبترخآىلإلفطنمةقاطلاىلإةجاحلافلتخت،ماعهجوبو.ًايمويرعس2200ىلإ

.ةكلهتسملاةقاطلاوتارديهوبركلاةيمكةدايزىلإنوجاتحيمهنإف،يعيبطلاىلعدئاز

Ruleof)ديلاماهبإةدعاقيصوت،اهبناجنم Thumb)نم(زبخلاوأةهكافلانمدحاوليدبيأ،ًامارج15-10)ةيفاضإةيمككالهتساب

نإف،ةلسلاةركبعلويرجلالثم،(ةقاشلا)ةدهجُملاةيلضعلاةطشنألالاحيفاّمأ.ةطسوتملاةيلضعلاةطشنألانمةعاسلكتارديهوبركلا

يركسلابنيباصملالافطألامزلتيتلاةقاطلاباسحنكميو،ةعاسلكتارديهوبركلانمًامارج(30-20)اهردقةيفاضإةيمكىلإجاتحيصخشلا

.(2-8)لودجلارظنا،اهبىصوملاةقاطلاةيمكونازوألاولاوطألاطسوتملودجنم

.اهبىصوملاةقاطلاةيمكونازوألاولاوطألاطسوتم:(28)لودجلا

.رعسوةقاطلاتاررقممويرعسلانوكتا

لكللكل

رمعلا.2و
بورضملالماعلا..هوعقتيتلا

ةصوبماسلطرمجك(ةنس)

320 24 60 13 6

الل

650 108 - عضرلا-0.5( رفص)

850 98 - 500 28 71 20 9 ( 1– 0.5)

1300 102 - 740 35 90 29 13 )3-1( لافطألا

1800 90 - 950 44 112 44 20 (6-4)

2000 70 - 1130 52 132 62 28 (10-7)

2500 55 1.7 1440 62 157 99 45 )14-11( روكذلا

3000 45 1.67 1760 69 176 145 66 ( 18–15)

2900 40 1.67 1780 70 177 160 72 (24–19)

2900 37 1.60 1800 75 176 174 79 (50-25)

2300 30 1.50 1530 68 173 170 77 51 ـبـ

REEةحارلاءانثأةفرصنملاةقاطلاىنعت.
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Mineralsand)تانيماتيفلاونداعملاتاجاح-6 Vitamins Needs)

ماظعلاةشاشهضرمبةباصإلانمةياقوللكلذو؛(موي/مارج1.5)مويسلاكلانمةيفاضإتاعرجيركسلاىضرمءاطعإبىصوي

(Osteoporosis)لوانتوأ،(نهدلاليلقلاوأ)نهدلاعوزنملابيلحلالوانتنمراثكإلابكلذقيقحتنكميو.هبيركسلاىضرمةباصإرثكتيذلا

.مويسلاكلابوبح

عونلانميركسلاىضرمو،يركسلاىضرمءانبأةصاخ،موركلارصنعبةينغلاةيذغألالوانتنمراثكإلاةرورضبةثيدحلاتاساردلايصوتو

ديزيامك،بوبحلانًعايلكءانغتسالاامبروأ،بوبحلانمةلوانتملاةيمكلاليلقتىلعدعاسياّمم،نيلوسنألاجاتنإلسايركنبلاطشنيهنأل،يناثلا

ىوتسمضفخىلإةفاضإلاب،مدلايفزكرملازوكولجلانمةيمكربكأقرحيفببستييذلارمألا،نيلوسنأللمسجلايفايالخلاةيساسحنمموركلا

نوناعينيذلاىضرملاةلجاعملةيرورضلاةبكرملابتانيماتيفبةينغّدَعُتيتلاةريبلاةريمخيفةرثكبموركلادجوي،مدلايفنوهدلاولورتسلوكلا

ةريمخلاصارقألوانتوأ،نبلبوكيفةدحاوةقعلملدعمب،زيبخللةزهاجلاةريمخلاةروصبةريبلاةريمخلوانتنكميو.باصعألايفركسلاريثأت

كامسألاةصاخ)كامسألاو،يلوكوربلاو،بنعلاو،(حمقلاةصاخ)زبخلاةريمخلثم،ةيذغألانمديدعلايفموركلارفاوتيامك.ًايعانصةرضحملا

موركلانممارجوركيم(200-50)يركسلاضيرملوانتبىصويو.اهريغو،ةيتابنلاتويزلاو،ضيبلارافصو،(ازوكاتسإلاويربمجلاكةيرشقلا

.مدلايفركسلاىوتسمميظنتلًايموي

،اهنمةيفاضإتايمكذخأبىصوييتلا،ةبكرملابتانيماتيفةعومجمةصاخ،تانيماتيفلانمهتاجاحعيمجبضيرملاةبجويفتنأبجي

ةبسنلابهفئاظويفموركلاهبشي(ب)نيماتيفنأبًاملع،نيتويبلاو،(يب)نيمالابوكونايسلاو(ماب)نيسكوديريبلاو،(وب)نيساينلاةصاخ

.يركسلاىضرمىلإ

ايالخةيامحو،نينيعلايفركسلاريثأتنمةياقولاىلعهتردقبزاتمييذلاكنزلابةينغلاةيذغألانمراثكإلابًاضيأةثيدحلاتاساردلايصوت

لحارمعيمجيفلخديكنزلاّنأمولعملانمو.يركسلاىضرًمابلاغبيصتيتلاحورجلاءافشنمعارسإلاو،مّدهتلانمسايركنبلايفةدوجوملااتيب

بوبحلاو،ضيبلاو،نجاودلاو،(ناطرسلاو،يربمجلاو،راحملا)كامسألا:لثم،ةيذغألانمديدعلايفرفاوتيوهو،مسجلايفنيلوسنألاعينصت

(60–30)وحنيركسلاضيرملوانتينأبىصويو.بيبطلاةراشتسادعب(بوبح)تامغدمةروصبكنزلالوانتنكميامك،تايلوقبلاو،ةلماكلا

.ًايمويكنزلانمًامارجيللم

اهلضّرعتييتلاحورجلامائتلالةيرورضلانيجالوكلاةدامعينصتىلعدعاسيهنأل،يركسلاضيرملًادجةمهملاتانيماتيفلانمجنيماتيفّدَعُي

يركسلانيتوربلاولوتيبروسلايتدامنوكتعنميو،ةثللايّوقيو،تابوركيملاوةيدعملاضارمأللمسجلاةمواقمنمديزيهنأامك،ًابلاغيركسلاضيرم

اهرادقمجنيماتيفنمةعرجًايمويلوانتينأيركسلاضيرمعيطتسيو.يركسلاىضرمبيصتيتلاةيحصلارارضألامظعمنعنيتلوؤسملا

.مارجيللم(1000-500)

،ماّمشلاو،ةلوارفلاو،ةفاّوجلا)هكاوفلاو،(تورفبيرجلاو،يفسويلاو،لاقتربلا)تايضمحلا:لثم،ةيذغألانمديدعلايفجنيماتيفرفاوتي

،لاثملاليبسىلع.(ةجزاطلاتاوارضخلاو،مطامطلاو،سطاطبلاو،بنركلاو،يلوكوربلاو،طيبنرقلاو،رضخألالفلفلا)تاوارضخلاو،(اهريغو

اذهنممارجيللم200وحنبهدّوزيةدحاوةفاوجةبحلوانتنأنيحيف،جنيماتيفنمًامارجيللم70وحنبصخشلاّدميةدحاولاقتربةبحلوانتّنإف

.نيماتيفلا

ضامحألاةصاخ،مسجلاتابكرمنمريثكلةدسكأللداضملمعيهنأل،ًادجةمهملاتانيماتيفلانم(VitaminE)هنيماتيفّدَعُي،لثملابو

نمللقيو،نيلوسنأللمسجلاايالخةيساسحنمديزيو،يركسلاضرمبةباصإلانمميلسلاصخشلايقيوهف،اذبو.ةددعتملاةعبشملاريغةينهدلا

ةلويسنمديزييأ،تاطلجلاثودحعنمييذلارمألا،مدلايفةيومدلاحئافصلاعّمجتعنمىلعًاضيأاهنيماتيفلمعي،يركسلاىضرمتافعاضم

.مدلا

،ةرذلاتيزو،يتابنلانمسلاو،نيرجراملاو،حمقلاةبحتيز)ةيتابنلاتويزلا:لثم،ةيذغألانمةريبكةعومجميف(ـه)نيماتيفرفاوتي

(1200-800)يركسلاضيرملوانتبىصويو.تارّسكملاو،بوبحلاو،خوخلاو،نويلهلاو،ءارضخلاةيقرولاتاوارضخلاو،(ىرخألاةيتابنلاتويزلاو

.ًايمويهنيماتيفنمةدحو
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Omega-3Fatty)3-اغيموأينهدلاضمحلاتاجاح-7 Acid Needs)

ىدلتايفولالدعمضفخيفًالعافًاماهسإمهسُيوهو)(6–اغيموأوأ)كامسألاتويزو،كامسألايف3–اغيموأينهدلاضمحلالدجوي

.3–اغيموأبةينغلاكامسألانمعوبسألايف(صصح3–2)ًامارج(270–180)لوانتدنع%30لدعمببلقلاىضرم

:يتأياميف،ًايمويتامارج3ىلعديزيالاملوانتلاحيف–3اغيموأينهدلاضمحلادئاوفلامجإنكمي

،يركسلاضرمتافعاضمنميقييذلارمألا،مدلايفعفانلالورتسلوكلاىوتسمعفرو،راضلالورتسلوكلاونوهدلاىوتسمضفخ-1

.(مدلاطغضعافتراو،نييارشلابلصت)ةيبلقلاةيعوألاضارمأو،ةيجاتلانييارشلاضرمةصاخ

.اميدإلاثودحوعفترملامدلانايرسليلقت-3

.ءاعمألاباهتلاضرمو،يمزتامورلالصافملاباهتلاةصاخ،ةنمزملاباهتلالاضارمأةجلاعم-4

.سايركنبلانمنيلوسنألازارفإطيشنت-5

.مدلاةجوزلاكلذكو،مسجلايفيعانملازاهجلاةيلعافنيسحت-6

نمديزيهنأل،3-اغيموأينهدلاضمحلايوحييذلاكمسلاتيزنمةريبكتاعرجلوانترطخىلإةثيدحلاتاساردلاتراشأ،اهبناجنم

نم)Toxicities(تايّمسلاثودحومدلاطلجتةيلامتحانمللقيو،يركسلاىضرمىدلمدلازوكولجتايوتسمعفريو،راضلالورتسلوكلاىوتسم

.دنيماتيفو،أنيماتيف

.هتيامحلةيرورضةدسكأتاداضمنممسجلانامرحىلعةردقاهليتلاةينهدلاتاديسكوريبلاىلعكمسلاتيزنمةريبكلاتاعرجلايوتحت

يفرفاوتيوهو،ةدايزةيأنودنمكمسلاتيزنمتامارج(3-25)وحنًايموييركسلاضيرملوانتينأبةيكيرمألاءاذغلاوءاودلاةئيهيصوتو

.ةريبكلاتاعرجلاتافعاضمبنجتل:ماترذحبو،بيبطلاةراشتسابهلوانتبحتبو.لئاسوأبلوبحةئيهىلعتايلديصلا

ّنإذإ؛(Troutطقرملانوملسلاو(Mackere)ليركاملاو،ةنوتلاو،نوملسلاو،نيدرسلا)كامسألايفًاضيأ–3اغيموأينهدلاضمحلادجوي

ينهدلاضمحلانمةيمويلاهتاجاحلماكبيركسلاضيرمدّوزي(ًايعوبسأصصح3-2)عوبسألايفتاّرمثالثىلإنيتّرماهنمًامارج90لوانت

.3–اغيموأ

،ًايمويناتريغصناتقعلم)(LinseedO)ناتكلارذبتيزلوانتب–3اغيموأينهدلاضمحلانمهتجاحىلعلصحينأيركسلاضيرملنكمي

تاعرجلالاحيفهالعأةروكذملاةيحصلارارضألاببستيتلاةينهدلاتاديسكوريبلاىلعهئاوتحامدعبكمسلاتيزنعزيمتييذلا،(تامارج10

نولوقلاباهتلاو،(نييارشلابلصتومدلاطغضعافترا)ةيبلقلاةيعوألاضارمأةلاحيف(درابلارصعلاب)ناتكلارذبتيزديفيو.ةريبكلا

هنأل؛ءاعمألاةنوفعنمصلختلاو،دبكلاطيشنتو،(ةثيبخلاو،ةديمحلا)ةيناطرسلاماروألانمةياقولاو،يلصفملاديوتامورلاو،اميزكألاو،يحّرقتلا

ذخأبىصوي،ءاعمألاايريتكبطيشنتلو،ةنوفعلاءافتخاو،زربتلاةيلمعميظنتو،مضهلاةيلمعنيسحتىلإيضفييذلارمألا،ءاعمألاايريتكبطشني

.مونلالبقءاسمىرخأةقعلمو،قيرلاىلعًاحابص(درابلارصعلا)ناتكلارذبتيزنمةدحاولكأةقعلم

:يركسلاضرمةلاحيفاهلوانتعونمملاةيذغألاواهلوانتحومسملاةيذغألا

بجيو،نبجلاوأ،مسدلاليلقلابيلحلانمعونصملابئارلانبللاوأ،مسدلاليلقلابيلحلالوانتبيركسلاىضرمحصني:بيلحلا-1

.ىلحملازكرملابيلحلابرشمدع

،ضيبلاو،كامسألاو،نجاودلاو،يفاصلارمحألامحللالثم،مسدلاةليلقلاموحللاعاونأعيمجلوانتيركسلاىضرمعيطتسي:موحللا-2

.اهريغو،يوالكلاو،ةدبكلاو،تايرشقلاو،خملا:لثم،لورتسلوكلابةينغلاموحللابنجتبجيو.سدعلاو،ايلوصافلاو،ةفاجلاءالزابلاو
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دعاسييذلا3-اغيموأينهدلاضمحلاىلعاهئاوتحال.ًايعوبسأتارمثالثىلإنيترمكامسألايركسلاىضرملوانتينأبىصويو

.مدلايفلورتسلوكلاىوتسمضفخىلع

بجي،نكلو.تانيماتيفلاونداعملاوفايلألابةعبشُموةينغاهنأل،اهعيمجتاوارضخلاعاونألوانتنمراثكإلابجي،تاوارضخلا-3

،سنودقبلاو،ثاركلاو،ناجنذابلاو،ايبوللاو،خنابسلالوانتبحصنيو.مارج100لكيفركسلانمةيوشنلاتاوارضخلاىوتحملهابتنالا

يفركسلاصاصتمالدعمضفخىلعاهتردقيفيركسلاضيرمىلإةبسنلابفايلألاةيمهألثمتتو.تبشلاو،سفركلاو،سخلاو

.عوجلابروعشلارخؤُتاهنأامكاهتايئزجىلعهصاصمدإببسبءاعمألا

لوانتبحصنُينيحيف،اجناملاوبنعلالثم،ركسلانمةعفترمةبسنيوحتيتلاهكاوفلالوانتنمراثكإلامدعبجي:هكاوفلا-4

،ةهكافلارئاصعبرشنملالقإلابجي،لباقملايفو.ةلوارفلاو،ىرثمكلاو،تورفبيرجلاو،يفسويلاو،خيطبلاو،(مامشلا)زبرخلا

عانتمالاو،هرشقبحافتلالوانتنمراثكإلابىصويو.ركسلاةفاضإنودنمًايمويةهكافلاريصعنمطقفريغصدحاوبوكلوانتبكلذو

.يركسلاضيرمبرضتيتلاهكاوفلارثكأنمامهنأل؛رمتلاوبنعلالوانتنع(؟ادجةليلقتايمكلوانتمأ)

ايلوصافلاو،ةرذلاو،سطاطبلاو،زرألاو،رمسألازبخلا:اهنمو،ةدقعملاتارديهوبركلالوانتنمراثكإلابىصوي:زبخلاوتايوشنلا-5

نمةدقعملاتارديهوبركلاىوتحملهابتنالابجيو.ركسلاصاصتماطبثتيأ:ءطببمدلازوكولجىوتسمعفرتاهنأل،اهريغو

.مارج100لكيفتايركسلا

تويزلالادبتسانكميو،ةدشقلاوةدبزلاويدلبلانمسلالثم،(ةعبشُملا)ةيناويحلانوهدلانملالقإلابجي:تايلحملاونوهدلا-6

بجيو،ةمسدلاةيذغألالوانتنملالقإلابىصويامك.نوتيزلاتيزو،سمشلاراودتيزو،مطرقلاتيزو،ةرذلاتيزك،اهبةيتابنلا

عانتمالاكلذكو،يركسلاىضرمبةصاخلاتايركسلاهبلدبتسُتيذلاةدئاملاركسةصاخ،تايركسلالوانتنعًايئاهنعانتمالا

ةالحملالئاوسلاو،ةولحلارئاطفلاو،لسعلاو،ىبرملا:لثم،ءاعمألايفاهصاصتمالهسييتلاتايركسلابةينغلاةيذغألالوانتنع

بجيامك،مدلاركسلًائجافموًاداحًاعافترابّبسُتو،ءاعمألايفةعرسبصتمتاهنأليليجلاو،ركسلابىلحملاتيوكسبلاو،ركسلاب

هكاوفلاو،تايولحلاو،كيكلاو،ليماراكميركلاو،درتسكلاو،ةيبلهملا:لثم،ةدئاملاركسيوحتيتلاةيذغألالوانتنعًايئاهنعانتمالا

.ةينيحطلابةوالحلاو،ةالحملارئاصعلاو،(ةظوبلا)تاجلثملاو،رئاطفلاو،واكاكلاو،ةيزاغلاتابورشملاو،ةبلعملا

داقتعالااذهو،مدلايفركسلاىوتسمناعفريالامهنأل؛رمتلاولسعلانمءاشياملوانتعيطتسيهنأدقتعيسانلاضعبنأركذلابريدجلاو

صاصتمالاةعيرسلا(زوركسو،زوكولجو،زوتكرف)(%70-90)ةطيسبلاتايركسلانمًادجةعفترمبسنىلعتايوتحيرمتلاولسعلانأل،أطخ

ىلإًارظن،نيلوسنألاىلإهتجاحمدعبزيمتييذلازوتكرفلاركسنمامهاوتحمعافترابنازاتمييعيبطلالحنلالسعورمتلاّنأالإ،ءاعمألارادجلالخ

بّبسُيالوهف،اذل.زوركسلاركسبةنراقمءاعمألارادجلالخهصاصتمالدعمضافخنانعًالضف،ةقاطلاجاتنإوةدسكألالجأنمايالخلاهلوخد

.(زوركسللGانملقأزوتكرفللGايركسلارشؤملا)زوركسلاركسلةلثاممةيمكلوانتدنعمدلايفركسللًائجافموًاداحًاعافترا

،تارّسكملاو،تاللخملا)ةحلمملاةيذغألالثم،بلقلايفًابلسرثؤتيتلاةيذغألاعيمجبنجتبيركسلاضيرمىصوي.ىرخأةيذغأ-7

،ضيبلارافصو،عراوكلاو،يوالكلاو،ةدبكلاو،خملا)لورتسلوكلابةينغلاةيذغألاو،(اهلثاميامو،يحلملولحميفةبلعملاةيذغألاو

.ميلسلاصخشللهنمرثكأوحنىلعبلقلاضارمأبةباصإللهضّرعتلامتحاويركسلاضيرمسّسحتىلإًارظن،(اهلثاميامو

طبضىلعهتدعاسملًارظن،تورفبيرجلاريصعلوانتنمراثكإلابنيلوسنألاىلعنيدمتعملاريغيركسلاىضرمةثيدحلاتاساردلايصوت

تابحثالثوحنيركسلاضيرملوانتنأنّيبتدقو.دربلاتالزنوىودعللمسجلاةمواقمنمديزييذلاجنيماتيفبهانغو،مدلايفركسلاىوتسم

ريغيركسلاضرمنمماتلاءافشلاىلعدعاسينأنكمي،نيعوبسأةّدمًايمويتارمثالث(ًارتليللم250يأريصعلانمدحاوبوك)تورفبيرج

.بوبحلالوانتنعءانغتسالاو،نيلوسنألاىلعدمتعملا

نفسوأ،تياديسبيب)ةالحملاريغةيزاغلاتابورشملالوانتكلذكو،ركسنودنمياشلاوةوهقلالوانتبيركسلاضيرملحَمسُي،ماعهجوبو

،لصبلاو،سنودقبلاو،عانعنلاو،نوميللا:لثم،لباوتلاوتاراهبلاعاونأعيمجلوانتيركسلاضيرملًاضيأنكمي.(اهلثامياموأ،تيادالوكوأ،تيادبآ

.تاراهبلاولباوتلانماهريغو،موثلاو
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نيلوسنألاىلعدمتعملايركسلاضيرملةنزاوتمةيئاذغةبجوطيطخت

(Planning of Adequate Dietfor Insulin Dependent Diabetic)

هلمعتسييذلانيلوسنألاعونفرعينأ،نيلوسنألاىلعدمتعملايركسلاضيرملةيئاذغةبجوطيطختلبقةيذغتلايصاصتخاىلعنّيعتي

.(ةسيئرلاتابجولانيبام)ةفيفخلاتابجولاىلعو،ةسيئرلاثالثلاةيئاذغلاتابجولاىلعتارديهوبركلاوتارعسلاعيزوتنمنكمتييكل،ضيرملا

نيلوسنألاىلعدمتعملايركسلاىضرمةلاحيفتارديهوبركلاوتارعسلاعيزوت

(Distribution of Calories and Carbohydrates in IDDM)

نيحيف،مدلايفزوكولجلاىوتسمضفخىلإةبجولادعومريخأتيدؤيدقذإ،ةيئاذغلاةبجولاتقوديدحتبنيلوسنألامادختساطبتري

ىلإمسجلاةجاحىدميفةيلضعلاةطشنألارثؤتامك.مدلايفزوكولجلاىوتسمعافتراىلإللحتلاةعيرسلاتارديهوبركلالوانتيفطارفإلايدؤي

.ةسيئرلاتابجولاىلعماعطلاعيزوتةيفيكحضوييذلاددحملالماعلايهنيلوسنألاىلإةجاحلانإف،ماعهجوبو.نيلوسنألا

:هاندأحضوموهامك،يركسلاىضرملةيئاذغلاتابجولاطيطختيفمدختسملانيلوسنألاعونرثؤي

(Using Short Acting Insulin : Regular Insulin))1-يداعلاوأ،يعيبطلانيلوسنألا)ريثأتلاريصقلانيلوسنألالامعتسا

،ةيسيئرلاتابجولانمةدحاولكلبق(تاعاس4–2ةدملهطاشنةورذرمتستو،ةعاس1–0.5لالخلمعي)يعيبطلانيلوسنألالامعتسادنع

نيلوسنألالامعتسامدعةلاحيفةحرتقملااهسفنبسنلاعابتابةيسيئرلاثالثلاتابجولاىلعيواستلابمسقتتارديهوبركلاوتارعسلاتاررقمنإف

ءالؤهوأةيحارجتايلمعلنوعضخينيذلايركسلاىضرمادعاميف،يلاحلاتقولايفةلقبًادرفنميعيبطلانيلوسنألامدختسي(%3و%3و%3)

.ةينوتيكلاماسجالادوجوةجيتنمدلاةضومحعافترابنوباصملا

usingIntermediate)ريثأتلاطسوتملانيلوسنألالامعتسا-2 Acting Insulin)

.ةطسوتملاهتيلاعفبزيمتيكلذكو،(ةعاس12-8ةدملهلوعفمةورذرمتستوتاعاس4-3لالخلمعي)ةطسوتمةدملهريثأتبعونلااذهزيمتي

Lateرخأتملارهظلايفصخشلاىلإماعطلاميدقتبجيو Afternoon،عاونأدحألامعتسادنع(رهظلادعب4.00ىلإ3.30)رصعلاتقودعبيأ

Globinنيبولجلاكنزنيلوسنأ)ريثأتلاطسوتمنيلوسنألا Zinc InsulinوأNPHوأLente)ةهجاوملكلذوراطفإلالبقCounteractىوتسمضافخنا

تاررقمميسقتنكميو.ريثأتلاطسوتمنيلوسنألالامعتساةلاحيفمونلادنعيرورضريغنوكيدقماعطلالوانتو.ةرتفلاهذهلالخمدلازوكولج

./مونلادنعو%7ءاسملا،/7(ةفيفخ)ءادغلادعبو%7ءادغلا،/7راطفإلا:يتآلاكريثأتلاطسوتمنيلوسنألالامعتسادنعتارديهوبركلاوتارعسلا

Actingىدملاليوطلاريثأتلايذنيلوسنألالامعتسا-3 Insulin Using Long

دجوت.ةعاس(20–14)ةّدمهتيلعافةورذرمتستو،هلوانتنمتاعاس(8-4)ّيضُمدعبهلوعفمأدبيذإ،ةليوطةّدمهريثأتبعونلااذهزّيمتي

ProtamineZinc)نيماتوربلاكنزنيلوسنأ:اهزربأ،نيلوسنألااذهنمةّدععاونأ Insulin)،تنلارتلألاو(Ultralente).لوانتدعومناكلاحيفو

لوانتدنعف،اذل،نيلوسنألاىلإىوصقلاةجاحلاعممغانتتنأبجيءادغلازوكولجنمىوصقلاةدافتسالاّنإف،نيلوسنألاةنقحعمًانمازتمماعطلا

لوصحللو.ركابلاحابصلاوأليللاءانثأيفمدلابزوكولجلاىوتسمضافخناعنملمونلادنعةيئاذغةبجولوانتنيعتي،ًالثمنيماتوربلاكنزنيلوسنأ

ىلعتارديهوبركلانميقابلاعّزوُيكلذدعب،ًايمويةرّرقملاةيلكلاةيمكلانممونلادنعهنمةلوانتملاةيمكلاحرطت،تارديهوبركلليلاثمعيزوتىلع

نمحرطتيتلا،مونلادنعتارديهوبركلانمًامارج(30-25)عم،ءاشعلايف%5و،ءادغلايف%5و،روطفلايف/5:يتآلاكةسيئرلاثالثلاتابجولا

نيماتوربلاكنزنيلوسنأو(ريثأتلاريصقلا)يعيبطلانيلوسنألالامعتسادنعاّمأ.ةسيئرلاتابجولاىلععيزوتلالبقتارديهوبركللةيلكلاةيمكلا

يف%و،ءادغلايفالو،روطفلايف%:ةيتآلابسنلابتابجوثالثىلإمسقتةيمويلاتارديهوبركلاتارّرقمّنإف،ًاعم(ىدملاليوطلاريثأتلاوذ)

.روطفلالبقنقحُينيححاتملايعيبطلانيلوسنألاعممغانتياموهو،روطفلاتقوتارديهوبركلانم(ةصح)ةبسنربكأمّدقتو.ءاشعلا

(NPH)ريثأتلاطسوتملانيلوسنألاعمريثأتلاريصقلانيلوسنألالامعتسا.4

نيلوسنألاعونبسانتلةيئاذغلاتابجولاىلععّزوتت،نيلوسنألاىلعنيدمتعملايركسلاىضرمةبجويفةرفاوتملاتارعسلاوتارديهوبركلاّنإ

نيلوسنألاو(ةعاس12-8:طاشنىصقأ)(NPH)ريثأتلاطسوتملانيلوسنألانمطيلخبنقحيضيرملاناكاذإ،لاثملاليبسىلعف.لمعتسملا
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ةبجويفةقاطلاوتارديهوبركلانمربكأةيمكلوانتىلإجاتحيسهنإف،ًاحابص6.30ةعاسلادنع(تاعاس4-2.ةورذلاغلابطاشن)ريثأتلاريصقلا

.مدلابزوكولجلاىوتسميفضافخناثودحبنجتلكلذو،ًاحابص10ةعاسلاةفيفخةبجولوانتدنعهذخأيامبةنراقم،(NoonMeal)رهظلا

.ًاعمريثأتلاريصقلانيلوسنألاوريثأتلاطسوتملانيلوسنألالوانتدنعتارديهوبركلاوتارعسلاعيزوتلنايبيتأياميفو

.(%22)4/18:راطفإلاه

.(%11)2/18:حابصلافصتنمةفيفخةبجو•

.(%22)4/18:ءادغلاه

.(%5.5)/18:رهظلادعبةفيفخةبجوه

.(%27.5)5/18:ءاشعلاه

.(%11)2/18:مونلادنعةفيفخةبجو•

ريثأتلاطسوتملانيلوسنألاةبسنىلإ75مقرلازمريذإ؛(50/50وأ)،(75/25)مقرلالمحييذلاطيلخلاًابلاغنيلوسنألاةوبعىلعنّودُي

(NPH)،نيلوسنألاعاونأنملكةبسنددحييذلاوهصصختملابيبطلانأبًاملع،(يعيبطلا)ريثأتلاريصقلانيلوسنألاةبسنىلإ25مقرلازمريو

تادحو75وحنبمسجلاّدمتساهنإف،هالعأحضوُملا(75/25)طيلخنمتادحو10اهرادقمنيلوسنأةعرجبباصملانقُحاذإ،ًالثمف.طيلخلايف

.ريثأتلاريصقلانيلوسنألانمةدحو2.5و،ريثأتلاطسوتملانيلوسنألانم

تارديهوبركلاوتارعسلايلامجإنم%10ىلإ%10:يه،لمعتسملانيلوسنألاعونلًاعبتتارديهوبركلاوتارعسلاعيزوتلىرخأةعئاشةقيرطدجوت

دنع/7و،ةسيئرلاةيئاذغلاتابجولانمةبجولكدنع%7وأ،ةفيفخلاتابجولانمةبجولكدنع/10و،ةسيئرلاةيئاذغلاتابجولانمةبجولكدنع

.ءادغلاةبجودنع/5ىلإةفاضإلاب،ءاسملايفوروطفلادنع%5وأ،ةفيفخلامونلاةبجو

:يه،ةينمزددُمتسىلإسمخىلع(نيلوسنألليركسلاىضرملامعتسالاحيف)ةيمويلاةيئاذغلاتابجولاعّزوت،ماعهجوبو

.ًءاسم7ةعاسلا–

.ًاحابص10ةعاسلا–

.ًارهظ12ةعاسلا–

ًارصع4ةعاسلا–

.ًءاسم8ةعاسلا–

.ًءاسم10ةعاسلا–

.مدلايفيعيبطلاركسلاىوتسمىلعةظفاحملليتآلاةاعارمجالعلايفنيلوسنألاىلعنودمتعينيذلايركسلاىضرمىلعنيعتي

ًاضافخناببسيكلذنأل،ماعطلالوانتنععانتمالاوأرخأتلامدعو،نيلوسنألاةنقحنمةعاسفصنوحندعبةيئاذغلاةبجولالوانت-1

.(نيلوسنألاةمدص)ةحصلاىلعًارطخلكشيو،مدلابركسلاىوتسميف

.(نيلوسنألاةمدص)مدلايفركسلاىوتسمضافخناضارعأبروعشلادنعًاروفاهلامعتسالىولحلاضعبلمح-2

.يمويلاجمانربلابسحددحملااهتقونعاهريخأتوأ،ةيئاذغةبجوةيألامهإمدع-3

.هلوانتيفطارفإلامدعو،مسجلالخدتيتلاركسلاةيمكلقيقدلاديدحتلا-4

ضافخناضارعأبروعشلادنعهلامعتساراصتقاو،هنمةعونصملاةيذغألاوأةدئاملاركسلوانتمدعىلع–ناكمإلاردق–صرحلا-5

.(ةخودلا)راوَّدلاو،رصبلاناغوزو،قّرعتلا:لثم،مدلايفركسلاىوتسم
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ةيمحلا)ةيئاذغلاةبجولايفةحضوُملاةدّدحملاةيذغألالوانتو،–ًافنآحضوموهامك–اهعيمجةعونمملاةيذغألاعاونألوانتبنجت-6

.ةيمويلا(ةيئاذغلا

.نوهدلالوانتيفطارفإلامدعو،ةيئاذغلاةبجولايفاهلوانتبحومسملاةيذغألاتايمكبماتلامازتلالا-7

.ةيئاذغلاةبجولالوانتدعبةرشابممونلامدعو،ًاديجماعطلاغضم-8

.ةثالثلاهعاونأبنيلوسنألالامعتسادنعيركسلاضيرمةبجويفتارديهوبركلاوةقاطلليلاثملاعيزوتلا(3-8)لودجلاحضويو

يركسلاىضرملةيئاذغلاتابجولانيبتارديهوبركلاو(تارعسلا)ةقاطلليلاثملاعيزوتلا:(3-8)لودجلا

ىلعةبجودعبروطفلا

و2

روطفلا

1/4 - 1/4 .ءيشيألوانتمدع1/4-نيلوسنألالامعتسامدع

.ءيشيألوانتمدع%-1/5-2/5

.ءيشيألوانتمدع%5-1/5-1/5ريثأتلاريصقلانيلوسنألا

(ءاشعلاوروطفلالبق)

1/7 2/7 1/ 2/7 - 1/7 ريثأتلاطسوتملانيلوسنألا

ًامارج(40-20)%-2/5-1/5.ليوطلاريثأتلاوذنيلوسنألا

تارديهوبركلانمProtamineZinc)ىدملا

(Insulin: PZ

نمًامارج(40-20)1/4-1/4-/.ليوطلاريثأتلاوذنيلوسنألا

تارديهوبركلايعيبطلانيلوسنألاعمىدملا

روطفلادنع

(ةرثكبلوادتم)%18%18ا/4/182/184/1818ريثأتلاطسوتملانيلوسنألا

ريصقلانيلوسنألاعم

ريثأتلا

نيلوسنألاىلعدمتعملايركسلاضيرملةيئاذغةبجوطيطختىلعلاثم

نيلوسنألالوانتيصخشلااذهّنأبًاملع،ًارتميتنس173هلوطو،ةنس27هرمع،ًاسردملمعييركسلابضيرمصخشلةيئاذغةبجوطيطختداري

.ريثأتلاطسوتملا

:لحلا

:لجرلليلاثملانزولاريدقت-أ

،ًارتميتنس173نعهلوطلقييذلالجرلليلاثملانزولاّنأنّيبتي،(رشععبارلالصفلا،1–14لودجلا)نزولاولوطلالودجىلإعوجرلاب

.طسوتملايفًامارجوليك68.6يأ،ًامارجوليك(71.4–65.9)نيبحوارتي

:تارديهوبركلاونوهدلاوتانيتوربلاوةقاطلانمضيرملاتاجاحريدقت-ب

.سولجلاريثكوهف،ًاسردملمعيصخشلااذهّنأامب



ةيجالعلاةيذغتلا264

.(1–8لودجلا)مسجلانزونممارجوليكلكلًارعس35=ةقاطلانممسجلاةجاح

.ًايمويارعس2401=35×68.6=ةقاطلانمهتجاح،نذإ

.(%18:طسوتملا)تارعسلايلامجإنم%24–12=نيتوربلانممسجلاةجاح

.تامارج108=4-:(0.18×2401)=نيتوربلانمهتجاح،نذإ

تارعسلايلامجإنم60–50=تارديهوبركلانممسجلاةجاح

.ًامارج330.1=4:(0.55×2401)=تارديهوبركلانمهتجاح،نذإ

(تارديهوبركلانمةجتانلاةقاطلا+نيتوربلانمةجتانلاةقاطلا)–2401=نهدلانمةجتانلاةقاطلا

( 1320.4 + 420) – 2401 =

.ًارعس660.6=

.ًامارج73.4=9-660.6=نوهدلانمهتجاح،نذإ

ةيئاذغلالئادبلاماظنمادختساب،ءاذغلاتاعومجمنمةعومجملكنميركسلاضيرممزلتيتلا(لئادبلا)ىصصحلاددعريدقت-ج

،عباسلالصفلايفحضوملا

ضيرماهيلإجاتحييتلاةيئاذغلالئادبلاددعديدحتليركسلاىضرمبةصاخلا(ExchangeLists)ةيئاذغلالئادبلامئاوقمادختسانكمي

داشرتسالانكميامك.ةعبشملاةينهدلاضومحلانماهاوتحميفةريقفنوكتاهنأل:نهدلاةعوزنملابيلحلالئادبرايتخابةداعىصويو.يركسلا

.ًايمويرعس2400وحنبهّدمتو،يركسلاضيرممزلتيتلاةيئاذغلالئادبلاددعددحتل(4–8)لودجلاب

:(4-8)لودجلابًاداشرتسا،ًايمويرعس2400وحنبيركسلاضيرمديوزتلةمزاللاةيئاذغلاصصحلاددعيتأياميفو

تارديهوبركلانزولالئادبلادادعلئادبلاةعومجم

(مارج)(مارج)(ىسايقلا)ةيتاذلخلا

480
24 بيلحلا( نابوك)ناليدبنهدلاعوزنملا

- 6 15 300 لئادب3تاوارضخلا

- - 135 عونتملتالدب9ةهكافلا

11 33 165 عونتملئادب11زبخلاوتايوشنلا

18 42 - عونتملتالدب6نهدلاةضفخنملاموحللا

5 7 - عونتمدحاوليدبنهدلاةطسوتملاموحللا

35 - - عونتملئادب7نوهدلا

71 104 339 عومجملا

:تابجولاىلعتارديهوبركلاوتارعسلاعيزوت-د

:يتآلاوحنلاىلعتارديهوبركلاوةقاطلاعيزوتبىصويهنإف،(NPH)ريثأتلاطسوتملانيلوسنألالوانتيصخشلانأامب
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عافلخلادعب.عادخلاروطفلا

343.3 684.3 343.3 684.3 *343.3 ةقاطلا( رعس)

48.5 96.6 48.5 96.6 **48.5 تارديهوبركلا( مارج)

:يتآلاكروطفلايفةقاطلاةيمكباسحمت*

.ًارعس343.3=(%14.3)/الا2401)

:يتآلاكروطفلايفتارديهوبركلاةيمكباسحمت**

.ًامارج48.5=(%14.3)/ع339)

.مونلادنعو،ءاشعلاو،ءادغلادعبو،ءادغلاةبجويفتارديهوبركلاوةقاطلاةيمكتبرسخاهسفنةقيرطلابو

:تابجولاىلعةراتخملاةيذغألاوةيئاذغلالئادبلاعيزوت-ه

لودجلايفحضوموهامك(مونلادنعو،ءاشعلاو،ءادغلادعبو،ءادغلاوروطفلا)تابجولاىلعةراتخملاةيذغألاوةيئاذغلالئادبلاعزوت

لودجلانمدحاولاليدبلايفةدوجوملانهدلاونيتوربلاوتارديهوبركلاةيمكديدحتل(عبارلالصفلا،2-4)لودجلابداشرتسالانكميو.(5-8)

. ( 5–8)

يتلاةقاطلاةيمكىلعءانب،(يناثلاولوألاعونلا)يركسلاضيرمةبجوخيبةيئاذغلالئادبلاددعلجذومت:(48)لودجلا

.ًايموياهيلإجاتحي

ةيرعس)ةقاطلا

(مويلا

تاعومجم

لئادبلا

ةيتاذلخلا

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 نهدلاعوزنملابيلحلا

3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 تاوارضخلا

11 9 8 8 7 6 5 4 3 ةهكافلا

13 11 10 9 8 7 6 5 4.5 زبخلاوتايوشنلا

7 6 6 5 5 5 4 4 3 ةضفخنملاموحللا

نهدلا

1 1 1 1 1 1 1 1 1 ةطسوتملاموحللا

نهدلا

9 7 6 5 4 3 2 2 1 نوهدلا

.نهدةروصب%25و،نيتوربةروصب%20و،تارديهوبركةروصبًايمويةلوانتملاةقاطلايلامجإنم%55وحنبيركسلاضيرمتابجولاهذهدّوزت*
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MealPattern)ماعطلاةمئاقوةبجولاجذومت:(58)لودجلا and Sample Menu).

لئادبلاددع

ليلقلابيلحلانم(ًامارج120)بوك1/2

.يدابزلانبلوأ،نبللاوأ،مسدلا

،تورفبيرجةبح2وأ،ةدحاولاقتربةبح

.امهنمىأنم(ًامارج120)ريصعبوك2وأ

ةبنجلانمًامارج30وأ،ةقولسمةضيب

.ءاضيبلا

فيغر%2وأ،(ّرب)تسوتلازبخنمناتحيرش

.يدلبلاّربلازبخنم

5وأ،ةدبزلانم(تامارج5)ةريغصةقعلم

.ةريبكنوتيزتابح

.ركسنودنمو،ةبغرلابسح

.[(384.5ب2401)م100]%16=ًارعس384.5

وأ،(ذخفوأ،ردص)جاجدلانمًامارج90

فيغر%4و،(مارج100)زرألانمدحاوبوك

.يدلبلاّربلازبخنم

وأ،ةيمابلاوأ،ايبوللاوأ،خنابسلانمبوك2

،بنركلاوأ،ءالزابلاوأ،ايلوصافلاوأ،ةيخولملا

.طيبنرقلاوأ

تيزنم(تامارج10)ناتريغصناتقعلم

.ماعطلاوهطلةرذلا

.ةدحاوزومةبحو،ةدحاوحافتةبح

.ركسنودنمو،ةبغرلابسح

.%29.98=ارعس720=

ريغ)حلمملاريغصلاتيوكسبلانمتابح6

.(ىلحم

.ةدبزلانم(تامارج10)ةريغصةقعلم

(ةبغرلابسح)ةدحاوةهكافةبح

.%11.5=ًارعس275

.ا

12.5

22

17

21

33

11

15

30

51

45

7.5

45

97.5

15

15

12

42

(سايقلا)

:روطفلا

1/وعوزنملابيلحلا

نهدلا

1 هكاوفلا

1 ةطسوتملاموحللا

نهدلا

2 زبخلاوتايوشنل.ا

1 نهدلا

ياشلاوأ،ةوهقلا

:عادخلا

3 ةضفخنملاموحللا

نهدلا

3 زبخلاوتايوشنلا

1.5 تاوارضخلخلا

(ةوهطم)

2 نهدلا

3 هكاوفلا

ياشلاوأ،ةوهقلا

تقو)عاددغلالعبام

:(رصعلا

1 زبخلاوتايوشنلا

1 نهدلا

1 هكاوفلا

1 عوزنملابيلحلا

نهدلا
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وأ،(ذخفوأ،ردص)جاجدلانمًامارج21990-3ةضفخنملاموحللا

.(يوشم)رقبلامحلوأ،كمسلانهدلا

فيغر%4و،زرألانم(مارج200)دحاوبوك24593زبخلاوتايوشنلا

.يدلبلاّربلازبخنم

وأ،ةيمابلاوأءايبوللانم(ًامارج75)بوك%-1.57.53تاوارضخلا

،بنركلاوأ،ءالزابلاوأ،ايلوصافلاوأ،ةيخولملا(ةوهطم)

.طيبنرقلاوا

ةرذلاتيزنم(تامارج10)ناتريغصناتقعلم10--2نهدلا

.ماعطلاوهطل

نمدحاوبوكو،مامشلانمةريغصةبح%2--345هكاوفلا

.ةلوارفلا

.ركسنودنمو،ةبغرلابسحوأ،ياشلاوأ،ةوهقلا

مصتتيادلاتابورشم

.%29.98=ارعس720=97.53322

لبقةفيفخةبجو

امبرعs.:مونلا

،(راشفلا)ةصمحملاةرذلانمباوكأ230623زبخلاوتايوشنلا

.(ّرب)تسوتلازبخنمةدحاوةحيرشو

ةلباقلاةنبجلانم(تامارج5)ةدئامةقعلم5--1نهدلا

.نهدلل

.ةهكافيأنمةّبحوأ،ىرثمكةبح--115هكاوفلا

ليلقلابيلحلانم(ًامارج120)بوك1642/1/2/وعوزنملابيلحلا

.ىدابزلانبلوأ،نبللاوأ،نهدلانهدلا

.%13=ًارعس311.5=511075

.%100=ًارعس2411=33910471(مارج)عومجملا

% 26.5 % 17.3 % 56.2 يلامجإنمةبسنلا

تارعسلا

.ءاشعلاوءادغلايف(نوميل،رايخ،رزج،سخ،مطامطعطق)ءارضخلاةطلسلانمريغصقبطلوانتبىصوي•

.%7مونلادنع،%7ءاشعلا،%7ءادغلادعبام،%7ءادغلا،%7روطفلا:يتآلاوحنلاىلعتارديهوبركلاوةقاطلاتعّزَو•

%56.2=100×2411:(4×339)]:يتآلاكةقاطلايلامجإنمةبسنلابسحت•

FoodsFor)يركسلاضرمبةصاخلاةيذغألا Diabetics)

:اهنمو،مدلايفركسلاىوتسميفمكحتلاىلعيركسلاضيرمدعاستيتلاةيذغألانمديدعلادجوي

موثلا-أ
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زاهجفعّضنأبًاملع،ةيسوريفلاوةيرطفلاوةيريتكبلاىودعلاةمواقمف،ةعانملازاهجةوقنمززعيهنأل،يركسلاىضرمًاريثكموثلاديفي

زيمتيهنأل؛(KyolicGarlie)مسابفورعملاموثلاتيزةصالخلوانتبىصوي.يركسلاضرمتافعاضمنمامهىودعلابةباصإلاةعرسوةعانملا

ىضرمىدلمدلايفركسلاىوتسمضفخىلعةلعافلاهتردقبًاضيأموثلازيمتي.تابوركيمللًالتاقًايويحًاداضممدختسيثيحةديدشلاهتيلعافب

ةيوقتل،ةدسكأللةداضمتابكرمىلعموثلايوتحيامك.(نيسيلألا)ديسكأديفلسيادليلإيادبكرمو،تيربكلارصنعىلعهئاوتحاةجيتن،يركسلا

.مدلايفراضلالورتسلوكلاىوتسمو،عفترملامدلاطغضهضفخنعًالضف،(Bioflavonoids)تانيفاليفويبلامسابفَرعُتيهو،ةيومدلاةيعوألا

لصبلا-ب

ةلازإنعًالضف،مدلايفلورتسلوكلاىوتسماذكو،مدلايفركسلاىوتسمضفخيأ:يركسلاضيرميفهريثأتثيحنمموثلالصبلاهبشي

.خملاوبلقلاتاطلجثودحعنمياّمم،ةيومدلاةيعوألالخادةينهدلاتابّسرتلا

ةريبلاةريمخ-دج

عونلا)يركسلاىضرمةجاحنمللقياّمم،نيلوسنألازارفإىلإسايركنبلازفحىلعدعاسييذلاموركلارصنعىلعةريبلاةريمخيوتحت

لورتسلوكلاىوتسمضفخيو،نيلوسنأللةلبقتسملاايالخلاةيساسحنمديزيموركلانأكلذىلإفضأ،ةيودألاوأنيلوسنألاىلإ(يناثلاولوألا

ةيرورضلاةبكرملابتانيماتيفةعومجمىلعاهئاوتحانعًالضف،موركلارصنعبةيئاذغلارداصملاىنغأنمةريبلاةريمخّدَعُتو.مدلايفنوهدلاو

.يركسلاىضرمىدلباصعألاةمالسل

امك.ًايعانصةرضحملاةريمخلاصارقألوانتوأ،(نبلبوكيفةدحاوةقعلم)زيبخللةزهاجلاةريمخلاةروصبةريبلاةريمخلوانتنكمي

،ةيرشقلاكامسألاةصاخ)كامسألاو،يلوكوربلاو،بنعلاو،(حمقلاةصاخ)بوبحلاوزبخلاةريمخ:لثم،ةيذغألانمديدعلايفموركلارفاوتي

ًايمويموركلانممارجوركيم(200-50)لوانتبيركسلاضيرمىصويو.اهريغو،ةيتابنلاتويزلاو،ضيبلارافصو،(ازوكاتسألاو،يربمجلاك

.ضرملابةباصإلانميركسلاىضرمءانبأيقيموركلابةينغلاةريبلاةريمخلوانتنأبًاملع،مدلايفركسلاىوتسمميظنتل

تورفبيرجلا-د

صاقنإىلعدعاسيو،مدلايفركسلاىوتسمضفخيهنأل،تورفبيرجلالوانتنمراثكإلاب(ءاندبلا)نامشلاةصاخيركسلاىضرمىصوي

.مفلابةلوانتملاةيودألانعمهئانغتساوءاندبلاىضرملاءافشىلإيدؤيدقو.تابوركيملاوىودعللمسجلاةمواقمنمديزيو،نزولا

(BitterGourd)(اليركلا)لظنحلا-ـه

يتلاةلعافلاتابكرملاضعبىلعلظنحلايوتحي.جراخلاىلإةزرابتاءوتنهترشقىلعرهظتو،ّرُممعطوذهنأالإ،رايخلاةرمثلظنحلاهبشي

لوانتنكميو.(Charantin)نيتناراشلاو،(هبيكرتيفنيلوسنألاهبشي)(Momoradica)اكيدارومملا:لثم،مدلايفركسلاىوتسمضفخىلعلمعت

قوحسمةروصبهنمةدافتسالانكميامك.ًايمويًامارج60لدعمبقيرلاىلعريصعلابرّشمث،(تابح5-4)هرصعوأ،ةجزاطةروصبلظنحلا

.لظنحلاعطقهيفتيلغيذلاىفصُملاءاملانموأ،(ماعطلاىلإفاضت)هروذبنموأ،ففجم(ةردوب)

ةمواقمنمديزياّمم،مسجلابيعانملازاهجلاةءافكنمنّسحيو،باصعألاونينيعلايفيركسلاريثأتنمةياقولاىلعلظنحلادعاسي

.ىودعلاوتابوركيمللضيرملا

(GinkgoBiloba)ةكنجلاصلختسم-و

يفمدلانايرسنمديزتذإ،ةركاذلانيسحتيفاهنمدافتسيو،ةينيصلا(GinkgoTree)ةكنجلاةرجشقاروأنمةداملاهذهصلختسُت

.تاطلجلاثودحنميقياّمم،ةيومدلاتاحيفصلاعّمجتعنمتاهنإيأ،خملايفةيومدلاةيعوألاةصاخ،ةيفرطلاةيومدلاةيعوألا

ريغهيفةلعافلاةداملانكل،(Ginkgolides)تاديلوكنجلاو،(Sesquiterpenes)و،(Flavonoids)تانيفاليفلاىلعةكنجلاصلختسميوتحي

،ًامارجيللم(80-40)نيباهبىصوملاةعرجلاحوارتتو،تالوسبكو(Tablets)بوبحوأ،(TIncture)ةغبصةروصبرفاوتيوهو،نآلاىتحةفورعم

.مويلايفتاّرمثالثصخشلااهلوانتي
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حافتلا-ز

،مدلايفلورتسلوكلاىوتسمضفخىلعلمعيهنإف،اذهل،(نابوذللةلباق)ةديفمةيئاذغفايلأىلعهئاوتحابهرشقبلكؤييذلاحافتلازّيمتي

.مدلاطغضعافترانمةياقولاو،مدلايفركسلاىوتسمعافتراىلعةرطيسلاو

كمسلاتيز-ح

.(41مقرةحفصرظنا)ليصفتلابهنعثيدحلاقبس

ةعونتمباشعأ-ط

:اهنم،مدلايفركسلاىوتسميفمكحتلاىلعيركسلاضيرمدعاستيتلاباشعألانمديدعلادجوي

ةدايزبقلعتياميفةيباجيإريغتناكهتلوانتيتلاتاساردلاجئاتنّنأعم،مسجلاطيشنتىلعجنسنجلادعاسي:(Ginseng)جنسنجلا•

مارجيللم(400–100)ىلعًايمويهنمةلوانتملاةعرجلاديزتالأبىصويو.كاردإلاوةفرعملاو،ةيسنجلاةردقلاو،يضايرلاءادألا

.مدلاطغضعافتراو،يزكرملايبصعلازاهجلاجيهتو،ةيبصعلاةدئازلاتاعرجلابّبسُتذإ؛(روذجمارج2-05)صلختسم

.ةيبلقلاةطلجلاونييارشلابلصتنميقيو،مدلايفلورتسلوكلاونوهدلاضفخىلعنوتيزلاتيزدعاسي:نوتيزلاتيز•

ةلقومضهلاتابارطضاجلاعتو،ةفيعضلاةدعملايّوقتو،(مويلايفناتريغصناتقعلم)مدلايفركسلاةفرقلاضفخت:ةفرقلا•

.ضبقلابّبسياهلوانتىفطارفإلانكلو،ةيدعملاتاراصعلا

O(ًايمويباوكأ3-2)مدلايفركسلاىوتسمضيفختو،ماعطلامضهىلعياشلانمعونلااذهدعاسيرضخألاياشلا.

.(ًايموينيتّرمصّمحُملاةبلحلاقوحسمنمًامارج50)مدلايفنوهدلاولورتسلوكلاوركسلاىوتسمةبلحلاضفخت:ةبلحلا•

ةيلغملاهقاروأصلختسمةروصبهنمدافتسيو،مدلايفركسلاىوتسمعونلااذهضفخي:(Bearberry)(قرزألازركلا)بدلابنع•

.(ًايمويتارم3ًامارجيللم160-80)

.ليصفتلابهنعثيدحلاقبس:ناتكلارذبتيز•

.هعافترامدعو،مدلايفركسلاىوتسميفمكحتلاىلعةربزكلادعاست:(Coriander)ةربزكلا•

.هعافترامدعو،مدلايفركسلاىوتسميفمكحتلاىلعقاروألاهذهدعاست:اجناملارجشقاروأ•

DietHistory)يركسلاضيرملايتاذغلا(ةريسلا)خيراتلا of Diabetic)

ديدعلاحضويذإ،ةيئاذغلاةيمحلاطيطختبءدبلالبقةيذغتلايصاصتخاىلإةبسنلابًامهمًارمأيركسلاضيرمليئاذغلاخيراتلاةفرعمّدَعُت

يتلاةمهملاقئاقحلاوتانايبلاضعبهذهو.يركسلاضرمىلعةرطيسللةلعافوةبسانمةيئاذغةبجوطيطختىلعدعاستيتلاةمهملارومألانم

:ضيرملليئاذغلاخيراتلااهحضوي

.ءاذغلالوانتدعوم•

.ةفيفخلاةيذغألاكلذكو،ةيساسألاةيئاذغلاتابجولايفاهتايمكوةيذغألاعاونأ•

.ءاذغلالوانتناكم•

.ماعطلالوانتضيرملانوكراشينيذلاصاخشألا•

.فحصلاةءارقو،زافلتلاةدهاشم:لثم،لكألاءانثأيفضيرملااهبموقييتلالامعألا•
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لوانتلاعارتخالا

ةيجازملاةلاحلا

InsulinShock)مدلايفزوكولجلاركسىوتسمضافخناوأنيلوسنألاةمدص or Hypoglycemia)

ىلإمدلايف(زوكولجلا)ركسلاىوتسملديدشئجافمضافخنااهنأب(InsulinReaction)(نيلوسنألالعافتوأ)نيلوسنألاةمدصفّرعت

.رتليللم100لكلًامارجيللم50نملقأ

:يه،مدلايفركسلاىوتسمضافخنالةسيئربابسأةسمخدجوت

.مدلاركسلةضفاخلابوبحلاوأ،نيلوسنألانمةريبكتاعرجلوانت

.نيلوسنألاةعرجليدعتنودنمةقاشلالامعألاوأ،ةيضايرلانيرامتلاةسرامميفطارفإلا

ماعطلالوانتنيلوسنألاىلعدمتعملاضيرملالامهإوأ،ةيئاذغلاتابجولاىدحإنعءانغتسالاوأ،(Undereating)ماعطلالوانتةلق

.ةسيئرلاتابجولانيبةفيفخلاتابجولالوانتلامهإوأ،ةرشابمنقحلادعب

.لاهسإلاوأؤيقتلاةجيتنءاذغلانادقف

.ةيسفنلاتالاعفنالا -5

باصيدق،هلاغشأوأهطاشنةرثكةجيتنةيئاذغةبجونعينغتسيوألهاجتيدقيذلاقهارملايركسلاضيرمّنإف،قبسامىلعًاسيسأتو

:يتآلايفلثمتتيتلا،مدلايفركسلاىوتسمضافخناضارعأةفرعميركسلابنيباصملا(لافطألا)نسلاراغصىلعنيعتيو.نيلوسنألاةمدصب

.رجضلاو،ةيبصعلاو،جيهتلا

.عادصلابروعشلا

.ديدشلاقرعلازارفإ

.زيكرتلاىلعةردقلانادقف

.ةخودلابروعشلا

.ةيؤرلاحوضومدع

.لسكلا

.نينيعللةعيرسلاتاكرحلا
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.مسجلا(ةفجر)ةشعر•

.ضيرملاجلاعيملاذإفاطملاةياهنيف(ةبوبيغلا)ءامغإلا•

لفطللرمتسملاءاكبلاظَحالُي،نكلو.نيتنسنعمهرامعألقتنمملافطألاىلعحوضوبرهظتالدقركذلاةفنآلاضارعألاهذّهنأركذُي

.(7-8)لودجلارظنا،جنشتلاوأةبوبيغلاثودحلبقلفطلامديفركسلاىوتسمليلحتيفعارسإلابجي،اذل،بوحشلاوؤيقتلابًابوحصم

،(نيلوسنألاةمدص)مدلاةبزوكولجلاىوتسمضافخناضارعأ:(7-8)لودجلا

.(يركسلاةبوبيغ)مدلاخيبزوكولجلاىوتسمعافتراو

ةيبزوكولجلاىوتسمعافتراةمدص)مدلاةيركسلاىوتسمضافخنا

(يركسلاةبوبيغ)مدلا(نيلوسنألالعافتوأ،نيلوسنألا

(Hypergycemia Reaction) (Hypoglycemia Reaction)

.فاج،داح،(Flushed)دروتمًاقرعزرفي،ةرشبلابطر،تهاب،بحاشدلجلا

.ًاديدش

.ًايجيردت.ةأجفضارعألاروهظةيادب

.فيعض،ناسعن،رجض،جيهتم،فيعض،شعترُم،يبصع،راثُم(فّرصتلا)فصولا

.ةيؤرلاشّوشُم،لعفنم

.(Acetone)نوتيسألاوأ،هكاوفلاةحئار.يعيبطسفنتلا

.(ةخود)راوذعمؤّيقتثدحي.ؤيقتثدحيالؤيقتلا

.فاج.فيفخزخو،لّمنم،بطرناسللا

.ثدحي.ثدحيال(شطعلا)أمظلا

.نايثغلابروعش،نطبلاخيبملأ.راوُد،درابقّرعت،عادصملألا

ماسجألاوركسلانمةريبكةيمكىلعيوتحي.ركسلانمليلقهيف،يعيبطلوبلا

.ةينوتيكلا

.(ةبوبيغلاىلإيدؤي)يعولاوأروعشلامدع.(ةيركسلاةبوبيغلا)يعولادقاف(Consciousness)يعولا

،ماعطلالوانتةيبطارفإلا،نيلوسنألاةيمكةلقؤيقتلاو،لكألاةلقعمنيلوسنألاةيمكةدايزبّبسملا

.داهجإلا،ةيحارجلاةيلمعلا،ضرملا،باهتلالا،ماعطلالوانتدعومريخأتو،لاهسإلاوأ

.ةدهجملاةيضايرلانيرامتلاو

ةئفدت،ريرسلاىلإباهذلا،لوبلاصحفتيوكسبلاو(رتليللم100)لاقتربلاريصعلوانتةجلاعملا

ةعرجلوانت،(ForceFluis)لئاوسلا،مسجلا(LifeSaver,4-5)ةبلطلاتايولحلاو

.بيبطلابلاصتالا،(اهتدايزنكمي)نيلوسنأ.(هيعوخيبنكيملاذإ)نوجاكولجلاو

رهظت،مدلاركسةدايزةبوبيغو،مدلاركسصقنةبوبيغ:امه،يركسلاةبوبيغنمنيعونلنوضّرعتييركسلاىضرمنأقبساّممنّيبتي

جاتحيثيح،(Dextrose)ةرشابمصاصتمالاةعيرسلاتايركسلالوانتيركسلاضيرمىلعنيعتيو،ةأجفمدلايفزوكولجلاركسضافخناضارعأ

:اهنم،(تامارج10)هالعأةروكذملاركسلاةيمكبضيرملاّدمتيتلاةيذغألانمديدعلادجوتو.ضارعألاةجلاعملركسلانمتامارج10وحنىلإ

وأ،بنعلانمتابحوأ،(ةيعانصلاتابورشملاوأ،ةيزاغلاتابورشملاوأ،هكاوفلارئاصع)ركسلابةالحملالئاوسلانم(ًامارج120)بوكفصن

.ركسلانمناريبكنابعكموأ،ركسلابةينغلاهكاوفلانماهريغوأ،رمتلا

زوكولجللبيجتسينأدعبو.(هيلعىمغمريغيأ)هيعولماكبلازياموعلبلاعيطتسيناكاذإتايركسلانمعاونألاهذهدحأضيرملاىطعي
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ظفاحياّمم،ءطببصتمتوتارديهوبركلاهذهمضهُتذإ؛اشنلاوأةيئانثلاتايركسلايوحتيتلاةيذغألالوانتهيلعنّيعتي،صاصتمالاعيرسلا

Secondary)يوناثلازوكولجلاركسىوتسميفضافخناثودحعنمو،دبكلايفنيجوكيالجلانيزختةداعإو،مدلايفزوكولجلاىوتسمىلع

. ( Hypoglycemia

،(رئاصعلارثنيو،هلمّدقييذلاءاذغلا(Spt)قصبي)ًابرطضمناكوأ،ركسلاطوبهةجيتنعلبلاعيطتسيالو،يعوللًادقافضيرملاناكاذإاّمأ

يفوأ،لضعلايفوأ،دلجلاتحتنقحلاقيرطنعنوجاكولجلاضيرملاىطعيكلذنمًالدبو،فورظلاهذهلثميفهلءاذغلاميدقتبىصويالهنإف

ىلإرورملابزوكولجللحامسلاو،نيجوكيالجلاللحتىلإدبكلازفحىلعلمعيذإ،نيلوسنألاريثأتلسكاعمريثأتوذنومرهنوجاكولجلاو.ديرولا

ثودحدنعسايركنبلايف(AlphaCells)افلأايالخنمنوجاكولجلازرفيمسجلانأامبو.قئاقدلالخمدلايفركسلاةبسنعفرىلإيدؤياّمم،مدلا

.مدلايفزوكولجلاىوتسمضافخنالهمسجةباجتسانمنّسحينوجاكولجلابضيرملانقحّنإف،مدلابزوكولجلاىوتسميفضافخنا

ىصويو.بيبطلابيقتليىتحمفلابماعطلالوانتنمنكمتيل،ةقيقد(20-5)لالخمدلايفزوكولجلاركسىوتسمعفرضيرملاىلعنّيعتي

،نوجاكولجلارفاوتمدعلاحيفاّمأ.هنقحةقيرطبةماتلاةفرعملاةلئاعلاىدلنوكينأو،لزنملايفنوجاكولجلابيركسلاضيرمظفتحينأب

ةيراجتلازوكولجلاتاجتنملامعتسااهزربأ،(علبلاىلعةردقلامدعو،يعولانادقف)ئراوطلاةلاحيفمدختستىرخأةليدبقئارطكانهّنإف

(InstantGlucose)،و(Gluto)،و(Glutose)مدعلاحيفو.مدلاىلإمفلاةجسنأنم(مفلايفاهرصعدنع)اهصاصتماةعرسبزيمتتيتلا

لقنيىتحًاتقؤم(قعالم3-2)ىبرملاوأ،مفلالخادناسللاىلع(قعالم3-2)لسعلانمةيمكعضوت،ةيراجتلاتايركسلاونوجاكولجلارفاوت

.زوكولجلايوحتيتلاتايذغملاهئاطعإلىفشتسمبرقأىلإ

بجيو،هعونوأةيمويلانيلوسنألاةعرجليدعتلبيبطلاةعجارمهيلعّنإف،(ركسلاطوبه)نيلوسنألاةمدصليركسلاضيرمضّرعتلاحيفو

وحصيلسعلاوأ،ةيركسلاتابورشملاوأ،رئاصعلاىطعييذلاضيرملاّنأنّيبتدقو.جالعللهتباجتسامدعلاحيفىفشتسمبرقأىلإضيرملالقن

هنقحنّيعتيفصاصتماءوسيناعيضيرملاناكاذإاّمأ.حيحصسكعلاو،ًايعيبطءاعمألايفصاصتمالالدعمناكاذإنيلوسنألاةمدصنمةعرسب

.زوكولجلاب

زوكولجلاركسّنأل،خملاايالخلمّدهتثدحيدقو،(ركسلاةبوبيغ)ءامغإلاّمثراوَّدلابضيرملاةباصإبّبستدقنيلوسنألاةمدصرارمتساّنإ

هتلاحو،هناونعوهمساحضوتةيصخشةقاطبلمحيركسلاضيرمليغبني،ماعهجوبو،غامدلاويبصعلازاهجلايذغييذلاديحولارصنعلاوه

هتباصإلاحيفاهنمةدافتساللكلذو،جلاعملاهبيبطمساو،هئاقدصأوأ،هبراقأوأ،هتلئاعفتاوهماقرأو،(يركسلاضرمبباصم)ةيحصلا

ةافوبيهتنتدقو،مدرتليللم100لكلًامارجيللم50وحنىلإمدلايفزوكولجلاىوتسملصينيحركسلاةبوبيغثدحت،هالعأركذامكو.ءامغإلاب

ةطشنألاةسراممبنجتو،ةنوقحملانيلوسنألاةعرجوةلوانتملاءاذغلاةيمكنيباميركسلاىضرمنزاوينأًادجيرورضلانمف،اذل.ضيرملا

.نيلوسنألاةمدصنمةياقوللةقاشلاةيلضعلا

ضيرملاىلعبجياذهل،نيلوسنألاىلعنيدمتعملايركسلاىضرمهجاوتيتلاتافعاضملاوتالكشملارثكأنمنيلوسنألاةمدّصدَعُت،ًاماتخ

.مدلايفركسلاىوتسملديدشلاوئجافملاطوبهلانمةياقولايأ:اهبةباصإلانمةياقوللةيرورضلاتاءارجإلاوتاطايتحالاعيمجةاعارم

نيلوسنألاىلعدمتعملاريغيركسلاىضرم:يناثلاعونلا

(Non-Insulin-DependentDiabetes Mellitus NIDDM2وType)

.ايالخلالخادىلإزوكولجلالقنيفنيلوسنألاةيلعافمدعببسبنكلو،نيلوسنألاصقنببسبثدحياليذلايركسلالوبلاضرمنمعونوه

زرفُتدقيناثلاعونلانميركسلابنيباصملاءاندبلاّنإذإ،كلذلًاسيئرًاببسةنمسلانوكتدقو،نيلوسنألانومرهبساسحإلامسجلاايالخدقفيأ

ةيساسحنمللقتيتلاةنمسلاببسبهنمةدافتسالاعيطتستالمسجلاايالخنكل،ًايمويةدحو114وحنىلإلصتنيلوسنألانمةريبكةيمكمهماسجأ

.نيلوسنأةدحو31وحنًايمويزرفيميلسلاصخشلانأبًاملع،اهددعونيلوسنألاتالبقتسم

Adultor(نيغلابلايركسضرمبًاميدقيركسلانميناثلاعونلايّمُسدقو Maturity –Onset Daibetes(،دقًادجةليلقتالاحيفنكلو

.Maturity Onset Diabetes (MODY) of Youth:– جضانلابابشلايركسضرممسابًاثيدحفّرعيوهفاذهلو ، (Young People) بابشلاهبباصي

صاخشألاًابلاغبيصييذلا،يناثلاعونلانميركسلاوأ،نيلوسنألاىلعدمتعملاريغيركسلاضرموه(MODY)ضرملااذهّنإف،ىرخأةرابعبو

ةبسنغلبتو،(نامّسلا)ءاندبلابيصيوهو،%90وحنب(NIDDM)يناثلاعونلابنيباصملايركسلاىضرمةبسنرّدقتو.ءاندبلاةصاخ،نيغلابلا

نممهضرملابنيباصملاصاخشألانم(%90-70)وحننأامك،ىضرملايلامجإنم%80وحنةنس40مهرامعأزواجتتنّممهبنيباصملا
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.ايالخلالخادىلإزوكولجلالقنيفنيلوسنألاةءافكمدعىلإًايئزجكلذىزعيدقو.ءاندبلا

رظنتفلتالو،ةيفخهضارعأنأل،كلذبنورعشيالمهنأالإ،يناثلاعونلانميركسلابنوباصمنيريثكًاصاخشأكانهنأانههركذردجياّممو

.لوبلاوأمدلليرودلاصحفلاقيرطنعةفداصمكلذضيرملافرعيثيح،ضيرملا

،ةيلضعلاةطشنألاةفعاضمعم،(ةقاطلاةليلقةبجو)نزولاضفخبةصاخلاةيئاذغلاتابجولامهئاطعإبىضرملاءالؤهمظعمةجلاعمنكمي

.يدسجلاوينهذلاداهجإلابنجتو

Causesof)نيلوسنألاىلعدمتعملاريغيركسلاضرمبةباصإلاببس NIDDM)

ةدوجوملا(InsulinReceptors)نيلوسنألاتالبقتسمددعنأبلوقتامهادحإ؛ضرملانمعونلااذهبةباصإلاببسناحضوتناتيرظندجوت

اهددعىلإدوعتنيلوسنألاتالبقتسمددعنإفيلاثملاهنزوصخشلاديعتسينيحو،نامّسلاصاخشألاىدللقييجراخلاايالخلاحطسىلع

تالبقتسملاددعضافخناّنإف؛ركسلاقرحأدبيلاهيفلخديوةيلخلارادجربعينألبقتالبقتسملابنيلوسنألاطابترابوجوىلإًارظنو.يعيبطلا

نميركسلابةباصإللسيئرلاببسلايهةنمسلاّنإيأ،زوكولجلاركسنمةدافتسالاىلعاهتردقفعضتف،نيلوسنأللةباجتسالقأايالخلالعجي

لخادىلإلاقتنالاهيلعرذعتيو،زوكولجللةيلخلارادجةيذافنلدعمضفخنيف،ةيلخلاحطسىلعنيلوسنألاتالبقتسمددعنمللقتاهنأل،يناثلاعونلا

.هقارتحامتيلةيلخلا

تاريغتثدحتالذإ؛تالبقتسملابنيلوسنألاطبتريامدعب(TargetCells)فدهلاايالخلخادنمكتةلكشملانأبةيناثلاةيرظنلاديفت

.زوكولجلانمىلثملاةدافتسالامدعىلإيدؤياّمم،(تالبقتسمللنيلوسنألاةسمالمبةداعزفحت)ةيلخلالخادةيويحةيئايميك

ىلعهتردقمدعّمثنمو،نيلوسنأللمسجلازارفإةلق:امه،يناثلاعونلانميركسلابةباصإللنيسيئرنيببسكانهنأهالعأركُذاّممحضتي

عم،ايالخلاحطسىلعنيلوسنألاتالبقتسمددعنمللقتيتلاةنمسلاوزوكولجلانمةريبكوةيفاكةيمكزرفيدبكلاّنأعم،زوكولجلانمةدافتسالا

.نيلوسنألانم(ةيفاك)ةريبكةيمكزرفيمسجلانأ

(مدلازيكرتعافترا)ةينوتيكلاماسجألاعافترانمةجتانلاريغةبوبيغلا

(Hyperosmolar or Hyperglycemia Non-Ketotic Coma HHNK)

ًانادقفببسبمدلايفركسلاىوتسمعافتراّنإذإ،يناثلاعونلانميركسلاضرمبصخشلاةباصإنعةمجانلاتافعاضملانمةبوبيغلاّدَعُت

.ةافولابرمألايهتنيدقو،ةبوبيغلاىلإيدؤياّمم،ةجسنألانمتاتيلورتكلإلاو،(فافجلا)لئاوسلل

،نوزيتروكلا:لثم،ةيودألاضعبلوانتوأ،غامدلايفةطلجوأ،داحيوئرباهتلابةباصإلاوأ،لئاوسلالوانتةلقةجيتنديدشلافافجلاثدحي

ضارمأبةباصإلاءاّرج،لوألاعونلاريثأتنمرثكأةيومدلاةيعوألايفيناثلاعونلانميركسلاضرمريثأتلدعمنوكيو،عرصلاةيودأو،لوبلاتاردمو

.نيباصملاصاخشألانسربكىلإًارظن،ربكألدعمبنييارشلابلصت

Complicationsof)نيلوسنألاىلعدمتعملاريغيركسلاضرمضارعأ NIDDM)

لمشتيهو،(IDDM)نيلوسنألاىلعدمتعملايركسلاضرمضارعألثامت(NIDDM)نيلوسنألاىلعدمتعملاريغيركسلاضرمضارعأّنإ

ةمواقمرابتخاجئاتنىلعيناثلاعونلانميركسلاضرمصيخشتدمتعيو.مدلايفركسلاىوتسمعافتراو،سشطعلابمئادلاروعشلاو،لوبتلاةرثك

GlucoseTolerance(زوكولجلا Test Results(ًافنآركذامك.

complicationsof)نيلوسنألاىلعدمتعملاريغيركسلاضرمتافعاضم NIDDM)

طغضعافتراو،اهقيضوةيومدلاةيعوألادادسنايفلثمتتيهو،نيلوسنألاىلعدمتعملايركسلاضرمتافعاضمعونلااذهتافعاضمهبشت

تافعاضملاهذهثدحتو.باصعألافلتو،(ىمعلابّبستدقو)نيعلاةيكبشلالتعاو،يولكلالشفلاو،ةيغامدلاوةيبلقلاتاطلجلاو،انيرغنغلاو،مدلا

.ةفلتخملامسجلاءاضعأيفًابلسرثؤييذلارمألا،ةليوطةّدمًاعفترمهزيكرتءاقبومدلاركسىوتسمىلعةرطيسلامدعةجيتن

باصييتلاكلتلةهباشم)CardiovascularComplications(بلقلاضارمأبةنمزمتالكشميناثلاعونلانميركسلابنوباصملايناعيال

تافعاضملانميه(HHNK)ةينوتيكلاماسجألاعافترانمةجتانلاريغةبوبيغلالعلو.نييارشلابلصتضارمأءانثتساب،لوألاعونلاىضرماهب
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ةجيتننيلوسنألاىلعنيدمتعملايركسلاىضرملثدحتيتلاكلتلةهباشمةلكشملاهذهو.نيلوسنألاىلعدمتعملاريغيركسلاىضرملةريطخلا

:DiabeticKetoacidosis)مدلايفةينوتيكلاماسجألازيكرتعافترال DKA)،مدلايفزوكولجلاىوتسمعافتراببسبزفحتيهو.

.ةينوتيكلاماسجألاعافترانمةجتانلاريغ(يركسلاءامغإلا)ةبوبيغلابّبستيتلاةيلاتتملاتاريغتللنايبيتأياميفو

.زوكولجلانمةدافتسالاةلق

لا

.مدلايفزوكولجلاىوتسمعافترا

.مدلايفةثطغضلاعافترا

ا

.تاتيلورتكلإلاولئاوسلانادقف

لا

.(يركسلاءامغإلا)ةبوبيغلا

ا

مكارتلاحيفثدحتيتلاكلتب(HHNK)ةينوتيكلاماسجألاعافترانمةجتانلاريغةبوبيغلالاحيفثدحتيتلاةيلاتتملاتاريغتلاةنراقمدنع

ّنإف،اذهل.ةينوتيكلاماسجألايفةدايزنمضتتال(HHNK)ىلوألاّنأظَحالُي:(DKA)(مدلاةضومحعافترابّبسُت)مدلايفةينوتيكلاماسجألا

رّسكتبنجتليفكتنيلوسنألانمةيمكمسجلازارفإىلإ(HHNK)ةلاحلاهذهيفةينوتيكلاماسجألانّوكتمدعببسىزعيو.ًايضمححبصيالمدلا

ةباصإلاءاّرجيناثلاعونلانميركسلاةلاحيفةبوبيغلاثدحتاذهل.مدلايفزوكولجلاىوتسمعافتراعنملًايفاكنوكيالنيلوسنألاّنأالإ،نوهدلا

(HHNK)صيخشتنكميو.مدلايفركسلازيكرتعافتراةجيتن(Hyperosmolarity)ةيزومسألاطرفكلذكو،لئاوسلالوانتةلقنعمجانلافافجلاب

ضمحو،نوتيسألا:لثم،لوبلايفةينوتيكلاماسجألاعافترالةباجتسالامدعو،لوبلايفزوكولجلاىوتسمعافتراو،ةعفترملامدلازوكولجميقةطاسوب

.(B-HydroybutyficAcid)كيرتويبسكورديه–اتيبضمحو،(AcetoaceticAcid)كيتساوتيسألا

نيحيف،تاتيلورتكلإلاولئاوسلاةداعإعم،(DKA)مدلايفةينوتيكلاماسجألامكارتةجلاعملحاتفملاوهنيلوسنألاّنأًافنآركذاّممحضتي

تايمكضيرملالوانتنوكيدقف،طقفتاتيلورتكلإلاولئاوسلالالحإب(HHNK)مدلايفةينوتيكلاماسجألاعافترانمةجتانلاريغةبوبيغلاجلاعت

(DKA)ةلاحبةنراقمةعفترمةبسنيهو،(%70-60)وحنب(HHNK)ةلاحيفتايفولاةبسنرّدقتو.ضارعألاهذهعنملحاتفملاوهءاملانمةرفاو

،يومدلاءاعولايفةطلجلانوكتو،سايركنبلاباهتلاو،داحلاةئرلاباهتلا:لثم،تافعاضمةّدعبمهتباصإو،ىضرملانسربكببسبكلذو،(%5)

.(Strock)ةيغامدلاةتكسلااهنمو،ةيغامدلاةطلجلاو

DietaryTherapy)نيلوسنألاىلعدمتعملاريغيركسلاىضرملةيئاذغلاةجلاعملا of NIDDM)

نمكيو،نيلوسنألاىلعدمتعملايركسلاىضرمبةصاخلاكلتلثامتنيلوسنألاىلعدمتعملاريغيركسلاىضرملةيئاذغلاةجلاعملافادهأّنإ

ةبجولاةطاسوبمدلازوكولجىوتسميفمكحتلاًامئادنوعيطتسينيلوسنألاىلعدمتعملاريغيركسلاىضرمنأيفنينثالانيبسيئرلافالتخالا

دمتعملاريغيركسلاضرمبنيباصملاصاخشألانم(%90-70)ّنأامبو.مسجلاهلمعتسيالنكلو،نيلوسنألازرفتمهماسجأنأل،طقفةيئاذغلا

هذهبلطتتو.يلاثملانزولاىلإًالوصو،مهنازوأضفخلةقاطلا(ةليلق)ةدودحمةيئاذغتابجولوانتىلإنوجاتحيمهنإف،ناملسنيلوسنألاىلع

.يعيبطلاىوتسملانملقأىلإةيلكلاةقاطلاضفختابجولا

،ةلاحلامقافتنمةياقولاو،ضرملايفمكحتللةيساسألاةادألاوه،نيلوسنألاىلعدمتعملاريغيركسلاىضرملءاذغلاميظنتنإف،ماعهجوبو

.نيعلايفةيومدلاةيعوألاقزمتو،انيرغنغلاو،ىلكلاضرمو،بلقلانييارشبلصت:لثم،يركسللةبحاصملاضارمألابةباصإلابنجتو
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:امه،نيلوسنألاىلعدمتعملاريغيركسلاىضرمةجلاعملناتقيرطدجوت

عونلانميركسلاضرمبًاباصمناكاذإطقفةيئاذغلاةبجولاميظنتبصخشلاجلاعي.طقفةيئاذغلاةبجولالوانتبةجلاعملا-أ

.نزولاةدايزوةنمسلا

ةبجولابصخشلاجلاعي:مفلاقيرطنعمدلايفزوكولجلاىوتسمضفخةيودألوانتو،ةيئاذغلاةبجولالوانتبةجلاعملا-ب

زوكولجىوتسمضفخنمنكمتيملو،يناثلاعونلانميركسلاضرمبًاباصمناكاذإًاعمزوكولجلاضفخبوبحلوانتوةيئاذغلا

.أةرقفلايفامكةدرفنمةيئاذغلاةبجولالوانتبمدلا

.كشالو،أطخداقتعااذهو،ءاندبلانممهنيلوسنألاىلعدمتعملاريغيركسلابنيباصملاىضرملاعيمجّنأمهضعبدقتعيدقو

:يتآلاقيقحتىلإنيلوسنألاىلعدمتعملاريغيركسلاىضرملةيئاذغلاةجلاعملافدهت

.نداعملاو،تانيماتيفلاو،نوهدلاو،نيتوربلاو،تارديهوبركلانمهتاجاحعيمجبضيرملاديوزت-1

IdealBody)يلاثملاضيرملانزوىلعةظفاحملا-2 Weight)صقنوأةدايزنودنم.

.يلاثملامدلازوكولجىوتسمىلعةظفاحملا-3

.يلاثملامدلانوهدىوتسمىلعةظفاحملا-4

،يولكلالشفلاو،بلقلانييارشبلصتو،مدلاةضومحعافتراو،نيلوسنألاةمدص:لثم،يركسللةبحاصملاتافعاضملانمةياقولا-5

ةظفاحملاًاطرشسيلف،مدلايفركسلاىوتسمضفخةيودأنولوانتيالنيذلا،نيلوسنألاىلعنيدمتعملاريغيركسلاىضرمصخياميفو

ةبجولايفةيئاذغلارصانعلاعيزوتبةصاخةفصوعابتاوأ،رخآىلإموينمنوهدلاونيتوربلاوتارديهوبركلابسنتابثوأ،تابجولاتاقوأتابثىلع

وه،نيلوسنألاىلعنيدمتعملاريغءاندبلايركسلاىضرمىلإةبسنلابًادجمهملارمألانكلو،نيلوسنألاىلعنيدمتعملاىضرملابةنراقم،ةيئاذغلا

.ةيئاذغلارصانعلانممهتاجاحعيمجبمهديوزتىلعصرحلاعم،(ةزكرملاتايركسلاةصاخ)،ًايمويةلوانتملاتارعسلاةيمكنملالقإلا

ثودحىلإيدؤي،ايموييلاثملامسجلانزونممارجوليكلكلارعس(25-20)نيلوسنألاىلعدمتعملاريغيركسلاضيرمءاطعإّنأنّيبتدقو

ىفةصقانًابلاغنوكتتارعسلاةليلقلاةيئاذغلاتابجولاّنأكلذىلإفضأ.عوبسألايفمارجوليك(1–2)هرادقمنزولاىفىجيردتضافخنا

،نداعملاوتانيماتيفلاضعبباهزيزعتمزلي،رعس1200وحنيوحتيتلاةيئاذغلاةبجولانأنّيبتذإ؛ديدحلاةصاخ،ةيئاذغلارصانعلانمرثكأوأدحاو

.بيلحلانمةيلاخةبجولاتناكاذإدنيماتيفومويسلاكلاكلذكو،ديدحلاةصاخ

دمتعملايركسلاضيرماهلوانتييتلاكلتلةهباشمةيئاذغةيمحلوانتهنكمي،نيلوسنألاىلعدمتعملاريغنيدبلايركسلاضيرمنأركذُي

دمتعملاريغيركسلاىضرمىصويامك.يلاثملانزولاىلإلوصولاو،نزولاضفخةيغب،ةزكرملاتايركسلالوانتبنجتبوجوعم،نيلوسنألاىلع

ةيذغألانملالقإلاو،(ةيناويحلانوهدلا)ةعبشملانوهدلالوانتبنجتب،(Hyperlipidemia)مدلايفنوهدلاعافترانوناعينيذلا،نيلوسنألاىلع

.لورتسلوكلابةينغلا

وحنىلع(ءاندبلا)نيلوسنألاىلعدمتعملاريغيركسلابنيباصملاصاخشألاتابجويوتحتنأةيئاذغلاةجلاعملاةيادبيفًاضيأىصوي

ىلإهنزونمتامارجوليك(5–2.5)وحنضيرملانادقفيدؤيو،يعيبطلاىوتسملاىلإمدلايفزوكولجلاىوتسمضفخلكلذو.ًايمويرعس800

نيلوسنألاةيلعافنّسحياّمم،نيلوسنألاتالبقتسمددعيفةيجيردتةدايزهبحاصتمسجلانزوضافخنانأامك،مدلايفزوكولجلاىوتسمنيسحت

.مسجلايف

نزويفضافخناثدحييكل،ًايموياهلوانتنيعتييتلاتارعسلاةيمكبَسحُت،يعيبطلاىوتسملاىلإمدلايفزوكولجلاىوتسمضفخدعب

ةقاطلاتاجاحيلامجإنًمايمويرعس500هرادقمًاضفخّنأبلوقتيتلاةدعاقلاىلعًءانبكلذو،عوبسألايفمارجوليك(1–2)هرادقممسجلا
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مظعملوانتي،ماعهجوبو.ًايعوبسأمارجوليكفصنهرادقمنزولايفضافخناو،(7×500)عوبسألايفرعس3500هرادقمصقنىلإيضفيسةيمويلا

.ًايمويرعس(1200-1000)وحنيوحتةيئاذغتابجويركسلاىضرم

ىصويو،ةيئاذغلامهتابجوطيطختلةيئاذغلالئادبلاماظنمادختساةقيرطةفرعمىلإنيلوسنألاىلعنيدمتعملاريغيركسلاىضرمجاتحي

صخشلاىلإةبسنلابركذتةيمهأامهلسيلتابجولاىلعتارعسلاعيزوتو،ماعطلالوانتتقوّنأبًاملع،مويلايفطقفةيئاذغتابجوثالثبةداع

رايتخايفربكأةيرحهيدليناثلاعونلانميركسلاضيرمنأكلذىلإفضأ.ًاقباسركذامكنيلوسنألاىلعدمتعملاريغيركسلاضرمبباصملا

FoodExchange)ةيئاذغلالئادبلاماظنمئاوقنمةيذغألا System Lists)(عبارلالصفلا)لودجلارظنا،لوألاعونلانميركسلاضيرمبةنراقم

.نيلوسنألاىلعنيدمتعملاريغيركسلاىضرمل(DietaryStrategies)ةيجيتارتسإلاةيئاذغلاططخلاحضوييذلا(8-8)

يركسلاىضرملةيجيتارتسالاةيئاذغلاططخلا:(8-8)لودجلا

نامسلايركسلاىضرمريغنامسلايركسلاىضرم

نيلوسنألاىلعنودمتعملا

.ال.معن.تارعسلالوانتضفخ

ةلماخاتيبايالخنأل،ةيمهألاردان.مزال.اهنيسحتوأ،ةيسايركنبلااتيبايالخفئاظوةيامح

.ةتيموا

.معن.(ًابلاغ)ال.اهددعوةيئاذغلاتابجولاراركتةدايز

.ًادجمهمةقاطلاطسوتمناكاذإًاطرشسيلتانيتوربلاوتارديهوبركلاوةقاطلالوانتتابثىلعظافحلا

.ًاضفخنمةلوانتملا.رخآىلإموينمنوهدلاو

.بوغرم.يرورضريغخيبنوهدلاوتانيتوربلاوتارديهوبركلاةبسنتابثىلعظافحلا

.رخاىلإموينمةيئاذغلاتابجولانملك

.ًادجمهم.يرورضريغ.ةيئاذغلاتابجولالوانتتاقوأتابث

.ةداعبسانم.ةداعبسانمريغ.ةداتعملاريغةيضايرلانيرامتللةيفاضإةيذغأبحامسلا

.ًادجمهم.يرورضريغخيبزوكولجلاىوتسمضافخناعنموأةجلاعملءاذغلامادختسا

.مدلا

.ًادجمهمةمواقمىلإًارظن،ًابلاغيرورضريغوأ،ةيئاذغلاتابجولانمةرّركتمةريغصتايمكضيرملاءاطعإ

.مدلاخيبةينوتيكلاماسجألانّوكت:ضرملاتافعاضمروهظءانثأةدروألاخيبتارديهوبركلاهؤاطعإ

ةجيتنمدلاخيبةينوتيكلاماسجألاىوتسمعافتراعنملكلذو

.مايصلا

,Alpers.:عجرملا D, H(م2002)نورخآو.

OralHypoglycemia)مفلاقيرطنعمدلازوكولجضفخةيودأ Drugs)

نيرامتلاوةيئاذغلاةبجولاةطاسوبمدلازوكولجىوتسميفمكحتلانيلوسنألاىلعدمتعملاريغيركسلاضرمبنيباصملاضعبعيطتسيال

ًالكشتسيلةيودألاهذهو.نيلوسنألاىلإًانايحأنوجاتحيدقو،مفلاقيرطنعزوكولجلاىوتسمضفخةيودألوانتىلإةجاحبمهف،اذل.ًاعمةيضايرلا

عاونأدجوتو،مفلاقيرطنعهلوانتدنعةدعملايفةينيمأضامحأىلإ(للحتلا)مّدهتلاومضهلللباقنيتوربوهنيلوسنألانأل،نيلوسنألالاكشأنم

.مسجلالخاداهتفيظوثيحنمًاضعباهضعبنعفلتختاهنكل،مدلازوكولجضفخةيودأنمةّدع

ةدايزىلعلمعلاوأ،نيلوسنألانمرثكأتايمكزارفإىلإسايركنبلايفاتيبايالخزفحيفزوكولجلاضفخةيودأةفيظولثمتت،ماعهجوبو

.زوكولجىلإدبكلايفنزخملانيجوكيالجلالّوحتنمّدحلاوأ،نيلوسنأللتالبقتسملاةيساسح

:لثم،ةيكيرمألا(FDA)ةيودألاوةيذغألاةئيهةقفاومتلانيتلا،(SulfonyureaAgents)مدلاركسلةضفخملاةيودألانمديدعلارفاوتي
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)Tolinase( (Tolazamide)و(Orinase) (Tobutamide)،و(Diabinese) (Chlorpropamide)،ةراشتسادعبةيودألاهذهلوانتضرمللنكميو

.صصختملابيبطلا

:اهنم،مدلايفركسلاىوتسمضفخةيودألةيبناجتاريثأتدجوت

ةنيعمفورظيفبّبسُتنأنكمياهنأالإ،مدلايفركسلاىوتسمضفخىلعةيودألاهذهلمعت:مدلايفزوكولجلاىوتسمضافخنا-1

ىفًاداحًاضافخنا(ىرخأةدهجُمفورظةيأوأةيحارجلاتايلمعلاوأ،باهتلالابةباصإلاوأ،دبكلاوأنيتيلكلافئاظويففعض)

.مدلانمرتليللم100امارجيللم50ىلإلصيل،مدلايفزوكولجلاىوتسم

راوذاهبحاصيامبرو،(Mild)(ةداحريغ)ةلدتعمةروصبضارعألارهظت:(GastrointestinalIrritation)ءاعمألاوةدعملاجيهت-2

.لاهسإو،ؤيقتو،(ةخود)

AllergicSkin)ساسحلادلجلاتالعافت-3 Reactions):نيذلامهمفلابركسلاضفخةيودألوانتلنيحشرملاىضرملارثكأنإ

ةبجولاةطاسوبمدلاركسىوتسميفمكحتلانوعيطتسيالويناثلاعونلانمركسلابنوباصملاوأ،ةينوتيكلاماسجأللةمواقممهيدل

.ًايموينيلوسنألانمةدحو40نملقأىلإنوجاتحيمهفكلذلو،ًاعمةيضايرلانيرامتلاوةيئاذغلا

نيلوسنألاىلعدمتعملاريغيركسلاضيرملةنزاوتمةيئاذغةبجوطيطخت

(Planning of Adequate Dietfor Non-Insulin Dependent Diabetic)

طقفدمتعيضيرملاناكاذإفرعينأنيلوسنألاىلعدمتعملاريغيركسلاضيرملةيئاذغةبجوطيطختلبقةيذغتلايصاصتخاىلعنّيعتي

ًاملمنوكينأًاضيأهيلعنيعتي.ًاعممدلايفركسلاىوتسمضفخةيودأوةيئاذغلاةبجولاىلعدمتعيهنأوأ،ضرملايفمكحتللةيئاذغلاةبجولاىلع

.هاندأحضوموهامكنيلوسنألاىلعدمتعملاريغيركسلاضرمةلاحيفتارديهوبركلاوتارعسلاعيزوتب

نيلوسنألاىلعدمتعملاريغيركسلاضرمةلاحيفتارديهوبركلاوتارعسلاعيزوت

(Distribution of Calories and Carbohydrates in NIDDM)

يفثلثو،راطفإلايفثلثيأ،نيلوسنألامادختسامدعلاحيفيواستلابةسيئرلاثالثلاتابجولاىلعتارعسلاوتارديهوبركلاتايمكعّزوُت

تارعسلاوتارديهوبركلانمةليلقةيمكمّدقت،حابصلايفىضرملاضعبىدلًاعفترمنوكيمدلايفركسلاىوتسمنأامبو.ءاشعلايفثلثو،ءادغلا

.ءاشعلايفناسمخو،ءادغلايفناسمخو،روطفلايف(سمخلا)

نيلوسنألاىلعدمتعملاريغيركسلاضيرملةيئاذغةبجوطيطختىلعلاثم

،ةنس45هرمعو،(سولجلاريثك)لمعيأسراميالهنأبًاملع،نيلوسنألاىلعدمتعملاريغيركسلابباصملجرلةيئاذغةبجوطيطختداري

.ةنمسلايناعيو،ًارتميتنس165هلوطو

:لحلا

:لجرلليلاثملانزولاريدقت-أ

،ًارتميتنس165نعهلوطلقييذلالجرلليلاثملانزولاّنأنّيبتي،(رشععبارلالصفلا،1–14لودجلا)نزولاولوطلالودجىلإعوجرلاب

.طسوتملايفًامارجوليك65يأ،ًامارجوليك(67.3-623)نيبحوارتي

:تارديهوبركلاونوهدلاوتانيتوربلاوةقاطلانمضيرملاتاجاحريدقت-ب

.سولجلاريثكوهف،طقلمعياللجرلااذهّنأامب

.يلاثملانزولاىلإلصيلهنزوضفخنمّدبالف،نزولايفةدايزيناعيهنأامبو

.(1–8لودجلا)مسجلانزونممارجوليكلكلًارعس25=ةقاطلانممسجلاةجاح
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.ًايمويًارعس1625=25×65=ةقاطلانمهتجاح،نذإ

.(ةريبكةروصبنزولاضفخيفةبغرلالاحيف20يفمسجلانزوبرضنكمي)

.ةقاطلايلامجإنم%20=نيتوربلانممسجلاةجاح

.ًامارج4=81.2:(020x1625)=نيتوربلانمهتجاح،نذإ

.ةقاطلايلامجإنم%55=تارديهوبركلانممسجلاةجاح

.ًامارج4=2234:(0.55x1625)=تارديهوبركلانمهتجاح،نذإ

(تارديهوبركلانمةجتانلاةقاطلا--نيتوربلانمةجتانلاةقاطلا)–ةقاطلايلامجإ=نوهدلانمةجتانلاةقاطلا

(893.7 + 325) – 1625 =

.ًارعس406.3=

.ًامارج45.1=406.3:9=نوهدلانمهتجاح،نذإ

ةيتاذغلالئادبلاماظنمادختساب،ءاذغلاتاعومجمنمةعومجملكنميركسلاضيرممزلتيتلا(لتادبلا)سطصحلاددعريدقت-ج

،عباسلالصفلايفحضوملا

ضيرماهيلإجاتحييتلاةيئاذغلالئادبلاددعديدحتليركسلاىضرمبةصاخلا)ExchangeLists(ةيئاذغلالئادبلامئاوقمادختسانكمي

بيلحلالئادبرايتخابةداعىصويو.(4-8)لودجلابداشرتسالابيركسلاضيرممزلتيتلاةيئاذغلالئادبلاددعديدحتنكميامك.يركسلا

ةيئاذغلاصصحلاددعيتأياميفو.(2-4لودجلا)نهدلاةضفخنملاموحللالئادبو،نهدلاةليلقلاتايوشنلاو،زبخلالئادبو،ناهدلاةعوزنملا

:(9-8)لودجلابًاداشرتسا،ًايمويرعس1600وحنبيركسلاضيرمديوزتلةمزاللا

ةيئاذغلالئادبلاةعومجم

(سايقلا)

.480ـ(نابوك)ناليدبنهدلاعوزنملابيلحلا

4 10 . 200 اناليدبتاوارضخلا

- - 90 عونتملئادب6هكاوفلا

7 21 105 عونتملئادب7زبخلاوتايوشنلا

15 35 - عونتملئادب5نهدلاةضفخنملاموحللا

5 7 - عونتمدحاوليدبنهدلاةطسوتملاموحللا

15 - - عونتملئادب3نوهدلا

44 83 229 عومجملا

ًارعس396ًارعس332ًارعس916ةقاطلا

%24.1 %20.2 %55.7 ًايمويةلوانتملاةقاطلايلامجإنمةبسنلا
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.ًايمويرعس1600وحنبيركسلاضيرمّدمتيتلاةمعطألاةمئاقوةيئاذغلاةبجولاجذومن:(9-8)لودجلا

عوزنملابيلحلانم(ًامارج240)دحاوبوك

.يدابزلانبلوأ،نبللاوأ،نهدلا

.تورفبيرجةبح2وأ،ةدحاولاقتربةبح

ةنبجلانمًامارج30وأ،ةقولسمةضيب

.نهدلاةليلقلاءاضيبلا

/4وأ،(ّرب)تسوتلازبخنمةدحاوةحيرش

.يدلبلاّربلازبخنمفيغر

،ايبوللاوأخنابسلانم(مارج100)بوك2

،ءارضخلاايلوصافلاوأ،ةيخولملاوأ،ةيمابلاوأ

.طيبنرقلاوأ،بنركلاوأ،ءالزابلاوأ

،مطامط،سخ)ةطلسو،تاوارضخءاسح

.(رزج،رايخ

ريصعنمبوك2وأ،ةدحاوحافتةّبح

.(امارج120)ىلحملاريغةهكافلا

فيغرو،زرألانم(ًامارج150)بوك%

.يدلبلاّربلازبخنم

وأ،(ةجاجد4)جاجدلانمًامارج75

.(يوشم)رقبلامحلوأ،كمسلا

ةرذلاتيزنم(امارج15)ةريغصقعالم3

.ماعطلاوهطل

،ايبوللاوأخنابسلانم(مارج100)بوك2

،ءارضخلاايلوصافلاوأ،ةيخولملاوأ،ةيمابلاوأ

.طيبنرقلاوأ،بنركلاوأ،ءالزابلاوأ

وأ،ىرثمكةّبحوأ،زوملانمةريغصةبح%2

.ةهكافيأنمةبح

فيغر4و،زرألانم(ًامارج150)بوك%4

.يدلبلاّربلازبخنم

وأ،(ةجاجدال)جاجدلانمًامارج75

.(يوشم)رقبلامحلوأ،كمسلا

.(روطفلادعبةفيفخةبجو)ةدحاوةهكافةبح

2.5

7.5

2.5

7.5

7.5

17.5

7.5

17.5

12 1

15 1

- 1

15 1

5 1

15 1

37.5 2.5

- 2.5

- 3

5 1

15 1

37.5 2.5

- 2.5

15 1

:روطفلا

عوزنملابيلحلا

نهدلا

هكاوفلا

ةطسوتملاموحللا

نهدلا

زبخلاوتايوشنلا

:عادخلا

تاوارضخلا

(ةوهطم)

ةيلاخلاتاوارضخلا

ةقاطلانم

هكاوفلا

نهدلا

:ءاشعلا

تاوارضخلا

(ةوهطم)

ةيلاخلاتاوارضخلا

ةقاطلانم

هكاوفلا

زبخلاوتايوشنلا

ةضفخنملاموحللا

نهدلا

:تابجولانيبام

هكاوفلا
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ماعطلاةمئاق

،ةهكافلاريصعنم(ًامارج120)بوك1/2
- - 22.5 1.5 هكاوفلا

.(رصعلاتقوةفيفخةبجو)ةهكافةبح2و

.(مونلادنعةفيفخةبجو)ةدحاوةهكافةبح--115هكاوفلا

ةبجو)نبللانم(ًامارج240)دحاوبوك11281عوزنملابيلحلا

.(مونلادنعةفيفخنهدلا

لمعدعب،ًاعمريثأتلاريصقلاو(NPH)ريثأتلاطسوتملانيلوسنألانمًاطيلخلمعتسييذلايركسلاضيرمةيئاذغلاةيمحلاهذهبسانت*

:يتآلايفلثمتيةيمحلاىلعطيسبليدعت

.دحاوبوكنمًالدببيلحلانمبوك2لوانتيروطفلا–

.بيلحلانمبوك%2اهيلإفاضي،روطفلادعبةفيفخلاةبجولا–

.ريصعلانمبوك2هيلإفاضي:ءادغلا–

.ىلحملاريغمجحلاطسوتملاشهلاتيوكسبلانمتابح6اهيلإفاضيو،ريصعلابوك%2نعىنغتسُي،رصعلاتقوةفيفخلاةبجولا-

.يدلبلاّربلازبخفيغر%4نعىنغتسُي:ءاشعلا–

:ةيتآلاتاليدعتلالمعدعب(ريثأتلاطسوتملا)(NPH)نيلوسنألالمعتسييذلايركسلاضيرمهالعأةيئاذغلاةيمحلابسانت**

.ةدحاوةهكافةبحنمًالدبنهدلاعوزنملابيلحلانمبوك2لوانتيروطفلادعبةفيفخةبجو-

.زرأبوك%4نمًالدبزرألانمبوكلوانتي،ءادغلا–

.نهدلاعوزنملابيلحلانمبوك2هيلإفاضي،ءاشعلا–

.نهدلاعوزنملابيلحلابوكنًمالدبةهكافلانمةدحاوةبحلوانتت،مونلادنعةفيفخةبجو-

:تابجولاىلعتارعسلاوتارديهوبركلاعيزوت-د

ريغيركسلاضيرمنأبًاملع،ةسيئرتابجوثالثىلعتارديهوبركلاوتارعسلاعيزوتبىصويهنإف،ًادبأنيلوسنألالوانتيالضيرملانأامب

يركسلاضيرملهنمرثكأوحنىلع(ةسيئرلاتابجولانملكيف)نوهدلاوتارديهوبركلاوتارعسلابسنرييغتهنكمينيلوسنألاىلعدمتعملا

سمخوأءاشعلايفكلتو،ءادغلايفثالثوروطفلايفثلثنوكيثيحبةسيئرلاتابجولاىلعتارديهوبركلاوتارعسلاعّقوتو.نيلوسنألاىلعدمتعملا

.ًاحابصًاعفترممدلايفركسلاىوتسمناكاذإةصاخ،ءاشعلايفناسُمُحو،ءادغلايفناسُمُحو،حابصلايف

،تابجولانيبامو(ءاشعلاو،ءادغلاوروطفلا)ةسيئرلاتابجولاىلعةيئاذغلالئادبلامئاوقنمةراتخملاةيذغألاونصصحلاعيزوت-ه

.(9-8)لودجلايفحضوموهامك

،(12-8)نالودجلاحضويو،ًايمويرعس1000وحنبيركسلاضيرمّدمتةيئاذغةبجولًاجذومن(11-8)و،(10-8)نالودجلاحضويو

ةيئاذغةبجولًاجذومن(15-8)و،(14-8)نالودجلاحضوينيحيف،ًايمويرعس1200وحنبيركسلاضيرمّدمتةيئاذغةبجولًاجذومن(13-8)و

2000وحنبيركسلاضيرمدّوزتةيئاذغةبجولًاجذومنناحضويف(17-8)و،(16-8)نالودجلااّمأ.ًايمويرعس1800وحنبيركسلاضيرمدّوزت

.ايمويرعس

تاميلعتلاوتاداشرإلابمزتلينأهالعأةروكذملاةيئاذغلاتابجولاهذهنميأ(لوانت)مادختسايفبغرييذلايركسلاضيرمىلعنيعتي

:ةيتآلا

ةجاحلاىدمو،ضيرملاةلاحلاهتمءالمىدمةفرعمل،ةيئاذغلاةبجولالوانتءدبدنعضيرمللبيبطلاوأةيذغتلايصاصتخاةعباتم-1

.اهلوانتديعاوموأ،ةيذغألاتايمكيفرييغتيأثادحإىلإ
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.عونلاومكلاثيحنمةيئاذغلاةبجولابةقلعتملاتاميلعتلاضيرملاعابتا-2

ّدَعُتو.ةيبتكملالامعألالثميلضعدهجلذببلطتتالةفيظويفلمعيوأ،لمعيالضيرملاناكاذإةصاخ،ةيضايرلاةطشنألاةسرامم-3

ديزتكلذكو،مدلايفةدئازلاركسلاتايمكقارتحابّبسُياّمم،نزولاضفخىلعلمعتاهنأل؛ءاندبلاصاخشأللًادجةديفمةضايرلا

ةضايرلاةسراممبجيو،ىرخألاةيودألاوأنيلوسنألاىلإضيرملاةجاحنمللقياّمم،مسجلايفنيلوسنألاتالبقتسمةيساسحنم

ىضرمىلعنيعتيهنأالإ،ةيحصلاضيرملاةلاحبسحكلذو،ةحابسلاوأ،فلوجلاوأ،سنتلاوأ،يشملا:لثمنم،ةمظتنمةروصب

.ةيضايرلاةطشنألاةسراممنععانتمالانييارشلاوبلقلا

ةيئاذغلاةبجولاهذهليدعتبجيف،ضيرملانزوضفخوه،ًافنآةروكذملاةيئاذغلاتابجولاهذهىدحإلوانتنمفدهلاناكاذإ-4

.ضيرملا

.ءاشعلاوءادغلايتبجوىلإاهّمضنكمي،ثالثلاةسيئرلاتابجولانيبةفيفختابجولوانتىلإجاتحيالضيرملاناكاذإ-5

.يلاثملانزولانملقأهنزويذلايركسلاضيرمةبجويفتارعسلاةيمكةدايزبحامسلا-6

ًايمويرعس1000وحنبيركسلاضيرمتمتيتلاةيئاذغلا(صصحلا)لئادبلاددع:(108)لودجلا

لتلادلبلاددع هجةيتاذلخلالئادبلاةعومجم

(سايقلا)و

2 16 24 480 ناليدبنهدلاعوزنملابيلحلا

- 4 10 200 ناليدبتاوارضخلا

- - 45 عونتملئادب3هكاوفلا

4.5 13.5 67.5 عونتملئادب4.5زبخلاوتايوشنلا

9 21 - عونتملئادب3نهدلاةضفخنملاموحللا

5 7 - عونتمدحاوليدبنهدلاةطسوتملاموحللا

5 - - عونتمدحاوليدبنوهدلا

25.5 61.5 146 عومجملا

ًارعس229.5ًارعس246ًارعس584ةقاطلا

ًارعس1059=ًايمويةلوانتملاةقاطلاىلامجإ

% 21.7 % 23.2 % 55.1 ًايمويةلوانتملاةقاطلاىلامجإنمةبسنلا

.ًايمويرعس1000وحنبيركسلاضيرمتمتيتلاةمعطألاةمئاقوةيئاذغلاةبجولاجذومن(118)لودجلا

ةيمالسالانانايبلاهيلع ماعطلاةمئاقنه"تا

(مارج)(ىسايقلا)

وأ،نهدلاليلقلابيلحلانم(ًامارج240)دحاوبوك11281عوزنملابيلحلا

.ىدابزلانيلوأ،نبللانهدلا

موحللا

.ءاضيبلاةنبجلانمامارج30وأ،ةقولسمةضيب75-1ةطسوتملا

نهدلا
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. وحىبرعت . . - .. .. .

نمفيغر4وأ،(ّرب)تسوتلازبخنمةدحاوةحيرش

.يدلبلاّربلازبخ

وأ،ايبوللاوأخنابسلانم(مارج100)بوك2

،ءالزابلاوأ،ءارضخلاايلوصافلاوأ،ةيخولملاوأ،ةيمابلا

.طيبنرقلاوأ،بنركلاوأ

،رايخ،مطامط،سخ)ةطلسو،تاوارضخءاسح

.(رزج

.يدلبلاّربلازبخنمفيغر/4و،زرألانمبوك1/2

رقبلامحلوأ،كمسلاوأ،جاجدلانمًامارج45

.(يوشم)

وهطلةرذلاتيزنم(تامارج5)ةريغصةقعلم

.ماعطلا

وأ،ايبوللاوأخنابسلانم(مارج100)بوك2

،ءالزابلاوأ،ءارضخلاايلوصافلاوأ،ةيخولملاوأ،ةيمابلا

.طيبنرقلاوأ،بنركلاوأ

.(رزج،رايخ،مطامط،سخ)ةطلس

زبخنمفيغر%8و،زرألانم(مارج100)بوك2

.يدلبلاّربلا

رقبلامحلوأ،كمسلاوأ،جاجدلانمًامارج45

.(يوشم)

ريصعنم(ًامارج120)بوك2وأ،ةدحاوحافتةبح

.(ءادغلاوروطفلانيب)ىلحملاريغةهكافلا

ريصعنم(ًامارج120)بوك2وأ،ةدحاوحافتةبح

.(ءاشعلاوءادغلانيب)ىلحملاريغةهكافلا

نهدلا

(مارج)

1

4.5

1.5

4.5

10.5

4.5

10.5

15 1

5 1

30 2

- 1.5

- 1

5 1

22.5 1.5

- 1.5

15 1

15 1

زبخلاو

:ءادغلا

تاوارضخلا

(ةوهطم)

نمةيلاخ)

(ةقاطلا

تايوشنلا

زبخلاو

ةضفخنملا

نهدلا

نهدلا

:ءاشعلا

تاوارضخلا

(ةوهطم)

نمةيلاخ)

(ةقاطلا

موحللا

ةضفخنملا

نهدلا

نيبام

تابجولا

:ةسيئرلا

هكاوفلا

هكاوفلا
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ةيمالسالا
ماعطلاةمئاقنه

(مارج)

ريصعنم(ًامارج120)بوك2وأ،ةدحاوحافتةبحهكاوفلا

.(ءاشعلادعب)ىلحملاريغةهكافلا

.(ءاشعلادعب)ىدابزلانبلنم(ًامارج240)بوك11281

-- نهدلا

تامعدمىلإضيرملاجاتحيدقفاذهل،ةيئاذغلارصانعلانمهتاجاحلماكبيفتالدقًايمويرعس1000وحنبضيرملادوزتيتلاةيئاذغلاةبجولا*
-- " تانيماتيفلا. نداعملاو

.رييغتيأنودنمًاعمريثأتلاريصقلاو(NPH)ريثأتلاطسوتملانيلوسنألانمًاطيلخلمعتسييذلايركسلاضيرمهالعأةيئاذغلاةيمحلابسانت**

:ةيتآلاتاليدعتلالمعدعب(ريثأتلاطسوتملا)(NPH)نيلوسنألالمعتسييذلايركسلاضيرمًاضيأبسانتيهو

.دحاوبوكنًمالدبنبللاوأ،بيلحلانمبوك2روطفلايفلوانتي:روطفلا–

.ىلحملاريغريصعلانمبوك2وأ،ةدحاوةهكافةبحنمًالدبنبللانمبوك2لوانتيروطفلادعبةفيفخلاةبجو-

.يدلبلاّربلازبخفيغر%4نعىنغتسُيو،ةهكافلانمةدحاوةبحهيلإفاضي:ءادغلا–

.ريصعلابوك2وأ،ةهكافلاةّبحنًمالدبىلحملاريغريغصلاتيوكسبلانمتابح6لوانتي،رصعلاتقوةفيفخةبجو-

.ةهكافةبحهيلإفاضي:ءاشعلا

.ًايمويرعس1200وحنبيركسلاضيرمّدمتيتلاةيئاذغلا(صصحلا)لئادبلاددع:(12-8)لودجلا

لاثلادلبلاددع هوةيتاذلخلالتلادلبلاةعومجم

.C.(ىسايقلا)

2 16 24 480 ناليدبنهدلاعوزنملابيلحلا

- 4 10 200 ناليدبتاوارضخلا

- - 60 عونتملئادب4هكاوفلا

5 15 75 عونتملئادب5زبخلاوتايوشنلا

12 28 - عونتملئادب4نهدلاةضفخنملاموحللا

5 7 - عونتمدحاوليدبنهدلاةطسوتملاموحللا

10 - - عونتمناليدبنوهدلا

34 70 169 عومجملا

رعس306ًارعس280ًارعس676ةقاطلا

ًارعس1262=ًايمويةلوانتملاةقاطلاىلامجإ

%24.2 %22.2 %536.6 ًايمويةلوانتملاةقاطلايلامجإنمةبسنلا
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.ًايمويرعس1200وحنبيركسلاضيرمتمتيتلاةمعطألاةمئاقوةيئاذغلاةبجولاجذومن(138)لودجلا

ةيسمخلا
ماعطلاةمئاقنه

(مارج)

،نهدلاليلقلابيلحلانم(ًامارج240)دحاوبوك

.يدابزلانبلوأ،نبللاوأ

.تورفبيرجةبح2وأ،لاقتربةبح

.ءاضيبلاةنبجلانمًامارج30وأ،ةقولسمةضيب

وأ،رمسألا(ربلا)تسوتلازبخنمةدحاوةحيرش

.يدلبلاّربلازبخنمفيغر1/4

وأ،ايبوللاوأخنابسلانم(مارج100)بوك%2

وأ،ءارضخلاايلوصافلاوأ،ةيخولملاوأ،ةيمابلا

.طيبنرقلاوأ،بنركلاوأ،ءالزابلا

،رايخ،مطامط،سخ)ةطلسو،تاوارضخءاسح

.(رزج

نمفيغر%4و،زرألانم(مارج100)بوك2

.يدلبلاّربلازبخ

وأ،كمسلاوأ،(ةجاجدالإ)جاجدلانمًامارج60

.(يوشم)رقبلامحل

ةرذلاتيزنم(تامارج10)ناتريغصناتقعلم

.ماعطلاوهطل

وأ،ايبوللاوأخنابسلانم(مارج100)بوك%2

وأ،ءارضخلاايلوصافلاوأ،ةيخولملاوأ،ةيمابلا

.طيبنرقلاوأ،بنركلاوأ،ءالزابلا

نمفيغر%4و،زرألانم(مارج100)بوك2

.يدلبلاّربلازبخ

وأ،كمسلاوأ،(ةجاجد4)جاجدلانمًامارج60

.(يوشم)رقبلامحل

14

14

15

15

30

30

:عادخلا

تاوارضخلا

(ةوهطم)

تاوارضخلا

نمةيلاخ)

(ةقاطلا

زبخلاوتايوشنلا

ةضفخنملاموحللا

نهدلا

نهدلا

:ءاشعلا

تاوارضخلا

(ةوهطم)

تاوارضخلا

نمةيلاخ)

(ةقاطلا

زبخلاوتايوشنللا
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تابجولانيبام

:ةسيئرلا

.(ءادغلاوروطفلانيب)ةهكافةبح--115هكاوفلا

ىلحملاريغريصعلانم(ًامارج120)بوك1/2--115هكاوفلا

.(ءاشعلاوءادغلانيب)

.(ءاشعلادعب)ةهكافةبح--115هكاوفلا

ليلقلايدابزلانبلنم(ًامارج240)دحاوبوكب128عوزنملابيلحلا

.(ءاشعلادعب)نهدلانهدلا

:ةيتآلاتاليدعتلالمعدعب(ريثأتلاطسوتملا)(NPH)نيلوسنألالمعتسييذلايركسلاضيرمهالعأةيئاذغلاةيمحلابسانت*

.تورفبيرجلاريصعبوك%2وأ،لاقتربلاةّبحنعىنغتسُي:روطفلا-

.ةهكافلاةّبحنًمالدبىلحملاريغتيوكسبلانمتابح3لوانتيروطفلادعبةفيفخلاةبجولا–

.ىلحملاريغريصعلانمبوك%2هيلإفاضي:ءادغلا–

.ىلحملاريغريصعلانمبوك2هيلإفاضيو،يدلبلاّربلازبخنمفيغر%4نعىنغتسُي:ءاشعلا-

.ًايمويرعس1800وحنبيركسلاضيرمّدمتيتلاةيئاذغلا(صصحلا)لئادبلاددع:(14-8)لودجلا

لتلادلبلاددع هصةيتاذلخلالئادبلاةعومجم

(سايقلا)Cه

2 16 24 480 2 نهدلاعوزنملابيلحلا

- 4 10 200 2 تاوارضخلا

- - 105 عونتم7هكاوفلا

8 24 120 عونتم8زبخلاوتايوشنلا

15 35 - عونتم5نهدلاةضفخنملاموحللا

5 7 - عونتم1نهدلاةطسوتملاموحللا

20 - - عونتم4نوهدلا

50 86 259 عومجملا

ًارعس450ًارعس344ًارعس1036ةقاطلا

ًارعس1830=ًايمويةلوانتملاةقاطلاىلامجإ

%24.6 %18.8 %55.66 ًايمويةلوانتملاةقاطلايلامجإنمةبسنلا
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.ًايمويرعس1800وحنبيركسلاضيرمتمتيتلاةمعطألاةمئاقوةيئاذغلاةبجولاجذومن(158)لودجلا

ماعطلاةمئاق

ليلقلابيلحلانم(ًامارج240)دحاوبوك

.يدابزلانبلوأ،نبللاوأ،نهدلا

.تورفبيرجةبح2وأ،لاقتربةبح

.ءاضيبلاةنبجلانمًامارج30وأ،ةقولسمةضيب

فيغر%2وأ،(ّرب)تسوتلازبخنمناتحيرش

.يدلبلاّربلازبخنم

ةقعلموأ،ةدبزلانم(تامارج5)ةريغصةقعلم

وأ،نهدللةلباقلاةنبجلانم(ًامارج15)ةدئام

.ةريبكنوتيزتابح5

وأ،ايبوللاوأخنابسلانم(مارج100)بوك%2

وأ،ءارضخلاايلوصافلاوأ،ةيخولملاوأ،ةيمابلا

.طيبنرقلاوأ،بنركلاوأ،ءالزابلا

،رايخ،مطامط،سخ)ةطلسو،تاوارضخءاسح

.(رزج

نم(ًامارج180)بوك%4وأ،فصنوحافتةبح

.ىلحملاريغريصعلا

فيغرالو،زرألانم(ًامارج150)بوك%

.يدلبلاّربلازبخنم

،كمسلاوأ،(ةجاجدال)جاجدلانمًامارج75

.(يوشم)رقبلامحلوأ

ةرذلاتيزنم(ًامارج15)ةريغصقعالم3

.ماعطلاوهطل

وأ،ايبوللاوأخنابسلانم(مارج100)بوك2

وأ،ءارضخلاايلوصافلاوأ،ةيخولملاوأ،ةيمابلا

.طيبنرقلاوأ،بنركلاوأ،ءالزابلا

2.5

7.5

15

7.5

17.5

لئادبلاددع

(سايقلا)

عوزنملابيلحلا

نهدلا

15 1 هكاوفلا

ةطسوتملاموحللا

نهدلا

زبخلاوتايوشنلا

12 1

30 2

نهدلا

:عادخلا

تاوارضخلا

5 1 )ةوهطم(

- نمةيلاخ (

(ةقاطلا

هكاوفلا

22.5 1.5

زبخلاوتايوشنلا

37.5 2.5

ةضفخنملاموحللا

نهدلا

:ءاشعلا

تاوارضخلا

5 1 )ةوهطم(

تاوارضخلا

- نمةيلاخ (

(ةقاطلا
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لئادبلادادع

(سايقلا)

.اهلثامياموأ،زومةبح%4--1.522.5هكاوفلا

فيغر/4و،زرألانم(ًامارج150)بوك%2.537.57.52.54زبخلاوتايوشنلا

.يدلبلاّربلازبخنم

،كمسلاوأ،(ةجاجد4)جاجدلانمًامارج2.575ةضفخنملاموحللا

.(يوشم)رقبلامحلوأنهدلا

تابجولانيبام

:ةسيئرلا

ًاحملاسغسفصلاتنهكسلانمتاتح3زبخلاوتادهاشنلا
ىلحملاريغريغصلاتيوكسبلانمتاب17.51.50.5/وزبخلاوتايوشنل

.(روطفلادعبةفيفخةبجو)

.(روطفلادعبةفيفخةبجو)ةهكافةبح--115هكاوفلا

ريغةهكافلاريصعنم(ًامارج120)بوك2--115هكاوفلا

.(رصعلاتقوةفيفخةبجو)ىلحملا

ًاحملاسغسفصلاتنهكسبلانمتاتح3زبخلاوتادهاشنلا
ىلحملاريغريغصليوكسبلانم."17.51.50.5/وزبخلاوتايوشنل

.(رصعلاتقوةبجو)

.(مونلادنعةفيفخةبجو)ةهكافةبح--115هكاوفلا

،نهدلاليلقلانبللانم(ًامارج240)دحاوبوك11281عوزنملابيلحلا

.(مونلادنعةفيفخةبجو)يدابزلانبلوأنهدلا

بسانتيهو،ًاعمريثأتلاريصقلاو(ريثأتلاطسوتملا)(NPH)نيلوسنألانمًاطيلخلمعتسييذلايركسلاضيرمهالعأةيئاذغلاةيمحلابسانت*

:ةيتآلاتاليدعتلالمعدعب(ريثأتلاطسوتملا)(NPH)نيلوسنألالمعتسييذلايركسلاضيرمًاضيأ

.ىلحملاريغريغصلاتيوكسبلانمثالثلاتاّبحلانعىنغتسُي:روطفلادعبةفيفخلاةبجولا–

.يدلبلاّربلازبخفيغر%4نعىنغتسُيو،زرألانمبوك%4نمًالدبزرأبوكلوانتي،ءادغلا–

.يدلبلاّربلازبخفيغر%8نعىنغتسُيو،زرألانمبوك%4نمًالدبزرأبوكلوانتي،ءاشعلا-

نبللانمبوك2لوانتكلذكو،ثالثلاتاّبحلانًمالدبىلحملاريغريغصلاتيوكسبلانمتابح6لوانتي،رصعلاتقوةفيفخلاةبجولا-

.ىلحملاريغريصعلابوك2نًمالدب

.ًايمويرعس2000وحنبيركسلاضيرمتمتيتلاةيئاذغلاصصحلا)لئادبلاددع:(168)لودجلا

ةيئاذغلالئادبلاةعومجم

نهدلاعوزنملابيلحلا

- 4 10 200 2 تاوارضخلا

- - 120 عونتم8هكاوفلا

9 27 135 عونتم9زبخلاوتايوشنلا
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ةيئاذغلالئادبلاةعومجم

15 35 - عونتم5نهدلاةضفخنملاموحللا

5 7 - عونتم1نهدلاةطسوتملاموحللا

25 - - عونتم5نوهدلا

56 89 289 عومجملا

رعس504ًارعس356ًارعس1156ةقاطلا

ًارعس2016=ًايمويةلوانتملاةقاطلايلامجإ

%25 %17.7 %557.3 ًايمويةلوانتملاةقاطلاىلامجإنمةبسنلا

.ايمويرعس2000وحنبيركسلاضيرمّدمتيتلاةمعطألاةمئاقوةيئاذغلاةبجولاجذومن:(178)لودجلا

همجعم-.لتلادلبلاددع

ماعطلاةمتاق.م

(ىسايقلا)

ليلقلابيلحلانم(ًامارج240)دحاوبوك11281عوزنملابيلحلا

.يدابزلانبلوأ،نبللاوأ،نهدلانهدلا

.تورفبيرجةبح2وأ،لاقتربةبح--115هكاوفلا

ص:-ةطلسهتملاا

.ءاضيبلاةنبجلانمامارج30وا،ةقولسمةضيب75-1اوتملموحلل

نهدلا

فيغر%2وأ،(ّرب)تسوتلازبخنمناتحيرش23062زبخلاوتايوشنلا

.يدلبلاّربلازبخنم

ةقعلموأ،ةدبزلانم(تامارج5)ةريغصةقعلمنهدلا

.ةريبكنوتيزتابح5وأ

:عادخلا

وأ،ايبوللاوأخنابسلانم(مارج100)بوك2تاوارضخلا

وأ،ءارضخلاايلوصافلاوأ،ةيخولملاوأ،ةيمابلا-152(ةوهطم)

.طيبنرقلاوأ،بنركلاوأ،ءالزابلا

،رايخ،مطامط،سخ)ةطلسو،تاوارضخءاسح

(رز---نمةيلاخ)

.(رارج(ةقاطلا

(ًامارج240)بوكوأ،ىرثمكةّبحو،لاقتربةبح230هكاوفلا

.ىلحملاريغةهكافلاريصعنم

. . 1 . ةيا.مافدهك3زبخلاوتايوشنلا

فيغر4و،زرألانم(ًامارج150)بوك2.537.57.52.5%4
سيرعت.

.يدلبلاربلازبخنم
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نهدلالئادبلادادع

(مارج)(سايقلا)

،كمسلاوأ،(ةجاجد/4)جاجدلانمًامارج21975-3ةضفخنملاموحللا

ةرذلاتيزنم(ًامارج20)ةريغصقعالم4204نهدلا

.ماعطلاوهطل

:ءاشعلا

وأ،ايبوللاوأخنابسلانم(مارج100)بوك2تاوارضخلا

وأ،ءارضخلاايلوصافلاوأ،ةيخولملاوأ،ةيمابلا-152(ةوهطم)

.طيبنرقلاوأ،بنركلاوأ،ءالزابلا

.(رزج،رايخ،مطامط،سخ)ةطلس---نمةيلاخ)

(ةقاطلا

نم(ًامارج120)بوك2و،زومةبح12--230هكاوفلا

.ىلحملاريغةهكافلاريصع

. . 1 ، ةيا.ما3زبخلاوتادهاشن فيغر4و،زرألانم(ًامارج150)بوك%2.537.57.52.54زبخلاوتايوشنلا

.يدلبلاّربلازبخنم

،كمسلاوأ،(ةجاجد4)جاجدلانمًامارج21975-3ةضفخنملاموحللا

.(يوشم)رقبلامحلوأنهدلا

.(روطفلادعبةفيفخةبجو)ةهكافةبح--115هكاوفلا

ىلحملاريغريغصلاتيوكسبلانمتابح11536زبخلاوتايوشنلا

.(روطفلادعبةفيفخةبجو)

ريغةهكافلاريصعنم(ًامارج120)بوك1/2--115هكاوفلا

.(رصعلاتقوةفيفخةبجو)ىلحملا

ىلحملاريغريغصلاتيوكسبلانمتابح11536زبخلاوتايوشنلا

.(مونلادنعةفيفخةبجو)ةهكافةبح--115هكاوفلا

،نهدلاليلقلانبللانم(ًامارج240)دحاوبوك11281عوزنملابيلحلا

.(مونلادنعةفيفخةبجو)يدابزلانبلوأنهدلا

،ًاعمريثأتلاريصقلانيلوسنألاو(ريثأتلاطسوتملا)(NPH)نيلوسنألانمًاطيلخلمعتسييذلايركسلاضيرمهالعأةيئاذغلاةيمحلابسانت*

:اهيلعةيتآلاتاليدعتلاءارجإةطيرش

.ىلحملاريغريغصلاتيوكسبلانمتابح6نمًالدبىلحملاريغةهكافلاريصعنمبوك2لوانتيروطفلادعبةفيفخلاةبجولا-

.زرألابوك%4نًمالدبزرأبوكلوانتي،ءادغلا–

.ةهكافلاريصعبوك2نعىنغتسُيو،زرألابوك%4نمًالدبزرأبوكلوانتي،ءاشعلا-

:ةيتآلاتاليدعتلالمعدعب(ريثأتلاطسوتملا)(NPH)نيلوسنألالمعتسييذلايركسلاضيرمهالعأةيئاذغلاةيمحلابسانت**

.ىلحملاريغريغصلاتيوكسبلانمتابح6نعىنغتسُي:روطفلادعبةفيفخلاةبجولا–
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.زرألابوك%4نًمالدبزرأبوكلوانتي،ءادغلا–

1/2ريمأل%4و،زرألابهك%4نمًالدبزرأانتن:ءاش
.ريصعبوك%2نمالدبريصعبوك%4و،زرالابوك%4نمالدبزرابوكلوانتي:ءاشعلا–

.ىلحملاريغةهكافلاريصعبوك%2نمًالدبنهدلاعوزنملابيلحلانمبوك2لوانتيرصعلاتقوةفيفخةبجو–

.نهدلاعوزنملانبللابوكنًمالدبنهدلاعوزنملانبللانمبوك2لوانتي،مونلادنعةفيفخةبجو–

Sweetenersfor)يركسلاىضرمبةصاخلاتايلحملا Diabetics)

ةيذغألاهذهنأل؛زوركسلاو،زوتكرفلاوزوكولجلا:لثم،ةطيسبلاتايركسلابةينغلاةيذغألالوانتيفطارفإلامدعيركسلاىضرمىلعنيعتي

مءالتيامبلادتعاورذحبةيركسلاةيذغألالوانتيركسلاضيرملنكمي،ىرخأةرابعبو.ةنمسلابةباصإلاو،مدلايفزوكولجلاىوتسملًاعافتراببست

الدق،(Xylitol)لوتيليزكألاو،(Mannitol)لوتيناملاو،(Sorbitol)لوتيبروسلاك،تايركسلاضعبلوانتيفلادتعالانأامك.ةيمويلاهتاجاحعم

.يركسلاىضرملتالكشمثدحي

هتجاحمدعىلإًارظن،(زوركسلاركس)فورعملاةدئاملاركسنميركسلاىضرمللضفأ(ةهكافلاركس)زوتكرفلاركّسدَعُي،ماعهجوبو

نمهصاصتمالدعمضافخناببسبمدلاركسىوتسميفلقأًاعافتراهثادحإو،هيفةوالحلاةبسنعافتراو،مضهلاةيلمعءانثأيفنيلوسنألاىلإ

.(18–8)لودجلارظنا،زوكولجلا

ركسنم%33و،زوكولجلاركسنم%20وحنبزوتكرفلاركسل(مدلايفركسلاعفرلماعموأ)(GlycemicIndex)يركسلارشؤملارّدقي

زوركسلاوزوكولجلانًمالدبزوتكرفلايركسلاىضرملامعتساّنإف،اذل:يناثلاوألوألاعونلانميركسلاضرمبنيباصملاصاخشألاىدلزوركسلا

لدعمنألمدلاركسىوتسميفًاريبكًاعافتراثدحيالزوتكرفلاركسّنإف،ىرخأةرابعبو.مهمديفزوكولجلاىوتسمنمضفخي،ماعطلايف

زوتكرفلاركسنأثاحبألاتحضوأدقو.مدلالصيلمسجلايفهصاصتمانكميىتحزوكولجىلإدبكلايفهلّوحتنّمدبالو،ضفخنمهصاصتما

ىضرميفزوتكرفلاركسلليوطلالامعتسالارثأّنأالإ،يناثلاعونلانميركسلاىضرمىدل%35ةبسنبنيلوسنأللايالخلاةباجتسانمنّسحُي

.نآلاىتحًامهبُملازيامًامومعيركسلا

نينآلألينيفينيمألاضمحلاو،(AsparticAcid)كيترابسأينيمألاضمحلانمفلؤُملا(يئانثديتيب)(Aspartame)ماتربسألاركّسدَعُي

)Phenylalanine(ايروينوتيكلينيفلاىضرمبنيباصملاريغيركسلاىضرملًايحصًانومأم(Phenyketonuria).ماتربسألاركسةوالحديزتو

ةيذغتلاويصاصتخايصويو.خبطلابهتوالحدقفيهنأل،ةدرابمّدقتيتلاةيذغألايفطقفمدختسيوهو،زوركسلاركسةوالحىلعفعض200وحنب

.ًايمويمسجلانزونممارجوليكلكلماتربسألاركسنمًامارجيللم40مادختساب

.زوركسلاركسةوالحىلعفعض(400-300)وحنبهتوالحديزتيذلا(Saccharin)نيراكسلاركسلوانتًاضيأيركسلاىضرملنكمي

هريثأتلايحءارآلابراضتىلإًارظن:مسجلانزونممارجوليكلكلمارجيللم2.5ىلعنيراكسلانمًايمويةمدختسملاةيمكلاديزتالأبىصويو

(قوحسموأ،بوبح)ليردناكلالوانتو،تاناويحلايفةيناطرسًاماروأببسيهنأل،همادختسابنجتبحصنينَمكانهو.تاناويحلاىلعنطرسملا

،لباقملايفو.ةيرارحلاتارعسلابمسجلاّدمتاليأ،ةيئاذغةميقةيأنمولختيتلاتايلحملانمامهنيراكسلاوماتربسألاركّسنأركذُي.هنمًالدب

.(Gyrrhzin)نيزهريلجلاو،نيسلودلا:لثم،ةيلحتلايفاهمادختسايركسلاىضرملنكميىرخأةيعانصتايلحمدجوت

.زوكولجلاركسبةنراقمءاعمألاخيبةفلتخملاتايركسلاصاصتماىوتسم:(188)لودجلا

زوكولجلاىلإةبسنلابىصاصتمالاىوتسم

1 )Glucose( زوكولج

1. 1 )Galactose( زوتكالج

0.4 )Fructose( زوتكرف

0.2 )Manose( زونام

0.15 )Xylose( زوليز

0.1 )Arbinose( زونيبرأ
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(ةليلق)ةدودحملاتايلحملالوانتبًابلاغىلصويلو،)Sweeteners(تايلحملارايتخادنعرذحلايخوتيركسلاىضرمىلعنيعتي،ماعءاجوبو

.ةلوانتملاتارعسلاضفخو،اهيلعلابقإلاواهلبقتىلإمسجلازفحل،ةقاطلا

. (Non–nutritive) ةيذغمريغتايلحمو % (Nutritive) ةيذغمتايلحم:امه،نيعونىلإتايلحملافينصتنكمي

(NutritiveSweeteners)ةيذغملاتايلحملا-أ

:اهضعبىلعةلثمأهذهو،زوركسلاىلإةبسنلابلاحلاوهامكدحاومارج/تارعس4ىلعةيذغملاتايلحملايوتحت

لدعمضافخنابو،ةقاطلاجاتنإلايالخلايفلخدييكلنيلوسنألاىلإهتجاحمدعبىرخألاتايركسلاةيقبنعزوتكرفلازيمتيزوتكرفلا–

هتصاخ(Gا)يركسلارشؤملانألمدلاركسىوتسميفًاداحًاعافتراببسيالوهفّمثنمو،زوكولجلاركسبةنراقمءاعمألايفهصاصتما

ىضرمطارفإّنأالإ.لقأتارعسبنكلواهسفنةوالحلاهلنأينعيام،زوركسلاةوالحىلع(%80–15)وحنبديزتهتوالحو،ضفخنم

.مدلايفةضومحثودحلامتحاو،نطبلايفمالآلاو،خافتنالاو،ءاعمألايفتازاغلانّوكتمهلبّبسيهلوانتيفيركسلا

ركسلانمةيلاخلاغومصلايفةداعرفاوتيوهو،زوركسلاةوالحفصنلداعتهتوالحنأبلوتيبروسلازيمتي:(Sorbitol)لوتيبروسلا–

(Sugar– Free Gums)،تايولحلاو(Candies).وهو.صاصتمالاةيلمعءانثأنيلوسنألاىلإهتجاحمدعيفزوتكرفلالوتيبروسلاهباشيو

(50-30)كالهتسانأامك.(ةوالحلاةجرديفلقأ)زوركسلاركستارعسلانمهاوتحميفهباشيهنأل،نزولاضفخيفًاريثكدعاسيال

.لاهسإلاىلإيدؤيدقًايمويهنمًامارج

اّمم،هباهتيذغتدنعةثيبخماروأبتبيصأتاناويحلاضعبنأالإ،لوتيبروسلاركسهتازيمميفلوتيليزكألالثامي:(Xylitol)لوتيليزكألا–

.براجتلانمديزملهعاضخإةيغب؛هجاتنإصيلقتىلإةجتنملاتاكرشلاضعبعفد

(Non-nutritiveSweeteners)ةيذغملاريغتايلحملا-ب

.ًادجةليلقةيرارحتارعسىلعيوتحتاهنأل،ةقاطلا(ةليلقلا)ةدودحملاتايلحملابكلذكو،ةيعانصلاتايلحملابًابلاغتايلحملاهذهفّرعت

:اهضعبىلعةلثمأهذهو

ماترابسألامدختسي.رعس0.1وحنىلعهنمةدحاولاياشلاةقعلميوتحتو،(NutraSweet)مسابًاضيأفَرعُي:(Aspartam)ماترابسألا–

(ةيمالهتايولح)(Gelatins)تانيتاليجلاو،(InstantPudding)ةبئاذلاغندوبلاىولحو،(SoftDrinks)ةفيفخلاتابورشملايفةرثكب

ضارمأبنوباصملاصاخشألاحصنيالو.(DessertTopping)تايلحملاحطسىلعةفاضملاةقبطلاو)ChewingGum(غضملانابلو

.ماترابسألاركسلوانتبايروينوتيكلينيفلاوأدبكلا

ةيأىلعيوتحيالوهو،زوركسلاةوالحىلع(400-300)فعض(500-300)وحنبنيراكسلاةوالحديزت:(saccharin)نيراكسلا–

نيراكسلافاضي.ناسنإلاىلعدعبحضتيملريثأتلااذهّنأالإ،براجتلانارئفيفةيناطرسلاتارفطلاهثادحإىلعفالخدجويو.تارعس

.همادختسا(Banded)رظحتيتلالودلانمادنكّدَعُتو،(BakedGoods)ةزوبخملاهيذغالاىلإ

Creamof)ريطرطلاةدشقو،نيراكسلاو،زوتكاللانمجيزموهركسلااذه:(SweetnLow)ةوالحلادودحمركس– Tartar).مغرلاىلعو

.يركسلاضيرمىدلمدلازوكولجىوتسمعافتراىلإيدؤياّمم،زوكولجىلإضيأتينأنكميزوتكاللانإف،تارعسلادودحمهنأنم

(GlycemicIndex)(مدلايفركستلارشؤم)يركسلارشؤملا

،(GlycemicIndex)يركسلارشؤملاىّمسُتةادأم1981ماعةيذغتلاءاملعرّوطدقف،يركسلاضيرمةبجويفتارديهوبركلاةيمهأىلإًارظن

ءاذغلوانتدعبمدلايفرهظتيتلازوكولجلاةيمكىلع(Gا)رشؤملااذهلديو.ةلوانتملاتارديهوبركلانمةدافتساللمسجلاةيلباقىدمفُّرعتل

ركسلاةبسنىلعلدييركسلارشؤملانإيأ،مدلايفةدوجوملاكلتلداعتزوكولجلانمةيمكىلعيوتحي(اهلثامياموأ،سطاطبوأ،زبخ،وأ،زرأ)

.ةيذغألاعاونأنميألوانتدعبمدلايف

HoursBloodGlucose–2)نيتعاسلالخمدلازوكولجةباجتساىنحنمتحترهظتيتلا(Area)ةقطنملاهنأبيركسلارشؤملافّرعُي

Response Curve)زوكولجةروصباهسفنتارعسلاةيمكلوانتدعبةقطنملانمةيوئمةبسنكاهنعرّبعيو،ةيذغألانمدحاو(عون)فنصلكل.

مضهلدعمو،ةيئاذغلافايلألاةيمكو،ةلوانتملاءاذغلاةيمك:اهنم،ةيذغألليركسلارشؤملاسايقدنعاهتاعارمنيعتيةّدعلماوعدجوت

ىوتسمعافترانمّدحتيتلاةبئاذلافايلألانمةريبكةيمكىلع،نافوشلالثم،ةيذغألاضعبيوتحتو،ةبجولايفنهدلاةيمكيلامجإو،ءاذغلا
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يفزوكولجلاىوتسمعافترانمعّرسُياّمم،اهمضهةعرسب،سطاطبلالثم،ىرخأةيذغأزيمتتنيحيف،ةيئاذغلاةبجولالوانتدعبمدلايفزوكولجلا

.ةبجولالوانتدعبمدلا

رشؤملا)زوكولجلليركسلارشؤملاوه100مقرلاّدُعدقو،ةفلتخملاةيذغألانمةريبكةعومجمليركسلارشؤملا(19-8)لودجلاحضوي

تارديهوبركلانمرثكأمدلايفزوكولجلاىوتسمعفرتةطيسبلاتارديهوبركلاّنأًاضيألودجلاحضوي.ةيذغألاةيقبهيلإبسنتيذلا(يسايقلا

رشؤملانإف،لاثملاليبسىلع.ةدقعملاتارديهوبركلليركسلارشؤملابةنراقمًاعفترمنوكيةطيسبلاتايركسلليركسلارشؤملانإيأ،ةدقعملا

ميمصتللمعُتسايذلاساسألاانلنيبيريثأتلااذهو.اشنلانمًامارج50ليركسلارشؤملانمريثكبىلعأنوكيزوكولجلانمًامارج50ليركسلا

زوتلاملاوزوكولجلانأىلإلودجلاريشيامك.يركسلاىضرمبةصاخلاةيئاذغلالئادبلامئاوقو،(ةيئاذغلاتابجولا)ةيئاذغلاططخلامظعم

اضيأتيثيح،20يأ،لقألاوهيركسلاهرشؤمّنألكلذثدحيالزوتكرفلاّنأالإ،مدلايفزوكولجلاىوتسميًفاريبكًاعافتراثدحتزوركسلاو

.يركسلابنيباصملاريغصاخشألايفماريسلانيلوسنأزيكرتيفةليلقةدايزيعدتسيو،نيلوسنألاىلإةجاحنودنممسجلايفزوتكرفلا

.ةفلتخملاةيذغألاعمةلوانتملاتارديهوبركلانمًامارج50لوانتلةباجتسامدلانيبيركسلارشؤملا:(198)لودجلا

100 200 ياشةقعلم12زوكولجلا

105 200 ىاشةقعلم12زوتلاملا .

59 200 ياشةقعلم12زوركسلاتايركسلا

20 200 ياشةقعلم12زوتكرفلا

32 336 بيلحلا( باوكأ4)4نهدلاعوزنملا

34 596 بيلحلا( باوكأ4)4نهدلالماكلابيلحلا

36 350 ) بوك4.5)4.5(نهدلاعوزنمبيلح)تركويلا

64 233 ) بوك3.5)7رجنبلا

36 245 تاوارضخلا( باوكأ8)16(وهطم)رزجلا

31 238 رزجلا( باوكأ8)16(جزاط)

39 208 حافتلا( ةريغصتابح5)5

62 216 ةريغصةبح2.25)4.5زوملا(

40 209 هكاوفلا( ةريغصتابح6)6لاقتربلا

46 214 ريصع( باوكأ3)6لاقتربلا

64 193 ) ةدئامقعالم10)5بيبزلا
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يركسلارشؤملاىصصحلاددعةيتاذلخلالئادبلا

> < (G ) C

69 255 زبخلا( ريغصصرق)4ضيبألا

72 223 زبخلا( ريغصصرق)4رمسألا

51 280 ةلاخن( ريغصصرق)4بوبحلا

80 210 حئارش( نابوك)4ةرذلا

49 319 ) بوك2.25)4.5نافوشلاةبجو

67 245 ) بوك1.5)3.5(رسكم)حمقلا

59 258 ) ةدئامةقعلم7.5)3حمقلاقيقد

29 476 ايلوصافلا( نابوك)4ةيولكلا

40 210 ) بوك1.5)3(ةزوبخم)ايلوصافزبخلا

29 338 ) بوك1.75)3.5سدعلا

51 215 ) بوك2.5)5(ةدمجم)ءالزاب

59 258 ) بوكفصن)4 )Corn( ةرذلا

39 250 ايلوصاف( نابوك)4اميل

97 237 رزجلا( باوكأ3)6ضيبألا

80 241 ( SS) 3 سطاطبلا( نابوذلاةعيرس)

70 240 سطاطبلا( ةريغصتابح3)3(ةوهطم)

51 480 حئارش( ةريغصتابح3)3سطاطبلا

13 3300 ) ةبح30)3ينادوسلالوفلانهدلا

36 640 نابوك)4ةظوبلات(

نهدلاةعفترمةيذغا

28 7276 ةبح68)68قجسلا(

.تارديهوبركلانمًامارج50وحنبمسجلادوزتيتلاصصحلاددع*

.زوكولجلاركسبةنراقميركسلارشؤملا**

نمديدعلاّنإف،(هبنيباصملاريغو،يركسلاضرمبنوباصملا)ةفاكسانللمدلابزوكولجلاىوتسميفًاليلقًاعافتراثدحيزوتكرفلاّنأامبو

روصفالتخابيركسلارشؤملافالتخا(19-8)لودجلاحضوي،رخآبناجنم.ةيلحمةدامهفصوبهمادختساىلعنوصرحييركسلابنيباصملا

فايلألابةينغايلوصافلاّنأامبو،ايلوصافلانمرثكأمدلايفزوكولجلاىوتسمسطاطبلاوزبخلاعفري،لاثملاليبسىلعف.ةدقعملاتارديهوبركلا

.تارديهوبركلابةينغلاىرخألاةيذغألابةنراقميركسلارشؤملاضافخنالقأثدحتيهف،ةبئاذلا

ىوتسميفةلثامتمتاريغتثدحيال،(لودجلايفًامارج50)تارديهوبركلانمةيواستمتايمكيوحتيتلاةيذغألالوانتنأقبساممحضتي

فايلألانمةعونتملاةيذغألاىوتحمفالتخاىلإكلذىزعيو،يركسلابنيباصملاوأ،ءاحصألاصاخشأللءاوس؛(زوكولجلاركس)مدلاركس

ّنأتبثدقو.(PhynicAcid)كينيفلاضمحو،(Gum)غمصلاو،(Mucin)نيسويملاو،(Pectin)نيتكبلا:لثم،ةبئاذلافايلألاةصاخ،ةيئاذغلا

.ةبئاذلافايلألانمةعفترمةبسنىلعيوتحت(اهريغو،تايلوقبلاو،ةلماكلابوبحلاو،هكاوفلاو،تاوارضخلا)ةيذغألاضعب

ّنأظحالنذإ،مدلابزوكولجلاىوتسميفعافتراثادحإىلعاهتردقلًاقفوةيذغألاميسقتلةلواحم(Gا)يركسلارشؤملاّدَعُي،ماعهجوبو

.مدلايفزوكولجلاتايوتسملةفلتخمتاعافتراثادحإاهنكميتارعسلانمةيواستمتايمكيوحتيتلاةفلتخملاةيذغألا

Diabetesand)لمحلاويركسلاىضرم Pregnancy)

نمنينجلاةيامحو،لمحلاىلعيركسلاضرمتافعاضمنمةياقوللكلذو،اهماعطبمامتهالايركسلابةباصملالماحلاةأرملاىلعنّيعتي

.نيلوسنالابةجلاعملااذكو،ركسلابةباصملالماحلاةارملاةبجوصوصخبتارييغتلاضعبلمعبلطتياموهو،ضرملااذهلةيبلسلاتاريثاتلا
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نمرّيغُياّمم،(ةينومرهلاتاريغتلانعًالضف)نيلوسنألاةيساسحضافخنااهنم،ةأرملامسجيفةيجولويسفتاريغتثودحىلإلمحلايدؤي

ىدلنيلوسنألاةيساسحنمةزرفملاةميشملاتانومرهوضيبملاتانومرهللقتذإ،نيلوسنألاىلإةجاحلارادقمو،مدلايفزوكولجلاركسىوتسم

رهظييذلا(GestationalDiabetes)لمحلاركسمسابفَرعُيامب(%3–1)نهنمةليلقةبسنةباصإيفبّبستييذلارمألا،لماوحلاءاسنلاضعب

ركسىوتسميفًامامتمكحتتنأيركسلابةباصملالماحلاةأرملاىلعنيعتي،اذل.عيباسأ6وحنبةدالولادعبيفتخيو،لمحلانمةريخألاةدملايف

.مدلايفركسلاىوتسم(ضافخناوأ)عافتراتافعاضمنمنينجلاواهسفنةيامحلكلذو،مدلا

نملالقإلاىلإًارظن،(%30-20)لدعمبلمحلانمىلوألاةثالثلاروهشلالالخلقتنيلوسنألانملماحلاةأرملاةجاحّنإف،ماعهجوبو

ةتسلالخلمحلاتايوتسمقوف(%100-60)لدعمبنيلوسنألاىلإاهتجاحدادزتنيحيف،زوكولجللةميشملاونينجلاصاصتماةدايزو،لكألالوانت

ةدالولادعبنيلوسنأللةأرملاتاجاحلقتّمث.ىرخأبابسألنيلوسنألاةيساسحضافخناو،ةميشملاتانومرهجاتنإببسب،لمحلانمةريخألاروهشلا

روهشلاةتسلالخنيلوسنالاىلإيركسلاضرمبةباصملالماحلاةارملاةجاحدادزت،ىرخاةرابعبو.لفطلاجورخوةميشملاةلازإلةجيتنةرشابم

4 (Placental Lactogen) ةميشملانيجوتكالو ، (Progesteron) نورتسجوربلانومره:يهو،ةميشملانمتانومرهلازارفإلةجيتنلمحلانمةريخألا

تقولايفو.نيلوسنألل(Antagonists)ةداضملماوعاهفصوبلمعتاهعيمجو،(PlacentalLacon)ةميشملانوتكالو،(Estrogen)نيجورتسإلاو

،بيلحلازارفإنيسحتىلعلمعيةميشملانيجوتكالنومرهّنإف،لمحلاوةيرهشلاةرودلالالخًادجًامهمًايوثنأًانومرهنورتسجوربلاهيفّدَعُييذلا

.مألاىدلنيلوسنألاطاشنطيبثتو

ًافلتثدحتدقو،مأللًادجةّرضمةلاحلاهذهو،لمحلانمةريخألاةتسلاروهشلالالخًاريبكنوكيمدلاةضومحيفعافتراثودحلامتحاّنإ

.مدلاركسىوتسمضافخناةلاحيفمكحتلاعيطتستالاهنأل:لمحلالالخركسلاضفخةيودأمادختسابىصويالو.)BrainDamage(نينجلاغامدل

لامتحانعكيهان،(ProlongedHypoglycemia)ةليوطةّدممدلاركسىوتسميفًاضافخناثدحتدقو،نينجلاىلإةميشملاربعتةيودألاهذهّنأامك

.نينجلاةافو

:يتآلاوحنلاىلع،نيلوسنألانميركسلاضرمبةباصملالماحلاةأرملاةجاحنايبنكمي

:-

.نيلوسنألاةعرجةدايزىلإلمحلانمعبارلارهشلاةيادبنمنيلوسنألاىلعدمتعملايركسلاضرمبةباصملالماحلاةأرملاجاتحت-أ

،مدلايفركسلاىوتسمبقلعتتيتلاتاريغتلاعممءالتتلكلذو؛ةيئاذغلاةبجولايف(Manipulation)بعالتلاىلإجاتحتامبرو

ةدالولادعبكلذكو،لمحلانمىلوألاروهشلاةثالثلالخنيلوسنألاةعرجضفخىلإيركسلاضرمبةباصملالماحلاةأرملاجاتحت-ب

.مدلايفزوكولجلاىوتسمضافخناىلإ–ًانايحأ–كلذيدؤيدقو،ةرشابم

يركسلاضرمبةباصملاريغلماحلاةأرمللبّبسيدقلمحلاّنأامك،نيلوسنألاتاجاحيفيركسلاىضرممكحتقيعيلمحلانإف،ماعهجوبو

–Glucose(زوكولجلالّمحتمدع Intolerance(تقؤملا.

ضرمبةباصملاريغلماحلاةأرمللةرّرقملاكلتعمكيلوفلاضمحوديدحلانميركسلاضرمبةباصملالماحلاةأرملاةجاحهباشتت

ىلإةجاحلاةدايزعممءالتتيكل؛لمحلاةدمءانثأيفيركسلاضرمبةصاخلاةيئاذغلااهتبجوىوتحمليدعتىلإيركسلاةضيرمجاتحتو.يركسلا

تارعسلاونيتوربلانماهتاجاحيفةدايزلاعممغانتتللماحلاةأرمللةيئاذغلاةبجولاليدعتبجي،ىرخأةرابعبو.لمحلاببسبةيئاذغلارصانعلا

نملماحلاريغةأرملا(RDA)ةجاحرّدقتو.رصنعلااذهنمةدئازلااهتجاحباهدادمإللماحلاةأرملاةبجويفنيتوربلاةيمكةدايزبجي،اذل

يناثلارهشلاةيادبنم،مسجلانزونممارجوليكلكلنيتوربمارج1.3ىلإلصتلدادزتو،مسجلانزونممارجوليكلكلمارج0.8وحنبنيتوربلا

ةيمكلوانتىلإلمحلانمعبارلارهشلاةيادبنملماحلاةأرملاجاتحتامك.هبةباصمريغمأيركسلاضرمبةباصمةأرملاتناكأءاوس:لمحلل

اّممحضتيو.(ةيمويلاتارعسلايفةدايز%15لداعت)لمحلامدعلاحيفاهمزليامىلعةدايزمويلايفرعس300وحنبرّدقُتتارعسلانمةيفاضإ

.تارعسنمصخشلامزلياميفرثؤياليركسلاضرمنأقبس

جاتحيذإ،مارج200نعلمحلاةرتفءانثأيفًايمويةلوانتملاتارديهوبركلاةيمكلقتالأبةيكيرمألايركسلاىضرمةيعمجيصوت،اهبناجنم

.ايمويزوكولجلانمامارج50نعلقيالامىلإنينجلا

ةلاحيف،نكلو.هبةباصملاريغويركسلاضرمبةباصملاةأرملانملكلًامارجوليك11اهرادقمنزولايفةدايزلمحلاةدملالخثدحت

دق–لمحلاةدمءانثأيف–نزولايفةطرفملاةدايزلاهذهو،(ًامارجوليك11نمرثكأ)مسجلانزويفةطرفمةدايزثدحتدقيركسلاضرم
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يتاللاءاسنلامظعمنأىلإةراشإلاردجت.لمحلابةلصتاذىرخأتالكشمو،يركسلاضرميفمكحتلاةبوعصةدايزو،ةدالولايفةبوعصىلإيدؤت

ضرمبةباصملالماحلاةأرملاىصوت،ماعهجوبو.ةمداقلالمحلاددُملالخو،ًاقحاليركسلاضرمبةباصإلاىلإنضّرعتيدقلمحلايركسبنبصُي

.ةيحصلااهتلاحلةمئالمةيئاذغتابجوطيطختو،مدلاركسىوتسمةبقارمل،ةّدعتاّرمجلاعملابيبطلاةرايزةرورضبيركسلا

Toxemiaof)لمحلامّمست:لثم،لماحلايركسلاةضيرماهلضّرعتتدقيتلاتافعاضملانمديدعلادجوت Pregnancy)،ضاهجإلاثودحو

(Abortion)ةدالولارسعو،ركبملا(Dystocia)لامتحاو،ةيقلختاهوشتبنينجلاةباصإو،ةنجألاتايفوةدايزو،هنزوةدايزونينجلامجحربكببسب

.سفنتلاةبوعصوأمدلايفركسلاىوتسمضافخنابةدالولادعبلفطلاةباصإ

ةأرملاىلعنيعتي،اذل،هئانثأيفولمحلالبقمدلايفركسلاىوتسميفاهمكحتومألاةرطيسمدعلاحيفًابلاغتافعاضملاهذهثدحت

.ضرملااذهتافعاضمنمةياقولللمحلاةرتفءانثأيفكلذكو،ةّدعرهشأبلمحلاثودحلبقمدلاركسىوتسميفمكحتلايركسلابةباصملا

Diabetesand)ةضايرلاويركسلاىضرم Exercises)

ةيضايرلانيرامتلاةسراممنمراثكإلاّنإذإ،نيلوسنألاىلعدمتعملاريغيركسلاضرمةجلاعملمهملارهظملاةيضايرلانيرامتلاةسراممّدَعُت

ةطشنألاوةيضايرلانيرامتلالمعتامك.مدلايفةينهدلاضامحألاوزوكولجلاركستايوتسمنمضفخيرمعلاوةيحصلاةلاحللةبسانملاوةلدتعملا

نيباصملايركسلاىضرمضعبىلعًارطخةيضايرلانيرامتلاةسرامملكشتدق،نكلو.مدلايفنوهدلاولورتسلوكلاتايوتسمضفخىلعةيلضعلا

300نمرثكأ)مدلابزوكولجلاىوتسميفمكحتلاعيطتسياليذلايركسلاضيرمىلعنيعتي،اذل؛يركسلاضرمتافعاضمدحأبوأ،بلقلاضارمأب

.امهيفمكحتلامتيىتحةيضايرلانيرامتلاةسرامممدع،لوبلايفةينوتيكماسجأهيدليذلاوأ،(لم100/مارجيللم

كلذبنجتو،(ةيئاذغلاةبجولادعب)ةورذلايفمدلاركسىوتسمنوكينيحةيضايرلانيرامتلاةسرامميركسلاضيرمليغبني،لباقملايفو

ةراشتسادعبالإةيضايرلاةطشنألاةسرامممدعيركسلاضيرمىلعبجي،اهعيمجلاوحألايفو.هتورذيفنيلوسنألا(ةيلعاف)ريثأتنوكينيح

ىلعمهرامعأديزتنيذلايركسلاىضرمةصاخ،ةضايرلاةسراممءانثأيفلوذبملادوهجملالّمحتىلعضيرملاةردقىدمرّرقييذلابيبطلا

نوناعياوناكلاحيفةيضايرلانيرامتلاةسراممنميركسلاىضرمًابلاغعنميو،ةيضايرلاةطشنألاةسرامممهلقبسيملنيذلاكئلوأوأ،ةنس40

.(تاحّرقت،مالآ،حورج)مدقلالالتعاوأ،نيعلاةكبشلالتعاوأ،(نييارشلابلصت)بلقلايفتالكشمدوجو:لثمنم،يركسلاضرمتافعاضم

نمالدبةريصقتافاسميشملا:لثم،ةطيسبلاةيدسجلاةطشنألاضعبةسرامميركسلاضرمتافعاضمنوناعينيذلاىضرملاءالؤهلنكميو

ةيانعلاك،لزنملايفةفيفخلالامعألاضعبةسراممو،دعصملامادختسانًمالدب(ةريصقتافاسم)مادقألابملالسلادوعصو،ةرايسلامادختسا

ةيضايرلانيرامتلاةسراممءامدوهجملذبمهنكمينيذلايركسلاىضرمىلعنّيعتي،ماعهجوبو.اهلثامياموأ،ةلطعملاةزهجألاحالصإوأ،ةقيدحلاب

بنجتو،مهرامعأوةيدسجلامهتاردقوةيحصلامهتلاحعممءالتتيتلا(لزنملالخادةيضايرلاتاكرحلاضعبو،ةلواطلاسنتو،يشملا)ةلدتعملا

ّدَعُيو.(نوثاراملاقابس)لصاوتملايرجلاوأ،ةليوطةفاسمةحابسلاوأ،ةجاردلابوكروأ،عيرسلايرجلا:لثم،ةدهجُملاةيضايرلانيرامتلاةسرامم

.ًايمويةقيقد(60-30)ةّدماهتسرامميركسلاىضرملنكمييتلاةيضايرلاةطشنألالضفأنميشملا

،(نيخستلا)نيرمتلاةسرامميفجّردتلا:لثم،يضايرلانيرامتلاةسرامميفةبغرلادنعريبادتلاضعبةاعارميركسلاىضرمليغبني

ىولحلاوأركسلانمعطقلمحو،بعتلاوأردصلايفملأبروعشلادنعوأ،مدلايفركسلاصقنضارعأبروعشلادنعةضايرلاةسراممنعفقوتلاو

.ةضايرلاةسراممءانثأيفنيبسانملاءاذحلاوسبالملاءادتراو،مدلايفركسلاىوتسمضافخناضارعأبروعشلالاحيفاهلوانتل

ءانثأيفمدلاركسىوتسملضافخناثودحنمديدشلارذحلا،ةضايرلاةسراممبغرييذلا،لوألاعونلانميركسلاضيرمىلعبجيو

ىضرمىصوياذهل.نيلوسنألاىلإةجاحنودنمهقرحلةيلخلايفزوكولجلاركسلوخدىلعدعاستةيضايرلاةطشنألانأل،اهدعبوأةضايرلاةسرامم

ةّبح)ةلدتعملاةيضايرلاةطشنألاةسراممءدبنمةعاسلبق(ةيوشنلا)ةيتارديهوبركلاةيذغألاضعبلوانتبنيلوسنألاىلعنيدمتعملايركسلا

عطقبظافتحالاىلإةفاضإلاب،(حلمملاقيقرلاتيوكسبلانمتابح6و،ةهكافةبح)ةدهجُملاوأ،(حلمملاقيقرلاتيوكسبلانمتابح6وأ،ةهكاف

.ةيضايرلانيرامتلادعبمدلايفركسلاىوتسمطوبهبروعشلادنعاهلوانتل؛صاصتمالاةعيرسلاىولحلاوأركسلانم

:يركسلاضيرملةفيفخلاةيضايرلاةطشنألادئاوفضعبهذهو
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.ًايمويضيرملااهيلإجاتحييتلابوبحلاوأ،نيلوسنألاةيمكنمللقيدقاّمم،ركسلاضيأىلعمسجلاةجسنأايالخةردقةدايز-1

ةبسانملاةيضايرلاةطشنألاسراماذإبوبحلالوانتنع،نيلوسنألاىلعدمتعياليذلايركسلاضيرمينغتسي،نايحألاضعبيفو

.ةمظتنمةروصب

.مسجلاءاضعأىلإمدلاقفدتلدعموبلقلاءادأنيسحت-2

ةباصإلانميركسلاضيرميقياّمم،(HDL)عفانلالورتسلوكلاىوتسمةدايزو،(LDL)مدلايفراضلالورتسلوكلاىوتسمضفخ-3

.ةيردصلاةحبذلاو،نييارشلابلصتضرمب

.مهئافشىلعدعاسيدقاّمم،نيعبرألانسدعبيناثلاعونلانميركسلابنيباصملاةصاخ،نزولاضفخىلعةدعاسملا-4

.عفترملامدلاطغضضفخىلعةدعاسملا-5

.طاشنلاوةيويحلابيركسلاضيرمرعشياّمم،ةيومدلاةرودلاطيشنت-6

.ةبآكلابروعشلانمصلختلاىلعهتدعاسمو،حرملابًاساسحإيركسلاضيرمحنم-7

Hajjand)يركسلاىضرموجحلا Diabetes)

نمو.مدلاركسىوتسمعافتراةلاحيفجحلابحصنيالدقبيبطلانأل؛جحلالبقصصختملابيبطلاةراشتسايركسلاضيرمىلعنيعتي

ىوتسمضافخنالهضّرعيدقاّمم،تارمجلايمرويعسلاوفاوطلاءانثأيفةصاخ،جحلاكسانمءادأءانثأيفًاريبكًادوهجملذبيجاحلانأمولعملا

(نيلوسنألابنوجلاعينيذلاىضرملاةصاخ)ريصعلاوأىولحلاوأركسلانمعطقلمحبجاحلاحصني،ةلكشملاهذهةجلاعملو.مدلايفركسلا

.رصبلاناغوزو،جنشتلاو،راوَّدلاو،فارطألاشاعتراو،قّرعتلا:لثم،مدلايفركسلاىوتسمصقنضارعأبروعشلالاحيفاهلوانتل

ىفشتسملاىلإ(قانتخالابنجتلهبنجىلعوهو)نكميامعرسأبلقنيهنإف،(ىولحلاوركسلالوانت)علبلاعيطتسيالجاحلاناكاذإاّمأ

.ديرولاقيرطنعةيركسليلاحمهئاطعإل

كامهنالاببسبنيلوسنألالوانتنايسنكلذكو،ةيوشنلاةيذغألانًمالدبةطيسبلاتايركسلالوانتيفجاحلاطارفإنأانههركذردجياممو

يوحيءاعووأةريغصةجالثيفنيلوسنألاظفحينأجاحلاىلعنّيعتي،اهعيمجلاوحألايفو.مدلايفركسلاىوتسمعافتراىلإنايدؤي،ةدابعلايف

ءاودلاوأنيلوسنألاةعرجليلقتب(بيبطلاةراشتسادعب)جاحلاحصنيامك.هفلتمدعونيلوسنألاةيلعافىلعةظفاحمللكلذو،جلثلانمةيمك

هكاوفلالوانتةرثكو،جحلاكسانمءادأءانثأيفلوذبملادوهجملاببسبمدلاركسنمةريبكةيمكمسجلاقرحىلإًارظن،يركسلاجالعبصاخلا

حورجةيأنمنيلجرلاةياقول(قيضريغ)بسانمءاذحءادتراكلذكو،يركسلابباصمهنأبديفتةقاطبلمحبًاضيأجاحلاحصنُي،تاوارضخلاو

.مسجلاحطسكلذكو،تاخلستوأ

جالعلةيويحلاتاداضملاوةيجراخلاتارهطملاضعبلمحكلذكو،مدلاركسىوتسمةعباتملريغصزاهجلمحيركسلابباصملاجاحللنكمي

،هعافتراوأركسلاصقنضارعأروهظلاحيفةصاخ،ةمظتنمةروصبيحصزكرمبرقأوأ،ةلمحلابيبطةعجارمنعًالضف،ةيدلجتاباهتلاةيأ

.مسجلاحوطسىلعوأ،نيلجرلايفتاخلستوأحورجروهظو

:لثم،ةدقعملاتارديهوبركلانماهاوتحميفةينغنوكتاهنإيأ،ةداتعملاةيئاذغلاةبجولانعفلتختالاهنإف،ةيئاذغلاهتبجوصخياميفو

ةيذغألالوانتبنجتبيركسلاضيرمىصويو.نهدلاليلقلابيلحلاو،موحللاكلذكو،تايلوقبلاو،زرألاو،هكاوفلاو،تاوارضخلاو،رمسألازبخلا

ةيذغالاكلذكو،ركسلابىلحملاياشلاو،تايبلهملاوىلحملاكيكلاو،ركسلاو،ةيزاغلاتابورشملاو،تايولحلا:لثم،ةطيسبلاتايركسلابةينغلا

.ةينهدلا

ةّبحوأ،كيكلانمةريغصةعطقلوانتيأ،تارمجلايمروأ،فاوطلاوأ،يعسلالبقتارديهوبركلانمدحاوليدبلوانتبًاضيأضيرملاىصوي

ملعىلعيركسلاضيرمنوكينأبجيو.يدابزلانبلوأ،رمسألاتسوتلازبخنمةدحاوةبحوأ،حلمملاريغشهلاتيوكسبلانمتابح6وأ،ةهكاف

.ةرفاوتملاةيئاذغلالئادبلاةفرعملجحلاءانثأيفهلمّدقُتسيتلاةيذغألاعاونأب
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(FastingHypoglycemia)(مايصلاايميسالجوبيه)مايصلاببسبمدلايفزوكولجلاىوتسمضافخنا

مايصلا)ةيئاذغلاةبجولالوانتنمةليوطةّدمدعبثدحتيتلا،مدلايفزوكولجلاركسىوتسمضافخناعاونأدحأيهمايصلاايميسالجوبيه

.روطفلالوانتلبقوأ،ليللافصتنميفوأ،(تاعاس8دعبًابلاغ

ةينهذلاةدالبلايفةلاحلاهذهضارعألثمتتو.ةيئاذغلاةبجوللةباجتساايميسالجوبيهلانمعونلااذهثدحيال،ىرخأةرابعبو

(MentalDullness)،داهجإلاو(Fatigue)،كابترالاو(Confusion)،ةركاذلادقفو(Amnesia)،جنشتلاو،عادصلاو(Convulsions)،لجخلاو.

.نيلوسنألانمةريبكتايمكزارفإببسبكلذو،غامدلاىلإةقفدتملازوكولجلاةيمكةلقةجيتنضارعألاهذهرهظتو

،(Insulinomaةلاحلاهذهىّمسُت)سايركنبلايفيناطرسريغثيبخمرودوجواهمهأ،نيلوسنأللطرفملازارفإلابّبسُتةّدعلماوعدجوت

،مدلايفزوكولجلاىوتسمعفرتانومرهلمعتو.داحلادبكلاباهتلاوأ،دبكلافيلتوأ،ناطرسلابهتباصإببسبهفئاظوءادأيفدبكلاةيلعافمدعوأ

ضافخنالاحيفدبكلايفنيجوكيالجلاريسكتزيفحتىلعًابلاغ،ةيلكلاقوفةدوجوملاةيرظكلاةدغلاهزرفتيذلانيرفنيبإلاونوجاكولجلااهنمو

عفرىلعلمعتالتانومرهلاهذهّنإف،ةيلعافبهفئاظوبدبكلامايقمدعودبكلايفةباصإوأررضدوجولاحيف،نكلو.مدلايفزوكولجلاىوتسم

زجعوأ،سايركنبلايفثيبخلامرولا:لثم،ةلكشملاردصمصيخشًتالوأبجيهنإف،مايصلاايميسالجوبيهةجلاعملو.مدلايفزوكولجلاىوتسم

.ضيرملاةلاحيفةيوناثةروصبرثؤتةيئاذغلاةجلاعملاّنأبًاملع،هتجلاعمو،لمعلانعدبكلا

Functional(Reactive))ةلعافلاايميسالجوبيهلا Hypoglycemia)

،(Sweating)قّرعتو،(Irritability)جّيهتةروصبضارعألارهظتو.ماعطلالوانتنمتاعاس(4-3)دعبايميسالجوبيهلانمعونلااذهثدحي

.(Anxiety)قلقو،(Shakiness)شاعتراو،(Palpitations)ةعرسببلقلاناقفخو

مدلازوكولجعفرتانومرهىوتسمعافترالةجيتنلب،مدلايفزوكولجلاىوتسمضافخناببسبضارعألاهذهثدحتال

(Glucose-RaisingHormones)ريسكتىلإمسجلازفحتالتانومرهلاهذهو،نيرفنيبإرونلاونيرفنيبإلالثم،ةيرظكلاةدغلااهزرفتيتلا

.هالعأةروكذملاضارعألاروهظبّبسُياّمم،ددغلاومسجلاءاضعأضعبطاشننمديزتاهنكل،نيجوكيالجلا

ةدعملالاصئتساىلإةباصإلاىزعُتو.ايميسالجوبيهلانمعونلااذهبنيباصملاىدلًايعيبطزوكولجلاصاصتماونيلوسنألازارفإلدعمنوكي

يفزوكولجلاىوتسملةضفخمةداملوحكلاّدَعُيو.(CrashDieting)ةعيرسلاةيذغتلاوأ،داهجإلاوأ،لوحكلالوانتيفطارفإلاوأ،(اهنمءزجوأ)

.دبكلايفركسلاجاتنإطبثيهنأل؛(HypoglycemicSubstance(مدلا

لامتحانمللقيامم،ةيجيردتةئيطبةروصبنيلوسنألازارفإىلإكلذيدؤيذإ،ةيئاذغلاةبجولاليدعتبةداحلاايميسالجوبيهلاةجلاعمنكمي

تارديهوبركلانمةريبكتايمكلوانتةداحلاايميسالجوبيهلابباصملاصخشلاىلعنيعتيو.مدلازوكولجىوتسميفعيرسضافخناثودح

لصحينيحيف،ًايموينيتوربلانمًامارج(130-70)لوانتاذكو،ةطيسبلاتايركسلانمًادجةليلقتايمكو،(موي/مارج100-75وحن)ةدقعملا

.نوهدةروصباهلوانتييتلاةيمويلاتارعسلايلامجإنمةيقبتملاهتجاحىلع

ىندألاّدحلانملقأيهتارديهوبركلانمةيمكلاهذهو.يجيردتلانيلوسنألازارفإىلإيدؤياّمم،ءطببصتمتوةدقعملاتارديهوبركلاللحتت

وهو،هنمصقانلاضيوعتلزوكولجىلإنيتوربلانمةيفاكةيمكلّوحيمسجلانإف،اذل؛مدلاةضومحعافترانمةياقوللمزاللا(ًامارج125–100)

ةريغصةيئاذغتابجو(6-5)لوانتبمدلايفزوكولجلاىوتسمضافخنابباصملاصخشلاىصويو.نيلوسنألازارفإلًادجًاليلقًازيفحتبّبسُيام

.تارديهوبركلاعيزوتعمًايموي

Protectionof)يركسلاىضرمنمةياقولا Diabetes)

:ةيتآلاحئاصنلاعابتابيركسلاضرمبةباصإلابنجتميلسلاصخشللنكمي

مزاللانيلوسنألالوخدقيعتيتلا،ايالخلارُدُجلوحةمكارتملانهدلاةقبطةلازإل:(ًانيدبناكاذإ)دئازلانزولانمصلختلا-1

.زوكولجلاةدسكأل

لخادزوكولجلالقنىلإنيلوسنألازفحتاهنأل؛ةيحصلادرفلاةلاحعمبسانتيامبةمظتنمةيرودةروصبةيضايرلاةطشنألاةسرامم-2

.يركسلابةباصإلانمناسنإلايقياّمم،ايالخلا



utrition of Diabetic Patients امــضةيذغتضلا Nutritionيىضرمةيذغت8 of Diabetic Patients299

.ةليوطةدممودتيتلاكلتةصاخ،ةيسفنلاوأ،ةيدسجلاوأ،ةينهذلاطوغضلابنجت-3

.نيعبرألانسدعبةصاخ،تايلحملاوتايولحلاوتايركسلالوانتيفطارفإلامدع-4

.ناكمإلاردقةنخدملاوةحلمملاكامسألاوموحللالوانتنملالقإلا-5

ةباصإسانلارثكأّنأتبثذإ.ىرخألاضارمألاوةنمسلانمةياقولاو،ندبلاةحصىلعةظفاحمللماعطلالوانتيفطارفإلامدع-6

.ةيدسجةطشنأنوسراميالو،ماعطلانمةريبكتايمكنولوانتينيذلاكئلوأمهيركسلاب

.ناصقنوأةدايزةيأنودنممسجلليلاثملانزولاىلعةظفاحملا-7

.رمعلانمىلوألاةتسلاروهشلايف(يعانصلابيلحلا)رقبلابيلحهئاطعإبنجتو،يدثلابيلحنمعيضرلالفطلاعاضرإ-8

نيباصملاصاخشألاىدليركسلاىضرممقافتنمةياقولا

ضرمبةصاخلاةيفاقثلاجماربلاميدقتيه،ضرملااذهلةبحاصملاةيبناجلاتافعاضملانميركسلاىضرمةياقولةلعافلاةقيرطلانإ

يذلارمألا،يركسلاضرمبةلصلاتاذةيئاذغلاهتفاقثنمديزتاهنأل،اهبماملإلايركسلاضيرمليغبنييتلايحانملاضعبيتأياميفو.يركسلا

:ضرملايفمكحتلاوةرطيسلاىلعهدعاسي

ةلهسلاةزهجألانمةددعتمعاونأتايلديصلايفرفاوتيهنأبًاملع،لزنملابلوبلاومدلايفزوكولجلاىوتسمسايقةزهجألامعتسا-1

.لامعتسالا

.لزنملايفدلجلاتحتحيحصوحنىلعهسفنباهنقحو،نيلوسنألانقحمادختساباهيلإجاتحييتلانيلوسنألانومرهةعرجسايق-2

.قباسدعومنودنمًالاحبيبطلاةعجارمو،هضافخناوأمدلايفزوكولجلاىوتسمعافترانمةجتانلاضارعألا-3

.يركسلاضرميفيبلسلاريثأتلاتاذةيودألا-4

.تاباهتلالاوأ،ررضلاوأ،نيلجرلاةصاخ،ةباصإلانممسجلاةيامحقئارط-5

.ًارطخرثكأهلعجتو،همقافتببستيتلالماوعلاكلذكو،ضرمللةدلوملاىرخألالماوعلاو،ضرمللةببسُملاةيثارولالماوعلا.6

.يركسلاضيرملةلماكتمةيئاذغتابجوطيطختقئارط-7

.مدلاولوبلاصحفقيرطنعضرملايفمكحتلا-8

.ةيضايرلاةطشنألاةسرامم-9

ةفرعمةرورضيأ،يركسلاىضرملةنزاوتمةيئاذغتابجوطيطختيفيمرهلاءاذغلادشرموةيئاذغلالئادبلاماظنمادختسا-10

ناحيتيامهنأل،مهلةنزاوتمةيئاذغتابجوطيطختليمرهلاءاذغلادشرموةيئاذغلالئادبلاماظنمادختساةقيرطيركسلاىضرم

ةيئاذغلارصانعلانممهتاجاحعيمجبمهديوزتىلإةفاضإلاب،مهيدلةلضفملاةيذغألانمةريبكةعومجمرايتخاةيرحىضرملل

.تانيماتيفلاو،نداعملاو،تارديهوبركلاو،نوهدلاو،تانيتوربلا:لثم،ةيرورضلا

.نيخدتلاراضم-11

.(KetosisDiabetic)يركسلانعمجانلامدلاةضومحعافتراـ12

. (Hypoglycemic Oral Drugs) مدلايفزوكولجلاىوتسمضفخةيودأ-13

.اهتافصونيلوسنألاعاونأ-14
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ةضايرلاةسرامموأىضرملاةلاحيفيركسلاضيرملةيئاذغلاةبجولاليدعت

(Modification of the Diabetic Dietfor Illness and Exercise)

ضيرملنكميو.ةيضايرلاةطشنألاةسرامموأ،ةداحلاضارمألاضعببةباصإلادنعةيئاذغلاهتبجوليدعتىلإيركسلاضيرمجاتحيدق

:ةيتالاتالاحلايفةيئاذغلاهتبجوليدعتيركسلا

AcuteIllnesses)ةداحلاضارمألابنيلوسنألاىلعنيدمتعملاريغيركسلاىضرمةباصإ-أ ofPatients with NIDDM)

هذهّنأالإ،ماعطللةيهشلانادقفوؤيقتلاوراوثلايفاهضارعألثمتتيتلا،ةضراعلاةداحلاضارمألاضعببًابلاغيركسلاىضرمباصي

بنجتىضرملاءالؤهىلعنّيعتي،نكلو.نيلوسنألاىلعنيدمتعملاريغيركسلاىضرمىلعةظوحلمةيسكعوأ،ةيبلستاريثأتةيأاهلسيلضارمألا

ضارمألابةباصإلاءانثأيفنيلوسنألاىلإةجاحلابىضرملارعشيدق،نايحألاضعبيفو.لئاوسلانمةيفاكتايمكلوانتبكلذو،فافجثودح

ماسجأروهظوأ،زوكولجلاىوتسميفعافتراثودحمدعنمدكأتلل،ةقدبلوبلاةظحالمةفاكيركسلاىضرمىلعبجياذهل.ازنولفنإلالثم،ةيضرعلا

.ةداحلاضارمألابةباصإلاءانثأهيفةينوتيك

AcuteIllnesses)ةداحلاضارمألابنيلوسنألاىلعنيدمتعملايركسلاىضرمةباصإ-ب ofPatients with IDDM)

عافتراوأ،هيفًاضافخناوأ،مدلازوكولجىوتسميفًاعافتراببسيامبرةداحلاضارمألابنيلوسنألاىلعنيدمتعملايركسلاىضرمةباصإّنإ

ىلإةلوانتملاتارعسلاةيمكةلقيدؤتنيحيف،نيلوسنألانمضيرملاةجاحةدايزىلإةداحلاضارمألابةباصإلايدؤت،ماعهجوبو.مدلاةضومح

ببسبمدلاةضومحعافتراعنمل؛(موي/مارج200)تارديهوبركلانمةيفاكتايمكلوانتيركسلاىضرمىلعنيعتيو.نيلوسنألاىلإةجاحلاضفخ

:تارديهوبركلانمةيفاكتايمكلوانتبجيهنإف،ضرملاةبونءانثأمدلايفركسلاىوتسمضافخناعنملو.(StarvationKetosis)ديدشلاعوجلا

نأامك،تابروشلاو،ىلحملايلجلاو،رئاصعلاو،(ةظوبلا)تاجلثملا:لثم،مضهلاةلهسلاةفيفخلاةيذغألاوةالحملالئاوسللرّركتملالوانتلابكلذو

.فافجلاثودحعنمىلعدعاسيةعاسلكلئاوسلانمةدودحمتايمكلوانت

ةيضايرلامهتطشنأنيلوسنألاىلعنيدمتعملاريغيركسلاىضرمرييغت-ج

ةيضايرلانيرامتلاةعيبطيفريغتلاعممءالتتل،ةيئاذغلامهتابجورييغتىلإنيلوسنألاىلعنيدمتعملاريغيركسلاىضرمجاتحيال

(Exercises).دئازلاوأ)نيدبلايركسلاضيرمىلعنيعتيو.نزولافيفختيفةقاطلاةليلقلاتابجوللًادعاسمًالماعةيضايرلانيرامتلاّدَعُتو

.ةرمتسموةتباثةلوانتملاةقاطلاةيمكتناكاذإًايجيردتهنزوضعبدقفينأ،ةيضايرنيرامتسرامييذلا(نزولا

ةيضايرلامهتطشنأنيلوسنألاىلعنيدمتعملايركسلاىضرمرييغت-د

نيرامتلاعممءالتتل،نيلوسنألاتاعرجوةيئاذغلامهتابجويفارييغتاوثدحينأ(IDDM)نيلوسنألاىلعنيدمتعملايركسلاىضرمىلعنيعتي

:هاندأحضوموهامكاهنوسرامييتلاةيضايرلا

لدعمبو،دّدحمتقويًفايمويسرامتيتلاةلدتعملاةيضايرلانيرامتلايه:(RegularExercise)ةمظتنملاةيضايرلانيرامتلا-1

.يركسلاىضرملةداتعملاةيئاذغلاتابجولاعمنيرامتلاهذهمءالتتو،ةتباثةينمزةّدم،تباثطاشن

نيدمتعملايركسلاىضرمنمريبكدهجلذببلطتتيتلانيرامتلايه:(IrregularExercise)ةمظتنملاريغةيضايرلانيرامتلا-2

نمتابح6و،ةريغصكيكةعطق)زبخلانمنيتيفاضإنيتصحوحنىلإةلاحلاهذهيفيركسلاضيرمجاتحيدقف،نيلوسنألاىلع

نمةعاسلبق(ةدحاوةهكافةبح)هكاوفلانمةدحاوةصحو،(تسوتةّبح)زبخلانمةدحاوةصحوأ،(حلمملاشهلاتيوكسبلا

لاحيفاّمأ.اهلثامياموأ،سنتلاوأ،ةلسلاةركوأ،ةجاردلابوكر:لثم،(Vigorous)(ةفينعلا)ةدهجُملاةيضايرلانيرامتلاةسرامم

تارديهوبركلانمةدحاوةصحوحنىلإجاتحييركسلاضيرمّنإف،يشملالثم(Moderate)ةلدتعملاةيضايرلاةطشنألاةسرامم

دجوي.نيرمتلاةسراممنمةدحاوةعاسلبقةيفاضإلا(حلمملاشهلاتيوكسبلانمتابح6وأ،ةريغصكيكةعطقوأ،ةهكافةبح)

،يدابزلانبلو،هكاوفلاو،نهدلاةضفخنملاجاتوكلاةنبج:لثم،ةيضايرلانيرامتلاةسرامملبقاهلوانتنكمييتلاةيذغألانمديدعلا
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ضيرمىلعنّيعتي،نكلو.ةقيقد30وحنبيضايرلانيرمتلاءدبلبقةيذغألاهذهلوانتبجيو.سشهلاتيوكسبلاو،كيكلاو،زبخلاو

ةحابسلاو،شاوكسالاو،مدقلاةركو،ةعراصملاو،يرجلا:لثم،ةدهجُملاةيضايرلانيرامتلاةسراممنعًايئاهنعانتمالايركسلا

ضيرمللنكميو.ةريصقةدمباهدعبوأ،ةضايرلاةسراممءانثأيفمدلاركسىوتسميفًاضافخناببستاهنأل،اهلثاميامو،ةعيرسلا

لثميفةبسانملانيلوسنألاةعرجةفرعملكلذو،هدعبوبعللاءدبلبقهمديفركسلاىوتسمسيقينأةّرملوأةضايرلاسرامييذلا

.(20-8)لودجلارظنا،هتّدشو،نيرمتلاةّدمو،مسجلانزوىلعيضايرلانيرمتلاءادألةمزاللاةقاطلاةيمكفقوتتو.فورظلاهذه

.امارجوليك70هنزولجرلةفلتخملاةيضايرلاةطشنألاةكلهتسملاةيرارحلاةقاطلا،(208)لودجلا

قئاقد5لكلرعس)ةكلهتسملاةقاطلايضايرلاطاشنلاا
71 )Wrestling( ةعراصملا

51 )Weight Lifting( لاقثألاعفر

55 )Swimming( ةحابسلا

51 (ل( يرج)لدتعملا– )oggingءيطب عيرسلايشملا

40 (ل( يرج)ءيطبلا– )oggingءيطب عيرسلايشملا

17 خيبلايمأ3( )ةعاسلا )Walking( يشملا

25 خيبلايمأ3.75( )ةعاسلا )Walking( يشملا

45 )Football( مدقلاةركةضاير

75 ةفاسم( )ةريصق )Running ( يرجلا

53 قابس( )ةيحاضلا )Running( يرجلا

56 خيبلايمأ7( )ةعاسلا )Running( يرجلا

75 خيبلايمأ10( )ةعاسلا )Running( يرجلا

21 خيبلايمأ5.5( )ةعاسلا )Bicycling( ةجاردلابوكر

35 خيبلايمأ9.5( )ةعاسلا )Bicycling( ةجاردلابوكر

45 يفًاليم15( )ةعاسلا )Bioycling( ةجاردلابوكر

34 )Tennis( ةلواطلاسنت

24 )Ice Skating( ديلجلاىلعجلزتلا

17 )Golf( فلوجلاةرك

34 )Water Sking( ءاملاىلعقلحزتلا

50 خيبلايمأ5( )ةعاسلا )Sking( ديلجلاىلعقلحزتلا

42 )Mountain Climbing( لابجلا/تاعفترملادوعص

25 ةفيفخلا )Calisthenics( زابمجلانيرامت

36 ةقيدحلابةيانعلا

55 ) Basketball( ةلسلاةرك

21 خيب( ةقيقدلا )Strokes( 51 )ةكرح )Rowing( فيدجتلا

7.5 )Watching Television( زافلتلاةدهاشم

17 )Dancing( صقرلا

9 )Typing( ةبتاكلاةلآلابةعابطلا

17 )Cooking( يهطلا

17 )Cleaning( داجسلاسنك

8.5 )Ironing( يوكلا

38 ليخلابوكر

68 )Karate( (لال )doهيتاراكلاو ودوجلا

34 )Badminton( ةشيرلاسنت

.ا
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DietaryPrescription)يركسلاىضرملةيئاذغلاةبجولا for Diabetes Patients)

،ةصاخلاهفورظيعاريو،هتاجاحيبليوحنىلعّدَعُتيهفميلسلاصخشلااهلوانتييتلاةبجولانعيركسلاضيرملةيئاذغلاةبجولافلتخت

.ًادجمهمرمأوهويركسلاضرمبةلصلاتاذىرخألاضارمألاو،هنسو،ةيئاذغلاهتاداعو،هتايحةقيرطو

:ةيئاذغلاةبجولادادعإدنعاهتباجإواهتاعارميغبنييتلا(ريياعملا)ةلئسألازربأيتأياميفو

؟ةيئاذغلاةبجولاهذهل(قئارطلاوةيجيتارتسإلاططخلاريغ)ةماعلاةيساسألافادهألاام-1

ىلإضيرملاىعسييذلايلاثملانزولاام؟بيبطلاوةيذغتلايصاصتخارظنةهجونمضيرملليلاثملانزولاام؟ضيرملانزيمك-2

؟هغولب

؟ًايموياهلوانتضيرملليغبنييتلاةبسانملاتارعسلاةيمكام-3

وأةطسوتمةجردبريغتممأتباثمدلايفزوكولجلاىوتسملهف،باجيإلابباوجلاناكاذإ؟نيلوسنألاىلإضيرملاجاتحيله-4

اهلوانتينأبجييتلا(ةعرجلا)ةيمكلاام؟كلذلبسانملاتقولاام؟ضيرملاهلوانتينأيغبنييذلانيلوسنألاعونام؟ةديدش

؟ضيرملا

له؟يركسلابًاباصمنكيملاذإاهلوانتيفصخشلابغريىتم؟اهنملكمجحام؟اهلوانتيفضيرملابغرييتلاةيذغألاعونام-5

؟ةيلئاعلاتامامتهالاوأ،ةيئاذغلاتاداعلاوأ،ةيداصتقالايحانملابةقالعةيذغألاهذهل

نماهلوانتنكمييتلاةيمكلاام؟ىوتسموأىدميأىلإ؟ةيئاذغلاةبجولايفتارديهوبركلاةيمكضفخلةرورضكانهله-6

؟ةزكرملاتارديهوبركلا

؟ةيئاذغلاةبجولايفتانيتوربلاىوتسمبقلعتتةصاختابلطتمدجوتله-7

؟ةيئاذغلاةبجولايف(ةعبشملاريغو،ةعبشملا)نوهدلاىوتسمبقلعتتةماعوأةدّدحمتابلطتمدجوتله-8

:مكحتيتلاسسألاوريياعملاامف،ماعطلاتابجولوانتتاقوأعيزوتًامازلناكاذإ-9

؟اهتاقوأوةسيئرلاثالثلاتابجولانملكمجح-أ

؟هصئاصخو،هلوانتدعومو،ةيفاضإلاةيذغألانمءاذغلكمجح–ب

:تابثةجردام-10

؟ًايمويةلوانتملاتارعسلايلامجإ-أ

؟اهصئاصخو(كلذريغ،ءاشع،ءادغ،روطف)ةيئاذغلاتابجولانمةبجولكمجح–ب

ةيعيبطلاعضولاىلعلوبلايفركسلاىوتسمةدايزوأ،ةيضايرلاةطشنألاةسرامملاحيفةيئاذغلاةبجولاليدعتبحيله-11

عافتراوأ،)Gout(سرقنلاءادلثم،ةصاخةيئاذغةبجودادعإبلطتت(يركسلاضرمبةقالعاهلسيل)ةصاخفورظةيأدجوتلهـ12

؟يبلقلالشفلاوأ،يولكلالشفلاوأ،مدلايفلورتسلوكلاونوهدلاىوتسم

ةبيبطلاةراشتسانودنمًاقحالاهلمعةيذغتلايصاصتخاليغبنييتلاتارييغتلاام-13

لمعءادغىلإهتوعدلثم،اهرييغتوأ،ةبجولادعومليجأتىلعهمغرتفقاوملهضّرعتلاحيفهلمعضيرملاىلعنيعتييذلاام-14

(MeetingDinner)،؟ءاشعلفحوأ
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:(TacticalQuestions)ةيروحمةلئسأ-15

؟ةفلتخملاةيئاذغلاةبجولارصانعرايتخاءانثأيفاهتاعارممزاللا(Precision)ةقدلاىدمام-أ

؟ةماتةيرحباهلوانتبحمسييتلاةيذغألاام-ب

؟ةدوجومتناكاذإ،اهسايقوأاهنزوبجييتلاةيذغألاام-ج

؟(Measured)اهسايقوأاهنزوهيلعبجيمأ،(Estimated)اهريدقتوأةيذغألاسايقمدعضيرملاىلعنيعتيله-د

؟نوهدلاوتانيتوربلاوتارديهوبركلانمةفلتخملاةعئاشلاةيذغألاىوتحمبضيرملافيرعتبجيله-ـه

؟(تيادلا)نزولاصاقنإبةصاخلاتابورشملاوةيعانصلاتايلحملالامعتساضيرمللنكميفرظلايأيف–و

؟يركسلاضيرمةيذغتبىنعُتيتلااهعيمجةيساسألائدابملاضيرملافّرعتله-16

Fastingand)يركسلاىضرمومايصلا Diabetes)

ىضرمنكلو،ةسمخلامالسإلاناكرأنمنكرمايصلانأل؛ميركلاناضمررهشمايصىلعملاعلاءاجرأفلتخميفنيملسملاعيمجصرحي

ىضرمةردقىدمنعلصفلااذهيفثدحتننأبجي،اذل؛ميركلارهشلااذهيفمايصلاىلعةردقلامدعنمفوخلاوقلقلاضعبمهباتنييركسلا

ملاعلاءاحنأفلتخميف،مويدعبًاموياهبةباصإلالدعمدادزييتلاةنمزملاضارمألانمضفنصييركسلاضرمنأةصاخ،مايصلاىلعيركسلا

.(يركسلابنوباصمةكلمملاناكسنم%17)صوصخلاهجوىلعةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملايفو،ةماع

نيلوسنألاىلعدمتعملاريغيركسلاضيرممايص-أ

ناكءاوس،مايصلالبقةداتعملاةيئاذغلاةبجولاماظنعابتابكلذو،ةلوهسبمايصلانيلوسنألاىلعنيدمتعملاريغيركسلاىضرملنكمي

ةجاحنودنم(جافوكولجلاو،يابوكولجلا:لثم)ةيودألالوانتعمةيئاذغلاةبجولابوأ،طقفةيئاذغلاةبجولابضرملاىلعنورطيسيىضرملاءالؤه

نيعتيهنأالإ،مايصلاءانثأيفمدلابركسلاىوتسميفًاضافخنامهلببسيالو،ًادجديفمىضرملاءالؤهمايصّنأنّيبتدقو.ءاودلاةعرجرييغتىلإ

رعشلاحيفو.ًانايحأةيودألاعيزوتةداعإو،موصلاءانثأيفةيرورضلاتاميلعتلاوتاداشرإلاةفرعملمايصلاءدبلبقجلاعملابيبطلاةعجارممهيلع

هيلعبجي،(زيكرتلانادقفو،رصبلاناغوزو،قّرعتلاو،ةشعرلاو،راوثلالثم)مدلايفركسلاىوتسمضافخناضارعأبمئاصلايركسلاضيرم

.ةيركسةدامةيألوانتو،مايصلانعًالاحفقوتلا

نيلوسنألاىلعدمتعملايركسلاضيرممايص-ب

يفاهعابتامزاللاتاميلعتلاوتاداشرإلاةفرعملمايصلاءدبلبقجلاعملابيبطلاةعجارمنيلوسنألاىلعدمتعملايركسلاضيرمىلعبجي

لبقًايموينيلوسنألانمةدحاوةعرجلوانتيثيحب،روحسلاوراطفإلاديعاومعمبسانتتلاهديعاومونيلوسنألاتاعرجعيزوتةداعإو،موصلاءانثأ

ىلعبجي.(ةداتعملاءاسملاةعرجفصنلداعت)روحسلادعوملبقةيناثلاو،(برغملا)راطفإلادعوملبقىلوألا،ًايموينيتعرجوأ،راطفإلادعوم

.ةبجولكيفاهرادقموةيئاذغلاتابجولاديعاومبقيقدلامازتلالاًاضيأضيرملا

،مايصلانعًاروففقوتلاهيلعّنإف،ًافنآةروكذملامدلايفركسلاىوتسمضافخناضارعأنميأبمئاصلايركسلاضيرمرعشلاحيفو

مايصلادسفياللزنملابمدلايفركسلاىوتسمسايقوأ،دلجلاتحتنيلوسنألانقحّنأبًاملع،تادودعمقئاقدبراطفإلادعوملبقكلذناكولىتح

.هللانذإب

لماحلايركسلاةضيرممايص-ج

ىلإةبسنلاباّمأ.همدعنممايصلاةيناكمإديدحتل،جلاعملابيبطلاةعجارميناثلاوألوألاعونلانميركسلابةباصملالماحلاىلعبجي
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رطيستتناكءاوس،اهمايصنمعنامالف،(ةدالولادعبيفتخيو،لمحلانمةريخألاةدملايفرهظييركسلانمعون)لمحلايركسبةباصملاةأرملا

.ًايموينيلوسنألانمةدحاوةعرجلوانتبوأ،طقفةيئاذغلاتابجولاماظنبضرملاىلع

:ةيتآلاتاداشرإلاوتاميلعتلاعابتاةمئاصلايركسلاةضيرمليغبني،ماعهجوبو

.همدعنمهمايصةيناكمإديدحتلبقيركسلاضرملتافعاضمدوجومدعنمدكأتلل،مايصلاءدبلبقجلاعملابيبطلاةعجارم-1

.مايصلاءانثأيفدهجُميضايروأيدسجطاشنيأبمايقلامدع-2

.ةدّدحملااهديعاوميفنيلوسنألانقُحلوانتو،روحسلاةبجوريخأتو،راطفإلاةبجولوانتبليجعتلا-3

.اهتايمكو،ةيئاذغلاتابجولاديعاومبقيقدلامازتلالا-4

ضّرعتلابنجتل،ةيركسةدامةيألوانتبًاروفمايصلانعفقوتلاو،مدلايفركسلاىوتسمضافخناضارعأروهظةظحالم-5

.ةبوبيغلالثم،ةريطخلاضرملاتافعاضمل

ةدعاسمب،ءاذغلامضهنمجتانلازوكولجلاركسقارتحانماهفئاظومسجلاةزهجأءادأو،يلضعدهجيألذبلةمزاللاةقاطلامئاصلادمتسي

نيجوكيالجلاليوحتبةمزاللاةقاطلاىلعمايصلاءانثأيفمسجلالصحيامك.ايالخلاىلإزوكولجلاركسلوخدزفحييذلانيلوسنألانومره

ةنزخملانيجوكيالجلاةيمكيفكتو.ةقاطلاجاتنإوهقارتحامتيلمسجلاايالخىلإاهنمو،ةيومدلاةرودلاىلإعفدنيزوكولجركسىلإدبكلايفنزخملا

نيجوكيالجللمسجلافازنتسادعبو.نيلوسنألانومرهةدعاسمبةعاس16ىلإلصتةّدممدلايفزوكولجلاركسىوتسمىلعةظفاحمللدبكلايف

.لوبلاومدلايف(نوتيكلا)نوتسألاةدامنّوكتىلإكلذيدؤيو،ةينهدلاةجسنألانمةقاطلانمهتاجاحىلعلصحيهنإف،دبكلايفنزخملا

.9

.(185ةيآلا:ةرقبلا)«ّرشُملاُمكيُديرُيالَوَرْسُيْلاُمكيهللاُديِرُي»:ميركلاهباتكيفلاقذإ،ضيرمللراطفإلاىلاعتهللاصخردقلو

Diabetesin)ةصاخلاتاتفلاضعبىدليركسلاءاد Special Groups)

Diabetesin)يركسلابنوباصملالافطألا-أ Children)

يركسلابنيباصملالافطألانم%98ّنأنّيبتدقو،ةلوفطلاةلحرميفًاراشتناوًاعويشةنمزملاضارمألارثكأنميركسلاىضرّمدَعُي

.نامّسلانمًابلاغمهو،نيلوسنألاىلإنيغلابلايركسلاىضرممظعمجاتحيالنيحيف،ءاندبمهنمًاليلقّنأو،نيلوسنألاىلإنوجاتحي

يفضرمللةيئاذغلاةجلاعملانأنمققحتلانيعتيهنأالإ،غولبلاةلحرميفهنعةلوفطلاةلحرميفيركسلاضرمةجلاعمنمفدهلافلتخيال

رمعلاىلعًءانبيركسلابنيباصملالافطألامزلتيتلاتارعسلاددعديدحتنكمي،ماعهجوبو.هروطتومسجلاومنرارمتسالةيفاكةلوفطلاةلحرم

رعس1900ىلإجاتحيةرشاعلانسيفلفطلاّنإيأ،ىرخأةنسلكرعس100اهيلإفاضُيّمث،هتايحّينسىلوأيفًايمويرعس1000ىلإلفطلاجاتحيذإ

.[(100×9)+1000]مويلايف

ىف،ًايمويرعس3600وحنىلإنيقهارملادالوألاةجاحلصتدقذإ،تارعسلاىلإةجاحلاديازتبزاتمتاهنإف،ةقهارملاةلحرمىلإةبسنلاباّمأ

نزولايفًاصقننوناعينّمميركسلاضرمبنيباصملالافطألانأانههركذردجياّممو.مويلايفرعس2700وحنتاقهارملاتانبلاةجاحغلبتنيح

.كلذةجلاعملًايموي(تائمةّدع)تارعسلاةيمكةدايزىلإنوجاتحي

Diabetesيركسلابنوباصملايولكلالشفلاىضرم-ب in Renal Failure patients

وم

تافعاضملادحأنمزملايولكلالشفلاّدَعُيو.ةيئاذغلاةجلاعملابلطتتيتلاىرخألاةنمزملاضارمألانمديدعلايركسلاضرمبحاصي

هنأالإ،نيتوربلاةليلقةيئاذغتابجولوانتىلإ(Dialysis)يولكلاليسغلاةيلمعلنوعضخيالنّممهبنوباصملاجاتحيو،يركسلاضرملةعئاشلا

بجيو.مويدوصلاومويساتوبلاوروفسوفلانملالقإلاىلإًاضيأىضرملاءالؤهجاتحي.(High)ةعفترملاةيئاذغلاةميقلاتاذتانيتوربلالوانتلضفي
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ةدايزبةثيدحلاتاساردلاتصوأدقو.ةطيسبلاتايركسلانماهاوتحميفةدودحملاو،ةقاطلاةليلقلايركسلاىضرمةبجوعمهلككلذضراعتيالأ

يولكلالشفلاويركسلاضيرمل(ةدّحوم)ةكرتشمةيئاذغةبجوطيطختلهسييذلارمألا،يركسلاىضرمتابجويفةدقعملاتارديهوبركلاةيمك

.ًاعم

DiabetesinHyperlipoproteinemia(Type)يركسلابنوباصملا(TVعونلا)مدلايفتانيتوربوبيللاىوتسمعافتراىضرم-ج IV) Patients)

عمةيثالثلاتاديرسلجلاو(VLDL)ًادجةفاثكلاةضفخنملاتانيتوربوبيللاعافتراب(17)عوننممدلايفتانيتوربوبيللاىوتسمعافترازيمتي

نمىوتحملاةليلقةيئاذغتابجولوانت(IVعونلا)مدلايفتانيتوربوبيللاىوتسمعافترالةيئاذغلاةجلاعملابلطتتو،زوكولجلانميعيبطىوتسم

يفتانيتوربوبيللاىوتسمعافترابنيباصملانامّسلايركسلاىضرمىلإةبسنلاباّمأ.يلاثملامسجلانزوىلإلوصولل،ةقاطلاوةطيسبلاتايركسلا

مدلايفتانيتوربوبيللاىوتسمعافترانأانههركذردجياّممو.مدلايفنوهدلاوركسلاىوتسمنمديزينزولانادقفّنإف،(IV)عونلانممدلا

.يركسلاضرملةبحاصمنوكتدق(VIIابلاط)تانيتوربوبيللىرخألاعاونألانأو،يركسلاىضرمنيبرشتنم(IVعونلا)

Diabetesin)يركسلابنوباصملامدلاطغضعافتراىضرم-د Hypertension Patients)

ناكسلاددعنمىمظعلاةبسنلانولكشينيذلا،رمعلافصتنميفنامّسلايركسلاىضرمنيبةرثكبمدلاطغضعافتراىضرمرشتني

ةيمكليلقتو،نزولاضفخلةلوانتملاتارعسلاةيمكضفخيفًاساسأمدلاطغضعافتراىضرملةيئاذغلاةجلاعملالثمتتو.يركسلابنيباصملا

يتلاةيذغألاضعبكانهّنأالإ،يركسلاىضرمبةصاخلاةيئاذغلاةبجولاومويدوصلانملالقإلانيبةقالعدجوتالهنأعمو.ةلوانتملامويدوصلا

نأيفكشالو.سطاطبلاقئاقرو،ةحلمملاتارّسكملاو،ةيلقملاسطاطبلاعباصأو،قجسلا:لثم،مويدوصلاوةقاطلانمعفترملااهاوتحمبزيمتت

.ًاعمنآيفيركسلاضرمومدلاطغضعافترايفمكحتلاىلعدعاسيةيذغألاهذهلوانتنملالقإلا

(Dietary Informations and Advices Related to Diabetes( يركسلاىضرملحتاصتوةمهمةيتاذلاغتامولعم

نمةلوهسبنكمتضرملابةطبترملاةيئاذغلاهتامولعمةرئادتعستاويركسلاضيرملةيئاذغلاةفاقثلاتدادزااملكهنأبديفتةقيقحدجوت

:يركسلاضرميفمكحتلاىلعدعاستيتلاحئاصنلاوةمهملاةيئاذغلاتامولعملاضعبهذهو

Oلعجييركسلاضيرمليئاذغلايعولامادعناّنإذإ،ةيئاذغلاةجلاعملاحاجنيفًامهمًاروديركسلاضيرملةيئاذغلاةفاقثلابعلت

وأبيجتسيالهلعجتيركسلاضيرملةيفاكلاريغةيئاذغلاةفاقثلانأامك.ذيفنتلاةبعصو،ًايئاهنةحجانريغةيئاذغلاةجلاعملاةيلمع

.ةيئاذغلاهتابجوطيطختبقلعتياميفهتاهيجوتوةيذغتلايصاصتخاحئاصنلنعذي

ىضرملةلماكتملاوةنزاوتملاةيئاذغلاتابجولا(طيطختوأ)نيسحتلةيفاولاتامولعملاالو،يفاكلاتقولاءابطألامظعمكلميال•

ةفاقثلاوتامولعملابةلماشلامهتفرعمباهجراخوتايفشتسملالخاد(Dietitians)ةيذغتلاويصاصتخازّيمتينيحيف،يركسلا

يركسلاىضرمليئاذغلافيقثتلاوأةيئاذغلاةيعوتللجماربميدقتو،ةنزاوتمةيئاذغتابجوطيطختنممهنكمتيتلاةيئاذغلا

.ءابطألاعمنواعتلاب

ةأجفضارعألارهظتثيح،(Puberty)غولبلاةلحرموأ،ةلوفطلاةلحرميفروهظلابنيلوسنألاىلعدمتعملايركسلاضرمأدبي•

.يعوللنادقفو،ةينوتيكلاماسجألامكارتةجيتنمدلاةضومحيفعافتراكلذبحاصيدقو،مايأةّدعلالخ

هنأل،ةعيرسلاةحابسلاو،شاوكسالاو،مدقلاةركو،ةعراصملاو،يرجلا:لثم،ةدهجُملاةضايرلاةسراممبيركسلاضيرمحصنيال•

نودنمايالخلايفزوكولجلالوخدىلعةضايرلانمعونلااذهدعاسيذإ،مدلايفركسلاىوتسمضافخناتافعاضملضّرعتيدق

كلذو،يركسلاضيرممزلتيتلا(نيلوسنألا)ءاودلاةعرجضفخىلعةلدتعملاةضايرلادعاست،لباقملايفو.نيلوسنألاىلإةجاح

.ةبسانملاةعرجلادّدحييذلاصصختملابيبطلاةراشتساىلعًءانب
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نيحيف،مدلايفركسلاىوتسميفمكحتلاينعيام،تامارجوليك(9-5)اهرادقمنزولايفةدايزنيلوسنألابنقحلابّبسيدق•

.لوبلاعمركسلانمةريبكةيمكنادقفىلإيدؤييذلارمألا،مدلايفركسلاىوتسمطبضىلعةردقلامدعىلإنزولاضافخناريشي

اءاندبلانممهمظعمنوكيثيح،رمعلافصتنمةرتفيفطقفنيغلابللنيلوسنألاىلعدمتعملاريغيركسلاضرمبةباصإلايثكللحتو

.ًاعمنينثالاوأ،مدلايفركسلاىوتسمضفختيتلاةيودألالوانتوأ،طقفةيئاذغلاةبجولالوانتبءالؤهةجلاعمنكميو

Oىوتسمعافترانودنم،مدلايفركسلاىوتسمعافترابزيمتتو،ةيجيردتةروصبىضرملاءالؤهىلعيركسلاضرمضارعأرهظت

يوذنمصاخشألامظعميفكتسايركنبلااهزرفييتلانيلوسنألاةيمكنأركذي.مدلايف(ةضومحلاىوتسم)ةينوتيكلاماسجألا

.تارعسلاةريثكةيئاذغتابجونولوانتينيذلاءاندبلاصاخشأللًافالخ،ةيعيبطلانازوألا

ىوتسمضفخيو،زوكولجلالّمحتنمديزيكلذنأل،مهنازوأضفخنيلوسنألاىلعنودمتعيالنيذلايركسلاىضرمىلعنّيعتي•

:ةيئاذغلاةجلاعملاءانثأيفتايولوألامهأيناثلاعونلانميركسلاىضرملنزولاضفّخدَعُي،ىرخأةرابعبو.مدلايف(TG)نوهدلا

نامّسلايركسلاىضرملوانتّنأنّيبتدقو.ةيساسألاةيئاذغلارصانعلالماكريفوتعمًايمويةلوانتملاتارعسلاةيمكليلقتبكلذو

حوارتينزولايفيجيردتنادقفىلإيدؤي،يلاثملامسجلانزونممارجوليكلكلًارعس(25–20)وحن(يناثلاعونلابنيباصملا)

.دحاولاعوبسألايفمارجوليك(1–2)نيب

ضافخناىلإًارظن؛(ديدحلاةصاخ)(Supplements)تامعدملاىلإنيلوسنألاىلعنيدمتعملاريغيركسلاىضرمةجاحدادزت•

اذإمويسلاكلاكلذكو،ديدحلاةصاخ)نداعملاوتانيماتيفلاتامعدمىلإضيرملاجاتحيثيح،ةيئاذغلاتابجولايفةقاطلاةيمك

لوصولانمضيرملااذهنكمتلاحيفو.ًايمويرعس1200نملقأيوحتةيئاذغتابجوهلوانتدنع(بيلحلانمةيلاخةبجولاتناك

ةينهدلاضامحألاةبسنةدايزكلذكو،ةطيسبلاتايركسلاولورتسلوكلالوانتنملالقإلايفرارمتسالاهيلعنإف،يلاثملانزولاىلإ

.(PSRatio)ةعبشملاةينهدلاضامحألاىلإةددعتملاةعبشملاريغ

اذهابلاغعفتريثيح،مدلايفركسلاىوتسمريغتلاعبتيركسلاضرمبنيباصملاريغصاخشألاىدلنيلوسنألازارفإرّيغتي•

ةقاطلاةيمكةدايزيركسلاضرمبنيباصملاريغصاخشألاعيطتسياذهل،ةيئاذغلاةبجولادعبنيلوسنألازارفإكلذكو،ىوتسملا

زارفإماظتناىلإًارظن،هضافخناوأ،مدلايفركسلاىوتسمعافترانودنم،رخآىلإموينمةّدعتاّرماهضفخوأًايمويةلوانتملا

.مهماسجأيفنيلوسنألا

ةّرم؛ةدّدحمديعاومنمض،نيلوسنألانم(ةدّدحم)ةتباثتاعرجلوانتىلإىضرملاءالؤهجاتحيو.ًايئاهنهزارفإمدعوأ،مسجلا

.(ًابلاغنيتّرم)ًايمويرثكأوأ،ةدحاو

مءالتتل،بسانملاتقولايفةبسانملاتارعسلاةيمكبهديوزتىلإلوألاعونلانميركسلاضيرملةيئاذغلاةبجولاميظنتفدهي•

نمةدحاوةعرجلوانتييذلا،لوألاعونلانميركسلاضيرمّنإف،لاثملاليبسىلع.مدلايفنيلوسنألاىوتسمعم(بسانتت)

4ةعاسلاوحن)رصعلاتقوًاعفترمو،حابصلايفًاضفخنمهيدلنيلوسنألاىوتسمنوكيس،حابصلايفريثأتلاطسوتملانيلوسنألا

ةبجولوانتّنأنيحيف،حابصلايفًاقحالمدلايفركسلاىوتسمعافتراىلإيدؤيسةريبكروطفةبجولوانتنإف،اذل؛(رهظلادعب

ىضرملةديجلاةيئاذغلاةجلاعملابلطتتاذهل.رصعلاتقومدلايفركسلاىوتسمضافخناىلإيدؤيس(ةيفاكريغ)ةريغصءادغ

نكميو،مويلكةدّدحمتاقوأنمض،ةيئاذغلارصانعللتباثعيزوتعم،تارعسلانمةتباثةيمكىلعةيئاذغلاةبجولاءاوتحايركسلا

،هطاشنىوتسمو،ةيئاذغلاهتابجوديعاومجمانربو،اهلضفييتلاتالوكأملاو،ضيرملاةايحةعيبطلًاعبتنيلوسنألاةعرجليدعت

طقفنيلوسنألاةعرج(Adjust)(طبض)ليدعتنكمي،ىرخأةرابعبو.مئالموحنىلعمدلازوكولجىوتسمةبقارممتاذإةصاخ

.اهديعاوموةيئاذغلاتابجولاعمةلوانتملاةقاطلاةيمكماظتنالاحيف
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هجوبو،نوهدلاوتانيتوربلاوتارديهوبركلاامّيسالو،لوألاعونلانميركسلاىضرملةمّدقملاةيئاذغلاتابجولاىوتحمميظنتبجي•

نيلوسنألاىلإجاتحيضيرملانإف،اذل،تارديهوبركلابةينغةيئاذغةبجولوانتدعبةعرسبمدلايفركسلاىوتسمعفتري،ماع

.ةبجولاهذهلوانتدعبةرشابم

،مدلايفزوكولجلاىوتسميفمكحتلاىضرملاضعبعيطتسي،ًالثمف.رخآىلإضيرمنمةيئاذغلاةبجولايفةنورملاةجردفلتخت•

تيبثتىلإىضرملاضعبجاتحينيحيف،رخآىلإموينمةبجولايفةيئاذغلارصانعلاىوتحموةقاطلاةيمكمهرييغتنممغرلاىلع

.مدلايفزوكولجلاىوتسميفمكحتللةبجولايفةيئاذغلارصانعلاوةقاطلاةيمك

ةرابعبو.ةلوانتملاةقاطلاةيمكيفمكحتلالاحيفتايوشنلانًماريثكيوحتيتلاةيئاذغلاةبجولالوانتيركسلاىضرميطتسي•

نودنم،ةقاطلانمةبسانمةيمكو،ةدقعملاتارديهوبركلانًماريثكيوحتيتلاةيئاذغلاةبجولالوانتيركسلاضيرملنكمي،ىرخأ

.ةقاطلانمةدئازةيمكو،تارديهوبركلانمًاليلقيوحتيتلاةيئاذغلاةبجولابةنراقم،ةيبلستاريثأتوأتافعاضمةيأ

.امهنمًاضافخنارثكأةرذلاوزرألليركسلارشؤملانأالإ،زوكولجلاركسوسطاطبلليركسلارشؤملاهباشتي•

ةليوطةّدمةيضايرةطشنأةسرامموأ،ةيئاذغةبجولامهإوأ،يركسلاءاودوأنيلوسنألانمةريبكةعرجلوانتةجيتنكلذو؛(مدلم

.نيلوسنألاةعرجصاقنإنود

ةيذغألاوتايلوقبلاةصاخ،ًايمويةلوانتملاتارعسلاىلامجإنم(%55-50وحن)ةريبكةبسنةدقعملاتارديهوبركلالثمتنأبىصوي•
-- وم

.ةطيسبلاتايركسلالوانتنملالقإلابىصويامك.فايلألابةينغلاىرخألا

.يمويلانيلوسنألاجمانربو،ضيرملاةايحبولسأىلعًايمويةلوانتملاةقاطلايلامجإعيزوتفقوتي•

،روطفلايًفايمويةلوانتملاةقاطلايلامجإنم(%30–10)وحنبيركسلاضيرم(TypicalDiet)ةيجذومنلاةبجولادّوزت•

فصتنًمابلاغةفيفخلاتابجولاضيرملالوانتيو.ةفيفختابجو(%25-0)و،ءاشعلايف(%35–25)و،ءادغلايف(%35–25)و

اذإةلوهسبمدلايفركسلاىوتسميفًاديجمكحتلانكميهنأانههركذردجياممو.مونلادعومبارتقادنعو،رصعلاتقووأ،رهظلا

ضافخناثودحرصعلاتقوةفيفخلاةبجولالوانتعنميامبرو.ةيئاذغلاةيمحلانمًاسيئرًاءزجاهفصوبةفيفخلاتابجولاىلإرظُن

.هتورذىلإ(A)ريثأتلاطسوتملانيلوسنألاىوتسمهيفلصييذلاتقولايفةقاطلابمسجلاّدمتاهنألمدلايفركسلاىوتسميف

للقيةفيفخلاتابجولالوانتنأامك،ًاليلركسلاىوتسميفضافخناثودحعنميمونلاتقوةفيفخلاةبجولالوانتنأكلذىلإفضأ

دقو.مئالولاىدحإوأماعطلالوانتدعبمدلايفركسلاىوتسمعافترانمّدحياّمم،ةيئاذغلاتابجولانمةّدمتسملاةقاطلاةيمكنم

.نزولاضفخةيلمعقيعتاهنأل،نيلوسنألاىلعدمتعملاريغيركسلاضرمبنيباصملانامّسلاىضرمللةفيفخلاتابجولابىصويال

نادقفينعياذهو،مدرتليللم100لكلًامارجيللم(180–160)ىلإمدلايفزوكولجلاةبسنعفترتنيحًابلاغلوبلايفركسلارهظي•

يف-ءيقلاثودحنكلو.ءاملابرشىلإةجاحلابضيرملارعشيف،ءاملاومويدوصلانادقفةدايزو،ةقاطلانمةريبكةيمكمسجلا

.عيرسلافافجللهضّرعي–ةلاحلاهذه

ضارعأبروعشلادنعاهلامعتسارصتقيو،(تايلحملا)اهيلعيوتحتيتلاةيذغألاوأتايركسلابنجتيركسلاضيرمىلعنّيعتي•

.داحلاعادصلاو،زيكرتلامدعو،ةشعرلاو،ديدشلاعوجلاو،رصبلاناغوزو،قّرعتلاو،راودلا:لثم،مدلايفركسلاصقن

لثم،ةقاطلانمةيلاخلاركسلالئادبمادختسانكمي،نكلو.ركسلاةفاضإنودنمةوهقلاوياشلالوانتبيركسلاضيرملحمسي•

.اهريغوأليردناكبوبح

.(تيادلا)ةيّمجلاتابورشملثم،ةالحملاريغةيزاغلاتابورشملالوانتبيركسلاضيرملحمسي•
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:لثم)ةيئاذغلارصانعلاتايمكريداقمنيبتيتلا(RDA)ةحرتقملاةيئاذغلاتارّرقملالوادجىلعًابلاغةيذغتلاويصاصتخادمتعي•

،اهميوقتوةيئاذغلاهتابجوطيطختدنع،ًايمويضيرملامزلتيتلا(تانيماتيفلاو،نداعملاو،نوهدلاو،تانيتوربلاو،تارديهوبركلا

.(Non-Diabetic)ميلسلاصخشلاىلإةبسنلابلاحلاوهامك

ًادجًاعيرسنوكيةيومدلاةيعوألا(Degeneration)لالحنانأل،يركسلاىضرملًادجةمئالمنوهدلاةليلقلاةيئاذغلاةبجولانوكت•

ميظنتبجي،اذل؛ةضايرلاو،نيلوسنألاو،ءاذغلا:يه،يركسلاىضرمىدلمدلايفركسلاىوتسميفرثؤتةسيئرلماوعةثالثدجوت•
دععاللوحالل..يل

نمضيرملاةجاحضفخىلعةضايرلالمعتنيحيف،الواءاذغلالوانتبلطتينيلوسنالالوانتنإف،لاثملاليبسىلع.اهنملك

.ماعطلاىلإهتجاحةدايزو،نيلوسنألا

يتلاةيودألاضعبءانثتساب،ةغرافوأماعطلابةئيلمةدعملاتناكاذإاّمعرظنلافرصب،اهديعاوميفيركسلاةيودألوانتبجي•

دمتعملايركسلاضيرمىدلهعافتراوأمدلابركسلاىوتسميفضافخناثودحبنجتىلعماعطلاونيلوسنألالوانتميظنتلمعي•

.نيلوسنألاىلع

تقولايف،مدلايفنيلوسنألانمةريبكةيمكرفاوتنامضلكلذو،ةقيقد(60–30)وحنبةيئاذغلاةبجولالبقنيلوسنألالوانتبجي•

هيلإنيلوسنألالوصولبقمدلايفركسلاىوتسمعافتراّنإذإ؛مدلاىلإماعطلانمصتمملازوكولجلاركسهيفلصييذلاهسفن

.ضيرمللتالكشمبّبسُي

ةقعلملاو،(ًامارج15)ماعطلاةقعلم:لثم،تاودألاضعبمادختسابًايموياهلوانتييتلاءاذغلاتايمكسايقيركسلاضيرمليغبني•

.ةرطسملاو،ريغصلالكألانازيمو،(ًامارج240)بوكلاو،(تامارج5)ةريغصلا

ضافخنالاحيفةبسانملافاعسإلاتاءارجإبمهغالبإو،يركسلاضرمبباصملفطلانأةسردملاةرادإمالعإنيدلاولاىلعبجي•

.هعافتراوأمدلايفركسلاىوتسم

ةبسنسايقو،هتلاحةعباتمنمنكمتلل،يركسلاضرمبباصملالفطلابةصاخلافاعسإلاتاوطخبماملإلاةلئاعلادارفأليغبني•

.همديفركسلا

هتيمكوءاذغلاةيعونبقلعتياميفلافطألافيقثتبجيامك.(تانيماتيفلاو،نداعملاو،تانيتوربلاو،نوهدلاو،تارديهوبركلا)

.مدلاركسيفاهلوانتماظتناوةيئاذغلاتابجولاديعاومرثأكلذكو،مدلاركسىوتسميفامهرثأو،ًايمويةلوانتملا

.مونلاءانثأيفركسلاىوتسميفضافخناثودحعنملمونلالبقةفيفخةبجوًابلاغنيلوسنألاىلعدمتعملايركسلاضيرمىطعي•

.عبتملا

تابثمدعو،نينجلامجحربكو،ةيقلخلاتاهوشتلا:لثم)نينجلاىلعةيبلستاريثأتةيأنيلوسنألللماحلاةأرملالوانتبّبسُيال•

صصختملابيبطلاةعجارملماحلاةأرملاىلعبجي،اذل؛نينجللرارضألاهذهبّبسيدقةيودألالوانتنكل،(مدلايفركسلاىوتسم

.طقفلمحلاةرتفءانثأيفنيلوسنألابءاودلالدبتسي،تالاحلامظعميفو.لمحلالوصحدّرجمب
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نيحيف،اهبنجتناسنإللنكميالةيثارولماوعىلإنيلوسنألاىلعدمتعملايركسلاضرمبصخشلاةباصإلسيئرلاببسلاىزعُي

ةباجتسافعضىلإيدؤياّمم،نزولاةدايزىلإنيلوسنألاىلعدمتعملاريغيركسلاضرمبصخشلاةباصإلسسيئرلاببسلاىزعي

.سايركنبلاهزرفييذلانيلوسنأللمسجلا

ًابّبسُمةليوطةّدممدلايفركسلاىوتسمعافترا:اهنم،نيتسلانسدعبيركسلاضيرملىمعلابّبستيتلالماوعلانمديدعلالجوي

ةبسننمناديزينيلماعلانيذهنأتبثدقو،مدلايفلورتسلوكلاونوهدلاةبسنومدلاطغضعافتراكلذكو،ركبملاةيكبشلالالتعا

.ىمعلاثودحنمعّرسُييولكلالشفلاثودحنأامك.فاعضأةثالثنمرثكأىلإىمعلابةباصإلا

كلذو،تايلديصلايفةرفاوتملاةزهجألامادختسابةمظتنمةروصبهمديفركسلاىوتسمصحفينأيركسلاضيرمىلعبجي

ةطشنألاةسرامملاحيفركسلاىوتسمسايقبىصويامك.مدلاركسىوتسميفماعطلاو(نيلوسنألاوأ)ءاودلاريثأتةفرعمل

لماوعلاكلتريثأتةفرعملكلذو،بضغلاورتوتلاوأ،ضارمألادحأبةباصإلاءانثأيفوأ،(هدعبو،هئانثأيفو،نيرمتلالبق)ةيضايرلا

وأ)ءاودلانمةبسانملاةعرجلاديدحتىلعبيبطلالزنملايفمدلاركسىوتسمسايقدعاسيو،مدلايفهاوتسموركسلاةبسنيف

.ةيئاذغلاةيمحلاعمبسانتيامبو،ةلوهسب(نيلوسنألا

يبيبيج
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هبشتو،يرقفلادومعلايبناجىلعنطبلافيوجتنمةيرهاظلاةهجلايفناعقتناتيلكناسنإلامسجيفدجوي

رّدقيو.رارمتساباهناكميفاهتيبثتىلعلمعتةينهدةجسنأيفةنوفدمنوكتو،ايلوصافلاةّبحاهلكشيفةيلكلا

اهحطسبّدحتبزيمتتيهو،تارتميتنس3اهكمُسو،تارتميتنس6اهضرعو،ًارتميتنس13وحنبةيلكلالوططسوتم

.باصعألاوةيومدلاةيعوألاوبلاحلابلصتت،هفصتنميفةّرسيوحييذلايلخادلااهحطسرعقتو،يجراخلا

ىلعدعاسيو،نيتيلكلافلترارمتسانمّدحيكلذنأل،ًادجمهمرمأىلكلاىضرمةيذغتبمامتهالاّنإ

ةماسلاداوملانممدلاةيقنتيفلثمتي،ناسنإلامسجيفًامهمًارودناتيلكلابعلتو.ةيعيبطلاامهفئاظوبامهمايق

ىلعةظفاحمللكلذو،مسجلاجراخاهحرطو،(ضيألاتافلخم)يئاذغلاضيألاتايلمعنمةجتانلاةراضلاو

.ةتباثلااهدودحنمضاهمجحومسجلالئاوسليئايميكلابيكرتلا

:(Nephrons)تانورفنىّمسُتةيولكتادحوةطاسوبنيتليكلالخادةراضلاوةماسلاداوملانممدلاىقنُي

ةيلكبشيعينأناسنإللنكمي،اذهل.ناسنإلاةجاحقوفيددعوهو،نورفننويلمنمرثكأىلعةيلكلكيوتحتذإ

.ةدحاو

يفمدلانمرتل2.1وحننيتيلكلاب(حيشرتلاتادحو)تانورفنلايفةدوجوملاةيشغألالالخّرمي

يئاذغلاضيألاتايلمعتافلخمنمصلختلاةيغب:(مسجلايفمدلايلامجإنم%25وحنيأ)ةدحاولاةقيقدلا

نيبهمجححوارتييذلالوبلاعممسجلاجراخىرخألاةماسلاداوملاوتافلخملاهذهحرطتو.ايالخلالخاد

.ًايمويرتليللم(2000-1000)

(KidneysFunctions)نيتيلكلافتاظو

:يتأياميفنيتيلكلافئاظولامجإنكمي

كيرويلاضمحو،(الrea)ايرويلا:لثم،ةينيجورتينلايئاذغلاضيألاتافلخمنممسجلاصيلخت-1

ةحورطملاايرويلاةيمكدادزتو.اينومألاو(KCreatinine)نينيتايركلاو،(AcidUric)(كيلوبلاضمح)

.سكعلابو،ةلوانتملاتانيتوربلاةيمكدايدزابلوبلاعم

تناكاذإلوبلاعمضامحألازارفإقيرطنع،مدلايفيدعاقلا–يضماحلانزاوتلاىلعةظفاحملا-2

تافلخملاهذهمظعمتناكاذإدعاوقلازارفإوأ،يضماحلاعونلانميئاذغلاضيألاتافلخممظعم

.يدعاقلاعونلانم

،رولكلاو،مويدوصلاو،مويساتوبلا:لثم،مسجلالئاوسيفتاتيلورتكلإلاتايمكنيتيلكلاميظنت-3

دجوتيتلاةيوضعلاريغحالمألانممويدوصلاديرولكّدَعُيو.مويسلاكلاو،تافسوفلاو،تانوبركيبلاو

.نيتيلكلايفمويدوصلانمءزجصاصتماداعيدقو،لوبلايفةعفترمبسنب
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.مومسلاو،ةبيرغلاداوملاو،ةيودألا:لثم،مسجلابةراضلاوةبيرغلاداوملانممسجلاصيلخت-4

:لثم،اهعيمجمسجلاءاضعأيفرثؤتيتلاتانومرهلازارفإ-5

مسجلايفمدلاطغضميظنتلمزاللا)Angiotensin(نيسنتويجنأبكرمزارفإىلعنومرهلااذهدعاسي:(Renin)نينرلانومرهوه

.ةيومدلاةيعوألاضابقناقيرطنع

لالخروفسوفلاومويسلاكلاصاصتماىلعنومرهلااذهدعاسي:(1.25–(oH)وDو)(dihydroxycholecalciferol–1.25)نومرهو

(Osteodystrophy).يمظعلالثحلابًابلاغنمزملايولكلالشفلاىضرمباصي،اذل؛نيتيلكلايفو،ماظعلاو،ءاعمألارادج

لخاد(Erythropoiesis)اهعينصتوءارمحلامدلاايالخجضنىلعنومرهلااذهدعاسي:(Erythropoitin)نيتويبورثيريإلانومره•

.ةديدشلاايمينألابنمزملايولكلالشفلاىضرمةباصإنومرهلااذهصقنىلعبترتيو.ماظعلاعاخن

.هلخادلئاوسلاوحالمألانزاوتىلعةظفاحملل؛مسجلامزلتيتلاةيئاذغلارصانعلاضعبصاصتماةداعإ-6

.لوبةروصبمسجلاةجاحىلعدئازلاءاملانمصلختلا-7

.مسجلاايالخليزومسألانزاوتلاظفحياّمم،مسجلاةجاحىلعةدئازلاحالمألانمصلختلا-8

:يه،ةسيئرفئاظوثالثبةيلكلانممهملاءزجلااذهموقيو،تانورفنلاب،ًاعيمجاهفئاظونعلوؤسملا،ةيلكلايفلعافلاءزجلافّرعُي

.زارفإلاو،صاصتمالاةداعإو،حيشرتلا

(Filtration)حيشرتلا-أ

حيشرتو،مدلاةيقنتىلإيدؤياّمم،نورفنلايفةدوجوملا(Glomerulus)تابيبكلاىلإعفترمطغضتحتمدلاّرمينيححيشرتلاةيلمعثدحت

لدعمرّدقيو.مدلانمحشرتيئاذغلاضيألاتافلخمو،اهلكةيئاذغلارصانعلانإف،ةيرايتخاتسيلحيشرتلاةيلمعّنأامبو.هيفةدوجوملاداوملا

GlomerularFiltration)ةيولكلاتابيبكلاحيشرت Rate: GFR)نمحيشرتلاةعرسفَّرعتنكميو.مويلايًفارتل180وأ،ةقيقدلايفًارتليللم125وحنب

.ةقيقدلايفارتليللم(135-95)وحنبةيعيبطلاةلاحلايفرّدقيوهو،(CreatinineClearance)نينيتايركلاةيفصتلدعمسايقبتابيبكلالالخ

يفمدلانمضيألاتافلخمحيشرتلدعمضافخناىلعلدياّمم،نينيتايركلاةيفصتلدعمميقضافخناىلإضارمألادحأبنيتيلكلاةباصإيدؤتو

تائيزجلالصفنمضتتيتلا(Dialysis)ةزليدلاةيلمعلعضخيضيرملانإف،نيعمّدحىلإةيلكلايفحيشرتلالدعمضفخنالاحيفو.نيتيلكلا

.ةصاخةيشغألالخمدلارورمقيرطنعةريبكلاتائيزجلانمةريغصلا

(Reabsorption)صاصتمالاةداعإ-ب

ةّرماهعاجرإلنورفنلايفةدوجوملا(Tubule)ةريغصلابيبانألايفمدلانماهحيشرتمتيتلاةمهملاةيئاذغلارصانعلاصاصتماداعي
-- .. -- وم

حرطيفاهنميقبتملاءزجلااّمأ.يعيبطلاّدحلاىلإمدلايفاهاوتسملصينأىلإةيئاذغلارصانعلاصاصتماةداعإةيلمعرمتستو،مدلاىلإىرخأ

صاصتماىلع(AdrenalGland)(ةيولكلاقوف)ةيرظكلاةدغلاهزرفتيذلا(Aldosterone)نوريتسودلألانومرهدعاسيو.لوبلاعممسجلاجراخ

DistaConvoluted)ةديعبلاةيوتلملابيبانألانممويساتوبلا(حرط)زارفإو،مويدوصلا Tube)،ًافنآةروكذملاةريغصلابيبانألانمءزجيهو.

(Secretion)زارفإلا-ـج

تالعافتلانمجتنت)نيجورديهلاتانويأزارفإب؛(PH=7.35–7.45)مدلايف(PH)ينيجورديهلامقرلاميظنتىلعناتيلكلادعاست

.مدلاىلإةيدعاقلاتانوبركيبلاتانويأصاصتماةداعإو،لوبلاعم(ةيضيألا

(KidneyDiseases)ىلكلاضارمأ

ضرمبةباصإلاىلإيدؤياّمم،تانورفنلاوهو،امهنملعافلاءزجلايفمئادوأتقؤممّدهتوأ،فلتثودحةجيتنةّدعضارمأبناتيلكلاباصت
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وم

.(Transplantation)ةيحىرخأةيلكةعارزوأ،ةزليدلاقيرطنعالإهتجلاعمنكمياليذلانمزملاىلكلاضرموأ،هتجلاعمنكمييذلاداحلاىلكلا

:ىلكلابيصتيتلاضارمألامهألنايبيتأياميفو

(GlomerularDisease)ةيولكلاتابيبكلاباهتلاضرم-أ

تابيبكلايفباهتلاثودحنعمجانلاىلكلاضرميأ؛(Glomerulonephritis)ةيولكلاتابيبكلاباهتلامساضرملااذهىلعقلطُي

ةيشغألاةيماسمةدايزىلإيدؤياموهو،(Streptococci)(ةيحبسلا)ةيدقعلاتابوركيملابىودعلاءاّرج،ةيلكلاتانورفنيفةدوجوملا(Glomeruا)

اهنمو،ىرخألاتائيزجلااّمأ.مدلانعًاديعبحشرتل(ءارمحلامدلاايالخو،تانيتوربلا:لثم)ةريبكلاتائيزجلارورمبحمسيوحنىلعتابيبكلايف

داحلايولكلاباهتلالاوهرخآمساضرملااذهىلعقلطيو،ةيولكلاتابيبكلاباصأيذلافلتلاةجيتنمدلانمحشرتالف،نينيتايركلاوايرويلا

(AcuteNephritis)،لوبلايفنيتوربلاومدلاروهظًابّبسُم،بابشلاولافطألابيصييذلا.

وم

،(SepticAbortion)ينفعلاضاهجإلاو،(Shock)ةيغامدلاةتكسلا:اهنم،ةيولكلاتابيبكلاباهتلاضرمبةباصإلاببستىرخألماوعدجوت

.ةيودألاومسجلايفةيحارجلاتايلمعلاو

:يتألايفةيولكلاتابيبكلاباهتلاضارعألثمتت

.ةيلكلاتانورفنىفةدوجوملاةيرعشلاتاونقلاةيشغأةيماسمةدايزةجيتن(Proteinuria)لوبلاىفنيتوربلاىوتسمعافترا-1

.ةيلكلاتانورفنيفةدوجوملاةيرعشلاتاونقلاةيشغأةيماسمةدايزةجيتن(Hematuria)لوبلايفمدلاىوتسمعافترا-2

رتليللم(1500–1000)يهو،ةيعيبطلاةيمكلانم%50وحن)لقأوأمويلايفرتليللم500وحنىلإ(Oliguria)ةزرفملالوبلاةيمكصقن-3

.تانورفنلافلتةجيتن(مويلايف

.مدلليزومسألاطغضلاضافخناىلإيدؤييذلانيتوربلانادقفةجيتن(Edema)مسجلاةجسنأيفءاملازاجتحا-4

.توملابيهتنتتاجنشتثودحو،(ةروطتملالحارملايف)مدلايفايرويلاىوتسمعافترا-5

،سيسفنتلاةبوعصو،ؤيقتلاو،مسجلاةرارحعافتراو،ةشعرلاو،ماعطللةيهشلانادقفو،راوّذلابروعشلاو،عادصلاو،مدلاطغضعافترا-6

.ًانايحأيعولانادقفو،نايذهلاو،جنشتلاو

.هتجلاعمبعصي(Chronic)ًانمزمنوكياّمإو،عيباسأةثالثلالخهتجلاعمنكميًاداحنوكينأامإ،ةيولكلاتابيبكلاضرّمنأهركذردجياّممو

نمنيتوربلانادقفبّبسُياّمم،نيتيلكلافئاظولشفو،ًايلكتانورفنلانادقفوأفلتىلإيدؤياّمم،ةباصإلاراركتةجيتنًانمزمىضرملاحبصيو

.فاطملاةياهنيفنمزميولكلشفثودحو،نينيتايركلاوايرويلامكارتو،مسجلا

وأ،زوللاباهتلاةبّبسُمةيسفنتلاةانقلابيصتيتلاةيدقعلاايريتكبلابىودعلاببسبةداعثدحيةيولكلاتابيبكلاضرّمنإف،هالعأركذامكو

.ازنولفنإلاوأ،يوئرلاباهتلالا

NephroticSyndrome)(يتورفتلارذانتلا)ةيئالكلاةمزالتملا-ب or Nephrosis)

،مدلايف(نيمويبلألا)تانيتوربلاىوتسمضافخناو،ةداحلااميدإلاو،لوبلايفنيتوربلاةيمكةدايزبزّيمتتيتلاةيلكلاضارمأدحأوه

.ايمينألاثودحو،مدلايفنوهدلاولورتسلوكلاىوتسمعافتراو

ضيرملاّنأنّيبتدقو.دبكلاةطاسوب(LDLةصاخ)(Lipoprotein)ةينهدلاتانيتوربلاجاتنإةدايزةجيتنمدلايفلورتسلوكلاىوتسمعفتري

.بسانملاجالعلايقلتلىفشتسملالوخدىلإجاتحي،(ًايمويتامارج10نمرثكأىلإلصت)لوبلاعمنيتوربلانمةريبكتايمكدقفييذلا

وأقبئزلايوحتيتلاةيودألاضعبلوانتوأ،ةيولكلاتابيبكلاباهتلاضرمبةباصإلا:اهنم،ةيئالكلاةمزالتملاىضرملةريثكتاببسمدجوت

وأ،لسلاضرمبةباصإلاوأ،لوحكلاوأسلصاصرلابمّمستلاوأ،ةيساسحلاتالاحضعبوأ،ةيولكلاتابيبكلايفيركسلاضرمريثأتوأ،مويمداكلا

.نييارشلابلصتوأ،ايرالملا
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اللايلا9-اللص...وم..الل

ىلإيدؤياّمم،ىلكلاتانورفنلفيلتومدهتثودحبّبسيو،نيعبرالانسدعبابلاغناسنإلابيصيةيئالكلاةمزالتملاضرمنإف،ماعءاجوبو

.توملابيهتنييذلالوبلامّمستىلإيضفييذلارمألا،مدلايف(انيلوبلا)ايرويلاسابتحاو،مسجلاجراخةحورطملالوبلاةيمكضافخنا

(RenalFailure)يولكلالشفلا-ج

ةمزالتملاوةيولكلاتابيبكلاباهتلابةباصإلادعب،ضرملانمةمّدقتمةلحرموهو،نيتيلكللديدشلافلتلاةجيتنيفيظولايولكلالشفلاثدحي

ًالضف،نينيتايركلاوكيرويلاضمحوايرويلالثم،مسجلاجراخاهحرطوأةينيجورتينلاتافلخملازارفإىلعامهتردقمدعىلإيدؤياّمم،ةيئالكلا

لقأىلإةزرفملالوبلاةيمكضافخنايفيولكلالشفلاضارعألثمتتو.مدلايفيعيبطلاتاتيلورتكلإلاىوتسمىلعةظفاحملاىلعامهتردقمدعنع

.مويلايفًارتليللم50نم

:امه،يولكلالشفلانمناعوندجوي

AcuteRenal)داحلايولكلالشفلا-1 Failure)

يفرتليللم500نملقأىلإلصيل،مسجلاجراخحورطملالوبلامجحيفئجافموعيرسضافخناثودحهنأبداحلايولكلالشفلافّرعُي

تاداضملالثمةيودألاضعبلوانتوأ،ةيولكلاتابيبكلاباهتلاوأ،ةيغامدلاةتكسلاوأ،ةيساسحلاوأ،ىمحلاوأ،فافجلابةباصإلاةجيتنكلذو،مويلا

.عيباسأةّدعومايأةدعنيبحوارتتةّدمةداعداحلايولكلالشفلارمتسيو.ةيويحلا

زرفملالوبلامجحلصينيح(نينيتايركلاو،كيرويلاضمحو،ايرويلا)يئاذغلاضيألاتافلخمنمةلماكةروصبصلختلانيتيلكللنكميال

بابسأةجيتنتثدحةئجافمةلكشموهداحلايولكلالشفلاّنأبلوقلانكمي،ماعهجوبو.مّمستثودحىلإيدؤياموهو،رتليللم600نملقأىلإًايموي

،ةديدشلاتاباهتلالاوأ،لئاوسلانمةريبكةيمكمسجلانادقفوأ،ؤيقتلاوأ،لاهسإلاوأ،مدلانمةريبكةيمكنادقف:اهنم،(ةيلكلافلتنودنم)ةّدع

لشفلابيصيو،ةمئالمريغةليصفنممدلقنوأ،فيزنلاو،قورحلاو،سمشلاتابرضلضّرعتلاوأ،ةيلكلايفمالسلاريثأتلاتاذةيودألالوانتوأ

.بابشلاولافطالاةداعداحلايولكلا

ChronicRenal)نمزملايولكلالشفلا-2 Failure)

ربومنمصصانلوح

بلصتو،يركسلاضرم:اهنم،ىرخأضارمألابحاصمنوكيو،ةليوطةينمزددملالخ،ايجيردتثدحييولكلشفهنأبعونلااذهفّرعُي

ثودحبةريخألازيمتتو،ةيلكلانم(%70-50)وحنلفلتثودحباهالوأزّيمتت:لحارمعبرأبنمزملايولكلالشفلابباصملاصخشلاّرمي

لدعملاحوارتي)ةقيقدلايفًارتليللم(12-10)وحنىلإةينيجورتينلاتابكرملل(GFR)حيشرتلالدعمضافخناو،ةيلكلانم%90وحنلفلت

،ماعلافعضلاو،داهجإلايف،ةريخألاهلحارميفنمزملايولكلالشفلاضرمضارعألثمتتو.(ةقيقدلايًفارتليللم(135–95)نيبيعيبطلا

،راوَّدلاو،لكأللةيهشلانادقفو،مدلاطغضعافتراو،مدلايفنوهدلاىوتسمعافتراو،مدلايفزوكولجلاوايرويلاىوتسمعافتراو،ينهذلادورشلاو

لحارملايفو.زخوو،دلجلايفةكحو،ةيلقعتابارطضاضيرملاةاناعمو،مويسلاكلانادقفو،مسجلايفروفسوفلاسابتحانعًالضف،ؤيقتلاو

زيكرتلديدشلاعافترالاةجيتنهالعأةروكذملانمزملايولكلالشفلاضرمضارعأعيمجرهظتو.يعولانادقفوأردخلابضيرملارعشيةمّدقتملا

،(ةيعانصلاةيلكلا)ةزليدلاىلإضيرملاجاتحي،ةقيقدلايفتارتليللم10نملقأىلإ(GFRـ)لالصتنيحو.مدلايفةينيجورتينلاضيألاتافلخم

.(ىلكةعارز)يحوضعةعارزوأ

وموح

تابيبكلاباهتلاو،مدلاطغضعافتراو،(يركسلايولكلالشفلا)يركسلاضرم:اهنم،نمزملايولكلالشفلاضرملةددعتمبابسأدجوت

.تانكسملالثمةيودألاضعبلوانتو،يلوبلازاهجلادادسناو،ةيولكلا

ببسبنايثغلاو،لكاللةيهشلانادقف:لثم،ةيئاذغلاوةيحصلاتالكشملانًماريثكيناعييولكلالشفلابباصملاضيرملانأهركذردجياممو

،(زوكولجلاركسنممسجلاديفتسيال)نيلوسنألانومرهلمسجلاةمواقمببسبزوكولجلاركسلمسجلالّمحتمدعو،مدلايفايرويلاىوتسمعافترا

.ديدحلاوأنيتوربلاصقنءاّرجةيذغتلاءوسبةباصإلاو،مدلايفنوهدلاىوتسمعافتراو
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هه.هه..

مدلايفةينيجورتينلاتافلخملاىوتسمعافترانعفشكلايفةمدختسملاصوحفلا

Detection of Nitruogun Residue in Blood

:يتأيامبىلكلاضارمأدحأبةباصإلانعفشكللةمزاللاةيساسألاصوحفلارصحنكمي

GlomerularFiltration)ةيولكلاتابيبكلاحيشرتلدعم Rate: GFR)

.ةقيقد/ًارتليللم125:يعيبطلا(GFR)لدعم•

.لقأوأةقيقد/ًارتليللم30:نمزملايولكلالشفلاةلاحيف(GFR)لدعم•

.لقأوأةقيقد/تارتليللم10،ًادجنمزملايولكلالشفلاةلاحيف(GFR)لدعم•

.حوضوبةينيجورتينلاضيألاتافلخمىوتسمعافتراضارعأهيلعرهظتو،ىلكللعرزوأ،ةزليدلاىلإةلحرملاهذهيفضيرملاجاتحي

.يعيبطلاىوتسملانع%2وحنبلقأ:داحلايولكلالشفلاةلاحيف(GFR)لدعم•

BloodUrea)مدلايفايرويلانيجورتيت2 Nitrogen :BUN)

.مدرتليللم100/ًامارجيللم(18-8)ةيعيبطلا(BUN)ىوتسم•

.مدرتليللم100/مارجيللم100:نمزملايولكلالشفلاةلاحيف(BUN)ىوتسم•

ماريسلايفنينيتايركلاىوتسم3

.ماريسرتليللم100/مارجيللم(1.5–0.5):يعيبطلانينيتايركلاىوتسم•

.ةقيقد/ًارتليللم(135-95).ةيعيبطلاةلاحلايف(CreatinineClearance)نينيتايركلاةيفصتلدعم•

.ةقيقد/ًارتليللم20نملقأنمزملايولكلالشفلاةلاحيفنينيتايركلاةيفصتلدعم•

مدلايفنيبولجوميهلاوةيندعملارصانعلاىوتسم4

.رتليللم100/تامارجيللم(10.5–8.5):مدلايفمويسلاكلليعيبطلاىوتسملا•

.رتليللم100/تامارجيللم(6-3):مدلايفروفسوفلليعيبطلاىوتسملا•

L./mEg.(5–3.5):مدلايفمويساتوبلليعيبطلاىوتسملا•

.رتليللم100/ًامارج(14-12).مدلايفنيبولجوميهلليعيبطلاىوتسملا•

DietaryTherapy)ىلكلاىضرملةيتاتغلاةجلاعملا for Patients with Renal Diseases)

:يه،ةسيئررومأةثالثىلكلاىضرملةيئاذغةبجوطيطختدنعىعاري

ةينيجورتينلاضيألاتافلخمنممسجلاصيلختلناتيلكلاهلذبتيذلادهُجلافيفختلكلذو،ةيئاذغلاةبجولايفتانيتوربلاةيمكنملالقإلا-1

.مدلايفايرويلاىوتسمضفخكلذكو،تانيتوربلااضيأنعةمجانلا

.مسجلالخدتيتلالئاوسلاةيمكديدحت-2
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ةيهشلانادقفو،راوثلاو،داهجإلا:لثم،مدلايفايرويلاىوتسمعافترالةبحاصملاضارعألانمففخيةيضيألاةلاحلانيسحّتنأنّيبتدقو

.ةكحلاو،ماعطلل

داحلاةيولكلاتابيبكلاباهتلاىضرملةيئاذغلاةجلاعملا:ًالوأ

(AcuteNephritisوDietary Therapy for Patients with Glomerular Disease)

،(مريسلا)مدلايفايرويلاىوتسميفةظوحلمةدايزثودحدنعةيولكلاتابيبكلاىضرملةيئاذغلاةجلاعملاىلإةيذغتلايصاصتخاأجلي

ةلاحنسحتنمدكأتللضيرملانزوةعباتمكلذكو،هضافخنانمدكأتللمدلايفايرويلاىوتسمةعباتمبجيو.مدلايفمويساتوبلاىوتسمةدايزوأ

.اميدإلا

،لوبلاعمهنمهدقفامضيوعتل؛هماعطيفنيتوربلانمةبسانمتايمكبضيرملاديوزتىلإةيولكلاتابيبكلاىضرملةيئاذغلاةجلاعملافدهت
-- وم

اميدإلاثودحعنمو،مسجلايفمويدوصلاومويساتوبلايرصنعنزاوتىلعةظفاحملاو،ىرخالاةينيجورتينلاضيالاتافلخموايرويلاجاتنإضفخو

.مدلاطغضعافتراوأ

ةداحلاةيولكلاتابيبكلاباهتلاىضرملةيئاذغلاةجلاعملايفاهتاعارميغبنييتلاةيساسألارومألاضعبهذهو

هذهنمريبكءزجىلعلوصحلانكميو،مّدهتلانممسجلاةجسنأىلعةظفاحمللكلذو؛ةقاطلانمهتجاحلماكبضيرملاديوزت–أ

.مفلاقيرطنعهكاوفلارئاصعلوانتبةقاطلا

راسحنا)لوبلازارفإضافخناةّدملالخمويلايفًامارج40وحنىلإلصتثيحب،ةيئاذغلاةبجولايفنيتوربلاةيمكنملالقإلا-ب

،لوبلاعمتدقفيتلاتانيتوربلاضيوعتلكلذو،ةيعيبطلاهتلاحىلإلوبلازارفإةدوعدعبةبجولايفنيتوربلاةيمكدادزتو.(لوبلا
:- وم

.مدلايفمويساتوبلاواايرويلاىوتسمعافترادنعةبجولايفنيتوربلاةيمكضفختو.مسجلايفنيتوربلانزاخمءلمو

ضيرملليغبنيو.طقفاميدإلابضيرملاةباصإةلاحيف(موي/لوميلم60-40)ةيئاذغلاةبجولايفمويدوصلاةيمكنمّدحلا-ج

ضافخنالًابحاصمنوكييذلا(Hyperkalemia)مدلايفمويساتوبلاىوتسمعافترابنجتلكلذو،مدلايفمويساتوبلاىوتسمةبقارم

.ةفلتخملاةيئاذغلالئادبلايفمويساتوبلاومويدوصلاةيمك(2-9)لودجلاحضويو.هكاوفلارئاصعلوانتو،لوبلازارفإ

مويلايفةزرفملالوبلاةيمكلةيواسمةلوانتملاةيمكلانوكتثيحب،لوبلازارفإضافخناةلحرملالخلئاوسلالوانتنملالقإلا-د

ىوتحمنيبييذلا(2-9)لودجلارظنا،ءاملانمةلوانتملاةيذغألاىوتحمةفرعمكلذبلطتيو،(مويلايفرتلفصنوحن)قباسلا

.ةفلتخملاةيئاذغلالئادبلايفءاملا

نمصلختلل؛ةيئاذغلاتابجولاعملوبلاتاّردمو،مدلاطغضعافتراةيودأو،ةيويحلاتاداضملا(بيبطلافارشإب)ضيرملالوانت–ـه

كلذّنإف،مايأةّدعدعب(اميدإلانّسحتو،لوبلانايرسنسحتو،مدلاطغضضافخنا)ضيرملاةلاحنّسحتتمللاحيفو.اميدإلا

.ًالاح(ىلكلالسغ)ةزليدلاىلإجاتحيدقهنأو،يولكلشفبضيرملاةباصإىلعًارشؤمّدَعُي

كلتهباشتمهبةصاخلاةيئاذغلاةجلاعملانإف،)ChronicGlomerulonephritis(نمزملاةيولكلاتابيبكلاباهتلاىضرمىلإةبسنلاباّمأ

يئاذغماظنىلإجاتحيضيرملانإف،ةيئالكلاةمزالتملابفرعيامىلإضرملاروطتلاحيفو.داحلاةيولكلاتابيبكلاباهتلالاحيفةعبتملا

.حيشرتلاةيلمعةصاخ،امهفئاظونيتيلكلانادقفو،ةيلكلاتانورفنلفلتثودحىلإيدؤيةيولكلاتابيبكلاباهتلابةباصإلاراركتّنأبًاملع،فلتخم

.نينيتايركلاوايرويلاعّمجتو،مسجلانمتانيتوربلانادقفةدايز:اهنم،ضيرملاىلعةدّدحمضارعأروهظكلذىلعبترتيو

ومع

ةيقالكلاةمزالتملاىضرملةيتاذلاغلاةجلاعملا:ايناث

(Dietary Therapy for Patients with Nephrotic Syndrome)

:يتألاةاعارمةيئالكلاةمزالتملاىضرملةيئاذغلاةجلاعملانمضتت

،مسجلليلاثملانزولانممارجوليكلكلًارعس(50-35)وحنبنيغلابللرّدقت،ةقاطلانمةيفاكةيمكىلعةيئاذغلاةبجولاءاوتحا-أ

.مسجلانزونممارجوليكلكلًارعس(150-100)لافطأللو



317 Nutrition of Kidneys Patients ىلكلاىضرمةيذغت9لصفلا

نيتوربلاضيوعتو،مدلايفنيتوربلاىوتسمعفرلكلذو،ةعفترملاةيويحلاةميقلايذنيتوربلانمةيفاكتايمكىلعةبجاولاءاوتحا–ب

نكمي،يلاثملامسجلانزونممارجوليكلكلنيتوربمارج1.5ساسأىلعضيرملامزلتيتلانيتوربلاةيمكرّدقتو.لوبلاعمدوقفملا

لاحيفكلذو،(نيتوربلاتاقتشمو،ةينيمألاضامحألا)ديرولايفنقحلاوأ،بوبنألابةيذغتلاقيرطنعضيرمللنيتوربلاريفوت

نمةيمكىلإًايمويجاتحيضيرملانإف،ىرخأةرابعبو.مفلاقيرطنعنيتوربلانمةيفاكلاةيمكلاضيرملاءاطعإنمنكمتلامدع

نيتوربلااذهنمةيمويلامهتاجاحرّدقتفلافطألااّمأ.مسجلانزولًاعبت(RDA)اهبىصوملاتاررقملافعضوحنلداعتنيتوربلا

.مسجلانزونممارجوليكلكلتامارج(3–2)وحنب

راردإزيفحتو،اميدإلاةلداعملكلذو،ةريبكةروصب(موي/ًامارجيللم230ىلعديزتال)ةبجولايفمويدوصلاةيمكضفخبوجو–ج

باهتلاضرمبةباصإلالاحيفلوبلاعمةزرفملامويدوصلاةيمكةداعةلوانتملامويدوصلاةيمكلداعت.(Diuresis)لوبلا(جورخ)

.(Antialdosteron)نوريتسودلألاتاداضمو،(Diuretics)لوبلاتاّردمءاطعإ–تالاحلاضعبيف–رمألامزلتسيدقو.ةيلكلا

نمرصانعلاهذهدقفلامتحاىلإًارظن،ديدحلاو(د)نيماتيفومويساتوبلاومويسلاكلانمةيفاكةيمكىلعةبجولاءاوتحابوجو-د

يفمالآثودحو،مويساتوبلا(صقن)نادقفىلعلديتالضعلايفةفيفخمالآثودحف،ةيلكلاباهتلاضرمبةباصإلادنعمسجلا

.لكألايفمويدوصلالوانتنمّدحللمويساتوبلاديرولكبمويدوصلاديرولكلادبتسانكمي،مويسلاكلانادقفىلعلديماظعلا

ةتقؤمةلاحوهعافترالااذهّنأل،مدلايفلورتسلوكلاىوتسمعافتراةجلاعملجأنمةيئاذغلاةبجولاليدعتليعادالهنأانههركذردجياّممو

.نيتوربلانادقفبةقالعاهل

داحلايولكلالشفلاىضرملةيئاذغلاةجلاعملا:ًاثلاث

(Dietary Therapy for Patients with Acute Renal Failure)

مّدهتليلقتو،مسجلانزوىلعةظفاحمللتارعسلانمةيفاكتايمكبضيرملاديوزتىلإداحلايولكلالشفلاىضرملةيئاذغلاةجلاعملافدهت

.ةزليدلاةيلمعلهعاضخإنودنمضيرملااهلّمحتينأنكمييتلالئاوسلاةيمكةاعارمكلذبلطتيو.ةينيتوربلاهتجسنأ

ةلوانتملاتايمكلانمّدحلاكلذكو،بيلحلاوضيبلالثم،ةعفترملاةيئاذغلاةميقلاتاذتانيتوربلابضيرملاديوزتىلإًاضيأةجلاعملافدهت

.لئاوسلاوروفسوفلاومويساتوبلاومويدوصلانم

:يتأياميفةيئاذغلارصانعللداحلايولكلالشفلاىضرمتاجاحلامجإنكمي

(EnergyNeeds)ةقاطلاتاجاح-1

لكلًارعس(45-35)وأ،نيغلابللًايمويرعس(1800-1500)نعلقتالثيحب،ةقاطلانمفاكردقىلعةيئاذغلاةبجولايوتحتنأبجي

اهتافلخمنأل،نوهدلاوتارديهوبركلالوانتقيرطنعةقاطلانمهتاجاحمظعمىلعمسجلالصحينأبجيو،مسجلليلاثملانزولانممارجوليك

.ةديدجةجسنأعينصتىلإهزفحيو،مسجلاةجسنأمّدهتعنميةقاطلانمفاكردقىلعضيرملالوصحنأامك،ةيلكلاقيرطنعجرختالةيضيألا

اّمم،نيتوربلانمةيمويلاهتجاحضفخىلإيدؤي،نوهدلاوتارديهوبركلاقيرطنعةقاطلانمهتجاحلماكىلعصخشلالوصحنإف،لثملابو

ةعفترملاةعنصُملاةيذغألانمديدعلاًاثيدحرفاوتيو.لوبلايف(ايرويلا)ةينيجورتينلاتابكرملاةلقو،مدلايفنيتوربلاىوتسمضافخنابّبسُي

.(Hycal)لاكيهلاو،(Controlyt)تيلورتنكلاو،(Polycose)زوكيلوبلا:لثم،نيتوربلاةليلقلاوتارعسلا

ةينيتوربلاةجسنأللمّدهتثودحليلقتلكلذو،مارج(200–100)نعلقتالأبجًيايمويةلوانتملاتارديهوبركلاةيمكنأانههركذردجياّممو

(ProteinNeeds)نيتوربلاتاجاح-2

ىوتسمعفتري)مدلايفةينيجورتينلاتافلخملازيكرتعفترينيحةصاخ،اهنولوانتييتلانيتوربلاةيمكليلقتيولكلالشفلاىضرمىلعنيعتي

تانيتوربلالوانتصخشلليغبني،لباقملايفو.ايرويلانّوكتنمّدحللكلذو؛(مدرتليللم100/مارجيللم100نمرثكأىلإمدلايفايرويلانيجورتين
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ةيساسألاةينيمألاضامحألانمهتاجاحعيمجبهدّوزتاهنأل؛كامسألاونجاودلاوءارمحلاموحللاوبيلحلاوضيبلالثم،ةعفترملاةيئاذغلاةميقلاتاذ

صلختلاىلإيدؤيةلوانتملانيتوربلاةيمكضفّخنأنّيبتدقو.نمزملايولكلالشفلاضيرمىلإةبسنلابلاحلاوهامك،همسجاهيلإجاتحييتلا

،نزولايفيجيردتصقنىلإيدؤيدقةليوطةّدمنيتوربلاةليلقلاتابجولالوانتنأالإ،مدلايفةينيجورتينلاتافلخملاىوتسمعافتراضارعأنم

لصواذإةصاخ،(GFR)ةيولكلاتابيبكلاحيشرتلدعمسايققيرطنعنيتوربلانمداحلايولكلالشفلاضيرمتاجاحديدحتنكمي

(GFR)ةقيقدلايفًارتليللم25نملقأىلإ.

:(GFR)ىوتسملًاعبتنيتوربلانم(اًمارجوليك70)غلابصخشتاجاحهذهو

.ًايموينيتوربلانمًامارج90ىلإجاتحيمسجلانإف،ةقيقد/ًارتليللم(25-20)نيبحوارتي(GFR)ناكاذإ

.ًايموينيتوربلانمًامارج50ىلإجاتحيمسجلانإف،ةقيقد/ًارتليللم(15-10)نيبحوارتي(GFR)ناكاذإ

.ًايموينيتوربلانمًامارج40ىلإجاتحيمسجلانإف،ةقيقد/تارتليللم(10-4)نيبحوارتي(GFR)ناكاذإ

.مسجلانزونممارجوليكلكلنيتوربمارج(0.60–0.55)ساسأىلعًايموينيتوربلانمامارج40ديدحتمتدقو

اذإاّمأ.نمزملايولكلالشفلاةلاحيفامك،(GFR)ةيلكلايفحيشرتلالدعمضفخنااملكلقتةلوانتملانيتوربلاةيمكنأقبساممحضتي

.ةيساسألاةينيمألاضامحألابهديوزتعم،ًايموينيتوربلانمًامارج(20–16)ىلإجاتحيصخشلانإف،ةقيقد/تارتليللم5لدعملاغلب

نوجاتحيةزليدلابنوجلاعينيذلاىلكلاىضرمّنأبًاملع،ةديدجةيلكةعارزوأ،ةزليدةيلمعىلإجاتحيضيرملاّنإف،5نعلدعملالقلاحيفو

.ةزليدلاةيلمعءانثأيفنيتوربلانمةريبكةيمكدقفىلإًارظن،مسجلانزونممارجوليكلكلنيتوربمارج(1.4–1.2)وحنىلإ

نكميامك،مويلايفامارج)60–40(نيبحوارتت،داحلايولكلالشفلاىضرملنيتوربلانمةطسوتمتايمكميدقتبىصوي،ماعهجوبو

ةجاحلماكنيمأتلكلذو؛(زوكولجلايف)Nephramine(نيمارفنالابكرم)ةدروألاقيرطنعليلاحمةروصبزوكولجلاعمةينيمألاضامحألاميدقت

مّدقيةيحصلاضيرملاةلاحتنّسحتلاحيفو،ةجتانلاايرويلاةيمكومسجلانيتوربمّدهتنمللقيامم،ةيساسألاةينيمألاضامحألانمضيرملا

،مسجلانزونممارجوليكلكلنيتوربمارج(04-03)نمًاءدب،ةيجيردتةروصبًايمويةمّدقملانيتوربلاةيمكدازُتو،مفلاقيرطنعماعطلاهل

.نيتوربلل(RDA)اهبىصوملاةيمويلاتارّرقملاىلإالوصو

عاونأنمديدشلادحلابجي)بيلحلاوضيبلاةصاخ،ةيساسألاةينيمألاضامحألابةينغلاتانيتوربلاضيرملاءاطعإبتاساردلايصوتو
وم..

ىرخألاةينيتوربلاةجسنألاوتالضعلاامهعينصتب،مدلايفنيجورتينلاوايرويلاةبسنضفخىلعضيرملانادعاسيامهنأل؛(ىرخألاتانيتوربلا

(MineralNeeds)نداعملاتاجاح-3

(Sodium)مويدوصلا-أ

ىلعًاضيأدمتعتلب،بسحفاميدإلاوأ،مدلاطغضعافتراوأ،بلقلاضارمأبةباصإلاىلعدمتعتالىلكلاىضرممزلتيتلامويدوصلاةيمكّنإ

ميدقتنإف،مهماسجأيفمويدوصلابظافتحالامهنكمياليولكلاباهتلالابنيباصملاىضرملانأامبو.امهفئاظوءادأيفنيتيلكلاةيلعافىدم

يفحيشرتلالدعمضافخناو،مدلاةيمكعجارتو،مهماسجأيفمويدوصلافازنتساىلإيدؤيمويدوصلانماهاوتحميفًادجةريقفةيئاذغتابجو

يفيفتختضارعألاهذهّنأالإ،راوثلاو،لكأللةيهشلانادقفو،لوبلاعمةينيجورتينلاتافلخملاجورخةّدشنمديزياّمم،ةيلكللةيرعشلاتاونقلا

.مويدوصلانمهتجاحبضيرملاديوزتلاح

نيحف.ًادجةدودحممويدوصلازارفإىلعمهتردقنوكت،هسابحناوألوبلازارفإةلقنوناعينيذلاداحلايولكلالشفلاىضرمّنإف،لثملابو

نورعشيو،مويدوصلازجتحتمهماسجأّنإف،ىضرملاءالؤهىدلةقيقدلايفتارتليللم10نملقأىلإ(GFR)ةيولكلاتابيبكلاحيشرتلدعملصي

،اميدإلابةباصإلاىلإىضرملاءالؤهماسجأيفلئاوسلاومويدوصلاسبحيدؤيو.مهماسجأيفزجتحتيتلالئاوسلالوانتىلإمهعفدياّمم،شطعلاب

يوتحتنأبىصوي،ىرخأةرابعبو.ىضرملاءالؤهتابجويفلئاوسلاومويدوصلاةيمكنمدحلابجي،اذل؛بلقلالشفّمث،مدلاطغضعافتراو
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1000-500)ةزليدلاةيلمعءارجإمدعلاحيف(لئاوسلاو)مويدوصلانمةدودحمةيمكىلعداحلايولكلالشفلاىضرملةمّدقملاةيئاذغلاةبجولا

كلتداحلايولكلالشفلاىضرممزلتيتلاحلملاةيمكلداعتو.مويدوصلانمةطسوتمتايمكضيرمللمّدقيفاهلمعلاحيفاّمأ.(مويلايفمارجيللم

.(GastricAspirate)يدعملا(حضنلا)سفنتلاوزاربلاولوبلاعمةدوقفملا

(Potassium)مويساتوبلا-ب

،ضيرملاويداعلاصخشلل(mEومارجيللملائفاكم5-35)ًادجيرورضرمأوهمدلايفيعيبطلامويساتوبلاىوتسمىلعةظفاحملاّنإ

ًاعفترمنوكيداحلاىلكلاضرملاحيفمويساتوبلاىوتسمنأنّيبتدقو.ىرخألامسجلاءاضعأوبلقلافئاظويفتابارطضاثودحبنجتلكلذو

هلحارميف)فيفخلاىلكلاضرملاحيفاّمأ.تالضعلايفةفيفخمالآءانثتساب،كلذىلعلدتضارعأةيأبضيرملارعشينأنودنم،مدلايف

عافتراو،مسجلاةجسنألمّدهتثودحداحلايولكلالشفلابةباصإلابحاصي،ىرخأةرابعبو.ًايعيبطمدلايفمويساتوبلاىوتسمنوكيف،(ىلوألا

مويساتوبلاةيمكضفخكلذكو،ةقدبمدلايفمويساتوبلاىوتسمةظحالمبجي،اذل.مدلايفمويساتوبلاىوتسملعيرسعافتراامبرو،مدلاةضومح

.ةلوانتملاةيئاذغلاةبجولايف

:(mEو50-30)ًايمويمارجيللم(2000-1200)وحنىلإداحلايولكلالشفلاىضرمةبجويفمويساتوبلاةيمكليلقتبىصوي،ماعهجوبو

نمةريبكةيمكضيرملادقفلاحيفو.مسجلاةجسنأبرارضإلاو،مدلايفهمكارتىلإيدؤياّمم،مسجلاجراخهحرطنعةيلكلازجعىلإًارظن

للقت،لباقملايفو.دقافلاضيوعتللكألاىلإةفاضملا(مويساتوبلاديرولك)مويساتوبلاةيمكةدايزنكميهنإف،لوبلاتاردملوانتةجيتنمويساتوبلا

.ًايمويرتليللم1000نملقأةزرفملالوبلاةيمكيلامجإناكاذإ(موي/مارجيللم2000-1200)ةبجولايفمويساتوبلاةيمك

ًايمويًامارجيللم(2730–1560)وحنىلإداحلاىلكلاىضرمىلإةمّدقملامويساتوبلاةيمكضفخبعجارملاضعبيصوت،اهبناجنم

(70-40mEg).اهلوانتييتلاةيذغألاعيمجيفةرثكبهرفاوتىلإًارظن،ةيئاذغلاةبجولايفمويساتوبلاىوتحمضفخيفةبوعصضيرملاهجاويدقو،

،مدلايفمويساتوبلاىوتسمعافترايناعيضيرملاناكلاحيفو.(مويساتوبلابًادجةينغ)تاوارضخلاوهكاوفلاو،ةفلتخملاموحللاو،ضيبلا:لثم

ىلعهتردقبزيمتييذلا(بيبطلافارشإب)(Kayexalate)ءاودلوانتبىصويهنإف،مويساتوبلاةليلقةيئاذغتابجولوانتهتلواحمنممغرلاىلع

.ةلوانتملاهكاوفلاوتاوارضخلاةيمكنمديدشلالالقإلانعالضف،ناسنالليمضهلازاهجلايفهصاصتماعنمو،مويساتوبلابطابترالا

(LiquidNeeds)لتاوسلاتاجاح-4

لداعتلئاوسلانمةيمكلوانتبضيرملاىصويو،ةدايزيأنودنًمايمويةدّدحملالئاوسلاةيمكلوانتداحلايولكلالشفلاىضرمىلعنيعتي

،دلجلاوقرعلاقيرطنعمسجلالئاوسنمدقافلاضيوعتلكلذو،رتليللم(500-400)اهيلإًافاضم،(قباسلامويلا)ًايمويةزرفملالوبلاةيمك

مدلابمويدوصلاىوتسميفًاصقنبّبسيداحلايولكلالشفلاىضرمللئاوسلاميدقتيفطارفإلاّنأركذُي.هريغوأ،ىّمحلاوأ،لاهسإلاوأ،ؤيقتلاوأ

(Hyponatremia)،يولكلالشفلاىضرمللئاوسلانمةدئازةيمكميدقتمدعبجي،اذل،نزولاةدايزو،اميدإلاو،يناقتحالابلقلالشفبةباصإلاو

.داحلا

ةياقولكلذو،لوبلاراردإلاحيفاهتدايزو،(زَرفملالوبلاةلق)لوبلاسابتحالاحيفضيرمللةمّدقملالئاوسلاةيمكليلقتًاضيأبجي

لئاوسلاومويدوصلاةلداعمًابلاغنوكتو.(HypovolemicShock)مدلامجحصقننعةمجانلاةمدصللضّرعتلاوأ،فافجلابةباصإلانمضيرملا

.ديرولايفيحلملولحمءاطعإباهضيوعتمتحياّمم،لوبلاراردإةلحرملالخةبعصلوبلايفةدوقفملا

بنجتلامك،مدلايفةينيجورتينلاضيألاتافلخمةبسنعافترالًاعنم:ةيرودةروصبةزليدلاةيلمعلداحلايولكلالشفلاىضرمعاضخإبجي

.اهتجلاعميفرخأتلاامنإ،ةيلكلافلتسيلداحلايولكلالشفلاببسنأمولعملانمو.اهتجلاعموضرملابابسأنعفشكلا

ايرويلاةبسنيفعافتراثودحدنعو،ًائيطبضيرملاةحصيفنّسحتلانوكيامدنع(ةيعانصلاةيلكلابليسغلا)ةزليدلاىلإبيبطلاأجلي

مويساتوبلاىوتسمعافترايفمكحتلا،ةزليدلاةيلمعءانثأيف،بيبطلاىلعنيعتيو.(دحاولارتليللملايفلوميلم7نمرثكأ)مدلايفمويساتوبلاو

نم)StringentRestriction(مراصلاّدحلانوكي،ماعءاجوبو.مدلايفةينيجورتينلاتافلخملاىوتسمعافتراو،مدلاةضومحعافتراو،مدلايف

.ةزليدلاةيلمعءدبدنعلقأمويساتوبلاولئاوسلاونيتوربلا
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نمزملايولكلالشفلاىضرملةيئاذغلاةجلاعملا:ًاعبار

(Dietary Therapy for Patients with Chronic Renal Failure)

:امه،نيمسقنمزملايولكلالشفلاىضرملةيئاذغلاةجلاعملالحارممسقت

(ةزليدلالبق)ةيئاذغلاةظفاحملاةلحرملالخنمزملايولكلالشفلاىضرملةيئاذغلاةجلاعملا-أ

(Dietary treatment during Conservative Management)

ءاذغلابةجلاعملامهسُتاهيفو،ضرملاروطتلحارمنمىلوألاةلحرملااهنإيأ؛(Predalysis)ةزليدلاةيلمعلةجاحلالبقةلحرملاهذهأدبت
رممم--روتصص

/تارتليللم(10-5)و،ةقيقد/ارتليللم25نيبضيرملل(GFR)ةيولكلاتابيبكلاحيشرتلدعمحوارتيو.ضرملايفمكحتلايفالعافاماهسإ

.ةزليدلاىلإجاتحينألبقهضرمبضيرملامكحتةّدمليطتدقةلحرملاهذهلالخةحيحصلاةيئاذغلاةجلاعملانأركذي.ةقيقد

مّدقتنمّدحلاو،مدلايفةينيجورتينلاتافلخملاةبسنعافترالةبحاصملاضارعألانيسحتىلإةّدملاهذهلالخةيئاذغلاةجلاعملافدهت

يفايرويلاةبسنضفخو،(RenalOsteodystrophy)يولكلاماظعلاةيذغتءوسلثم،يولكلالشفللةيبناجلاضارعألاروهظنملالقإلاو،ضرملا

يففعضثودحعنمو،مويساتوبلاومويدوصلاوءاملايفمكحتلاقيرطنعاميدإلايفمكحتلاو،مسجلايفتاتيلورتكلإلانزاوتيفمكحتلاو،مدلا

يذلا،غاستسملاءاذغلاريفوتىلإًاضيأةيئاذغلاةجلاعملافدهت.ةيئاذغلاةبجولايف(د)نيماتيفوروفسوفلاومويسلاكلاةيمكطبضبكلذو،ماظعلا

.ومنلاةلحرملالخلافطألاةصاخ،ضيرملامزلتيتلااهعيمجةيئاذغلارصانعلايوحي

ةيذغتلاويصاصتخاوءابطألانًمانواعتو،ةديجةربخبلطتتيهو،ًادجًامهمًارمأنمزملايولكلالشفلاىضرملةيئاذغلاةجلاعملاّدَعُت

:يتأياميفةيئاذغلاةظفاحملاةلحرملالخةيئاذغلارصانعلاىلإنمزملايولكلالشفلاىضرمةجاحىدمصيخلتنكمي

(EnergyNeeds)ةقاطلاتاجاح-1

نممارجوليك/ًارعس45-35)مويلايفرعس(3500–1800)نيبحوارتت،تارعسلانمةيفاكةيمكىلعضيرملاةبجويوتحتنأبجي

يولكلالشفلاضرمنمةريخألالحارملايف–ضيرملانأامبو.هطاشنةجردو،هسنجو،هلوطو،هنزوو،ضيرملاناسلًاعبتكلذو،(مسجلانزو

(ESRD)(ةعبارلاةلحرملا)–ىصوي،اذل.هالعأةروكذملاتارعسلانمةريبكلاتايمكلاكالهتسايفةبوعصدجيهنإف،ماعطللةيهشلادقفي

يفةينيتوربلاةجسنألامّدهتعنمل،ةدبزلاو،ىبرملاو،يلجلاو،ركسلاو،ةزكرملاةميركلاو،لسعلا:لثم،ةزكرمتارعسىلعةيوتحملاةيذغألاهئاطعإب

،مفلاقيرطنعتارعسلانمهتاجاحلماكضيرملاءاطعإىلعةردقلامدعلاحيفو.مدلايفايرويلاىوتسمعافتراىلإيدؤييذلارمألا،مسجلا

.ديرولاقيرطنعةيساسألاةينيمألاضامحألاميدقتكلذكو،بوبنألابةيذغتلاةقيرطمادختساىلإءوجللانكمي

تابكرملاريثأتىلإكلذىزعيو،مدلايفركسلاىوتسمةدايزىلإيدؤياّمم،ضفخنتزوكولجلالّمحتىلعمسجلاةردقنأانههركذردجياّممو

.ةبجولايفتارديهوبركلاةيمكيفمكحتلاوأ،نيلوسنألاءاطعإبلطتيالةلكشملاهذهلحنأالإ،نيلوسنألالوعفمطبثُتيتلاةينيجورتينلا

ةزليدلالالخةيئاذغلاةجلاعملاةلحرمو،ةيئاذغلاةظفاحملابةجلاعملاةلحرملالختارعسللنمزملايولكلالشفلاىضرمتاجاحهباشتت

رهظتيذلاتارعسلاصقننمةرّركتمةروصبنمزملايولكلالشفلاىضرميناعيو.(ًايمويمسجلانزونممارجوليكلكلًارعس35نمرثكأ)

.ةيلضعلاةجسنألاةلتكنادقفو،ةينهدلامسجلاةجسنأيفصقنو،نزولايفضافخناةئيهىلعهضارعأ

نيذلا،ءاسنلاولاجرلانمةزليدللنيعضاخلاويولكلالشفلاىضرملاهبىصوملاتارعسلاةيمكنأىلإةثيدحلاتاساردلاىدحإريشت

لاجرلانميولكلالشفلاىضرماّمأ.يلاوتلاىلعمويلايفمسجلانزونممارجوليكلكلارعس36و38يه،ةنس(50–23)نيبمهرامعأحوارتت

نأبجيو،يلاوتلاىلعمويلايفمسجلانزونممارجوليكلكلًارعس33و31وحنىلإنوجاتحيمهنإف،نيسمخلاىلعمهرامعأديزتنيذلاءاسنلاو

،ءاذغلانيتوربمسجلامادختساعنملكلذو:نوهدوتارديهوبركةروصبتارعسلانمةيفاكتايمكلوانتىلعنمزملايولكلالشفلاىضرمصرحي

.ايرويلاجاتنإيفًاعافتراببسيمسجلايفةينيتوربلاةجسنألامّدهتّنإذإ،نيتوربللرداصماهفصوبمسجلايف(تالضعلا)ةينيتوربلاةجسنألاوأ
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.يلاثملامسجلانزوىلعظفاحتيتلاتارعسلاةيمكىلعنمزملايولكلالشفلاىضرمل(IdealCalorie)ةيلاثملاتارعسلاحلطصمقلطي

دقف،هالعأركذامكو.ًايمويةلوانتملاتارعسلاةيمكةدايزىلإ،يلاثملانزولانعمهنازوأضفخنتنيذلانمزملايولكلالشفلاىضرمجاتحيو

ةيفاكتايمكلوانتىلعةظفاحملاةبوعصو،ماعطللةيهشلانادقفلرّركتملاومئادلامهضّرعتىلإًارظن،ةيئاذغلاتامعدملاىلإىضرملاءالؤهجاتحي

(Cal–Plus)و،(Hycal)و،(Polycose):اهنم،يولكلالشفلاىضرملةبسانملاةيئاذغلاتامعدملانمديدعلاقاوسألايفرفاوتي.تارعسلانم

،تارديهوبركلاونهدلانمطيلخوهتامغدملاهذهيفتارعسلاردصم)(Controlyte)و،(تارديهوبركلاوهتامغدملاهذهيفتارعسلاردصم)

.سطاطبلاوأ،بوبحلاوأ،رئاصعلابتامغدملاهذهطلخنكميو،(امهريغو

(ProteinNeeds)نيتوربلاتاجاح-2

وم

نكميامك.(GFR)ةيولكلاتابيبكلاحيشرتلدعمعممءالتتثيحب،نمزملايولكلالشفلاىضرمةبجويفنيتوربلاةيمكضفخبىصوي

CreatinineClearance)نينيتايركلاةيفصتلدعمىلعًءانبةبجولايفنيتوربلاةيمكديدحت Rate: CCR)هاندأحضوموهامك:

.ًايموينيتوربلانمًامارج50ىلإجاتحيضيرملامسجّنإف،ةقيقد/ًارتليللم(30-20)نينيتايركلاةيفصتلدعمناكاذإ•

.ًايموينيتوربلانمًامارج40ىلإجاتحيضيرملامسجّنإف،ةقيقد/ًارتليللم(20-15)نينيتايركلاةيفصتلدعمناكاذإ•

.ًايموينيتوربلانمًامارج30ىلإجاتحيضيرملامسجّنإف،ةقيقد/ًارتليللم(15-10)نينيتايركلاةيفصتلدعمناكاذإ•

.ًايموينيتوربلانمًامارج25ىلإجاتحيضيرملامسجّنإف،ةقيقد/تارتليللم10-5نينيتايركلاةيفصتلدعمناكاذإ•

،كامسألاو،نجاودلاو،موحللاو،ضيبلا:لثم،ةعفترملاةيئاذغلاةميقلاتاذتانيتوربلاىلعيوتحتيتلاةيذغألالوانتضيرملاىلعنّيعتي

مويدوصلاباهانغىلإًارظن،نيتوربللًاردصماهفصوبنابجألامادختساعنميهنأانههركذردجياممو.ةيساسألاةينيمألاضامحألابةينغاهنأل

ًامارج20)نيتوربلانًمادجةليلقةيمكيوحتةيئاذغةبجوطيطختةلاحيفنيتوربللاًردصماهفصوببوبحلامادختساًاضيأعنميروفسوفلاو

امك،ةيساسألاةينيمألاضامحألانمرثكأوأدحاويفصقنتاهنإيأ،ةضفخنمبوبحلاتانيتوربلةيئاذغلاةميقلانأل؛(نيتوربلانًمامارج30وأ

ًادجةليلقةيمكيوحتيتلاةيئاذغلاةبجولاةلاحيف،ةدحاولاةصحلايفنيتوربتامارج(4-3)يوحتيتلاتاوارضخلالامعتسانملالقإلابجي

نمًامارج(40-20)يوحتةبجوطيطختةلاحيف(حمقلانيتورب)نيتولجلاعوزنملاقيقدلانمعونصملازبخلالامعتسابىصويو.نيتوربلانم

.ةضفخنملاةيويحلاةيئاذغلاةميقلاتاذتانيتوربلانّمدَعُينيتولجلانأل،نيتوربلا

ةيئاذغلااهتميقعفرلةيناويحلاموحللاعماهميدقتدنعةصاخ،نيتوربللةديجرداصمءالزابلاوةفاجلاايلوصافلاوتايلوقبلاّدَعُت،لباقملايفو

.مويساتوبلابًادجةينغاهنأل،يولكلالشفلاىضرملةيذغألاهذهميدقتبنجتبىصويهنأالإ،ةيويحلا

:يتآلاوحنلاىلعةيئاذغلاةظفاحملابةجلاعملاةلحرملالخنيتوربللنمزملايولكلالشفلاىضرمةجاحريدقتنكمي

نيتوربمارج1.3ىلعديزيالامىلإجاتحيضيرملانإف،ةقيقد/ًارتليللم25نملقأ(GFR)ةيولكلاتابيبكلاحيشرتلدعمناكاذإ•

.ًايمويمسجلانزونممارجوليكلكل

مارجىلعديزيالامىلإجاتحيضيرملانإف،ةقيقد/ًارتليللم(20-15)نيبحوارتي(GFR)ةيولكلاتابيبكلاحيشرتلدعمناكاذإ•

.ايمويمسجلانزونممارجوليكلكلنيتورب

07ىلعديزيالامىلإجاتحيضيرملانإف،ةقيقد/ًارتليللم(15-10)نيبحوارتي(GFR)ةيولكلاتابيبكلاحيشرتلدعمناكاذإ•

.ًايمويمسجلانزونممارجوليكلكلنيتوربمارج

ىلعديزيالامىلإجاتحيضيرملانإف،ةقيقد/تارتليللم(10–4)نيبحوارتي(GFR)ةيولكلاتابيبكلاحيشرتلدعمناكاذإ•

.ًايمويمسجلانزونممارجوليكلكلنيتوربمارج(0.60–0.55)

.نيتوربلانمةيمويلاهتجاحبضيرملاديوزتلةيفاكةلوانتملاتايمكلاهذهّدَعُتو

(GFR)ةيولكلاتابيبكلاحيشرتلدعمضفخنااذإالإةيئاذغلاهتبجويفنيتوربلاةيمكنم(ليلقتلا)ّدحلاىلإضيرملاأجليال،ماعهجوبو
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لكلنيتوربمارج0.30وحننمزملايولكلالشفلاضيرمءاطعإنكميهنأىلإةيملعلاعجارملاضعبريشتو.ةقيقدلايًفارتليللم25نملقأىلإ

.ةيساسألاةينيمألاضامحألابًاموعدم،ةقيقد/تارتليللم10نملقأ(GFR)ةيولكلاتابيبكلاحيشرتلدعمنوكينيحمسجلانزونممارجوليك

ةغاستسمريغنوكتنيتوربلانم(مسجلانزونممارجوليكلكلمارج(0.60-055)نملقأ)ًادجةليلقةيمكيوحتيتلاةيئاذغلاةبجولاّنأالإ

تاونسىدمىلع–اولوانتنيذلاىضرملانمديدعلادجوي،كلذعمو.ةزليدوأوضعةعارزلمعلًاحشرمضيرملانوكيو،تارعسلاةضفخنمو

.ًايموينيتوربلانمًامارج40نملقأيوحتةيئاذغتابجو–ةديدع

ىلإ(BUN)ـلاعافتراف.(BUN)نيجورتينلاوايرويلانممدلاىوتحمعبتتيه:نيتوربلانملالقإللمزاللاّدحلاريدقتلىرخأةقيرطدجوت

؛(UremicSymptoms)مدلايفةينيجورتينلاتافلخملاةبسنعافتراضارعأروهظةيادبًابلاغهبحاصي(دنواب)لطرلكلًامارجيللم80نمىلعأ

.لطرلكلًامارجيللم80نملقأ(BUN)ـلاءاقبنامضلنيتوربلانمدحلابجي،اذل

.دقافلااذهضيوعتلةيئاذغلانيتوربلانمةيفاضإةيمكىلإ،زاربلاوألوبلايفنيتوربلانودقفينيذلانمزملايولكلالشفلاىضرمجاتحي

.نيتوربلانمةريبكةيمك،داحلايولكلالشفلاو،ةيئالكلاةمزالتملاضرمضارعأنوناعينيذلاىضرملاءاطعإنمديدشلارذحلابجي،نكلو

لاحيف،مدلايفمويساتوبلاىوتسمعافترابّبسُتامبرو،مويساتوبلابةينغًابلاغنوكتنيتوربلابةينغلاةيذغألاعيمجنأانههركذردجياممو

روفسوفلاومويساتوبلاونيتوربلانمةعفترمبسندوجوىلإًارظنو.(GFR)ةيولكلاتابيبكلاحيشرتلدعمضافخنانوناعينيذلاىضرملااهلوانت

ًابسانماذهّدعيو،مويدوصلاومويساتوبلانماهاوتحميفةدودحمًابلاغنوكتنيتوربلا(ةليلقلا)ةدودحملاةيئاذغلاةبجولاّنإف،اهسفنةيذغألايف

ميدقتّنأكلذىلإفضأ.ةثالثلاةيئاذغلارصانعلاهذهنمىوتحملاةدودحمةيئاذغتابجولوانتىلإنوجاتحيمهنأل،نمزملايولكلالشفلاىضرمل

عينصتلايرويلاضعبلمعتسيمسجلالعجي،نمزملايولكلالشفلاىضرمل(ًايمويًامارج20)نيتوربلانمًادجةضفخنمةيمكيوحتةيئاذغةبجو

PositiveNitrogen)بجومنيجورتيننازيمىلإيدؤياّمم،ةيساسألاريغةينيمألاضامحألا Balance)،مدلايفايرويلاىوتسمضافخناو.

(SodiumNeeds)مويدوصلاتاجاح-3

ًامارجيللم(2990-920)نيبحوارتتثيحب،ةزليدللنوعضخيالنيذلانمزملايولكلالشفلاىضرمةبجويفمويدوصلاةيمكضفخبجي

،نزوللًاعبتكلذو،(مويلايفماعطحلممارج(7.29–2.24)وأ،مويدوصmEgمارجيللملاىفاكم(130-40)لداعت)مويلايفمويدوصلانم

ًايمويمهلوانتبىصويهنإف،ةزليدللنوعضخينيذلاىضرملاىلإةبسنلاباّمأ.اهفئاظوءادأيفةيلكلاةءافكىدمو،اميدإلاو،مدلاطغضو،سنجلاو

:(مويلايفماعطلاحلمنمًامارج(5.61–3.17)وأ،مويدوصmEgمارجيللملاىفاكم100-60)مويدوصلانًمامارجيللم(2300–1300)وحن

ةباصإلالاحيفمويدوصلانمةلوانتملاةيمكلاللقتامك.(مويلايفلوبلانًمارتليللم50نملقأزارفإ)هسابحناوألوبلازارفإةلقنوناعيمهنأل

يفةيمكلاهذهدادزتو،لوبلاعمةحورطملاةيمكللةيواسممويدوصلانمةلوانتملاةيمكلانوكتثيحب،لوبلازارفإةلقو،مدلاطغضعافتراو،اميدإلاب

.لاهسإلاوؤيقتلالاح

ًاملع،نمزملايولكلالشفلاضرممقافتعمًايمويلوانتملامويدوصلانمةفلتخملاتايمكللةباجتسالاىلعةيلكلاةردقفعضت،ماعهجوبو

،(FilteredSodium)حشارلامويدوصلاعيمجصاصتماةداعإقيرطنعةبجولايفمويدوصلاةيمكضافخنالًابلاغبيجتستةميلسلاةيلكلاّنأب

ديعتةيلكلاّنإف،يولكلالشفلاةلاحيفاّمأ.مويدوصلانمةليلقةيمكصاصتماةداعإقيرطنعةبجولايفمويدوصلاةيمكعافترالبيجتستو

يولكلالشفلاضيرمىلعنيعتي،اذل؛ةلوانتملامويدوصلاتايمكريغتعمفيكتلاعيطتستالو،حشارلامويدوصلانمةتباثوًادجةريبكةيمكصاصتما

.ًايمويةدوقفملاكلتلداعتمويدوصلانمتايمكًايمويلوانتينأنمزملا

مويدوصلانمىوتحملاةطسوتمةيئاذغةيمجلضيرملاعاضخإيفلثمتت،مويدوصلليولكلالشفلاضيرمةجاحريدقتلةلهسةقيرطدجوت

لوبلايفمويدوصلاةيمكسايقو،(مويدوصلانمتامارجيللم410ىلعيوتحيماعطلاحلمنمدحاومارجو،مويلايفماعطحلمتامارج8-4)

.مويدوصلانملوبلاىوتحمىلعًءانبةبجولايفمويدوصلاةيمكلّدعتّمث،ةعاس24لالخ

عمةحورطملاكلتىلعةلوانتملامويدوصلاةيمكةدايزسكعتنزولاةدايزنإذإ؛هنزوةظحالمبضيرملاىدلمويدوصلاةلاحميوقتنكمي

ىلإيولكلالشفلاىضرممظعمجاتحيو.ةلوانتملاكلتىلعلوبلاعمةحورطملامويدوصلاةيمكةدايزسكعيضيرملانزوصقّننأنيحيف،لوبلا

رّيغتبمويدوصللىضرملاءالؤهتاجاحريغتتامك.يولكلالشفلاةلاحمقافتعمةجاحلاهذهلقتو،مويلايفماعطلاحلمنمتامارج(8–2)وحن

ةيئاذغلاةبجولايفرثكأ(ةرفو)ةعسكانهنوكتنأبجي،لاثملاليبسىلعف.هريغوقارعلاعمةدوقفملاحالمألالثم،ةيلوبلاريغحالمألانادقف

.مهلزانميف(تافيكم)ديربتةزهجأنوكلميالنيذلاىضرملاىلإةبسنلاب،ةئفادلاءاوجألايفمويدوصلا(ةليلقلا)ةدودحملا
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(NaC)يئاذغلامويدوصلاةيمكضفخذئنيحبجيو،مدلاةضومحعافتراةجلاعملمويدوصلاتانوبركيبىلإيولكلالشفلاىضرمجاتحي

اهسفنمويدوصلاةيمكنايوحيمويدوصلاتانوبركيبنمنيمارجنأبًاملع،هئفاكيو(NaHCO)مويدوصلاتانوبركيبيفدوجوملامويدوصلالداعيل

.(Nac)ماعطلاحلمنممارج1.5يفةدوجوملا

مويدوصلالوانتنمراثكإلايدؤي،لاثملاليبسىلعف.ةّدعراطخألمهضّرعيمويدوصلانمةبسانمريغتايمكيولكلالشفلاىضرملوانتّنإ

ـلاضافخناو،فافجلاىلإمويدوصلانمادجةليلقتايمكلوانتيدؤينيحيف.يناقتحالابلقلالشفو،مدلاطغضعافتراو،اميدإلاثودحىلإ

(GFR)،مويدوصلانم(ةبسانم)ةليلقتايمكيوحتةيئاذغتابجولوانتيولكلالشفلاىضرمىلعنيعتي،اذل؛اهئادأعجارتوةيلكلافلتةعرسو

.لوبقملادحلانمض

.تانيتوربلالوانتيفطارفإلاال،فافجلاثودحلًارشؤمنوكيدق،يولكلالشفلاىضرمىدلنيجورتينلاوايرويلانممدلاىوتحمعافتراّنإ

Traceًادجةطيسباميدإ)مجحلايفًاليلقةدئازةلاحيفيولكلالشفلاىضرمنوكينألضفيو Edema)،بلقلالشفلاضارعأكانهتناكاذإالإ

الوه

يفرثؤتالاهعيمجنمزملايولكلالشفلاعاونأنأركذي.ةيلكلافئاظوءادأعجارتلبحاصملافافجللةبسانمًادجةطيسبلااميدإلاّدَعُتو.يناقتحالا

:هاندأحضوموهامك،اهسفنةقيرطلاب(SodiumHomeostasis)مويدوصلليندبلانزاوتلا

PolycysticKidney(يناثملاةيلكلاضرمو)Pyelonephritis(ضوحلاوةيلكلاباهتلا–أ Disease(هعايضوحلملادَّدبتضارعأناببسي،

.ماعطلايفمويدوصلاةيمكةدايزبلطتياّمم

.ماعطلايفحلملاةيمكضفخىلإرمألاجاتحيامبرو،مدلاطغضيفعافتراهبحاصيةيولكلاتابيبكلاباهتلا-ب

(PotassiumNeeds)مويساتوبلاتاجاح-4

.مدلايفمويساتوبلاىوتسمعافتراو،(GFR)ةيولكلاتابيبكلاحيشرتلدعميفديدشضافخنا

ةدوقفملامويساتوبلاةيمكو،مدلايفمويساتوبلاةبسنىلعدمتعتنمزملايولكلالشفلاىضرممزلتيتلامويساتوبلاةيمكنإف،ىرخأةرابعو

نملقأىلإوأ،مويلايفرتليللم500وحنىلإزَرفملالوبلامجحضفخنينيحمدلايفمويساتوبلاةبسنعافترالضيرملاضّرعتيدقف،اذل؛لوبلاعم

.مويلايفًارتليللم50

موي/mEgمارجيللملاىفاكم(70–30)وحنىلإةلوانتملامويساتوبلاةيمكنملالقإلانمزملايولكلالشفلاىضرمىلعنّيعتي،ماعهجوبو

لوبلامجحلصينيحوأ،ةقيقدلايفًارتليللم15نملقأىلإ(GFR)ـلالدعملصينيح(موي/مويساتوبلانًمامارجيللم2730–1170لداعت)

زَرفملالوبلامجحنوكيامدنعمدلايفمويساتوبلاىوتسملعافتراثودحًادجردنيو.مويلايفرتليللم1000نملقأىلإ(الineOutput)زَرفملا

.رثكأوأمويلايفرتليللم1000

ةدودحمةيئاذغةبجوطيطختلهسلانمف،اذل؛تويزلاو،نوهدلاو،ةرّركملاتايركسلاءانثتساب،اهعيمجةيذغألايفمويساتوبلارفاوتي

،ةرركملاةيذغألاّنأركذُي.ًاعفترمةبجولايفنيتوربلاىوتحمناكاذإكلذبعصينيحيف،ًاضفخنمةبجولايفنيتوربلاىوتحمناكاذإمويساتوبلا

ىلعهكاوفلايوتحتنيحيف،(ةلماكلابوبحلا)ةرّركملاريغةيذغألابةنراقممويساتوبلانملقأتايمكىلعيوتحت،ةنوركملاوقيقدلاوزرألالثم

نمًادحاوًابوكّنإذإ،سطاطبلاةصاخ،تاوارضخلاىلإةبسنلابلاحلاكلذكو،اهرشقبلكؤتيتلاهكاوفلاةصاخ،مويساتوبلانمةعفترمبسن

(1300-920)نيبنمزملايولكلالشفلاىضرمتابجويفمويساتوبلاةيمكحوارتت،مويساتوبلانمًامارجيللم1200ىلعيوتحيةيلقملاسطاطبلا

،تارّسكملاو،مطامطلاو،تايلوقبلاوزوملاو،حلاوملالوانتنملالقإلابةيئاذغلاةبجولايفمويساتوبلاةبسنضفخنكميو.مويلايفًامارجيللم

.ةففجملاهكاوفلاو،بيبزلاو،قوقربلاو،ماّمشلاو،رمتلاو،(كيكلا)وتاكلاو،رزجلاو،طيبنرقلاو،بنركلاو،سخلاو،صمحلاو،خنابسلاو،ةتالوكوشلاو

ًاضيأنكمي.ةيئاهنلاهلحارميفضرملاناكاذإنمزملايولكلالشفلاىضرمتابجويفرصنعلااذهىلعةديدشدويقضرفىلإءابطألادمعيو

.قرملانمصلختلاو،اهقلسقيرطنعةفلتخملاموحللايفمويساتوبلاةبسنضفخ

يفمويساتوبلانمmEgمارجيللملاىفاكم(60-50)وحنبضيرملادّوزتنيتوربلانمًامارج40يوحتةيئاذغةبجولوانتنأتاساردلاتتبثأ

مجانلارطخلاةدايزو،مدلايفمويساتوبلاىوتسمعافتراىلإمويساتوبلالوانتيفطارفإلايدؤيو.(مويساتوبلانمامارجيللم2340–1950(مويلا
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(Salt)حلملالئادبلامعتسامدعيولكلالشفلاىضرمىلعنيعتي،اهعيمجلاوحألايفو.(CardiacArrhythmas)بلقلاتاضبنماظتنامدعنع

Substitutesةيودأبجالعلاءانثأيفمويساتوبلاتامعدملوانتمدعنعًالضف،مويساتوبلانمةعفترمًابسنيوحتيتلا(ThiazidesوFurosemide).

مدلايفمويساتوبلاىوتسمنمضفخُيمدلاةضومحعافترايفمكحتلاّنأالإ،مدلاةضومحعافترابدادزتمدلايفمويساتوبلاةبسنّنأركذُي

.(مريسلا)

نمسيلهنإف،تالضعلايفهزيكرتو،مريسلايفهاوتسمىلإةبسنلابلاحلااذكو،ًاضفخنمنوكيمسجلايفمويساتوبلايلامجإّنأامبو

.ةعفترممدلايفمويساتوبلاةبسنتناكاذإالإ،ةيئاذغلاةبجولايفمويساتوبلاةيمكنملالقإلايرورضلا

(PhosphorusNeeds)روفسوفلاتاجاح-5

:Parathyroidيقردراجلانومرهزارفإيفو،)Mineralization(ماظعلاندعمتةيلمعيفيولكلالشفلاىضرمرثؤي PTH،نيماتيفبسنيفو

سابتحاىلإيدؤيكلذّنإف،ىلكلاىضرمىدلضفخنم(GFR)ةيولكلاتابيبكلاحيشرتلدعمنأامبو،مدلايفمويسلاكلاوروفسوفلاو(د)

ةقالعامهطبرتنيندعملانيذهنأل:مدلابمويسلاكلاىوتسميفًاضافخنابّبسياّمم،(Hyperphosphatemia)هزيكرتعافتراومدلايفروفسوفلا

ىلعةظفاحملاىلعيقردراجلانومرهةردقيفًابلسرثؤيةقيقدلايفًارتليللم25نملقأىلإ(GFR)لاضافخناّنأنّيبتدقو.مدلايفةلدابتم

.ىلكلاىضرمىدلمدلايفمويسلاكلاىوتسمضافخناىلإيدؤياّمم،مدلايف(هعفرينومرهلا)مويسلاكلاو(هضفخينومرهلا)روفسوفلاىوتسم

تاريغتثودحةجيتنماظعلابيصيضرموهو:نمزملايولكلالشفلانعةمجانلاتالضعملاربكأنميولكلاماظعلاةيذغتءوسضرّمدَعُي

ةيلكلاةردقفعضتذا؛ةيعيبطلااهفئاظوءادأيفةيلكلالشفببسب،دنيماتيفويقردراجلانومرهومويسلاكلاوروفسوفلليندبلانزاوتلايًفابلسرثؤت

نومرهزارفإنمديزياّمم،مدلايفمويسلاكلاىوتسمضافخناىلإًابلاغيضفيمدلايفروفسوفلاىوتسمعافترانإف،هالعأركذامكو

(Hyperparathyroidism) يقردراجلانومرهزارفإطرفطيبثتىلإيولكلاماظعلاةيذغتءوسضرملةيئاذغلاةجلاعملافدهت،اذل؛يقردراجلا

لامعتساو،هلوانتنملالقإلاقيرطنعروفسوفلاصاصتمالدعمضفخبكلذقيقحتنكميو.ماظعلايفنداعملليعيبطلانزاوتلاةداعإو،هفاقيإو

.دنيماتيفومويسلاكلاتامغدمو،(Phosphate–BindingGels)روفسوفللطبارلالجلا

ةلوانتملاروفسوفلاةيمكللقي،(موي/ًامارج40)نيتوربلانمّدحلاعم،(Colas)الوكلاونابجألاوهتاجتنموبيلحلالوانتلامهإّنأنّيبتدقو

ةلحرملالخنمزملايولكلالشفلاىضرمءاطعإبىصوي،ماعهجوبو.(موي/مارج(2-1)يوحتةيداعلاةبجولا)مويلايفمارجيللم600وحنىلإ

روفسوفلاطباورلوانتعم،(موي/مارجيللم1200-600)روفسوفلانمىوتحملاةليلقةيئاذغتابجو،(ةزليدلالبق)ةيئاذغلاةظفاحملابةجلاعملا

ةانقلايفهابطابترالاقيرطنعيمضهلازاهجلايفهصاصتماعنمتيتلا،موينمولألاديسكورديهوموينمولألاتانوبركلثم،ةدسكأللةداضملا

.ةيمضهلا

وأ)بنجتمتحياّمم،مسجلايفهزاجتحاىلإًارظن؛(لحفتسملا)روطتملايولكلالشفلاىضرمةبجويفروفسوفلاةيمكليلقتبًاضيأىصوي

نمعونصملازبخلاو،تارّسكملاو،هتاجتنموبيلحلاو،ةففجملاهكاوفلاو،ءالزابلاو،ةفاجلاايلوصافلا:لثم،روفسوفلابةينغلاةيذغألانم(ّدحلا

.اهلثاميامو،سطاطبلاو،ةيزاغلاتابورشملاو،ةلماكلابوبحلاو،ينادوسلالوفلاةدبزو،ةلماكلابوبحلا

Calciumand)دنيماتيفومويسلاكلاتاجاح-6 Vitamin D Needs)

صاصتماةيلمعطشنُياموهو،[1.25(OH)وطيلًايجولويسفلعافدنيماتيفىلإلعافلاريغدنيماتيفلّوحتنيتيلكلاايالخنأمولعملانم

نومرهزارفإطرفو،ماظعلاضارمأبطبترملامويسلاكلاصاصتماءوسىلإيدؤياّمم،ايجولويسفلعافلالكشلاىلإدنيماتيفليوحتنوعيطتسيال

NegativeCalcium)مسجلابمويسلاكلانزاوتيفًابلسرثؤينمزملايولكلالشفلاضرمنإف،ىرخأةرابعبو.يقردراجلا Balance)يتآلاةجيتن؛:

.يقردراجلانومرهزارفإطرف-أ
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.مويسلاكلابًادجًاينغًاردصمّدَعُتيتلا،نابلألاتاجتنملمراصلاّدحلاببسبمويسلاكلانماهاوتحميفةريقفةيئاذغتابجولوانت-ج

مويسلاكلاتاًمعدم،ةقيقدلايفًارتليللم25نملقأىلإمهيدل(GFR)ـلالدعملصينيذلا،نمزملايولكلالشفلاىضرمءاطعإنيعتياذهل

Elementalمارج1.5–1)مفلاقيرطنع Calcium/يئاذغلامويسلاكلاىلإةفاضإلاب،(موي.

ليوحتىلعاهتردقمدعو،اهفئاظوءادأيفةيلكلاةءافكفعضببسبكلذو؛دنيماتيفتامعدمىلإنمزملايولكلالشفلاىضرمجاتحي

.يمضهلازاهجلايفمويسلاكلاصاصتماىلعدعاسييذلا[1.25(OH)وطيلًايجولويسفلعافلادنيماتيفىلإ25(OH)وطبللعافلاريغدنيماتيف

.ماظعلاروهدتنمّدحلل(لوريفيسلاكيلوك)ًايجولويسفلعافلاهلكشب(ًادجديدشرذحب)ًابلاغدنيماتيفىطعيو

عافتراىدمبةصاخلاصوحفلاجئاتنىلعًءانبىطعتيتلا،مويسلاكلاتامعدمميدقتبءدبلالبقمدلايفروفسوفلاةبسنيفمكحتلابجي

يذلا(1.25(OH)وطويراجتلامسالا)Rocaltrolلورتلاكورلالثم،دنيماتيفتامغدمنمديدعلاقاوسألايفرفاوتتو.مدلايفروفسوفلاةبسن

ةعرجلاادبتو.ةنمزملاةيلكلاضارمانعمجانلايولكلاماظعلاةيذغتءوسضرمو،مدلايفمويسلاكلاىوتسمضافخناةجلاعمةلاحيفاريثكديفي

.ًايمويمارجوركيم0.5ىلإاهتدايزنكميو،(0.25رday/9)مويلايفمارجوركيم0.25وحنبدنيماتيفتامغدمنمىلوألا

يفمويسلاكلاةبسنةظحالمىلعةبظاوملابجي،اذل.مدلايفمويسلاكلاىوتسمعافترايفبّبستتدقدنيماتيفومويسلاكلاتامعدمّنأركذُي

.مويسلاكلاوروفسوفلانملكصاصتماديزيدنيماتيفنألدنيماتيفتامعدمضيرملالوانتءانثأيفمدلايفروفسوفلاةبسنعبتتًاضيأبجي.مدلا

ةيلمعلمزاللاو،ًايجولويسفلعافلادنيماتيفعينصتىلعةيلكلاةردقمدعببسبضفخنتمسجلالئاوسيفمويسلاكلاةبسننأقبساممحضتي

،(Osteomalacia)ماظعلانيلضرم:لثم،ماظعلاضارمأًابلاغنوناعينمزملايولكلالشفلاىضرمّنإف،اذل؛ءاعمألايفمويسلاكلاصاصتما

OsteitisFibrosa(يسيكلايفيللاماظعلاباهتلاضرمو Cystica(.نع،نمزملايولكلالشفلاىضرمتابجويفمويسلاكلاةيمكةدايزبجياذهل

،علاطلاءوسلو،مويسلاكلاتانوكولجو،مويسلاكلاتانوبركو،مويسلاكلاتاتكاللثم،مويسلاكلاىلعةيوتحملاتابكرملاضعبضيرملاءاطعإقيرط

تامغدمميدقتّنإف،اذل؛ىلكلاىضرملهميدقتعنمياموهو،روفسوفلابًادجةينغًاضيأّدَعُتيتلاهتاجتنموبيلحلاوهمويسلاكلابينغلاردصملاّنإف

مدعلاحيفًايجولويسفلعافلادنيماتيفءاطعإوأ،مدلايفيعيبطلامويسلاكلاىوتسمىلعةظفاحملللثمألابولسألاوهىلكلاىضرملمويسلاكلا

.(ماظعلايفضرمدوجومدعلاحيف)مويسلاكلاتامغدملةباجتسالا

(IronNeeds)ديدحلاتاجاح-7

ىطعيو.طقفمهيلعديدحلاصقنضارعأروهظةلاحيفةزليدلاىلإنوعضخياليذلانمزملايولكلالشفلاىضرملطقفديدحلاىطعي

يولكلالشفلاىضرملمدلالقنبىصويالهنأركذلابريدجلاو.نمزملايولكلالشفللةبحاصملاايمينألاةجلاعملديرولاوأمفلاقيرطنعديدحلا

.نمزملا

Vitaminتانيماتيفلاتاجاح-8 Needs

يفةبئاذلاتانيماتيفلاتامعدملوانتىلإ(ةزليدلالبق)ةيئاذغلاةظفاحملابةجلاعملاةلحرملالخنمزملايولكلالشفلاىضرمجاتحي

يف(أ)نيماتيفىوتسمعافترالًارظننهدلايفةبئاذلاتانيماتيفللنمزملايولكلالشفلاىضرملوانتمدعبجينكلو.مفلاقيرطنعءاملا

.جالعللةمدختسملاةيودألاةيمسداضيل،كيلوفلاضمحنمةدئازتاعرجىلإضيرملاجاتحيدقامك،مسجلا

يفةضفخنمنوكتنيتوربلاةليلقةيئاذغلاةبجولانألًارظنتانيماتيفلاتامعدمنمزملايولكلالشفلاىضرمءاطعإبىصويهنإف،ماعهجوبو

.(د)نيماتيفوايمويمارجيللم500(ج)نيماتيفونيسكوديريبلاونيساينلاو(2ب)و(1ب)تانيماتيفنماهاوتحم

Liquidلتاوسلاتاجاح-9 Needs

مجحهيلإًافاضم،(قباسلامويلا)ةعاس24لالخزّرفملالوبلامجحىلعًءانبنمزملايولكلالشفلاىضرملةمزاللالئاوسلاةيمكبسحت

ىضرمىلإةبسنلابةريبكةلكشملئاوسلاّدَعُتال،رمألاعقاويفو.(رتليللم600-400)هريغوؤيقتلاولاهسإلاودلجلاوقرعلاعمةدوقفملالئاوسلا

نمتارتل(3–1.5)وحنىضرملامظعمىطعيثيح،ةيئاذغلاةظفاحملابةجلاعملالالخيأ،ةزليدلاةيلمعلنوعضخيالنيذلانمزملايولكلالشفلا

كئلوأةصاخ،ىضرملانازوأةبقارممتحياموهو،مدلامجحةدايزةجيتننزولاةدايزىلإيدؤيلئاوسلالوانتيفطارفإلانأبًاملع،ًايمويلئاوسلا
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،راطفإلالوانتلبقومونلانمظاقيتسالادنعًايمويهسفننزوضيرملاىلعنيعتي،لثملابو.نزولايفةدايزثودحلًابنجت،ةزليدللنوعضخينيذلا

لوبلاةيمكسايقملعتينأًاضيأضيرملاىلعنّيعتي،مويلااذهلالخلئاوسلالوانتنملالقإلاهيلعبجينزولايفةدايزثودحهتظحالمدنعو

ادوصلاوةوهقلاوياشلالثم،تارعسلانمةيلاخلاتابورشملابرشبنجتبىصويامك.اميدإلاروهظةعباتمو،ةلوانتملالئاوسلاةيمكو،ًايمويةزرفملا

.تارعسلانمامهاوتحمعفرلةوهقلاوأياشلاىلإركسلاةفاضإنكميو،تارعسلانمةيلاخلا

صم–ةلاحلاهذهيف–ضيرمللنكميو،سشطعلابًاساسحإضيرملاىدلنأنمدكأتلاةيذغتلايصاصتخاليغبني،اهعيمجلاوحألايفو

.فافجلاوأشطعلابساسحإلاليلقتل؛ةجلثمهكاوفحئارشوأ،جلثلانمتابعكم

DietaryTherapy)(ةيعانصلاةيلكلالامعتسا)ةزليدلاةيلمعلالخةيئاذغلاةجلاعملا-ب during Dialysis)

الةدرفنمةيئاذغلاةجلاعملاف،ةقيقد/تارتليللم(10-5)ىلإ(GFR)ةيلكلايفحيشرتلالدعمضافخناةلحرملاهذهيفضيرملايناعي

،(ةيلك)ديدجوضعةعارزىلإةلحرملاهذهلالخضيرملاجاتحيو.يولكلالشفللةبحاصملاةيعيبطلاريغةيضيألاتابارطضالايفمكحتلااهنكمي عمماع.(ةيعانصلاةيلكلالامعتسا)ةزليدلمعوأ

بجي،اذل.مدلايفةينيجورتينلاضيألاتافلخمىوتسملديدشلاعافترالانمةجتانلاضارعألاةجلاعملاهدحوةيئاذغلاةبجولايفكتال

جاتحيو.ةماسلاتافلخملاهذهنمصلختلل،(ةيعانصلاةيلكلا،هتيقنتلةذفنمهبشةيشغألالخمدلارارمإ)ةزليدلاةيلمعلضيرملاعاضخإ

نادقفةزليدلاةيلمعبّبسُتو.لقأوأةقيقدلايفتارتليللم(10-5)ىلإ(GFR)ةيولكلاتابيبكلاحيشرتلدعملصينيحةزليدلاىلإًابلاغىضرملا

نادقفىلإةفاضإلاب،(Haemodialysis)ةيعانصلاةيلكلابليسغةسلجلكءاميفتامارج(10-8)نيبحوارتتنيتوربلانمةريبكةيمكمسجلا

يولكلاليسغلاةيلمعراركتىلعبترتيو.اهريغو،نداعملاو،(كيلوفلاو،يبوجنيماتيف)ءاملايفةبئاذلاتانيماتيفلاو،زوكولجلاركسمسجلا

قوذتلاةساحفعضييذلارمألا،كنزلارصنعنادقفو،ةيبوركيملاتاباصإللهضّرعياّمم،نيتوربلانمةريبكةيمكمسجلانادقفةيعانصلاةيلكلاب

)Hypogeusia(،لكأللةيهشلانادقفو.

.(ةيعانصلاةيلكلالامعتسا)ةزليدلاةيلمعلالخنمزملايولكلالشفلاىضرممزلتيتلاةيئاذغلارصانعللنايبيتأياميفو

(ProteinNeeds)نيتوربلاتاجاح-1

ةدودحمةيمكدقفيةزليدلاةيلمعلعضخييذلاضيرملانكلو،ةزليدلادعبةمّدقملاكلتعمةزليدلالبقةمّدقملاةيئاذغلاتابجولاهباشتت

مارج(1.5–1.2)وحنبةزليدللنوعضخينيذلانمزملايولكلالشفلاىضرمديوزتبىصوي،اذل،نيتوربلاةصاخ،ةيئاذغلارصانعلاضعبنم

نم%75وحنىلعضيرملالصحينأبىصويو.مسجلايفنيتوربلاصقنوةيذغتلاءوسثودحبنجتل.ًايمويمسجلانزونممارجوليكلكلنيتورب

ًالدببيلحلانمنيبوكوأبوكلوانتنكميو،ضيبلاو،كامسألاو،نجاودلاو،ءارمحلاموحللاك،ةعفترملاةيويحلاةميقلاتاذةيذغألانمتانيتوربلا

.مدلايفروفسوفلاومويساتوبلاىوتسملًاعبتكلذو،نيتوربلابمسجلادادمإلموحللانم

اهدقفييتلاةينيمألاضامحألاةيمكفقوتتو،(Daysale)ليسغلاءاميفةينيمأضامحأ–ةزليدلاةيلمعءانثأيفً–ابلاغضيرملادقفي

.ةزليدلاةّدمو،(FlowRate)نايرسلالدعمو،(DialysisMembrane)ةزليدلاءاشغىلع(ةدحاولاليسغلاةسلج)ةدحاولاةزليدلايفضيرملا

ضامحألانمةعاس/تامارج3و،ةرحلاةينيمألاضامحألانمةعاس/دحاومارجوحنبةزليدلاءانثأيفدقفتيتلاةينيمألاضامحألاةيمكرّدقتو

ةزليدللهعوضخدنعنيتوربتامارج(10-5)وحندقفيضيرملانإف،ىرخأةرابعبو.(طبترملانيتوربلاىلإةفاضإلاب)ةيلامجإلاةرحلاةينيمألا

.تاعاس4ةّدمةيداعلا

ضرملايفنومكحتينيذلاىضرملامزلتيتلاكلتىلعديزتنيتوربلانم(ةزليدللنوعضخينيذلا)ىضرملاءالؤهةجاحنأقبساممحضتي

.ةعفترملاةيئاذغلاةميقلاتاذتانيتوربلالوانتىلإًابلاغ(ةزليدللنوعضخينيذلا)نمزملايولكلالشفلاىضرمجاتحيو.طقفةيئاذغلاةظفاحملاب

نمةيمكلقأنأانههركذردجياّممو،ةيساسأةينيمأضامحأيهةزليدلاءانثأيفدقفتيتلاةينيمألاضامحألانم(%40-30)ةريبكةبسننأل

ةميقلاتاذتانيتوربلالثمتثيح،مسجلانزونممارجوليكلكلنيتوربدحاومارجيهةزليدللعضخييذلاضيرمللاهئاطعإبىصوينيتوربلا

.ًايمويةلوانتملاتانيتوربلايلامجإنم(%75-65)نعلقيالامةعفترملاةيئاذغلا
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(EnergyNeeds)ةقاطلاتاجاح-2

ةجلاعملاةلحرملالختارعسلانممهتجاحعمةزليدلاةلحرملالخ(ةقاطلا)تارعسلانمنمزملايولكلالشفلاىضرمةجاحهباشتت

نمةيفاكتايمكلوانتّدَعُيو.مويلايفمسجلانزونممارجوليكلكلًارعس35نمرثكأىلإضيرملاجاتحييأ؛(ةزليدلالبق)ةيئاذغلاةظفاحملاب

Liquidand)لتاوسلاومويدوصلاتاجاح-3 Sodium Needs)

يلاثملانزولاىلعةظفاحملاوه،ةزليدلاءانثأنمزملايولكلالشفلاىضرمىدللئاوسلاو(مويدوصلاديرولك)حلملايفمكحتلانمفدهلاّنإ

.(ةيعانصلاةيلكلامادختسامدعتاقوأ)ةزليدلاتاجلاعمنيبامًايمويمارجوليك2ىلعديزتالنزولايفةدايزثودحبحمسيهنإذإ،مسجلل

يناعيضيرملاناكاذإءامرتليللم1000ىلإةفاضإلاب،ًايمويماعطلاحلمنمتامارج(6-4)يوحتةيئاذغتابجولوانتبكلذقيقحتنكميو

.(مويلايفًارتليللم50نملقأ)لوبلاسابحنا

حلمنمتامارج(6-4)يوحتةيئاذغتابجولوانتهنكميف،(مويلايًفارتليللم50نمرثكأ)لوبلاسابحنايناعيالضيرملاناكاذإاّمأ

ةصاخ)مسجلانمةدوقفملاءاملاةيمكاهيلإافاضم،ايمويءامرتليللم1000برشكلذكو،لوبلاعمةدوقفملاحلملاةيمكاهيلإافاضم،ايمويماعطلا

.(زَرفملالوبلامجح

بنجتل،لكىلعو،غاستسمريغماعطلالعجيهنكلو،ضيألايفلضفأمكحتىلإيدؤيدق(SaltRestriction)حلمللمراصلا(لالقإلا)ّدحلاّنإ

ةصحعزوتو.حلملانم(ةزليدلاءانثأيف)مراصلاّدحلابمازتلالا،يناقتحالابلقلالشفومدلاطغضعافترانوناعينيذلايولكلالشفلاىضرمىلع

نزولايفةدايزثادحإلرتليللم500و،(InsensibleLosses)ةسوسحملاريغدقاوفللرتليللم500صّصخُتثيحبًايمويلئاوسلانمرتليللم1000لا

.مارجوليك2اهرادقم

Fluidin)اهعيمجةلئاسلاةيذغألامصًخاضيأبجي Food)ةيذغألابسحُتثيح،(رتليللم1000)لئاوسلانمةرّرقملاةيمويلاةصحلانم

هكاوفلايفءاملاةبسّننأركذُي.امهريغو،ةظوبلاو،نيتاليجلا:لثم،لئاوساهفصوبةفرغلاةرارحةجرديف(ةلئاسةلاحيفدجوتيتلا)اهعيمج

يفلئاوسرتليللم1000وحنضيرملالوانتّدَعُياذهل.(%60-45)موحللاو،(%85–70)ةوهطملابوبحلاو،(%90-85)نيبحوارتتتاوارضخلاو

SevereFluid)ًامراصًاّدحمويلا Restriction)،كلذلناعذإلايفةبوعصىضرملاضعبدجيدقو.

.ًادجةفيعضلئاوسلاهذهنمصلختلاىلعمسجلاةردقنأل:لئاوسلانملقأتايمكىلإجاتحيةزليدللعضخييذلاضيرملانإف،ماعءاجوبو

.نزولاةدايزواميدإلابباصيضيرملانإف،ةلوانتملالئاوسلاةيمكضفخمدعلاحيفو

(PotassiumNeeds)مويساتوبلاتاجاح-4

ةظفاحملابةجلاعملاةلحرملالخةمزاللاكلتعممويساتوبلانم(ةزليدللنوعضخينيذلا)نمزملايولكلالشفلاىضرمةجاحهباشتت

ةيمكنملالقإلانكميهنإف،ًافنآركذامكو.مويلايفمويساتوبmEgمارجيللملاىفاكم(70-40)وحنبءالؤهةجاحرّدقُتو،(ةزليدلالبق)ةيئاذغلا

(PhosphorusNeeds)روفسوفلاتاجاح-5

نوعضخيالنيذلاىضرمللةرّرقملاكلتبةنراقمنيتوربلانمربكأةيمكىلإ(ةزليدللنوعضخينيذلا)نمزملايولكلالشفلاىضرمجاتحي

لبق)ةفاكىضرملاجاتحي،اهعيمجلاوحألايفو.روفسوفلانمربكأةيمكنولوانتيمهف،اذل؛يئاذغلامكحتلابةجلاعملاةلحرملالخةيلمعلاهذهل

،(Amphoje)و،(Basal-Ge):لثم،(يمضهلازاهجلايفهصاصتماللقتو،روفسوفلابطبترت)روفسوفللةطبارلاداوملاىلإ(اهدعبوةزليدلا

ءابطألامظعملمعتسيو.رتليللم100لكلتامارجيللم(5-4)نيباممدلاروفسوفىوتسمىلعةظفاحملاىلعروفسوفلاطباورلمعت.(Dialume)و

.ةدّدحملاةيئاذغلاةيّمجلامهلامعتسالبقًاركبمطباورلاهذه
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(CalciumNeeds)مويسلاكلاتاجاح-6

يهو،اهلنوعضخينيذلايولكلالشفلاىضرمةجاحعممويسلاكلل(ةزليدللنوعضخيالنيذلا)يولكلالشفلاىضرمةجاحهباشتت

.يئاذغلامويسلاكلاىلإةفاضإلاب،مويلايفمويسلاكمارج(1.5–1)

مريسرتليللم100/مارجيللم(11–10.5)نيباممريسلايفمويسلاكلاىوتسمىلعةظفاحملاىلإةزليدلاىضرملةيئاذغلاةجلاعملافدهت

.(PTH)يقردراجلانومرهزارفإفاقيإنمنكمتلل،(يعيبطلاىوتسملانمًاليلقىلعأ)

(IronNeeds)ديدحلاتاجاح-7

لوانتنأتبثدقو،مدلقنةيلمعمهلىرجتالنيذلاةزليدلاىضرمنم%25وحنىلع(OnDeficiency)ديدحلاصقنضارعأًابلاغرهظت

ىلإىضرملاءالؤهىدلديدحلاصقنىزعيو.(HemeIron)يمهلاديدحةصاخ،ماودلاىلعًاليلقنوكيديدحللنمزملايولكلالشفلاىضرم

وحنضيرملانادقفاذهببسيامبرو،ليسغةيلمعلكدعب(ةيعانصلاةيلكلازاهج)ةزليدلازاهجيفمدلانًمارتليللم(20-5)وحننادقف

ديزيدق(Anticogulant)طلجتللةعنامةدام(Heparin)نيرابيهلامادختساّنأكلذىلإفضأ.ًايونسديدحلانممارجىلإتامارجيللملاتائم

تاتيربكنمتاعرج(ةزليدللنوعضخيالنيذلا)نمزملايولكلالشفلاىضرمىطعياذهل.يئاعمألايدعملامدلانادقفو،يمحرلامدلانادقفنم

.ًايمويتاّرمثالثًامارجيللم320لدعمبمفلاقيرطنع(FerrousSultate)ديدحلا

(VitaminNeeds)تانيماتيفلاتاجاح-8

تانيماتيفلاىلإًامئادىضرملاجاتحيو،ةيذغأللمهلوانتةلقىلإًارظن،تانيماتيفلاتامعدمىلإًابلاغنمزملايولكلالشفلاىضرمجاتحي

.(يعانصلاليسغلا)ةزليدلاءاميفاهنادقفببسب،(1مقرقحلمرظنا)ءاملايفةبئاذلا

10و،تالوفلانمدحاومارجيللمو،جنيماتيفنممارجيللم100وحنىلإايمويةزليدللعضخييذلاضيرملاجاتحي،ماعهجوبو.مسجلايف(أ)

.يداعلاصخشللاهبىصوملااهسفن(تايمكلا)تارّرقملابتانيماتيفلاةيقبنمهتجاحىلعلصحينيحيف،نيسكودوريبلانمتامارجيللم

(LipidNeeds)نهدلاتاجاح-9

مدعةرهاظلو،مدلايفنوهدلاىوتسمعافترالنوضّرعتيدق،(ةيعانصلاةيلكلا)ةزليدللنوعضخينيذلانمزملايولكلالشفلاىضرّمنإ

بنجتل،ىرخأةرابعبو.ةيناويحلانوهدلانًمالدبةيتابنلاتويزلالامعتساةصاخ،كلذلةمزاللاتاطايتحالاذاختابجوياّمم،زوكولجلالّمحت

تاديرسلجلاىوتسمضفخلكلذو،ةيئاذغلاتابجولاوهطيف(ةدّدعتملاةعبشملاريغةينهدلاضامحألا)ةيتابنلاتويزلامادختساىلعصرحلا

بابسألانميهبلقلاضارمأنأتبثدقف،ةليوطةّدم(ىلكلاليسغ)ةزليدللنوعضخينيذلانمزملايولكلالشفلاىضرمىدلعفترملاةيثالثلا

ديزياّمم،مدلايفرولفلارصنععافترابّبسيهنأل؛رولفلانميلاخلاءاملالامعتسايولكلاليسغلالاحيفىصويو.ىضرملاءالؤهةافولةسيئرلا

.ماظعلاضارمأتافعاضمنم

نمزملايولكلالشفلاىضرملةيتاذغتابجوطيطخت

(Planning of Dietfor patients with Chronic Renal Failure)

FoodExchange)ةيئاذغلالئادبلاماظنلَمعتسُي System)ضيرملالوصحنمضيهنأل،يولكلالشفلاضيرملةيئاذغتابجوطيطختلًابلاغ

بيكرتلالودجمادختسابةيئاذغلاةبجولايفمويساتوبلاومويدوصلاونيتوربلاتايمكديدحتنكميو.ةيئاذغلارصانعلانمًابيرقتهتاجاحمظعمىلع

(2-9لودجلارظنا)روفسوفلاومويساتوبلاومويدوصلاونيتوربلاةدودحمةيئاذغتابجوطيطختيفمدختسملاةيئاذغلالئادبلليئايميكلا

ًاقحالاهنعثدحتنس)يولكلالشفلاىضرمتابجوطيطختبةصاخلا(ExchangeLists)ةيئاذغلالئادبلامئاوقمادختساكلذكو،ىلكلاىضرمل

.(هللاةئيشمب
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ةينيجورتينلاضيألاتافلخمزيكرتعافتراضارعأنمصلختلايفًاضيأاهنمدافتسيو،طسوتملايولكلالشفلاىضرملةداعتابجولاهذهمّدقت

طيسبليدعتلتابجولاهذهعضختو.ةبجولايفنيتوربلاةيمكنمّدحلاىلإضيرملاةجاحلبقجالعلاةيادبيفتابجولاهذهمّدقتنأبجيو.مدلايف

.(ةزليدلا)ىلكلاليسغبضيرملامايقلاحيف

ىضرملمويساتوبلاومويدوصلاونيتوربلاةدودحمةيئاذغتابجوطيطختيفةمدختسملاةيئاذغلالئادبلامئاوقلزجومصيخلتيتأياميفو

:(2-9لودجلارظنا)يولكلالشفلا

MilkExchange)بيلحلالئادبةمتاق-1 List)

،مويدوصلانًمامارج60و،نيتوربلانمتامارج4وحنىلعبيلحلالئادبةمئاقيف(بيلحلانمبوكفصن)دحاولاليدبلايوتحي

،مويساتوبلاومويدوصلابةينغلابيلحلاتاجتنمرابتخابنجتبجيو.(2-9)لودجلارظنا،مويساتوبلانمًامارج175و،روفسوفلانممارج100و

نمبوكفصّندَعُيو.(MilkMixes)ةيبيلحلاتاطولخملاو،(MilkShake)ينبللاقوفخملاو،ةظوبلاو،زكرملابيلحلاو،ةتالوكوشلاببيلحلا:لثم

بيلحلايولكلالشفلاىضرمىطعُيو.(ًادحاوًابوكتسيل)ةدحاوةصح–ىلكلاىضرملةيئاذغلاتابجولاطيطختلاحيف–(ًامارج120)بيلحلا

.مويساتوبلاوروفسوفلابينغهنأل،ةدودحمتالدعمب

MeatExchange)موحللالتادبةمتاق-2 List)

ًامارج75و،مويدوصلانمًامارج25و،نيتوربلانمتامارج7وحنىلع(اهلداعياموأًامارج30)موحللالئادبةمئاقيفدحاولاليدبلايوتحي

موحللا:لثم،حلملانمةعفترمبسنىلعيوتحتيتلاموحللارايتخابنجتبجيو.(2-9)لودجلارظنا،مويساتوبلانمًامارج90و،روفسوفلانم

يتلانابجألاو،نوملسلاو،تروفكنارفلاو،ةجنرلاو،اليدترملاو،ةنوتلاو،نيدرسلاو،(Luncheon)نويشنللاو،قجسلاو،ةنخدُملاوةحلمُملاوةبلعملا

(صصحلا)لئادبلاددع(1-9)لودجلاحضويو.(يرسيوسلانبجلاو،يكيرمألاو،جاتوكلاو،رديشلاةنبج)ةحولملانمةعفترمًابسنيوحت

محلو،مسدلاةليلقلاموحللالوانتبىصويو.نيتوربلانمًامارج60وأ40وأ30وأ20يوحتةيئاذغةبجوطيطختلاحيفاهبىصوملاةيئاذغلا

.رقبلاوبنرألاوفورخلا

VegetablesExchange)تاوارضخلالتادبةمتاق-3 List)

روفسوفلاومويدوصلاونيتوربلانمةفلتخمتايمكىلع(مارج100وأ،ةجزاطلاوأةوهطملاتاوارضخلانمبوكفصن)دحاولاليدبلايوتحي

.(2-9)ةيئاذغلالئادبلليئايميكلابيكرتلالودجيفحضوموهامك،مويساتوبلاو

ًادجًاعفترمو،ًاضفخنمةعومجملايفمويساتوبلاىوتحمنوكيو،الاةعومجمو،Iاةعومجمو،|ةعومجم:يه،تاوارضخللمئاوقثالثدجوت

.IIاةعومجملايف

ىلعدعاسي،اهزبخلبقتاعاسةّدعءاملايف،سطاطبلاةصاخ،(حئارشةئيهىلعةعطقم)تاوارضخلاسمغنأانههركذردجياّممو

ايلوصافلا:لثم،اهيفمويساتوبلازيكرتعافترالاهبنجتبجييتلاتاوارضخلانمديدعلاكانهو.اهيفعفترملامويساتوبلازيكرتنمصلختلا

ةرشقملاريغسطاطبلاو،ءالزابلاو،خنابسلاو،(RawCarrots)جزاطلارزجلاو،جزاطلايلوكوربلاو،اميلايلوصافو،ةفاجلاايلوصافلاو،ةزوبخملا

.ةدّمجملاوأ

،ةلكشُملاتاوارضخلاو،بلعُملارجنبلاو،تفللاو،خنابسلاو،رزجلا:يهف،مويدوصلانماهاوتحمعافترالاهبنجتيغبنييتلاتاوارضخلااّمأ

،صمحلاو،سدعلاو،لوفلا:لثم،ةسبايلاتاوارضخلالوانتيفلادتعالاو،ةيلقملاتاوارضخلاعاونأعيمجلوانتنععانتمالابجيامك.فوفلملاو

.ءالزابلاو،ايلوصافلاو
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.ىلكلاىضرملنيتوربلانمًامارج60و،40و،30و،20ىلعيوتحتةيئاذغتابجوجذامت:(1-9)لودجلا

ةيوتحمةبجو

نممارج20ىلع

نيتوربلانيتوربلانيتوربلانيتوربلا

صصحلاصصحلاىصصحلاىصصحلا

4 بوك/42بوك41/2بوك41/2بوك/2بيلحلا

:موحللالئادب

7 1 7 1 7 1 7 1 ضيبلا

28 4 14 2 7 1 - - موحللا

:تاوارضخلالئادب

2 2 2 3 2 2 2 2 اةعومجملا

2 1 2 1 2 1 - - Iاةعومجملا

:هكاوفلالئادب

2 4 1.5 3 1.5 3 1.5 3 هكاوفلا

:زبخلالئادب

ضفخنملازبخلا

- - 1 3 1 3 1 3

نيتوربلا

14 7 8 4 6 3 4 2 ةوهطملاتايوشنلا

:نوهدلالئادب

جةبغرلابسحجةبغرلابسحجةبغرلابسحجةبغرلابسحنوهدلا

يرايتخايرايتخايرايتخايرايتخا:ةعونتمةيذغأ

ًامارج60-ًامارج40-ًامارج3-ًامارج20:تانيتوربلايلامجإ

.Anderson, etal م1982):عجرملا(

.طقفبوكفصندحاولابيلحلاليدبلداعي*

FruitsExchange)هكاوفلالتادبةمتاق-4 List)

نيتوربلانمةفلتخمتايمكىلعهكاوفلالئادبةمئاقيف(امهلداعياموأ،ريصعبوكفصنوأ،ةريغصةدحاوةّبح)دحاولاليدبلايوتحي

.(2-9)ةيئاذغلالئادبلليئايميكلابيكرتلالودجيفحضوموهامك،مويساتوبلاوروفسوفلاومويدوصلاو

يفًادجًاعفترمو،ًاضفخنمةعومجملايفمويساتوبلاىوتحمنوكيو،ةعومجمو،ةعومجمو،ةعومجم:يه،هكاوفللمئاوقثالثدجوت

،(اهترشقيفمويساتوبلازكرتي)اهرشقبلكؤتيتلاهكاوفلاصخياميفو.تاوارضخلاوموحللاوبيلحلاىلإةبسنلابلاحلاوهامكلاةعومجملا

ىصوي،اذل،ةئبعتلالولحمىلإلقتنادقنوكياهيفمويساتوبلامظعمنإف،ةبلعملاهكاوفلاىلإةبسنلاباّمأ.ىلكلاىضرملاهفصودنعرذحلابجي

هكاوفلاىلعةبلعملاهكاوفلالضفت،ماعهجوبو.ىلكلاىضرملةهكافلانمعونلااذهميدقتدنع(يركسلالولحملا)ةئبعتلالولحمنمصلختلاب

ليلاحميفةبلعملاكلتنعةزكرمةيركسليلاحميفةبلعملاهكاوفلالضفتامك.ةيرارحلاتارعسلاباهانغو،اهيفمويساتوبلاةلقببسبةجزاطلا

.رئاصعلاوأةففخم
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:ثالثلاهكاوفلالئادبمئاوقلانايبيتأياميفو

(نيت)طامحةّبحوأ،(ًامارج115)ةريغصةجزاطةحافتةبحوحنبةمئاقلاهذهيفدحاولاليدبلارّدقي:(1)هكاوفلاةعومجمةمئاق•

نمبوكفصنوأ،(Syrup)يركسلولحمنمةدئاميتقعلمعمبلعُملاخوخلانمةدحاوةبحوأ،ةريبكيفسويةبحوأ،ةريبكةجزاط

،(فصنوةّبح)بلعُملاخوخلاو،تورفبيرجلاو،قيلعلاو،(Blueberries)(قرزأتوت)ةيبنعلارمت:ةيتآلاةعطاقملاهكاوفلاىدحإ

(ًامارج120)بوكفصنوأ،سانانألاو،ىرثمكلاوحافتلاسورهمو،ةجزاطلاةلوارفلاو،ةيركسلاليلاحملادحأنمةدئاميتقعلمعم

رذبنودنمبنعتابح10وأ،نوميللاريصعو،ىلحملادّمجملابنعلاريصعو،بلعُملاحافتلاريصع:ةيتآلارئاصعلادحأنم

.ةيركسلاليلاحملادحأنمفصنوةقعلمعم،بلعُملاسانانألانمةدحاوةحيرشوأ،(ًامارج50)

ةبحفصنوأ،نيراتكنةبحفصنوأ،ةجزاطخوخةّبحوحنبةمئاقلاهذهيفدحاولاليدبلارّدقي:(11)هكاوفلاةعومجمةمئاق•

Apricotشمشملاقيحربارش:ةيتآلاهكاوفلاىدحإنمبوكفصنوأ،خيطبلانم(ًامارج160)دحاوبوكوأ،ةجزاطتورفبيرج

(Nectar)،ةالحملاةدّمجملاةلوارفلاو،فاصنأعطقُملابنعلاو،ةلكشملاهكاوفلاو،بلعُملانيتلاو،بّلعُملازركلاو،جزاطلازركلاو،

.سانانألارباصعو،جزاطلانوميللاريصعو،تورفبيرجلاريصع:ةيتآلارئاصعلادحأنم(ًامارج120)بوكفصنوأ

،(ًامارج90)مجحلاطسوتملازوملانمةبحفصنوحنبةمئاقلاهذهيفدحاولاليدبلارّدقي:(IIا)هكاوفلاةعومجمةمئاق•

بوكفصنوأ،(ًامارج160)عطقملاماقشلانمبوكوأ،(ًامارج180)لاقتربةبحوأ،جزاطلاشمشملانمةلماكتاّبح3وأ

وأ،بلعُملاشمشملا:ةيتآلاهكاوفلاىدحإنمبوكفصنوأ،قوقربلاريصعنمبوكفصنوأ،لاقتربلاريصعنم(ًامارج120)

.ىلحملاوهطملاقوقزبلا

يوحتيتلاةدّمجملاوةففجملاهكاوفلاميدقتنععانتمالابجيهنإف،ىلكلاىضرملمويساتوبلاومويدوصلاةليلقةيئاذغةبجوطيطختدنع

.بيبزلاو،قوقربلاو،خوخلاو،زركلاو،وداكوفألاو،شمشملاو،زوملا:لثم،ةجزاطلاهكاوفلاضعبكلذكو،مويدوصلاتاتيربك

BreadExchange)زبخلالئادبةمتاق-5 List)

ةتوافتمتايمكىلعزبخلالئادبةمئاقيف(امهلداعياموأ،ةنوركملاوأزرألانمبوكفصنوأ،ةدحاوزبخةحيرش)دحاولازبخلاليدبيوتحي

.(2-9)ةيئاذغلالئادبلليئايميكلابيكرتلالودجيفحضوموهامك،روفسوفلاومويساتوبلاومويدوصلاونيتوربلانم

:(نيتوربلاضفخنملا)(Gulin)نيتولجلاعوزنملازبخلاميدقت،نيتوربلانمًامارج(40-20)يوحتةيئاذغةبجوطيطختدنعىصويو

زبخلا:لثم،اهلوانتيولكلالشفلاىضرمليغبنيالزبخلانمعاونأدجوت،لباقملايفو.ةضفخنم(نيتولجلا)حمقلانيتوربلةيجولويبلاةميقلانأل

،سطاطبلاحئارشو،(راشفلا)ةحلمملاةرذلاو،(ةيراجتلا)ةزوبخملاتاجتنملاو،(BakingPowder)زيبخلاقوحسموأةريمخلانمعونصملا

عوزنملاحمقلاقيقدمادختسانكميو.زبخلاادوصو،ضيبلاضايبو،زيبخلاقوحسميوحتيتلاةحلاملاتانجعملاو،حلمهلاشهلاتيوكسبلاو

.تازوبخملانماهريغوأ،كيكلاوأ،تيوكسبلاوأ،زبخلاعينصتلنيتالجلا

FatExchange)نوهدلالتادبةمتاق-6 List)

،زوجلاوزوللا:لثم،تارسكملالوانتًايئاهنعنميو.(ماعطةقعلم)زينوياملاوأ،حلمُملانيرجراملاوأ،ةحّلمُملاةدبزلاميدقتبىصويو،(مويساتوبلا

.حلمُملانهدلامادختساعنميامك.قدنبلاو،قتسفلاو

MiscellaneousExchange)ةعونتملاةيذغألالئادبةمئاق-7 List)

نولوانتينيذلايولكلالشفلاىضرمىلعنيعتيو.مويساتوبلاو،مويدوصلاو،روفسوفلاو،نيتوربلانمهاوتحميفرخآلانعليدبلكفلتخي

،يلجلاو،ىبرملاو،لسعلا:لثم،تارعسلابًادجةينغلا(تارديهوبركلاةصاخ)ةعونتملاةيذغألالوانتنماورثكينأنيتوربلاةليلقةيئاذغتابجو

.ةقاطلانممهتجاحلماكنيمأتلكلذو،ةرذلاوأزرألااشنو،ةهكنلاتابسكمو،ركسلاو
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لوصحنامضلو.نيتوربلانماهولخو،(نداعملا)تاتيلورتكلإلانماهاوتحمةلقو،تارعسلانماهاوتحمعافترابةعونتملاةيذغألازّيمتت

ةفاضإنكميامك.ةيرارحلاتارعسلانمامهاوتحمعفرلكلذو،ركسلاامهيلإًافاضمةوهقلاوياشلالوانتيهنإف،ةقاطلانمةيفاكةيمكىلعضيرملا

.هكاوفلارئاصعىلإركسلا

مويدوصلاومويساتوبلاونيتوربلاةدودحمةيئاذغتابجوطيطختيفةمدختسملاةيئاذغلالئادبلليئايميكلابيكرتلا(2-9)لودجلاحضوي

،(مارجيللم1000)مويدوصلاو،(ًامارج40)نيتوربلاةدودحمةيئاذغةبجولًاجذومن(3-9)لودجلاحضويو،ىلكلاىضرملروفسوفلاو

.نمزملايولكلالشفلاىضرمل(مارجيللم1600)مويساتوبلاو

مويساتوبلاونيتوربلاةدودحمةيئاذغتابجوطيطختةئيبةمدختسملاةيئاذغلالئادبلليئايميكلابيكرتلا:(2-9)لودجلا

.ىلكلاىضرملاروفسوفلاومويدوصلاو

مويدوصلا

(مارجيللم)(مارجيللم)(مارجيللم)

:بيلحلالئادب

85 175 100 60 4 150 بيلحلا. بوك1/ونهدلالماكلا

(امارج120)

:"موحللالئادب

(1)40 65 100 60 7 75 ةدحاوةضيبضيبلا

(امارج55)

S 90 75 25 7 75 ةدحاوةيقوأكامسألاوموحللا

(امارج30)

:"تاوارضخلالئادب

(95-70) 100 25 7 3–1 20 بوك1/2اةعومجملا

(95-70) 175 35 20 3–1 20 بوك/2 Iاةعومجملا

(95-70) 280 40 20 3–1 20 بوك1/2الاةعومجملا

:هكاوفلالئادب

(95-70) 85 15 2 0.5 60 بوك/2اةعومجملا

(95-70) 170 15 2 0.5 60 بوك1/2 Iاةعومجملا

(95-70) 300 25 5 1 60 بوك/2الاةعومجملا

:"زبخلالئادب

35 40 4 150 2 70 ةدحاوةحيرش(ضيبألا)يداعلازبخلا

(90-80) 8 رفص700.310ةدحاوةحيرشنيتوربلاضفخنملازبخلا

(90-80) 30 30 1 2 70 بوك/2ةوهطملاتايوشنلا

:"نوهدلالئادب

رعسلصرفص501رعسلص45ةريغصةقعلمحّلمُمنهد

رعسلصرفص1رعسلصرعسلص45ةريغصةقعلمحّلمُمريغنهد

رعسلصرفصرفص1980رعسلصرفصةريغصةقعلم:ماعطلاحلم
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.ءاملا(%)ةبسنXةدحاولاةصحلانزو=ةدحاولاةصحلاخيبءاملاةيمك–1

.لكأللةهكنومعطءاطعإلتاراهبلامادختسانكميو،حلمنودنمةوهطم-2

،رجنبلا)نيتوربلانمدحاومارجىلعيوتحتيتلااةعومجملا:يه،تاعومجمثالثىلإتانيتوربلانماهاوتحمبسحتاوارضخلامسقت-3

ىلعيوتحتيتلالاةعومجملاو،(لجفلاو،دوسألاناجنذابلاو،(ولحلا)درابلالفلفلاو،رايخلاو،فوفلملاو،رزجلاو،سخلاو،مطامطلاوءايلوصافلاو

،ةرذلا)نيتوربلانمتامارجةثالثىلعيوتحتيتلاالاةعومجملاو،(عرقلاو،ةيمابلاو،سطاطبلاو،خنابسلاو،طيبنرقلاو،عقفلا)نيتوربيمارج

.(نويلهلاو،يلكوربلاو،ةلكشملاتاوارضخلاو،ءالزابلاو

ةيئاذغلاةبجولانيبمويدوصلاةيمكنمديزتاهنأل،كيكلاو،ةبيرغلاو،رئاطفلا:لثم،حمقلااشننمةعنصملاةيذغألاميدقتنععانتمالابجي-4

.نمزملايولكلالشفلاضيرملةططخملا

بغراذإتاوارضخلاتيزوأ،ةحلمملاريغةدبزلاوأ،نيرجراملامادختساضيرمللنكمي–5

مويساتوبلاو،(مارجيللم1000)مويدوصلاو،(ًامارج40)نيتوربلاةدودحمةيئاذغةبجوجذومت:(3-9)لودجلا

.نمزملايولكلالشفلاىضرمل(مارجيللم1600)

ددع)لئادبلاتاعومجم

ريداقملاوةيذغألاعاونأ

175 100 60 4 بيلحلا( ًامارج120)بيلحلانمبوك1/2(ةدحاوةصح)

65 100 60 7 ةقولسمةضيب(صصح3)موحللا

أ،حاحدلانم(ًاماح60)ناتصح

180 150 50 14 وا،جاجدلانم(امارج)ن

حلمملاريغيوشملارمحالامحللا

تاوارضخلا

-- :)3 )صصح

100 25 7 1 امارج100)ةقولسمسطاطبةبحاةعومجملا-أ(

*همه*.1.1

100 25 7 1 ريغةوهطملاايلوصافلانمبوك2

ةحلمملا

175 35 20 2 سخوأ،جزاطلارزجلانمبوك1/2 Iاةعومجملا–ب

:(صصح3)هكاوفلا

85 15 2 0.5 تابح10)ىتانببنعاةعومجملا-أ(

170 15 2 0.5 ةلكشملاهكاوفلانمبوك2 Iاةعومجملا–ب

170 15 2 0.5 جزاطلانوميللاريصعنمبوك2

:(صصح9)زبخلا

كلرعت9-كتت

90 90 3 5 حلمملاريغزرالانمبوك1.5ةحلممريغتايوشن-أ

40 40 1 2 خفتنملاحمقلانمبوك4%
ه.*.و:مهتوه*.م

. ضفخنملازبخلانمحئارش5حلممريغزبخ–ب
40 رعسلص1.550

نيتوربلا

(تاوارضخلاوزرألاوهطل)نوهدلا

:(ةصح11)

. - نم(امارج55)ةريغصةقعلم11

رعسلص55011رعسلص.-
كلووح

حلمملانيرجراملاوا،ةدبزلا

.ا
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ددع)لئادبلاتاعومجم

(صصحلا

ريداقملاوةيذغألاعاونأ
(مارجيللم)(مارجيللم)(مارجيللم)(مارج)

(ًامارج15)لسعلانمةدئامةقعلم

(ًامارج30)ىبرملانمةدئاماتقعلم

(بوك2)ياشلانملم90

20)ركسلانمةريغصقعالم4

(ًامارج

1390 621 814 39 عومجملا

ةعونتمةيذغأ

:ةجاحلابسح

.لئاوسلانمًارتليللم650وحنىلعةبجولاهذهيوتحت*

نمزملايولكلالشفلاىضرملةيراجتةيتاذغتاجتنم

(Commercial Products for Patients with Chronic Renal Failure)

ةرفاوتملاةيراجتلاةيئاذغلاتاجتنملاضعبدوجوىلإةراشإلانمّدبال،نمزملايولكلالشفلاىضرملةيئاذغتابجوطيطختنعثيدحلادنع

يفيئاذغلاضيألاتافلخمعافتراىضرملةيئاذغلاةجلاعملاةيلمعلهسيتاجتنملاهذهلوانتّنإذإ،ىضرملاءالؤهلًاصيصخةزهجملاوقاوسألايف

(Unsalted Margarine) حّلمُملاريغنيرجراملا –

ريغةدّدعتملاةينهدلاضامحألابًادجينغهنكل،حلملاونيتوربلانمًامامتولخيوهو،تارعسللًازكرمًاردصمحلمُملاريغنيرجراملاّدَعُي

.ةعبشملا

(Nondairy Creamers) ةيبيلحلاريغةدشقلا –

،(Poly–Perx):اهلاثمو،روفسوفلانمضفخنملااهاوتحمبةيبيلحلاريغةدشقلازّيمتت

ةدشقزيمتتو،روفسوفلانمعفترملااهاوتحمبزيمتتيتلابيلحلاتاجتنمنمًالدبةداعةيبيلحلاريغةدشقلامَدختسُت.(Coffee-Rich)و

(Poly–Perx)زبخلاوأ،بوبحلاعمةيبيلحلاريغةدشقلامادختسانكميو.نيتوربلاومويدوصلانمضفخنملااهاوتحمب.

(Salt–Free Bread) حلملانميلاخلازبخلا –

Salt– ) حلملانميلاخلاسشهلاتيوكسبلاو،حلملانميلاخلازبخلا:لثم،حلملانمةيلاخلاتازوبخملاضعبرجاتملاوزباخملايفرفاوتي

(Salt–Free Pretzels.) حلملانميلاخلايدقعلاتيوكسبلاو ،)Free Crackers

Low–Protein)نيتوربلاةليلقلاتازوبخملا– Baked Goods)

.Low–Pro)نيتوربلاليلقلا(ةبيرغلا)كعكلاو،نيتوربلاضفخنملازبخلا:لثم،نيتوربلاةليلقلاتازوبخملاضعبقاوسألايفرفاوتي

. (Aproten Rusks) طامسقبلاو( صمحمزبخ) ، (Cookies

CarbohydrateNutritional(ةيتارديهوبركلاةيئاذغلاتامغدملا– Supplements–اAI)

–Hy)و،(Polycose):لثم،عونلااذهنمتامغدمقاوسألايفرفاوتي Cal)،و(Cal–Plus).

(Mixed Fat and Carbohydrate Nutritional Supplements) نهدلاوتارديهوبركلاتامغدم –

.(Controlyte):اهلاثمو،قاوسألايفتامغدملاهذهرفاوتت

CommercialLiquid)ةيراجتلاةلئاسلاتابجولاتامغدم– Diet Supplements)
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–Amin(:اهلاثمو،قاوسألايفتامعدملاهذهرفاوتت Aid(%و(Travasorb– Renal(،ةصصخميهو

نمةليلقتايمكبمسجلاّدمتيتلااهتانيتورببو،(EAA)ةيساسألاةينيمألاضامحألانماهانغبزاتمتو،ىلكلايفضرمبنيباصملاىضرملل

.تارعسلاىلامجإ

مدلايفنوهدلاىوتسمعافتراببحاصملانمزملايولكلالشفلاىضرملةيتاذغلاةجلاعملا-ج

(Dietary Therapyfor Patients with Chronic Renal FailureAccompanied with Hyperlipidemia)

دالاىفتانيتيللاىوتًءافترا(UremicPatients)مدلاىفةينيجورتينلاضيألاتافلخمىوتافتراىضذاعددق
مدلايفاوربوبيللاىوتسمعمدلايفةينيجورتينلاضييوتسمعافتراىضرميلاعي

)Hyperliproproteinemia(عوننم(IV)لورتسلوكللليلقعافتراوأيعيبطىوتسمهبحاصي،مدلايفةيثالثلاتاديرسيلجلاىوتسمعافتراوهو؛.

.نمزملايولكلالشفلاىضرمةافولةسيئرلابابسألانمبلقلاضارمأّدَعُتو

نم(ىصقألادحلالوانت)ّدحلاو،تارعسلالوانتنملالقإلاوه،(IV)عوننممدلايفتانيتوربوبيللاىوتسمعافتراةجلاعميفساسألاّنإ

ةدّدعتملاةعبشملاريغةينهدلاضامحألاةبسنةدايزو،مويلايفمارجيللم300نملقأىلإلورتسلوكلالوانتنمّدحلاو،ةطيسبلاتايركسلالوانت

.ةعبشملاةينهدلاضامحألاىلإ

ءالؤهنإف،اذل؛(ةدئازتسيل)ةيفاكريغًابلاغنوكت،نمزملايولكلالشفلاىضرماهلوانتييتلاتارعسلاةيمكنإف،فورعموهامكو

ةجلاعملالثمتت،ىرخأةرابعبو.(17)عوننممدلايفتانيتوربوبيللاىوتسمعافترابمهتباصإلاحيفتارعسلانملالقإلاىلإنوجاتحيالىضرملا

.ةدّدعتملاةعبشملاريغنوهدلا

نمزملايولكلالشفلاىضرملةيتاذلاغلاةجلاعملاعبتت

(Following Dietary Therapy for Patients with Chronic Renal Failure)

،نمزملايولكلالشفلاضيرملةيئاذغلاةبجولاةمءالمىدمةفرعمىلع،ةينيتورلاةيئايميكلامدلاتارابتخاو،ةيدسجلاصوحفلالمعدعاسي
-- وم

(Criteria)ىرخألاريياعملاو،(LaboratoryTest)ةيلمعملاتارابتخالاضعبيتأياميفو.ةيئاذغلاةبجولاىلعليدعتثادحإىلإةجاحلاةفرعماذكو

(Protein) نيتوربلا –

،نمزملايولكلالشفلاىضرمىدلمدرتليللم100لكلًامارجيللم(80-60)نيبام(BUN)مدلايفايرويلانيجورتينىوتسمحوارتينأبجي

يفمايأ3،ىرخأوةزليدةسلجنيبةلصافلاددُملالالخ)ّدحلااذهىلعىوتسملادازلاحيفو.عوبسألايفتاّرمثالثةزليدللنوعضخينيذلا

يفنادقفوصقنكلانهناكاذإاّمأ.(ًاليلقًادئازوأ،ًاتباثضيرملانزوناكاذإ)ةلوانتملانيتوربلاةيمكةدايزىلعكلذلد،(ةيدايتعالالاوحألا

.مسجلايفةينيتوربلاةجسنأللمّدهتدوجوينعياذهف،نزولا

(Calories) تارعسلا –

سكعيدقو.ةلوانتملاتارعسلاددعضافخنالًاسيئرًارشؤمّدَعُي،يلاثملاهنزوىلعةظفاحملاىلعنمزملايولكلالشفلاضيرمةردقمدعنإ

.تارعسلانمفاكريغًاددعنولوانتينيذلاىضرملاىدلةينيتوربلاةجسنألامّدهت(BUN)لاعافترا

Saltand)ءاملاوحلملا– Water)

.ءاملاوماعطلاحلملوانتيفطارفإلاسسكعت،مدلايفيعيبطلامويدوصلاىوتسملةبحاصملا(ةزليدلاتاسلجنيب)ضيرملانزوةدايزنإ

.حلملاسيلو،طقفلئاوسلالوانتيفطارفإلامدلايفمويدوصلاىوتسمضافخنالةبحاصملانزولاةدايزسكعتنيحيف

حلملاةيافكمدعبّبسي،لباقملايفو.مدلاطغضعافتراو،يناقتحالابلقلالشفو،اميدإلايفمويدوصلالوانتيفطارفإلاضارعأ:سدق
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.نزولانادقفو،مدلايفايرويلانيجورتينعافتراو،لوبلازارفإفعض:اهنم،ةّدعتافعاضملوانتملا

(Potassium) مويساتوبلا –

.(Acidosis)مدلاةضومحعافتراوأ،هنمةلوانتملاةيمكلاةدايزمدلايفمويساتوبلاىوتسمعافتراسكعي

(Phosphorus) روفسوفلا –

.يئاذغلاروفسوفلانمةدئازتايمكلوانتاّمإو،روفسوفللةطبارلاداوملالوانتلامهإاّمإ:مدلايفروفسوفلاىوتسمعافتراسكعيدق

ىلكلاضارمأبةلصتاذحئاصنوةمهمةيئاذغتامولعم

(Dietary Information and Advices Related to Renal Diseases)

ىوتسمعافتراببسبماعطللةيهشلانادقفوه،نمزملايولكلالشفلاةلاحيف(لازهلا)ةيذغتلاءوسثودحلسيئرلاببسلاّنإ•

ريغو،(Bland)معطلاميدعماعطلالعجياّمم،قوذتلاةساحيفًافعضبّبسُيمدلايفايرويلاىوتسمعافترانأامك.مدلايفايرويلا

.لازهللةبحاصملاضارعألاسكعتدقةحيحصلاةيذغتلاّنإف،اذهل.غاستسم

ثودحو،ةيئاذغلاتابجولاةيافكمدعةجيتن؛مدلايفايرويلاىوتسمعافترالاحيف)WastingSydrome(لازهلاةمزالتمثودح•

ةمواقمو،يقردراجلانومرهزارفإطرفلثم،يولكلالشفللنيبحاصمددغلاتانومرهيفللخوبارطضاو،تانيتوربلاضيايفرّيغت

.همسجنمةيئاذغلارصانعلاضعبضيرملانادقفىلإىضفتةزليدلاةيلمعّنأكلذىلإفضأ.نيلوسنألا

مكحتيضيرملاناكأءاوس،نمزملايولكلالشفلابباصملاضيرملل(ةدروألابنقَحلا)ةلماشلاةيوعملاريغةيذغتلاميدقتةيناكمإ•

.ةزليدللعوضخلالبقو،ضرملابةباصإلاةيادباهسراميأدبيتلاةيئاذغلاةظفاحملامأ،ةزليدلاقيرطنعضرملايف

KidneyStones)ىلكلاتايصحـد or Renal Calculi or Nephrolithiasis)

نوكت.ةيئاذغلاتاداعلاو،وجلاةرارحببسب،ةيبرعلالودلاةصاخ،ملاعلالودنمديدعلايفةرثكبةرشتنملاضارمألانمىلكلاتايصّحدَعُت

بلاحلاىلإهرورملبقلوبلاىقلتييذلا(KidneyPelvis)ةيلكلاضوحيفنّوكتتيهو،ةريبكوأ،مجحلاةطسوتموأ،ًادجةريغصتايصحلاهذه

)Ureter(،ةديدعلماوعدجوت.مالآثودحوباهتلابةباصإلاىلإيدؤياّمم،ةيلوبلاةناثملاىلإةيلكلانملوبلالقنييذلابلاحلالخادنّوكتتدقو

ضارمأبةباصإلاو،مويسلاكلليلوبلازارفإلانمديزييذلا،يقردراجلانومرهلةيقردراجلاةدغلازارفإطرف:اهنم،ىلكلاتايصحنّوكتبّبست

.(Antiacids)ةضومحلاتاداضملوانتيفطارفإلاو،مويسلاكلانمةريبكتاعرجلوانتبجلاعييذلاماظعلاةشاشهلثم،ماظعلا

نمطيلخوأ،)CalciumOxalate(مويسلاكلاتالاسكوأوأ،)CalciumPhosphate(مويسلاكلاتافسوفنمًاساسأىلكلاتايصحنّوكتت

UricAcid)كيلوبلاضمحتايصحدوجوًادجردنيو.ًاعمنينثالا Stones).

دّدحييذلاوهةنّوكتملاتايصحلاعونّنإف،يضماحلاطسولايفبوذترخآلااهضعبو،يدعاقلاطسولايفبوذتىلكلاتايصحضعبّنأامبو

لدعمفعضوهىلكلاتايصحبلاجرلاةباصإلدعمنأركذُي.لوبلايف(PH)ينيجورديهلامقرلاريغتىلإًارظن،ضيرمللةبسانملاةيذغألاعاونأ
وب*--ام

.ىضرملانم(%60-40)ىدلاهجارختسادعبىرخأةّرمرّركتيتايصحلابّسرتنأو،ةنس(60-40)نسيفةصاخ،ءاسنلاةباصإ

:ةيتآلاعاونألاىلإىلكلاتايصحميسقتنكمي

UricAcid)(كيرويلاضمح)كيلوبلاضمحتايصح-1 Stones)

كيلوبلاضمحتايصحنّوكتىلعلوبلايف(PH)مقرضافخنادعاسيثيح،(Purine)نيرويبلابكرماضيأةيلمعنمكيلوبلاضمحجتني

.ضمحلااذهتايصحنّوكتىلعلمعت،لوحكلابرشوأ،موحللالوانتيفطارفإلاةجيتنكيلوبلاضمحليلوبلازارفإلايفةدايزلانأامك.ةيلكلايف

ةدايزو،لوبلاةضومحةدايزىلإيدؤياّمم،(AcidAsh)يضمحلادامرلانمةريبكتايمكىلعيوتحتنيرويبلابةينغلاةيذغألانأتبثدقو

.ةيلكلايفكيلوبلاضمحتايصحنوكتلًادجةمئالمفورظهذهّدَعُتو،كيلوبلاضمحليلوبلازارفإلا
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.لوبلاعمهزارفإوكيلوبلاضمحجاتنإعنمل؛نيرويبلابةينغلاةيذغألالوانتنملالقإلابكيلوبلاضمحتايصحنمةياقولانكمي،ماعهجوبو

لوانتنعًالضف،ةوصحلاتيتفتولوبلايف(PH)ـلامقرعفرىلعلمعتيتلا(بيبطلاةراشتسادعب)ةيودألالوانتبكيلوبلاضمحتايصحجلاعتو

.ةيئاذغلاتاداشرإلاعابتاو،لئاوسلانمةريبكتايمك

DietaryTherapy)كيلوبلاضمحتايصحىضرملةيتاتغلاةجلاعملا for Patients with Uric Acid Stones)

دامرلابةينغلاةيذغألالوانتىلعصرحلاو،نيرويبلابةينغلاةيذغألالوانتبنجتعم،ةنزاوتموةلماكتمةيئاذغةبجولوانتبضيرملاىصوي

عفر)7نمرثكأىلإ(PH)ـلامقرعفرفدهبكلذو،ةيبطلاريقاقعلاوةيودألاىلإةفاضإلاب،(تاوارضخلاو،هكاوفلا)(AlkalineAsh)يدعاقلا

.(لوبلاةيولق

،خملا:لثم،ناكمإلاردقاهنملالقإلاوأ،اهبنجتكيلوبلاضمحتايصحىضرمىلعنيعتييتلا،نيرويبلابةينغلاةيذغألانمديدعلادجوي

،جاجدلاو،كامسألايوتحتامك.رئامخلاو،محللاقرمو،بولاكسإلاو،نيدرسلاو،دبكلاو،ةيلكلاو،بلقلاو،(Gravy)محللاةصلصو،زولاوطبلامحلو

لوانتنمراثكإلابىلصويو.نيرويبلانمةطسوتمتايمكىلعخنابسلاو،مورشملاو،سدعلاو،ةفاجلاايلوصافلاو،ةفاجلاءالزابلاو،ءارمحلاموحللاو

.نوهدلاو،تويزلاو،بوبحلاو،بيلحلاو،تاوارضخلاو،هكاوفلا

وحنىلإلصتلئاوسلانمةريبكتايمكلوانتنعًالضف،ضيرملليلاثملانزولانممارجوليكلكلنيتوربمارج0.8لوانتبًاضيأىصوي

.HCO3تانوبركيبيوحتيتلاريثأتلاةيولقلاةيندعملاهايملاةصاخ،مويلايفتارتل(4-3)

،هكاوفلا:لثم،(لوبلايف(PH)ـلامقرعفر)لوبلاةيولقعفرىلعلمعييذلا،يدعاقلادامرلابةينغلاةيذغألانمديدعلادجويامك

قوحسمىلعةيوتحملاةيذغألاو،نوتيزلاو،ايلوصافلاو،سيسفركلاو،خنابسلاو،فاجلاسشمشملاو،بيبزلاو،نيتلاو،حلبلاو،بيلحلاو،تاوارضخلاو

(OxalateStones)تالاسكوألاتايصح-2

يفنابوذللةلباقريغيهو،ملاعلالودمظعميًفاراشتناتايصحلاعاونأرثكأنم(CalciumOxalate)مويسلاكلاتالاسكوأتايصّحدَعُت

صاصتمالدعمعافتراوأ،ءاعمألالاصئتساوأ،(ةقيقدلاءاعمألانمريخألاءزجلا)يفئافللاءزجلايفضرمةجيتنتايصحلاهذهنّوكتت.لوبلا

.سايركنبلاضارمأدحأوأ،تالاسكوألا

عافترالةببسملالماوعلاةجلاعمبجوييذلارمألا،تالاسكوألاتايصحبةباصإلابّبسيًايمويجنيماتيفنمتامارج4لوانتنأتبثدقو

تاداشرإلاعابتانعًالضف،مويسلاكلاتالاسكوأتايصحنّوكتلةطبثملاةيودألالوانتو،(ءاعمألاوأ،ىلكلايفتالكشم)لوبلايفكيلاسكوألاضمح

.كلذبةقلعتملاةيئاذغلا

DietaryTherapy)تالاسكوألاتايصحىضرملةيئاذغلاةجلاعملا for Patients with Oxalatestones)

هكاوفو،وكاكلاو،ةتالوكوشلاو،زوللاووشاكلا:لثم،تالاسكوألاومويسلاكلابةينغلاةيذغألاعيمجبنجتبتالاسكوألاتايصحىضرمىصوي

لوفلاةدبزو،ياشلاو،خنابسلاو،مطامطلاو،نيدرسلاو،حمقلانينجو،ةلوارفلاو،ةولحلاساسطاطبلاو،رضخألالفلفلاو،الوكاكوكلاو،تايضمحلا

رمألا،تالاسكوألليلوبلازارفإلالدعمةدايزىلعةيذغألاهذهلمعتذإ؛تاوارضخلاءاسحو،دوسألاناجنذابلاو،ةيمابلاو،ايلوصافلاو،ينادوسلا

.تايصحلانّوكتبّبسُييذلا

ّنإف،اذل؛اهصاصتماعنمياّمم،ةقيقدلاءاعمألايفتالاسكوألابطابترالاىلعلمعيةيئاذغلاةبجولايفمويسلاكلانأانههركذردجياّممو

ديزياّمم،صاصتماللةلباقلاتالاسكوألانمةريبكتايمكبمسجلادّوزت،تالاسكوألابةينغلاومويسلاكلانماهاوتحميفةريقفلاةيئاذغلاةبجولا

.تالاسكوألليلوبلازارفإلانم

،تالاسكوألاصاصتمانمديزياّمم،ةقيقدلاءاعمألايفمويسلاكلاعمدحتتاهنأل؛نوهدلالوانتنملالقإلابةثيدحلاتاساردلايصوتو

.لوبلايفاهزيكرتعافتراو

ضمحومويسلاكلاوتالاسكوألليلوبلازارفإلالدعمةدايزىلعلمعتاهنأل،ةيناويحلاتانيتوربلالوانتنملالقإلابًاضيأتاساردلاهذهيصوت
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تايصحبةباصإلانمةياقوللو.نييتابنلاريغصاخشألانممويسلاكلاتايصحبةباصإللةضرعلقأمهنييتابنلاصاخشألانأتبثدقو.كيلوبلا

لمعتاهنأل،لئاوسلالوانتنمضيرملارثكينأبجيو،مويلايفًامارجيللم(50-40)ىلعةبجولايفتالاسكوألاةيمكديزتالأبجي،تالاسكوألا

لقيف،ًايولقلوبلالعجيتانوبركيبيوحتيتلاريثأتلاةيولقلاةيندعملاهايملابرشنأامك.لوبلايفمويسلاكلاوتالاسكوألاتانويأزيكرتضفخىلع

.تالاسكوألاتايصحبّسرت

ابسحتيلو.مويسلاكلاتايصحنّوكتطيبثتىلعنادعاسيامهنأل:مويسينغملاو(ًايمويمارجيللم600–300(هبنيماتيفتامغدمميدقتبىصوي

.يمضهلازاهجلايفتالاسكوألاصاصتمالدعمضفخىلعلمعتيتلاةيودألالوانتتالاسكوألانماهاوتحميفةريقفلاةيذغألالوانتبحاصينأ

(CalciumStones)مويسلاكلاتايصح-3

ةدغلاهزرفتيذلايقردراجلانومرهزارفإطرفنوناعينيذلاصاخشألاةرثكب(CalciumPhosphate)مويسلاكلاتافسوفتايصحبيصت

لامتحاىلعرشؤموه،(موي/لوبلايفCaمارجيللم300نمرثكأ)(Hypercalciuria)لوبلايفمويسلاكلاىوتسمعافتراّنأنّيبتدقو.ةيقردراجلا

.ةيلكلايف(مويسلاكلاتانوبركوأ،مويسلاكلاتالاسكوأوأ،مويسلاكلاتافسوف)مويسلاكلاتايصحنّوكت

:اهزربأ،لوبلايفمويسلاكلاىوتسمعافترالةدعبابسأدجوت

.نيتوربلاوأ،مويدوصلاوأ،تارديهوبركلاوأ،أنيماتيفوأ،دنيماتيفوأ،مويسلاكلالوانتيفطارفإلا-1

.ىرخأةرممويسلاكلاصاصتماةداعإىلعاهتردقفعضىلإيدؤيةيلكلايفررضدوجو-2

.يقردراجلانومرهزارفإعافترا-3

.مسجلاةكرحليلكللشثودح-4

.ءاعمألايفمويسلاكلاصاصتماىوتسمعافتراوه،مويسلاكلاتايصحبةباصإلاتالاحمظعملسيئرلابّبسُملاّنأركذُي

DietaryTherapy)مويسلاكلاتايصحىضرملةيتاتغلاةجلاعملا for Patients with Calcium Stones)

:يتآلاىلإمويسلاكلاتايصحىضرملةيئاذغلاةجلاعملافدهت

.موثلالثم،(ةضومحللةجتنملا)يضماحلادامرلابةينغلاةيذغألالوانتنمراثكإلا-أ

.هكاوفلاوتاوارضخلالثم،مويسلاكلانماهاوتحميفةريقفلاةيذغألالوانتنمراثكإلا-ب

.لئاوسلابرشنمراثكإلا–ج

:مويسلاكلاتايصحىضرملمّدقتيتلاةيذغألاضعبهذهو

ءالؤهةجاحىلإًارظن،مويسلاكلاتايصحىضرمةبجويفاهتيمكليلقتبجييتلاةيذغألامهأنمهتاجتنموبيلحلاّدَعُي،بيلحلا-أ

ةيولقلًاعافتراببسييذلايدعاقلادامرلابةينغلاةيذغألانمبيلحلافنصُيثيح،يضماحلادامرلابةينغلاةيذغألاىلإىضرملا

ىصوي،ةدشقلاببيلحلااذهنمءزجلادبتسانكميو،ًايمويدحاوبوكىلعةبجولايفبيلحلالدعمديزيالأبىصوي،اذل:لوبلا

،جاتوكلاةنبجادعامنابجألالوانتنععانتمالابًاضيأ

،يوالكلاو،ةدبكلاادعام(كامسأو،نجاودو،ءارمحموحل)موحللاعاونأعيمجلوانتمويسلاكلاتايصحىضرملنكمي:موحللا-بيل

،(يرقبوأنأض)رمحألامحللازّيمتيو،بلقلاو،نيدرسلاو،راحملاو،رحبلادارجو،رحبلاناطرسو،نوملسلاو،يربمجلاو،خملاو
وم

ةدحاوةضيبلوانتضيرمللنكميو.هالعأةروكذملاىرخألاموحللابةنراقممويسلاكلانملقأةيمكىلعهئاوتحابكمسلاو،جاجدلاو

.ضيبلاضايبنماهبغرييتلاةيمكلالوانتعم،مويلايف



339 Nutrition of Kidneys Patients ىلكلاىضرمةيذغت9لصفلا

،ةفاجلاايلوصافلاو،ةفاجلاءالزابلاو،تفللاو،خنابسلاو،(ردنمشلا)رجنبلاادعاماهعيمجتاوارضخلالوانتنكمي:تاوارضخلا-ج

اممويسلاكلانمليلقلااهاوتحمبتاوارضخلازيمتت،ماعهجوبو،لدرخلاو،يلوكوربلاو،فوفلملاو،ةيمابلاو،ايوصلالوفو،سدعلاو

.(يدعاقلادامرلابةينغ)يضماحلادامرلانماهاوتحميفةريقفكلذكّدَعُتيتلا،هالعأةروكذملاةروظحملاعاونألاادع

يفامب)اهعيمجهكاوفلاعاونألوانتمويسلاكلاتايصحىضرمعيطتسي،اذل.مويسلاكلانماهاوتحمةلقبهكاوفلازيمتت:هكاوفلا-د

ىلإًارظنو.ةففجملاهكاوفلاو،(Rhubarb)(ةيبطعفانموذةيطابطبلاةليصفلانمبشع)دنوارلاادعام(تايضمحلاهكاوفكلذ

ىلعدعاسيًايمويناجنف(2-1)لدعمبهريصعلوانتّنإف،يضماحلادامرلانمعفترملاهاوتحمب(Cranberry)يربلاتوتلازّيمت

.ةيلكلاةاصحبةباصإلاةمواقمو،ةيلوبلاةناثملاباهتلاةجلاعم

قئاقرو،حّلمُملاشهلاتيوكسبلاو،(يسنرفلاويلاطيإلازبخلالثم)بيلحلاهيلإفاضياليذلاضيبألازبخلالوانتبىصوي،زبخلا–ه

نمةعونصملاةيذغألاو،ةلماكلابوبحلانمعونصملازبخلالوانتمدعبًاضيأىلصويل.)Grit(لغربلاو،ةنوركملاو،زرألاو،ةرذلا

.حمقلانينجو،ةلاخنلاقئاقرو،نافوشلاو،ةلاخنلاو،ةلماكلابوبحلا

ةميركلاو،زينوياملاادعام(مويسلاكلانمىوتحملاةليلق)اهعيمجنوهدلاعاونألوانتمويسلاكلاتايصحىضرمعيطتسي:نوهدلا–و

.ةيضماحلاو،ةولحلا

نماهبحومسمتايمكيوحتيتلاتايبلهملاو،ركسلاو،يليجلاو،لسعلاو،نيتاليجلاو،،هكاوفلارئاطفلوانتنكمي:تايلحملا–ز

.ضيبلاوبيلحلا

CarbonatedSoft(ةينوبركلاةيزاغلاتابورشملابنجتبجي:تابورشملا–ح Drinks(،ىلعهئاوتحاىلإًارظن:برشلايفرسعلاءاملاو

.ةوهقلاوياشلالوانتبحمسينيحيف،هبراسيلاءاملالدبتسيو،مويسلاكلانمةعفترمبسن

.حلملاو،دوسألالفلفلاو،تاراهبلالوانتبحمسي:تاراهبلا–ط

ةيذغألانماهريغو،واكاكلاو،ةتالوكوشلاو،ىنادوسلالوفلاةدبزو،تارسكملالوانتبنجتبجي:(otherFoods)ىرخأةيذغأ-ي

.مويسلاكلابةينغلا

.بيبطلاةراشتسانودنمةضومحلاتاداضمو،نيربسألا

مويسلاكلاتايصحىضرملةنزاوتمةيئاذغةبجوطيطخت

(Planning of Adequate Dietfor Patients with Calcium Stones)

،(مويلا/مارجيللم600-400)مويسلاكلانمةليلقةيمكىلعيوتحتنأمويسلاكلاتايصحىضرمةجلاعملةيئاذغةبجوطيطختدنعىصوي

يضماحلادامرلابةينغلاداوملاىلعةيئاذغلاةبجولايوتحتنأبجيو،ةبجولانمهتاجتنموبيلحلاةلازإقيرطنعفدهلااذهقيقحتنكميو

ةضومحعفرىلعةيذغألاهذهلمعتذإ،تانيتوربلابةينغلاةيذغألانماهريغو،بوبحلاو،ضيبلاو،كامسألاو،موحللا:لثم،(ةيودألاىلإةفاضإلاب)

ىلعلمعتاهنأل،(ًايمويتارتل4-3)لئاوسلانمةريبكتايمكىضرملاءاطعإبحصنيامك.مويسلاكلاتايصحنوكتعنمىلعدعاسياّمم،لوبلا

.لوبلايفمويسلاكلازيكرتفيفخت

كلذكو،ضامحألاجاتنإةدايزىلإيدؤيتانيتوربلالوانتيفطارفإلانأل،ةطسوتمةبجولايفنيتوربلاةيمكنوكتنأبىصوي،لباقملايفو

نمةياقوللتالاسكوألابةينغلاةيذغألاو،ىضرملاءالؤهتابجويفةيناويحلاتانيتوربلانملالقإلابًاضيأىصوي،لوبلاعممويسلاكلازارفإةدايز

نإف،ماعهجوبو.لوبلايفاهزارفإوتالاسكوألاصاصتماىوتسمةدايزىلعدعاسيمويسلاكلاةليلقلاةيئاذغلاةبجولالوانتف،ةيلوبلاةاصحلانوكت

.لوبلاعممويسلاكلارصنعجورخلدعمةدايززفحي،هكاوفلاركسوزوكولجلالثم،تارديهوبركلانماهاوتحميفةينغةيئاذغةبجوطيطخت
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ةبجولاهذهطيطختمتدقو،مويسلاكلاتايصحىضرمل(مارجيللم600)مويسلاكلاةليلقةيئاذغةبجولًاجذومن(5-9)لودجلاحضوي

.مويسلاكلاةليلقةيئاذغتابجوطيطختيفةمدختسملاةيئاذغلالئادبلليئايميكلابيكرتلاحضوييذلا(4-9)لودجلابًاداشرتسا

.مويسلاكلاتايصحىضرملمويسلاكلاةليلقةيئاذغتابجوطيطختةئيبةمدختسملاةيئاذغلالئادبلليئايميكلابيكرتلا:(4-9)لودجلا

(سايقلا)لئادبلاددع

250

230

70

65

74

90

116

20

66

25

48

28

14

20

20

24

21

47

295

288

31

28

44

20

30

28

44

(لم240)دحاوبوك

(لم240)دحاوبوك

بوك1/4

(امارج30(ةدحاوةيقوأ

(امارج30(ةدحاوةيقوأ

(امارج55)ةطسوتمةبح

(مارج100)بوك1/2

(مارج100)بوك1/2

(مارج100)بوك1/2

(مارج100)بوك1/2

(مارج100)بوك1/2

(مارج100)بوك1/2

بوك/2

ةدحاوةبح

ريصعبوك2وأةّبح

دحاوفيغر

بوك/2

بوك/2

تابح5

بوك%4

:بيلحلالئادب

نهدلاعوزنملابيلحلا

(نهد%2)بيلحلا

جاتوكلاةنبج

:موحللالئادب

كامسألا

ضيبلا

:تاوارضخلالئادب

فوفلملا

عرقلا

ءارفصلاوءارضخلاتاوارضخلا

:هكاوفلالئادب

توتلا

لاقتربلا

ةجزاطلاىرخألاهكاوفلا

:زبخلالئادب

ضيبألازبخلا

زرألا

15

10

راثا ةريغصةقعل

ةريغصةقعل

(لم180)تايقوأ6

(امارج15)ماعطةقعلم

(امارج15)ماعطةقعلم

ةنوركملا

حلمملاشهلاتيوكسبلا

ةرذلاقئاقر

:نهدلالئادب

نوهدلاوتويزلا

ةدبزلاونيرجراملا

:ىرخأةيذغأ

ةوهقلاوياشلا

لسعلا

ىليجلا
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.مويسلاكلاتايصحىضرمل(مارجيللم600)مويسلاكلاةليلقةيئاذغةبجو:(5-9)لودجلا

حتةيتاتلخلاىلاتادلبلاتناع

ريداقملاوةيذغالاعاوناةبتتيتلا
(مويلاةئيبىصصحلاددع)

250 295 بيلحلا(. لم240)نهدلاعوزنملابيلحلانمبوك(ةدحاوةصح)

90 28 موحللا. ةدحاوةضيب(صصح6(

325 20 ًامارج150)جاجدلانمصصح5(.

28 44 رزجلانمبوك2.

14 20 هكاوفلا. توتلانمبوك2(صصح3)

20 16 ةلوارفلانمبوك/2.

20 41 ةبح. لاقترب

96 84 زبخلا. ضيبألازبخلانمةفغرأ4(صصح7)

42 14 بوك. دحاوزرأ

10 1 ةرذلاقئاقرنمبوك3/4.

12 12 نوهدلا. نيرجراملانمةريغصقعالم6(صصح6)
صومةح

4 ةيذغأ( امارج15)لسعةقعلمىرخأ

5 بوك( لم180)ياش

ةبغرلابسحىرخأةيذغأ

962 612 : ىلامجالا

.(ءاشعلاوءادغلاوروطفلا)ةسيئرلاماعطلالوانتتاقوأىلعهالعأةبجولاعّزوت*

اهبمهتباصإترّركتنيذلاىضرملاةصاخ،ةيلوبلاتايصحلابةباصالانمةياقولا

:ةيلوبلاىصحلابهتباصإترّركتيذلاضيرملاوميلسلاناسناللةمهملاحئاصنلاوتاداشرإلانم

.ًاليلظاقيتسالادنعبوكو،مونلالبقءاملانمةريبكةيمكبرشبىصويو،ةراحلاءاوجألايفةصاخ،لئاوسلابرشنمراثكإلا-1

تايصحلانّوكتيتلاةيندعملارصانعلابطبترتاهنأل،تاوارضخلاوهكاوفلالثم،ةيئاذغًافايلأيوحتيتلاةيذغألالوانتىلعصرحلا-2

.مسجلاجراخاهحرطتو

.فوشرخلاو،سنودقبلاو،لوحكلانمةيلاخلا(ريعشلا)ةريبلا:لثم،لوبلاراردإىلعدعاستيتلاةيذغألاوتابورشملالوانت-3

زبخلاو،ضيبلاو،نابجألاو،(جاجدلاو،كمسلاو،رمحألامحللا)موحللالثم،لوبلاةضومحنمديزتيتلاةيذغألالوانتيفطارفإلامدع-4

تالوحكلابرشمدعبجيامك.رئاطفلاو،ينادوسلالوفلاو،زرألاو،ةيريعشلاو،ةنوركملاو،سدعلاو،ةلماكلاحمقلابوبحنمعونصملا

.تايصحلانّوكتزفحياّمم،لوبلاةضومحنمديزتاهنأل

.رتل(2.5–2)نعلقيالةعاس24لالخلوبلامجحنأنمدكأتلا-5

.ةيمضهلاةانقلارادجقيرطنعروفسوفلاومويسلاكلاصاصتمالدعمنمليلقتلل:بيبطلافارشإبةطبارلالماوعلالامعتسا-6

يحصلااهخيراتلفحيةلئاعىلإيمتنيصخشلاناكاذإ،ةينوبركلاةيزاغلاتابورشملاوةيتارديهوبركلاةيذغألالوانتيفطارفإلابنجت-7

.ىلكلاتايصحبنيباصملاة:م.



ةيجالعلاةيذغتلا342

برشنمراثكإلابكلذو،جراخلايفحالمألابسرتىلعدعاستةزكرمةروصبهجورخمدعو،لوبلاتانّوكمزيكرتفيفختىلعصرحلا-8

.ًايمويتارتل4-3وحنىلإلصتللئاوسلا

:ةيتآلاةيذغألاتاعومجملوانتنععانتمالا-9

Oيوالكلاو،نيدرسلاو،رحبلاناطرسو،راحملاو،رحبلادارجو،نوملسلاو،يربمجلاو،خملاو،يوالكلاو،ةدبكلا:موحللاةعومجم،

.ليركاملاكمسو،بلقلاو

.ةففجملاهكاوفلاو،دنوارلا:هكاوفلاةعومجم•

،بنركلاو،يلوكوربلاو،ةيمابلاو،ايوصلالوفو،ةفاجلاايلوصافلاو،ةفاجلاءالزابلاو،تفللاو،خنابسلاو،رجنبلا:تاوارضخلاةعومجم•

.ينادوسلالوفلاةدبزو،سدعلاو،لدرخلاو

،نافوشلاو،ةلاخنلاو،(رمسألازبخلاةصاخ)ةلماكلابوبحلانمةعونصملاةيذغألاو،ةلماكلابوبحلا:(تايوشنلا)زبخلاةعومجم•

،جندوبلاو،ةولحلاةميركلاو،درتسكلاو،كيكلاطيلاخمو،كيكلاو،ايوصلالوفنيحطو،ريعشلاو،حمقلانينجو،ةلاخنلاقئاقرو

.ةميركلاءاسحو،ةميركلاوضيبلاىلعةيوتحملارئاطفلاو،ةظوبلاو

.ةظوبلاو،ةيبيلحلاتابورشملاو،(جاتوكلاةنبجادعام)نابجألا:بيلحلاةعومجم•

.نوتيزلاو،ينادوسلالوفلاةدبزو،تارّسكملاو،ةيضماحلاوأةولحلاةميركلاو،زينوياملا:نوهدلاةعومجم•

.ةيزاغلاتابورشملاو،ةتالوكشلاو،واكاكلا:ةعونتمةيذغأ•

يايبوييبيج
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Nutrition of Atherosclerosis Patients

.ةمدقما

عمتجملاتائفنيبةمّدقتملالودلايفراشتنالاةعئاذلارصعلاضارمأزربأدحأنييارشلابلصتىضرم

دعبصاخشألاًابلاغضرملااذهبيصي.يدسجلاطاشنلاةلقو،عفترملايداملالخدلابزّيمتتيتلا،ةفرتملا

نمفلأتتةينانويلاةغللايف(Atherosclerosis)ةملك)يديصعلابلصتلامساًانايحأهيلعقلطيو،نيعبرألانس

ةثيدحلابتكلانمريثكيففَرعُيامك.(بلُصينعيو(Sclerosis)و،ةديصعينعيو(Athero):امه،نيعطقم

. (Coronary Heart Disease: CHD) مساب( يجاتلابلقلاضرم

ىلع(اهنم%40وحنلورتسلوكلالكشُي)نوهدللعّمجتوبسرتثودحنييارشلابلصتىضرمبدضقي

اهقيضو،اهتبالصو،اهكمُسةدايزىلإيدؤياّمم،ةريغصلانييارشلاوأ،مجحلاةريبكلانييارشلليلخادلارادجلا

يتلانييارشلايفمدلاعافدنالدعمضافخناىلإفاطملاةياهنيفاذهيدؤيو.اهتنورمنادقفو،(اهدادسناوأ)

كانهنأمولعملانمو.ءاضعألانماهريغو،فارطألاو،غامدلاو،ناتيلكلاو،بلقلا:لثم،مسجلاءاضعأدحأيذغت

نيتيلكلاوخملايذغتىرخأنييارشدجوتامك،ةيجاتلانييارشلامسابفرعتيهو،بلقلاةلضعيذغتنييارش

.نييارشلابلصتضرملةرثكبةضّرعمنييارشلاهذهو،نيقاسلاو

لاحيف،نكلو.ءاسلملاةليوطلابيبانألاةيعيبطلاةلاحلايف(نييارشلاةصاخ)ةيومدلاةيعوألاهبشت

،لورتسلوكو،ةينهدداومنمنوكتت)(YellowFates)ءارفصلاروشقلاّنإف،نييارشلابلصتضرمبةباصإلا

مث،ًايجيردتبلصتلايفروشقلاهذهذخأتّمث،نييارشللةيلخادلاتاقبطلاىلعباشرتلابأدبت(ةرفسفمنوهدو

،(1–10لكشلارظنا)(FattyPlagues)ةينهدلاحئافصلاىعدت(FibrousBulges)ةفيلتمتاءوتنىلإلوحتت

مسجلاءاضعأىلإبلقلانممدلاقفدتحبصيف،(Easticity)ةنورملااهبلسو،نييارشلاقييضتىلعلمعتيهو

ةلاحلايفنييارشلاّنأامبو،ةيلاعةءافكبةيويحلااهفئاظوءادأىلعةردقلاءاضعألاهذهدقفياّمم،ًادودحم

اهنإف،بلقلاتاضبننمةضبنلكعمضابقنالاوطاسبنالانمنكمتتل،اهرادجةناتمو،اهتنورمبزّيمتتةيعيبطلا

.نييارشلابلصتضرمبةباصإلادنعمدلاخضىلعةرداقريغحبصتو،ةصيصخلاهذهدقفت

مسجلاءاضعأىلإ(عفترملاطغضلاةجيتن)بلقلاهخضييذلادسكؤملامدلاًابلاغنييارشلالمحت

.هتيقنتلنيتئرلاىلإدسكؤملاريغمدلالمحييذلايوئرلانايرشلاادعام،ةفلتخملا

ن

:ىه،ةّدعءامسأبنييارشلابلصتضرمفَرعُي

(Atherosclerosis of the Coronary Arteries) ةيجاتلانييارشلابلصتضرم –

(Coronary Heart Disease: CHD) ىجاتلابلقلاضرم –

(Atherosclerotic Heart Disease) ىبلصتلابلقلاضرم –

(Coronary Artery Disease: CAD) ىجاتلانايرشلاضرم –
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ةلضعدّوزيىذلا(ىجاتنايرشنمرثكأوأ)ىجاتلانايرشلادادسناةجيتنىجاتلابلقلاضرمبةباصإلاىلإنييارشلابلصتضرمىدؤي

،بلقلاةلضعىلإمدلالوصوةلقىلإيدؤياّمم،هيفةيومدةرثخنّوكتلهسُي،ةينهدلاتابّسرتلابرثكأوأيجاتنايرشدادسناّنإذإ:مدلاببلقلا

.بلقلاىلإةيفاكتايمكبمدلاقفدتمدعيأ؛(Myocardialschemia)بلقلاةلضعةيورتيفصقنثودحو

بلصتضرمبةباصإلالاحخيبنايرشلاخيب(نوهدلاو،لورتسلوكلا)ةينهدلاحئافصلانوكتلحارم:(1-10)لكشلا

.نييارشلا

(ةيناطبلا)ايالخلاةناطبتالضعلاةقبط

يغسنلاءاعولاةحتف

يعيبطلانايرشلا

يطروالانايرشلا

رسيأيجاتنايرش--

لورتسلوكلاعمجتةيادب

يوئرنايرش(ةينهدحئافص)

يجاتنايرش

نميادادسنالاةقطنم

ةركبمهباصا

ثودحةيجاتلانييارشلانمرثكأوأنايرشدادسنانعجتانلا(ةيجاتلابلقلاضارمأ)نييارشلابلصتبةباصإلابحاصي،ماعهجوبو

:ةيتآلاتافعاضملا

(AnginaPectoris)ةيردصلاةحبذلا-1

،ىرخأةرابعبو،هقفدتيفتقؤملاعاطقنالاوأ،بلقلاةلضعىلإيجاتلانايرشلانممدلاقفدتلدعمضافخناةجيتنةيردصلاةحبذلاثدحت

،(يئزجدادسنا)ةيجاتلانييارشلانمرثكأوأنايرشقيضببسببلقلاىلإنيجسكألابلمحملامدلالوصوةلقىلإةيردصلاةحبذلابةباصإلاىزعُت

مدعو،ملأبروعشلايفةيردصلاةحبذلاضارعألثمتت.بلقلايفةيلضعلاةجسنألل(Ischemia)(ةيورتمدع)يعضوممدرقفثودحىلإيدؤياّمم

لدعمضافخناةجيتنملألابضيرملارعشي،ءانثألاهذهيفو.قنعلاوىرسيلاعارذلالصيلملألااذهرشتنيدقو،ردصلايفقيضبروعشلاو،ةحارلا

امًاردانو،ةحارلاىلإءوجللادنعًابلاغملألابروعشلالوزيو.يجاتلانايرشلالالخنمبلقلاةلضعىلإهجتملا(ًاتقؤمهعاطقناوأ)مدلانايرس

.ةقيقد15نمرثكأكلذرمتسي

ةيردصلاةحبذلابصاخشألاضعبًانايحأباصيو،ةطلجلاثودحلامتحالًارشؤم(ةيردصلاةحبذلا)ضارعألاهذهثودحراركتّدَعُي

تاميزنإىوتسمعافتراكلذكو،ماريسلايف(CreatinKinase)زينيكنيتايركلاميزنإزيكرتىوتسملعافتراثدحيو.ملألابروعشلانودنمةفيفخلا

.ةيردصلاةحبذلابةباصإلايلتيتلاىلوالامايالالالخىرخاةيبلق

MyocardialInfarction)(بلقلاةلضعءاشتحا)ةيبلقلاةطلجلا-2 orCoronaryThrombosis or Heart Attack)

ثودحىلإكلذيدؤيو،مدلاببلقلايذغتيتلاةيجاتلانييارشلادحأىف)TotalOcclusion(لماكدادسناثودحةجيتنةيبلقلاةطلجلاثدحت

.نايرشلااذهاهيذغييتلابلقلاةلضعنمءزجليعضومتوموأ)Infarction((يذغملامدلالوصومدعلةجسنألاتوم)ءاشتحا

لصتدقةليوطةدمرمتسيو،ةأجفًابلاغديدشلاملألاثدحيو.هزكرموأردصلافصتنميفديدشملأبروعشلايفةطلجلاضارعألثمتت

تارضحتسملا)ةلاعفلاةرّدخملاةيودألالوانتبالإفقوتيالو،ةّدعتاعاسرمتسيملألانإيأ،ًاردانالإًايئاقلتملألااذهيفتخيالو،تاعاسةّدعىلإ
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نوضّرعمةيردصلاةحبذلاوأةيبلقلاةطلجلابنيباصملاصاخشألاضعبنأىلإةراشإلاردجتو.(Morphine)نيفروملالثم،(Opiatesةينويفألا

.يجاتلانييارشلابلصتضرمبةباصإلاةجيتنئجافملاتوملل

(Stroke)ةيغامدلاةتكسلا-3

Cerebrovascularيئاعولايخملاضرملا)ةيغامدلاةتكسلاثدحت Disease(لوصوفعضىلإيدؤياّمم،اهقيضونييارشلابلصتةجيتن

.غامدلاىلإمدلا

PeripheralVascular)يطيحملايئاعولاضرملا-4 Disease)

.فارطألارتببّبسُيدقو،دوهجميألذبوأيشملاءانثأيفًامالآببسيوهو،فارطأللةيذغملانييارشلاقيضببسبضرملااذهثدحي

صخشلاةباصإلامتحادادزيو.(CAD)يجاتلانايرشلاضرموأ(CHD)يجاتلابلقلاضرممسانييارشلابلصتضرمىلعقلطُي

ضرمبةباصإلانيبةريبكةقالعدجوتو.مدرتليللم100لكلرثكأوأًامارجيللم225ىلإمدلايفلورتسلوكلاىوتسملصينيحنييارشلابلصتضرمب

(ةيثالثلاتاديرسيلجلا)نهدلاوأمدلايفلورتسلوكلاىوتسمعافتراىلعقلطيو.اهنمةعبشملاةصاخ،نوهدلالوانتيفطارفإلاونييارشلابلصت

.ضرملابةباصإلالامتحاعمًايدرطبسانتييذلا(Hyperpidemia)ايميديبلربيهمسا،ًاعمنينثالاوأمدلايف

ًارودةثارولابعلتو.لاجرلاىدلةصاخ،ةركبمنسىفتومللسيئرلاببسلالثميو،ةمدقتملالودلاىفةرثكبنييارشلابلصتضرمرشتني
روت---رومصوحصوح--وحامص

عافترا:اهنم،نييارشلابلصتضرمبةباصإلاىلعدعاستىرخألماوعاضيأدجوت.هباباصمنيوبألادحأناكاذإةصاخ،ضرملابةباصإلايفاريبك

ةلقو،ةنمُسلاو،ةيضايرلاةطشنألاةسراممةلقو،نيخدتلاو،يركسلاضرمو،(سيئرببسوهو)مدلايفلورتسلوكلاىوتسمعافتراو،مدلاطغض

.كامسألاوفايلألابةينغلاةيذغألالوانت

،نمزلانمةليوطةّدميعيبطلاىوتسملانعمدلايفهاوتسمعفترااذإنييارشلابلصتبّبسُيذإ،ناسنإلاةحصىلعًارطخلورتسلوكلالكشي

ةيبصعلاةجسنألاةدعاسملثم،مسجلايفةمهمفئاظوءادأنعلوؤسموهو،دبكلاةطاسوبناسنإلامسجلخادمتيلورتسلوكلاعينصتنأبًاملع

جاتنإىلعدعاسيو،ايالخلاةيشغأو،ةيسنجلاتانومرهلانيوكتيفلخديهنأامك،خملااهردصييتلاتاراشإلاوتاهبنملالقنيفاهفئاظوءادأىلع

.ةيرارملاةراصعلا

Diagnosisof)نييارشلابلصتضرمصيخشت Atherosclerosis)

:اهزربأ،ةّدعتارشؤمىلعًادامتعانييارشلابلصتضرمصيخشتنكمي

(Hypertension)مدلاطغضعافترا-أ

:يه،ةثالثعاونأىلإضرملااذهفنصي

.قبئزرتميللم(104-90)نيبامطاسبنالاطغضحوارتيهيفو:(MildHypertension)فيفخلامدلاطغض•

.قبئزلانمًارتميللم(114-105)نيبامطاسبنالاطغضحوارتيهيفو،(ModerateHypertension)طسوتملامدلاطغض•

.رثكأوأقبئزلانمًارتميللم115وحنىلإطاسبنالاطغضلصيهيفو:(SevereHypertension)داحلامدلاطغض•

(BloodCholesterol)مدلالورتسلوك-ب

:امه،نيتروصبًابلاغناسنإلامديفلورتسلوكلادجوي

.صيخشتلادنعًابلاغهاوتسمساقييذلارحلالورتسلوكلا•

.(Lipoproteins) ةينهدلاتانيتوربلاتايئزجبطبترملالورتسلوكلا •
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.مدلايفلورتسلوكلاىوتسملنايبيتأياميفو

.(Serum)مدلالصمنمرتليللم100/مارجيللم200نملقأةيعيبطلامدلالورتسلوكىوتسم•

.مدلالصمنمرتليللم100/ًامارجيللم(239–200)نيبحوارتي:مدلالورتسلوكلاىوتسمىصقأ•

.مدلالصمنمرتليللم100/رثكأوأًامارجيللم240،عفترملامدلالورتسلوكىوتسم•

(Obesity)ةنمشلا-ج

:يتأيامكةنيدبلاةأرملاونيدبلالجرلانملكل(BMI)مسجلاةلتكرشؤمنوكي

.27.8نمرثكأ:نيدبلالجرلا•

.27.3نمرثكأ:ةنيدبلاةأرملا•

BloodLipid)مدلانوهد(لاكشأ)رهاظم-د Profile)

.رتليللم100/رثكأوأًامارجيللم140هزيكرتنوكي:(LDL)راضلالورتسلوكللرطخلاىوتسملا•

.رتليللم100/رثكأوأًامارجيللم35هزيكرتنوكي:(HDL)عفانلالورتسلوكللرطخلاىوتسملا•

.(120-60.ىدملا)مدرتليللم100/ًامارجيللم130نملقأ:(LDL)ـليعيبطلاىوتسملا•

.(80-57:ىدملا)مدرتليللم100/ًامارجيللم35نمرثكأ:(HDL)ليعيبطلاىوتسملا•

(متاصصخشلا)(Triglycerides)ةيثالثلاتاديرسيلجلا-ـه

.مدرتليللم100/ًامارجيللم250نمرثكأةريطخلاةيثالثلاتاديرسيلجلاىوتسم•

.رتليللم100/مارجيللم(200–10)نيبحوارتيةيعيبطلاةيثالثلاتاديرسيلجلاىوتسم•

.نييارشلابلصتضرمصيخشتبةلصلاتاذتاداشرإلاوحئاصنلاضعبيتأياميفو

لورتسلوكلاىوتسمسايقبىصويهنإف،نييارشلابلصتضرمبةباصإلابنوهدلاولورتسلوكلاىوتسمعافتراطابتراىلإًارظن-

تاديرسيلجلاولورتسلوكلاىوتسمسايقبجيامك.بابشلانمنيغلابلاةصاخ،يرودوحنىلعمدلالصميفةيثالثلاتاديرسيلجلاو

،مدلايفتانيتوربوبيللاىوتسمعافترابتاباصإدوجوىلإريشيةلئاعلليضرملاخيراتلاناكاذإًايرودلافطألاىدلمدلالصميفةيثالثلا

.نييارشلابلصتضارماوا

.مدلالورتسلوكىوتسميفًاحضاوًاعافترابّبسُت(ةيلاحلا)ًاثيدحةططخملاةبجولاّنأالإ،لكألابمدلايفلورتسلوكلاىوتسمرثأتيال-2

ًاتباثضيرملانزوناكلاحيفاهاوتسمسايقلضفيو،مايصةعاس(14-12)وحندعبمدلايفةيثالثلاتاديرسيلجلاىوتسمسايقبجي-3

ةيثالثلاتاديرسيلجلاىوتسمليئاهنلاصيخشتلارارقذاختالبقو.ةّدععيباسأةيداعلاةيئاذغلاهتبجولوانتيفرمتساو،(ريغتمريغ)

لصفيةينمزددملالختاّرمثالثوأنيتّرممدلالصميفةيثالثلاتاديرسيلجلاىوتسمسايقبجيهنإف،مايصلاءانثأيفمدلايف

.عيباسأ(3-2)وحناهنيب

(VLDLـ)لاىوتسملحضاووريبكعافتراًابلاغثدحيو.مدلايف)LDL(ـلاىوتسمعافترابنييارشلابلصتضرمبةباصإلارطخدادزي-4

لكللورتسلوكلانمدحاومارجيللموحنىلعيوتحي(VLDL)ـلاّنأركذُي.مدلايفةيثالثلاتاديرسيلجلاولورتسلوكلاىوتسمةدايزببسب
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مويسينغملادوجويفنيرابيهلاب(VLDL)ـلاو(LDL)ـلابيسرتب(HDL)ـلاىوتسمريدقتنكميو.ةيثالثلاتاديرسيلجلانمتامارجيللم4

(Mg)،وهبّسرتملاريغءزجلانوكيو(HDL).

:يتأيامكمدلايف(LDL)ـلاىوتسمريدقتنكمي

(LDL)لورتسلوكلايلامجإ=لورتسلوك–(HDL)ةيثالثلاتاديرسيلجلا–لورتسلوك

.ةفلتخمرامعأنمضيبلاثانإلاوضيبلاروكذلاىدل(HDL)مدلايفعفانلالورتسلوكلليعيبطلاىوتسملا(1–10)لودجلاحضويو

.مدلاخيب(HDL)عفانلالورتسلوكلليعيبطلاىوتسملا:(1-10)لودجلا

72–36 70–34 19–5

79–33 63–30 24–20

83–37 63–31 29-25

77–36 63–28 34–30

82–34 62–29 39–35

80–34 67–27 44-40

87–34 64–30 49-45

92–37 63–28 54–50

91ـ7137–5928–55

92–38 74–30 64–60

98–36 78–30 69–65

92–33 75–31 رثكأفةنس70

(ةيجاتلابلقلاضارمأ)نييارشلابلصتضرملةببسملالماوعلا

(CHDوCausative Factors of Atherosclerosis or Risk Factors for Atherosclerosis)

ةيجاتلابلقلاضارمأوأ،نييارشلابلصتضرمبةباصإلاةصرفنمديزت(RiskFactors)ةريثكرطخلماوعدوجوىلإتاساردلاتراشأ

(CHD)،لثم:

(Age)رمعلا-1

.مسجلايفنوهدلاضيأةيلمعيفبارطضاثودحةجيتننيعبرألانسدعبنييارشلابلصتضرمبةباصإلالدعمدادزي

(Sex)ستجالا-2

تحضوأدقو.ءاسنلاىدل(Estrogen)نيجورتسإلانومرهدوجوىلإكلذىزعيو،لاجرلانمضرمللةضرعلقأسأيلانسلبقءاسنلانوكت

مليئاللاءاسنلاىدلهبةباصإلالدعمفاعضأةثالثوحنغلبي(ةيجاتلابلقلاضارمأ)نييارشلابلصتضرمبلاجرلاةباصإلدعمنأتاساردلا

.(ثمطلاعاطقنا)سأيلانسىلإنلصي

(FamilyHistory)ةلئاعلليبطلاخيراتلا-3

ةوخألاونيوبألاةصاخ،هببراقألادحأةباصإىلإريشييبطلاةلئاعلاخيراتناكاذإنييارشلابلصتضرمبصخشلاةباصإلامتحادادزي
.. وم

ةباصإلليثارودادعتسااهيدليأ،مدلايفلورتسلوكلاونوهدلاىوتسمعافتراليثارودادعتسااهيدلتالئاعكانهّنإف،ىرخأةرابعبو،تاوخألاو
.. .- . هموبصنأ

.ةدعاسملاىرخألارطخلالماوعاهلترفاوتاذإةصاخ،نييارشلابلصتضرمب



ةيجالعلاةيذغتلا348

(Hyperlipidemia)مدلايفنوهدلاىوتسمعافتراوأ،(Hypercholestrolemia)مدلايفلورتسلوكلاىوتسمعافترا-4

صاخشألانيبدادزييجاتلابلقلاضرمبةباصإلالدعمنأتبثدقف.حيحصسكعلاو،نوهدلالوانتةدايزبمدلايفلورتسلوكلاىوتسمدادزي

ةيعيبطتايوتسمبنوعتمتينيذلاصاخشألابةنراقم(مدرتليللم100لكلرثكأوأًامارجيللم225)مدلايفلورتسلوكلاىوتسمعافترانوناعينيذلا

(190–130)نيبحوارتيميلسلاصخشلليعيبطلالورتسلوكلاىوتسمنأبًاملع،(مدرتليللم100/مارجيللم200نملقأ)مدلالورتسلوكنم

.(ًامارجيللم160:طسوتملا)مدرتليللم100/ًامارجيللم

لامتحاعمًايدرطبسانتييذلا(Hyperpidemia)مسابفَرعُي،ًاعمنينثالاوأ،ةيثالثلاتاديرسيلجلاوأ،لورتسلوكلاىوتسمعافتراّنإ

(LDL)ةفاثكلاةضفخنملاةينهدلاتانيتوربلاوةيثالثلاتاديرسيلجلاومدلايفلورتسلوكلاىوتسمعافتراىلعقلطُي،لثملابو.ضرملابةباصإلا

(HDL)ةفاثكلاةعفترملاةينهدلاتانيتوربلاىوتسمضافخناكلذكو،(VLDL)ًادجةفاثكلاةضفخنملاةينهدلاتانيتوربلاو(راضلالورتسلوكلا)

.(Dyslipidemia)يوسلاريغنوهدلاىوتسممسا؛(عفانلالورتسلوكلا)

نأسل5وت

.نييارشلابلصتضرمبةباصإلالدعمضفخىلإيدؤي(LDL)راضلامدلالورتسلوكىوتسمضفخنأىلإةثيدحلاتاساردلاتراشأدقو

ExcessiveIntake)لورتسلوكلاونوهدلالوانتيفطارفإلا-5 of Fat and Cholestrol)

ّنأنّيبتذإ،اهتيعونواهتيمكثيحنم،لورتسلوكلاونوهدلالوانتيفطارفإلاونييارشلابلصتضرمبةباصإلانيبةريبكةقالعدجوت

تراشأدقو.ةيئاذغلاةبجولايفةعبشملاريغوةعبشملاةينهدلاضامحألاىوتسمو،مدلايفلورتسلوكلاىوتسمبةطبترمضرملااذهبةباصإلا

نوهدلايفةعفترمبسنبدجوتيتلاةعبشملاةينهدلاضامحألالوانتيفطارفإلاهببسمدلايفلورتسلوكلاىوتسمعافترانأىلإتاساردلا

ىوتسمنمضفختيتلاو،ةدّدعتملاةعبشملاريغةينهدلاضامحألانمعفترملااهاوتحمبزيمتتيتلاةيتابنلاتويزللًافالخكلذو،ةدبزلاوةيناويحلا

.ءارفصلاضامحأىلإهليوحتقيرطنعمدلايفلورتسلوكلا

ريقفيئاذغماظنعابتابكلذو،نييارشلابلصتضرملةيلوألاضارعألامهيلعرهظتنيذلاصاخشألاىدللورتسلوكلاىوتسمضفخنكمي

نهدلاعوزنملابيلحلالادبتساو،ةينهدلاموحللانًمالدبةيفاصلاموحللالوانتيفكلذلثمتيو،لورتسلوكلاوةيناويحلانوهدلانمهاوتحميف

نمةيلاخلاتاوارضخلاوهكاوفلاةيمكةدايزبىصويامك.ةيناويحلانوهدلانًمالدبيهطلايفةيتابنلاتويزلالامعتساو،نهدلالماكلابيلحلاب

نيرامتلاضعبةسراممهلككلذقفارينأىلع،ةطيسبلاتارديهوبركلالحمةيوشنلاتارديهوبركلالالحإكلذكو،حلملاكالهتساليلقتو،نوهدلا

،نييارشلابلصتضرمبمهتباصإقبسنيذلاصاخشألاىلإةبسنلاباّمأ.يسفنلارتوتلابابسأنعداعتبالاو،نيخدتلانععانتمالاو،ةيضايرلا

ةباصإلانمةياقوللجالعلضفأيهةيئاقولاةيذغتلاّنأيفكشالو.ًاعمنآيفيبطلاجالعلاىلعةبظاوملاوركذلاةفنآلاتايصوتلاعابتامهيلعنيعتيف ت.ءاحصألاصاخشألاىلإةبسنلابنييارشلابلصتضرمب

ةيضايرلانيرامتلاويلضعلادوهجملا-6

ةايحلاويلضعلادوهجملاةدايزلضفياذهل.صخشلاهلذبييذلايلضعلادوهجملاومدلايفلورتسلوكلاىوتسمنيبةيسكعةقالعدجوت

ىلعيلكلادامتعالايفةلثمتملا(SedentaryLiving)ةلماخلاةحيرملاةايحلانأل،نييارشلابلصتىضرمبباصملاصخشللةلعافلاةطيسبلا

ةباصإللةبسانملافورظلائيهي،ةيلزنملاةيئابرهكلاةزهجألامادختساو،ةضايرلاةسرامممدعو،دعصملابوكرو،ةرايسلالامعتساةرثكو،مدخلا

ةرودلاطشنت(هتحصوصخشلارمععممءالتيامب)ةيضايرلانيرامتلاوأةيلضعلاةطشنألاةسراممنأىلإتاساردلاتراشأدقو.ضرملاب

ةعفترملاةينهدلاتانيتوربلاىوتسمعفرتو،مدلايف(راضلالورتسلوكلا)(LDL)ةفاثكلاةضفخنملاةينهدلاتانيتوربلاىوتسمضفختو،ةيومدلا

.مسجلاجراخهحرطومدلايفلورتسلوكلالمحىلعاهتردقبزيمتتيتلا(عفانلالورتسلوكلا)(HDL)ةفاثكلا

(SexualHormones)ةيسنجلاتانومرهلا-7

تاديسلاىدللقأنوكتنييارشلابلصتضارمأنأتبثذإ،مدلايفلورتسلوكلاىوتسمديدحتيفًامهمًارودةيسنجلاتانومرهلابعلت

يف،لمحلاتاونسلالختاديسلاىدلنييارشلابلصتضرمبةباصإلالقتامك،هسفنرمعلانمنسلاراغصلالاجرلابةنراقمنسلايفتاريغصلا

اّممحضتي.مدلايفلورتسلوكلاىوتسمعافتراىلإًارظن؛(Menopause)(نيعبرألاوةسماخلانيسدعب)،ثمطلاعاطقنادعبهبةباصإلادادزتنيح

.نييارشلابلصتوبلقلاضارمأبةباصإلانمىثنأللةيامحلالماوعدحأّدَعُييوثنألانومرهلانأهالعأركذ
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(Diseases)ضارمألا-8

:لثم،يعيبطلادحلانمرثكأمدلايفنوهدلاىوتسمعافترابّبسُتةّدعضارمأدجوت

.يركسلاضرم•

.ىلكلاضارمأ•

.م.هللا

.ةنمسلا•

(Hypothyroidism) ديوريثلانومرهلةيقردلاةدغلازارفإصقن •

.سايركنبلاباهتلا•

(Obstructive Liver Diseases) ضارمأ( نييارشلادادسنا)دبكلا •

(Anorexia Nervosa) يبصعلا(ةيهشلانادقف)مهقلا O

ىلعبشرتللنهدلاتابيبحمامأةصرفلاةحاتإلكلذو،ركذلاةفنآلاضارمألاعمًالخادتمحبصينييارشلابلصتضرّمنأبلوقلانكميو

بّبسُياّمم،ةيفرطلانييارشللةيلخادلاردجلاىلعنوهدلابسرتىلعدعاستيركسلاضرمبةباصإلانأتاساردلاتحضوأدقو.نييارشلانرادج

.فارطألاىلإمدلالوصومدعو،اهدادسناوأ،اهقيض

لمحلاعنمبوبح-9

.مدلامريسيفنوهدلاىوتسمةدايزىلإيدؤييوثنألانيجورتسإلانومرهيوحتيتلالمحلاعنمبوبحلوانتنأىلإتاساردلاتراشأ

(Hypertension)مدلاطغضعافترا-10

مريسيفنوهدلاولورتسلوكلانمعفترمىوتسمدوجوةلاحيفةصاخ،نييارشلابلصتةيلمعتافعاضمةدايزىلعمدلاطغضعافترادعاسي

ىلعيطاسبنالاطغضلاديزيو،قبئزلانمًارتميللم140ىلع)SystolicPressure(يضابقنالاطغضلاديزينيحناسنإلاىدلمدلاطغضثدحي.مدلا

ثودحوةينهدلاحئافصلاعّمجتلامتحانمديزياّمم،نييارشلاناردجوحنةوقبنوهدلاعفدىلإمدلاطغضةدايزيدؤتو،قبئزلانًمارتميللم90

،(بلقللمخضتثودح)بلقلانملكيًفابلسرثؤياّمم،مدلاخضةوقلنييارشلاةمواقمنمديزيمدلاطغضعافترانأامك.نييارشلابلصت

.(اهدادسناواهقيضدايدزا)نييارشلاو

(CigaretteSmoking)نيخدتلا-11

ناخدنمجتانلا)CarbonMonoxide(نوبركلاديسكألوأزاغنأل:يجاتلابلقلاضرمبتايفولاددعةدايزونيخدتلانيبةقالعدجوت

اميف،ةيعيبطلاةلاحلايفوهاّمع(غامدلاايالخةصاخ)مسجلايفةيلخادلاءاضعألاوايالخلايفنيجسكألازيكرتضافخناىلإيدؤيرئاجسلا

.ًاعفترممدلايفنوهدلاىوتسمنوكينيحناسنإلاىلعحوضوبكلذرهظيو،(Hypoxia)نيجسكألاصقنوأ،ايسكوبيهلامسابفَرعُي

بلقلاضرمبةباصإلالامتحانمديزيو،اهلالخمدلانايرسنمللقياّمم،نييارشلاقييضتىلعرئاجسلايفدوجوملانيتوكينلالمعي،لثملابو

ىدلهتبسنلقتيذلانيجسكألاىلإبلقلاةلضعةجاحدادزتف،بلقلاتابرضةعرسنمديزيرئاجسلاناخديفدوجوملانيتوكينلاّنأامك.يجاتلا

ًالتكةنّوكُمضعبباهضعبءارمحلامدلاايالخقاصتلاىلعلمعتةماستابكرمىلعيوتحيرئاجسلاناخدنأىلإتاساردلاتراشأدقو.نينخدملا

ددعىلعنيخدتلارطخةجردفقوتت،ماعهجوبو.مسجلايذغتيتلانيجسكألاومدلاةيمكنمّدحياّمم،ةدروألاونييارشلالالخاهرورمبعصي

.(هجراخمأمسجلالخاد)ناخدلابحسو،نيخدتلاتاونسو،ًايمويةنخدُملارئاجسلا
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(Obesity)ةنمشلا-12

ممنأ

ةعفترمرصخلاىلإكرولاةبسننوكتامدنعةصاخ،(يجاتلابلقلاضرم)نييارشلابلصتضرملةبّبسُملارطخلالماوعنمةنمّسلاّدَعُت

(Highwas/Hip Ratio).نوهدلاىوتسمعافترابةبوحصماهنأل،يجاتلابلقلاضرملةبّبسُملاةرشابملاريغرطخلالماوعنمًاضيأةنمشلاّدَعُت

.يناثلاعونلانميركسلاضرمبةباصإلاو،مدلاطغضعافتراو،مدلايفلورتسلوكلاو

DietaryFactors)مدلايفنهدلاوألورتسلوكلاىوتسمعافتراوةيئاذغلالماوعلا and Hyperlipidemia)

:اهزربأهذهو،نييارشلابلصتىضرمبةصاخلاةيئاذغلاتابجولاتانّوكمضعبليدعتنكمي

(Cholesterol)لورتسلوكلا-1

ةلوانتملالورتسلوكلاةيمكليلقتّنإف،اذل.ةلوانتملالورتسلوكلاةيمكعمًايدرطبسانتتمسجلااهصتمييتلالورتسلوكلاةيمكنأمولعملانم

.%40وحنبرّدقتمسجلايفلورتسلوكلاصاصتماةبسننأبًاملع،مدلايفلورتسلوكلاةبسننمّدحي

لوانتملاضيبلاددعىلعكلذفقوتي)ًايمويمارجيللم(1000-500)نيبامةيكيرمألاةيئاذغلاتابجولايفلورتسلوكلاةيمكحوارتت

.مدلايفلورتسلوكلاىوتسمعافتراةلاحيفلقأوأمارجيللم300ىلإةيمكلاهذهضفخبىصويو،(ًايعوبسأ

كلذو،(ًايمويمارجيللم100نملقأ)لورتسلوكلانمةبجولاىوتحميفًادجيباجيإضفخثادحإنكميهنأىلإةثيدحةساردتراشأدقو

.بيلحلاتاجتنموموحللانمةليلقتايمككلذكو،تاوارضخلاوهكاوفلاوتايلوقبلاوبوبحلانمةريبكتايمكيوحتةيئاذغةبجولوانتب

(Fat)نهدلا-2

تيزو،ةرذلاتيزو،Saflowerمطرقلاتيز)ةعبشملاريغتويزلامادختسانأتبثذإمدلاامزالبيفنوهدلاةبسنيفهتيمكونهدلاعونرثؤي

امزالبيفلورتسلوكلاونوهدلاىوتسمضفخىلإىدأ،(ةجردهملاةيتابنلاتويزلاو،ةيناويحلانوهدلا)ةعبشملانوهدلانمًالدب(نطقلاةرذب

.مدلا

ةباصإلانمةياقولل%30وحنىلإةبسنلاهذهضفخبىصويو،ةيلكلاتارعسلايلامجإنمنهد%40وحنىلعةيداعلاةيكيرمألاةبجولايوتحت

ةلوانتملاتارعسلايلامجإنم%10(PUFA)ةدّدعتملاةعبشملاريغنوهدلاةبسننوكتنأبًاضيأىصوي.مدلايفنهدلاولورتسلوكلاىوتسمعافتراب

،همديفلورتسلوكلاةبسنضفخهيلعرّذعتنَملنكميهنأ،انههركذردجياّممو.%10ةيداحألاةعبشملاريغنوهدلاو،%10ةعبشملانوهدلاو،ًايموي

نوهدلا)%7ىلإلصتلءاذغلايفنهدلاةبسنضفخيفرمتسينأ،(موي/لورتسلوكمارجيللم300و)نهد%30يوحتةيئاذغتابجوهلوانتدنع

.موي/مارجيللم200ىلإلصتللورتسلوكلاةيمكضفخكلذكو،(ةيناويحلا

P:S)ةعبشملاىلإةعبشملاريغةينهدلاضامحألاةبسن-3 Ratio)

ّنأنّيبتدقو.ماريسلايفلورتسلوكلاىوتسمضفخىلإةيئاذغلاةبجولايفةعبشملاىلإةعبشملاريغةينهدلاضامحألاةبسنةدايزيدؤت

.ماريسلالورتسلوكىوتسميفيباجيإضفخىلإيدؤي،ةيئاذغلاةبجولايفلورتسلوكلاو،ةعبشملاريغىلإةعبشملاةينهدلاضامحألانملكضفخ

ةينهدلاضامحألاةبسنليلقتو،ةدّدعتملاةعبشملاريغةينهدلاضامحألاةبسنةدايزبةعبشملاىلإةعبشملاريغنوهدلاةبسنةدايزنكمي

.1:1ىلإلصتلةبسنلاهذهعفربىصويو،1:0.3وحنبةيكيرمألاةبجولايفةعبشملاىلإةعبشملاريغةينهدلاضامحألاةبسنرّدقتو.ةعبشملا

:ةيتآلاتاداشرإلاعابتابةيئاذغلاةبجولايفةعبشملاىلإةعبشملاريغةينهدلاضامحألاةبسنعفرنكمي،ماعهجوبو

نمنهدتامارج5وحنبمسجلاةدحاولاةيقوألاّدمت،ًايعوبسأمارج600،ةيقوأ20)نهدلالماكلابيلحلاوموحللانملالقإلا-أ

.(ةعبشملاضامحألا

:نوـشنللاوتروفكنارفلاوقجسلارايتخابنجتو،موحللالئادبةمئاقنمنهدلاةليلقلاءارمحلاموحللاوكامسألاونجاودلارايتخا-Fبل

.نهدلانماهاوتحمعافتراىلإًارظن
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،ةيلقملاموحللالوانتلضفيالو.يهطلاةيلمعنمةجتانلانهدلاةقبطةلازإوأ،دادعإلاةيلمعءانثأيفمحللانعنهدلاةقبطعزن–ج

.ةقولسملاوأةيوشملالب

رفويو،نهدتامارج5نهدلاضفخنملابيلحلانمدحاولاليدبلارفويذإ:بيلحلالئادبةمئاقنمنهدلاعوزنملابيلحلالوانت-د

.نهدلانمًامارج12نهدلالماكلابيلحلانمدحاولاليدبلا

ةعبشملاةيذغألا)واكاكلاةدبزوأ،دنهلازوجتيزوأ،ليخنلاتيزوأ،ةميركلاوأ،ةدبزلاىلعيوتحتيتلاةيذغألالوانتنملالقإلا-ـه

.(تويزلاب

ةيئاذغلاةقاطبلاحضوت،ًالثمف.ةيئاذغلاةقاطبلاىلعةنّودُملا(Ingredient)تانّوكملاةفرعمقيرطنعنهدلل(RatioPS)ـلاباسحنكمي

:يهو،تانوكملابةصاخلاتانايبلانيرجراملل

.ًامارج14:(ةدحاوةدئامةقعلم)ةدحاولاةصحلامجح

.ًامارج11:نهدلايلامجإ

.تامارج4:ةدّدعتملاةعبشملاريغةينهدلاضامحألا

.نامارج:ةعبشملاةينهدلاضامحألا

.مارجرفص:لورتسلوكلا

2=%2=2:4:يه،ةعبشملاىلإةدّدعتملاةعبشملاريغةينهدلاضامحألاةبسن،نذإ

(P : s Ratio = 2 )

.لورسيلجلاو،ةرفسفملانوهدلاو،(ةدّدعتملاوةيداحألا)ةعبشملاريغوةعبشملاةينهدلاضامحألالمشينهدلايلامجإنأىلإةراشإلاردجتو

تارديهوبركلا-4

ىلإتارديهوبركلانمضئافلالّوحيدبكلانأل؛ماريسلايف(نهدلا)ةيثالثلاتاديرسيلجلاةدايزىلإتارديهوبركلالوانتيفطارفإلايدؤي

عفريفاشنلانمةءافكرثكأامهزوتكرفلاوزوركسلاركسنأتبثدقو.مدلاىلإضئافلابّرستينيحيف،ةينهدلامسجلاةجسنأيفنّزختنوهد

عم،ةلوانتملاةيمويلاتارعسلايلامجإنم(%55-50)وحنتارديهوبركلالكشتنأبىصوي،ماعهجوبو.ماريسلايفةيثالثلاتاديرسيلجلاىوتسم

.ةطيسبلاتايركسلانملالقإلاو،ةدقعملاتارديهوبركلاىلعزيكرتلا

ةيئاذغلافايلألا-5

لورتسلوكلاىوتسمضفخىلعلمعت(ةبئاذلافايلألاو،غومصلاو،نيتكبلا:لثم)ةيئاذغلافايلألاضعّبنأىلإتاساردلانمديدعلاتراشأ

:يتآلاوحنلاىلعكلذو،مدلايف

.مسجلاجراخهحرطولورتسلوكلاباهطابترابهمضهولورتسلوكلاصاصتماةيلمعيفرييغتثادحإ-أ

.مدلايفلورتسلوكلاىوتسمنمللقياّمم،ءارفصلاضامحأجارخإةدايز-ب

.ةيومدلاةرودلاىلإهجتتيتلاةينهدلاتانيتوربلاءانبلةحاتملالورتسلوكلاةيمكنمللقياّمم،يدبكلاضيألاةيلمعيفرييغتثادحإ–ج

.ةينهدلاتانيتوربلل(PeripheralMetabolism)يجراخلاوأيحطسلاضيألارييغت-د

تارعسلا-6

مدلاخضلبلقلاهلذبييذلادهجلانمللقينزولاضفّخنإف،اذل.بلقلاضارمأبةباصإلاةلاحيفةمهملارطخلالماوعنمةنمشلاّدَعُت
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نيرامتلاةسراممةنمشلابنيباصملابلقلاىضرمىلعمتحياموهو،مدلايفلورتسلوكلاونوهدلاىوتسمضفخنعًالضف،مسجلاءاضعأىلإ

(ةنمُسلاةجلاعم)مسجلانزوضفخنكمي،ماعهجوبو.مدلايفعفانلالورتسلوكلاىوتسمعفرو،مهنازوأضفخلةيرودةروصبةلدتعملاةيضايرلا

ةعبشملاةينهدلاضامحألاناكم(ةيتابنلاتويزلا)ةدّدعتملاةعبشملاريغةينهدلاضامحألالالحإو،ًايمويةلوانتملاتارعسلاةيمكنملالقإلاب

.(ةيناويحلانوهدلا)

و

ىرخاةيتاذغلماوع-7

،م.وح..ع.مس..

:اهنم،بلقلاضارمابةباصإلاومدلايفنهدلاوالورتسلوكلاىوتسميفرثؤتةدعلماوعدجوت

لصبلاوموثلانمةريبكتايمكوأ،توحلادبكتيزوأ،(ًايعوبسأتارم3-2)كامسألالوانتنأىلإتاساردلاتراشأ،كمسلا-أ

لورتسلوكلاىوتسمضفخىلعكامسألاةردقببسىزعيو.مدلايف(لورتسلوكلا)نوهدلاىوتسمضفخىلعدعاسي،نيجزاطلا

.3–اغيموأعوننمةدّدعتمةعبشمريغةينهدضامحأىلعاهئاوتحاىلإ

ءاملااهيفمدختسييتلاقطانملايفلقي(CHD)ةيجاتلابلقلاضارمأبةباصإلالدعمنأبظحول:(HardWater)رسعلاءاملا–ب

زّيمتيرسعلاءاملانأمولعملانمو.دايدزالابأدبتتايفولاةبسننإف،هب(SoftenedWater)راسيلاءاملالادبتسادنعهنأو،رسعلا

.رسيلاءاملابةنراقممويسينغملاومويسلاكلانمعفترملاهاوتحمب

.sايبسوت

نملكىدللورتسلوكلاىوتسمضفخىلعلمعيايوصلالوفنيتوربناىلإتاساردلاتراشا:)SoyProtein(ايوصلانيتورب–ج

.ةيناويحلاتانيتوربلابةنراقممدلايفلورتسلوكلاىوتسمعافترابنيباصملاونييعيبطلاصاخشألا

ةلقو،يسفنلارتوتلاببسبناسنإلامسجيفساحنلاىلإكنزلارصنعةبسنيفللخثدحيدق:ساحنلاىلإكنزلارصنعةبسن-د

ةدايزّمث،ماريسلايفلورتسلوكلاىوتسمةدايزىلإيدؤياّمم؛ءاملارسعو،ةراتخملاةيذغألاعونو،ةيضايرلانيرامتلاةسرامم

دقهنأل،بيبطلاةراشتسانودنمكنزلارصنعىلعةيوتحملاةيئاودلاتامغدملالوانتمدعبىصويو.يجاتلابلقلاضرمبتايفولا

.مدلايفلورتسلوكلاىوتسملًاعافترابّبسُي

.بلقلاضارمأومدلاطغضعافترابةباصإلارطخنمديزيحالمألالوانتيفطارفإلانإ:حلملا-ـه

.عاطتسملاردقمويساتوبلاةيمكةدايزبىصوي:مويساتوبلا–و

.هبةينغلاةيذغألاومويدوصلاةيمكضفخبىصوي:مويدوصلا-ز

Peopleat)نييارشلابلصتبةباصاللةضرعدارفألارثكأ Risk for Atherosclerosi)

:ةيتآلاتائفلانيبنييارشلابلصتضرمبةباصإلالامتحاديزي

للقياّمم،اهقييضتو(Vasoconstrictor)(نييارشلا)ةيومدلاةيعوألاضابقناىلعةراجيسلايفدوجوملانيتوكينلالمعيذإ؛نونخدملا-1

،مسجلاءاضعأةجسنأيفنيجسكألازيكرتضفخىلعلمعيةراجيسلانمثعبنملانوبركلاديسكأيناثّنأامك.اهلالخمدلانايرسنم

،غامدلاايالخةصاخ

.نيسمخلاو

.طرفمداهجإوأطوغضل،ةيلئاعلاوأةيلمعلامهتايحيف،ةرثكبنوضّرعتينيذلاصاخشألا-3

عفدىلعلمعييذلامدلاطغضعافتراوأ،مدلايفلورتسلوكلاونوهدلاىوتسمعافتراةداعاهبحاصييتلاةنمّسلابنوباصملاصاخشألا-4

ًايدرطبسانتييذلا(LDL)لورتسلوكةبسنعافترا)مدلايفلورتسلوكلاىوتسمعافتراوأ،اهقيضيفنييارشلارادجوحنةوقبنوهدلا
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وهو،يركسلاضرموأ،(ضارمألاهذهبةباصإلاعمًايسكعبسانتييذلا(HDL)لورتسلوكةبسنضافخناو،بلقلاضارمأبةباصإلاعم

.ةريغصلاةيومدلاةيعوألابىذأوًاررضثدحييذلارّركتملامدلاطغضعافترالةضرعيركسلاىضرمنأل؛مهمرطخلماع

غولبلاةلحرملالخةصاخ،ةيلقملاةيذغألاوأ،(ةعبشملاةينهدلاضامحألابةينغلا)ةيناويحلانوهدلالوانتيفنوطرفينيذلاصاخشألا-5

ضرمبةباصإللةضرعرثكأنكي(نيعبرألاوةسماخلانسدعب)ثمطلاعاطقنانسدعبءاسنلاّنأىلإتاساردلاتراشأدقو.ةخوخيشلاو
s. صن

.ةيرهشلاةرودلاعاطقنادعبةارملامسجيفهزارفإفقوتييذلانيجورتسإلانومرهدوجومدعىلإارظن:نييارشلابلصت

ىلعلمعييذلايوثنألانيجورتسإلانومرهىلعبوبحلاهذهءاوتحاىلإًارظن؛ةليوطةينمزةّدملمحلاعنمبيلاويحنلوانتييتاللاءاسنلا-6

.مدلايفنوهدلازيكرتةدايز

ةيجاتلانييارشلابلصتضارمأبكمسلاتيزةقالع

تايمكلوانتتيتلا(ناكسلا)بوعشلاّنأنّيبتدقو.ةيجاتلانييارشلابلصتضرمنمةياقولايفةيلعافب(Feno)كمسلاتيزمهسُي

MarineFish(ةيرحبلاكامسألاتويزنمةريبك Oil(،ةريزجناكسو،نيينابايلالثم)Greenland(،وميكسإلاو(Eskimos)بسنضافخنابزيمتت؛

.نييارشلابلصتضارمأبةباصإللةضرعلقأاهلعجياّمم،(TG)ةيثالثلاتاديرسلجلاومدلالصميفلورتسلوكلا

:نييتآلانيعبشملاريغنيينهدلانيضمحلانمةريبكتايمكىلعكامسألاتويزيوتحت

Eicosapentaenoic Acid: EPA –

( DoCosahexaenoic Acid: DHA)

تايمكبنادجويامهنأنيحيف،ةيتيزلاريغكامسألاىلإةبسنلابلاحلااذكو،ىرخألاةيذغألايفةديجتايمكبناضمحلاناذهرفاوتيال

،(Menhaden)(ةكنرلاسنجنمكمس)نديهنملاو،(Macherel)(يرحبكمس)يرمقسألا:لثم،(OilyFish)ةيتيزلاكامسألايفةرفاو

.(Herring) ةكنرلاو( نيدرسلاسنجنمكمس)

:امه،ةيجاتلانييارشلابلصتضرمنمةياقولايفكمسلاتيزريثأتناحضوتناتقيرطدجوت

ناسكوبمرثلاو،(Prostaglandin–ا)(Prostacyclins)نيلكيساتسوربلاجاتنإب(PlateletAggregation)مدلاتاحيفصعّمجترثأتي-1

(Thromboxanes).(ةيداع)ةيديلقتةيئاذغةبجوصخشلالوانتدنعف(ConventionalDiet)،ًاضيأتثدحيهنإف(Metabolism)ضمحلل

ايالخيفضيأتييذلا،(عّمجتلاقباسبكرم)A-2ناسكوبمورثىلإةيومدلاتاحيفصلايف(ArachidonicAcid)كينوديكارأينهدلا

–Prostaglandinنيدنالجاتسوربىلإ(EndothelialCells)ةيومدلاةيعوأللةنطبملاةيئالطلاةيشغألا 12) IC)(عّمجتلداضمبكرم

يفًاضافخناثدحي(ةيرحبلاةينهدلاضامحألا)كمسلاتيزبةينغةيئاذغتابجودارفألالوانتنأنّيبتدقو.(ةيومدلاتاحيفصلا

عّمجتيفرثؤياليذلا،3A–ناكسبمورثىلإمدلاتاحيفصةطاسوبضيأتييذلا(EPA)ىوتسميفًاعافتراو،كينوديكارألاضمحىوتسم

13–دنالجاتسوربىلإ(ةيومدلاةيعوأللةنطبملاةيشغألاايالخةطاسوب)(3A–ناسكيمورث)ريخألابكرملالّوحتيّمث.مدلاتاحيفص

عّمجتنمّدحياّمم،2A–ناسكوبمورثلاجاتنإنمضفخيكمسلاتيزلوانتّنإف،ىرخأةرابعبو.ةيومدلاتاحيفصلاعّمجتلداضملا

(PlateletPlug)مدلاتاحيفصةدادسنّوكتومدلاحئافصعّمجتنأدقتعيو.(BleedingTime)مدلاةلويسدمأليطيو،ةيومدلاتاحيفصلا

نمللقيدقكمسلاتيزلوانتّنإف،اذبو.(ةيبلقلاةطلجلا)بلقلاةلضعيفءاشتحاثودحلةيساسألاةوطخلاوه،يجاتلانايرشلايف

.مدلاتاحيفصعّمجتنمّدحلايفلعافلاهرودلبلقلاةلضعءاشتحابةباصإلالدعم

(لاكشأ)رهاظميفًارييغتثدحُي(ةيرحبلاةينهدلاضامحألا)كمسلاتيزنمةريبكتايمكصخشلالوانتنأتاساردلاتحضوأ-2

PlasmaLipid)امزالبلانهد Profile)،ةيثالثلاتاديرسيلجلاىوتسمضافخنايفلثمتي(TG)ـلاو(VLDL)،يلكلالورتسلوكلاىوتسمو.

(MaxEPA):لثم،(FishoiSupplements)كمسلاتيزتامغدمنمديدعلايوحتقاوسألانأركذي (SOFGEL)(360ًامارجيللم

EPA،ًامارجيللم240وDHA،و،(لورتسلوكتامارجيللم5و(Proto-Cho(9e cap(180ًامارجيللمEPA،ًامارجيللم120وDHA،5و

.(لورتسلوكتامارجيللم

(VLDL)ـلاوةيثالثلاتاديرسيلجلاةبسنهضفخب:يجاتلابلقلاضرمبةباصإلانمناسنإلايقي(3–اغيموأ)كمسلاتيزّنإف،ماعهجوبو

.ةطلجلاثودحصرفنمللقياّمم،ةيومدلاتاحيفصلاعّمجتعنمو،مدلايف
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Preventionof)نييارشلابلصتنمةياقولا Atherosclerosis)

:ةيتآلاحئاصنلاعابتابنييارشلابلصتضرمبةيلبقتسملاةباصإلانمهسفنيقينأصخشللنكمي

تيزو،مطرقلاتيزو،ةرذلاتيز)ةيتابنلاتويزلالوانتيفلادتعالاو،(ةدبزلاو،يدلبلانهدلا)ةيناويحلانوهدلالوانتنملالقإلا-1

نم%10ىلعةعبشملانوهدلاةبسنديزتالأو،ةيمويلاةقاطلاتاجاحيلامجإنم%30ىلعنوهدلاةبسنديزتالأةاعارمو،(سمشلاراّود

يجراخلادلجلاعزنو،ًايعوبسأتاضيب(3-2)لوانتبكلذو،(ًايمويمارجيللم300نملقأ)ًايمويةلوانتملالورتسلوكلاةيمكنملالقإلا-2

.عوبسألايفنيتّرمكامسألالوانتو،ةيلقملاوأةمسدلاموحللالكأبنجتو،نجاودلامحلنع

ضّفخُتيتلاةلاخنلابينغ)رمسألازبخلاو،ءارضخلاةطلسلاو،ةوهطملاتاوارضخلاو،(ًايمويتابح4-3)هكاوفلالوانتنمراثكإلا-3

ةيلقملاةيذغألالوانتنملالقإلاو،ةيمويلاةقاطلايلامجإنم%55وحنتارديهوبركلالكشتثيحب،تايلوقبلاو،(لورتسلوكلاىوتسم

ةباصإلاوتاوارضخلالوانتنيبةيسكعةقالعدوجوىلإتاساردلاتراشأدقو.اهبنرفلايفةوهطملاوأةيوشملاةيذغألالادبتساو

ىوتسميندتو،مهنازوأضافخناىلإًارظن،مهريغنمبلقلاضارمأبةباصإلقأمهنيتمزتملانييتابنلانأتبثذإ،بلقلاضارمأب

.مهيدللورتسلوكلا

.مدلايفلورتسلوكلاىوتسمضفخىلعدعاستاهنأل،ةبئاذلافايلألاو،غومصلاو،نيتكبلا:لثم،ةيئاذغًافايلأيوحتةيذغألوانت-4

.ًانيمسصخشلاناكاذإةصاخ،هبنهدلاعوزنملابيلحلالادبتساو،نهدلالماكلابيلحلالوانتنملالقإلا-5

نأل،ةيبلهملاو،ةميركلاو،درتسكلاو،ةيزاغلاتابورشملاو،ةالحملارئاطفلاو،ىبرملاو،لسعلا:لثم،تايلحملالوانتيفطارفإلامدع-6
. - . 1 الل..؟..."ماهمعاه

.مدلايفنوهدلاةبسننمديزياّمم،مسجلايفنزختنوهدىلإلّوحتياهنمضئافلا

،يشملا:لثم)ةيضايرلانيرامتلاءادأنأىلإتاساردلاتراشأدقو.ةيحصلاةلاحلاورمعلاعمبسانتتيتلاةيضايرلاةطشنألاةسرامم-7

طغضكلذكو،مدلايفراضلالورتسلوكلاىوتسمضفخيماظتناب(ةلواطلاسنتوأةلسلاوأةرئاطلاوأمدقلاةركو،ةحابسلاو،يرجلاو

.بلقلاضارمأبةباصإلانمناسنإلايقياّمم،مدلا

.-

8
.بلقلاضارمألةبّبسُملاةيساسألارطخلالماوعنّمدَعُتيتلا،ةنمُسلابةباصإلانمةياقوللماعطلالوانتيفطارفإلامدع

.-

9
صاخشألاىدللورتسلوكلاىوتسمضافخناىلإتاساردلاتراشأدقف.سفنلانعحيورتلاعم،ةبآكلاوةيسفنلاطوغضلانعداعتبالا

10
ةوهقلاعمةلوانتملانييفاكلاةيمكديزتالًابلاغىصويو.ةافصملاريغوأةزكرملاةوهقلابرشبنجتو،ةوهقلابرشيفطارفإلامدع

دوجوىلإتاساردلاتراشأدقو.ًايمويةوهقلانمةريغصنيجانفةسمخنمرثكأصخشلالوانتمدعبكلذو،مويلايفمارجيللم300ىلع

ةثالث(CHD)ضرملااذهبتوملالامتحاديزيذإ؛ةوهقلالوانتيفطارفإلاو(CHD)يجاتلابلقلاضرمبةباصإلانيبةيدرطةقالع

،ءاملايفةوهقلازيكرتدايدزابدادزيبلقلايفراضلاةوهقلاريثأتنأدجوامك.لادتعابةوهقلانولوانتينيذلاصاخشألابةنراقمفاعضأ

.بلقلاىلعًارطخلقأيهةافصملاةوهقلاّنأىنعمب،نيخستلاوأزيهجتلاةدمةدايزو

نمناسنإلايقتيتلا،اغيموأعوننمةينهدضامحأىلعاهئاوتحاىلإًارظن،لقألاىلعًايعوبسأنيترمكامسألالوانتىلعصرحلا-11

كامسألالوانتنأامك.مدلاطغضعافتراو،ةيومدلاتاطلجلاو،(ةيردصلاةحبذلا)ةيبلقلاتامزألاو،نييارشلابلصتضرمبةباصإلا

.خملاءاذغبفَرعُتيهف،اذل،نهذلاشعنيو،غامدلاطشنيًايموي

.ةيبلسلاهراثآيفنيخدتلالثاميناخدلاقاشنتسانأل،نينخدملاصاخشألانعداعتبالاو،نيخدتلانععانتمالا-12
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.نزولاةدايزبروعشلادنعةبسانمةيئاذغةيمحلمعو،نزولاىلعةظفاحملا-13

.ةحّلمُملاةيذغألاو،(ًايموينيمارجنملقأ)ماعطلاحلملوانتنملالقإلا-14

بلصتضرمنمةياقوللنهدلاولورتسلوكلاةدودحمةيئاذغةبجوطيطختدنعاهبداشرتسالانكمييتلاتايصوتلاوحئاصنلاضعبهذهو

:نييارشلا

.ةنمُسلابةباصإلالاحيفةصاخ،ًايمويةلوانتملاتارعسلاةيمكضفخ-

.هنملالقإلاوأ،حلملالوانتيفلادتعالا-2

.1نمرثكأىلإ(RatioS:P)ةبجولايفةعبشملاةينهدلاضامحألاىلإةدّدعتملاةعبشملاريغةينهدلاضامحألاةبسنةدايز-3

ىلامجإنم%10ةدّدعتملاةعبشملاريغةينهدلاضامحألالكشتثيحب،ةيمويلاتارعسلايلامجإنم%30ىلعنوهدلاةبسنةدايزمدع-4

.%10ةعبشملاةينهدلاضامحألاو،%10ةيداحألاةعبشملاريغةينهدلاضامحألاو،ةيمويلاتارعسلا

.(ًايمويمارجيللم300ىلعديزيال)لورتسلوكلابةينغلاةيذغألالوانتنمّدحلا-5

مدلايفلورتسلوكلاىوتسمضفخىلعدعاستاهنأل،ةبئاذلافايلألاونيتكبلاوخومصلالثم،ةيئاذغًافايلأيوحتيتلاةيذغألالوانت-6

.(ًايمويةيئاذغلافايلألانمًامارج40-35)

نييارشلابلصتضرمةلاحيفاهلوانتعونمملاةيذغألاواهلوانتحومسملاةيذغألا

(Allowed and Prohibited Foods in Atherosclerosis)

240 نمرثكأىلإمدلايفلورتسلوكلاىوتسمعفتريذإ،نييارشلابلصتضرمبةباصإلالاحيفمدلايفةيئاذغلارصانعلاىوتسمريغتي

راضلالورتسلوكلاىوتسمعفتريو،(مدرتليللم100/لورتسلوكمارجيللم(200–140)نيبحوارتييعيبطلاىوتسملا)مدرتليللم100/امارجيللم

مدلانوهدىوتسمعافتراىلإةفاضإلاب،مدرتليللم100/ًامارجيللم35ىلإعفانلالورتسلوكلاىوتسمضفخنيو،مدرتليللم100/ًامارجيللم140ىلإ

(TG)مدرتليللم100/ًامارجيللم250نمرثكأىلإمايصلاءانثأيف.

ضفخىلعمهدعاستةدّدحمةيذغألوانت،مدلايفلورتسلوكلاىوتسمعافتراوأ،نييارشلابلصتضرمبنيباصملاصاخشألاىلعبجي،اذل

حَمسُييتلاةيذغألاضعبلنايبيتأياميفو.مهتايحبيدوتدقيتلاةيحصلاتالالتعالانمديدعلامهيقتو،مسجلايفلورتسلوكلاونوهدلاىوتسم

.نييارشلابلصتلاحيفاهلوانتعنمُييتلاةيذغألاواهلوانتب

مظعمنأىلإتاساردلاتراشأدقف.نهدلاةضفخنملانابجألالوانتو،نهدلاعوزنملابيلحلابرشبىصوي:هتاجتنموبيلحلا-أ

Palmaticكيتملابلاضمحةصاخ)ةعبشمنوهديهبيلحلايفةدوجوملانوهدلا Acid)يفلورتسلوكلاىوتسملًاعافترابّبسُت

تانايبلانمدكأتلادعب،(PotCheeses)نبجو(Farmer)عرازُملانبجلثمنهدلاةضفخنملانابجألالوانتبىصوي،اذل؛مدلا

ًاضيأنكمي.(ًامارج30)ةدحاولاةيقوألايفنهدلانمتامارج(6-2)ىلعديزيالاميوحتاهنأبةقاطبلاىلعةنّودُملاةيئاذغلا

،(نهد%4)نهدلالماكلابيلحلالوانتنععانتمالابجيو.نهّذلاةليلقلانهذللةلباقلاةنبجلاو،نهدلاةضفخنملاةدشقلالوانت

نابجألافلتخملوانتبنجتبجيامك.(فّفجُملابيلحلاو،زكرملابيلحلاو،جاتوكلاةبنجو،يدابزلانبلو،بيارلانبللا)هتاقتشمو

،ةظوبلاو،(SourCream)ةدشقلاو،(CreamCheese)نهدللةلباقلاةنبجلاو،تروفكورلاو،رديشلاو،قرزألانبجلا)ةيعيبطلا

بجيهنإف،ةعونمملاةيذغألالوانتيفةديدشلاةبغرلاةلاحيفو.اهلثاميامو،)WhippedToppings)و،ةيبيلحلاريغةوهقلاةدشقو

.ناكمإلاردقاهنمةلوانتملاةيمكلانملالقإلا

بجيو.كامسألاو،نهدلاةعوزنملانجاودلاموحلو،(نهدلانمًامامتةيلاخلا)ةيفاصلاءارمحلاموحللالامعتسابىصوي:موحللا-ب

ىضرمىصويو.اهيفنوهدلاةيمكنمللقيكلذنأل،تيزلايفاهيلقبنجتو،قلسلاوأيوشلاةقيرطبةوهطمموحللاهذهنوكتنأ

A،ةاغيموأ،3اغيموأ)ةديفملاتابكرملاضعببةينغاهنأل،لقألاىلعًايعوبسأنيتّرمةيوشملاةينهدلاكامسألالوانتببلقلا EPA)
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،ريغصلايرقبلامحللالوانتبحصني،ماعهجوبو.ةيومدلاةطلجلانّوكتعنمتو،مدلايفلورتسلوكلاىوتسمضفخىلعدعاستيتلا

يلاخلافورخلامحلو،دلجلاةعوزنملانجاودلاو،ضيبلاضايبو،(دارودلاو،لوصلاو،قدحلا)ةفيفخلاكامسألاو،بنرألامحلو

فورخلاورقبلامحلنمنهدلاعطقلوانتنم–ناكمإلاردق–لالقإلابىصويامك.ةيرشقلاكامسألاو،لجعلامحلو،نهدلانم

رافصو،(Reo)كمسلاضيبو،نيدرسلاو،قجسلاو،زوألامحلو،غراوفلاو،شوركلالوانتنععانتمالابًاضيأىصوي.ءاضعألاو

للقيًايعوبسأتاّرم(3-2)كامسألاصاخشألالوانتنأانههركذردجياّممو.تايرشقلاو،ةبلعملاوةمسدلاكامسألاو،ضيبلا

نيبةقالعدوجوىلإتاساردلاتراشأدقو.ًايئاهنكامسألانولوانتيالنيذلاصاخشألابةنراقمةيجاتلابلقلاضارمأبةباصإلاةبسن

ةباصإلاةبسننمللقيكمسلاتيزلوانتف،بلقلاضارمأبةباصإلاو(ةعبشملانوهدلانمةليلقةيمكىلعيوتحي)كمسلاتيزلوانت

اذهىزعيو.نيربسألاريثأتىلإةبسنلابلاحلاوهامك،مدلاةلويسيفةدايزو،مدلاطغضيفًاضافخناببسيهنأل،بلقلاضارمأب

.(DHAو،APA)ةدّدعتملاةعبشملاريغةينهدلاضامحألانمنينثاىلعهئاوتحاىلإًارظن،كمسلاتيزىلإ(مدلاةلويس)ريثأتلا

لداعي(2Whites)نيتضيبضايبّنإذإ،رافصلالوانتنععانتمالاو،ضيبلاضايبلوانتبنييارشلابلصتىضرمىصوي:ضيبلا–ج

% (Cholesterol–Free Egg Substitutes) لورتسلوكلانمةيلاخلاضيبلالئادبلوانتبًاضيأىضرملاءالؤهىصوي.ةلماكةدحاوةضيب

ًانايحأىصويو.لورتسلوكلابًادجينغضيبلارافصنأل،طقفنيتضيبحبصتلًايعوبسأةلوانتملاةلماكلاتاضيبلاددعنملالقإلاو

.هبًايراجتةرفاوتملاضيبلالئادبلادبتساو،ًايئاهنضيبلالوانتبنجتب

تايضمحلاهكاوفنمةدحاوةبحىلعلمتشتثيحب،ةهكافلانمتابح(4-3)نعلقيالامًايمويصخشلالوانتينأبجي،هكاوفلا-د

،ماّمشلاوأ،شمشملاوأ،خوخلا)ءارفصلاهكاوفلانمةدحاوةبحو،جنيماتيفلًاردصماهفصوب(نوميلوأ،يفسويوأ،لاقتربةّبح)
رووممم

لوانتبنييارشلابلصتىضرملحمسيو،ةبغرلابسحىرخألاهكاوفلانمنيتّبحو،(أ)نيماتيفلاردصماهفصوب(اهلثاميامو

.ةبّلعُمو،ةدّمجُمو،ةفّفجُمو،ةجزاطهكاوفلا

ةطلسلاوأ،ءارضخلاةطلسلا)ةجزاطلاءارضخلاتاوارضخلاو،ةوهطملاتاوارضخلالوانتنمراثكإلابىصوي:تاوارضخلا-ـه

،وداكوفألاو،بنركلاو،دوسألانوتيزلاو،رضخألانوتيزلالوانتعنمي،لباقملايفو.رخآونيحنيبتايلوقبلالوانتو)(ةلكشملا

وأ،نبجلاوأ،ةدبزلابةّدعُملاتاوارضخلالوانتعنميامك.(ةقولسملاوأةيوشملاسطاطبلالوانتبحصنُي)ةيلقملاسطاطبلاو

.تاصلصلا

ضفخىلعاهتردقبزيمتتيتلا،(ريعشلاو،نافوشلاةلاخنو،نافوشلا:لثم)ةبئاذلافايلألابةينغلابوبحلالوانتبىصوي:بوبحلا–و

ةنوركملاوزرألالثم،ةدقعملاتارديهوبركلالوانتنكميو.مسجلاجراخهحرطوهبطابترالاقيرطنع،مدلايفلورتسلوكلاىوتسم

لثم،ةيراجتلاتازوبخملاو(EggNoodles)ضيبلابةيبئاصعلاةنوركملاوةميركلابتايولحلالوانتعنمينيحيف،يداعلازبخلاو

كيكلالثم،ةزوبخملاتاجتنملاعينصتبجيو.نهدلاعفترملاتيوكسبلاورئاطفلاوكيكلاو(تيزلابيلقملاكعكلا)تانودلا

.نهدلالماكلابيلحلاوأ،ةدبزلاوأ،ضيبلاةفاضإنودنم،لزنملايفاهريغورئاطفلاولومعملاوةبيرغلاو

جرختسم)الوناكلاتيزو،ةرذلاتيزو،نوتيزلاو،سمشلاراودتيزو،مطرقلاتيزلثمةيتابنلاتويزلالامعتسابجي:تويزلاونوهدلا-ز

لورتسلوكلاىوتسمضفخىلعدعاستيتلاةعبشملاريغةينهدلاضامحألاباهانغىلإًارظن،ماعطلاوهطءانثأيف(تفللاروذبنم

ضمحةصاخ)ةعبشملاةينهدلاضامحألابةينغاهنأل؛(كمسلاتيزءانثتساب)ةيناويحلانوهدلالامعتسابنجتبىصويو.مدلايف

Mysticكيتسرياملاضمحو،كيتملابلا Acid)ةينهدضامحأدجوتهنأبًاملع،مدلايفلورتسلوكلاىوتسمعفرىلعلمعتيتلا

ىصوي.(LauricAcd)كيروللاضمحو،(SearcAcid)كيرايتسألاضمح:لثم،مدلايفلورتسلوكلاىوتسميفرثؤتالةعبشم

،زينوياملاوأ،نيرجراملالوانتنكمي،لباقملايفو،ةجردهملاتويزلاو،دنهلازوجتيزو،ليخنلاتيزو،ةدبزلالوانتمدعبًاضيأ

يذلازينوياملالوانتبنجتبجي،نكلو.ًافنآةروكذملاةعبشملاريغةيتابنلاتويزلانمعونصملا(Shortening)يتابنلانمسلاوأ

(ًامارج30-15)نيتقعلموةدئامةقعلمنيبامبلقلاضارمأبباصملااهلوانتييتلاتويزلاةيمكحوارتت.ضيبلارافصىلعيوتحي

ةعبشملاةينهدلاضامحألاىلإةدّدعتملاةعبشملاريغةينهدلاضامحألاةبسنعفرىلإةيتابنلاتويزلالوانتنمراثكإلايدؤيو.ًايموي

(PSRatio)،هبىصوموهامك1نمرثكأىلإ.
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.مدلاطغضعفرىلعلمعيهنأل؛بيبطلاتاداشرإبسحهنملالقإلاوأحلملالوانتيفلادتعالابجي:حلملا-ح

ًاعبتمويلايفلورتسلوكمارجيللم(300-100)نيبامبلقلاىضرملةيئاذغلاةبجولايفلورتسلوكلاىوتحمحوارتي،لورتسلوكلا-ط

.ةيضرملاةلاحلاةّدحل

ةدبزلاوضيبلابةينغاهنأل،ةولحلارئاطفلاو،كيكلاو،تانودلاو،ةبيرغلالثم،ةيراجتلاتايلحملاضعبلوانتمدعبجي:تايلحملا-ي

تويزلانمًادجةليلقتايمكونهدلاعوزنملابيلحلاوضيبلاضايبةفاضإبلزنملايفاهعينصتلضفيو،نهدلالماكلابيلحلاو

يتلاةيزاغلاتابورشملاو،ةظوبلاو،تايولحلاو،ةتالوكوشلالوانتعنميهنأالإ،ركسلاو،لسعلالوانتبحصنُي،لباقملايفو.ةيتابنلا

.مضهلاىلعدعاست

،ةيومدلاتاطلجلاثودحعنميفلعافلاهريثأتىلإًارظن،جزاطلاءينلاموثلالوانتبنييارشلابلصتىضرمىصوي،ىرخأةيذغأ-ك

ءينلاموثلالوانتبىصويو.مدلايفلورتسلوكلاىوتسمضفخو،لاعسلانمةياقولاو،يمضهلازاهجلاريهطتو،مدلاةلويسةدايزو

نكلو،نيربسألاهلوعفميفءينلاموثلاهبشي.(ًايمويصوصف4-3)مسجلانزونممارجوليكلكلمارجعبرلدعمبًايمويجزاطلا

/مجحلاةطسوتمةئينةلصبفصن)ءينلالصبلالوانتنأتبثدقو.ناسنإلامسجبةيبناجرارضأثدحييئايميكبكرموهريخألا

ىوتسمعفرنعًالضف،ةيلخادلانييارشلارادجىلعهبسرتعنمو،مدلايف(LDL)راضلالورتسلوكلاىوتسمضفخىلعلمعي(موي

.مدلايفلورتسلوكلاىوتسمضفخصخياميفخوبطملالصبلانملضفأءينلالصبلاّدَعُيو.مدلايف(HDL)عفانلالورتسلوكلا

،ةيومدلاتاطلجلانمضيرملاةياقو:اهنم،ىرخأدئاوفلصبللدجوي.هيفةلعافلاتابكرملامّدهتببسبهتيلعافدقفريخألانأل

(نوواقلا)رفصألاخيطبلاوماّمشلاّنأىلإةثيدحتاساردتراشأدقو.عفترملامدلاطغضضفخو،مدلايفزوكولجلاىوتسمضفخو

)Cantaloupe(نيسونيدألابكرمىلعامهئاوتحاببسبةيومدلاتاطلجلاثودحناعنميو،مدلاةلويسنمناديزي(Adenosine)،

.نيربسألاهببسييذلاةيومدلاتاطلجللمواقملاهلوعفمبامهزّيمييذلا،لصبلاوموثلايفدوجوملاهسفنبكرملاوهو

DietaryTreatment)مدلايفلورتسلوكلاىوتسمعافترالةيئاذغلاةجلاعملا for Hypercholesterolemia)

AmericanHeart)ةيكيرمألابلقلاةيعمجتصوأ Association)(1984م)مدلايفلورتسلوكلاىوتسمعافترانوناعينيذلاىضرملاعيمج،

Three)(ةيئاذغتابجو)ةيئاذغلاكشأةثالثترّوطدقو.لورتسلوكلاو،ةعبشملانوهدلاو،ةيلامجإلانوهدلانمةيئاذغلاةبجولاىوتحمليلقتب

Phase Diets)بلصت)يجاتلابلقلاضرموأ،مدلايف(ةيثالثلاتاديرسيلجلا)نهدلاولورتسلوكلاىوتسمعافترانوناعينيذلاىضرملل

.(نييارشلا

(PhaseI)1يئاذغلالكشلا:ًالوأ

:يتآلابلكشلااذهزّيمتي

.%15تانيتوربلاو،%55تارديهوبركلاو،تارعسلايلامجإنم%30وحننهدلاريفوتـ1

ريغةينهدلاضامحألاو،ةدّدعتملاةعبشملاريغةينهدلاضامحألاو،ةعبشملاةينهدلاضامحألانمةيواستمتايمكىلعنوهدلاءاوتحا-2

.تارعسلايلامجإنم%10وحنبةثالثلاةينهدلاضامحألانمعونلكمهسيثيح،(1:1:1)ةيداحألاةعبشملا

.ًايمويلورتسلوكلانممارجيللم300ىلعةبجولاءاوتحا-3

خملالثمءاضعألاو))Butterfat(بيلحلاةدبزلوانتبنجتو،ًايعوبسأنيتضيبلوانتىلعراصتقالاو،ةدقعملاتارديهوبركلانمراثكإلا-4

لحمضيبلاضايبونهدلاعوزنملابيلحلاويتابنلانمسلاوةيتابنلاتويزلاومعانلانيرجراملالالحإنعًالضف،ءاشحألاودبكلاو

.لماكلاضيبلاونهدلالماكلابيلحلاوةدبزلا

.(ىضرموءاحصأ)سانلاةماعلةبجولاهذهةبسانم-5

PISRatio)ةعبشملاةينهدلاضامحألاىلإ(P)ةدّدعتملاةعبشملاريغةينهدلاضامحألاةبسن-6 =) 1 (S1:1).
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Phaseيئاذغلالكشلا:ًايناث II) II)

:يتآلابلكشلااذهزّيمتي

يواستلابةينهدلاضامحألانمةثالثلاعاونألاعّزوتو.%15نيتوربلاو،%60تارديهوبركلاو،تارعسلايلامجإنم%25وحننهدلاريفوتـ1

.ةيمويلاتارعسلايلامجإنم%8وحنعونلكرفويثيحب،يئاذغلالكشلايفامك

.ًايمويلورتسلوكلانمًامارجيللم(250-200)ىلعةبجولاءاوتحا-2

موحللالوانتبطقفحامسلاو،مويلايف(ًامارج180–120)تايقوأ(6-4)وحنىلإةيرحبلاةيذغألاونجاودلاوموحللاةيمكليلقت-3

بوبحلاوتايلوقبلالوانتنمراثكإلاو،(لقأوأنهد%1)نهدلاضفخنملاوأنهدلاعوزنملابيلحلانمعونصملانبجلاوةيفاصلا

.تاوارضخلاوهكاوفلاو

ىضرملاكلذكو،رطخلالماوعدحأنوناعيوأ،مدلايفنوهدلاولورتسلوكلاىوتسميفًاعافترانوناعينيذلاىضرمللةبجولاةبسانم-4

موحللالحمكامسألاونجاودلالالحإو،(تازوبخملالمعيفًاضيأمدختسُي)(%1)نهدلاليلقلابيلحلامادختساىلعراصتقالا-5

.ءارمحلا

.رثكأوأ1ةعبشملاةينهدلاضامحألاىلإةدّدعتملاةعبشملاريغةينهدلاضامحألاةبسن-6

Phaseيئاذغلالكشلا:ًاثلاث III) III)

:يتآلابلكشلااذهزّيمتي

،ةعبشملاةينهدلاضامحألاعزوتو.%15تانيتوربلاو،%65تارديهوبركلاو،ةيمويلاتارعسلايلامجإنم%20وحننوهدلاريفوتـ1

ىلامجإنم%7وحنعونلكرفويثيحب،يواستلابةيداحألاةعبشملاريغةينهدلاضامحألاو،ةدّدعتملاةعبشملاريغةينهدلاضامحألاو

.تارعسلا

.ًايمويلورتسلوكلانمًامارجيللم(150-100)ىلعةبجولاءاوتحا-2

.لورتسلوكلاةدودحملانابجألالوانتو،ًايموي(ًامارج90)تايقوأ3وحنىلإنجاودلاوتايرشقلاوموحللاةيمكليلقت-3

.(2-1)(PSRatio)ةعبشملاةينهدلاضامحألاىلإةدّدعتملاةعبشملاريغةينهدلاضامحألاةبسن-4

وم

.تازوبخملالمعيفطقفضيبلاضايبلامعتساو،ىرخألاةيذغألاوزبخلادادعإيفةرذلاتيزومطرقلاتيزلامعتسا-5

.ةدحاوةبجويفمحللالوانتىلعراصتقالا-6

.نييارشلابلصتضرمبًاركبمةباصإلابيبطلااهخيراتلفحيتالئاعنمنوردحنينيذلاىضرمللةبجولاةبسانم-7

نملقأيوحتةيئاذغةبجوطيطختدنعةصاخ،ديدحلانمةمزاللاةيمكلاىلعنايوتحيالدقالوانييئاذغلانيلكشلاّنأىلإةراشإلاردجتو

بجي،مدلايفلورتسلوكلاىوتسمعافترايناعييذلا،نيدبلاصخشلانأكلذىلإفضأ.لماحلاةأرمللةيئاذغةبجوطيطختوأ،ةأرمللرعس1500

امبتارعسلانمهالعأةيئاذغلالاكشألاىوتحمليدعتبوجونعالضف،(ايمويرعس1500–1200)نزولاضفخلةصاخةيئاذغتابجوىطعينأ

.هرمعوصخشلانزوعمبسانتي

لاكشألانملكلرعس(2300و،1800و،1500و،1200)ىلعيوتحتةلّدعمةيئاذغتابجولًاططخةيكيرمألابلقلاةيعمجتردصأ،اهبناجنم

لكشلكلرعس1800يوحتيتلاةيئاذغلاةبجولايف(ةحرتقملاتارّرقملاوأ)صصحلاددع(2–10)لودجلاحضويو.(IIا،Iاءا)ةثالثلاةيئاذغلا

.رعس1800ىلعاهنملكيوتحتيتلا(IIا.لا.ا)ةثالثلاةيئاذغلالاكشأللماعطلامئاوق(3–10)لودجلاحضويامك،ةثالثلاةيئاذغلالاكشألانم
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اهنملكيوتحييتلا(IIاوا,ا)ةثالثلاةيئاذغلالاكشألانملكشلكلةيئاذغلا(تاررقملا)صصحلاددع:(2-10)لودجلا

.رعس1800ىلع

Iايتلادلاخلالكشلاايتلاتاغللالكشلااايتلاتاغللالكشلاةيتاذلخلاتاعومجملا

3 4 6

ةيرحبلاةيذغألاونجاودلاوموحللا

3 1 رفص )Meatless Alternatives( موحللاريغلئادب

رفصرفص2(ًايعوبسأ)ضيبلا

3 3 3 نبجلاوبيلحلا

5 8 7 تويزلاونوهدلا

8 7 6 بوبحلاوزبخلا

4 4 4 تاوارضخلا

4 4 4 هكاوفلا

1 1 1 تالحملا

.رعس1800ىلعاهنملكيوتحتيتلا(IIاوا,ا)ةثالثلاةيئاذغلالاكشاللماعطلامئاوق:(3-10)لودجلا

:روطفلا

1 1 1 لاقترب( بوكأل2)حئارش

1 1 1 حئارش( بوك%4)ةرذلا

رفصرعسلص1*(ةرّودمةقيقرةريطف)(Muffin)ةنيفوملا

2 2 رفص(فيغر)زبخلاحئارش

2 2 1 ليدب( بوك4)ضيبلا

2 2 1 نيرجراملا( ةريغصةقعلم)

1 1 1 بيلحلا( ابوك)نهدلاعوزنملا

1 1 2 ركسلا( ةريغصةقعلم)

1 رعسلصرفص(ةدئامةقعلم)يلجلا

:عاناغلا

1 1 (بوك )رعسلص )Split Pea Soup( ةقولفمءالزابءاسح

رفص1رفص(ةصح/تابح6)حلمملاشهلاتيوكسبلا

رفص31(تايقوأ)يوشملاجاجدلا

2 رفصرعسلص(تايقوأ)حئارشعطقُمناج

رفصرفص1(بوك2)ةسورهملاسطاطبلا

1 رفص1(ةدحاوةحيرش ( )Rye( رادواجلازبخ

1 1 1

(بوك2)يفيصلاعرقلا
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.يئاذغلالكشلااليئاذغلالكشلايئاذغلالكشلاةيتاذلخلاتاعومجملا

رفص2رفص (ةريغصةقعلم)زينوياملا

رفصرفص1(ةريغصةقعلم)نيرجراملا

1 1 1 بيلحلا( ابوك)نهدلاعوزنملا

1 1 1 زوبخملاحافتلا

رفصرفص1(ةريغصةقعلم)ركسلا

1 1 1 ةطلسلا( ابوك)ةطولخملا

1 1 1 ةقعلم( )ةريغص )French Dressing( ةيسنرفلالباوتلا

:ءاشعلا

2 3 3 محل( تايقوأ)مطامطةطلسعموهطملجع

1 1 1 تيزلا( لم5)(ةريغصةقعلم)

1 1 1 زرألا( بوك/2)

2 1 1 لوماصلازبخ

1 1 1 نويلهلا( بوك2)

1 1 1 حئارش( بوك2)رايخلا

1 1 1 بيلحلا( بوك)نهدلاعوزنملا

1 2 2 نيرجراملا( ةريغصةقعلم)

1 1 1 خوخلا( ةبح)جزاطلا

1 1 1 بنعلا( ةصحلكلةبح12)

.تيزلانم(تامارج5)ةريغصةقعلمىلعةنيفوملايوتحت

.ًامارج30يلاوحلداعت:هدحاولاهيقوالا–

تابجولاطيطختدنعمدلايفنوهدلاولورتسلوكلاىوتسمعافترايفمكحتللةيئاذغلالتلاديلامهتاوق

.ةيتاتغلا

بيلحلالئادبةمئاق:ًالوأ

.ًارعس90و،لورتسلوكلانمتامارج5و،تارديهوبركلانمًامارج12و،نيتوربلانمتامارج8ىلعبيلحلالئادبنمةدحاولاةصحلايوتحت

:ةيتآلاةيذغألاةمئاقلاهذهلمشت

.دحاوبوك:نهدلاعوزنمبيلحنمعونصملايدابزلانبلوأ،نهدلاعوزنملابيلحلا-أ

.دحاوبوك:نهدلاعوزنمبيلحنمعونصملانبللاضيخم–ب

.بوك%3:نهدلاعوزنمبيلحنمعونصمقوحسمبيلح–ج

.بوك%2:نهدلاعوزنم(فّفجُمريغ)زكرمبيلح-د

ةيبيلحلاريغةوهقلاةدشقكلذكو،بيلحلااذهنمةعونصملاتاجتنملانمعونىأو،نهدلالماكلابيلحلالامعتسابنجتبجي:ةظوحلم

)Non–Dairy Coffee Creamer(،نهدلانم%1هتبسناميوحييذلابيلحلالامعتسانكمي،كلذرذعتلاحيفو.ةظوبلاو.
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موحللالئادبةمئاق:ًايناث

نمتامارج3و،لورتسلوكلانمًامارجيللم27و،نيتوربلانمتامارج7ىلع(طقففاصمحل)موحللالئادبنمةدحاولاةصحلايوتحت

.ًارعس55و،نهدلا

:ةيتآلاةيذغألاةمئاقلاهذهلمشت

:يفاصلاريغصلايرقبلامحللا-أ

.ًامارج30:ةبقرلاو،ةرصاخلاو،شركلاو،لفكلاو،عولضلاو،ةرصاخلاو،حئارشلا

:فورخلامحلTبل

.ةدحاوةيقوأ:فتكلاو،ةرصاخلاو،عولضلاو،لجرلا

:لجعلامحل–ج

.ةدحاوةيقوأ:فتكلاو،(ىلعألاءزجلا)قاسلاو،علضلاو،ةرصاخلاو،لجرلا

:(دلجنودنم)نجاودلا-د

.ةدحاوةيقوأ:يمورلاكيدلاو،جاجدلا

:كامسألاـ–ه

.ةدحاوةيقوأ:اهعيمجةدّمجملاوةجزاطلاكامسألا

.بوك1/4:(ءاملايفةبلعُم)ةبلعملاةنوتلاو،نوملسلا

.بوكالإ:بلعُملارحبلادارجو،ناطرسلا

.ةدحاوةيقوأوأ،تاّبح5:بولاكسإلاو،تايراحملاو،ةيفدصلاكامسألا

:نابجألا–و

.بوك%2:(ةدبزلانهد%2و،ةفاج)جاتوكلاةنبج

.ةدحاوةيقوأ:ةدبزلانهد%5نملقأىلعيوتحتيتلانابجألا

:(نهدليدب%4فذحي)(ةوهطمةيمحلريغلئادب)يتابنلانيتوربلا-ز

.بوك%2:(ةطقنملاو،ةيولكلاو،ءارمحلاو،اميل:لثم،اهعيمجفانصألا)ةفاجلاايلوصافلا

.بوك%2:صمحلاو،سدعلاو،ايبوللا:لثم،ةفاجلاءالزابلا

.بوك%3:ايوصلالوف

.ةدئامقعالم4:ينادوسلالوفلاةدبز
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:ةيتآلاموحللالئادبلوانتبنجتمدلايفنهدلاولورتسلوكلاىوتسمعافتراىضرمىلعبجي،لباقملايفو

وهطملامحللاو،حلمُملاردصلامحلو،يرقبلاقجسلاو،امرطسبلاو،يداعلامورفملامحللا:يرقبلامحللا-أ

.لباوتلاورمحألالفلفلاب

.نأضلامحلو،مورفملامحللا:فورخلامحل–ب

.(BreastRiblets)ردصلاعلضىلعيوتحيمحل:لجعلامحل-ج

.ةيلقملاتايرشقلاو،ةيلقملاكامسالاو،رايفاكلا:تايرشقلاوكامسألا-د

.قجسلاو،زوألاو،طبلاكلذكو،نجاودلادلج:نجاودلا-ـه

.ءاشحألاو،ناتيلكلاو،بلقلاو،خملا:ءاضعألاو

ةيلقملاموحللاو،ةيلقملاكامسالاو،ةيلقملانجاودلاو،ةيلقملاءارمحلاموحللاعيمج:ىرخأموحل-ز

.(ةصلصلا)لباوتلاقرميفةدّمجملاو

%8نمرثكأىلعيوتحت)ةدشقلاوألماكلابيلحلانمةعونصملانابجألافانصأعيمج:نابجألا-ح

.(ةدبزلانهد

ضيبلالئادبةمئاق:ًاثلاث

،لورتسلوكلانمًامارجيللم270و،نهدلانمتامارج5و،نيتوربلانمتامارج7ىلع(ًامارج50،ةدحاوةضيب)ةدحاولاةصحلايوتحت

.ًارعس75و

دبكلاوأنيدرسلانمًامارج60لوانتنأامك،نيتضيبىلإعوبسألايفلوانتملا(ضيبلارافصوأ)ضيبلاددعضفخينأبىصوي:ةظوحلم

.ةدحاوةضيبناكملحينأنكمينايبورلاوأ

زبخلاوتايوشنلالئادبةمئاق:ًاعبار

.ًارعس80و،تارديهوبركلانمًامارج15و،نيتوربلانمتامارج3ىلعزبخلاوتايوشنلالئادبنمةدحاولاةصحلايوتحت

:ةيتآلاةيذغألاةمئاقلاهذهلمشت

:زبخلا-أ

.(ًامارج25)فيغر4:(ضيبأوأرمسأزبخ)ونيفلاوأيدلبلافيغرلا•

.(ًامارج25)ةدحاوةحيرش:يلاطيإلاوأيسنرفلازبخلاوأ،(Rye)رادواجلازبخوأ،تسوتلازبخ•

.ةدحاوةبح:ةداسلالوماصلازبخه

.ةّبح/2:رجربمهلازبخ•

.ةدئامقعالم3:فاجلازبخلارسك•

:بوبحلا–ب

.بوك%4:لكأللةزهاجلابوبحلاو،ةرذلاقئاقر•

.بوك/2:ةلاخنلاقئاقرو

.بوك/2:(ريعشلاو،لغربلاو،زرألا)ةوهطملابوبحلا•

.بوك/2:(ةيئاصعلاةنوركملاو،يتيجابسإلاو،ةنوركملا)(Pasta)ةوهطملابوبحلاتاجتنم•

ةريبكةقعلم2%2:قيقدلا•

.دحاوبوك)PuffedCereal(:ةخفتنملابوبحلا•

.باوكأ3:(نهدنودنم)راشفلا•
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.بوك/4:حمقلانينج•

:شهلاقيقرلاتيوكسبلا-ج

.تابح5:(ناتعبرمناتصوب)حلمُملاتيوكسبلا•

.تابح6:(ةعبرمةصوب1%2)قيقرلارّودملاتيوكسبلا•

.تابح3:(ةعبرمةصوب2%2)ادوصلاتيوكسب•

.ةّبح/2:(ةصوب6×4)ريطفلازبخه

.ةبح25:(ةصوب34هلوطوةصوب4اهرطق)(Preze)حّلمُملايساقلاتيوكسبلا•

.تابح3:(ةصوب2×32)(RyeWater)شهلارادواجلاتيوكسبه

.تابح6:الينافلابشهلاقيقرلاتيوكسبلا•

:ةيوشنلاتاوارضخلا–د

.بوك/2:ةسورهملاسطاطبلا•

.بوك1/4:اميلايلوصافو،ةرذلاو

.ةريغصةبح:(ةلماك)سطاطبلاو

.بوك/2:ةولحلاسطاطبلا•

.بوك/2.ةوهطملاةفاجلاءالزابلاوأ،(ةدّمجموأ،ةبلعُم)ءارضخلاءالزابلا•

.ريغصزوك:ةيوشملاةرذلاه

.بوك%3:ضيبألارزجلا•

.بوك%4:نيطقيلا•

:(محللاليدبفذحي)ةوهطملاتايلوقبلا-ه

.بوك2:(ةوهطم)سدعلاو،ايلوصافلاو،ةفاجلاءالزابلا•

:(PreparedFoods)ةّدعُمةيذغأ-و

.(Cube)دحاوبعكم:(ةبعكمةصوب12)يكلملاءاذغلاكيك•

.ةبح15:(نهداليدبفذحي)ةرذلاحئارش•

.ةدحاوةبح:(نهدليدبفذحي)كيكناب•

:(Soups)(تابروشلا)ءاسحلا–ز

.دحاوبوك:(ءاملابفّفخُم)تاوارضخلاءاسح•

.دحاوبوك:ةميركلاءاسح•

.دحاوبوك:(نهدلاعوزنملابيلحلانمعونصم)ةميركلاءاسح•

:ةيتآلاةيذغألالوانتبنجتبجي،لباقملاىفو

ةريطفو،نبجلازبخو،ةدبزلابزبخلاو،نوهدلاو،ضيبلارافصنمةعونصملاتازوبخملا:ةيوشنلاةيذغألاوبوبحلاوزبخلا–أ

تيزوأدنهلازوجيوحتيتلابوبحلاو،ضيبلابزبخلاو،كيكنابلاو،(بيلحلاوقيقدلاوضيبلانمةّدعُمةكعك)لفيولاو،ةنيفوملا

.ةميركلاةصلصعمةوهطملاتاوارضخلاو،ةيلقملاتاوارضخلاو،دنهلازوج

.ليخنلاتيزوأ،دنهلازوجوأ،نبجلاوأ،ةدبزلاىلعيوتحملاشهلاتيوكسبلا:شهلاقيقرلاتيوكسبلا-ب

.ةولحلاةريطفلاو،نبجلاو،كيكلاو،ةبيرغلاو،يراجتلاكيكلا:تايلحملا-ج

عوزنمبيلحوأ،نهد%1نملقأىلعيوتحتثيحب،دادعإلاةقيرطليدعتدعبزبخلالئادبنمديدعلاريضحتنكميهنأىلإانهةراشإلاردجتو

.ضيبلالئادبو،نيرجرامو،نهدلا
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هكاوفلالئادبةمئاق:ًاسماخ

وأ،ةجزاطلاهكاوفلاعيمجةمئاقلاهذهنمضتتو.ًارعس60و،تارديهوبركلانمًامارج15ىلعهكاوفلالئادبنمةدحاولاةصحلايوتحت

ةيئاذغةقاطبىلعةيوتحملارئاصعلاوأهكاوفلامادختسابجيو،تايركسلاليلاحموأتايركسلاةفاضإريغنمةدّمجملاوأ،ةبلعملاوأ،ةففجملا

.(ArtificiallySweetened)ةيعانصلاتايلحملابىلحموأ،ركسلانمولخيوأ،ىلحمريغوأ،ىعيبطريصعلاّنأبديفت

.ناتيح

.ةريغصةبح%2

.ةريغصةبح24وأ،ةريبكةبح12

.ةريبكتابح10

.ةدحاوةبح

.فاصنأ4

.ناتطسوتمناتبح

.ةّبح/2

.بوك%4

.ةطسوتمةبح

.بوك/2

.(ًامارج30)ةدئاماتقعلم

.دحاوبوك

.ةريغصةبحالإ

g/1ةطسوتمةبح.

.بوك/2

.بوك/3

.بوك/4

.ةطسوتمةبح

.بوك/2

.ةدحاوةبح

:ةيتآلاةيذغألاةمئاقلاهذهلمشت

:(فّفجُم)رمتلا-أ

:ىرثمكلاوأ،(خوخلانمعون)يناقيحرلاوأ،حافتلاوأ،لاقتربلا–ب

:اجناملاوزوملا–ج

:بنعلا–د

:زركلا–هد

:(فّفجُموأ،جزاط)نيتلا–و

:(فّفجُم)شمشملا–ز

.قوقربلاو،(جزاط)شمشملا-ح

:تورفبيرجلا–ط

:(Papaya)ايابابلاوةلوارفلا–ي

:يفسويلاو،خوخلاو،ةفاّوجلا–ك

:قيلُعلارمثو،(توتلا)ةيبنعلاو،سانانألا-ل

:بيبزلا–م

:(بحبحلا)رمحألاخيطبلا–ن

:(HoneydewMelon):لسعلازوكماّمش–ع

:تورفبيرجلاوأ،لاقتربلاريصع–ف

:حافتلاريصع–ص

.قوقربلاوأبنعلاريصع–ق

: (Persimmon) نوميسربلارمث–ر

.ةلكشُملاهكاوفلاريصع–ش

:(جزاط)نوميللا–ت

تاوارضخلالئادبةمتاق:ًاسداس

ةدحاولاةصحلارّدقتو.ًارعس25و،نيتوربلانمنيمارجو،تارديهوبركلانمتامارج5ىلعتاوارضخلالئادبنمةدحاولاةصحلايوتحت

.(ءارضخةطلس)ةوهطملاريغتاوارضخلانمدحاوبوكوأ،ةوهطملاتاوارضخلانمدحاوبوك%2وحنباهنم

:ةيتآلاةيذغألاةمئاقلاهذهلمشت

،تفللاو،طيبنرقلاو،(بنركلا)فوفلملاو،رجنبلاو،ىلوكوربلاو،دوسألاناجنذابلاو،ءارضخلاايلوصافلاو،ةيمابلاو،تفللاو،خنابسلا

،مطامطلاريصعو،مطامطلاو،يفيصلاعرقلاو،دنوارلاو،لصبلاو،مورشملارطفو،ردنمشلاو،رضخألالفلفلاو،يفيصلاعرقلاو،سفركلاو

.نويلهلاو،مطامطلانوجعمو،حلمملاريغرايخلاللخُمو،رايخلاو،رزجلاو،تاوارضخلاريصعو
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ةرحلاتاوارضخلا

تارديهوبركلانماهاوتحمّنإثيحةقاطلابهّدمتالاهنأل؛اهبغرييتلاةيمكلااهنملوانتينأناسنإلاعيطتسييتلاتاوارضخلاكلتاهبدصقي

.تارعسلاوةيئاذغلارصانعلانمةرحلاتاوارضخلاىوتحمباسح–ةيئاذغلاتابجولاطيطختدنع–لّمهياذهل.ًادجليلقنوهدلاوتانيتوربلاو

.لجفلاو،ةيربلاءابدنهلاو،ءابدنهلاو،سنودقبلاو،سخلا:ةيتآلاةيذغألاةرحلاتاوارضخلالمشت

:ةظوحلم

.زبخلالئادبةمئاقيف،سطاطبلالثم،ةيوشنلاتاوارضخلافنصت–

.ةدشقلاةصلصوأةدبزلاةفاضإبةّدعُملاتاوارضخلالوانتبنجتبجي–

نوهدلالئادبةمئاق:ًاعباس

(FatA)أنوهدلا-أ

ضامحألانمتامارج3و،ةعبشملاةينهدلاضامحألانممارج0.5و،نهدلانمتامارج5ىلعنوهدلاهذهنمةدحاولاةصحلايوتحت

.ًارعس45و،(PUFA)ةدّدعتملاةعبشملاريغةينهدلا

:يتآلا(PUFA)ةدّدعتملاةعبشملاريغةينهدلاضامحألابةينغيهو،أنوهدلالمشت

.(ةدحاوةريغصةقعلم)مسمسلاتيزو،نطقلاراذبتيزو،سمشلاعابتتيزو،مطرقلاتيزو،ايوصلالوفتيزو،ةرذلاتيز

(FatB)بنوهدلا-ب

ةينهدلاضامحألانمنيمارجو،ةعبشملاةينهدلاضامحألانممارجو،نهدلانمتامارج5ىلعنوهدلاهذهنمةدحاولاةصحلايوتحت

.ًارعس45و،(PUFA)ةدّدعتملاةعبشملاريغ

:يتآلابنوهدلالمشت

.ةريغصةقعلموأ،سمشلاراودتيزوأ،ايوصلالوفتيزوأ،مطرقلاتيزوأ،ةرذلاتيزلوألانّوكملا:نيرجراملا–

.ةريغصةقعلم:(مسمسلاتيزوأ،نطقلارذبتيز

.ةريغصةقعلمتيزوأ،سمشلاراودتيزوأ،ايوصلالوفتيزوأ،مطرقلاتيزوأ،ةرذلاتيزلوألانّوكملاةزينوياملا–

:(مسمسلاتيزوأ،نطقلاراذب

.تابح10:ىرجبلازوللا–

.فاصنأPecans(:5(ناقبلازوج–

.تابح6:زوجلا–

.تابح10:(SpanishPeanuts)ينابسإلاينادوسلالوفلا–

.ةبح20:(Pistachios)قتسفلا–

.ةدئامةقعلم:)ChoppedPeanuts(رسكملاينادوسلالوفلا–

.ةبح20:ينادوسلالوفلا–

.ةريغصتابح5:نوتيزلا–

يلالل

:نملكلامعتسابنجتبجي،لباقملايفو

Oةدبزلاوأيناويحلانهدلانمعونصملانيرجراملا.
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. (Hydrogenated Vegetable Oils) ةجردهملاةيتابنلاتويزلاو،دنهلازوجتيزو،ليخنلاتيز

.ةدشقلاو،واكاكلاةدبزو،ةيناويحلانوهدلاو،ةدبزلا

.يتابنلاتيزلاعوننيبتةيئاذغةقاطبىلعيوتحياليذلانيرجراملا

.(Macadamia Nuts) ةكيمسلاةرقشلايذزوجلاووشاكلا

.(PUFAةدّدعتملاةعبشملاريغةينهدلاضامحألانمامهاوتحمةلقل)ينادوسلالوفلاتيزو،نوتيزلاتيز

ركسلاوتايلحملاةمئاق:ًانماث

.ًارعس50و،تارديهوبركلانمًامارج12ىلعتايلحملالئادبنمةدحاولاةصحلايوتحت

:ةيتآلاةيذغألاةمئاقلاهذهلمشت

.(ًامارج15)ةدئامةقعلم:(تايركسلانمهريغوأ،(Mape)بقيقلاركسوأ،زوركسلاركس)تايركسلا–

.(ًامارج15)ةدئامةقعلم:بقيقلاركسوأ،ةرذلاركسلولحم–

.(ًامارج15)ةدئامةقعلم:لسعلا–

.(ًامارج15)ةدئامةقعلم:ركسلاسبد–

.(ًامارج15)ةدئامةقعلم:دالمرملاوأ،يلجلاوأ،ىبرملا–

.ةطسوتمتابح3:(Gumdropيبرعلاغمصلانمعونصملايغمصلاصرقلا)تايولحلا–

.بوك/4:ةرذلااشننمةعونصملاغندوبلاىولح–

.بوك/3:(GelatinDessert)نيتاليجلا–

.تايقوأ6.ةالحملاةيزاغلاتابورشملا–

.ةريغصةعطق:(ةداس)يكلملاكيكلا–

(FreeFoods)ةرحلاةيذغألا

،تاراهبلاو،حلملاو،ياشلاو،ةوهقلا:لثم،ةبغرلابسحاهلوانتمدلايفنهدلاولورتسلوكلاعافتراىضرملنكمييتلاةيذغألاضعبدجوت

ادوصلاءامو،ةيعانصلاتايركسلابةالحملاريغةيزاغلاتابورشملاو،زبخلاةريمخو،ةيعانصلاتايلحملاو،(ةليلقتايمك)بشتاكلاو

(SodaWater)،لدرخلاو،عانعنلاقاروأو،باشعألاو،ىلحملاريغنيتالجلاو،موثلاو،تاباشلاو،سفركلاروذبو(Mustard)،ةربزكلاو،لصبلاو،

.ولحلالفلفلاو،لخلاو،تاراهبلاو

طيطخت)مدلايفنهدلاولورتسلوكلاىوتسمعافترايفمكحتللةلمعتسملاةيئاذغلالئادبلليئايميكلابيكرتلا(4–10)لودجلاحضوي

.(نهدلايفمكحتللتابجو
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مدلاةئيبنهدلاولورتسلوكلاىوتسمعافترانيبمكحتللةلمعتسملاةيئاذغلالئادبلليئايميكلابيكرتلا:(4ـ10)لودجلا

.(نهدلاةبمكحتللتابجوطيطخت)

لئادبلا

ةيتاتاغللا

(ايعوبسأ

زبخلا

80 رفصرفصرفصرفص315تايوشنلاو

(عونتم)

ةهكافلا

(عونتم)

تاوارضخلا

(بوك1/2)

.أنوهدلا

ةريغصةقعلم)

(ةدحاو

75 270 0.5 1 5 رفص7

25 رفصرفصرفصرفص25

45 رفص50.53رفصرفص

:"بنوهدلا

45 512رفصرفصةريغصةقعلم )رفص

(ةدحاو

تويزلانمعنصتنيرجراملاعاونأفلتخمّنأبًاملع،(PAEA)ةدّدعتملاةعبشملاريغةينهدلاضامحألانمعنصملازينوياملاو،نيرجراملالمشت*

ّنإف،لقأةجردهلًاضّرعمنوكي(TubMargarine)باتلانيرجرامّنأامبو.(PS)ـلاةبسننمةجردهلاةيلمعضّفخُتثيح،ًايئزجةجردهملاةيتابنلا

.هيفةعفترمنوكتةبسنلاهذه

لورتسلوكلانمىوتحملاةليلقةيئاذغتابجوطيطختلاتايصوتوتاداشرإ

ةيئاذغلاةبجولاىوتحمضفخنكميو.ناسنإلاءاذغيفلورتسلوكللةسيئرلارداصملاهتاقتشمونهدلالماكلابيلحلاو،محللاو،ضيبلاّدَعُي

كلذكو،ةدبزلانهدو،ضيبلارافصو،(Organs)ءاضعألاةصاخ،لورتسلوكلابةينغلاةيذغألاتايمكليلقتبمارجيللم300وحنىلإلورتسلوكلانم

.نهدلالماكلابيلحلانمًالدبنهدلاعوزنملابيلحلاو،ةدبزلانمًالدبنيرجراملامادختسا
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ةاعارمعم،ةيناويحلانوهدلانمةلوانتملاتايمكلاليلقتب(ًايمويمارجيللم200)ءاذغلايفلورتسلوكلانمربكأةيمكضفًخاضيأنكمي

ىلعديزتالثيحب،ريغصلالجعلامحلوأ،نجاودلاوأ،(نايبورلاادعام)تايرشقلاوأ،كامسألانمةلوانتملاةيمكلاديدحت-أ

3ةدحاولاةصحلا)عوبسألايفصصحثالثوحنىلإمانغألاموحللوانتنملالقإلانعًالضف،ًايموي(ًامارج270(تايقوأ9

.(تايقوأ

.عرازملاو

ةكعك)لورتسلوكلانمةعفترمةبسنيوحتيتلاةزوبخملاةيذغألاو،(نهدلالماكلابيلحلاو،ةدبزلاو،ضيبلارافصاهعينصتيف-ج

ةيذغأدادعإبحصنيو.(سطاطبلاحئارشو،كيكلاو،ةولحلارئاطفلاو،يسنرفلاتسوتلاو،ةنيفوملاةريطفو،كيكنابلاو،لفيولا

بيلحلاو،ضيبلارافصنًمالدبلماكلاضيبلامادختسابكلذو،لورتسلوكلانماهاوتحمضافخنابزيمتت،لزنملايفةصاخةزوبخم

.ةدبزلانًمالدبنيرجراملاو،نهدلالماكلابيلحلانًمالدبنهدلاعوزنملا

% (Commercially Prepared Low Cholesterol Egg Substitutes) (Egg Beaters) لورتسلوكلاةليلقلاةيراجتلاضيبلالئادببىّمسُيامقاوسألايفرفاوتي

نابجأًاضيأقاوسألايفرفاوتي.ناسنإلامسجيفلورتسلوكلاىوتسمضفخللمعتستو،نهدلاعوزنملابيلحلاوضيبلاضايبنمعنصتيهو

،(NuTrend)ةنبجو،(GoldImaga)ةنبجو،(Cheezola)ةنبج:لثم،ةيناويحلانوهدلانًمالدباهمادختسانكميةيتابنلاتويزلانمةعونصم

PS)ةعبشملاةينهدلاضامحألاىلإ(PUFA)ةدّدعتملاةعبشملاريغةينهدلاضامحألاةبسننأبزيمتتو،لورتسلوكلانمًامامتةيلاخنابجألاهذهو

Ratio)ةنبجلثم–لورتسلوكلانمةيلاخلا–نهدلاةليلقلانابجألادجوتامك.اهيفةعفترم(Countdown).موحللاتاهباشمبىّمسيامكانهو

Cholesterol–Free)لورتسلوكلانمةيلاخلا Meat Analoges)ةيتابنلاتانيتوربلانمةعونصملا.

ىلعايمويةلوانتملاموحللاةيمكديزتالأبىلصوبهنإف،(ايمويمارج100)ةريبكةروصبءاذغلايفلورتسلوكلاىوتسمضفخرّرقتلاحيفو

ةينهدلاضامحألاةبسنكلذكو،لورتسلوكلاونوهدلانمةيذغألاضعبىوتحم(5–10)لودجلاحضويو.نهدلاةليلقلانابجألالوانتو،تايقوأ3

(PSRatio).ةعبشملاةينهدلاضامحألاىلإةدّدعتملاةعبشملاريغ

(Lipoproteins)(تانيتوربوبيللا)ةينهدلاتانيتوربلا

عم(تاديبيلوفسوفلاو،ةيثالثلاتاديرسيلجلاو،لورتسلوكلا)مدلانوهددحتت،اذل؛ءاملايفنابوذللةلباقريغيهنوهدلانأمولعملانم
الل.*دجم..هجم.1*عهبهم".م11****.م*.مسمم.هم

ّدحلانعمدلايفتانيتوربوبيللاىوتسمعافتراىلعقلطيو،مدلايفنوهدلالقنىلعلمعت(ةينهدتانيتورب)تانيتوربوبيلىّمستةروصبنيتوربلا

.هللاءاشنإًاقحالاهنعثدحتنسيتلاةتسلا(Hyperliproproteinemia)ـلاعاونأنمًادحاوّدَعُييذلا،)Hyperliproproteinemia(مسايعيبطلا

قئافلايزكرملادرطلازاهجوأ،)Electrophoresis(يئابرهكلالصفلاةطاسوباهلصفنكميةينهدلاتانيتوربلانمفانصأةسمخدجوت

. ( Ultracentrifugation) ةعرسلا

ىلإةددعتملاةعبشملاريغةينهدلاضامحألاةبسنو،لورتسلوكلاونوهدلانمةيذغألاضعبىوتحم:(5-10)لودجلا

.ةعبشملاةينهدلاضامحألا

لورتسلوكلاةعبشملاريغنوهدلاةبسنةيلكلانوهدلا
(حاوم)ةينيعاي PS)ةعبشملا(مارج100)ةبي Ratio)(مارجيللم)

91.0 0.2 6.1 محللا( وهطم،فاص)يرقبلا

96 0.1 32 محللا( وهطم،ينهد)يرقبلا
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.ةعبشملاريغنوهدلاةبسنةيلكلانوهدلا

PS)ةعبشملا Ratio)

(مارج100)ةيذغألا

54 0.1 30 وهطم،يرقب)قجسلا(

91.5 0.2 27.4 )Salami( يمالسلاواينولوب(قناقن)قجس

70 2 7 )Hibut cod( ُدُقلاوتوبلهكمس

150 3.4 1 .1 نايبورلا

63 1.1 2.5 )ةوهطم( ،)Clams( ةيفدصلاكامسألا

63 1.1 0.8 ةنوتلا( ءامخيبةأّبعُم)ةبلعملا

504 0.4 11.5 ةلماكلاةضيبلا

1280 0.4 30.6 ضيبلارافص

رفصرفصرفصضيبلاضايب

13.5 0.1 3.5 نهدلالماكلابيلحلا

2.4 0.1 1 بيلحلا( نهد1%)

3 0.1 0.1 نهدلاعوزنملابيلحلا

102.4 0.1 32.2 نبجلا( يكيرمألاوأ،رديشلا)

14.7 0.1 4.2 )Creamed( جاتوكلاةنبج

57 0.1 16.1 ةظوبلا( نهد%16)مسدلاةطسوتملا

227 0.1 81 ةدبزلا

رفص1004.6ةرذلاتيز

رفص1001.9نطقلاةرذبتيز

رفص1007.9مطرقلاتيز

رفص1002.7مسمسلاتيز

رفص1003.1(ًايئزججردهم)ايوصلالوفتيز

رفص1000.6نوتيزلاتيز

رفص1001.6ينادوسلالوفلاتيز

رفص1000.02دنهلازوجتيز

رفص1001.6ينادوسلالوفلاةدبزتيز

,Alpers(م2002):عجرملا DH. etal.

:ةينهدلاتانيتوربلافانصألانايبيتأياميفو

(Chylomicrons)تانوركيموليكلا-1

عينصتمتيو.)Apolipoproteins(نيتوربوبيلوبألاكلذكو،ءاذغلانمصتمتيتلاةيثالثلاتاديرسيلجلانمًاساسأتانوركيموليكلافلأتت

ءاعمألانمءاذغلايفةدوجوملاةيثالثلاتاديرسيلجلالقنىلعلمعتيهو،(ءاعمألايفةيطاخملاةجسنألاايالخلخاد)ءاعمألايفتانوركيموليكلا

عمتانوركيموليكلالعافتت.نوهدلابةينغةيئاذغةبجولوانتدعب(MilkyAppearance)ينبللانوللاامزالبلايطعتيهف،اذبو.امزالبلاىلإةقيقدلا

ليلحتلاىلعميزنإلااذهلمعيثيح،مسجلاءاضعأنمةّدعنكامأيفةيومدلاتاريعشلاحطسىلع(LipoproteinLipase)زيبيلنيتوربوبيلميزنإ

ىلإلقتنينيتوربوبألانيتوربّنإف،ةيثالثلاتاديرسيلجلالصفنتنيحو،تانوركيموليكلايفةدوجوملاةيثالثلاتاديرسيلجلل(Hydroysis)يئاملا

)HDL(.تانوركيموليكلانميقبتملاذخؤيكلذدعب(Chylomicrons)دبكلاةطاسوب.
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تانيتوربوبيلاتيب-يربوأ،ًادجةفاثكلاةضفخنملاةينهدلاتانيتوربلا-2

(Very Low Density Lipoproteins (VLDL) or Pre-Beta-Lipoproteins)

ىلإدبكلانمةيثالثلاتاديرسيلجلالقنىلعلمعتيهو،لورتسلوكلانمليلقو،ةيثالثلاتاديرسيلجلانًماساسأتانيتوربلاهذهفلأتت

ريغتثودحكلذيلي.(VLDL)ـلااياقبنيوكتو،ةيثالثلاتاديرسيلجلاللحتىلعلمعييذلازيبيلنيتوربوبيلميزنإعم(VLDL)ـلالعافتت،ةجسنألا

.دبكلاةطاسوبعنصُت(VLDL)ـلاّنأركذُي.(LDL)ـلانيوكتل(VLDL)ـلااياقبيف

IntermediateDensity)ةفاثكلاةطسوتملاةينهدلاتانيتوربلا-3 Lipoproteins: LDL)

زّيمتت.زيبيلنيتوربوبيليزنإةطاسوب(VLDL)ـلليئزج(مّدهت)للحتثدحينيحةفاثكلاطسوتملا(نيتوربوبيللا)ينهدلانيتوربلالكشتي

.ةريبكتايمكباهرفاوتمدعبو،ةايحلاريصقيطسوبكرماهنأبيعيبطلاصخشلايف(IDL)ـلا

LowDensity)تانيتوربوبيلاتيبوأ،ةفاثكلاةضفخنملاةينهدلاتانيتوربلا-4 Lipoproteins (LDL) or Beta-Lipoproteins)

ـلانمتانيتوربوبألاوةيثالثلاتاديرسيلجلليلكنادقفثدحيثيح،(VLDL)ـلامّدهتنم(راضلالورتسلوكلا)تانيتوربلاهذهعنصت

(VLDL).ـلايوتحت(LDL)ىلإدبكلايفعنصملالورتسلوكلالقنىلعلمعتيهو،يعيبطلاصخشلايفماريسلالورتسلوكنم%60وحنىلع

.تاديوريتسألاتانومرهوةيلخلاءاشغعينصتيفهمادختسال(PeripheralTissues)ةيفرطلاةجسنألا

HighDensity)تانيتوربوبيلافلأوأ،ةفاثكلاةعفترملاةينهدلاتانيتوربلا-5 Lipoproteins (HDL) or Alpha-Lipoproteins)

(CholesterolEster)لورتسلوكلاتارتسألكشتتو،امزالبلالورتسلوكنميقبتملاىلع(عفانلالورتسلوكلا)تانيتوربلاهذهيوتحت

:Lecithin–cholesterolAcytransferase)زيريفسسنارتليسألورتسلوكنيثيسيلميزنإريثأتب(HDL)ـلايفةدوجوملا LCAT).لانأتبثدقو

(HDL)ـلاميزنإىلعيوتحت(LCAT)،ةرتسأىلعلمعييذلا(Esterty)زرفتوللحتتلدبكلاىلإلقنتيتلا،لورتسلوكلاتارتسأىلإلورتسلوكلا

،بلقلاضارمأبةباصإلانميقاولابكرملااهلعجياموهو،دبكلاىلإمسجلاايالخنملورتسلوكلللقانلا(HDL)لاّدَعُتاذهل.ءارفصلاةراصعيف

.نييارشلابلصتويجاتلابلقلاضرمبةباصإلاو(HDL)ـلاىوتسمنيبةيسكعةقالعدوجونيبتثيح

امزالبلانوهدمظعمدجوتنيحيف،(LDL)ـلايفدجوي(PlasmaCholesterol)امزالبلالورتسلوكمظعمنإف،ماعهجوبو

(PlasmaTriglyceride)ـلايف(VLDL).امزالبلاتانيتوربوبيلعاونأ(6–10)لودجلاحضويو.

.امزالبلاخيب(تانيتوربوبيللا)ةينهدلاتانيتوربلاعاونأ:(6-10)لودجلا

(%)يئايميكلابيكرتلاتانيتوربوبيلعاونأ

ةيثالثلاتاديرسيلجلاامزالبلا

3 90 5 2 10000–750 Chylomicrons

18 60 12 10 800–300 (Pre-B) VLDL

20 40 30 10 400–250 (B) ILDL

15 10 50 25 220–200 (B) LDL

25 5 20 50 100–75 (a) HDL

,Alpers:عجرملا DH(م2002)نورخآو.
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:Hyperlipoproteinemia)مدلايفةينهدلاتانيتوربلاىوتسمعافتراعاونأ (HLPemia)

عاونألانأل،نييارشلابلصتضرمبةباصإلاب(Vو،1(ناعونلاطبتريالنيحيف،)PrematureAtherosclerosis(يلوألانييارشلابلصتضرمب

نمىلوألامايألالالخهصيخشتنكمييذلا(Iا)عونلاامّيسالو،ةصاخةيانعاهمزلتاذل،ةحضاوةروصبةرشتنمنييارشلابلصتضرمبةطبترملا

. (Cord Blood Analysis) يرسلالبحلامدليلحتب (Neonates) ةدالولا

(IVو،Ilbو،lla)عاونألاطبترتو.Vو،IVو،الاو،اطو،اهو،ا:يه،عاونأةتسىلإ(HLPemia)مدلايفةينهدلاتانيتوربلاىوتسمعافترامسقي

.نييارشلابلصتضرمبةطبترملا(HLPemia)ـلاعاونألنايبيتأياميفو

( Hyperchylomicronemia) ردان( ثودحلا )ًادج I عونلا-1

.(رتليللم100/مارجيللم1000نمرثكأ)ةيثالثلاتاديرسيلجلاىوتسمعافترا-أ

.(رتليللم100/مارجيللم200–150)ًايعيبطلورتسلوكلاىوتسمءاقب-ب

نيتوربوبيلميزنإصقنببسب،مدلانمةيئاذغلانوهدلاةلازإىلعةردقلامدعل؛امزالبلايفتانوركيموليكلاىوتسمعافترا–ج

.(Lipoprotein Lipase) زيبيل

.ةلوفطلاوةعاضرلاةلحرملالخ:فاشتكالانمزوه

FamiliaLipoprotein)زيبيلنيتوربوبيلميزنإصقن:(ببسلا)بيعلا• Lipase)،ميزنإو(اApoliproteinCI).

ماروألا)مسجلاءازجأضعبيفثيبخمروةروصىلعناهدلاعّمجتو،سايركنبلاباهتلاو،نطبلامالآنمتابون:ةيريرسلاضارعألا•

. (Xanthomas) ءارفصلا(

:ةيئاذغلاةجلاعملاه

.لافطأللًايموينهدلانمًامارج15و،نيغلابللًايموينهدلانمًامارج(35-25)ىلعةبجولاءاوتحا-أ

.ةيئاذغلاةبجولايفنيتوربلاوتارديهوبركلاوةقاطلاولورتسلوكلاةيمكنمّدحلاًاطرشسيل-ب

(Hypercholesterolemia)(عئاش)IIaعونلا-2

:مدلانوهديفريغتلا•

.(رتليللم100/مارجيللم(600-300)لورتسلوكلاو(LDL)ـلاىوتسمعافترا-أ

.(رتليللم100/مارجيللم200-10)ًايعيبطةيثالثلاتاديرسيلجلاىوتسمءاقب-ب

.(ةيفاص)امزالبلالكشريغتمدع-ج

.ةركبملاةلوفطلاةلحرم:فاشتكالانمز•

.(LDL)ـلليمدهلاضيألايفيقلخبيع:(ببسلا)بيعلا•

.(Premature Atherosclerosis) يلوألانييارشلابلصتو،راتوألايفثيبخمروةروصىلعناهدلاعّمجت:ةيريرسلاضارعألاه
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:ةيئاذغلاةجلاعملاه

.ءاذغلايف(PUFA)ةدّدعتملاةعبشملاريغةينهدلاضامحألاةدايز-أ

.(ًايمويمارجيللم200-100)ةيئاذغلاةبجولايفلورتسلوكلاةيمكنمدحلا-ب

.ةيئاذغلاةبجولايفتارعسلاونيتوربلاوتارديهوبركلاةيمكنمّدحلاًاطرشسيل-ج

Hypercholesterolemiaand)(عئاشريغ)IIbعونلا-3 Hyperglyceridemia)

:مدلانوهديفريغتلا•

.(VLDL)و،(LDL)ـلا:نملكعافترا–أ

.رتيتليللم100/ًامارجيللم190نمرثكأىلإ(LDL)لالورتسلوكىوتسمعافترا-ب

.(رتليللم100/مارجيللم400–200)ةيثالثلاتاديرسيلجلاىوتسمعافترا-ج

.امزالبلايفيبيلحنولوأ(ركع)ردكثودح-د

.(نيرشعلانس:طسوتملا،غولبلاةلحرم)نيغلابلانيبرشتنم:فاشتكالانمز•

؟.ُدعبفَرعُيمل:(ببسلا)بيعلا•

O(ءارفصلاماروألا)مسجلاءازجأضعبيفثيبخمروةروصىلعنوهدلاعّمجتو،يلوألانييارشلابلصت:ةيريرسلاضارعألا،

.زوكولجلالمحتمدعو

:ةيئاذغلاةجلاعملاه

يهموحللانوكتو،ضيبلارافصلوانتبحمسيالاذهل،ًايمويمارجيللم300نملقأىلإةبجولايفلورتسلوكلاىوتسمضفخ-أ

.لورتسلوكللديحولاردصملا

روت

.ىرخألاتايلحملاوزوركسلالوانتنمّدحلا-ب

%40ةبسنبنوهدو،(مسجلانزونممارجوليك/مارج2–1.5)تارعسلايلامجإنم%20ةبسنبتانيتوربىلعةبجولاءاوتحا–ج

.%40ةبسنبتارديهوبركو،(ةدّدعتمةعبشمريغ)

.ةلوانتملاتارعسلاةيمكنمً–انايحأّ–دحلا-د

Hypercholesterolemiaand)(عئاشريغ)IIIعونلا-4 Hyperglysideremia)

:يتآلاءانثتساب(Ilb)عونلاعمعونلااذههباشتي

.امزالبلايف(IDL)ـلاىوتسمعافترا•

.(رتليللم100/مارجيللم1000–200)ةيثالثلاتاديرسيلجلاىوتسمعافترا•

.ةرّركتمةروصبنزولاةدايز•
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(Endogenous Hyperglyceridemia) عئاش( )ًادج TV عونلا-5

:مدلانوهديفريغتلا•

.(VLDL)ـلاىوتسمعافترا-أ

لقأ(LDL)ـلالورتسلوك).نايحألاضعبيفًاليلقعفتريدقو،يعيبطلادحلانمضلورتسلوكلاىوتسمءاقب-ب

.(رتليللم100/ًامارجيللم190نم

.(رتليللم100/مارجيللم1000–400)ةيثالثلاتاديرسيلجلاىوتسمعافترا-ج

.امزالبلايففيفخردكثودح–د

.(ثلاثلادقعلالالخ)غولبلاةلحرم:فاشتكالانمز•

.هتلازإوأهريرحتفعضو،(VLDL)ـلاجاتنإةدايز:(ببسلا)بيعلا•

ةباصإلاعراستو،ةلوانتملاتارعسلاةيمكيفطارفإلاو،(%50)زوكولجلالّمحتمدعو،يركسلابةباصإلاو،ةنمّسلا:ةيريرسلاضارعألاه

.لوبلايفكيرويلاضمحىوتسمعافتراو،يجاتلانايرشلاضارمأب

:ةيئاذغلاةجلاعملاه

.(ايمويمارجيللم500–300)ءاذغلايفلورتسلوكلاةيمكليلقت-أ

لالقإلاو،(مسجلانزونممارجوليكلكلتامارج(5-4)وأ،تارعسلايلامجإنم%45)ةبجولايفتارديهوبركلاةيمكنمّدحلا-ب

.ةزكرملاتايلحملاوزوركسلالوانتنم

.ةيئاذغلاةبجولايفتانيتوربلاو(ةدّدعتملاةعبشملاريغلضفي)نوهدلاليلقتبىصويال-ج

.ةلوانتملاتارعسلاضفًخانايحأةلاحلابلطتتدقو،يلاثملانزولاىلعظفاحتيتلاتارعسلالوانت-د

(MixedHyperglysideremia)(عئاشريغ)Vعونلا-6

:مدلانوهديفريغتلا•

.(VLDL)ـلاوتانوركيموليكلاعافترا-أ

.لورتسلوكلاىوتسميفليلقعافترا-ب

.(رتيتليللم100لكلمارجيللم1000نمرثكأ)ةيثالثلاتاديرسيلجلاىوتسميفداحعافترا-ج

.امزالبلايفردكثودح–د

.غولبلاةلحرم:فاشتكالانمز•

؟؟.ُدعبفَرعُيمل:(ببسلا)بيعلا•

Oمدلايفركسلاىوتسمعافتراو،نطبلايفصغمو،مسجلاءازجأضعبيفثيبخمروةروصىلعناهدلاعّمجت:ةيريرسلاضارعألا،

.سايركنبلاباهتلاو،مدلايفكيرويلاضمحىوتسمعافتراو
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:ةيئاذغلاةجلاعملاه

لضفيو،(مسجلانزونممارجويلكلكلمارج(1.3–0.9)وأ،ةيلكلاتارعسلايلامجإنم%30)نوهدلالوانتنمّدحلا-أ

.ةدّدعتملاةعبشملاريغنوهدلا

.(مسجلانزونممارجوليكلكلتامارج5وأ،تارعسلايلامجإنم%50)ةبجولايفتارديهوبركلاةيمكيفمكحتلا-ب

.(ًايمويمارجيللم500-300)لورتسلوكللطسوتملاّدحلا-ج

.مسجلامزونممارجوليكلكلنيتوربمارج(2–1.5)وأ،(تارعسلايلامجإنم(%24–21)تانيتوربلاريفوت-د

.يلاثملامسجلانزوىلعظفاحتيتلاتارعسلالوانت-ـه

نم)مدلايفةينهدلاتانيتوربلاىوتسمعافتراعاونألةيكيرمألاةيحصلادهاعملانماهبىصوملاةيذغألاتايمك(7–10)لودجلاحضويو

و،Ilaو،ا:نملكلرعس1800)مدلايفةينهدلاتانيتوربلاىوتسمعافترانمعاونأةثالثلةراتخملاةيذغألاعاونأ(8-10)لودجلانيبيو.(Vىلإا

.(IV

نوهدلاولورتسلوكلانماهاوتحمضفخ،مدلايفةينهدلاتانيتوربلاىوتسمعافترابباصمصخشلةيئاذغةبجودادعإدنعىعاريـ1

.ًافنآركذامكبسانملاىوتسملاىلإ

ةدئافمدعحضتااذإةيودألامادختسانكمي،نكلو.ضيرملاةجلاعملةسيئرلاةليسولالورتسلوكلاونوهدلاةدودحملاةيئاذغلاةبجولاّدَعُت-2

.اهلوانتنمرهشأةثالثدعبةيئاذغلاةبجولاهذه

ضفخًلادجًامهمًارمأ12وحنىلإ(PSRatio)ةعبشملاةينهدلاضامحألاىلإةدّدعتملاةعبشملاريغةينهدلاضامحألاةبسنةدايزّدَعُت-3

.ةبجولايفنهدلاةيمكنممدلايفلورتسلوكلاىوتسم

بيلحلالوانتبىصويو.ةدبكلاو،ةينهدلاموحللاو،ضيبلارافصلوانت(ليلقتوأ)بنجتبلورتسلوكلانمةبجولاىوتحمضفخنكمي-4

ةعونصملاةيراجتلاتازوبخملالوانتبنجتبجيامك،ةعبشملاةينهدلاضامحألاضفخلنهدلالماكلابيلحلانمًالدبنهدلاعوزنملا

.ةيلقملاتاوارضخلالوانتمدعو،تاوارضخلاوهطدنعنوهدلاوأةدبزلاةفاضإمدعو،ةدبزلاوأنوهدلانم

لورتسلوكلا)(LDL)ـلاىوتسمضفخىلعلمعتاهنأل،ةيضايرلانيرامتلاةسراممةصاخلاةيئاذغلاةبجولالوانتبحاصينأبجي-5

.(عفانلالورتسلوكلا()HDL(ـلاىوتسمعفركلذكو،(راضلا

ىلإةعبشملاريغةينهدلاضامحألاةبسنوتارديهوبركلاونيتوربلاونوهدلاولورتسلوكلاةيمكباسحةقيرط(9–10)لودجلاحضويو

حضويو.(4-10)لودجلاىلعًادامتعا،مدلايفةينهدلاتانيتوربلاىوتسمعافترابباصملاغلابلاصخشلاةبجويف(PSRatio)ةعبشملا

.ثالثلاةسيئرلاتابجولاىلعةفلتخملاةيذغألاعاونأعيزوتةقيرط(10–10)لودجلا

مدلايفةينهدلاتانيتوربلاىوتسمعافترالةيئاذغلاةجلاعملافادهأ

(Diet Therapy Goals of Hyperlipoproteinemia)

.مدلايفةيثالثلاتاديرسيلجلاولورتسلوكلاىوتسمضفخىلإمدلايفةينهدلاتانيتوربلاىوتسمعافتراةلاحيفةيئاذغلاةجلاعملافدهت

،مدلايفةينهدلاتانيتوربلاىوتسمعافتراةجلاعملمدختستالةيبطلاةيودألانأبًاملع،ةايحلاىدمةيئاذغلاتاداعلاىفريغتثادحإكلذبلطتيو

.رهشأةثالثقرغتستيتلاةيجالعلاةيذغتلاحاجنمدعدعبالإ
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:يتآلاعابتاب(بلغألاىلععونلاةلاحيفًاعفترملورتسلوكلاىوتسمنوكي)مدلايفلورتسلوكلاىوتسمضفخنكمي

.(خملاودبكلاوضيبلارافصلوانتعنمي)مويلايفمارجيللم300نملقأىلإماعطلايفلورتسلوكلاةيمكضفخ•

.ةعبشملانوهدلالوانتنملالقإلا•

.ةعبشملاريغنوهدلالوانتةدايز•

ةيناويحلانوهدلا)ةعبشملانوهدلانملالقإلاعم(نيرجراملاوةلئاسلاةيتابنلاتويزلا)ةعبشملاريغنوهدلالوانتنمراثكإلاّنإ

ّدَعُتو.1.2وحنىلإ(PSRatio)ةعبشملاةينهدلاضامحألاىلإةدّدعتملاةعبشملاريغةينهدلاضامحألاةبسنةدايزىلإيدؤي،(ليخنلاتيزو

نمسلاو،ةدبزلالوانتنععانتمالابةعبشملانوهدلانملالقإلانكميو،مدلايفلورتسلوكلاىوتسمضفخيفًادجًالعافالماع(PSRatio)ـلا

.اهلثامياموةيبيلحلاريغةوهقلاةدشقيفًابلاغدجوييذلاليخنلاتيزو،دنهلازوجتيزو،نهدلالماكلابيلحلاو،يدلبلا

راضلالورتسلوكلاةصاخ،مدلايفلورتسلوكلاىوتسمضفخىلإيدؤي،ةيضايرلانيرامتلاةسراممعم،هالعأتاداشرإلاعابتاّنأيفكشال

(LDL)،مدلايفعفانلالورتسلوكلاىوتسمعفرو(HDL).

:يتآلاعابتاب،مدلايف(17عونلاةلاحيفةعفترمًابلاغنوكت)ةيثالثلاتاديرسيلجلاىوتسمضفخنكمي،لثملابو

.نزولاضفخ•

.تارديهوبركلانملالقإلا•

.ةزكرملاتايلحملاوتايركسلانملالقإلا•

.لوحكلاعاونأفلتخملوانتنععانتمالا•

نملالقإلابىوتسملااذهضفخنكميو.ةنمسلاويركسلاضرمتافعاضمببسبمدلايفًابلاغعفتريةيثالثلاتاديرسيلجلاىوتسمنأركذُي

.ةزكرملاتايركسلانمّدحلاو،ًايمويةلوانتملاتارعسلاةيمك

مدلاخيبةينهدلاتانيتوربلاىوتسمعافتراعاونألةيكيرمألاةيحصلادهاعملانماهبىصوملاةيذغألاتايمك:(7-10)لودجلا

.(Vىلإ1نم)

bيحيتلا

Vعونلاlaعونلا.عونلا
9

باوكأ4نابوكنابوكنابوكباوكأ4دو،أنيماتيفبمعدملانهدلاعوزنملابيلحلا

تايقوأ6تايقوأ6تايقوأ6تايقوأ)9-6(تايقوأ5كامسألاو،نجاودلاو،موحللا

عوبسأ/3عوبسأ/3ءيشالءيشالعوبسأ/3(محلةيقوأناكملحي)ضيبلارافص

صصح10|صصح3صصح7رثكأفصصح7رثكأفصصح6راطفإلابوبحوزبخلا

روت

ةدحاوةصحناتصحةدحاوةصحرثكأفةصحرثكأفةصحىرخأةيوشنتاوارضخوأ،سطاطبلا



ةيجالعلاةيذغتلا376

Ibعونلاهه

او

تابح3تابح3تابح3عزوت)تابح5عّزوت)تابح5هكاوفلا

(مويلارادمىلع(مويلارادمىلع

(ًايموي)تايضمحلا

قعالم9قعالم10ةقعلم12قعالم(9-6)ءيشالنوهدلا

ةريغصةريغصةريغصةريغص

ءيشالءيشالءيشالةبغرلابسحةبغرلابسح(Sweets)تايلحملاوركسلا

ءيشالءيشالءيشالةبغرلابسحةبغرلابسحنهدلاةضفخنملا(ماعطلااهبمتخي)ةهكافلاوأىولحلا

.(عوتلكلرعس1800)مدلانيبةينهدلاتانيتوربلاىوتسمعافترانمعاونأةثالثلةمعطألاةمئاق:(8-10)لودجلا

اهسفنةيمكلا

اهسفنةيمكلا

ءيشال

اهسفنةيمكلا

تسوتاتحيرش

ناتريغصناتقعلم

اهسفنةيمكلا

ءيشال

تيزلابنوهدم(تايقوأ3)يوشمجاجد

(ةدحاوةريغصةقعلم)

نمةدحاوةريغصةقعلمعم،سطاطبةبح

نيرجراملا

ةدحاوةبح

اهسفنةيمكلا

(ةدحاوةدئامةقعلم)لباوتقرم

ناتحيرش

(ةريغصةقعلم)نيرجرام

اهسفنةيمكلا

اهسفنةيمكلا

اهسفنةيمكلا

هسفن

اهسفنةيمكلا

تسوتاتحيرش

(ناتقعلم،يلجلامادختسانكمي)ءيشال

اهسفنةيمكلا

اهسفنةيمكلا

(ناتيقوأ)نهدنودنميوشمجاجد

نهدنودنمةسورهمسطاطبةبح

نهدنودنممطامط

اهسفنةيمكلا

ءيشال

اهسفنةيمكلا

(ناتريغصناتقعلم،يلجفاضي)ءيشال

اهسفنةيمكلا

:روطفلا

(بوك2)لاقتربحئارش

1/2) ةلماكلابوبحلانمةوهطمراطفإبلويلح

(بوك

(ةريغصةقعلم)ينبركس

(بوك)نهدلاعوزنمبيلح

(Muffin)(2ةبح)ةنيفوملاةريطف

(ناتريغصناتقعلم)معاننيرجرام

ةوهق

ةوهقللركس

:عاناغلا

(ًامارج90،تايقوأ3)يوشمجاجد

ةقعلمعم،(بوك2)ةسورهمسطاطبلا

نيرجراملانمةريغص

(ةدحاوةبح)مطامط

ءارضخةطلس

(نهدليدب)(Dressing)لباوتقرم

(ةدحاوةحيرش)رادواجلازبخ

(ةريغصةقعلم)معاننيرجرام

(بوك)نهدلاعوزنمبيلح
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Wعونلا.عونلاlaعونلا

.ةجزاطةحافتاهسفنةيمكلاركسةدئامةقعلمعم،ةزوبخمةحافت

.ا
:ءاشعلا

ةصلصلاعم،(تايقوأ3)ًامارج90لجعمحلاهسفنةيمكلاعم،(تايقوأ3)اًمارج90يوشملجعمحل

(ناتريغصناتقعلم)تيزلاو(ةريغصةقعلم)تيزلاومطامطلاةصلص

اهسفنةيمكلااهسفنةيمكلا(بوك/2)زرأ

نمةريغصةقعلمةفاضإعم،اهسفنةيمكلااهسفنةيمكلاولحلالفلفلاعمنويلهلا

تيزلا

اهسفنةيمكلااهسفنةيمكلالوماصلازبخ

اهسفنةيمكلااهسفنةيمكلا(بوك)نهدلاعوزنمبيلح

جزاطخوخ(بوك%3)نيتاليججزاطخوخ

ءيشالاهسفنةيمكلا(ةريغصةحيرش)يكئالملاكيكلا

اهسفنةيمكلااهسفنةيمكلاياشوأةوهق

ءيشال(بوك)نهدلاعوزنمبيلحةفيفخةيذغأ

جزاطخوخىرخأةيذغأ

(ةريغصةقعلم)يلج

(lla)عونلانممدلانيبةينهدلاتانيتوربلاىوتسمعافترابباصمغلابصخشلةيئاذغةبجو:(9-10)لودجلا

(1 : 1.8 ىلإةددعتملاةعبشملاريغنوهدلاةبسن،ًارعس1750 )ةعبشملا

(11.1ـب19.5)

(مارج)(مارج)

180 24 10 راثا488160.40.2نامعدم

:دو،أنيماتيفب

نمنابوك•

عوزنملابيلحلا

.نهدلا

نملئادب7

385 رفص21049214.93.5182ةوهطملاموحللا

."(ةيفاصلا)
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560

180

50

90

تارديهوبركلورتسلوك

105 رفص

45 رفص

10 رفص

رفصرعسلص

ضومح

رييغتةينهد

ةاعج

.ح

(مارج)

(مارج)(مارج)(مارج)

رفص2002

10 رفص10

لئادبلا

ةيتاذلخلا

اهددعو
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ضومح

تارديهوبركلورتسلوكريغةينهد

لئادبلا

ةيتاذلخلا

225 رفصرفص25510رفص25نيرجراملانم

.معانلا

ةريغصقعالم4و

80 20 رفصرفصرفصرفصرفص20وأةوهقللركسلانم

.ياشلا

1750 189 192 19.5 11.1 56.4 88 عومجملا

كامسألالوانتلضفيو.ًايعوبسأتارمثالثتايقوأ3اهرادقمةصحلوانتبحمسيثيحب،يرقبلامحللاوفورخلامحللوانتنمدحلابجي*

.ةرمتسمةروصبةيوشملا(دلجلاةعوزنملا)نجاودلاو

.ديدحلاو(ب)ةعومجمتانيماتيفلرداصماهفصوبةمعدملاراطفإلابوبحوزبخلاءاطعإبىصوي**

،تيزلاو،ضيبلاضايبو،نهدلاعوزنملابيلحلانمةعونصملاتايلحملالوانتنكميو.ركسلاوضيبلاضايبوقيقدلانميكئالملاكيكلانّوكتي***

.تارعسلانمصخشلاةجاحلةبسانمةفاضملاركسلاةيمكنوكتنأبجيو.ركسلالئادبو

.(ًارعس1750Ila(عونلانممدلاةئيبةينهدلاتانيتوربلاىوتسمعافترابباصمصخشلماعطلاةمئاق:(10-10)لودجلا

ةسيئرلاتابجولانيبامءاشعلاةبجوعادخلاةبجوروطفلاةبجو

ءيشاليوشمجاجدتايقوأ3.يوشملاكمسلانمتايقوأ4.لاقتربلاريصعنمبوك2

ءارضخايلوصافبوك2.مطامطلاحئارشنمبوك2.نهدلاعوزنمبيلحبوك

يسنرفزبخةحيرش.وهطمزرأبوك.ةرذلاحئارشنمبوك%4

زرفبيلحبوك.رمسألازبخلانمنافيغرنيرجراملانمناتريغصناتقعلم

.معانلا

ةدحاوخوخةبح.ةزوبخمسطاطبةبحركسلانمناتريغصناتقعلم

.ياشلاوأةوهقلل

وأةوهقللركسناتريغصناتقعلم.كيكةعطق

ياشلا

نيرجرامةريغصقعالم3.حافتةبح

.عطقملاسخلانمبوك2

.تيزلانمناتريغصناتقعلم

ةيئاذغتاليدعتلمعب،مدلايفلورتسلوكلاىوتسمضفخيفةلثمتملاو،ًافنآةروكذملاةيئاذغلاةجلاعملافادهأقيقحتنكمي،ماعهجوبو

(DietaryModification)ةيجيردت(Stepwise)نيتلحرمىلعتابجولل:
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.(Step1Diet)ىلوألاةلحرملالالخةيئاذغلاةبجولا

Step2)ةيناثلاةلحرملالالخةيئاذغلاةبجولاه Diet)

مارجيللم(40-30)هرادقم،مدلايفلورتسلوكلاىوتسميفًاضفخىلوألاةلحرملالالخةيئاذغلاةبجولالوانتبّبسينأعقوتيو

ًامارجيللم15هرادقم،مدلايفلورتسلوكلاىوتسملًايفاضإًاضفخببسيدقةيناثلاةلحرملالالخةيئاذغلاةبجولالوانتنأنيحيف،مدرتليللم100لكل

.(LDL)ـلاىوتسملًانيابتمًاضفخو،مدرتليللم100لكل

.نيتلحرملانملكيفةيئاذغلاةبجوللنايبيتأياميفو

ىلوألاةلحرملالالخةيئاذغلاةبجولا-أ

:ةيتآلاةيئاذغلارصانعلاىلعةلحرملاهذهيفةيئاذغلاةبجولايوتحت

.ًايمويةلوانتملاتارعسلايلامجإنم%10نملقأ،ةعبشملاةينهدلاضامحألاه

.ًايمويةلوانتملاتارعسلايلامجإنم(%15-10)نملقأ،ةيداحألاةعبشملاريغةينهدلاضامحألاه

.لقأفًايمويةلوانتملاتارعسلايلامجإنم%10:ةدّدعتملاةعبشملاريغةينهدلاضامحألا•

.ًايمويةلوانتملاتارعسلايلامجإنم%30وحن،نوهدلايلامجإ•

.ًايمويةلوانتملاتارعسلايلامجإنم(%60-50)تارديهوبركلا•

.لقأفًايمويةلوانتملاتارعسلايلامجإنم%20:تانيتوربلا•

.ًايمويمارجيللم300نملقأ،لورتسلوكلا•

.يلاثملانزولاىلعظفاحتثيحبصخشلاةجاحبسح:تارعسلايلامجإ•

،مسجلليلاثملانزولاىلعةظفاحملاىلإةفاضإلاب،مدلايفلورتسلوكلاىوتسمضفخىلإىلوألاةلحرملالالخةيئاذغلاةبجولالوانتيدؤي

.اهبحومسملاةيذغألارايتخاو،ًافنآةروكذملاةعونمملاةيذغألالوانتنمديدشلالالقإلاطرش

ىوتسمضفخةيغب؛ىلوألاةلحرملالالخةيئاذغلاةبجولايفاهلوانتمزاللا(صصحلا)ةيئاذغلالئادبلاددع(11–10)لودجلاحضويو

.مدلايفلورتسلوكلا

ةيناثلاةلحرملالالخةيتاذغلاةبجولا-ب

:ةيتآلاةيئاذغلارصانعلاىلعةلحرملاهذهيفةيئاذغلاةبجولايوتحت

.ًايمويةلوانتملاتارعسلايلامجإنم%7نملقأ،ةعبشملاةينهدلاضامحألا•

.ًايمويةلوانتملاتارعسلايلامجإنم(%15–10)نملقأ:ةيداحألاةعبشملاريغةينهدلاضامحألا•

.لقأفًايمويةلوانتملاتارعسلايلامجإنم%10:ةدّدعتملاةعبشملاريغةينهدلاضامحألا•

.ًايمويةلوانتملاتارعسلايلامجإنم%30وحن،نوهدلايلامجإ•

.ًايمويةلوانتملاتارعسلايلامجإنم(%60-50)تارديهوبركلا•

.لقأفًايمويةلوانتملاتارعسلايلامجإنم%20:تانيتوربلا•

.ًايمويمارجيللم300نملقأ:لورتسلوكلا•

.يلاثملانزولاىلعظفاحتثيحبصخشلاةجاحبسح:تارعسلايلامجإ•
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. . هممه.ىصرمهيل

100لكلًامارجيللم(55-45)وحنىلإلصيل،مدلايفلورتسلوكلاىوتسمضفخىلإةيناثلاةلحرملالالخةيئاذغلاةبجولالوانتيدؤي

.مدرتليللم

.ةيناثلاو،ىلوألا:نيتلحرملالالخةيئاذغلاةبجولاخيب(صصحلا)ةيئاذغلالئادبلاددع:(11-10)لودجلا

ىلوألاةلحرملالالخةيئاذغلاةبجولا
ةيتاذلخلاتاعومجملا

رعس2500رعس2000رعس1600رعس1200

8 6 4 3
تويزلاو،نوهدلا

تايقوأ6تايقوأ6تايقوأ6تايقوأ6موحللاو،نجاودلاو،كامسألا

ًايعوبسأتارم3ًايعوبسأتارم3ًايعوبسأتارم3ًايعوبسأتارم3ضيبلارافص

4 3 3 2 هتاجتنموبيلحلا

10 7 4 3 تايوشنلاو،بوبحلاو،زبخلا

5 3 3 3 هكاوفلا

4 4 4 4 تاوارضخلا

2 2 2 رفصتايلحملاو،تايركسلا

"ةيناثلاةلحرملالالخةيئاذغلاةبجولاةيئاذغلاتاعومجملا

رعس2500رعس2000رعس1600رعس1200

8 7 5 3 تويزلاو،نوهدلا

تايقوأ6تايقوأ6تايقوأ6تايقوأ6موحللاو،نجاودلاو،كامسألا

ةدحاوةّرمةدحاوةرمةدحاوةّرمةدحاوةّرمضيبلارافص

ًايعوبسأًايعوبسأًايعوبسأًايعوبسأ

3 2 2 2 هتاجتنموبيلحلا

10 8 5 4 تايوشنلاو،بوبحلاو،زبخلا

7 4 3 3 هكاوفلا

5 4 4 4 تاوارضخلا

2 2 2 رفصتايلحملاو،تايركسلا

:نزولاضفخىلإةفاضإلاب،مدلاخيبلورتسلوكلاىوتسمضفخىلعدعاسي(ةيناثلاو،ىلوألا)نيتلحرملالالخةيئاذغلاةبجولانيبلئادبلاددع*

.ًافنآةروكذملاةعونمملاةيذغألالوانتمدعطرش

نييارشلابلصتىضرملحئاصنوةمهمةيئاذغتامولعم

(Dietary Information and Advices for Patients with Artherosclerosis)

بيبطلاتاميلعتبمازتلالاطرش:تايفشتسملايفةيذغتلاييصاصتخابةناعتسالاببلقلاىضرملةنزاوتمةيئاذغةبجوطيطختنكميـ1

.جلاعملا

وه

ضامحالابةينغاهنال:(سيسمشلاراّودو،مطرقلاو،ةرذلاتيز)ةلمعتسملاىرخالاتويزلاو،الوناكلاتيزو،نوتيزلاتيزلامعتسابىلصويل-2

.مدلايفلورتسلوكلاىوتسمضفخيفةلعافلاةيداحألاةعبشملاريغةينهدلا
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(ECGيئابرهكلابلقلاماّسرةطاسوببلقلاضارمأصيخشتنكمي-3 :Electrocardiograph)

Leftبلقللرسيألانيطبلامخضت)زاهجللةينايبلاروصلايفرّيغتوأللخيأدوجولديو،(بلقلليئابرهكلاطيطختلازاهج) Ventricular

Hypertrophy)يجاتلابلقلاضرمبصخشلاةباصإلامتحاىلع.

ىضرملًادجديفممونلالبق(لسعلابىلحملانوميللاريصعنمبوك)يلصألالحنلالسعلميلسلاصخشلالوانتنأتاساردلاتتبثأ-4

.سفنتلايفةبوعصوأًامالآيناعيوهومونلانمظقيتسينيحرخآبوكلوانتضيرمللنكميو.نييارشلابلصت

:ةيتآلاةيئاذغلارصانعلابسنيوحتةيئاذغةبجولوانتبمدلايفلورتسلوكلاىوتسمضفخنكمي-5

:يتآلاكعّزوُتو،ًايمويةلوانتملا(تارعسلا)ةقاطلايلامجإنم%30نملقأ،ةيلكلانوهدلا-أ

.ةقاطلايلامجإنم(%10-7):ةعبشملاةينهدلاضامحألاه

.ةقاطلايلامجإنم(%15–10):ةيداحألاةعبشملاريغةينهدلاضامحألاه

.ةقاطلايلامجإنم%10:ةدّدعتملاةعبشملاريغةينهدلاضامحألا•

.ًايمويةلوانتملا(تارعسلا)ةقاطلايلامجإنم(%60-50)تارديهوبركلا-ب

.ًايمويةلوانتملاةقاطلايلامجإنم(%20-10):تانيتوربلا-ج

.مويلكلمارجيللم(300–200):لورتسلوكلا-د

ةيبلقلاةحبذلابةباصإللةضرعرثكأمهنأبمدرتليللم100ًامارجيللم260ىلعمهيدللورتسلوكلاىوتسمديزينيذلاصاخشألافّصوي-6

.مدرتليللم100لكلًامارجيللم220نعمهيدللورتسلوكلاىوتسملقينيذلاصاخشألابةنراقم(فاعضأةسمخلدعمب)

،مدرتليللم100لكلمارجيللم200نملقأىلإمدلايفلورتسلوكلاىوتسمضفخبنييارشلابلصتضرمبةباصإلانمةياقولانكمي-7

.مدرتليللم100لكلًامارجيللم130نملقأىلإراضلالورتسلوكلاىوتسمضفخو

يبيبيج



1لصفلا

مدلاطغضعافتراىضرمةيذغت

Nutrition of Hypertension Patients

تايفولاثودحلةسيئرلابابسألانم(CardiovascularDiseases)ةيومدلاةيعوألاوبلقلاضارمّأدَعُت

هذهدارفأىدليدسجلاطاشنلاةلقىلإًارظن،عفترملالخدلاتاذتاعمتجملايفةرثكبةرشتنميهو،ملاعلايف

.تاعمتجملا

:امه،نيمسقةيومدلاةيعوألاوبلقاضارمأمّسقُت

(CardiacDiseases)بلقلاضارمأ-أ

بلقلاتامامصىفةيقلخًاضارمأو،(Cardiomyopathies)بلقلاةلضعىفتابارطضاضارمألاهذهلمشت

)CongenitalValvular Diseases(،اهريغو.

(VascularDiseases)ةيومدلاةيعوألاضارمأ-ب

:ىتآلاةيومدلاةيعوألاضارمألمشت

. (Hypertension) مدلاطغضعافتراضارمأـ1

Arteriosclerosisor)نييارشلابلصتضارمأ-2 Atherosclerosis).

Extremitiesthe)ةيفرطلاةيومدلاةيعوألاضارمأ-3 of Disorders Vascular).

ةصاخ،بلقلاضارمأضعبةجلاعمو،بلقلاضارمأنمةياقولايفًالعافًاماهسإةيحصلاةيذغتلامهست

.نييارشلابلصتضرمو،مدلاطغضعافترا

هتبسنتضفخنانيحيف،ةيمانلالودلايًفايلاحةعئاشلاضارمألانممدلاطغضعافتراىضرّمدَعُيو

وحنّنأىلإتاساردلاتراشأدقو.ناكسلانيبةيحصلاوةيئاذغلاةفاقثلاراشتناىلإًارظن،ةمدقتملالودلايف

.مدلاطغضعافترابنوباصمملاعلاناكسنم(%20–10)

لقثوأ،سأرلايفعادصبروعشلانكلو،هتافعاضمثودحلبقضارعأةيأًابلاغمدلاطغضعافتراببسيال

.اهلهاجتمدعبجييتلامدلاطغضعافتراضارعأنّمدَعُتاهلكنايثغلابروعشلاوأ،زيكرتلافعضو،سأرلايف

دكأتللو.ًالبقتسمبلقلاضارمأبةباصإلاصخشلايقيمدلاطغضعافترالركبملافاشتكالانأكلذىلإفضأ

لماوعلاايعارم،طسوتملابسحّيمث،ةلصفنمتارتفىلعطغضلاسيقيبيبطلانإف،ضرملااذهبةباصإلانم

.اهريغو،ضيرملااهيفشيعييتلاةقطنملاو،سنجلاو،ّنُسلا:لثم،مدلاطغضيفةرثؤملا
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ضّرعتلاو،(مدللبلقلاعفدةوقنمديزت)ةيضايرلاوأةيلضعلاةطشنألاةسرامم:اهنم،تقؤملامدلاطغضعافترابّبسُتةريثكلماوعدجوت

.هلةببسملالماوعلالاوزدعبىعيبطلاهاوتسمىلإدوعيطغضلانكلو،ةيبصعلاوأةيسفنلاطوغضلل

،نييارشلابلصتوأ،بلقلاضارمأدحأبةباصإلاوأ،(ةيقردلاةّدغلا)رتيوجلاةّدغ"مّمستةجيتنناسنإلاىدلًابلاغمدلاطغضعافتراثدحي

عافتراتالاحنم%90نإف،كلذعمو.(SecondaryHypertension(يوناثلامدلاطغضبعونلااذهىّمسُيو.لمحلاةرتفءانثأيفوأ،ىلكلاضارمأوأ

ناكسلانيبعئاشوهو،(EssentialHypertension)يساسألامدلاطغضبعونلااذهىّمسي،ةلاحلاهذهيفو.ةفورعمريغاهتابّبسُملازتامطغضلا

.دوسلا

مامأدومصلاىلعاهتدعاسمةلواحمءانثأىفكلذو،اهناردجكّمـُسةجيتن؛ةيومدلاةيعوألاىفقيضتثودحىلإمدلاطغضعافترايدؤي

بّبسياّمم،نيتيلكلاوبلقلالثم،ةيلخادلاءاضعألاىلإمدلاقفدتلدعمضافخناىلإةيومدلاةيعوألاناردجكّمُسةدايزيدؤتو.ديازتملاطغضلا

. (Coronary Artery Disease) يجاتلانايرشلاضرمىلإضرملااذهروطتيدقو.اهررض

ةيعوألاضارمأنيبنم(Mortality)تايفولاةبسنو،(Morbidity)ةيضرملاةبسنلاديزييذلاسيئرلارطخلالماعمدلاطغضعافتراّدَعُي

.نيعبرألانسقوفصاخشألارثكأبيصتاهنكلو،رمعلالحارمفلتخمىفضرملااذهبةباصإلاثدحتدقو.ةيومدلا

ًاملع،)DiastolicPressure(يطاسبنالاطغضلاعافتراوأ،(SystolicPressure)يضابقنالاطغضلاعافترايهفضرملااذهضارعأمهأاّمأ

:وه،يعيبطلامدلاطغضليلاثملاّدحلاّنأب

(يضابقنالامدلاطغض)mmHوقبئزلانمًارتميللم120

(يطاسبنالامدلاطغض)mmHوقبئزلانمًارتميللم80

:وه،ةنس(44-18)نيبمهرامعأحوارتتنيذلاصاخشألليعيبطلامدلاطغضلىلعألاّدحلاو

(يضابقنالامدلاطغض)قبئزلانمًارتميللم140

(يطاسبنالامدلاطغض)قبئزلانمًارتميللم90

Causesof)مدلاطغضعافترابابسأ Hypertension)

:يتأياميفناسنإلاىدلمدلاطغضعافترابابسألامجإنكمي

(PredispositionGenetic)ةيثارولاةيلباقلا-1

اذهل.مدلاطغضعافتراضرمبةباصإللةيثاروةيلباقمهيدلةدحتملاتايالولاناكسنم(%30–10)وحننأتاساردلاضعبجئاتنترهظأ

يوسلانيباملصافلاطخلادنعةعقاوطغضتالدعماهيدلوأ،ضرملااذهبلفاحخيراتاهيدليتلاتالئاعلاةيكيرمألاةيذغتلاوءاذغلاةئيهيصوت

.مويلايف(mEg100–70)مارجيللم(2300–1600)نملقأىلإمويدوصلالوانتنمّدَحتنأب؛(BorderlineHypertension)يوساللاو

(DietaryFactors)ةيئاذغلالماوعلا-2

.مدلاطغضعافترابةلصلاتاذةيئاذغلالماوعلانعًاقحال–هللاةئيشمب–ثدحتنس

نيخدتلا-3

Levelof)ةيضايرلانيرامتلاةسرامملدعم-4 Exercises)

(PsychologicalStress)ةيسفنلاطوغضلا-5

(SomeDiseases)ضارمألاضعببةباصإلا-6

:مدلاطغضعافترابةلصلاتاذضارمألايتأياميف

،اهبلصتواهقيضونييارشللةيلخادلاناردجلاىلعةينهدلاداوملامكارتنييارشلابلصتضرمبّبسُي،نييارشلابلصتضرمبةباصإلا-أ
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.ةقيضلاةيومدلاةيعوألالالخمدلاخضلةلواحميفمدلاطغضعافتراىلإيدؤياّمم

مكحتتذإ؛مسجلايفهطغضومدلامجحنملكيفمكحتلاىلعنيتيلكلاةردقفاعضإيفىلكلاضارمأبّبستت:ىلكلاضارمأبةباصإلا-بيل

طشنلاريغنيجونيسنيتويجنألانومرهلّوحييذلا(Renin)نينرلاميزنإاهزارفإقيرطنعمسجلايفمدلاطغضميظنتيفناتيلكلا

.ةيرظكلاةدغلاةطاسوبنورتيسودلألازارفإىلعدعاستىتلاةطشنلاةروصلاىلإ

،(Acromegaly) فارطألاةماخضو ،)Hyperaldosteronism( ةينوريتسودلألاطرف:كلذلمشي:ءامصلاددغلاضارمأبةباصإلا–ج

.(Pheochromocytoma)متياوقلامروو،(Hypothyroidism)ةيقردلاروصقو،(CushingsSyndrome)غنيشوكةمزالتمو

مفلاقيرطنع(Contraceptives)لمحلاعنمبوبحلامعتسا-7

(Obesity)ةنمسلا-8

سبحىلعلمعييذلانيلوسنألازيكرتنمعفرتنيلوسنأللةمواقملاةينهدلاةجسنألاّنأل،مدلاطغضيفعافتراًابلاغةنمسلابحاصي
اللنأالل

.مدلاطغضيفضافخناهبحاصينزولاضفخنإف،اذبو.نييارشلابلصتضرمبةباصإلاو،طغضلاعافترابّبسُياّمم،مسجلايفمويدوصلا

ةفورعمريغبابسأ-9

ةبّبسُملاةفورعملاريغبابسألالثمتتو.دوسلاناكسلانيبةرثكبرشتنيوهو،يساسألامدلاطغضمساةلاحلاهذهيفضرملاىلعقلطُي

يفو.اهريغو،ةيسفنلاطوغضلاو،لخدلاىوتسمو،يفاقثلاىوتسملاضافخناو،(ةخوخيشلا)رمعلامّدقتو،ةيثارولاتافصلايفمدلاطغضعافترال

.هالعأةروكذملاضارمألادحأببسلانوكيامدنعيأ،طغضلاعافترابابسأاهيففّرعتيتلاتالاحلاىلعيوناثلامدلاطغضمساقلطي،لباقملا

DietaryFactors)مدلاطغضعافترابةيئاذغلالماوعلاةقالع and Hypertension)

:اهنم،مدلاطغضعافترابةلصتاذةريثكةيئاذغرصانعدجوت

مويدوصلا-1

ةعنصملاةيذغألالوانتةدايزبمويدوصلالوانتدادزيو،مدلاطغضعفريفًامهمًارودبعليمويدوصلاّنأىلإتاساردلامظعمتراشأ

ةيرظكلاددغلاو،انتدلكلاةطاسهد،ىرخألااةحسنأومدلايفحلملازيكرتمظنت،حلملانمملاعلاىوتحملاتاذةاةيذغألاوتاللخملا
ةيرظكلاددغلاو،نيتيلكلاوبىرخالامسجلاةجسناوميفحلملازيكرتمظني.حلملانميلىوتحملاتاذةعيرسلاةيذغالاوتاللخملاو

طغضعافتراةجلاعملةلوانتملامويدوصلاةيمكليلقتبجي،ماعهجوبو.ىرخألاددغلاضعبو،(غامدلاةدعاقيف)ةيماخنلاةدغلاو،(ةيلكلاقوف)

.صاخشألاضعبىدلمدلاطغضضفخيفيباجيإريثأتاذةلوانتملامويدوصلاةيمكنمّدحلاّدَعُيو.نيسمخلانسناسنإلا

دويلا-2

نكميو.ماعطلاىلإةفاضملا(lodizedSalt)يدويلاحلملاةيمكةلقىلإًارظن:مويدوصلاةدودحملاةيئاذغلاتابجولايفدويلاةيمكريدقتبجي

.برشلاهايميفوأ،ةيئاذغلاةبجولايفةليلقدويلاةيمكنوكتامدنع(صارقأةروصب)دويلاتامغدملوانت

مويساتوبلا-3

.مدلاطغضعافترابنيباصملاصاخشألاىدل(قبئزرتيميللم6–3.5)مدلاطغضنمللقيمويساتوبلاءاطعإنأىلإتاساردلاتراشأ

مويساتوبلابمويدوصلاةقالعنأركذي.طقفمويدوصلانممدلاطغضعفريفاريثأترثكأنوكت)K(مويساتوبلاىلإ)Na(مويدوصلاةبسننأدقتعيو

نوكتةيمويلاتابجولامظعمّنإف،علاطلاءوسلو.اضفخنمنوكيمويدوصلاىوتسمنإف،ًاعفترممويساتوبلاىوتسمنوكينيحيأ،ةيسكعًابلاغنوكت

هكاوفلاوزوملاولاقتربلالثم،هكاوفلايفةرثكبمويساتوبلادجوي.طغضلاعافتراىضرمةبجويفمويساتوبلاةيمكةدايزبىصوي،ماعهجوبو.ةيثارو

.هنمةليلقتايمكىلعتاوارضخلاوموحللايوتحتنيحيف،ةففجملا
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مويسينغملاومويسلاكلا-4

طغضعافترانوناعينيذلاصاخشألانأىلإةّدعتاساردتراشأدقف.مدلاطغضعفرىلإمويسينغملاومويسلاكلانمةليلقتايمكلوانتيدؤي

نملقأ)مويسلاكلانمةليلقتايمكنولوانتينيذلاصاخشألانأتبثامك.ءاحصألاصاخشألابةنراقممويسلاكلانملقأتايمكًابلاغنولوانتيمدلا

تايمكنولوانتينيذلاصاخشألابةنراقممدلاطغضعافتراضرمبةباصإللفاعضأةثالثىلإفعضلالدعمبنيضّرعمنونوكي(ًايمويمارجيللم300

ةريبكتايمكبمهّدمتاهنأل،بيلحلاتاجتنملوانتبمدلاطغضعافتراىضرمةيذغتلاءاملعيصوياذهل.(ًايمويمارجيللم1200)مويسلاكلانمةريبك

عفريفنهدلاماهسإىلإًارظن،نهدلاليلقلاوأنهدلاعوزنملابيلحلاتاجتنملوانتبًاضيأىصوي.مويسينغملاومويساتوبلاكلذكو،مويسلاكلانم

.مدلاطغض

نوهدلا-5

نولوانتينيذلاصاخشألاّنإف،اذل.مدلاطغضعافترابةباصإلاوةعبشملانوهدلالوانتيفطارفإلانيبةحضاوةقالعدوجوتاساردلاتتبثأ

نولوانتينيذلاصاخشألابةنراقممدلاطغضعافترابةباصإلالدعممهيدلضفخني(Vegetariansنويتابنلا)ةيناويحلاتاجتنملانمةليلقتايمك

ةدّدعتملاةعبشملاريغةينهدلاضامحألاةبسنةدايزو،ةلوانتملاةيئاذغلانوهدلايلامجإنمّدحلادنعمدلاطغضىوتسمضفخنيامك،موحللا

(PUFA)ةعبشملاةينهدلاضامحألاىلإ(PS)نوهدلاةيمكليلقتبىصويهنإف،ةبجولايفنوهدلايلامجإضفخلو.رثكأوأ1ىلإةبجولايف

نأةثيدحلاتاساردلاتتبثأدقو.كامسألاتويزلمشتيتلا،ةدّدعتملاوةيداحألاةعبشملاريغنوهدلالامعتساو،ةيناويحلانوهدلالثمةعبشملا

تاناسكوبمورثلاو(Prostaglandins)تانيدنالجاتسوربلالثم،مسجلايفةمهملاتابكرملاضعبعينصتيفلخدتةعبشملاريغةينهدلاضامحألا

(Thromboxans)مدلاطغضميظنتةيلمعيفًامهمًارودبعلتيتلا.

تاوارضخلاوهكاوفلا-6

نمديزمىلإجاتحتتاساردلاهذهنكلو،مدلاطغضضافخناىلإيدؤيتاوارضخلاوهكاوفلالوانتنمراثكإلانأىلإةثيدحتاساردتراشأ

.ثحبلا

ءينلاموثلا-7

ثدحيدقهلوانتيفطارفإلانكلو،طيسبلامدلاطغضضفخىلعلمعيرثكأوأًايمويصوصف3لدعمبءينلاموثلالوانتنأًايملعتبث

وأضاهجإلاىلإيدؤيدقهنأل،لمحلاةرتفءانثأموثلالوانتيفطارفإلابنجتلماوحلاءاسنلاىلعبجي،لثملابو،صاخشألاضعبىدلةيساسح

زيمتييذلانيدنالجاتسوربلابكرمىلعيوتحيلصبلاّنأو،مدلاطغضضفخلءاودهفصوبتايلديصلايفنآلاعابيموثلانأركذُي.ةركبملاةدالولا

.نييارشلابلصتوبلقلاضارمأبةباصإلاناسنإلايقياّمم،مدلاطغضضفخىلعهتردقب

Hypertensionand)مدلاطغضعافترابمويدوصلاةقالع Sodium)

يثاروليممهيدلنيذلاصاخشألاةصاخ،يعيبطلاىوتسملانعمدلاطغضعافتراىلإءاذغلايفمويدوصلانمةريبكتايمكلوانتيدؤيدق

(GeneticTendency)نييارشلاناردجىلعطغضييذلا،مسجلايفمدلامجحةدايزىلإيدؤيمدلايفمويدوصلاىوتسمعافترانإذإ؛كلذل

مويدوصلاىوتسمضفخنكمي،ةيومدلاةرودلايفمدلانمريبكلاّمكلااذههخضىلإًارظن،بلقلاهداهجإنعًالضف،اهلالخريسلادنعاهدهجيو

(2-1)ىلعمويلايفةلوانتملا(ماعطلاحلم)مويدوصلاديرولكةيمكديزتالأبحصنيو،مويدوصلايفةريقفةيئاذغتابجولوانتبمدلايفعفترملا

ىلعهعضووأ،ماعطلاىلإحلملاةفاضإمدعو،مويدوصلابةينغلاةيذغألابنجتقيرطنعكلذقيقحتنكميو،(مويدوصمارج0.8–04)مارج

.ةلواطلا
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مدلاخيبمويدوصلاىوتسمعافترا

بّبسُيال

مدلليزومسألاطغضلاعافترا

ىلعلمعيال

مدلاىلإءاملانمةريبكةيمكبحس

ىلإيدؤيال

مسجلاايالخلخادمدلامجحةدايز

اينرعت

Diagnosisof)مدلاطغضعافتراىصيخشت Hypertension)

120ميلسلاغلابلاصخشلاىدليضابقنالامدلاطغضنوكيثيح،يضابقنالاويطاسبنالامدلاطغضسايقبضرملااذهصيخشتنكمي

يف،نييارشلايفةوقبمدلاعفدورسيألانيطبلاضابقناةجيتنيضابقنالامدلاطغضثدحي.قبئزرتميللم80يطاسبنالامدلاطغضو،قبئزرتميللم

.رسيألانيطبلاطاسبناةجيتنيطاسبنالامدلاطغضثدحينيح

:(Mild)فيفخلامدلاطغض-1

.قبئزرتميللم(104–90)نيبيطاسبنالاطغضلاحوارتي•

.قبئزرتميللم(159–140)نيبيضابقنالاطغضلاحوارتي•

:(Moderate)طسوتملامدلاطغض-2

.قبئزرتميللم(114–105)نيبيطاسبنالاطغضلاحوارتي•

.رثكأوأقبئزرتميللم160يضابقنالاطغضلانوكي•

:(Severe)داحلامدلاطغض-3

.رثكأوأقبئزرتميللم115يطاسبنالاطغضلانوكي•

،ًابيرقت90/160(ةنس65قوف)نينسملاصاخشألاىدلمدلاطغضنوكي،ًالثمف.ناشلامّدقتبريغتتهالعأةروكذملامدلاطغضميقنأركذُي

،ماعهجوبو.مدلاطغضبةباصإلاىلعًارشؤمّدَعُينينسملاءالؤهىدلقبئزرتميللم100نعيطاسبنالاطغضلاعافترانأالإ،يعيبطىوتسموهو

.مدلاطغضعافتراضرمصيخشتليطاسبنالاطغضلادَمتعُي

Symptomsof)مدلاطغضعافتراضارعأ Hypertension)

قفدتلدعمنمللقياّمم،اهيلع(نيتكبلاهبشتةبلُصةدام)نيلايهلاةدامبابسرتو،(Arterioles)ةريغصلانييارشلاناردجكّمشةدايز-1
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.نيتيلكلاو،غامدلاو،بلقلا:لثم،ةيلخادلامسجلاءاضعأىلإمدلا

.بلقللرسيألانيطبلامخضت-2

.ةيوئرلاةدروألايف(Congestion)ناقتحاكلذكو،رسيألانيطبللعاستاودّدمتعم،بلقلافئاظويفلشفثودح-3

.(Nephrosclerosis)ةيولكلاةجسنألابلصتو،نيتيلكللررضثودح-4

PeopleatRisk)مدلاطغضعافترابةباصاللةضرعدارفألارثكأ for Hypertension)

دنعةصاخ،مدلاطغضىوتسميفًايباجيإًاعافتراثدحيمويدوصلاّنأتبثذإ،(ماعطلاحلم)مويدوصلالوانتيفنوطرفينيذلادارفألا-1

.ًايمويمويدوصمارج1.5نولوانتينيذلاصاخشألاىدلمدلاطغضعافتراردنينيحيف،ًايمويتامارج(7-3)لوانت

ةرشابمنامسلاىدلمدلاطغضضفخنيو،ءافحنلاصاخشألابةنراقممدلاطغضعافترابةباصإللةضرعرثكأنونوكينامسلاصاخشألا-2

كلذكو،ةخوخيشلاةلحرميفمدلاطغضعافترابةباصإلاىلإغولبلاةلحرملالخةنمسلاثودحيدؤيو.دئازلانزولانمصلختلادنع

بلطتت(نزولاةدايزببسب)مسجلايفةدئازلاةجسنألانأل،نامسلاصاخشألاىدلمدلاطغًضابلاغعفتريو.بلقلاضارمأبةباصإلا

.اهيلإمدلاليصوتلبلقلانمايفاضإادوهجم

يفماعطلاحلملوانتنملالقإلابىصوي،اذل؛بلقلاضارمأوأ،مدلاطغضعافترابةباصإلابقباسيبطخيراتاهليتلاتالئاعلادارفأ-3

.مدلاطغضعافترابباصمةلئاعلادارفأدحأنأةفرعملاح

.ةنس(60-50)نيبمهرامعأحوارتتنيذلانونسملا-4

.(تالوحكلا)تاركسملانوطاعتينيذلاصاخشألا-5

.ًاتقؤمنوكياهريثأتنكلو،ةينهذوأ،ةيلضعوأ،ةيسفنطوغضلنوضّرعتينيذلاصاخشألا-6

.ةمظتنمةروصبةيلضعلاوأةيضايرلاةطشنألانوسراميالنيذلادارفألا-7

Regulatingof)مدلاطغضلنيتيلكلاميظنت Kidneys for Blood Pressure)

طغضنوكينيحو.ةفلتخملامسجلاةجسنأىلإنييارشلالالخمدلاعفديهنأل،ناسنإلاةايحلًادجًامهمبلقلاخضنمجتانلامدلاطغّضدَعُي

.مسجلاجراخضيألاتافلخمحرطتو،مدلاونيجسكألاوةيئاذغلارصانعلانمةبسانمتايمكىلعلصحتمسجلاةجسنأّنإف،ًايعيبطمدلا

.مدلامجحةدايزىلإاهتدايزيدؤتذإ؛حالمألاةيمكبرثأتيةيومدلاةرودلايفمدلامجحنأىلإةراشإلاردجت

.لوبلاعماهحرطو،مدلانعًاديعبيئاذغلاضيألاتايلمعتافلخمحيشرتىلعامهتدعاسملمدلاطغضىلعناتيلكلادمتعت،رخآبناجنم

مدلاطغضناكاذإاّمأ.حيشرتلاةيلمعثودحلنيتيلكلاىلإنييارشلانممدلانايرسيفكتةجردلًاعفترمنوكينأبجيمدلاطغّضنإف،اذهل

ةجسنألاةدايزىلإًارظن،ةنمسلاةلاحيفًاءوسرثكأمدلاطغضعافتراحبصيو،مدلاطغضميظنتيأ:هعفرىلعنالمعتنيتيلكلاّنإف،ًادجًاضفخنم

.اهيلإمدلاخضىلإجاتحتيتلاةيومدلاتاريعشلايفةدايزاهبحاصييتلا،مسجلايفةينهدلا

:امه،نيتقيرطبمدلاطغضميظنتةيلمعمتتو،مدلانايرسيفضافخناثودحرعشتستنيحمسجلايفمدلاطغضميظنتىلعةيلكلالمعت

.مدلامجحةدايز–أ

.(PeripheralResistance)مدلانايرسلمسجلليجراخلاحطسلاىلعةدوجوملاةيومدلاتاريعشلاونييارشلاةمواقمةدايز–ب

.مسجلايفمدلاطغضلنيتيلكلاميظنتةقيرط(1–11)لكشلاحضويو

.ناسنإلامسجيفمدلاطغضلنيتيلكلاميظنتةقيرط:(1–11)لكشلا
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Preventionof)مدلاطغضعافترانمةياقولا Hypertension)

:ةيتآلاتاداشرإلاعابتابمدلاطغضعافترابةباصإلاهسفنيقينأميلسلاصخشللنكمي

لوانتنملالقإلانأىلإتاساردلاتراشأدقف.ًايمويمويدوصتامارج)3-2(لدعمب(ماعطلاحلم)مويدوصلالوانتيفلادتعالاـ1

لوانتيفطارفإلابنجتصخشللنكميو.ةخوخيشلاةلحرميفمدلاطغضعافترابةباصإلاناسنإلايقيغولبلاةلحرملالخماعطلاحلم

:ةيتآلاتاوطخلاعابتابمويدوصلا

.اهتهكنوةحلمملاريغةيذغألامعطىلعًاركبمسفنلاديوعت-أ

.ماعطلايهطةيلمعءانثأيفحلملانمةليلقةيمكةفاضإ-ب

.ماعطلاةدئامىلع(ةحالملا)ةحلمُملاعضومدع-ج

.جتنملايفحلملاةيمكةفرعملةيئاذغلاةقاطبلاتانايبةءارق–د

ةحلمملاةفيفخلاةيذغألاو،قجسلاو،ةنخدملاموحللاو،كامسألاو،نوتيزلاو،تاللخملا:لثم،حلملابةينغلاةيذغألالوانتنملالقإلا-ـه

،بلعملابارشلاو،ةعنصملانابجألاو،(اهريغو،حلمملاراشفلاو،ةحلمملاتارّسكملاو،حلمملاتيوكسبلاو،سطاطبلاحئارش)

.ياشلاوةوهقلاوةيناويحلانوهدلالوانتنملالقإلا-و

ّدَعُتو.ةنمسلابنيباصملاصاخشألاةصاخ،عوبسألايفتاّرمعبرأوأثالثنعلقيالامب،ةيرودةروصبةيلضعلاةطشنألاةسرامم-2

ةداعىصويو.ةيودألابجالعلانعةديدعتالاحيفينغتيهو،مدلاطغضعافتراةجلاعملاهبىصوملاقئارطلالضفأنمةضايرلا

(%2–4)نيبحوارتتةّدم،صخشلارمععممءالتتيتلاةيضايرلانيرامتلانماهريغوأ،ةحابسلاوأ،عيرسلايشملاوأ،يشملاب

.ايمويةعاس

لوانتنمراثكإلاقيرطنع،مويسينغملاومويساتوبلاومويسلاكلارصانعل(RDA)اهبىصوملا(تارّرقملا)صصحلالوانتىلعصرحلا-3

.ًايموينيبوكلدعمبنهدلاليلقلابيلحلابرشو،اهبةينغلاتاوارضخلاوهكاوفلا

.رخآلاونيحلانيبسفنلانعحيورتلاو،ةيدسجلاوةيلقعلاوةيسفنلاطوغضلانعداعتبالا-4

اهضارعأرهظتاليتلاةيفخلاضارمألانممدلاطغضعافتراّدَعُيذإ،نيغلابلاصاخشألاةصاخ،ةيرودوةينيتورةروصبمدلاطغضسايق-5

.مدلاطغضسايقبالإاهفشكنكميالو،ةيادبلايفناسنإلاىلعحوضوب

.نييارشلابلصتو،يطاسبنالامدلاطغضعافترانمديزينيخدتلانأىلإتاساردلاتراشأثيح،نيخدتلانععانتمالا-6

امك.مدلاطغضعافترابةباصإلالامتحاةصرفنمللقينزولاضفخنأنّيبتدقف.ةنمسلاةجلاعمويلاثملامسجلانزوىلعةظفاحملا-7

يفنوهدلاعّمجتتنيذلاصاخشألابةنراقممدلاطغضعافترابةباصإللصخشلاضّرعيمسجلانميولعلاءزجلايفنوهدلاعمجتنأ

.مهماسجأنمةيلفسلاءازجألا

.لوحكلالوانتبنجت-8

.ياشلاوةوهقلاوةيناويحلانوهدلالوانتنملالقإلا-9

.اةراشتساـ10 .صصختملابيبطلهم
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NutritionalNeeds)مدلاطغضعافتراىضرملةيئاذغلاتاجاحلا in Hypertension Patients)

مويدوصلاتاجاح-1

ىلعًءانبكلذو،مويلايفتامارج(3–0.25)نيبحوارتت،مويدوصلارصنعنمةدودحمتايمكلوانتىلإمدلاطغضعافتراىضرمجاتحي

ضّفخُييذلارمألا،(Durelle)لوبلليعيبطلاَردُملالمعمويدوصلاةليلقلاةبجولالمعت.ًافنآركذامكصخشلااهبباصملامدلاطغضةجرد

نييارشلاةصاخ،ةريغصلاةيومدلاةيعوألالالخمدلاعفدلبلقلاهلذبييذلاطغضلانمللقياّمم،ايالخلاوةجسنألاجراخةدوجوملالئاوسلاةيمك

.ةيرعشلاةيعوالاوةريغصلا

نوهدلاتاجاح-2

:مدلاطغضضفخىلعلمعتيتلاةيتابنلاتويزللًافالخ،مدلاطغضعافتراىلإ(ةيناويحلانوهدلا)ةعبشملانوهدلالوانتيفطارفإلايدؤي

PS)1نمرثكأىلإةعبشملاةينهدلاضامحألاىلإةدّدعتملاةعبشملاريغةينهدلاضامحألاةبسنعفريةعبشملانوهدلالوانتيفطارفإلانأكلذ

Ratio =1 or more).ةكلهتسملاةيمويلاةقاطلاىلامجإنم%25وحنىلإةبجولاىفنوهدلاىلامجإضفخبجي،اذل.

.كينوديكارألاضمحنمعنصييذلانيدنالجاتسوربلاضيأيفكيلونيللاضمحريثأتةجيتنمدلاطغضضفختةيتابنلاتويزلاّنأركذُي

تانيتوربلاتاجاح-3

نييتابنلاصاخشألاىدلمدلاطغضىوتسمضافخناوهتباثلاّنأالإ،مدلاطغضيفنيتوربلاريثأتبقلعتياميفءارآلايفبراضتدجوي

.مدلاطغضىوتسمضفخىلعلمعينيسوريتلاضمحنأىلإةيلمعملابراجتلاتراشأامك.موحللانولوانتينيذلاصاخشألابةنراقم

ةيندعملارصانعلاتاجاح-4

:يه،ىضرملاىدلعفترملامدلاطغضىوتسمضفختةيندعمرصانعةثالثدجوت

،اذل.مدلاطغضعافترابنيباصملاصاخشألاىدلمدلاطغضضفخىلعلمعيمويساتوبلانأتاساردلاضعبتتبثأ:مويساتوبلا-أ

فضأ.ضرملااذهبةباصإلانمةياقولاو،مدلاطغضعافتراةجلاعملمويساتوبلاتامغدموأ،مويساتوبلابةينغلاةيذغألالوانتبىصوي

مويساتوبلانمةيفاضإتاعرجءاطعإبىصوي،ماعهجوبو.ةيغامدلاةتكسلابةباصإلانمناسنإلايمحيمويساتوبلاّنأكلذىلإ

وحنىلإيمويلاكالهتسالالصيثيحب،مويساتوبلابةينغلاةيذغألالوانتنمراثكإلاو،مدلاطغضعافتراىضرمل(مويساتوبلاتامغدم)

هكاوفلاو،لاقتربلاو،زوملا:لثم،هكاوفلالوانتقيرطنعمويساتوبلانمةديجتايمكبمسجلادادمإنكميو.مارجيللم(1700–1400)

ةيمكنوكتنأيأ،ةعفترمةيئاذغلاةبجولايف(K/NaRatio)مويدوصلاىلإمويساتوبلاةبسننوكتنأبًاضيأىصوي.اهريغو،ةففجملا

مدلاطغضعافترالًامهمًارشؤمّدَعُتماعطلايفمويدوصلاىلإمويساتوبلاةبسنّنأنّيبتدقو،مويدوصللاهنمربكأةلوانتملامويساتوبلا

.ةيئاذغلاةبجولايفمويساتوبلارصنعةيمهأىدمًافنآركذاممحضتي.مدلاطغضعافتراىلإيدؤيمويدوصلابةينغلاةيذغألا

ضافخناىلإيدؤي،(موي/مارجيللم1200-800)هتامعدموأمويسلاكلابةينغلاةيذغألانمةريبكتايمكلوانتنأًايملعتبث:مويسلاكلا-ب

نكميو،مدلاطغضيفرثؤتيتلاةيجولويسفلاتايلمعلانمديدعلاميظنتيفمويسلاكلامهسُي.ناويحلاوناسنإلاىدلعفترملامدلاطغض

،يدابزلانبلو،نابجألا:لثم،هتاجتنمونهدلاليلقلابيلحلالوانتقيرطنعمويسلاكلانمةيمويلاهتاجاحلماكىلعلوصحلاصخشلل

ةفرعملهمدطغضىوتسمبقاريو،ًايمويةلوانتملامويسلاكلاتايمكديزينأمدلاطغضعافترابباصملاصخشللًاضيأنكمي.بورلاو

.بيبطلافارشإبكلذو،مويسلاكلاريثأت

.ءاذغلايفمويسينغملانمةلوانتملاةيمكلاةلقًابلاغهبحاصيمدلاطغضعافترانأىلإتاساردلاتراشأ،مويسينغملا-ج
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ةيئاذغلافايلألاتاجاح-5

ضافخناكلذززعيو:مدلاطغضىوتسمضفخىلإةبجولايف(مويلايفًامارج45-35)(DietaryFiber)ةيئاذغلافايلألاةدايزيدؤتدق

ىوتسمضافخناباهطابتراىلإمدلاطغضضفخيففايلألاريثأتىزعيو.ةيئاذغلافايلألابةينغةيذغأنولوانتينيذلانييتابنلاىدلطغضلا

صاصتمالدعميًفارييغتاهثادحإو،مسجلاجراخزاربلاعمءاملاوتاتيلورتكلإلانمةريبكةيمكاهحرطو،(Postprandia)لكألادعبنيلوسنألا

.نوهدلاةصاخةيئاذغلارصانعلا

لباوتلاوتاراهبلا-6

،رتعصلاو،راحلالفلفلاو،نوميللاو،لفنرقلاو،ةفرقلاو،نومكلاو،دوسألالفلفلا:لثم)لباوتلاوتاراهبلالوانتمدلاطغضعافتراىضرملنكمي

.مويدوصلاليلقلالكألاةهكننيسحتل،(اهريغو،لصبلاو،موثلاو،لخلاو

مدلاطغضعافتراىضرمةلاحيفاهلوانتعونمملاةيذغألاواهلوانتحومسملاةيذغألا

(Allowed and Prohibited Foods in Hypertension)

.مويسلاكلارصنعبةينغبيلحلاةعومجمّدَعُتو.ةرّمخملاوأةخوبطملانابجألالوانتنع

،كامسألاو،نجاودلاو،يفاصلارمحألامحللا)مسدلاةليلقلاموحللاعاونأفلتخملوانتمدلاطغضعافتراىضرمعيطتسي:موحللا-5

محللاقرماذكو،قجسلاو،تايوخرلاو،تايرشقلاو،ةنخدملاوةبلعملاكامسألاو،ةبلعملاموحللالوانتبنجتبجيو،(طقفضيبلاو

.مويدوصلانمةيلاعةبسنىلعامهئاوتحاىلإًارظن،جاجدلاو

،بنركلاو،نوتيزلاو،تاللخملاو،ةحلمملاوةيلقملاسطاطبلاادعام(خنابسلاةصاخ)ًاعيمجتاوارضخلاعاونألوانتنكمي،تاوارضخلا-6

.ةبلعملاتاوارضخلاو

.ةبلعملاهكاوفلابنجتو،رزجلاو،ففجملاشمشملاو،رمتلاو،لاقتربلاو،زوملا:لثم،مويساتوبلابةينغلاهكاوفلالوانتبىصوي:هكاوفلا-7

عاونأفلتخملوانتةّدشبعنميو.حلملاةفاضإنودنمزبخلاو،ةنوركملاوزرألا:لثم،اهعيمجبوبحلاعاونألوانتنكمي:تايوشنلا-8

.اهريغو،فاجلاكيكلاو،ضيبألازبخلاو،حلمملاتيوكسبلا

.ةدبزلاوةيناويحلانوهدلالوانتنععانتمالاو،نوتيزلاوسمشلاراّودوةرذلاتيزلثم،ةيتابنلاتويزلالوانتبجي:تايلحملاونوهدلا-9

.ةتالوكوشلاوتايولحلالوانتنععانتمالاو،لسعلاو(زوركسلا)ةدئاملاركسلوانتبىصويهنإف،تايلحملاصخياميفو

.ًافنآركذامكمويدوصلانمةيلاخلالباوتلاوتاراهبلاعاونأفلتخملوانتبحمسي،تاراهبلا-10

،سنودقبلا:لثم،مويدوصلارصنعنممسجلاصيلختىلعدعاستاهنأل؛لوبلاراردإنمديزتيتلاةيذغألالوانتبىصوي.ىرخأةيذغأ-11

.فوشرخلاقاروأصلختسمو،ريعشلاءامو

DietaryTherapy)مدلاطغضعافترالةيئاذغلاةجلاعملا of Hypertension)

:ةيتآلاتاوطخلاعابتابمدلاطغضعافتراضرمةجلاعمنكمي

.مويدوصلاةدودحمةيئاذغتابجوطيطختقيرطنع،ةيئاذغلاةبجولايفمويدوصلاةيمكنمّدحلا-1

ىلعدعاسيةيئاذغلافايلألالوانتنمراثكإلاّنأبًاملع،ةنمسلابًاباصمصخشلاناكاذإةصاخ،نزولاضفخبكلذو،نزولايفمكحتلا-2

.مويدوصلانماهاوتحمضافخنانعًالضف،ةيئاذغلافايلألابةينغةجزاطلاهكاوفلاّدَعُتو.نزولاضفخ

.ةطسوتملاةيضايرلانيرامتلاةسرامم-3
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.صصختملابيبطلافارشإب،لوبلاتاّردُمةصاخ،ةيودألالوانت-4

كلذِّدؤيملاذإو.دحاوتقويفىلوألاتارقفلاثالثقيبطتبمازتلالاهيلعنإف،فيفخلامدلاطغضعافترابًاباصمصخشلاناكلاحىفو

ةلاحيفمويسلاكلاةفاضإنكميهنأركذلابريدجلاو.بيبطلافارشإبةيودألالوانتهيلعنّيعت،لقأوأقبئزرتميللم90ىلإمدلاطغضضفخىلإ

(Sodium-RestrictedDiets)مويدوصلاةدودحملاةيتاذغلاتابجولا

تامارج(6-3)وحنىلعةيداعلاتابجولايوتحت.مدلاطغضعافتراةجلاعمكلذكو،اهتجلاعمواميدإلاعنملًابلاغتابجولاهذهىطعت

ديرولكحلمنمتامارج10ّنأركذُي.مويدوصلانماهاوتحمضفخةيغبمدلاطغضعافتراىضرملتابجولاهذهليدعتبجي،اذل.ًايمويمويدوص

برضي)مويدوصلانم%40ىلعيوتحي(NaCI)ماعطلاحلمنمدحاولاءيزجلاّنإيأ،مويدوصلاتانويأنمتامارج4وحنبمسجلاّدمتمويدوصلا

.(مويدوصلانزوىلعلوصحلل0.40يفحلملانزو

:ىهتاجردلاهذهو،هنمةدودحمًابسنيوحتىتلاةيئاذغلاتابجولاطيطختدنع،مويدوصللةيسايقتايوتسمةعبرأوأ،تاجردعبرأتدّدُح

MildSodium)مويدوصلانمةلدتعمةبسنيوحتيتلاةيئاذغلاةبجولا:ًالوأ Restricted)

.(ماعطلاحلمنمةريغصةقعلم1.25–1لداعت)(130mEg–87)مويدوصلانممارجيللم(3000–2000)ىلعيوتحتةيئاذغةبجويه

حئارشو،ةرذلاقئاقر:لثم،ةحلمملاةيذغألالوانتبحمسيال،نكلو.يداعلازبخلانمحئارشعبرألوانتكلذكو،وهطلاءانثأيفحلملاةفاضإبحمسي

حلملاةيمكديزتالأبجيو،لكألاءانثأيفةحلمملالامعتسابًاضيأحمسيال.اهريغو،تاللخملاو،نوتيزلاو،حلمملاشهلاتيوكسبلاو،سطاطبلا

.ياشةقعلم2ىلعوهطلاءانثأيفةفاضملا

.مدلاطغضعافترابقباسيبطخيراتاهلتالئاعىلإنومتنينيذلاصاخشألاتابجولاهذهلثمبسانتو،ةهاقنلاةلحرم

ModerateSodium)مويدوصلانمةطسوتمةبسنيوحتيتلاةيئاذغلاةبجولا:ًايناث Restricted)

ةيذغألالوانتبحمسي.(مويدوصلانمياشةقعلمفصننملقألداعي)(mEg44)مويدوصلانممارجيللم1000ىلعيوتحتةيئاذغةبجويه

ةجتببسبةجسنألاخافتنا)اميدإلاىلإمهتلاحروطتتسالإو،طسوتملامدلاطغضنوناعينيذلابلقلاىضرملمويدوصلانمىوتحملاةطسوتملا

،طغضلاىوتسمعافترابيبطخيراتاهيدليتلاتالئاعلل(ًايمويمويدوصمارجيللم1000)مويدوصلانمىوتسملااذهبىصويكلذك.(اهتحتلئاوسلا

حلملانمةليلقةيمكةفاضإبًاضيأحَمسُي.(Borderline)ىصقألاىوتسملابرقوىوتسملاتحتنيبحوارتيعفترمطغضىوتسماهيدليتلاكلتوأ

ةيذغألانمتايمكوأ،لكألاعمًايمويحلمةقعلم4لوانتبحمسي،ىرخأةرابعبو.ةدئاملاىلعةحلمهلالامعتسابحمسُيالو،ماعطلاوهطءانثأيف

:(مويدوصمارجيللم100،ناتريغصناتقعلم)ةحلمملاةدبزلاو،(مويدوصلانًمامارجيللم150ىلعيوتحتةدحاوةحيرش)زبخلا:لثم،ةنوزوملا

،ةحلمملاةيذغألابنجتو،حلمملاريغزبخلانمحئارش3و،حلمملازبخلانمحئارش3ضيرملالوانتبىصويو.ةلوبقملاةهكنلاماعطلاباسكإلكلذو

يوحتيتلاةيذغألاضعبةبجولانيمضتنيعتيامك.تايلحملاو،ضيبلاو،بيلحلا:لثم،مويدوصلانمىوتحملاةطسوتملاةيذغألالوانتنملالقإلاو

ىصويال)ركسلانميلاخلازبخلاو،ركسلانمةيلاخلاةبلعملاتاوارضخلا:لثم،مويدوصلانمةيلاخلاةيذغألابنجتو،ةيعيبطةروصبمويدوصلا

.(لزنملايفةبجولاهذهطيطختب

يفةصاخ،مدلاطغضضفختمويدوصلانمىوتحملاةطسوتملاةيئاذغلاةبجولانأو،لوبلاراردإلدعمديزيءاذغلانمعونلااذهّنأركذُي

.مهمرمأوهو،مويساتوبلابةبجولاميعدتلاح

StrictSodium)مويدوصلانمةضفخنمةبسنيوحتيتلاةيئاذغلاةبجولا:ًاثلاث Restricted)

موحللاةيمكليلقتبىصوي.(ماعطلاحلمنمةريغصةقعلم%4لداعي)(22mEg)مويدوصلانممارجيللم500ىلعيوتحتةيئاذغةبجويه

ىلعةحلمهلالامعتسامدعو،وهطلاءانثأيفماعطلاىلإحلملاةفاضإبنجتو،ًايموينيبوكىلإبيلحلاةيمكليلقتو،ًايمويتايقوأ(6-5)وحنىلإ
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بنجتو،ةيعيبطةروصبمويدوصلايوحتيتلاةيذغألاعيمجةبجولانيمضتنيعتيامك.حلمملاريغنيرجراملالامعتسابًاضيأىصوي.ماعطلاةدئام

يفةيئاذغلاةبجولاهذهرضحت.(زبخلانمحئارش6وأ،ريغصفيغر1.5وحن)طقفحلمملاريغزبخلالوانتو،مويدوصلانمةيلاخلاةيذغألا

تالاحيفمويدوصلانمىوتسملااذهمدختسي،بعصرمألزنملايفاهدادعإنأل،ةيذغتلايصاصتخاوأبيبطلافارشإبو،طقفتايفشتسملا

.مّروتبةبوحصملاىلكلاضارمأو،ءاقستساببوحصملادبكلافيلتو،يناقتحالابلقلاروصق

SevereSodium)مويدوصلانمًادجةضفخنمةبسنيوحتيتلاةيئاذغلاةبجولا:ًاعبار Restriction)

ةيجذومنلاةبجولاىوتحميفضيفختلانمديزملاثادحإنكمي.(mEو11)ًايمويمويدوصلانمًامارجيللم250ىلعيوتحتةيئاذغةبجويه

/مويدوصمارجيللم120)نهدلالماكلابيلحلانًمالدب(بوكلكلمويدوصتامارجيللم7)نهدلاعوزنملابيلحلامادختسابمويدوصلانم

بيلحلانممويدوصلاةلازإب:مويدوصلانمىوتحملاليلقبيلحًايلاحعنصي.مويسلاكلاونيتوربلانمضيرملاتاجاحةيبلتليرورضاذهو،(بوك

.لئاسبيلحىلإهليكشتداعيقوحسمةروصبدجويوهو،يعيبطلا

لادبتساءانثتساب،مويدوصمارجيللم500ىلعةيوتحملاكلتلةهباشممويدوصمارجيللم250ىلعةيوتحملاةبجولاتانّوكمنإف،ماعهجوبو

250وأ500يوحتةيئاذغةبجوزيهجتًادجبعصلانمهنإف،رمألاعقاويفو.يعيبطلابيلحلانمنيبوكبنهدلاضفخنملابيلحلانمنيبوك

ةدودحممايألو،طقفىفشتسملايفميقملاضيرملاىلعاهلوانترصتقيو،لزنملايفةبجولاهذهدادعإبىصويالهنأامك،مويدوصلانمًامارجيللم

روصقو،يدبكلاءاقستسالاو،دبكلافيلتتالاحيفمويدوصلانمىوتسملااذهمدختسي.هفارشإوبيبطلاصحفلضيرملااهلالخعضخيادج

.ًانايحأمدلاطغضعافتراو،داحلايناقتحالابلقلا

مويدوصلاةدودحملاةبجولاىلإلباوتلاوتاراهبلاةفاضإ

ةفاضإبتابجولاهذهةهكننيسحتنكمياذهل،ةيادبلايفمويدوصلاةدودحملاةيئاذغلاتابجولالبقتمدلاطغضىضرمىلعبعصي

بيطلازوجو،نوميللاريصعو،(يدنهراهب)يراكلاراهبقوحسمو،يابلاقاروأو،ولحلالفلفلا:لثم،مويدوصلانمةيلاخلاتاراهبلاعاونأضعب

(Nutmeg)،(ةيمريملا)نيعصقلاو،راحلالفلفلاو(Sage)،رّمعملاموثلاو،ليهلاو،الينافلااصلختسمو،رتعصلاو(Chives)،لفنرقلاو،ةفرقلاو،

،سنودقبلاو،لصبلاو،عانعنلاو،(Mace)بيطلازوجرشقلباتو،ليبجنزلاو،موثلاو،تّبشلاو،نومكلاو،دنهلازوجو،(ةريغصةقعلم2–1)واكاكلاو

.لخلاو،نوخرطلاو،ضاقُحلاو،ركسلاو،مسمسلاروذبو

نًمالدبموينومألاوأمويساتوبلاىلعةداعيوتحت)تايلديصلايفةرفاوتملاحلملالئادبلوانتًاضيأمدلاطغضعافتراىضرملنكمي

بجيو،مويدوصلاةدودحمةيئاذغتابجونولوانتينيذلاىضرملل،بيبطلانمرمأبوأتايفشتسملايفلئادبلااذهىطعتو.(اهبيكرتيفمويدوصلا

اهلوانتيفطارفإلايدؤييتلاحلملالئادبنمًالدبءاذغلامعطنيسحتللباوتلاوباشعألامادختسالضفي،ماعهجوبو.ةحيحصةقيرطباهلامعتسا

ءانثتسابمويدوص%0.05نملقأىلعيوتحتلباوتلامظعمنأبًاملع،يلوبلازاهجلايفًالشفنوناعينيذلاىضرملاوأبلقلاىضرمبرارضإلاىلإ

.ةديدعتارماقباستركذاهنأامك،ةيملعتاحلطصمتسيلاهنألءامسألاهذهتفذح.سنودقبلاحئارشو،بيطلازوجو،سفركلاروذب

ةدودحملاةيئاذغلاتابجولاىلإاهتفاضإمدعبجياذهل،مويدوصلانمةعفترمبسنىلعباشعألاولباوتلاضعبيوتحت،لباقملايفو

:مويدوصلاةدودحمةبجوطيطختدنعاهبنجتبجييتلا،مويدوصلانمىوتحملاةعفترملاباشعألاولباوتلاضعبلنايبيتأياميفو.مويدوصلا

،نوتيزلاو،لدرخلاو،محللاةصلصو،موثلاحلمو،لباوتلابمطامطلاةصلصو،(،حئارشوأ،روذب)سفركلاو،(بشتاكلا)مطامطلاةصلص

زيمتتامك.زينوياملاو،مطامطلانوجعمو،ايوصلالوفةصلصو،حالمألالئادبو،مويدوصلانيراكسو،تاللخملاو،سنودقبلاحئارشو،لصبلاحلمو

،خنابسلاو،لدرخلاراضخو،تفللاو،فوفلملاو،قلشلاو،سفركلاورزجلاو،رجنبلا:لثم)مويدوصلانمعفترملااهاوتحمبتاوارضخلاضعب

.مويدوصلانممارجيللم2000نملقأيوحتةيئاذغلاةبجولاتناكلاحيفاهلوانتبىصويال،اذل؛(ضيبألاتفللاو

ةلدتعمةبسنيوحتيتلاةيئاذغلاةبجولا:يه،ةيسايقتاجردثالثىلإمويدوصلاةدودحملاةيئاذغلاتابجولاةيملعلاعجارملاضعبتمسق

لودجلارظنا،مويدوصلانمةضفخنمةبسنيوحتيتلاةيئاذغلاةبجولاو،مويدوصلانمةطسوتمةبسنيوحتيتلاةيئاذغلاةبجولاو،مويدوصلانم

.(1–11)
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.حلملاةدودحمةيئاذغتابجو.)1-11(لودجلا

ديدحتلاتاجرد

دتعما
. 05 2 5--4

(مارج)مويدوصلاىوتحم

موي/تايقوأ5--(ةيقوأ/Naمجلم25)حلملاةفاضإنودنمةوهطمموحل

- تانقوأهم.ابسح..-.**..هم-1 . ..

موي/يقوا6ةبغرل.حلملانمةريغصةقعلم/8ةفاضإبةوهطمموحل

موي/تايقوأ8موي/ةيقوأ16ةبغرلابسح(تايقوأNa/8مجلم120)بيلحلا

ءيشالحئارش5ةبغرلابسح(ةحيرش/Naمجلم120)زبخلا

ءيشالةدحاوةصحةبغرلابسح)Desserts(تايلحملا

1100–900 2000–1500 2000 تامعدمنودنمةرّدقملاتارعسلا

فيعضطسوتميلاعضيرملالبقتىدم

,Alpers.(م1990):عجرملا DH. etal.

Sourcesof)مويدوصلارداصم Sodium)

:يتأياميفناسنإلاءاذغيفةسيئرلامويدوصلارداصملامجإنكمي

ماعطلاحلم-1

.ناسنإلاءاذغيفمويدوصللسيئرلاردصملاماعطلاحلمّدَعُي

(FoodAdditives)ةيذغألاىلإةفاضملاداوملا-2

ةءارقمدلاطغضعافتراىضرمىلعنيعتي،انال.ةعنصملاةيئاذغلاداوملاضعبو،ةبلعملاةيئاذغلاداوملاىلاةظفاحلاداوملاسمضعبفاضت

.ةيذغألاىلإةفاضملاداوملاضعبهذهو،مويدوصلايوحتيتلاةفاضملاداوملاوأ،مويدوصلانمءاذغلاولخنمدكأتللةيئاذغلاةقاطبلا

تابرشلاو،مطامطلاءاسحو،زبخلاةريمخ:لثم،ةيذغألانمريثكةضومحليدعتوأ،ريمختةداماهفصوبفاضت:مويدوصلاتانوبركيب–أ

.(Sherbet)

.ةظوبلاو،ةدشقلاو،ةدبزلل)Neutralizer((ةيدعاقالو،ةيضماحال)ةلداعمةداممويدوصلاتانوبركمَدختسُت:مويدوصلاتانوبرك-بيل

:لثم،ةيئاذغلاتاجتنملاضعبماوقلةنّسحمةداماهفصوبمويدوصلاتانيزاكمَدختسُت:(SodiumCasenate)مويدوصلاتانيزاك-ج

،تاللخملاو،موحللا:لثم،ةيذغألاضعبيفةهكنلانيسحتىلعةداملاهذهلمعت:(MonosodiumGlutamate)مويدوصلايداحأتاماتولج–د

.ةدّمجملاتاوارضخلاو،تايولحلاو،ءاسحلاو

.ةهكافلابارشوىبرملاويلجلاوةظوبلاماوقلةظلغمةداماهفصوبمويدوصلاتانيتكبمَدختسُت:)SodiumPectinate(مويدوصلاتانيتكب-ـه

:لثم،ةيذغألاضعبل(ةيدعاقالو،ةيضماحال)ةلداعموأنوللةضيبمةدامهفصوبمويدوصلاديسكورديهفاضي:مويدوصلاديسكورديه–و

.حلمملاشهلاتيوكسبلاو،ةيضمحلاةدشقلاو،ةبلعملاءالزابلا

.ةيذغألاظفحيفةداملاهذهمدختسُت،مويدوصلاتارتن-ز

.ا.ا
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برشلاهايم-3

يفمويدوصلازيكرتديزيالأبىصويو.مويدوصلانمةبرتلاىوتحملًاعبتىرخأىلإةقطنمنمبرشلاهايميفمويدوصلازيكرتفلتخي

تابورشملايوتحتامك.ةيئاذغلاةبجولايفمويدوصلازيكرتعفرىلإرادقملااذهزواجتيدؤيذإ؛ءامرتللكلامارجيللم20ىلعبرشلاهايم

مويدوصلانيراكسلثمةيعانصلاتايلحملااهلادبتساىلإارظن:تارعسلاةدودحملاتابورشملاةصاخ،مويدوصلانمعفترمزيكرتىلعةيزاغلا

(SodiumSaccharin)ركسلاب.

ةيعانصلاتافظنملا-4

تابكرملاهذهلسغبجياذهل.نوباصلابةنراقممويدوصلانمةعفترمبسنىلع،نوحصلاليسغيفةمدختسملاةيعانصلاتافظنملايوتحت

.مويدوصلاةدودحمةيئاذغتابجوطيطختدنعمويدوصلانمىوتحملاةضفخنملاةيعيبطلاهايملاوأرطقملاءاملابًاديج

ةيذغألا-5

نسحلو،مويدوصلانماهبسأبالبسنىلع(نابجألاو،ضيبلاو،كامسألاو،نجاودلاو،ءارمحلاموحللا:لثم)ةيناويحلاةيذغألايوتحت

ىضرمعيجشتبجي،اذل؛مويدوصلانمضفخنملااهاوتحمبهكاوفلازيمتت.وهطلاوعينصتلاودادعإلالحارملالخدقفيهنمًاريبكًاءزجّنإف،علاطلا

80–50) خنابسلاورزجلاورجنبلاءانثتساب،مويدوصلانمةضفخنمبسنىلعتاوارضخلايوتحتامك.اهلوانتنمراثكإلاىلععفترملاطغضلا

.(ةدحاولاةصحلايفًامارجيللم

،(نهدلاعوزنموأ،لماك)مويدوصلاضفخنملابيلحلا:لثم،مويدوصلانمةضفخنمابسنيوحتيتلاةيذغألانمديدعلاقاوسألايفرفاوتي

،حلمملاريغنيرجراملاوأةدبزلاو،(جاتوكلاورديشلانبج)حلمملاريغنبجلاو،ةحلمملاريغةبلعملاتاوارضخلاو،حلمملاريغبلعملامحللاو

.مويدوصلاضفخنملازيبخلاقوحسمو،(كعكلاو،كيكلاو،شهلاتيوكسبلا)ةحلمملاريغةزوبخملاتاجتنملاو

مويدوصلاةدودحمةيئاذغتابجوطيطختيفةمدختسملاةيئاذغلالئادبلامتاوق

(Food Exchanges Lists for Planning of Sodium-Restricted Diets)

بيلحلالئادبةمئاق:ًالوأ

:يتآلالمشتيهو،مويدوصلانمًامارجيللم120ىلعةمئاقلاهذهنمدحاولاليدبلايوتحي

.دحاوبوك:نهدلالماكلابيلحلا-أ

.دحاوبوك:نهدلاعوزنملابيلحلا–ب

.دحاوبوك:يدابزلانبل–ج

.ةريبكقعالم4:(ةردوبلا)قوحسملابيلح–د

.(MilkShakes)بيلحلاقوفخموزكرملابيلحلاو،تابرشلاو،ةظوبلا:لثم،بيلحلانمةعنصملاةيذغألا

تاوارضخلالئادبةمئاق:ًايناث

:بوك%2وحنبةيتآلاتاوارضخلانمدحاولاليدبلارّدقيو،مويدوصلانمتامارجيللم9وحنىلعةمئاقلاهذهنمدحاولاليدبلايوتحي

،ءارضخلاايلوصافلاو،(لكؤيلقب)ءابدنهلاو،دوسألاناجنذابلاو،رايخلاو،ةيربلاءابدنهلاو،طيبنرقلاو،فوفلملاو،يلوكوربلاو،سجربسإلا

،مطامطلاو،عرقلاو،رفصألاتفللاو،لجفلاو،نيطقيلاو،رضخألالفلفلاو،(حلملاةليلقوأ،ةجزاط)ءالزابلاو،لصبلاو،ةيمابلاو،مورشملاو،سخلاو

.(Turnip)رضخألاتفللاو،مطامطلاريصعو
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ةهكافلالئادبةمئاق:ًاثلاث

،ةبلعملاو،ةدّمجملاو،ةجزاطلا)اهعيمجهكاوفلالمشتيهو،مويدوصلانمنيمارجيللموحنىلعةمئاقلاهذهنمدحاولاليدبلايوتحي

دكأتلل،ةففجملاوةدّمجملاةيذغألاةقاطبتانايبةءارقبوجوىلإةراشإلاردجتو.(عبارلالصفلا،هكاوفلالئادبرظنا)هكاوفلارئاصعو،(ةففجملاو

لئادبةمئاقنمضنوميللاريصعوأنوميللالخديال،لباقملايفو.ةيذغألاهذهىلإةداعفاضتيتلامويدوصلاتاتيربكوحلملانماهولخنم

.معطللةنّسحمداومامهفصوبنامدختسيامهنأل،ةهكافلا

زبخلالئادبةمئاق:ًاعبار

:يتآلالمشتيهو،مويدوصلانمتامارجيللم5ىلعةمئاقلاهذهنمدحاولاليدبلايوتحي

.ةدحاوةحيرش:مويدوصلانمةضفخنمةبسنيوحييذلازبخلا-أ

.ةطسوتمةبح:مويدوصلانمةضفخنمةبسنيوحييذلالوماصلازبخ–ب

.(مويدوصلانمىوتحملاةضفخنم)حئارش4:شهلاتيوكسبلا–ج

.بوك%2:(حمقلاو،نافوشلاو،لغربلا)ةوهطملاراطفإلابوبح-د

.بوك%4:(خفتنملاحمقلاو،خفتنملازرألا)ةفاجلاراطفإلابوبح-ـه

.بوك%2:(Noodlesةيئاصعلاةنوركملاو،ريعشلاو،ةنوركملا)حمقلاتاجتنم–و

.دحاوبوك:رمسألاوأضيبألاقيقدلا–ز

.بوك%2:ةفاجلاايلوصافلاوءالزابلا-ح

.بوك%3:ةوهطملاةرذلا–ط

.بوك%2وأ،ةريغصةّبح:ةوهطملاسطاطبلا-ى

.بوك%4:ةوهطملاةولحلاسطاطبلا-ك

تيوكسبلالوانتبنجتًاضيأبجي.دادعإلاءانثأيفزيبخلاتاجتنموأزبخلاىلإزيبخلاادوصوأ،حلملاوأ،زيبخلاقوحسمةفاضإبجيال

.ًابيرقتمويدوصلانمًامارجيللم150ىلعيوتحي(حلمملا)دحاولايداعلازبخلاليدبنأركذي.حلمملاراشفلاو،ةحلمملاسطاطبلاحئارشو،حلمملا

محللالتادبةمتاق:ًاسماخ

ضيبلااّمأ.مويدوصلانًمامارجيللم25وحنىلعكامسألاونجاودلاوءارمحلاموحللانم(ةدحاوةيقوأ،ًامارج30)دحاولاليدبلايوتحي

ةضفخنملا)ةبلعملاوأةدّمجملاوأةجزاطلاموحللالوانتنكمي،مويدوصلانًمامارجيللم70ىلعهنم(ةدحاوةّبح)دحاولاليدبلايوتحيف

.ًايعوبسأةضيب(2-1)حبصيلضيبلاددعنملالقإلاعم،ًايعوبسأنيتّرمنمرثكأدبكلالوانتمدعبجيهنأالإ،(مويدوصلا

:لثم،مويدوصلانمةضفخنمًابسنيوحتيتلا)DieteticFood(ةيمحلاةيذغأضعبقاوسألايفًايلاحرفاوتيو

.ةدحاوةيقوأ:(مويدوصلاةضفخنملا)ةبلعملاكامسألا-أ

.بوك%4:حلمملاريغجاتوكلانبج–ب

.ةدحاوةيقوأ:(مويدوصلاضفخنملا)ةيئاذغلاةيمحلانبج–ج
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.ةدئاماتقعلم:(مويدوصلاةضفخنملا)ينادوسلالوفلاةدبز-د

محللاو،خملاو،ةيلكلا:لثم،مويدوصلاةدودحمةيئاذغتابجوطيطختدنعاهبنجتبجييتلاموحللانمةعساوةعومجمدجوت،لباقملايفو

،ةبلعملاةنوتلاو،نيدرسلاو،رايفاكلاو،ةبلعملاوةنخدملاوةحلمملاكامسألاو،ةدّمجملاكامسألاحئارشو،قجسلاو،نخدملاوحلمملاوبلعملا

.حلمملاجاتوكلانبجو،(راحملاو،نايبورلاو،بولاكسإلاو،رتسبوللاو،باركلا:تايفدصلا)تايرشقلاو

نهدلالئادبةمئاق:ًاسداس

،ةمئاقلاهذهاهنمضتتيتلانهدلالئادبو.(رفص)مويدوصلانمراثآىلعةمئاقلاهذهنم(ةريغصةقعلم،تامارج5)دحاولاليدبلايوتحي

.نهدلاضفخنملازينوياملاو،تاوارضخلاتويزو،حلمملاريغنيرجراملاو،ةحلمملاريغةدبزلا:يه

:ةيتآلاةيذغألاةمئاقلاهذهلمشت

.ةدحاوةدئامةقعلم:(Heavy)ةدشقلا-أ

.ةدئاماتقعلم:(Light)ةدشقلا–ب

.ةريغصتابح6:ةحلمملاريغتارّسكملا-ج

لودجلانيبيو،مويدوصلاةدودحمةيئاذغتابجوطيطختيفةمدختسملاةيئاذغلالئادبلليئايميكلابيكرتلا(2-11)لودجلاحضوي

.ةيئاذغلاتابجولاطيطختدنعهبداشرتسالانكمييذلا،مويدوصلانمةيذغألاضعبىوتحم(3–11)

.مويدوصلاةدودحمةيئاذغتابجوطيطختةئيبةمدختسملاةيئاذغلالئادبلليئايميكلابيكرتلا:(2-11)لودجلا

(مارج)سايقلا

120

120

280

25

70

207

150

150

90

120

120

75

75

75

75

25

70

(ًامارج240)بوك

(ًامارج240)بوك

(ًامارج240)بوك

(ًامارج240)بوك

(ًامارج240)بوك

(ًامارج30)ةيقوأ

(ًامارج50)ةدحاوةضيب

بوك/4

(ًامارج30)ةيقوأ

(مارج100)بوك1/2

(مارج100)بوك1/2

:بيلحلالئادب

نهدلالماكلابيلحلا

مويدوصلاضفخنملابيلحلا

نهدلانميلاخلابيلحلا

نهدلاضفخنملابيلحلا

حلمملانبللاضيخم

:محللالئادب

،كامسألاو،رمحألامحللا

نجاودلاو

ضيبلا

ةفاجلاجاتوكلاةنبج

رديشلاةنبج

:تاوارضخلالئادب

(ةحلمملاريغ)تاوارضخلا

ةيوشنلاتاوارضخلا
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مويدوصلا.2

(مارج)سايقلا

(مارجيللم)

:هكاوفلالئادب

2 15 - - 60 ريصعبوكفصنوأ،ةّبح

150 15 - 3 80 زبخلا( ًامارج25)ةحيرشحلمملايداعلا

5 15 - 3 80 زبخلا( ًامارج25)ةحيرشحلمملاريغ

:نهدلالئادب

رفص-5-45(تامارج5)ةريغصةقعلمريغنيرجراملاوأةدبزلا

نيحلمملا

50 - 5 - 45 ةدبزلا( تامارج5)ةريغصةقعلمناحلمملانيرجراملاوأ

.طقفةمئاقلاخيباهيلإراشملاةيذغألاىلإحلملافاضي*

ةدودحمةيئاذغتابجوطيطختدنعهبداشرتسالانكمييذلامويدوصلانمةيذغألاضعبىوتحم:(3-11)لودجلا

.مويدوصلا

...تاراهبلاولباوتلا

ةدئامةقعلم/ًامارجيللم(175-125)ةراحلامطامطلاةصلصو،لدرخلا،بشتاكلا

ةدئامةقعلم/مارجيللم1000ايوصلالوفةصلص

ياشةقعلم/مارجيللم2000(Salt)حلملا

لباوتلاقرمونوهدلا

رفصتويزلا

ةدئامةقعلم/تامارجيللم6نملقألخلا

ةدئامةقعلم/ًامارجيللم(250-80)ةّدعملاةطلسلالباوت

ةدئامةقعلم/ًامارجيللم45نيحلمملاريغنيرجراملاوةدبزلا

ةدئامةقعلم/ًامارجيللم45ناحلمملانيرجراملاوةدبزلا

ةيقوأ/ًامارجيللم460ةوهطملاةحلمملاموحللا

بوك/ًامارجيللم(1300-630)فّفجملابلعملاءاسحلا

تايقوأ8/ًامارجيللم(1400-800)ةدّمجملاوأةبلعملاةسيئرلاقابطألا

ةيقوأ/تامارجيللم5نملقأحلمملاريغراشفلاوتارّسكملا

ةيقوأ/ًامارجيللم(300-150)ةحلمملاةرذلاو،سطاطبلاحئارشو،ةحلمملاتارّسكملا

ةدحاوةبحلكلًامارجيللم)750-450(زبخلاعمرجربمهلارئاطش

ةبح20/مارجيللم200ةحلمملاسطاطبلاعباصأ

ةيلحاكبذخفةلصو/ًامارجيللم50يلقملاجاجدلا

ةدحاوةبحلكلًامارجيللم750قجسلا
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.ا.بوبحلاتاجتنمو،راطفإلابوبحوزبخلا

بوكفصن/تامارجيللم5نملقأ(ةحلممريغ)زرألاو،ةنوركملاو،ةوهطملاراطفإلابوبح

ةيقوأ/ًامارجيللم(360-100)لكأللةزهاجلاراطفإلابوبح

ةدحاوةحيرش/ًامارجيللم)170–100(معدملاوأ،رمسألاوأ،ضيبألازبخلا

ةدحاوةبحلكل/ًامارجيللم(390-170)رئاطفلاوتيوكسبلا

..تاوارضخلا

بوكفصن/ًامارجيللم70نملقأحلملاةفاضإنودنمةوهطملاةدّمجملاوأ،ةجزاطلاتاوارضخلا

بوكفصن/ًامارجيللم(460-140)ةصلصلااهيلإفاضملاةدّمجملاوأ،ةبلعملاتاوارضخلا

..هكاوفلا

بوكفصن/تامارجيللم10نملقأةبلعملاوأ،ةدّمجملاوأ،ةجزاطلاهكاوفلا

بوك/ًامارجيللم(160-120)يدابزلانبلوبيلحلا

بوك/ًامارجيللم260حلملاهيلإفاضملانبللاضيخم

فصنوةيقوأ/ًامارجيللم)450–110(ةيعيبطلانابجألا

بوكفصن/ًامارجيللم450نهدلاةضفخنملاوةيداعلاجاتوكلاةنبج

نيتيقوأ/ًامارجيللم(900-700)نهدلاةنبجو،ةعنصملانابجألا

تايقوأثالث/ًامارجيللم90نملقأةجزاطلاكامسألاو،نجاودلاو،موحللا

تايقوأثالث/ًامارجيللم(1350-750)(درابحئارشمحل)نوشناللامحلو،قجسلاو،ةبلعملاموحللا

,Wardlaw:عجرملا G.Mو.Insel, P M(1993م).

ةيتاذغةبجوطيطختيف(ةيتاذغلالتادلبلاماظنو،يمرهلاءاذغلادشرم)ةسيئرلاءاذغلاتاعومجممادختسا

مويدوصلاةدودحم

:مويدوصلاةدودحمةيئاذغتابجوطيطختل(1–4لكشلا)يمرهلاءاذغلادشرمو(2–11لودجلا)ةيئاذغلالئادبلاماظننملكلَمعتسُي

ًاداشرتسامويدوصلاةدودحمةيئاذغةبجوطيطخت(4-11)لودجلاحضويو.ةفلتخملاةيئاذغلارصانعلانمهتجاحلماكصخشللنارفويامهنأل

لودجلايفةدراولايئايميكلاةيئاذغلالئادبلابيكرتلًاعبتةبجولاهذهيفتارعسلاومويدوصلاتايمكتدّدخدقو،ةسيئرلاءاذغلاتاعومجمب

.(2– 11)

(Drugs)ةيودألا

اوبيجتسيملو،(فيفخلامدلاطغضعافترا)قبئزرتيميللم100نمرثكأيطاسبنالامهطغضىوتسمزواجتينيذلاىضرملاىلعنّيعتي

يتلالوبلاتاّردُممدلاطغضعافتراىضرمىطعيامك.)AntihypertensionDrugs(مدلاطغضعافترالةداضملاةيودألالوانت:ةيئاذغلاةجلاعملل

دوهجملاللقيامم،ايالخلاجراخلئاوسلامجحومدلامجحنمللقتامك،مويدوصلانمديزملادقفيلاتلابو،مسجلانمهايملافيرصتنمديزت

لوانتلاحيفةصاخ،مدلايفمويساتوبلاىوتسمضافخناىلإيدؤيدقلوبلاتاّردُملوانتيفرارمتسالانأركذُي.مدلاخضلبلقلاهلذبييذلا

.حلملانمةريبكتايمك
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(ًابيرقترعس1600و،مويدوصمارجيللم1000)مويدوصلاةدودحمةيئاذغةبجوطيطخت:(4-11)لودجلا

ددع)لئادبلاتاعومجم

ريداقملاوةيذغألاعاونأ

(ىصصحلا

300 240 480 نهدلالماكلابيلحلانمنابوك(ناتصح)بيلحلا

(تايقوأ6،ناتصح)موحللا

75 70 50 حلمنودنمةقولسمةضيب

375 125 150 يوشم)حلمملاريغوهطملامحللانمتايقوأ5،

(حئارشوأ،قولسموأ

25 9 جسخقبط(صصح4)تاوارضخلا

25 9 100 مطامطلاحئارشنمبوك2%

50 18 200 بوك( نوميللاريصععم)حلمنودنمةيماب

60 2 100 لاقتربلاريصعنمبوك2(صصح3)هكاوفلا

60 2 S بنعتابح10

60 2 100 خوخةبح

240 450 75 تايوشنلا( حلمملا)يداعلازبخلانمحئارش33و،ةحلمم3:صصح6)زبخلاو

(ةحلممريغ

80 5 100 حلمنودنمةسورهمسطاطبةبح

160 10 200 حلمنودنمةنوركمبوك

135 - 15 ريغنيرجراملاوأةدبزلانمةريغصقعالم3(ةحلممريغ)نوهدلا

نيحلمملاوب

ركسلانمنايلاخىاشلاواةوهقلانمنابوكىرخاةيذغا

1645 942 . عومجملا

:يتآلاوحنلاىلعةبجولاتانّوكمليدعتنكمي*

.تارعسلانمصخشلاةجاحبءافولل(قعالم10-2)ركسلاويلجلالثم،ىرخأةيذغأةفاضإ-أ

.تارعسلانمةبجولاىوتحمليدعتل؛نهدلالماكلابيلحلابنهدلايلاخلابيلحلالادبتسا–ب

.ًالوبقرثكأءاذغلالعجلكلذو،(حلممريغفصنو،حلممفصن)ةحلمملاريغو،ةحلمملازبخلالئادبنيبةحوارملا-ج

حئارشلانمًالدبثالثلا(حلمملا)يداعلازبخلاحئارشمادختسابكلذو،مارجيللم500ىلإمارجيللم1000نممويدوصلاةيمكضيفخت-د

.طقفحلمملاريغزبخلانمصصح6ضيرملاىطعييأ،ةحلمملاريغىرخألا

،حلمملاريغزبخلانمثالثلاصصحلابحلمملازبخلالادبتسابكلذو،مارجيللم1500ىلإمارجيللم1000نممويدوصلاةيمكةدايز-ه

.حلمملاريغنهدلانمًالدبحلمملانهدلاةفاضإو

ConversionMethods)مارجيللملانيفاكمىلإليوحتلاقئارط to Millie quivalents)

(Conversion from Milligrams to Milliequivalents: mEg) مارجيللملاىفاكمىلإمارجيللمنمليوحتلا–1

:لاثم
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ىلع39و23وه،مويساتوبلاومويدوصلليرذلانزولانأبًاملع،مارجيللملاىفاكمىلإمويساتوبمارجيللم800ومويدوصمارجيللم900ليوحت

:يلاوتلا

.مويدوصمارجيللملاىفاكم39.13=900=مويدوصمارجيللم900

23

.مويساتوبمارجيللملاىفاكم20.51=800=مويساتوبمارجيللم800

39

(Conversion from Specific Weight ofSodium Chloride to Sodium) مويدوصىلإمويدوصلاديرولكنممولعمنزونمليوحتلا–2

:لاثم

:مويدوصىلإمويدوصلاديرولكنمتامارج3.3ليوحت

(Conversion from Specific Weight ofSodium to Sodium Chloride) مويدوصديرولكىلإمويدوصلانممولعمنزونمليوحتلا–3

:لاثم

:مويدوصديرولكىلإمويدوصلانممارجيللم700ليوحت

مويدوصديرولكمارجيللم1778=2.54الم700=مويدوصمارجيللم700

.مويدوصديرولكمارج1.78=

نيرامت

مارج1000(مويدوصلانمىوتحملاةطسوتمةيئاذغتابجولوانتببيبطلاهحصندقو،مدلاطغضيفًاعافتراغلابصخشيناعي:1نيرمت

؟ةيئاذغلالئادبلاماظنعابتابهلةلماكتمةيئاذغةبجوطيطختلةسيئرلاطوطخلاامف،(ًايمويرعس2000و،مويدوص

500يوحتةيئاذغتابجولوانتببيبطلاهحصندقو،بلقلايفضرمبةباصإلابيلاساباميدإلاومدلاطغضيفًاعافتراصخشيناعي:2نيرمت

؟ةيئاذغلالئادبلاماظنعابتابةيئاذغلاةبجولاكلتطيطختلةمزاللاةسيئرلاطوطخلاامف،رعس1700و،ًايمويمويدوصمارجيللم

مدلاطغضعافتراىضرملحتاصنوةمهمةيتاذغتامولعم

(Dietary Information and Advices Related to Hypertension)

بحاصملانمزملايدبكلالشفلاو،نمزملاوداحلايناقتحالابلقلالشفبةباصإلالاحيفمويدوصلاةليلقلاةيئاذغلاةبجولامدختست

سابتحانمةجتانلااميدإلاو،مدلاطغضعافتراو،داحلاونمزملايولكلالشفلاو،(Ascites)(ءاقستسالا)نطبلايفلئاوسلاعّمجتل

بيبطلافارشإب،طغضلاضفخةيودأًانايحأو،لوبلاتاّردُملوانتًابلاغمويدوصلاةليلقلاةيئاذغلاتابجولالوانتبحاصي•

ةزوبخملاةيذغألاو،ةيودألاضعبو،(ردصملاىلعدمتعي)برشلاءاميفدجويلب،بسحفماعطلاحلميفمويدوصلادجويال•

ةظفاحلاداوملابةظوفحملاةيذغألاو،مويدوصلاةيداحألاتاماتولجلابةلبتملاةيذغألاو،زبخلاادوصوأزبخلاةريمخمادختساب

Sodium تانيجلاوأ،مويدوصلاتانويبوربوأ،مويدوصلاديسكورديهوأ،مويدوصلاتاتيربكوأ،مويدوصلاتاوزنب )مويدوصلا
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Alginate)،حلمو،بلعملا(ءاسحلا)قرملاو،بشتاكلاو،(ةيزاغلاادوصلاوهكاوفلاةهكنطيلخ)تابورشملاو،يوشلاةصلصو

،نوتيزلاو،نابوذلللباقلاوكاكلاجيزمو،موثلاحلمو،(Consomme)محللاقرمو،لباوتلابمطامطلاةصلصو،قئاقرلاو،سفركلا

لئادبضعبو،تاوارضخلاةطلسلباوتو،(لباوتلاقرم)تاصلصلاو،(MeatExtract)محللاصلختسمو،لدرخلاو،لصبلاحلمو

.اهريغو،ةحلمملاتارّسكملاو،زينوياملاو،حلملا

:مويدوصلانمةفلتخمتايمكيوحتيتلاةيذغألاىلعةلثمألانم•

.زينويامفصنوةريغصةقعلمو،جزاطرزجبوكفصنو،ةحلممةدبزةدحاوةقعلم،مويدوصلانمًامارجيللم50وحنيوحتةيذغأ–

نمتابحسمخو،بلعمرزجبوكفصنو،نبلضيخمبوكاثلثو،ةبلعمةنوتةدحاوةيقوأ:مويدوصلانمًامارجيللم250وحنيوحتةيذغأ-

.حلمملاشهلاتيوكسبلا

دحاوبوكو،مويدوصلاةيداحأتاماتولجةريغصةقعلمعابرأةثالثو،حلمةريغصةقعلمعبر:مويدوصلانممارجيللم500وحنيوحتةيذغأ–

.تروفكنارفقناقنةدحاوةصحو،بلعممطامطريصع

Oناكاذإالإوهطلاءانثأيفماعطلاىلإحلملاةفاضإبجيالو،ماعطلازيهجتقئارطلضفأنماشنلامادختسابماعطلاوهّطدَعُي

.حلمملاريغنيرجراملاوأ،ةحلمملاريغةدبزلاوأتيزلامادختسابماعطلاوهطينأبنجتلامك.فاضملامويدوصلالّمحتيضيرملا

اسمرك

ةيعيبطلالباوتلالئادبنم،اهريغو(Tabasco)(ةفيرحةصلص)كسبطلاولفلفلاوموثلاولصبلاونوميللاريصعّدَعُي•

)NaturalSeasonings(حلملانمًالدبكامسألاوموحللاىلإفاضتيتلا،ةزاتمملا.

ىلعاهريضحتيلديصللنكميو،(ميجرلا)ةيمجلاةيذغأعيبتيتلاةيراجتلالاحملايفمويدوصلاةضفخنملازبخلاةريمخرفاوتت•

:يتآلاوحنلا

.ًامارج39.8:مويساتوبلاتانوبركيب•

.ًامارج28:ةرذلااشنه

.ًامارج56.1(PotassiumBitartrate)مويساتوبلاتارترتيبنمتامارج7.5:كيرترتلاضمح•

.ماعطلاحلمنزونم%40وحنمويدوصلالثمي•

هكاوفلانمةريبكتايمكلوانتبمهلحمسيهنأل،نداعملاوتانيماتيفلانممهتاجاحعيمجىلعمدلاطغضعافتراىضرملصحي•

.تاوارضخلاو

.اهلّبقتىضرملاىلعبعصييتلارومألانممويدوصلاةليلقلاةيئاذغلاتابجولالوانتيفرارمتسالاّدَعُي•

.مدلايفمويساتوبلاىوتسمضافخناىلإ–ًابلاغ–مويدوصلاةليلقلاةيئاذغلاتابجولالوانتلةبحاصملالوبلاتاّردُملوانتيدؤي•

.قوحسموأ،بوبحوأ،لئاوسةروصبمويساتوبلاتامغدموأ،ةفلتخملاةيذغألالوانتبدوقفملامويساتوبلاضيوعتنكميو

مويدوصلانادقفنوكينيح،مويدوصلاةليلقلاةيئاذغلاتابجولالوانتءانثأيف)SodiumDepletion(مويدوصللفازنتساثدحيدق•

.ةنمزملاىلكلاضارمأبةباصإلادنعلاحلاوهامك،ًاعفترملوبلاعم

.لوبلاتاّردُممهلوانتلاحيفطقفمويساتوبلاتامعدمىلإمدلاطغضعافتراىضرمجاتحيدق•

حلملاةيمكةلقىلإًارظن،مويدوصلاةدودحمةيئاذغتابجونولوانتينيذلاصاخشألاىدلدويلارصنعلصقنثودحنمرذحلابجي•

.دويلاتامعدملوانتنكميو،ماعطلاىلإةفاضملادويلابمغدملا

.ةيغامدلاةتكسلاو،ىلكلاو،بلقلاضارمأنمةياقوللنكميامعرسأبمدلاطغضعافتراةجلاعمبجي•
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طغضلايطاسبنالاطغضلالثمينيحيف،مسجلاءازجأىلإمدلابلقلاخضةجيتننييارشلالخادطغضلايضابقنالاطغضلالثمي•

.بلقلاءاخرتسادنعنييارشلالخاد

%10نأنيحيف،يساسألامدلاطغضمسابفرعُياميف،بابسألافورعمريغهنأبمدلاطغضعافتراتالاحنم%90هتبسنامرّدقي•

طغضمسااهيلعقلطيو،اهتجلاعمبيبطلاعيطتسيو،اهريغوبلقلاوءامصلاددغلاضارمأوىلكلاضارمأىلإىزعتتالاحلانم

.يوناثلامدلا

يولكفلتثودحىلإ(Lead)صاصرللرمتسملاضّرعتلايدؤيامك،مدلاطغضعافتراىلإمويمداكلارصنعلمئادلاضّرعتلايدؤي•

(RenalDamage)،مدلاطغضعافتراو.

حئارشو،لباوتلابمطامطلاةصلصو،لصبلاحلمو،رزجلاو،رجنبلاو،ردنوشلاو،سيسفركلاو،تفللاو،خنابسلاو،لدرخلاو،موثلاحلمو

ةيذغألانماهريغو،قجسلاو،ةنخدملاوةحلمملاكامسألاو،ةنخدملاوةحلمملاموحللاو،زينوياملاو،مطامطلانوجعمو،سنودقبلا

.حلملااهيلإفاضملا

ىوتسمسايقنمّدبال،اذل،اهريغوةتكسلاوبلقلاضارمأبةباصإلالدعمنمديزيهنكل،ضارعأةيأمدلاطغضعافترابّبسيال•

.رمعلامّدقتعمةصاخ،ةيرودةروصبمدلاطغض

نيديدشلادهجلاوبعتلانأامك.مدلاطغضعافترابّبسيهعافترانأل؛يضابقنالامدلاطغضنممهأيطاسبنالامدلاطغّضدَعُي•

.يضابقنالامدلاطغضعافترانابّبسُي

ةءارقبجي،اذل:لباوتهفصوبفاضيرخآلافصنلاو،(ةيعيبط)ءاذغلايفصخشلااهلوانتييتلامويدوصلاةيمكفصندجوت•

ةظفاحلاداوملايف،ماعطحلموأمويدوصةروصبةفاضملامويدوصلاةيمكةفرعمل،ةعنصملاةيذغألاعيمجلةيئاذغلاةقاطبلاتانايب

.لباوتلاوأ

نمًامارجيللم23لداعتىتلا(Point)ةطقنلاوأ،مارجيللملاب(ةيئاذغلاةقاطبلاىلع)ءاذغلايفمويدوصلاىوتحمنعًابلاغرّبعُي•

.مويدوصلانم)mEg1(مارجيللملاىفاكم1وأ،مويدوصلا

مويدوصيمارجيوحتةيئاذغتابجوًابلاغ(اهنمةليلقتاعرجلوانتيوأ)ةيودألالوانتياليذلامدلاطغضعافتراضيرمىطعي•

Oماعطلاحلميوتحي(Nac)40ىلع%Na،60و%Cوحنبمسجلادّوزيماعطلاحلمنم(ياشةقعلم)ةريغصةقعلملوانتنإف،اذل؛

.(100mEg)مويدوصلانممارجيللم2300

ةيبلقلاةطلجلاىضرملةيتاذلاغلاةجلاعملا

(Dietary Therapy for Patients with Myocardial Infraction Heart Attack)

فدهت،ةلماكةروصباهدادسناوأ،ةيجاتلانييارشلابلصتببسب،بلقلاةجسنأنمءزجتومةجيتنةيبلقلاةطلجلابصخشلاباصي

:ىلاةيبلقلاةطلجلاىضرملةيئاذغلاةجلاعملا

ةنمسلابباصملابلقلاضيرمنزوصاقنإ-1

امك.ةفلتخملامسجلاءازجأىلإمدلاخضىلعهتردقوفيعضلابلقلاةلضعدهجنيبنزاوتثادحإىلعنيدبلاضيرملانزوصاقنإدعاسي

نيدبلاضيرملالوانتبةداعىصويو.بلقلاةلضعءادأنمنّسحياّمم،مدلاطغضضافخناو،بلقلاضبنةعرسةلقضيرملانزوصاقنإبحاصي
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مسجلايفةدئازلالئاوسلاةيمكضفخ-2

ثودحمدعكلاذكو(لئاوسلاسابتحاببسبمروتلا)نيمدقلايفاميدإلاثودحعنمىلعمسجلايفةدئازلالئاوسلاةيمكضفخدعاسي

.نطبلاوأردصلاتاغارفيفءاقستسإلا

ةبجولايفماعطلانمةليلقتايمكلوانت-3

نمهببستاموبلقلاىلعةريبكلاةبجولاطغضبنجتل،ةيمويلاماعطلاتابجوددعةدايزو،ةيئاذغةبجولكيفماعطلاةيمكليلقتبىصوي

.بلقلاةلضعلةيذغملامدلاةيمكضافخناىلإيدؤياّمم،ماعطلامضهىلعهتدعاسمليمضهلازاهجلاىلإمدلامظعمهجوتعنمو،هتكرحلةقاعإ

بلقللةدهجملاةيذغألالوانتنًعايئاهنعانتمالا-4

مدعبّبسُتيتلاًادجةدرابلاوأةراحلاةيذغألاو،تازاغلاوأخافتناللةبّبسُملاةيذغألا:لثم،بلقللةدهجملاةيذغألالوانتنععانتمالابجي

ىصويو.بلقلاةلضعطشنتاهنأل،لوحكلاوياشلاوةوهقلالثم،(Stimulants)ةهّبنُمداوميوحتيتلاةيذغألاو،(Arrythmia)بلقلاناقفخقاستا

.اهريغوفوفلملاورجنبلاوخيطبلاوتايلوقبلاوفوفلملالوانتنععانتمالاب

:يتآلاك،ةبقاعتملحارمىلعةيبلقلاةطلجلاىضرمةيذغتنوكت

ةعاس(24-24)لوألالخةيذغتلا:ًالوأ

.ةيودألاوةيديرولالئاوسلابضيرملادادمإل(IntravenousLine)يديروطخلَمعُينكلو،مفلاقيرطنعءيشّيأضيرملاىطعيال

(نيموي-موي)دعبةيذغتلا:ًايناث

هذهيفضيرملاةبقارمبجيو،مفلاقيرطنع(نهدلايلاخبيلحو،ةيفاصلئاوس)ىلوألاةيئاذغلاتابجولاضيرملاىطعي•

.بيلحلايفدوجوملازوتكاللاركسهلّمحتمدعةجيتن(Distension)خافتنابهتباصإلامتحاىلإًارظن،ءانثألا

.(Caffeine)نييفاكيوحتيتلاتابورشملاوأةيذغألاضيرملاىطعيال•

Oمويلايفرتليللم(1500–1000)نيبحوارتتثيحبضيرمللةمّدقملالئاوسلاةيمكللقت.

Oًايمويمويدوصمارجيللم500(اميدإلاروهظةلاحيفًايمويةلوانتملامويدوصلاةيمكللقت).

مايأ(4-3)دعبةيذغتلا:ًاثلاث

مويدوصمارجيللم3000–2000)مويدوصلاةلدتعمو،(ًايمويرعس2000)تارعسلاةليلق(SoftDiet)ةفيفخةبجوضيرملاىطعي•

.مضهلاوغضملاةلهساهنأل،(ًايموي

.تابجولايفلورتسلوكلاونوهدلاةيمكللقت•

.خافتنالاثودحبنجتلمويلايفةريغصةيئاذغتابجوتسضيرملاىطعي•

(RehabilitationPhase)(ةهاقنلا)ليهأتلاةداعإروط:ًاعبار

.مدلايفنوهدلاىوتسمىلعفقوتيكلذنكل،لورتسلوكلاونوهدلانمىوتحملاةطسوتمةيئاذغةبجوضيرملاىطعي•

Oًايمويمويدوصمارجيللم3000–2000(ةلدتعمةبجولايفمويدوصلاةيمكنوكت).

.بلقلاةلضعطيشنتبنجتل،ضيرمللةمّدقملاتابورشملاوةيذغألايفنييفاكلاةيمكللقت•
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يتاقتحالابلقلا(لشف)روصقىضرملةيتاذغلاةجلاعملا

(Dietary Therapy for Patients with Congestive Heart Failure)

.ةفلتخملامسجلاةجسنأىلإمدلانمةيفاكةيمكخضعيطتسيالثيحببلقلايف(فلت)كتهتثودحيناقتحالابلقلا(لشف)روصقبدضقي

.ةيومدلاةرودلايفمدلانمةيفاكةيمكىلعةظفاحملاىلعبلقلاةردقمدعيأ،(Decompensation)ةضواعماللامساةلاحلاهذهىلعقلطيو

يفلئاوسلانمةدئازلاتايمكلابّبستتو.(Ascites)(ينطبلاءاقستسالا)نطبلافيوجتيفلئاوسلاعّمجتو،(Edema)اميدإلاروهظّمث،مسجلا

.هروصقوهفاعضإنمديزياّمم،بلقلاىلععقاولا(طغضلا)دهجلاةدايز

ىضرمةبجوزّيمتتيأ.ًافنآةروكذملا،ةيبلقلاةطلجلاىضرملةمّدقملاكلتعميناقتحالابلقلاروصقىضرملةمّدقملاةيئاذغلاةبجولاهباشتت

ليلقتلكلذو،لئاوسلاًانايحأو،مويدوصلاو،(ًانيدبوأدئازلانزولايوذنمضيرملاناكاذإ)تارعسلانماهاوتحمةلقبيناقتحالابلقلاروصق

يياييجيزي





2لصفلا

ىمضهلازاهجلاىضرمةبذكعت

Nutrition of Gastrointestinal Patients

مفلاهلوخدةظحلنمءاذغلااهبرمييتلا(AlimentaryTube)ةيمضهلاةانقلاىلعيمضهلازاهجلامساقلطُي

ءيرملالكشيثيح،تارتلةتسوحنبناسنإلايفيمضهلازاهجلاةعسرّدقتو.جرشلاةحتفنمهجورخةظحلىلإ

(%70-60)ةبارقةقيقدلاءاعمألالكشتنيحيف،ةيلكلاةعسلانم(%25-20)وحنةظيلغلاءاعمألاوةدعملاو

،صاصتمالاو،مضهلالمشتيتلا،ماعطللةيئايميكلاوةيكيناكيملاتايلمعلاعيمجيمضهلازاهجلالخادمتت.اهنم

.جارخإلاو،ضيألاو

(Esophagus)ءيرملا:الوأ

(30–25) نيبءيرملالوطحوارتي.ةمضاهةراصعةيأزرفيالو،ةدعملاومفلانيبلصويبوبنأوه

.ةدعملالصيىتحزجاحلاباجحلابرميّمث،ردصلاوقنعلاقرتخيلةيئاوهلاةبصقلافلخدتميو،ًارتميتنس

(EsophagusFunctions)ءيرملافئاظو

لخادماعطلاكرحتيثيح،ةدعملاىلإمفلايفنوحطملاماعطلاةلتكليصوتيفءيرملافئاظولثمتت

يفدجويو.ةيدارإالةيلضعتاضابقنايهو،(PeristaticContraction)يجعمتلاتالضعلاضابقناريثأتبءيرملا

جورخعنملقلغتو،ةدعملالوخدبماعطللحامسللحتفتيتلاداؤفلاةحتفءيرملاةياهنبلصتييذلاةدعملامّدقم

.اهنمماعطلا

(EsophagusDiseases)ءيرملاضارمأ

:ءيرملابيصتيتلاضارمألانم

(HiatalHernia)(زجاحلاباجحلاقتف)يوجفلاقتفلا-أ

.ءيرملاةانقلالخردصلاهاجتابةدعملانمًاءزجمضيزراب(Outpouching)يجراخ(بيج)سيكوه

وأ،لمحلاوأ،ةنمسلاوأ،(ةخوخيشلا)نّسلامّدقتوأ،زجاحلاباجحلاتالضعفعضةجيتنقتفلااذهثدحي

يفقتفوأريغتثودحنودنم،ردصلاهاجتابو،زجاحلاباجحلالالخطقفةدعملامّدقميفسيكنّوكتـ1

.(SlidingHernia)يقالزنالاقتفلابفرعياميف،ءيرملا

فَرعُياميف،ردصلافيوجتهاجتابو،زجاحلاباجحلالالخءيرملاوةدعملانمءزجيفسيكنّوكت-2

يفةقرحةروصبضرملااذهضارعأرهظت.(HerniaGastroesophageal)يئيرملايدعملاقتفلاب

(Pyrosis)ةدعملامف ( Heartburn)ءيرملاىلإةدعملانمةيدعملاةراصعلاوأماعطلاجورخةجيتن،

.ملألابروعشلاو،ؤيقتلاو،علبلاةبوعصىلإةفاضإلاب
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.يوجفلاقتفلاعاونأ:(1-12)لكشلا

DietaryTherapy)يوجفلاقتفللةيتاتغلاةجلاعملا of Hiatal Hernia)

:يتأياميفةجلاعملاهذهفادهألامجإنكميو.ءيرملاىلإةدعملانمماعطلاجورخعنمىلإيوجفلاقتفلاىضرملةيئاذغلاةجلاعملافدهت

.يمضهلازاهجلاجيهتىلعلمعتاهنأل؛ةفيرحلاداوملانمةيلاخلاةفيفخلاةيئاذغلاةبجولاميدقت-1

.ةنيابتمددمىلعةليلقةيئاذغتابجولوانت-2

.ةدعملاةضومحةجلاعملكلذو؛ةرركتمةروصب(Antiacids)ةضومحلاتاداضملوانت-3

.تاعاس(4–3)وحنبمونلاىلإباهذلالبقماعطلالوانتنععانتمالا-4

.ءيرملاىلإةدعملانمماعطلاجورخعنملكلذو،ىلعألاىلإًاليلقريرسلامّدقمعفر-5

ةيئاذغلاةبجولانوكتنأةاعارمعم،ءاندبلانممهضرملااذهبنيباصملامظعمنأل:نزولاضفخبةصاخلاةيئاذغلاتابجولالوانت-6

.ةيئاذغلارصانعلانمضيرملاةجاحلماكبيفتو،ةلماكتم

،لوحكلاو،نييفاكلاو،تاوارضخلاو،ةجزاطلاهكاوفلاو،ةيلقملاةيذغألا:لثم،ةدعملاةصاخ،ىمضهلازاهجللةجيهملاةيذغألابنجت-7

.تاراهبلانمةريبكتايمكىوحتىتلاةيذغألاو،ةبلُصلابوبحلاو،فاجلاوأىساقلازبخلاو

يفوجلاطغضلاضفخىلإيدؤيو،ةيئاذغلاةجلاعملايفًادجمهمكلذنأل،ةنمسلايناعييذلاضيرملاىلإةبسنلابنزولاضفخ-8

.(ينطبلا)

.ةيئاذغلاةجلاعملاو،ةيودأللةباجتسالامدعلاحيفةيحارجةيلمعىلإضيرملاجاتحيدقو

(ESophagitis)(سيتكافوزيالا)ءيرملاباهتلا
اـل

ه

،ءيرملاىلإةدعملانمماعطلاوضامحألا(جورخ)دادتراببسبةجسنألاجيهتةجيتنءيرملانميلفسلاءزجلاًابلاغضرملااذهبيصي

ءاقلتسادنعًاليلةقرحلاوملألاةّدحدادزتو.ةدعملاقوفةعقاولاةقطنملايفةقرحوملأبروعشو،ةدعملامفيفةقرحةروصبضرملاضارعأرهظتو

ًايوئراباهتلابّبسُياّمم،مفلاىلإماعطلادتريدقريرسلاىلعضيرملاءاقلتسادنعف.ءاذغلالوانتدعبهمسجءانحناوأ،ريرسلاىلعضيرملا

ةيذغألوانتةجيتن(داحلا)لوألاثدحيثيح،ًانمزموأًاداحءيرملاباهتلانوكيدقو.ليللاءانثأيفهتّدحدادزتيبصقوبرولاعشبًابوحصم

جورخراركتةجيتننوكيفنمزملاضرملااّمأ.(بوبنألابةيذغتلايفامك)بوبنألالاخدإوأ،ةيسوريفةباصإوأ،ةجّيهم(داوموأ)

ءيرمللىلفسلاةرصاعلاةلضعلاطغضضافخناوأ،رّركتملاؤّيقتلاوأ،يوجفلاقتفلاساطرمبةباصإلاءاّرجءيرملاىلإةدعملانمماعطلا

(LowEsophageal Sphincter) (LES)،قيضتةروصبنمزملاضرملاضارعأرهظتو.ءيرملاىلإةدعملانمماعطلاةدوععنمىلعلمعتيتلا

(Stricture)علبلاةبوعصو،ءيرملايف.
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DietaryTherapy)عيرملاباهتلالةيتاتغلاةجلاعملا of Esophagitis)

عنمكلذكو،ءيرملاىلإةدعملانمماعطلاجورخدنعءيرملايفةيطاخملاةجسنألاجّيهتعنمىلإضرملااذهلةيئاذغلاةجلاعملافدهت

:يتآلايفءيرملاباهتلالةيئاذغلاةجلاعملالثمتت.اهتضومحضفخوءيرملاىلإةدعملانمةيدعملاةراصعلادادتراثودح

ةريثملاةيذغألانمولختيأ؛ةدعملامفةقرحبّبستيتلاداوملانمولختاهنأل؛ةفيرحلاداوملانمةيلاخلاةفيفخلاةيئاذغلاةبجولاميدقت-1

.تاراهبلاو،ةطشلاو،نييفاكلاو،تايضمحلا:لثم،ًايئايميك

.ةدعملاضمحزارفإىلإيدؤييذلاةدعملاخافتناعنملكلذو،ةنيابتمددمىلعةليلقةيئاذغتابجولوانت-2

.ءيرمللىلفسلاةرصاعلاةلضعلاطغضعفرو،ةدعملاةضومحةلداعمةيغب؛ةرّركتمةروصبةضومحلاتاداضملوانت-3

،ءيرمللىلفسلاةرصاعلاةلضعلاطغضضفخىلعلمعتنوهدلانأل،ماعطلاىلإةفاضملانهدلاةيمكوةينهدلاةيذغألالوانتنملالقإلا-4

.ءيرملاىلإةدعملانمماعطلاعوجرو،اهخافتناىلإيدؤياّمم

.تاعاس(4–3)وحنبمونلاىلإباهذلالبقماعطلالوانتنععانتمالا-5

.مونلادنعًاليلقىلعأىلإريرسلامّدقمعفرو،ةرشابمماعطلالوانتدعبداهجإلاوأءاخرتسالابنجت-6

.ءاندبلاىضرملاىلإةبسنلابنزولاضفخىلعصرحلا-7

.ةرشابمماعطلالوانتدعبةقيضلاسبالملاسبلبّنجت-8

:نييفاكلايوحتيتلاةيذغألاوأ،تابورشملانماهريغوالوكلاوياشلاوةوهقلا:لثم،يمضهلازاهجللةجيهملاةيذغألالوانتنععانتمالا-9

،(LES)ـلاطغضضفخىلعنالمعي(نيخدتلا)نيتوكينلاولوحكلانأامك.ءيرمللىلفسلاةرصاعلاةلضعلاطغضضفخىلعلمعتاهنأل

.ءيرملليلخادلافيوجتللةنطبملاةيطاخملاةيشغألاجّيهتو

.ًايرارحةريثملاةيذغألابنجتيأ؛ةنخاسيهولئاوسلابرشمدعةلواحم-10

.ماعطلالوانتدعبةرشابمةيلضعلاوةيضايرلاةطشنألاةسرامممدع-11

ةلماعملاريغةئينلاتاوارضخلاو،هكاوفلاو،ةلماكلابوبحلا:لثم،مضهللةلباقلاريغةيذغألايأ،ًايكيناكيمةريثملاةيذغألالوانتبنجت-12

.نييفاكلانمةيذغألاضعبىوتحمحضوييذلا(1–12)لودجلارظنا،ةرارحلاب

.نييفاكلانمةيذغألاضعبىوتحم:(1-12)لودجلا

رادقملا

مارجيللم100(ًامارج180،دحاوبوك)ةوهقلا

امارجيللم65(امارج180،دحاوبوك)دوسألاياشلا

ًامارجيللم40(ةدحاوةبلع،ةدحاوةجاجز)الوكلا

ًامارجيللم60(ةدحاوةبلع،ةدحاوةجاجز)الوكاكوكلا

ًامارجيللم25(دحاوصرق)نيربسألا

ًامارجيللم20(ًامارج180،دحاوبوك)رضخألاياشلا

نامارجيللم(دحاوبوك)نييفاكلاةعوزنملاةوهقلا
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Planningof)ةقيرحلاداوملانمةيلاخةفيفخةيئاذغةبجوطيطخت Bland Diet)

،ءافشللنولثامتينيذلارشعينثالاوأةدعملاةحرقىضرمكلذكو،ءيرملاباهتلاو،يوجفلاقتفلاىضرملةداعةيئاذغلاةبجولاهذهمّدقت

ًامامتاهولخو،فايلألانمليلقلااهاوتحمبةبجولاهذهزيمتت.فيزنلاو،ةديدشلاةدعملامالكاهنوناعياوناكيتلاةداحلاضرملاضارعأتفتخادقو

يتلاداوملانماهولخو،ةيضماحلاةيذغألانمةليلقتايمكىلعاهئاوتحاو،ةليلقتايمكبفاضيهنإف،حلملاءانثتساب،تاراهبلاوةفيرحلاداوملانم

داوملاوأ،(فايلألاو،تاوارضخلاو،هكاوفلاروشقو،روذبلا:لثم)ةلوهسباهمضهرذعتييتلاداوملاوأ،اهضمحزارفإنمديزتوأ،ةدعملاءاشغجّيهت

.تازاغللةجتنملاةيذغألاوأ،ًادجةدرابلاوأةنخاسلاةيذغألا:لثم،ًايرارحةجيهملا

نعًالضف،فيزنلاوملألاةصاخ،ةداحلاةيضرملاضارعألانماوصلختنيذلا،ىفشتسملايفنيميقملاىضرملاةبجولاهذهبسانت

ىلعةفيرحلاداوملانمةيلاخلاةفيفخلاةيئاذغلاةبجولايفةعونتملاةيذغألاعيزوتبجي،ماعهجوبو.ىفشتسملاةرداغمدعبلزنملايفاهمادختسا

بيكرتلالودجو،)1–4(لكشلايفدراولايمرهلاءاذغلادشرمبًاداشرتساةفيرحلاداوملانمةيلاخةفيفخةيئاذغةبجوطيطختنكمي

(2–12)لودجلاحضويو.(2-4)لودجلايفهركذدراولا،نوهدلاوتانيتوربلاوتارديهوبركلانماهاوتحموةتسلاةيئاذغلالئادبلليئايميكلا

.ءىرملاباهتلاو،ىوجفلاقتفلاىضرملةفيرحلاداوملانمةيلاخةفيفخةيئاذغةبجولًاجذومن

اهلوانتعونمملاةيذغألاضعبو،ءيرملاباهتلاوأيوجفلاقتفلاىضرملاهلوانتحومسملاةيذغألاضعبرصح

:اهلوانتنمنوعنمُييتلاةيذغألاضعبكلذكو،اهلوانتبءيرملاباهتلاوأيوجفلاقتفلاىضرملحمسييتلاةيذغألاضعبلنايبيتأياميف

،يدابزلانبلو،بئارلانبللاو،ةدشقلا:لثم،ةفلتخملابيلحلاتاجتنمعيمجكلذكو،ةسيئرةروصببيلحلامادختسابحمسُي:بيلحلاـ1

.طقفةدشقلاةنبجو،جاتوكلاةنبجو

ةزوبخملاكامسألاو،(ةقولسموأ،ةيوشم)نجاودلاحئارشو،ةيفاصلا(Tender)غضملاةلهسلاءارمحلاموحللالوانتبحمسي:موحللا-2

:لثم،ةظفاحداومىلعيوتحتيتلاكلتوأ،ةحلمملاوةنخدملاكامسألاوأموحللالوانتعنميو.قوفخملاوأقولسملاضيبلاو،نرفلايف

.مضهلاةلهسحبصتلًاديجةوهطمموحللانوكتنأًادجمهملانمو.نيدرسلاو،قجسلاو،نويشنللا

،ءارضخلاءالزابلاو،ءارضخلاايلوصافلاو،مويلهلا:لثم،(ةلماكوأ،ةسورهم)ًاديجةوهطملاتاوارضخلالوانتبحمسي:تاوارضخلا-3

نملالقإلابىصويو،ةوهطملاريغتاوارضخلالوانتعنميو.سورهملاعرقلاو،(رشقنودنم)ةسورهملاسطاطبلاو،خنابسلاو،رزجلاو

،تايلوقبلاكلذكو،لجفلاو،لصبلاو،تفللاو،رايخلاو،يلوكوربلاو،طيبنرقلاو،بنركلاو،فوفلملا:لثم،تازاغللةبّبسُملاتاوارضخلا

.ةفاجلاايلوصافلاو،ةفاجلاءالزابلاةصاخ

ةطلسو،(رشقنودنم)بلعملاحافتلاو،وداكوفألاو،جضانلازوملاو،لاقتربلاريبصع:لثم،ةدّدحمرئاصعوهكاوفلوانتبحمسُي:هكاوفلا-4

نودنمتورفبيرجلاولاقتربلاحئارشلوانتبًاضيأحمسُي،ةبلعملاهكاوفلاو،قوقربلاو،ضيبألازركلاو،سشمشملاو،ىرثمكلاو،حافتلا

.نيتلاو،زركلاو،ةففجملاهكاوفلالوانتعنميو،(Membranes)ةيلخادلااهتيشغأ

،ةلاخنلا:لثم،ةبلُصلابوبحلاءانثتساب،تايوشنلانماهريغو،ةنوركملاو،زرألاو،معدملاضيبألازبخلالوانتبحمسي:تايوشنلاوزبخلا-5

.ةففجملاهكاوفلاوأ،روذبلاوأ،تارسكملابزبخلاو

.ةينهدلاوةيلقملاةيذغألالوانتعنميو،تويزلاو،نيرجراملاو،ةدبزلالوانتبحمسُي:نوهدلا-6

عاونألوانتعنميو،ًاليلقرهبملامحللاءاسحو،اهبحومسملاتاوارضخلانمةعونصملاةميركلاءاسحلوانتبحمسي:(Soups)ءاسحلا-7

.ىرخألاءاسحلا

ديسكأيناثيوحتيتلاتابورشملاعنمتو،هكاوفلارئاصعكلذكو،نييفاكلانمنيتيلاخلاالوكلاوأةوهقلابرشبحمسُي.تابورشملا-8

.الوكلاو،لوحكلاو،ياشلاو،ةوهقلاو،نوبركلا
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،جندوبلاو،ةبيرغلاوكيكلاو،(روذبلانمةيلاخلا)ةيفاصلاةيركسلاليلاحملاو،تايركسلاو،ىبرملاو،يلجلالوانتبحمسي:تايلحملا-9

.اهلوانتبحومسملاريغهكاوفلاوأ،دنهلازوجوأ،تارّسكملايوحتيتلاتايلحملالوانتنمضيرملاعنميو،ةظوبلاو،درتسكلاو،رئاطفلاو

حمسيالنيحيف،ةهكنلاءاطعإلتاراهبلاوأباشعألانمًادجةليلقتايمكو،دويلابمغدملاحلملامادختسابحمسُي،ىرخأةيذغأـ10

،ازتيبلاو،موثلاو،راشفلاو،دنهلازوجو،تارّسكملاو،لدرخلاو،لخلاو،لفلفلاو،بشتاكلاو،ةلبتملاتاطلسلاو،نوتيزلاو،تاللخملالوانتب

.ىرخالاتانجعملاو

.ءيرملاباهتلاويوجفلاقتفلاىضرملةفيرحلاداوملانمةيلاخةفيفخةيئاذغةبجوجذومت:(2-12)لودجلا

رادقملاوءانغلاعون
لئادبلاةعومجم

25

10

71 82

30

20

240

***.(ًامارج480)نهدلالماكلابيلحلانمنابوك

.يوشملاجاجدلاوأ،يوشملاخيباصلامحللانمتايقوأ4

.(نهدلاةطسوتم)ةقولسمةضيب

.(نهد%أل2)جاتوكلاةنبجنمبوك4

.ةوهطملاءارضخلاءالزابلانمبوك2

.(كلذضيرملالّمحتاذإ)مطامطلاريصعنمبوك%2

.(لم180)تاوارضخلابةميركءاسح

.ةجضانزومةبح

.خوخلاوأشمشملانمبوك2

.لاقتربلاريصعنمبوك%2

.(تسوتلا)ضيبألازبخلانمحئارش3

.ةقولسمةريغصسطاطبةبح

.زرأبوك

.نيرجراملاوأةدبزلانمياشقعالم5

.(ًامارج60)ةدشقاتيقوأ

.(ًامارج30)لسعلانمةدئاماتقعلم

.(تامارج10)ركسلانمياشقعالم4

.(ةبغرلابسح،كلذضيرملالّمحتاذإ)نييفاكلانملاخياش

عومجملا

ةيتاذغلا

بيلحلا

(رثكأوأناتصح)

موحللا

(رثكأوأصصح6)

تاوارضخلا

(صصح3)

هكاوفلا

(رثكأوأصصح4)

تايوشنلاوزبخلا

(رثكأوأصصح6)

وأ،لومعملاوأ،نوبركلاديسكأيناثنمةيلاخلاتابورشملا:لثم،اهيلإتايلحملاضعبةفاضإبهالعأةبجولانيبتارعسلاةيمكةدايزضيرمللنكمي*

.شهلاتيوكسبلاوأ،ةبيرغلا

><R(مونلالبق،ءاشعلا،ءاشعلاوءادغلانيبام،ءادغلا،ءادغلاوروطفلانيبام،روطفلا)تابجوتسىلعهالعأةيذغألاعزوتال.

.نوهدلاوتايلحملانملالقإلاو،نهدلالماكلابيلحلابنهدلايلاخلابيلحلالادبتساهنكميةبجولاخيبتارعسلاةيمكضفخخيبضيرملابغراذإ***
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(stomach)ةدعملا:ًايناث

.ةقيقدلاءاعمألاىلإهعافدنانيحىلإ،(Chyme)سوميكلامسابفرعُتةروصبءاذغلانيزختاهيفمتيو،ةرشابمءيرملايلييذلاءزجلايه

(StomachFunctions)ةدعملافئاظو

:يهو،ناسنإلامسجيفةمهملافئاظولانمديدعلابةدعملاموقت

.سوميكلاىّمسُتةروصبلوانتملاءاذغلانيزخت-1

Gastric)ةيدعملاتاراصعلازارفإ-2 Juices)ًايئزجتانيتوربلاونوهدلامضهتيتلا.

.نيسويمىعدتيتلاةيطاخملاةداملازارفإ-3

يفًاصاصتمارثكألا"eىلإFe"ـلاليوحتىلعدعاسي)ديدحلاصاصتماىلعدعاسييذلا(HC)كيرولكورديهلاضمحزارفإ-4

.مويسلاكلاو،(ءاعمألا

.مسجلاةرارحةجردلةيواسمحبصتلءاذغلاةرارحةجردميظنت-5

.يبنيماتيفصاصتماىلعدعاستيتلا(IntrinsicFactor)يلخادلالماعلاىّمسُتةدامزارفإ-6

.يجعمتلاتالضعلاتاضابقناقيرطنعةيدعملاتاراصعلابءاذغلاطلخ-7

PyloricSphincter)ةيباوبلاةحتفلاقيرطنعرشعينثالاىلإةدعملانم(سوميكلا)ءاذغلارورمميظنت-8 Valve)،ةليلقتايمكب.

(stomachDiseases)ةدعملاضارمأ

(Gastritis)ةدعملاباهتلا-أ

ةروصبداحلاةدعملاباهتلاضارعأرهظت.ًانمزموأ،ًاداحنوكيدقباهتلالااذهو.ةدعمللنطبملايطاخملاءاشغللجّيهتوأباهتلاثودحوه

نعًالضف.ًادجةداحلاتالاحلايفؤيقتو،عادصو،(قلق)قيضو،نايثغو،مضهلاءوسو،ماعطللةيهشلادقفو،(EpigastricPain)ةدعملاقوفملأ

،كلذلةبّبسُملاةيذغألالوانتدعبةرشابمهالعأةروكذملاضارعألارهظتو.ةدعمللنطبملايطاخملاءاشغلايفطيسبفيزنولكأتورارمحاثودح

.غضمنودنمةعرسبهماعطلوانتينيحوأ،قلقوأ،ًاينهذدهجموأ،ًايسفنبرطضموهوهماعطصخشلالوانتدنعوأ

لخلايوحتيتلاةفيرحلاةيذغألالوانتوأ،غبتلاوأ،(نيربسألاعمبرشُتنيحةصاخ)لوحكلابرشةجيتنةدعملاباهتلابناسنإلاباصي

ةلاحيفيلخادلالماعلاو(HCI)ضمحزارفإطيبثتىلإيدؤيمسجلايفيتاذيعانملعافتببسبةدعملاباهتلابصخشلاباصيدقو.لفلفلاو

ياشلابرشيفطارفإلاو،نيخدتلاكلذكو،(نيراتلوفلاو،نيربسألاو،Reserpineو،Salicylates:لثم)ةيودألاضعبلوانتنأامك.ةثيبخلاايمينألا

ةباصإلاىلعدعاستيتلالماوعلانّمدَعُتاهلك؛(Astringents)ةضباقلاداوملاوةراحلالباوتلالوانتو،لكألاديعاوميفماظتنالامدعو،ةوهقلاو

.ةحرقلاب

DietaryTherapy)ةدعملاباهتلالةيتاتغلاةجلاعملا of Gastritis)

:يتآلايفصخلتتيهو،ناكمإلاردقةدعملاباهتلاببسةلازإىلإةيئاذغلاةجلاعملافدهت

،ىفشتسملاىلإضيرملالقنيةمدقتملاتالاحلايفو.ةدعملايففيزندوجوةلاحيفرثكأوأمويةّدمضيرمللءاذغلاميدقتنعفقوتلا-1

.مسجلااهدقفيتلالئاوسلاوةيئاذغلارصانعلاضيوعتل؛(ديرولابنقحلا)ةيوعملاريغةيذغتلاقيرطنعماعطلاهلمّدقيو

ةيداعلئاوس)ماعطلاتايمكدازُتّمث،(مجحلاةريغصتابجو)ًايجيردتةيقنةلئاسةروصبضيرمللماعطلامّدقيمايصلاةّدمءاهتنابلعب-2

.ةيعيبطلاةلماكتملاةيئاذغلاةبجولاىلإلصتنأىلإًايجيردتتابجولالوانتتارمددعو،(فايلألاةليلق
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ةيئاذغلاةبجولاضيرملاءاطعإمث،ةدعملاةضومحنمديزتاهنأل؛ةريصقةّدماهعيمج(SeasonedFoods)ةلبتملاةيذغألاميدقتبنجت-3

.نبللاوبيلحلاكلذكو،(2–12لودجلارظنا)هتلاحتنسحتلاحىفةفيرحلاداوملانمةيلاخلاةفيفخلا

150–100)ةبقاعتمددُمىلعو،ةريغصتايمكب،هكاوفلارئاصعلثم،ةيئاذغلالئاوسلاضيرمللمّدقيةليوطةّدمرمتسملاؤّيقتلالاحيف-4

.ديرولايفليلاحمضيرملاىطعيدقو،(ةعاس/رتليللم

.بيبطلاةراشتسابلعبةبسانملاةيودألاكلذكو،ةرّركتمةروصبةضومحلاتاداضمضيرملاءاطعإـ5

،نيخدتلاو،ةفيرحلاةيذغألاو،ةيلوحكلاتابورشملابنجتو،نييفاكلاىلعةيوتحملاةيذغألاو،ةينهدلاةيذغألاو،نوهدلالوانتنملالقإلا-6

،ةيداعلاةيئاذغلاةبجولالوانتىلإهعوجروهئافشدعبضيرملاىصويو.ةدعملاجيهتنمديزياّمم،ةيدعملاةراصعلازارفإنمديزتاهنأل

صيوح

.ةدعمللًاجيهتببستيتلاىرخألالماوعلاوةيذغألاعيمجنعداعتبالاب

.ةدعملاةضومحعافتراببستو،يدعملاضمحلازارفإزفحتيتلاداوملاولماوعلاضعبيتأياميفو

.هقّوذتوأ،هّمشوأ،هغضموأ،ماعطلاةحئاراه

.ماعطلالوانتءانثأةطيحملاءاوجألايفةصاخ،ةجهبلاواضرلاوةداعسلابروعشلا•

.ءاذغلاب(Fundus)اهعاقوأةدعملاءالتماه

.مسجلالئاوسةيولقعافترا•

.تاراهبلاو،الوكلابورشمو،رمحألالفلفلاو،نييفاكلانمةيلاخلاةوهقلاو،نييفاكلاو،تالوحكلا:لثم،تابورشملاوةيذغألاضعب•

.يمضهلازاهجلايفتانيتوربلامضهةيلمعنمجتنتيتلاةينيمألاضامحألاو،ديتببلاةديدع•

:يهفةدعملاةضومحضفخىلعدعاستيتلاةيذغألااّمأ

.يدعملاضمحلازارفإزيفحتىلعلمعتيتلاتانومرهلازارفإةيذغألاهذهطبثت:اهمعطوأاهتحئاريفةريقفلاةيذغألا•

.(Puffering)ةمظنملاةداملالمعةيذغألاهذهلمعت:ةينيتوربلاةيذغألا•

ضمحلازارفإطيبثتىلعلمعتيتلاتانومرهلاضعبزارفإزفحتيهو،ةقيقدلاءاعمألايفةيزومسألاعافتراو،ضامحألاو،نوهدلا•

.يدعملا

.ةريبكلاةيئاذغلاةبجولاه

اّمم،ةدعملاناطرسوأةدعملاةحرقبةباصإلالاحىفةيضرملاضارعألاهبشتةدعملاباهتلالةيضرملاضارعألانأانههركذردجياّممو

.ىقيقحلاضرملاةفرعملةقيقدلاةيبطلاصوحفلالمعبلطتي

،ةيبصعتالاعفناةجيتنًابلاغنوكي(Hyperchlorhydria)(كيرولكورديهلاضمح)يدعملاضمحلازارفإطرفّنأىلإتاساردلاتراشأدقو

ىزعيف(Achlorhydria)ةدعملانميدعملاضمحلاءافتخااّمأ.ةدعملاةحرقوأةرارملاباهتلالثمنم،يوضعضرمبةباصإلاوأ،يداعمداهجإوأ

.يركسلاوأ،لاهسإلاوأ،ةدعملاناطرسوأ،(يولكلاباهتلالا)ةيولكلاتابيبكلاباهتلاوأ،ةثيبخلاايمينألابةباصإلاىلإ

(PepticUlcer)ةيمضهلاةحرقلا-ب

يضماحلايدعملاريصعللضّرعتتيتلايمضهلازاهجلاءازجأبيصتيهو،يلاحلاتقولايًفاراشتناضارمألارثكأدحأةحرقلاّدَعُت

(AcidicGastric Juice)،يمضهلازاهجللةنطبملاةيطاخملاةيشغألانأل،ضرملااذهىلعةيمضهلاةحرقلامساقلطأ.رشعينثالاوةدعملاةصاخ،
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نكمي،ماعهجوبو.نيسببلاميزنإو،(HC)كيرولكورديهلاضمحنملكلمضاهلاريثأتلاةمواقمىلعاهتردقدقفت،رشعينثالاوةدعملاةصاخ

،حورجللراثآوأ،(Scars)(بوقث)بودنةروصبةحرقلارهظتثيح،(سكإ)ةينيسلاةعشألابريوصتلاقيرطنعةحرقلابصخشلاةباصإنمدكأتلا

يففلتثودحىلإرشعينثالاوأةدعملارادجىلعةحرقلاةحاسمعاستايدؤيو.هللاءاشنإًاقحالاهلضّرعتنسيتلاةحرقلاضارعأىلإةفاضإلاب

.ضيرملاتومبّبسيدقديدشفيزنىلإيدؤياّمم،اهيذغتيتلانييارشلادحأ

:امه،ةحرقلانمناعوندجوي

GastricUlcer)ةيدعملاةحرقلا–1 or Stomach Ulcer)

يف(LesserCurvature)ىرغصلا(تاسوقتلا)تاءانحنالالوطىلععقييذلا،ةدعمللنطبملايطاخملاءاشغللكتهتوأفلتثودحيه

.لاجرلاةصاخ،ةنس(60-45)نيبمهرامعأحوارتتنيذلاصاخشألاةرثكبةدعملاةحرقبيصت.(2–12)لكشلارظنا،ةدعملا

1994Lankfordعجرملا).رشعينثالاوةدعملاةحرقبةباصإلاعضاوم:(2-12)لكشلا and Gribble)

(DuodenalUlcer)رشعينثالاةحرق–2

رظنا،%80وحنباهراشتنالدعمرّدقيذإ،ةدعملاةحرقنمًاعويشرثكأيهو،رشعينثاللنطبملايطاخملاءاشغللفلتثودحاهبدصقي

.ةنس(50–25)نيبمهرامعأحوارتتنيذلابابشلانيغلابلاةداعرشعينثالاةحرقبيصت.(2–12)لكشلا

كيرولكورديهلاضمحةيمكنيبنازتامدعةلاحدوجوىلإىزعُيةحرقلاثودحلدئاسلاداقتعالاّنأالإ،ةيمضهلاةحرقللسيئرلاببسلافرعيال

نطبملايطاخملاءاشغلامهسيثيح،ىرخأةهجنمرشعينثالاوأةدعمللنطبملايطاخملاءاشغلاةمواقمو،ةهجنمنيسببلاميزنإوةزرفملا

،رتوتلا:اهنم،ةدعلماوعةجيتنهذهنازتالامدعةلاحجتنتو،كتهتلاوأ،فلتلانمرشعينثالاوأةدعملاةياقويفًالعافًاماهسإرشعينثالاوأةدعملل

تابورشملاوةيذغألالوانتنأامك،أطخلاةيئاذغلاتاداعلاو،ماعطلالوانتديعاومماظتنامدعو،لكألاةعرسو،قلقلاو،لمعلايفطرفملاداهجإلاو

نأةثيدحلاتاساردلاتتبثأدقو.ةحرقلابةباصإللةضرعرثكأصخشلالعجتنيتوكينلاولوحكلاو(الوكلاو،ياشلاو،ةوهقلا)نييفاكلايوحتيتلا

.صخشلااهيفشيعييتلاةئيبلاو،ةثارولاكلذكو،ةحرقلابةباصإلايفًارودبعلت(Helicobacterpylori)ةيباوبلازئالحلامسابةفورعملاايريتكبلا

:يتآلايفةدعملاةحرقضارعألثمتت

نموهو،ليللاءانثأيفوأ،ةيئاذغلاةبجولالوانتىلعتاعاس(3–1)ّيضُمدعبملألااذهثدحي:(ردصلالفسأ)ةدعملاقوفملأ-1

ليزيماعطلالوانتنكلو،ةباصملاةقطنملايفباصعألاةياهنلكيرولكورديهلاضمحةسمالمنمجتنيو،ةحرقللةيساسألاضارعألا

.اهيفةدوجوملاباصعألاةياهنىلإ(HC)ـلاضمحلوصوعنميو،ةباصملاةقطنملالصيهنأل،ملألابروعشلا

.نايثغلا-2

.ماعطللةيهشلادقف-3
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.ؤيقتلا-4

.لكأللةيهشلاةلقببسبنزولانادقف-5

:يتآلايفلثمتتفرشعينثالاةحرقضارعأاّمأ

.ةدعملامفيفملأبروعشلا-1

.ةيدعملاةراصعلاعاجتراببسبةدعملامفيفةقرحثودح-2

.(ةدعملاةحرقسكع)ةنمسلابّبسياّمم،ماعطللةيهشلاةدايز-3

.(كلاسمإلا)ضبقلا-4

.نطبلاخافتنا-5

DietaryTherapy)(رشعينثالاوةدعملاةحرق)ةحرقللةيئاذغلاةجلاعملا of Ulcer)

ينيجورديهلامقرلاعفرو،ةدعملاةضومحةلداعملكلذو،ةيئاذغلاةجلاعملاءدبلبقةضومحلاتاداضم(بيبطلاةراشتسادعب)ضيرملاىطعي

(PH)5وحنىلإ(ينيجورديهلامقرلاحوارتي(PH)3-1نيبةدعملليعيبطلا).زارفإطيبثتىلعلمعتيتلاةيودألاضعبًاضيأضيرملاىطعي

،حرجلامائتلاةعرسو،نيسببلاميزنإطاشنطيبثتىلإيدؤيةدعملايف(PH)ينيجورديهلامقرلاعفرنأنّيبتدقو،حرجلامائتلاةعرسو،ضمحلا

دعبتاداضملاهذهذخؤتيأ،مزاللاريثأتلاثادحإلمونلاىلإباهذلالبقو،تابجولانيبةضومحلاتاداضملوانتبضيرملاىصويو.ملألالاوزو

.ماعطلالوانتىلعتاعاس(3–1)ّيضُم

مسجلاةمواقمةدايزلكلذو؛ةينهذوةيلقعةحارو،ةيدسجةحاراهبحاصينأبجيةيئاودلاوةيئاذغلاةجلاعملانأانههركذردجياّممو

بلطتتيتلالامعألاةسراممنعدعتبينأو،لقألاىلععيباسأ(3–1)ةّدمةيريرسلاةحارلاىلإضيرملادلخينأبجي،اذل.ءافشلاةعرسو،ضرملل

لوانتمدعو،ًاءوسةيحصلاضيرملاةلاحناديزيامهنأل،قلقلاوأ،ةيسفنلاطوغضللضّرعتلامدعكلذكو.بضغللًاريثموأ،ًايدسجوأ،ًايلقعًادوهجم

.بيبطلاةراشتسانودنمنيراتلوفلاونيفوربلاونيربسألالثم،ةدعملارادجلةجّيهملاةيودألا

ءاطعإ:نيرمأدحأنمضتتيهو،ةحرقلامائتلاعيرستو،ةدعملاةضومحةلداعمو،يدعملاضمحلازارفإضفخىلإةيئاذغلاةجلاعملافدهت

ةبجولاّمث،ملألاوأفيزنلايفتخينأىلإةليلقًامايأ(TraditionalDiet)ةيديلقتلاةيئاذغلاةبجولا(ديدشملأوأ،فيزن)ةداحلاةلاحلايفضيرملا

ةعونتملا(LiberalDiet)ةرحلاةيئاذغلاةبجولاضيرملاءاطعإرخآلارمألاو.(2–12)لودجلايفامك،ةفيرحلاداوملانمةيلاخلاةفيفخلا

.(4–12)لودجلايفامك،ةفيرحلاداوملانمةيلاخلاةفيفخلاةبجولانمًالدبةتسلاةيئاذغلالئادبلاعيمجىلعيوتحتيتلا،ةلماكتملا

:يتآلاىلإ(ةرحلاةبجولالامعتسالاحيفةصاخ)رشعينثالاوأةدعملاةحرقلةيئاذغلاةجلاعملافدهت

امو،بيلحلاو،تارّسكملاو،فوفلملاو،ايلوصافلاو،لصبلاةصاخ،ضيرملاريثتتناكاذإتازاغللةبّبسُملاةيذغألالوانتنملالقإلا-1

.اهلثامي

تورفبيرجلاو،(PH=3.2(لاقتربلاو،(PH=2(نوميللا:لثم،ةيضماحلاةيذغألالوانتيف(ةدعملاةحرقةلاحيف)طارفإلامدع-2

(PH=3.6)موحللااّمأ.اهلوانتيفلادتعالايأ؛(PH=8)ةيذغألاةيقبو(PH7-5نيبحوارتي)نكميةلداعتمةيذغأاهنأبزيمتتف

.ةبغرلابسحاهلوانت

لفلفلاو،ةطشلاو،دوسألالفلفلا:لثم،رشعينثالاوةدعمللةنطبملاةيطاخملاةجسنأللًاجيهتوًافلتبّبسُتيتلاةيذغألالوانتبنجت-3

.تالبتملانماهريغو،ولحلالفلفلاو،لدرخلاو،بيطلازوجو،لفنرقلاو،موثلاو،رمحألا

ريثأتلانعًالضف،يدعملاضمحلازارفإزفحتاهنأل؛(الوكلاو،ياشلاو،ةوهقلا)نييفاكلابةينغلاةيذغألانم–ناكمإلاردق–لالقإلا-4

.نييفاكلانمةيلاخلاةوهقللراضلا
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.مسجلابررضيأثدحتالاهنأل،فايلألابةينغلاةيذغألالوانتبحامسلا-5

ةلداعمىلعلمعيبيلحلانيتوربنأحضتادقف،ةدعملاةضومحضفخلًابسانمّدَعُيالكلذّنأالإ،ةبجولاىلإبيلحلاةفاضإبحامسلا-6

لدعمببيلحلاضيرملاءاطعإبىصوي،ماعهجوبو.يدعملاضمحلازارفإزفحي–هسفنتقولايف–هنكل،(HC)كيرولكورديهلاضمح

ضامحألانماهاوتحمعافترابزّيمتت)ةدشقلالامعتسانأامك،ةحرقلامالآنمللقيهنأل،رهظلادعبو،راهنلافصتنميًفارتليللم150

.نييارشلابلصتبةباصإلالامتحاو،نزولاةدايزىلإيدؤيةضومحلاضفخل(ةعبشملاةينهدلا

زفحي(ةينيمألاضامحألا)نيتوربلالوانتيفطارفإلانإذإ؛حرجلامائتلاليفكتنيتوربلانمةطسوتمةيمكىلعةيئاذغلاةبجولاءاوتحا-7

.يدعملاضمحلازارفإ

نكميو.ةيدعملاتازارفإلاطبثياّمم،ةدعملايفلوطأةّدمماعطلاءاقبىلعدعاسيكلذنأل؛نوهدلانمةطسوتمةيمكىلعةبجولاءاوتحا-8

.ةيلقملاةيذغألالوانتبحصنيالنكلو،ملألاةّدحنمففختاهنأل،ةدبزلاو،ةدشقلاو،نوتيزلاتيزلوانت

.يدعملاضمحلازارفإنمللقيكلذنأل؛تابجوتسنًمالدبمويلايفةيئاذغتابجوثالثلوانت-9

.يدعملاضمحلازارفإزيفحتىلعلمعتاهنألمونلادنعةفيفخلاةبجولالوانتبنجت-10

لاطتسيتلاتاريغتلاعيمجحيضوتو،ةيئاذغلاةبجولاطيطختلبقةيذغتلايصاصتخاةلباقمبكلذو،ضيرملااهلضفييتلاةيذغألارايتخا-11

.ةيئاذغلاهتاداعو،ةيئاذغلاهتبجو

.مونلادنعو،ماعطلالوانتىلعتاعاس(3–1)ّيضُمدعبةضومحلاتاداضملوانت-12

.ةحيرموةئداهءاوجأيفةيئاذغلاةبجولالوانتـ13

.ةدعملاءاشغلًاجيهتبّبستاهنأل؛ةيودألاوأنيربسألانمةريبكتاعرجلوانتبنجت-14

ةرشابمبنركلانمدحاوريصعبوكذخأبىصويثيح،ةدعملاةحرقةصاخ،تاحّرقتلاةجلاعميفًاريثكديفييذلابنركلاريصعلوانت-15

رصّعمث،مجحلاةريغصلاةجزاطلاةيجراخلابنركلاقاروأةلازإيفريصعلااذهريضحتةقيرطلثمتتو.مونلالبقو،ماعطةبجولكدعب

.طالخلاوأ،ةرصعملاباهنمنيللاءزجلا

يناعيناكاذإةيديلقتلاةيئاذغلاةبجولاًالوأضيرملاىطعيثيحب،لحارمثالثىلعرشعينثالاةحرقوأةدعملاةحرقىضرمةجلاعم-16

ةيئاذغلاةبجولاىطعي،فيزنلاوأملألاءافتخاوضيرملاةلاحنّسحتدعبو.(ةيناثلاوىلوألاةلحرملاكلذنمضتي)ًاديدشًاملأوأًافيزن

.(ةثلاثلاةلحرملا)ةرحلاةيئاذغلاةبجولاوأ،ةفيرحلاداوملانمةيلاخلاةفيفخلا

(رشعينثالاوةدعملاةحرق)ةيمضهلاةحرقلاىضرملةيئاذغتابجوطيطخت

(Planning of Dietfor Peptic Ulcer Patients)

نوهدلاوتارديهوبركلاةيمكدّدحتو.رشعينثالاوةدعملاةحرقىضرملةيئاذغتابجوطيطختيفةيئاذغلالئادبلاماظنبداشرتسالانكمي

.(2-4لودجلا)ةيئاذغلالئادبلليئايميكلابيكرتلالودجىلإعوجرلابتابجولاهذهيفتانيتوربلاو

رشعينثالاةحرقوأ،ةدعملاةحرقىضرملمّدقتيتلا(ةيناثلاوىلوألاةلحرملا)ةيديلقتلاةيئاذغلاةبجوللًاجذومن(3-12)لودجلاحضويو

ىطعي(ةثلاثلاةلحرملا)كلذدعب.ةداحلاضارعألايفتختنأىلإةريصقةّدمىطعتيهو،فيزنوأديدشملأاهبحاصييتلاةداحلاتالاحلايف

كلذكو،فيزنلاوأمالآلاءافتخاوضيرملاةلاحنسحتدعبمّدقتيهو،(2-12لودجلا)ةفيرحلاداوملانمةيلاخلاةفيفخلاةيئاذغلاةبجولاضيرملا

.ىفشتسملانمجورخلادعب

ChronicPeptic)ةنمزملاةيمضهلاةحرقلاضيرملمّدقتةلماكتمةعونتمةرحةبجولًاجذومن(4–12)لودجلاحضويو Ulcer)(ءافتخادعب

داوملانمةيلاخلاةفيفخلاةبجولابةنراقم)ةبجولاهذهزيمتت.ةفيرحلاداوملانمةيلاخلاةفيفخلاةيئاذغلاةبجولانًمالدب(ةداحلاضارعألا

تابجوثالثىلعاهعيزوتنعًالضف،ةعونتملاةيذغألانمديدعلارايتخابضيرمللحمستو،(ةحرقلا)حرجلاةجلاعميفةيلعافرثكأاهنأب(ةفيرحلا

.تابجوتسنمًالدبةيساسأةيئاذغ
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وأجنيماتيفصقنضارعأروهظّنأو،(ًاموي100–14دملا)ًاموي40ىلإطسوتملايفلصيًاليوطًاتقوقرغتستدقةحرقلاةجلاعمنأركذُي

.نقحلاقيرطنعامهاّيإضيرملاءاطعإبلطتيضيرملاىلعديدحلا

.داحلاءاعمألاباهتلاوأةدعملاةحرقىضرملةمدقملاةيديلقتلاةيئاذغلاةبجولاجذومن:(3-12)لودجلا

لماكلابيلحلاىفشتسملالصينيحضيرملاىطعي:ىلوألاةلحرملا

نمطيلخوأ)نهدلايلاخلابيلحلاوأ،نهدلا(فيزنو،ديدشملأ)

ًارتليللم(120-90)لدعمب(1:1،ةدشقلاوبيلحلا

ىتحًاحابص8ةعاسلانم)نيتعاسوأةعاسلك

àببيلحلاضيرملاىطعيدقو،(ًءاسم9ةعاسلا

.رمألامزلاذإليللاءانثأ

،ىلوألاةلحرملانيبامكضيرمللبيلحلامّدقي:ةيناثلاةلحرملا

ثيحب،ةيجيردتةروصبةيذغألاميدقتىلإةفاضإلاب(ملألالاوزدعب)

مويلكةيذغألانمعاونأ(3-2)ةبجولاىلإفاضي

(240-180)ةبجولكيفمّدقي)هاندأحضوموهامك

:(هلّمحتةجردوأ،ضيرملاةبغربسحوأ،امارج

ةعونصمةيبلهمضيرملالوانت.ًاحابص8ةعاسلا:ةدحاوةبجو-أ

.ركسلاواشنلاوةدشقلانم

ًاقولسمًازرأضيرملالوانت.ًاحابص8ةعاسلا:ناتبجو-بيل

.(ةيبلهم)ركسلاوةدشقلاب

بلعملادرتسكلاضيرملالوانت:ًءاسم6ةعاسلا

)BakedCustard()90ًامارج)

ةعونصمةيبلهمضيرملالوانت.ًاحابص8ةعاسلا:تابجوثالث–ج

.ركسلاواشنلاوةدشقلانم

بيلحلابتسوتزبخضيرملالوانت.ًارهظ12ةعاسلا

.(نيتحيرش–ةحيرش)

يلجلاضيرملالوانت:ًءاسم6ةعاسلا

)Gelatin()90ةدشقلاو(ًامارج.

نافوشلاقيقدضيرملالوانت.ًاحابص8ةعاسلا:تابجوعبرأ–د

.(ةيبلهم)ركسلاوةدشقلاب

عمةقولسمةضيبضيرملالوانت.ًاحابص10ةعاسلا

.تسوتلازبخ

ةميركلاءاسحضيرملالوانت:ًارهظ12ةعاسلا

)CreamSoup()120تيوكسبلاعم،(ًامارج

.شهلا

الينافلاةظوبضيرملالوانت:ًءاسم6ةعاسلا

.ركسلاب

.ا
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ةعونصمةيبلهمضيرملالوانت.ًاحابص8ةعاسلا:تابجوسمخ-ـه

.ركسلاوةدشقلاوحمقلانم(اهبىصوي)

ةدحاوةضيبضيرملالوانت.ًاحابص10ةعاسلا

.تسوتزبخةحيرشعم،(ءاوتسافصن)ةقولسم

نمةعونصمةيبلهمضيرملالوانت،ًارهظ12ةعاسلا

.ركسلاوةدشقلاوقولسملازرألا

عم،ةميركلاءاسحضيرملالوانت.ًارصع3ةعاسلا

.شهلاتيوكسبلا

تاوارضخوأ،ةهكافضيرملالوانت:ًءاسم6ةعاسلا

زرأو،تيوكسبو،(Puree)ةنوحطموةوهطم

.بيلحلاب

.طقفضيبألازبخلاميدقتو،ًاعيمجاهيهطوبوبحلاراركتبجي*

.ةضيبلالدبيميركلانبجلاوأ،جاتوكلاةنبجنمًامارج30ميدقتنكميالم

.ميدقتلالبقىفصتو،نويلهلاوخنابسلاوءالزابلاوةرذلالثم،تاوارضخلانمةميركلاءاسحعنصُي*

.لافطأللًاساسأةعنصملاةسورهملاتاوارضخلاوهكاوفلاميدقتنكمي*

.ةداحلاضارعألايفتختنأىلإةدعًامايأتابجولاهذهمّدقت*

.ًامالآوأًافيزننوناعيالنيذلارشعينثالاوةدعملاةحرقىضرملةلماكتمةعونتمةرحةبجوجذومن(412)لودجلا

ةيتاذلخلالئادبلاةعومجم

رادتقاوءاذغلاعون)اددع)

16 16 بيلحلا(. ًامارج480)نهدلالماكلابيلحلانمنابوك"(ناتصح)

9 21 موحللا(. ًامارج90)يوشملاجاجدلانمتايقوأ3(صصح6)

5 7 ةضيب. ضيبلالئادبدحأوأ،ةقولسم

10 14 ناتيقوأ(. نهدلاطسوتم)قولسملامحللانم

- 2 تاوارضخلا(. مارج100)ةوهطملاءالزابلانمبوك2(صصح4)

- 2

.مطامطلاريصعنمبوك2

- - قبط. سخلاومطامطلاحئارشنم

- 2 ءاسح(. ًامارج180)تاوارضخ

.ةلكشملاهكاوفلانمبوك1/2(صصح3)هكاوفلا

.لاقتربلاريصعنمبوك%2

- - جزاطلاشمشملانمةطسوتمتابح4.
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ةيئاذغلالئادبلاةعومجم

رادتقاوءاذغلاعون)اددع)

- 6 زبخلا. زرأبوك(صصح6)

- 3 ةبح. ةقولسمةريغصسطاطب

- 3 تسوتلازبخنمحئارش3.

25 - نوهدلا. نيرجراملاوأةدبزلانمةريغصقعالم5(صصح5)

.(ًامارج15)يلجلانمةدئامةقعلمىرخأةيذغأ

.(تامارج10)ركسلانمناتريغصناتقعلم

.(كلذلّمحتيضيرملاناكاذإ)ياشلانمبوك

65 76 عومجملا

.طقفةيئاذغتابجوثالثىلعهالعأةروكذملاةيذغألاعزوت*

.ًايموينيبوكىلعبيلحلاةيمكديزتالأبجيو،ةبجولاةينهدلاةيمكضفخلنهدلالماكبيلحلانًمالدبنهدلاطسوتملابيلحلالوانتنكمي**

.ةضومحللًاداضممدختسياليكل

(SmallIntestine)ةقيقدلاءاعمألا:اثلاث

مظعمةقيقدلاءاعمألايفمتيو.(Ileum)يفئافللاءزجلاو،(لejunum)مئاصلاو،رشعينثالالمشيو،ةرشابمةدعملايلييذلاءزجلايه

ةلباقلاةيئاذغلاهرصانعطسبأىلإماعطلاللحتيتلا)Intestinalلuices)ةيوعملاتاراصعلااهيفزرفتثيح،هصاصتماوءاذغلامضهتايلمع

.راتمأ(9-7)نيباهلوطحوارتيو،ةيوتلمةفتلمةروصبةقيقدلاءاعمألادجوت.ةقيقدلاءاعمألارادجلالخصاصتمالل

smallintestine)ةقيقدلاءاعمألافئاظو Functions)

:يتأياميفناسنإلامسجيفةقيقدلاءاعمألااهيدؤتيتلافئاظولالامجإنكمي

تانيتوربلامضهىلعنالمعتنيتللا،ةيسايركنبلاةراصعلاو(ءارفصلالمشت)ةيوعملاتاراصعلااهزارفإبكلذو؛ءاذغلامضهلامكتسا-1

يسايركنبلازيبيللاميزنإريثأتبةقيقدلاءاعمألايفثدحينوهدلليقيقحلامضهلانأهركذردجياّممو.تارديهوبركلاونوهدلاو

.ءارفصلاو

تالمخلاةطاسوب،ةيساسأةروصباهريغوةطيسبتايركسوةينهدضامحأوةينيمأضامحأنمةموضهملاةيئاذغلارصانعلاصاصتما-2

(VI)يفةدّدحمعقاومنمءاملاضعبونداعملاوتانيماتيفلاصاصتمانًعالضف،ةقيقدلاءاعمألارادجليلخادلاحطسللةنطبملا

.ةقيقدلاءاعمألا

:لثم،ةرارملاوسايركنبلاوةدعملاةطشنأيفرثؤتيتلاتانومرهلاضعبزارفإ-3

ضابقناىلعلمعيوهو،ةقيقدلاءاعمألايفةيطاخملاةيشغألانومرهلااذهزرفت:(Cholecystokinin)نينيكوتسيسلوكلانومرهو

.ءارفصلازارفإو،ةرارملا

تازارفإلاطيبثتىلعلمعيوهو،رشعينثالايفةيطاخملاةيشغألانومرهلااذهزرفت:(Enterogastron)نورتساجوريتنإلانومره•

.ءاعمألاةكرحفاقيإو،ةيدعملا
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ءارفصلازارفإميظنتىلعلمعيوهو،مئاصلاورشعينثاللةنطبملاةيشغألانومرهلااذهزرفُت:(Secretin)نيتيركيسلانومره•

.كيرولكورديهلاضمحزارفإفاقيإو،سايركنبلاةراصعو

smallIntestine)ةقيقدلاءاعمألاضارمأ Diseases)

(CeliacDisease)(ةيئاوتسالاريغةراحلادالبلالاهسإ)كايلسلاضرم-أ

وهو،(GlutenEnteropathy)نيتولجلابيوعملالالتعالاو،(NontropicalSprue)ةيئاوتسالاريغةراحلادالبلالاهسإمسابضرملااذهفّرعي

رمعيفلافطألابيصيهنأامك،كاليريسلالثمبوبحلاةيذغأمهلوانتدنعرهشأ)6–4(نيبمهرامعأحوارتتنيذلاعضرلالافطألاةرثكبببسلصيل

.لخادلانمةقيقدلاءاعمألارادجلةنطبملاتالمخلل(Atrophy)رومضوفلتثودحةجيتنكلذو،ةنس(40-30)رمعيفنيغلابلاو،تاونس(5–1)

رادواجلاوريعشلاوحمقلايفدجوي،ءاملايفبئاذنيتوربوهو،(Gluten)نيتولجلايوحتيتلاةيذغألالوانتبضرملاضارعأةّدحدادزت

اّمم،ةيوعملاتالمخللًارصقوًارومضوًافلتًابّبسُم،ةقيقدلاءاعمأللةنطبملاةيطاخملاةيشغألاعملعافتينيتولجلانيتوربّنأنّيبتدقف،نافوشلاو

،تانيماتيفلاو،مويسينغملاو،كنزلاو،ديدحلاو،تانيتوربلاو،نوهدلاو،تارديهوبركلا:لثم،ةيئاذغلارصانعلاصاصتمالدعمفعضىلإيدؤي

.يثارويقلخبيعدوجوىلإنيتولجلالايحصاخشألاضعبةيساسحىزعتدقو.ءاملاونهدلايفةبئاذلاةصاخ

:يتآلايفنيغلابلاولافطألاىدلكايلسلاضرمضارعألثمتت

ةصاخ،تاتيلورتكلإلانمةريبكةيمكمسجلانادقفىلإيدؤياّمم،طّوغتلاتاّرمددعةدايزعم،لئاسهبشوأ،ًايئامزاربلاحبصي:لاهسالاـ1

.بوبحلااهنمو،نيتولجلانيتوربيوحتيتلاةيذغألالفطلالوانتدنعًايلجلاهسإلارهظيو.مويساتوبلاومويدوصلا

رفصأو،ًاعمالو،رهظملاوسململايتيزهلعجياّمم،زاربلايفنهدلاةيمكدادزت:(Steatorrhea)(زاربلايفنهدلاةرثك)ينهدلاطوغتلا-2

.ةرحلاةينهدلاضامحألادوجوببسبنوللا

.اهنعةهيركةحئاررودصو،زاربلاةلتكمجحربك-3

يهو؛(Infantilism)ةلافطلاو،مّزقتلاو،لفطلاومنفقوتىلإلكأللةيهشلاةلقعمةليوطةّدمضرملارارمتسايدؤي:ماعطللةيهشلاةلق-4
.. وم --

يتلاىرخألاضارعألانمو،غولبلانسرخأتيأ،غولبلانسدعبامىلإةيفطاعلاوأ،ةيلقعلاوأ،ةيدسجلاةلوفطلاصئاصخبظافتحالا

لاهسإثودحينعتو؛(CrisisCeliac(كايلسلاةمزأبلفطلاباصيدقو.تالضعلارومضو،نزولاتابثو،مسجلاجيهت:لافطألاىلعرهظت

لامعتسادنعلفطلاةلاحنّسحتىلإضرمللركبملافاشتكالايدؤيو.ةافولاوفافجلابةباصإلاىلإةياهنلايفنايدؤيدقؤيقتوديدش

نمىلوألاسمخلاتاونسلالالخضرملااذهضارعأيفتختو،نيغلابلاىلإةبسنلابلاحلاوهامك،نيتولجلانمًامامتةيلاخلاةيذغألا

.لفطلارمع

DietaryTherapy)كلايبلسلاىضرملةيتاتغلاةجلاعملا of Celiac Disease)

ةيذغأللةيئاذغلاةقاطبلاتانايبةءارقكلذكو،ةيذغألاهذهنم(تيوكسبلاو،رئاطفلاو،كيكلا)اهعيمجةزوبخملاتاجتنملاولخنمدكأتلابجي

اهرهظمىلإتالمخلاةدوعىلإيدؤيةيئاذغلاةبجولانمنيتولجلافذحنأتبثدقف.نيتولجلاىلعةيوتحملاةيذغألانماهولخنمدكأتلل،ةبلعملا

.ةيئاذغلارصانعلاصاصتماىلعاهتردقنّسحتتو،ةحطسمالةيدومعحبصتف،يعيبطلا

Gluten–Free)نيتولجلانمةيلاخلاةيئاذغلاةبجولاميعدتبجي Diet)هدقفامضيوعتلكلذو؛نداعملاوتانيماتيفلابلوألاعوبسألالالخ

.مسجلايفةفلاتلاةجسنألاحالصإلكلذو؛تارعسلاونيتوربلانمةريبكةيمكىلعةبجولاهذهيوتحتنأبجيامك،ةيئاذغرصانعنممسجلا

لاهسإلاثودحعنملكلذو،فايلألاونوهدلالوانتيفطارفإلامدعبىصويو.ايمينألاةصاخ،حوضوبةرهاظةيذغتلاءوسضارعأتناكاذإ(تالوفلاو



Nutritionيمضهلازاهجلاىضرمةيذغت12لصفلا of Gastrointestinal Patients421

نًمالدبةيتابنلاتويزلالامعتسالضفيو.ءاعمألارادجلالخنوهدلاصاصتمالدعمضافخناءاّرجكايلسلاضرمبنيباصملاصاخشألاىدل

.ةيناويحلانوهدلا

يذلاةرذلاقيقدو،ةرذلاو،زرألاو،سطاطبلا:لثم،اهلوانتكايلسلاىضرملنكمي،نيتولجلانمةيلاخلاتارديهوبركللةريثكرداصمدجوت

،ركسلاعمزرألاوأةرذلا(قوحسم)قيقدبمهتيذغتنكميفعضرلالافطألاىلإةبسنلاباّمأ.نافوشلاوأحمقلاقيقدنمًالدبزبخلالمعلمَدختسُيدق

:كايلسلاضرمةلاحيفاهلوانتعنمييتلاةيذغألاو،اهلوانتبحمسييتلاةيذغأللنايبيتأياميفو

ةيئاذغلاةبجولانمىنثتسيو،ةدشقلاو،بئارلانبللاو،يدابزلانبلو،(ففجملاو،زكرملا)اهعيمجبيلحلاعاونأمادختسانكمي،بيلحلا-1

.(Milk Malted) ) حمقلاقيقدوريعشلاوففجملابيلحلانمعنصمبارش)تلمملابيلحلاوا(يراجتلا)ةتالوكوشلاببيلحلا

عيمجلوانتبنجتبجيو.قجسلاوتيزلايفةبلعملاموحللاوأ،ضيبلاو،نجاودلاو،كامسألاو،ءارمحلاموحللالوانتنكمي:موحللا-2

،قجسلا:لثم،ةعنصملاموحللاكلذكو،رادواجلاو،نافوشلاو،ريعشلاو،حمقلا:لثم،نيتولجلايوحتيتلابوبحلاعمةوهطملاموحللا

،رديشلانبجو،يدشقلانبجلاو،جاتوكلانبجو،(AgedCheeses)ةقتعملانابجألاعيمجمادختساًاضيأنكمي.رجربمهلاو،نويشنللاو

.(OatGum)نافوشلانابليوحتيتلانابجألاعيمجىنثتسُتنيحيف،ةرتسبملاةعنصملانابجألاو

ايلوصافلاو،ةفاجلاءالزابلا:لثم،تايلوقبلاضعبكلذكو،(ةدّمجملاو،ةبلعملاو،ةجزاطلا)اهعيمجتاوارضخلالوانتنكمي:تاوارضخلا-3

.سدعلاو،ةفاجلا

.تايضمحلارئاصعورئاصعلاكلذكو،(ةدّمجملاو،ةبلعملاو،ةجزاطلا)ًاعيمجهكاوفلاعاونألوانتنكميهكاوفلا-4

،زرألاكلذكو،نيتولجلانميلاخلاحمقلااشنوأ،ايوصلالوفوأ،زرألاوأ،ةرذلانمعونصملازبخلالوانتبحمسي:تايوشنلاوزبخلا-5

:لثم،بوبحلاهذهنمةعونصملاةيذغألاكلذكو،رادواجلاو،نافوشلاو،ريعشلاو،حمقلالوانتعنميو.سطاطبلاو،ةرذلاقئاقرو،ةرذلاو

.كيكلاو،تانودلاو،شهلاتيوكسبلاو،ةنوركملا

قيقديوحتيتلااهعيمجةميركلاتاصلصةيئاذغلاةبجولانمىنثتسيو،تويزلاو،زينوياملاو،ةدبزلاو،نوهدلالوانتبحمسُي:نوهدلا-6

.(SaladDressings)ةطلسلا(لباوت)قرمضعبو،حمقلا

قيقدوأ،ةرذلااشنوأ،ةميركلانمعونصملاةنيخثلاةميركلاءاسحكلذكو،تاوارضخلانمعونصملاءاسحلالوانتبحمسي:ءاسحلا-7

.زرألاقيقدوأ،سطاطبلا

.تلمملابيلحلاو،ةريبلابرشعنميو.هكاوفلارئاصعو،ةيزاغلاتابورشملاو،ةوهقلاو،ياشلالوانتبحمسُي:تابورشملا-8

وأزرألاقيقدنمةّدعُملاةيبلهملاو،عنصلاةيلزنملاةظوبلاو،نيتالجلاو،تابرشلاو،لسعلاو،يلجلاو،ىبرملالوانتنكمي:تايلحملا-9

.حمقلاقيقدنمةعونصملارئاطفلاوكيكلاوتازوبخملاعيمجلوانتعنميو.ةرذلا

،نوتيزلاو،زيبخلاقوحسمو،ةريمخلاو،تاللخملاو،تاهكنملاو،حلملاو،تاراهبلا،ماعطلاىلإةيتآلاداوملاةفاضإبحمسُي:ىرخأةيذغأ-10

.لخلاو،ةصلصلاو

PlanningofAdequate)كلايبلسلاىضرملةلماكتمةيئاذغةبجوطيطخت DietforPatients with Celiac Disease)

،(2-4)لودجلايفنيبملاةيئاذغلالئادبلاماظنبداشرتسالابكايلسلاىضرملنيتولجلانمةيلاخوةلماكتمةيئاذغةبجوطيطختنكمي

ليدعتنكميو،كايلسلاىضرملنيتولجلانمةيلاخةيئاذغةبجولًاجذومن(5–12)لودجلاحضويو.(1-4)لكشلايفنيبملايمرهلاءاذغلادشرمو

.ضرملاضارعألاوزوضيرملاءافشدعبةبجولاهذه
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.كايلسلاىضرملنيتولجلانمةيلاخةيئاذغةبجوجذومت:(5-12)لودجلا

ردقلاوءاذغلاعون(صصحلاددع)ةيئاذغلالئادبلاةعومجم

.(لم480)نهدلايلاخلابيلحلانمنابوك(رثكأوأناتصح)بيلحلا

ص.جاتوكلاةنبجنمبوك2

.(امارج60)يوشملاكمسلانمناتيقوأ

(امارج60)يوشملاجاجدلانمناتيقوأ

.ةوهطملاءالزابلانمبوك1/و(رثكأوأصصح3)تاوارضخلا

.ةلكشملاتاوارضخلانمبوك1/2

.سخلاومطامطلاحئارشنمبوك2

.لاقتربلاريصعنمبوك2(رثكأوأصصح3)هكاوفلا

.شمشمتابح3

.ةريغصحافتةبح

.(شنإx2x21)ةرذلازبخنمةحيرش(رثكأوأصصح6)زبخلا

.ةزوبخمةريغصسطاطبةبح

.زرألانمبوك/2

.ةرذلازبخنمةحيرش%4

.نيتولجلاضفخنملازبخلانمناتحيرش

.تيزلاوانيرجراملانمةريغصقعالم6(صصح6)نوهدلا

(لم360)نوميللاوركسلابةوهقلاوأياشلانمنابوك"ىرخأةيذغأ

.يلجلاوألسعلانمةدئامةقعلم

.ةبغرلابسحىرخأةيذغأ

.رادواجلاونافوشلاوريعشلاوحمقلانماهولخببسب،ديدحلاوبنيماتيفىلإاهراقتفاىلإًارظن:نداعملاوتانيماتيفلابةبجولاهذهميعدتبجي*

.تارعسلانمةريبكتايمكبمسجلاّدملكلذو،مونلادنعوتابجولانيبةيفاضإةيذغأ،هالعأةروكذملاةيذغألاىلإةفاضإلاب،صخشلالوانتينأبجي**

Dietaryinformation)كلايبلسلاىضرملحئاصنوةمهمةيئاذغتامولعم and Advices for Celiac Patients)

Oءادوسلاةطنحلاو،ريعشلاو،نافوشلاو،رادواجلاو،حمقلا:لثم،بوبحلانمديدعلايفرفاوتتيتلاتانيتوربلادحأنيتولجلاّدَعُي

.(Buckwheat)

تابنروذجنمجرختسييوشنرضحتسم)اكويباتلا،ايوصلالوفقيقدو،سطاطبلاقيقدو،حمقلااشنو،زرألاو،ةرذلامادختسانكمي•

.هالعأةروكذملانيتولجلابةينغلابوبحلانًمالدب(Tapioca)(ةسيرقلا

.ةايحلاىدمةرمتسمةروصبنيتولجلانمةيلاخلاةيئاذغلاةبجولالوانتضيرملاىلعنيعتي•

ءابوقتابارطضاضعبو،ةيئاوتسالاريغةراحلادالبلالاهسإنوناعينيذلاىضرمللنيتولجلانمةيلاخلاةيئاذغلاةبجولاىطعت•

.(Dermatitis Herpetiformis( دلجلاباهتلا

ةدّدحملاريغداوملاوأ،نيتولجلاىلعةيوتحملاةيذغألانماهولخنمدكأتلل،ةبلعملاةيئاذغلاداوملاةقاطبتانايبةءارقبجي•

ءاملابلولحملايتابنلانيتوربلاو،(Stabilizers)تاتبثملاو،(Emulsifiers)تابلحتسملاو،اشنلاو،قيقدلا:لثم،حوضوب

.(Hydrolyzed Vegetable Protein)
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ريعشلاصلختسموةريبلا)(CerealBeverages)بوبحلاتابورشمامّيسالو،نيتولجلايوحتيتلاةعئاشلاةيذغألانمديدعلادجوي•

،ةعنصملاوأةبلعملاموحللاو،ةبيرغلاو،كيكلاوأ،ةظوبلافانصأضعبو،(Ovaltineىمسملاوكاكلاوwheyسشرشلاىلعيواحتملا

،زبخلابتاوارضخلاوةميركلاءاسحو،قوفخملابيلحلاو،ةعنصملانابجألاو،ةصلصلابةدّمجملاةيذغألاو،لدرخلاو،ءاسحلاو

.(ScallopedVegetables)بولقسإلاتاوارضخو

Oهكاوفلاو،ةجزاطلاتاوارضخلاو،ضيبلاو،كامسألاو،بيلحلاو،موحللالوانتبحمسي.

لّمحتمدعةلاحيف،جالعلانمىلوألالحارملايف(Low–LactoseDiet)زوتكاللاةليلقةيئاذغةبجوىلإضيرملاجاتحيدق•

.زوتكاللا

.(تنرتنإلاقيرطنعامبرو)ديربلاقيرطنع

ةعنصملاةيذغألاءامسأاهيفنّودُممئاوقدجوتامك.ةيحصلاةيذغألاتالاقبمظعمنمنيتولجلاضفخنملاقيقدلاءارشنكمي•

.ءاسحلاو،تابورشملاو،تايولحلاو،نابجألاو،ةظوبلاو،ةفيفخلاةيذغألاو،بوبحلا:لثم،نيتولجلانمةيلاخلا

اهعيمجةيئاذغلارصانعلاىلعاهئاوتحاىلإًارظن،نيتولجلا(ةليلقلا)ةدودحملاةيئاذغلاتابجولالوانتنمةيبناجرارضأدجوتال•

ناكاذإالإ،تامغدملالوانتىلإنيتولجلانمةيلاخلاةيئاذغلاتابجولالوانتييذلاصخشلاجاتحيال،اذبو.ناسنإلامسجمزلتيتلا

.مويسلاكلاتامغدمذئنيحىطعيهنإف،زوتكاللالّمحتمدعوأ،صاصتمالاةيلمعيفًاللخيناعيهمسج

(Crohns Disease) نوركضرم-ب

InflammatoryBowel)ءاشحألاباهتلامسابضرملااذهفّرعي Disease:IBD)،دقو،ةقيقدلاءاعمألانميفئافللاءزجللباهتلاثودحينعيو

.(Tumor)ةيمرولالتكلاهبشت(Granulomas)تابيبحءاعمألارادجىلعرهظتامبرو،ةظيلغلاءاعمألابيصيلباهتلالااذهدتمي

ضرملااذهبيصي.ةحارجلابباصملاءزجلاةلازإبلطتيثيحبًاديدشنوكيدقو،ةيودألابهتجلاعمنكميثيحبًافيفخنوركضرمنوكيدق

.ةقهارملانسيفدادزتهبةباصإلاةبسننكلو،ةنس(40-10)نيبمهرامعأحوارتتنيذلاصاخشألاًابلاغ

لثمتتو.ةيعانموأ،(ةيباهتلا)ةيموثرجوأ،ةيثارولماوعنمجتانهنأبًاداقتعاكانهّنأالإ،نوركضرمبةباصإلاببسنآلاىتحفرعيال

،ىّمحلاو،ماعطللةيهشلانادقفو،يدلجحفطروهظو،داهجإلابروعشلاو،(زاربلايفنوهدلاةيمكعافترا)ينهدلاطّوغتلاو،نزولانادقفو،زاربلا

ىزعيدقو.ومنلافقوتو،نزولانادقفلافطألابيصتيتلاضارعألازربأنمو.ديدحلاصاصتمالدعمضافخناو،مدلانادقفنعةمجانلاايمينألاو

رادجلةنطبملاةيطاخملاةيشغألايفةقيمعقوقشوحورقروهظو،اهرادجكّمُسةدايزو،ءاعمألاقيضتىلعلمعتفنمزملانوركضرمبةباصإلااّمأ

.ضرملاةفرعملهسياّممءاعمألارادجقوقشلاوحورقلاهذهقرتختدقو،ءاعمألا

DietaryTherapy)نوركىضرملةيتاتغلاةجلاعملا of Crohns Disease)

.ةيئاذغلارصانعلاصاصتماةيلمعةءافكعفرو،حورقلاوحورجلامائتلايفماهسإلاو،ةقيقدلاءاعمألاةحارإىلإةيئاذغلاةجلاعملاهذهفدهت

:يتآلابىلصوب،فادهألاهذهقيقحتلو

هكاوفلاميدقتو،(ةلماكلابوبحلاو،ةجزاطلاتاوارضخلاو،ةجزاطلاهكاوفلا:لثم)ةيئاذغلاةبجولانمفايلألابةينغلاةيذغألاءانثتسا-1

.ةيرطةوهطمتاوارضخلاو،ةافصمرئاصعةروصب

ةرثكيناعيضيرملاناكاذإ(ًايموينهدلانمًامارج50)ةلوانتملاةيمويلاةقاطلايلامجإنم%25وحنىلإءاذغلايفنهدلاةيمكضفخ-2

–13)لودجلاحضويو.ةديدشلاتالاحلايفًايمويةلوانتملاتارعسلايلامجإنم%10وحنىلإنوهدلاضفخنكميو،زاربلايفنوهدلا

.زاربلايفنوهدلاةيمكعافترانوناعينيذلانوركىضرمنماهلامعتسانكميو،دبكلاىضرملنهدلاةليلقةيئاذغةبجو(1
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.(مويلكمسجلا

مدلاايالخمخضتايمينأبةباصإلالاحيفيبنيماتيفوتالوفلاهؤاطعإوأ،ديدحلاصقنايمينأبةباصإلالاحيفديدحلاضيرملاءاطعإ-4

. (Megaloblastic Anemia)

ىلإءوجللاوأ،نيعوبسأومايأةرشعنيبحوارتتةّدم،ةدروألاقيرطنعةيئاذغلارصانعلاب(ةداحلاضرملاةلاحيف)ضيرملاديوزت-5

اضيانكمي.ةيذغالالوانتءاّرجلاهسإلابضيرملابيصاوا،ةيئاذغلارصانعلاصاصتمامسجلاىلعرذعتلاحيفمفلابةيذغتلابولسا

.مفلاقيرطنعماعطلالوانتضيرملاىلعرذعتاذإبوبنألابةيذغتلابولسأمادختسا

ىصويو.بيبطلافارشإبلاهسإلاةيودألوانتو،(ةداحلاضرملاةلاحيف)مسجلايفتاتيلورتكلإلاولئاوسلانزاوتىلعةظفاحملا-6

.لاهسإلاةرتفلالخمويساتوبلارصانعيوحتيتلالئاوسلالوانتنمراثكإلاب

عفرىلعلمعيو،حورجلامائتلاىلعدعاسيهنأل؛(مويلايفرثكأوأمارجيللم500)جنيماتيفنمةريبكتايمكضيرملاءاطعإنمدكأتلا-7

.مدلايفجنيماتيفىوتسم

.تاراهبلاوةيئاذغلافايلألانمًادجةليلقةيمكو،تارعسلاوتانيتوربلانمةريبكةيمكىلعةيئاذغلاةبجولاءاوتحا-8

.مفلاقيرطنعضيرملاةيذغتنكمألاحيفًايمويةيئاذغتابجوتسىلعماعطلاعيزوت-9

ةينفلاوفايلألانمةيلاخلاتابجولاىلعزيكرتلاو،بوبنألاوأةدروألاقيرطنع(ةداحلاضرملاةلاحىف)ضيرملاةيذغتبىصوي،ًاماتخ

نيتوربلاوتارعسلابةينغلاةيئاذغلاةبجولاىطعيهنإفهتحصتنّسحتلاحيفو.هئافشةعرسويمضهلازاهجلاةحارإىلعدعاسيكلذنأل،نيتوربلاب

.ةيداعلاةيئاذغلاةبجولالوانتًايجيردتضيرملادواعيمث،ةنيللاةيئاذغلاةبجولاهلمّدقتّمث.(Residueتالضفلاةليلقلا)فايلألاةليلقلا

نوركضرمةلاحيفاهلوانتعونمملاةيذغألاواهلوانتحومسملاةيذغألا

(Allowed and Prohibited Foods in crohns Disease)

ىلعةيوتحملاتاجتنملاو،)Bran(ةلاخنلا:لثم،نوركضرمبةباصإلالاحيفاهلوانتنععانتمالابجييتلاةيذغألانمةّدععاونأدجوت

وأةفاجلاءالزابلاو،روذبلاو،هكاوفلابيدابزلانبلو،تاوارضخلاءاسحو،ةوهطملاتاوارضخلاو،ةجزاطلاتاوارضخلاو،ةجزاطلاهكاوفلاو،ةلاخنلا

،ةلاخنلاوأ،تاوارضخلاىلعلمتشتيتلاةيذغألاو،نوتيزلاو،تاللخملاو،ةنشخلاينادوسلالوفلاةدبزو،ساسدعلاو،تارسكملاو،ةفاجلاايلوصافلا

.ةلماكلابوبحلاوأ

.اهلثاميامو،تارسكملاو،ةرذلاو،ةلاخنلا:لثم،مضهللةلباقلاريغاهعيمجفايلألارداصملوانتنععانتمالابحتبهنأهالعأركذاّممحضتي

:اهلوانتنععانتمالامهيلعنيعتييتلاةيذغألاكلذكو،اهلوانتنوركىضرملنكمييتلاةيذغأللنايبيتأياميفو

.ةيبيلحلاتابورشملاوبيلحلالوانتعنمي:بيلحلا-1

.ةوهقلاوياشلانملالقإلاعم،ًاعيمجعاونألابرشبحمسُي،بيلحلانمةيلاخلاتابورشملا-2

.تاوارضخلاءاسحلوانتعنميو.تاوارضخلانميلاخلا(قرملا)موحللاءاسحو،ةميركلاءاسحلوانتبحمسي:ءاسحلا-3

لوفلاةدبزو،نابجألاو،(يلقملاريغ)ضيبلاو،كامسألاو،نجاودلاو،ةيرطلاموحللالوانتبحمسُي:ىرخألانيتوربلارداصموموحللا-4

لوفلاةدبزو،روذبلاو)(ةفاجلاءالزابلاو،ةفاجلاايلوصافلاو،ساسدعلا)تايلوقبلاو،تارسكملالوانتعنمينيحيف،ةمعانلاينادوسلا

.ةنشخلاينادوسلا

رئاصعو،ةسورهملاو،ًاديجةوهطملاتاوارضخلالوانتبحمسُيدقو،ةوهطملاوةجزاطلاتاوارضخلالوانتبحمسُيال:تاوارضخلا-5

.مطامطلاريصعةصاخ،تاوارضخلا

.سطاطبلاحئارشو،ةرشقملاسطاطبلالوانتبحمسُي:سطاطبلا-6

حلمملاتيوكسبلاو،كيكنابلاو،زرألاو،شهلاتيوكسبلاو،تسوتلازبخو،تيوكسبلاو،ضيبألازبخلالوانتبحمسيراطفإلابوبحوزبخلا-7

.ةنوركملاو،(ةرشقلاةعوزنم)ةرّركملاراطفإلابوبحو،Waffles(نيتراحنيتحيفصةصمحمةكعك)لفاولاو،شهلا
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هكاوفلارئاصعبًاضيأحمسُي،ةضباقلانيتكبلاةدامىلعيوتحتاهنأل،حافتلاةصلًصانايحأو،رشقملاخوخلابطقفحمسُي:هكاوفلا-8

.هكاوفلايوحتيتلاةيذغألاكلذكو،اهعيمجةجزاطلاهكاوفلاعاونأعنمتو،ةافصملا

.نيرجراملاو،ةدبزلاو،ةيتابنلاتويزلالمشتيهو،ضيرملاةلاحىلعاهتيمكدمتعت:نوهدلا-9

،لسعلاو،يلجلا:لثم،لماكلاحمقلاوأ،روذبلاوأ،هكاوفلاوأ،تارّسكملانمةيلاخلاتايلحملاعاونأعيمجلوانتبحمسُي:تايلحملا-10

.درتسكلاو،(ىبرملا)دالمرملاو

.جندوبلاو،ةظوبلاو،(ةداسلا)كيكلاو،روذبلاوأ،هكاوفلانميلاخلايدابزلانبلبحمسي:ىرخأةيذغأ-11

(Planning of Dietfor Patients with crohns Disease( نوركىضرملةلماكتمةيتاذلاغةبجوطيطخت

يفنيبملايمرهلاءاذغلادشرمو،(2-4)لودجلايفنيبملاةيئاذغلالئادبلاماظنبداشرتسالابىضرملاءالؤهلةيئاذغةبجوطيطختنكمي

.نوركضرمبنيباصمللاهميدقتنكمي(تالضفلاةليلق)فايلألاةليلقةيئاذغةبجولًاجذومن(6-12)لودجلاحضويو.(1-4)لكشلا

."(تالضفلاةليلق)فايلألاةليلقةيئاذغةبجوجذومن.(612)لودجلا

رادقملاوعارتخالاعون(صصحلاددع)ةيئاذغلالئادبلاةعومجم

.بيلحلاميدقتعنمي**(ةصحةيأمّدقتال)بيلحلا

.ناتقولسمناتضيب(صصح5)موحللا

.(ةيوشم)ًادجةيرطلانجاودلاوأ،ةنوحطملاموحللانمتايقوأ3

(لم180)ةسورهملاتاوارضخلابةميركلاءاسح(ناتصح)تاوارضخلا

رئاصعلّمحتيضيرملاناكاذإ)مطامطلاريصعنمبوك%2

.(تاوارضخلا

.ىفصملابنعلاريصعنمبوك2(ناتصح)هكاوفلا

.ىفصملالاقتربلاريصعنمبوك2

.ةنوركملانمبوك(صصح6)زبخلا

.ةقولسمةرشقمسطاطبةبح

.ضيبألاتسوتلازبخنمحئارش3

.(ًامارج20)نيرجراملانمياشقعالم4(صصح4)نوهدلا

.(ةداس)كيكةعطق***ىرخأةيذغأ

.(ةداس)نيتاليجلانمةدئامةقعلم

.ىاش

نداعملاهذهبضيرملاديوزتبجي،اذلانأو،دو،بنيماتيفومويسلاكلاوديدحلانماهاوتحميبةصقانهالعأةروكذملاةيئاذغلاةبجولاّدَعُت*

ببسباهنمبيلحلاينثتسالاحةيبو.نهدلاونيتوربلاثيحنمةيفاكةبجولاهذهّدَعُتامك.ةليوطةدماهلوانترمألابلطتاذإةصاخ،تانيماتيفلاو

ىرخألاموحللاةدايزبجيفزوتكاللالمحتمدع

.تالضفلانمديزياّمم،ايريتكبلاةطاسوبةدعملاخيبهرّمختىلإيدؤيهبرشنأل؛بيلحلاىلعةيئاذغلاةبجولاءاوتحامدعظحالي**

ريصقتقول،نكلو.فايلألاةليلقلاةبجولاناكمةقئارلاةلئاسلاةبجولالحتنأنكميو.ةسيئرتابجوثالثىلعهالعأةروكذملاةيذغألاعّزوُتحمالمالم

.تارعسلانماهاوتحمخيبةيفاكريغىلوألانأل
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ةنقحءاطعإوأ،ءاعمألايفةيحارجلاتايلمعللزيهجتلادنعلاحلاوهامكزاربلاةيمكليلقتيففايلألاةليلقلاةيئاذغلاةبجولانمدافتسي

لاحيفًاضيأةبجولاهذهنمدافتسي،تالاحلاهذهلثميفةقئارلاةلئاسلاةبجولاليضفتنممغرلاىلع،(BariumEnema)مويرابللةيجرش

AcuteDiarrheal)داحلالاهسإلاضارمأبةباصإلا Illnesses)،(نولوقلاةحرق)يحّرقتلاجنلوقلاو،ءاعمألاوةدعملاباهتلاو(UlcerativeColitis)،

ShortBowel)ةريصقلاءاعمألاةمزالتمو Syndrome)،يففايلألاةليلقلاةيئاذغلاةبجولالوانتبىصويال،لباقملايفو.نولوقلالاصئتسانودنم

IrritableBowel)(يبصعلانولوقلا)جّيهتملانولوقلاةمزالتموأ،(DiverticularDisease)(جترلا)نولوقلالصوحتضرملةنمزملاةجلاعملالاح

Syndrome)(داحلا(جترلا)نولوقلالصوحتباهتلالاحيفاهنمدافتسي).

ةليلقلاةيئاذغلاةبجولالمعتستاذهل.ةيئاذغلارصانعلاضعبنمايندلاهتاجاحبضيرملادّوزتالاهنأل،ةليوطةّدمةبجولاهذهلوانتنكميال

(ةباصإلاةيادب)ةمجاهملالخلمعتستكلذكو،(ةيفوجلا)نطبلاتابارطضاضعببةباصإلالاحيفاهدعبوأ،ةيحارجلاةيلمعلالبقًابلاغفايلألا

Intestinal)ءاعمألاةينبدادسناوأ،نولوقلالصوحتضرمةلاحيفدمألاةليوطلاةجلاعمللةبسانمّدَعُتالاهنأالإ،(داحلا)نولوقلالصوحتباهتلا

.(Structures

LargeIntestine)(نولوقلا)ةظيلغلاءاعمألا:ًاعبار (Colon

Ascendingدعاصلانولوقلانمفلأتتو.ًامجحربكأاهنأالإ،ةقيقدلاءاعمأللادادتما(نولوقلا)ةظيلغلاءاعمألاّدَعُت Colonضرعتسملانولوقلاو

Transverse ColonطباهلانولوقلاوDescending ColonميقتسملاوRectum،ةظيلغلاءاعمألاو.(مادقأ5)ارتميتنس150لوطبةبوبنأنعةرابعيهو

هيفعمجتتيذلاميقتسملاةظيلغلاءاعمألانمريخألاءزجلايفدجويو.تالمخىلعيوتحتالوةقيقدلاءاعمألانمرصقأاهنكل،ةعساوةيلضعةبوبنأ

.جرشلاةحتفلالخنمزاربلكشىلعمسجلاجراخاهحرطمتيلنفعتتوتالضفلا

Colonنولوقلافئاظو Functions

:يتآلاكناسنإلامسجيفنولوقلافئاظوصيخلتنكمي

.نولوقلالالختاتيلورتكلإلاعمءامرتليللم600وحنصتميذإ:تاتيلورتكلإلاوءاملاصاصتماـ1

ةيئاذغلاتافلخملاىلعزاربلايوتحيو.مسجلاجراخهحرطل،جرشلاةحتفىلإهنمو،طباهلانولوقلاىلإدعاصلانولوقلانمزاربلالقن-2

.بتانيماتيفضعبو،اكنيماتيف:لثم،تانيماتيفلاضعبعينصت-3

.مسجلاجراخىلإماعطلاتالضفرورمطاخملااذهلهسيو،ةظيلغلاءاعمأللةيطاخملاددغلانمطاخملاعينصت-4

LargeIntestine)نولوقلاضارمأ Diseases)

(ColonicDiverticulosis)(جترلا)نولوقلالصوحتضرم-أ

بيصيو،نولوقللةيلخادلاةيطاخملاةيشغألاحطسىلعنّوكتتو،(Diverticula)ىّمسُت(قتفلاهبشت)بويجوأ،ةريغصسايكأوأ،تاءوتنوه

.(3-12)لكشلارظنا،نيعبرألاوةسماخلانسدعبصاخشألاًاديدحتضرملااذه

مالآو،(يفوج)ينطبخافتناةروصبضارعألامهيلعرهظترخآلامهضعبنكلو،نولوقلالصوحتضرمضارعأبصاخشألاضعبرعشيال

نطبلايفتابارطضاو،(كلذىلعةردقريغنمنكلو،طّوغتلاوألّوبتلاةرورضبخلُمساسحإ)يميقتسملاوأيناثملا(Tenesmus)ريحزلاو،ةداح

،نولوقلل(Segmentation)(بويجنوكت)صصفتثودحنعًالضف،لاهسإوأكاسمإثدحيدقو،(AbdominalDiscomfort)(ءاعمالاوةدعملا)

.نسلامّدقتعملكاشملاهذهدادزتو،هباهتلاونولوقلاجيهتىلإيدؤياّمم،هلخادزاربللعّمجتكلذكو

ةينغلاةيذغألالوانتةلقوهضرملابةباصإلاببسنأءاملعلاضعبدقتعيو.ةبستكمبابسأوأ،ةيقلخبويعىلإضرملااذهبةباصإلاىزعُت

،نولوقلافيوجتيفطغضلاعافتراىلإيدؤياّمم،نولوقلالخادؤزجتثودحىلإةيئاذغلاةبجولايففايلألاهذهةلقيدؤتذإ،ةيئاذغلافايلألاب
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ببسب:نولوقلالخادةنّوكتملاسايكألاوأتاءوتنلليريتكبباهتلاثودحيفبّبستيهنإف،ضرملامقافتلاحيفو.هلخاد(بويجلا)تاءوتنلاروهظو

،ءاضيبلامدلاايالخىوتسمعافتراو،ىّمحةروصبهضارعأرهظتيذلا،(DVerticulitis)جترلاباهتلامسابفرعُياميف،اهلخادمدلاوزاربلاعّمجت

،ةحارجلابجالعلاةلاحلاهذهيفضرملابلطتيو.زاربلايفمدلاروهظو،كاسمإلاو،(ةخودلا)نزاوتلانادقفو،تازاغلابهؤالتماونطبلايفمالآو

.(نيباصملانم%15-10)نولوقلارادجيفبوقثروهظدنعةصاخ

ضرعتسملانولوقلا

لزانلانولوقل

ةيدودلاةدئازلا

ميقتسملا

.(جترلا)نولوقلالصوحتضرم:(3-12)لكشلا

Krause(1984):ردصملا &Mahan439ص

BenefitsofHigh)ةيئاذغلافايلألابةينغلاةيذغألادئاوف Dietary Fibers Foods)

مهتدعاسمل،اهلوانت(جترلا)نولوقلالصوحتىضرملنكمييتلا،ةيئاذغلافايلألانماهاوتحميفةينغلاةيذغألانمةريبكةعومجمدجوت

جورخليهستلءاعمألاوةدعملاةكرحنمديزتو،زاربلارورمدنعنولوقلليبوبنألافيوجتلاىلععقاولاطغضلاففختاهنإذإ،ضرملانمءافشلاىلع
.. وم

:ةيئاذغلافايلأللىرخألادئاوفلاضعبهذهو.مسجلانم(زاربلا)تالضفلا

.زاربلاعممسجلاجراخاهحرطتو،لورتسلوكلاونوهدلابطبترتاهنأل؛بلقلاضارمأبةباصإلانمةياقولا-1

داومللاهلةنطبملاةيطاخملاةيشغألاضّرعتنمللقياّمم،ءاعمألالالختالضفلاروبعنمزنمعّرسُتاهنإذإ،نولوقلاناطرسنمةياقولا-2

.ةماسلاداوملاو،(Carcinogens)ةنطرسملا

نمللقيو،يلخادلااهرادجبكاكتحاثودحعنمياّمم،ةيمضهلاةانقلالخادةلوهسبزاربلاقالزناببسبريساوبلابةباصإلانمةياقولا-3

.ميقتسملاىعملاقورعيفخافتناثودح

.نيلوسنألاىلإيركسلاىضرمةجاحللقُياّمم،(زوكولجلا)مدلابركسلاىوتسميفمكحتلا-4

.ةيمضهلاةانقلالخادقالزنالالهسو،ًانيلزاربلالعجياّمم،ءاملانمةريبكةيمكاهصاصتمالًارظن،كاسمإلاةجلاعم-5

.تارعسلانمًامامتةيلاخاهنإثيح،نزولاضفخ-6

اهلاثمو،ناسنإلليمضهلازاهجلايفةدوجوملاتاميزنإلاةطاسوبمضهلامواقتيتلاءاذغلاتانّوكمىلعقلطيةيئاذغلافايلألاموهفمنأركذُي

يفاهتيمكو،ةيئاذغلافايلألابةينغلاةيذغألاضعبحضوييذلا(7–12)لودجلارظنا،جلسيملاو،غومصلاو،نيتكبلاو،زوليلسيميهلاو،زوليلسلا

.ةدحاولاةصحلا

DietaryTherapy)نولوقلالصوحتىضرملةيتاتغلاةجلاعملا of Colonic Diverticulosis)

ةيذغألالوانتقيرطنعكلذو،اعيمجهتايوتحمنمنولوقلاغيرفتو،زاربلاجارخإليهستىلإنولوقلالصوحتضرملةيئاذغلاةجلاعملافدهت

لامتحانمللقياّمم،نولوقلافيوجتلخادطغضلاضفخىلعلمعيفايلألابةينغلاةيذغألالوانتنمراثكإلاّنأنّيبتدقف،ةيئاذغلافايلألابةينغلا

ةدوجومتناكاذإ،يعيبطلااهعضوىلإاهتدوعو،تاءوتنلاهذهةجلاعمىلعلمعتةيئاذغلافايلألانأًاضيأنّيبت.اهلخاد(بويجلاوأ)تاءوتنلانوكت
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،هتيرطتو،زاربلانييلتىلعلمعياّمم،ءاعمألالخادءاملاصتمتةيئاذغلافايلألانأمولعملانمو.نولوقلليلخادلافيوجتللةيطاخملاةجسنألاىلع

.مسجلاجراخهحرطليهستو

،(تانيلملاوةيويحلاتاداضملا)بيبطلاةراشتسابءاودلاًالوأضيرملاىطعي،(Diverticulitis)جترلاباهتلاىلإةلاحلاتروطتلاحيفو

فايلألابةينغلاةيئاذغلاةبجولاهلمّدقت،دادسناوأ،(Abscesse)جارخوأ،ريساوبوأ،روساندوجومدعنمدكأتلادعبو.ةلئاسةيئاذغتابجوو

تاّرمثالث(ةلاخنتامارج10)ةلاخنلانمنيتريغصنيتقعلموحنضيرملالوانتنأثاحبألاتحضوأدقو.(تاباهتلالانمءافشلادعب)ةيئاذغلا

.ضرملاضارعأءافتخاىلإيدؤي،ًايموي

هذهّنأالإ،ةيئاذغلافايلألابةينغلاةيذغألامهلوانتدرجمبخافتنالاوتازاغلانّوكتنمنوكتشيىضرملاضعبنأانههركذردجياّممو

ىلعديزتال)اهلوانتيفطارفإلابنجتةاعارمعم،ةيئاذغلاةبجولاىلإةيجيردتةروصبفاضتةلاخنلاّنأامك،ةريصقةّدمدعبيفتختضارعألا

.مسجلاجراخاهحرطتو،نداعملاضعببحستاهنأل:(مويلايفًامارج45-30

FoodExchanges)فايلألابةينغلاةيئاذغلالئادبلاتاعومجم Rich in Fibers)

نكمييتلاةيذغألاهذهلنايبيتأياميفو.ةسيئرلاءاذغلاتاعومجمنمةعومجملكيفةيئاذغلافايلألابةينغلاةيذغألانمديدعلادجوي

:فايلألابةينغةيئاذغةبجوطيطختدنعاهبداشرتسالا

بوبحلاتاجتنمو،بوبحلاةلاخنو،نافوشلاو،(اهترشقعم)ةزوبخملاسسطاطبلاةعومجملاهذهمضت:زبخلاوتايوشنلاةعومجم-1

زرألاو،سدعلاو،ةفاجلاايلوصافلاو،ةفاجلاءالزابلاو،ةرذلاقئاقرو،رادرواجلازبخو،(رمسألازبخلالثم)ةلماكلاةيحلانمةعونصملا

.ةرذلا(سينارع)زاوكأو،راشفلاو،ينبلا

،نيتلاو،ىرثمكلاو،توتلاو،ضيبألابنعلاو،ةلوارفلاو،لاقتربلاو،زوملاو،ةرشقملاريغحافتلاةعومجملاهذهمضت:هكاوفلاةعومجم-2

.قوقربلاريصعو،لاقتربلاريصعبىصويهنأالإ،اهعيمجهكاوفلارئاصععاونألوانتنكميو.زركلاو،خوخلاو

،سيسخلاو،خنابسلاو،فوفلملاو،ةجزاطلامطامطلاو،سيسفركلاو،رزجلاو،يلوكوربلاةعومجملاهذهمضت:تاوارضخلاةعومجم-3

.ءارضخلاايلوصافلاو،ةلكشملاتاوارضخلاو

.زينوياملاو،نوتيزلاو،(زوللااهنمو)تارّسكملاةعومجملاهذهمضت:نوهدلاةعومجم-4

.ةيئاذغلافايلألانمةيذغألاضعبىوتحم(7–12)لودجلاحضويو

.ةيئاذغلافايلألانمةيذغألاضعبىوتحم:(7-12)لودجلا

ةدحاولاميدقتلاةدحورادقم

ةيتاذغلافايلألا

.ةصحلاطسوتم)

(مارج)

(Average Serving

:بوبحلاوزبخلا

2.5 25 دحاوبوك(راشُملا)ةصّمحملاةرذلا

12 100 بوك1/2(اعيمجعاونالا)ةلاخنلا

7.9 110 بوك/2ةلاخنلامعارب

4.6 150 دحاوبوك )Bran Chex( لكشلاةعبرمراطفالابوبح

1.4 100 بوك1/4 )Grapenuts( تارسكمىلعةيوتحملاراطفالابوبح

4 144 دحاوبوك(وهطم)نافوشلا
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ةدحاولاميدقتلاةدحورادقم

ةيتاذغلافايلألا

.ةصحلاطسوتم)

(مارج)

(Average Serving

4 150 دحاوبوكبيبزلاةلاخن

1.9 60 ةدحاوةحيرشلماكلاحمقلانمرمسألازبخلا

8.2 90 حئارش( ًامارج30)ةدحاوةيقوأ*ةلاخنلا

3 105 تيوكسبةبح ")Shredded Wheat( رسكملاحمقلا

:(ةوهطم)تايلوقبلا

5.2 110 بوك1/2ةيولكلاايلوصافلا

4.5 95 بوك/2اميلايلوصاف

SS9/3 115 بوك1/وةيرحبلاايلوصافلا

3.7 ج(مارج100)بوك1/2 X سدعلا

8.1 80 ) مارج100)بوك1/و xءالزابلا

:(ةوهطم)تاوارضخلا

1 15 بوك/2ءارضخلاايلوصافلا

3 20 بوك1/2يلوكوربلا

3.2 30 بوك1/2 )Brussels Sprouts( لسكورببنرك

0.6 15 بوك1/2ضيبأوأرمحأبنرك

1.9 25 بوك/2رزجلا

2 15 بوك1/2طيبنرقلا

2 70 بوك1/2ةرذلا

1.3 12 بوك1/2رضخألالفلفلا

3.3 55 بوك1/2ءارضخلاءالزابلا

0.8 7 دحاوبوكسخلا

2.5 110 ةريغصةبحةدشقلاعمةزوبخملاسطاطبلا

1.4 34 حئارش( ةريغصةبح)دحاوبوك(ةجزاط)مطامطلا

2.8 114 حئارش( ًامارج30)ةدحاوةيقوأ"ةرذلا

2.1 S بوك1/2"(وهطم)رجنبلا

1 .1 S بوك1/2سفركلا

:هكاوفلا

3 80 ةطسوتمةبححافتلا

1.8 50 ةطسوتمتابح3(جزاط)شمشملا
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ةيتاذغلافايلألا

(مارج)

1.2

1.9

1.6

0.5

2.2

1.9

0.5

2. 1

2.2

وم

,Wardlaw.(م1993):عجرملا G.MوInsel, PM،ةمالعبهيلإريشأامءانثتساب".

100

105

40

50

50

240

40

35

60

35

40

190

110

45

178

157

114

83

318

285

242

ةدحاولاميدقتلاةدحورادقم

.ةصحلاطسوتم)

(Average Serving

بوك1/2

الل

بوك1/2

دحاوبوك

تابح10

بوك1/2

بوك1/2

تابح10

ةطسوتمةبح

ةطسوتمةبح

بوك1/2

بوك1/2

بوك/4

دحاوبوك

ةدئاماتقعلم

(تايقوأ8)دحاوبوك

(ًامارج30)ةدحاوةيقوأ

ةدحاوةبح

ةدحاوةيقوأ

ةدحاوةيقوأ

ةدحاوةيقوأ

ةيقوأ1/2

زركلا

(ففجم)رمتلا

تورفبيرجلا

بنعلا

لاقتربلا

خوخلا

سانانالا

(ففجم)قوقربلا

بيبزلا

ةلوارفلا

.ىرخأةيذغأ

"ينادوسلالوفلاةدبز

"نهدلالماكلابيلحلا

"رديشلاةنبج

"(يلقم)ضيبلا

"(يوشم)رقبلامحل

"(رجربمهلا)محللارئاطش

"جاجدلامحل

.Rال

زوللا
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نولوقلالصوحتىضرملةيئاذغلافايلألابةينغةبجوطيطخت

ه

هه.

(Planning of High Dietary Fibers for Patients with Chronic Diverticulitis)

ةيئاذغلالئادبلاماظنبًاداشرتسا،رّركتملانمزملاجترلاباهتلانوناعينيذلاىضرمللةنزاوتموةيئاذغلافايلألابةينغةبجوطيطختنكمي

فايلألانمًامارج38)ةيئاذغلافايلألابةينغةيئاذغةبجولًاجذومن(8-12)لودجلاحضويو.(7–12)لودجلاكلذكو،(2-4)لودجلايفامك

.ةيئاذغلالئادبلاماظنبًاداشرتسااهطيطختمت(ةيئاذغلا

.(ةيئاذغلافايلألانمًامارج38)ةيئاذغلافايلألابةينغةيئاذغةبجوطيطخت:(8-12)لودجلا

نوهدلانيتوربلاةيتاذغلافايلألاةيئاذغلالئادبلاةعومجم

(مارج)(مارج)(مارج)(صصحلاددع)

:بيلحلالئادبنمناليدب

240 10 16 24 - نابوك(. نهد2%)نهدلاطسوتمبيلحنم

:موحللانملئادب6

75 5 7 - - ةضيب. ةدحاو

220 12 28 - - يوشملاجاجدلانمتايقوأ4.

100 8 7 - 2.1 اتقعلم. ينادوسلالوفلاةدبزنمةدئام

:(لقألاىلع)تاوارضخلانملئادب3

30 - 4 10 4 بوك. طيبنرق

34 - 2 5 1.4 ةبح. ةريغصمطامط

14 - - - 1.6 نابوك(. ةبغرلابسح)سخلانم

:(لقألاىلع)هكاوفلانملئادب3

60 - - 15 2.2 ةبح( ةطسوتم)لاقترب

80 - - 15 3 ةبح( ةطسوتم)اهرشقبحافت

45 - - 15 3 ةلوارفبوك

:زبخلاوتايوشنلانملئادب7

180 - 9 45 5.7 ةلماكلابوبحلانم)زبخلانمحئارش3(

220 - 6 30 5 ةرشقملاريغةزوبخملاسطاطبلانمةريبكةبح

80 - 3 15 8.1 ةفاجلاءالزابلانمبوك/2

80 - 3 15 2 طسوتمزوكوأ)ةرذلانمبوك2(

:نوهدلانملئادب5

180 20 نيرجراملانمةريغصقعالم4

45 5 زينوياملانمةريغصةقعلم

و

.(ةجاحلابسح)ياشلاوأ،ةوهقلا

ةلمكتلتايلحملانمامهريغوىبرملاوركسلا

.تارعسلانمةيمويلاهتاجاح

1683 60 85 189 38 عومجملا
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لوانتقيرطنعاّمإو،ةيئاذغلافايلألابةينغةيئاذغةبجوطيطختقيرطنعاّمإ:ةلوانتملاةيئاذغلافايلألاةيمكةدايزنكمي،ماعهجوبو

ةيمكديزتالأبجيف،ةيئاذغلاةبجولاعمةيراجتلاةيئاذغلافايلألاتامعدملوانتلاحيفو.ًاعمنينثالاوأ،ةيراجتلاةيئاذغلافايلألاتامعدم

.ءاذغلانمةيقبتملاةيمكلاىلعمسجلالصحيذإ،مويلايفتامارج10ىلعتامغدملاهذهيفةيئاذغلافايلألا

:ةيراجتلاةيئاذغلافايلألاتامعدمضعبيتأياميفو

فايلألانمتامارج(7-6)وحنبمسجلادّوزيًايموينيتريغصنيتقعلملوانت:(PsylliumSeed)يواضيبلالمحلاناسلروذب•

.ةيئاذغلا

.ةيئاذغلافايلألانمًامارج112وحنبمسجلادّوزُيًايمويبوك34لوانت:(Brancereal)بوبحلاةلاخن•

.ةيئاذغلافايلألانممارج1.6وحنبمسجلادّوزُيًايمويةدحاوةدئامةقعلملوانت:(WheatBran)حمقلاةلاخن•

بيبطلاةراشتسادعباهلوانتنكميو،قاوسألايفةرفاوتملاةيراجتلاتامغدملانمةفلتخمعاونأدجوت:ىرخأةيئاذغفايلأتامعدم•

.صصختملا

(UlcerativeColitis)(نولوقلاةحرق)يحرقتلاجنلوقلا-ب

فلتختجالعلاةقيرطنأالإ،ًافنآركذيذلانوركضرمهبشيوهو،نولوقللةنطبملاةيطاخملاةيشغأللتاباهتلاوتاحّرقتثودحهبدصقي

نأالإ،ضرملااذهبةباصإللسيئرلاببسلافرعيال.(ةنس40-20)نيغلابلانيبةرثكبرشتنيهنأالإ،خويشلاولافطألاضرملااذهبيصي.هنع

وأ،ةيعانملاتابارطضالاوأ،ةيثارولالماوعلاوأ،ةظيلغلاءاعمألايفةيريتكبلاتاباهتلالاىلإضرملابةباصإلاوزعتتاضارتفالاوأ،تايرظنلاضعب

.لماوعلاهذهنمطيلخوأ،ةيسفنلاطوغضلا

:امه،نيمسقضرملااذهمّسقُي

.ةداحضارعأةروصبةأجفصخشلاضرملااذهبيصي:داحلايحّرقتلاجنلوقلا–

.ليوطدمأذنمهمزاليلب،ةأجفضرملااذهبصخشلاباصيال:نمزملايحّرقتلاجنلوقلا–

مد)يجرشفيزنةروصبضرملاضارعألثمتتو.ةريصقددُمةعطقتملحارمىلعهضارعأرهظتو،ًاعويذرثكألاوه(نمزملا)ريخألاّنأالإ

،(Spasm)(يدارإاليلضعصلقت)جنشتو،مالآببوحصم(مويلايفةّرم(20-15)لدعمبرمتسم)لاهسإو،(ةداحلاةلاحلايفزاربلاعمطاخمو

ىوتسمضافخناو،فافجلاو،ايمينألابةباصإلابّبسينمزملامدلافيزننأانههركذردجياّممو.نزولانادقفو،ماعطللةيهشلانادقفو،اميدإو

.مسجلايفتانويألانزاوتبارطضاو،ةيذغتلاءوسضارعأروهظو،مسجلايفيبلسلانيجورتينلانزاوتىلإلاهسإلايدؤيامك.مدلايفنيتوربلا

ضيرملاةجلاعميفحجنيالدقيئاودلاجالعلاّنأكلذىلإفضأ.ضيرملاىلعهالعأةروكذملاضارعألانميأرهظيالةريثكتالاحيف،نكلو

.ةنمزملانولوقلاةحرقتالاحنم(%30–20)ةجلاعميفيحارجلالخدتلاديفينيحيف،هئافشو

DietaryTherapy)يحرقتلاجنلوقلاىضرملةيئاذغلاةجلاعملا of Ulcerative Colitis)

لالخءاذغلاتالجسمادختسابكلذو؛اهتايمكوةيذغألاعاونأنمضيرملاهلوانتيامةعباتمو،يحّرقتلاجنلوقلاىضرمةيذغتبمامتهالابنجتب

.ةلوانتملاتارعسلاونيتوربلاتايمكنّيبتيتلا،ةيضاملاةعاسنيرشعلاوعبرألا

،نولوقلاتاحّرقتوتاباهتلالاىلعةرطيسلاومكحتلاىلإفدهتيهو،ضرملااذهنمضيرملاءافشيفًالعافًاماهسإةيئاذغلاةجلاعملامهست

.تاباهتلالاءافشةعرسىلعدعاستيتلاةيئاذغلارصانعلانمضيرملاةجاحلماكبءافولاىلإةفاضإلاب

:اهلوانتنععانتمالامهيلعنيعتييتلاةيذغألاكلذكو،اهلوانتيحّرقتلاجنلوقلاىضرملنكمييتلاةيذغأللنايبيتأياميفو

.ةعرسبهطاشنوهتحصةداعتساو،هدقفامضيوعتىلعهدعاستيتلاتارعسلانمةريبكتايمكبضيرملادادمإبجي:ةقاطلاتاجاحـ1

.مويلايفرعس(3600–2400)نيباملوانتينأضيرمللنكميو



utrition of Gastrointestinal Patients 433طملا*امــضةيذغتضلا Nutrition of Gastrointestinal Pati .. ازاهجلاىضرمةيذغت12

مسجلاتانيتوربنمهدقفامضيوعتو،حورقلامائتلاىلعهدعاستل،نيتوربلانمةريبكتايمكبضيرملاديوزتبجي:نيتوربلاتاجاح-2

.مسجلانزونممارجوليكلكلنيتوربمارج(5.1–1)نيبامًايمويضيرملالوانتينأبىصويو.ةفلتخملا

ضعبتحضوأذإ؛امهلّمحتيالضيرملاناكاذإ،ةيئاذغلاةبجولانمبيلحلاوضيبلاءانثتسابجي:بيلحلاوضيبلاتاجاح-3

يفدوجوملا(زوتكاللالّمحتمدع)زوتكاللاركسصاصتماءوسةلكشمنوناعييحّرقتلاجنلوقلاىضرممظعمنأتاساردلا

ةيئاذغلاميعدتلاتافصومادختسالضيرملاهيجوتةلاحلاهذهيفنكميو.)Lactase(زيتكاللاميزنإفازنتسابيلصلسلل،بيلحلا

(NutritionalSupplement Formulas)يدابزلانبلوأ،بئارلانبللاضيرملاءاطعإًاضيأنكمي.تارعسلاونيتوربلابهديوزتل؛.

يتلاديدحلاتامغدمىلإةفاضإلاب،نداعملاوتانيماتيفلا(صارقأ)تامغدمضيرملالوانتبىصوي:تانيماتيفلاونداعملاتاجاح-4

ءاطعإًاضيأنكمي،ايمينألابةباصإللهضّرعيدقاّمم،صاصتمالاءوسولاهسإلايناعيهنأل؛ةدروألاقيرطنعضيرملااهؤاطعإنكمي

.ةدروألاقيرطنعيبنيماتيفضيرملا

هكاوفلاو،ةيئاذغلافايلألا:لثم،ءاعمأللةنطبملاةيطاخملاةجسنأللًاجيهتببستيتلااهعيمجةيذغألاءانثتسابجي:ىرخأةيذغأ-5

.اههباشامو،تاللخملاو،ةطشلاو،تاراهبلاو،ةجزاطلاتاوارضخلاو،ةجزاطلا

يمضهلازاهجلاةحارإىلعدعاسيكلذنأل،ةريبكةيئاذغتابجوثالثنًمالدب،ةريغصةيئاذغتابجوتًسايمويضيرملالوانتينأبىصويو

ةيئاذغلاتابجولالوانتيحّرقتلاجنلوقلاىضرملنكمي،ماعهجوبو.ةيئاذغلارصانعلانمةدافتسالاوصاصتمالالدعمنمديزيو،(ءاعمألا)

ةيئاذغلاةجلاعملابحاصيو.(6–12)لودجلارظنا،ةليلقلاةيئاذغلافايلألاتاذوأ،(2–12)لودجلايفامكةفيرحلاداوملانمةيلاخلاةفيفخلا

ءاودللضيرملابجتسيملو،ةمّدقتمةلحرميفضرملاناكاذإيحارجلالخدتلاىلإجاتحيدقضيرملانأالإ،ةيبطلاريقاقعلاضعبلوانتةداع

هيدلةلضفملاةيذغألاميدقتو،ةيسفنوةيفطاعلكاشمدوجومدعو،هبةرسألادارفأمامتهاو،ضيرمللةيسفنلاةحارلاّدَعُتو.ةيئاذغلاةجلاعملاو

.هئافشىلعدعاستيتلالماوعلانّمدَعُتاهلك،هتبغربسح

ركذلافنآلانوركضرمةلاحيفمّدقتيتلااهسفنةيئاذغلاةبجولاضيرملاءاطعإنكميف،داحلايحّرقتلاجنلوقلاىضرمىلإةبسنلاباّمأ

فايلألاةليلقةبجولوانتكلذيلي،مفلابنداعملاوتانيماتيفلاتامغدملوانتىلإةفاضإلاب،(مويساتوبلاومويدوصلاوزوكولجلايوحتةيديروةيذغت)

ضيوعتلكلذو،ةعونتملاةيذغألانمةيفاكتايمكلوانتعم،ضرملانمءافشلادعبةيعيبطلاهتبجولوانتىلإضيرملادوعينأبجيو.نيتوربلابةينغ

.مسجلااهدقفيتلااهعيمجةيئاذغلارصانعلا

،مسجلايفءاملاومويدوصلاسابتحابّبست(بيبطلاةراشتسادعب)يحّرقتلاجنلوقلاةجلاعميفةمدختسملاةيودألانأانههركذردجياّممو

:لثم،ضيرمللتالكشملاضعبببستدقجالعلايفةمدختسملاةيودألاضعبّنأامك،ضيرملاءاذغيفةيئاذغلارصانعلاهذهليلقتبلطتياّمم

.لكأللةيهشلانادقفو،نايثغلا

(Hemorrhoids)ريساوبلا-ج

لخاد)ةيلخادنوكتنأاّمإيهو،(AnalSphincter)ةيجرشلاةرصاعلاةلضعلالوحعقت،تاءوتنوأسايكأةروصىلعةخفتنمةيومدةيعوأيه

نيبريساوبلابةباصإلارثكت.(4-12)لكشلارظنا،باصملاصخشللتاقياضموأ،مالآةيأًانايحأثدحتالدقو،ةيجراخاّمإو،(جرشلاةحتف

.لافطألانمًاريبكًاددعنبجنأيتاللالماوحلاءاسنلاكلذكو،ةليوطًاددُمنوفقيوأنوسلجييذلانامسلاصاخشألا

ضارعألثمتتو.اهيفةيومدلاةيعوألاخافتنادنعدّدمتييدلجءاطغدوجوبزيمتييذلا(Ple)روسانلامساةيجراخلاريساوبلاىلعقلطُي

.جرشلاةحتفلوحةيمحلتاءوتننوكتو،جرشلاةحتفدنعةكحثودحو،زاربلاعمطاخمومدجورخو،(روسانلا)طّوغتلادنعملأبروعشلايفريساوبلا
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.ةيجراخلاريساوبلاوةيلخادلاريساوبلاعيضاوم:)4-12(لكشلا

&Krause,1984:ردصملا) Mahan)

DietaryTherapy)ريساوبللةيئاذغلاةجلاعملا of Hemorrhoids)

زاربلابلصتيدؤيذإ:كاسمإلاثودحعنمتيتلاةيذغألاميدقتىلإريساوبلل(طقفضرملاضارعأفيفخت)ةيئاذغلاةجلاعملافدهت

.طّوغتلاءانثأىفدئازلاطغضلاةجيتن،فيزنثودحىلإةبلطلاةيذغألاو

:يتآلايفريساوبللةيئاذغلاةجلاعملالثمتت

.نولوقلاجيهتاهنأل؛لجفلاو،ريجرجلاو،تاركلا:لثم،ةنشخلافايلألابنجتعم،ةيئاذغلافايلألابةينغلاةيذغألالوانت-1

.طّوغتلادنعطغضلاليلقتو،كاسمإلانمةياقوللىرخألئاوسةيأوأ،ًايمويءامباوكأ(10-8)لوانت-2

.همجحةدايزو،زاربلاةيرطتةيغب؛(AgentsBulking)زاربللةمخضملاداوملالوانت-3

ىصويهنإف،كاسمإلانمةياقوللو،ةنشخًافايلأيوحتيتلاةيذغألاو،لفالفلاو،تاراهبلا:لثم،نولوقللةجّيهملاةيذغألالوانتبنجت-4

،نيدلارمقريصع:لثم،ءاعمأللةنيلملالئاوسلانم(ًاليلمونلادنعرخآلاو،مونلانمظاقيتسالادنعحابصلايفدحاو)نيبوكبرشب

.اهلثاميامو،يدنهلارمتلاو،شمشملاو

.فايلألاةليلقلاوتالضفلاةليلقلاةيئاذغلاتابجولانعءانغتسالاىلإ(رانلاكةقرحبروعشلا)ةداحلاريساوبلاةلاحيفضيرملاجاتحيدق

لئادبلاماظنبًاداشرتساةبجولاهذهتططخدقو،ريساوبلانوناعينيذلاىضرمللةيئاذغلافايلألابةينغةيئاذغةبجو(8-12)لودجلاحضويو

بيبطلافارشإبةلاحللةبسانملاةيودألاضيرملالوانتةداعيئاذغلاجالعلابحاصي.(7–12)لودجلاو،(2-4)لودجلايفامكةيئاذغلا

.يومدفيزنوقزمتثودحىلإيدؤياّمم،جرشلاةحتفلةنطبملاتالضعللًافعضبّبسيدقةليوطةّدمءاعمألاتانيلمضعبمادختسانأل،صصختملا

هكاوفلاو،ةلاخنلاو،رمسألازبخلا:لثم)فايلألابةينغلاةيذغألالوانتنمراثكإلاقيرطنعريساوبلابةباصإلانمةياقولانكمي،ماعهجوبو

طغضلابنجتو،ةليوطةّدمفوقولاوأةليقثلاءايشألاعفربنجتو،رمتسميرودوحنىلعةيضايرلاةطشنألاةسراممو،(تاوارضخلاو،ةرشقملاريغ

.قئاقد5نمرثكأطّوغتللمامحلايفةليوطةّدمباصملاسولجوأ،طّوغتلاءانثأ

(Constipation)كلاسمالا-د

لقأىلإهيدلطّوغتلاتارمددعلقاذإكاسمإلابًاباصمصخشلّادَعُيو.زربتلاةبوعصىلإيدؤياّمم،زاربللبلصتثودحهنأبكاسمإلافّرعي

ةجراخلازاربلاةيمكتناكوأ،مايأةثالثةّدمطّوغتيملاذإوأ،(فايلألابةينغلاةيذغألانمةريبكتايمكلوانتيهنأعم)عوبسألايفتاّرمثالثنم

مويلاحابصيفةظيلغلاءاعمألاىلإلصت(زاربلا)ًاحابصةلوانتملاةيذغألاتافلخمّنإف،ةيعيبطلاةلاحلايفو.(ًامارج35نملقأ)ًادجةليلقًايموي

ثدحي،ًالثمف.هتيمكوماعطلاعونكلذيفرثؤيو،ماعطلالوانتنمةعاس(72-24)ّيضُمدعبةيعيبطةروصبطّوغتلاثدحي،ماعهجوبو.يلاتلا

ءاملانمةريبكةيمكصتمتو،يمضهلازاهجلاتاميزنإلعفبمضهلامواقتاهنأل،ةيئاذغلافايلألابةينغلاةيذغألالوانتلاحيفعرسأةروصبطّوغتلا

.فايلألاةليلقةيئاذغتابجولوانتلاحيفحيحصسكعلاو،يمضهلازاهجلالخاد
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وأ،ةقيقدلاءاعمألاوأ،(نولوقلا)ةظيلغلاءاعمألاةباصإو،ةيضايرلاةطشنألاةسراممةلق:اهنم،كاسمإلاثودحبّبسُتةّدعلماوعدجوت

رصانعلاصقنو،مدلايفمويسلاكلاىوتسمعافتراو،(Uremia)(مدلايفانيلوبلاةبسنعافترا)مدلانلوبتو،ضارمألاضعببرشعينثالاوأ،ةدعملا

ةّدمةضومحلاتاداضمو،موينملألاومويسلاكلاوديدحلايوحتيتلاكلتةصاخ،ةيودألاضعبمادختساو،(مدلايفمويساتوبلاضافخنا)ةيئاذغلا

،(ةيسفن)ةيبصعتابارطضاثودحلاحيفكاسمإلابصخشلاباصيامك،ةبجولايفةيئاذغلافايلألاةلقو،يبصعلارتوتلاوأ،داهجإلاو،ةليوط

.لمحلاةرتفلالخكاسمإلابءاسنلاضعبباصتدقو.ةيقردراجلاوأةيقردلاةدغلاتازارفإضافخناك:ةينومرهلاتابارطضالاوأ،بائتكالا:لثمنم

لوانتةلقوأ،ةيئاذغلاتابجولالوانتديعاومماظتنامدع:لثم،أطخلاةيئاذغلاتاداعلاببسبكاسمإلابنوباصيصاخشألاضعبّنأكلذىلإفضأ

.ةيركسلاتابورشملاو،تايولحلاك،ةزكرملاةيركسلاةيذغألالوانتيفطارفإلاوأ،لئاوسلا

DietaryTherapy)كلاسماللةيتاتغلاةجلاعملا of Constipation)

مسجلاجراخهقالزناةلوهسىلعدعاسياّمم،هتوارطوزاربلامجحةدايزو،ةيئاذغلاةبجولايففايلألاةيمكةدايزىلإةجلاعملاهذهفدهت

رادجيفءاسلملاتالضعلافعضةجيتنأشنييذلا)AtonicConstipation(يئاخرتسالاكاسمإلاةلاحيفةيئاذغلاةجلاعملاديفت.طّوغتلاءانثأيف

ىصويلب،ةيئاذغلافايلألابةينغلاةيئاذغلاةبجولالوانتىلعكاسمإلاجالعرصتقيالو.جرشلاةحتفىلإتالضفلاعفدىلعاهتردقمدعو،ءاعمألا

ًاديجماعطلاغضمو،(ءاملا)لئاوسلانمةريبكتايمكلوانتو،طّوغتلاديعاومو،ماعطلاديعاومميظنت:لثم،ةيحصلاةيئاذغلاتاداعلاضعبعابتاب

ةجلاعمل(Laxatives)تانيلملالوانتىلإىضرملاضعبجاتحيدقو،ةيضايرلاةطشنألاةسراممو،ةحارلاىلإدولخلانعًالضف،لكألاءانثأيف

ثودحوهكاسمإلاّدرمناكاذإيحارجلالخدتلاىلإًانايحأضيرملاجاتحيدقو،ةيئاذغلافايلألابةينغلاةيئاذغلاتابجولاكلذكو،كاسمإلا

Spasmic) يصلقتلاكاسمإلاوأ ،)Obstructive Constipation( يدادسنالاكاسمإلابفرعياميف،(هدادسناوأنولوقلاقيض)ءاعمألايفدادسنا

Constpation)،وأ،ةيناطرسماروأدوجوىلإًابلاغيدادسنالاكاسمإلاببسىزعُي.ةيئاذغلافايلألانمةريبكتايمكلوانتبهتّدحدادزتيذلا

.ةحارجلابةلازإلابلطتي(Impaction)دادسناوأ،(Adhesions)(ماحتلا)تاقاصتلا

يب9خاللي9--

لكلنايبيتأياميفو.اهبنجتمهيلعنيعتيىرخأةعومجمبناجىلإ،اهلوانتبكاسمإلاىضرملحمسييتلاةيذغألانمةريبكةعومجمدجوت

:امهنم

نبلوأ،بئارلابيلحلاوأ،نهدلايلاخلابيلحلاوأ،ىلعأدحك(%2)نهدلاطسوتملابيلحلانمنيبوكلوانتضيرمللنكمي:بيلحلا-1

.كاسمإلابّبسيبيلحلانأسانلاضعبداقتعانممغرلاىلع،يدابزلا

ةضيب)ضيبلاو،ءارمحلاموحللاو،نجاودلاو،كامسألا:لثم،(ةيفاصلاموحللانملئادب6)اهعيمجموحللاعاونألوانتنكمي:موحللا-2

،تيزلايفبلعملاكمسلاو،ةيلقملاموحللابنجتبجي،نكلو.ةنشخلاينادوسلالوفلاةدبزو،تايلوقبلاكلذكو،(ًايمويةدحاو

وأقوقربلالوانتّنأنّيبتدقو.ةيئاذغلافايلأللًاديجًاردصمّدَعُتاهنأل؛(ًايمويصصح4-2)هكاوفلالوانتنمراثكإلابىصويهكاوفلا-3

جورخىلعدعاست(Dihydroxyphenylsatin)ةنيلمداومىلعيوتحيهنأل؛كاسمإلاجلاعياّمم،اهتكرحوءاعمألاطاشننمديزيهريصع

،نيدلارمقو،يدنهلارمتلاو،نيتلاو،بيبزلاو،شمشملا:لثم،اهتيلعافواهريثأتيفقوقّربلالثامتيتلاهكاوفلانمديدعلاكلانهو.زاربلا

ىلعاهئاوتحاىلإًارظن،ىرثمكلاو،خوخلاو،شمشملاو،حافتلاريشقتنودنماهلوانتبىصوييتلاهكاوفلانمو.ةفاجلااهتروصبةصاخ

.ةرشقملاهكاوفلاووداكوفألالوانتنععانتمالابجي،لباقملايفو.فايلألانمةريبكتايمك

ةفورعملاتاوارضخلاعاونأيوتحتو.ةيئاذغلافايلألابةينغاهنأل؛(ًايمويصصح5-3)تاوارضخلالوانتنمراثكإلابجي:تاوارضخلا-4

،اذل:فايلألانمةديجتايمكىلع(ايلوصافلاو،خنابسلاو،فوفلملاو،ةزهاجلامطامطلاو،سفركلاو،رزجلاو،يلوكوربلا:لثم)اهعيمج

.ديدحتنودنمةيئاذغلاهتبجويفبغرييذلاتاوارضخلاعونرايتخاضيرمللنكمي

ةلاخنو،(اهترشقعم)ةزوبخملاساسطاطبلاو،نافوشلاو،ةلماكلابوبحلاو،رمسألازبخلالوانتنمراثكإلابىصوي:تايوشنلاوزبخلا-5

بجيو.(ًايمويةصح11-6)ةيئاذغلافايلألاباهانغىلإًارظن،ةلماكلاةبحلانمةعونصملابوبحلاتاجتنمو،ينبلازرألاو،بوبحلا

.ةبيرغلاوكيكلابنجتكلذكو،لوماصلاوضيبألازبخلالثم،(Refined)(ىقنملا)رّركملاقيقدلانمعونصملازبخلابنجت
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،ةدشقلاو،ةدبزلاو،نيرجراملا:لثم،(ًايمويصصح6-5)ةيعيبطلاةلاحلايفاهبىصوملانهدلاتايمكلوانتضيرمللنكمي:نوهدلا-6

ةيمكديزتالأبجيف،فايلألاةليلقلاةبجولايفنهدلاةيمكضفخنّيعتلاحيفو.زينوياملاو،نوتيزلاو،تارّسكملاو،ةيتابنلاتويزلاو

.ةريغصياشقعالم3ىلعةفاضملانهدلا

يتلا(Phytates)تاتيفلاىلعيوتحتاهنأةصاخ،لادتعاباهمادختسابىصوي،اذل.ةيئاذغلافايلأللًازكرمًاردصمةلاخنلاّدَعُت:ةلاخنلا-7

نأكلذىلإفضأ.يمضهلازاهجلايف(مويسينغملاو،كنزلاو،ديدحلاو،مويسلاكلا)نداعملاضعبصاصتمالدعمضفخىلعلمعت

ةيمكحوارتتنأبىصوي،اذل؛ءاعمألادادسناو،(لبطتلا)تازاغلابنطبلاءالتماو،يمضهلازاهجللًاجيهتببسيةلاخنلالوانتيفطارفإلا

ةدحاوةدئامةقعلمىلعلوألامويلايفرضتقيثيحب،ةيجيردتةروصبكلذمتينأو،ةدئامقعالم(4-2)نيبًايمويةلوانتملاةلاخنلا

ةيذغأوأ،ءاسحلاوأ،ريصعلاىلإاهتفاضإبةلاخنلالوانتًابلاغمتيو.مويلايفقعالم(4–2)ىلإلصتنأىلإةيمكلادادزتّمث،طقف

.ةيذغألانماهريغوأ،راطفإلابوبح

لوانتينأبىصويو.كاسمإلاةجلاعمىلعدعاسياّمم،نولوقلايفصتمتاهنأل،لئاوسلانمةريبكةيمكلوانتضيرملليغبني:لئاوسلا-8

،ةوهقلاو،هكاوفلارئاصعو،(مويباوكأ3–2)بيلحلاو،(مويباوكأ8-6)ءاملالمشت،لئاوسلانمباوكأ(10-8)ًايمويضيرملا

اههبنيفءاعمألاىلإةرشابمبهذيهنأل،ًاحابصمونلانمظاقيتسالادعبةرشابمءاملانمدحاوبوكبرشبًاضيأىصوي.اهريغو،ياشلاو

.ميقتسملاىلإتالضفلاعفدل

.اهلضفييتلاءاسحلاعاونألوانتضيرمللنكمي:ءاسحلا-9

ةرّركملابوبحلاو،ةظوبلا:لثم،فايلألابةينغلاةيئاذغلاةبجولانماهؤانثتسابجيىتلاةيذغألانمديدعلادجوي.ةعونمملاةيذغألا-10

.اهلثاميامو،ضيبألازبخلاو،ةبيرغلاو،كيكلاو،ضيبألاقيقدلانمةعونصملاتازوبخملاو،ةنوركملاو،ضيبألازرألاك،ًاديج

PlanningofHigh)ةيئاذغلافايلألابةينغةيئاذغةبجوطيطخت Dietary Fiber Diet)

ةينغلاةيئاذغلالئادبلاتاعومجمو،(1-4)لكشلايفامكيمرهلاءاذغلادشرمبًاداشرتسا،ةيئاذغلافايلألابةينغةبجوطيطختنكمي

ًامارج38)ةيئاذغلافايلألابةينغةيئاذغةبجولًاجذومن(8-12)لودجلاحضويو.(7-12)لودجلاو،(2-4)لودجلايفامكةيئاذغلافايلألاب

.(ةيئاذغلافايلألانم

Advicesfor)كلاسمإلانمةياقوللحئاصن Constipation Prevention)

:كاسمإلانمةياقوللةمهملاتاداشرإلاوحئاصنلاضعبهذه

.ةيئاذغلافايلألابةينغلاكلتةصاخ،ًايمويتاوارضخلاوهكاوفلالوانتىلعصرحلا-1

تالضفلاعفدلهسُياّمم،ءاعمألاةكرحطشنتاهنأل،هنسوصخشلاةحصبسانيامب،ةرمتسموةيرودةروصبةيضايرلاةطشنألاةسرامم-2

.ميقتسملاىلإ

.ةيدسجلاوأ،ةيبصعلاوأ،ةينهذلاوأ،ةيسفنلاطوغضللضّرعتلابنجت-3

.نامسلاصاخشألاىلإةبسنلابيلاثملانزولاىلإلوصوللمسجلانزوضفخ-4

.مامحلاىلإباهذلايفةبغرلالهاجتراركتمدعو،ًاحابصمامحلاىلإباهذلاديعاوميفماظتنالا-5

عفدىلعةردقلااهدقفياّمم،ءاعمألارادجتالضعفعضيةليوطةّدماهلوانتنأل؛بيبطلاةراشتسابالإةنّيلملاةيودألالوانتمدع-6

.ميقتسملاىلإتالضفلا

.ةيساسألاةيئاذغلاتابجولالوانتديعاوميفماظتنالا-7
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.كاسمإلابّبسُيامهيفطارفإلانأل؛بيبطلافارشإبلوبللةّردُملاوأةئدهملاريقاقعلالوانت-8

جورخليهستو،يمضهلازاهجلاةكرحطيشنتل،ًاحابصقيرلاىلع(م925،ةفرغلاةرارحةجرديف)ئفادلاءاملانمريبكبوكبرش-9

.تالضفلا

IrritableBowel)(يبصعلانولوقلا)جيهتملانولوقلاةمزالتم-ـه Syndrome)

اذهلعئاشلامسالانكلو،(SpasticColitis)يصلقتلاجنلوقلاوأ،(SpasticColon)يصلقتلانولوقلا:اهنم،ضرملااذهلةريثكتايّمسُمدجوت

اّمم،نولوقلارادجتالضعيفتاصلقتثودحبزّيمتي،يمضهلازاهجلايفبارطضاثودحيبصعلانولوقلاينعيو.يبصعلانولوقلاوهضرمل

ريغتاريغتةيأثودحمدعىلإًارظن،يبصعلانولوقلاضرملسيئرلاببسلانآلاىتحفرعيالو.ميقتسملاىلإتالضفلارورمةقاعإىلإيدؤي

.مسجلاءاضعألةيعيبط

ضارعأرهظتو.نولوقللمظتنمريغرصلقتثودحىلإيدؤييذلا،ةيوعملاباصعألاتاياهنلطرفملازيفحتلاةجيتنيبصعلانولوقلاثدحي

نولوقلاثودحيفمهستيتلاىرخألالماوعلانمو.ةيفطاعتابارطضالوأ،ةليوطةّدمةيسفنطوغضىلإصخشلاضّرعتينيحًابلاغضرملااذه

،(ءاعمألاو،ةدعملا)يمضهلازاهجلاضارمأكلذكو،لوحكلاوأ،ةوهقلاوأ،ياشلاوأ،غبتلاوأ،ةنيلملاوأةلهسملاةيودألالوانتيفطارفإلاةيبصعلا

.ةحارلاةلقو،(مونلاةلق)مونلايفماظتنالامدعو،تاباهتلالاو،ةيويحلاتاداضملاو

.(لاهسإلاوأ،كاسمإلا)ضيرملااهيناعييتلاضرملاضارعأىلعيبصعلانولوقللةيئاذغلاةجلاعملافقوتت

SymptomsofIrritable)يبصعلانولوقلاضارعأ Bowel syndrome)

:يتآلايفيبصعلانولوقلاضارعألثمتت

.ةبقاعتمةروصبامهيلكوأ،كاسمإوأ،لاهسإثودح-1

.نايحألاضعبيفراوثلابروعشلا-2

.زاربلايفطاخملاروهظ-3

.نطبلاخافتنا-4

.ةدعملايفةقرحبروعشلا-5

مظعرسيأةقطنميفًابلاغمالآلارهظتو،تازاغلاوأزاربلاجورخدعبيفتختيهو،(ةفيفخوأ،ةداح)تاجنشتلاةجيتنمالآبروعشلا-6

.نطبلايفوأ،ةفقرحلا

.(ًانايحأضَرَعلااذهثدحي)ةدحاوةّرمتالضفلانمصلختلابضيرمللحمسيالاّمم،ةعطقتمةريغصلتكةروصىلعزاربلاجورخ-7

DietaryTherapy)يبصعلانولوقللةيئاذغلاةجلاعملا of Irritable Bowel Syndrome)

ىلإههابتناتفلكلذكو،اهيناعييتلاةيفطاعلاوةيسفنلاطوغضلاعيمجنمرّرحتلاىلعضيرملاةدعاسمةيئاذغلاةجلاعملاةيلمعقبست

نوناعييبصعلانولوقلاىضرممظعمنال:ةيئاذغلارصانعلانمهتجاحلماكضيرمللةيئاذغلاةبجولارفوتنابجي،اهعيمجلاوحالايفو

لوانتديعاوميفماظتنالادعاسيو،ضرملاةّدحنمديزتاهنأل،ةيذغألانمةريبكةعومجملوانتنمفوخلاو،اًيسفناطابحإو،نزولاضافخنا

ةيئاذغلاةجلاعمللنايبيتأياميفو.ضرملابةباصإلانمهتياقوو،ضيرملاةجلاعمىلع(مامحلالوخد)تالضفلانمصلختلاديعاومو،ماعطلا
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كلاسمالاةلاحيفيبصعلانولوقللةيتاذلاغلاةجلاعملا

نولوقلالصوحتضرموأ،ريساوبلاوأ،كاسمإلابةباصإلالاحيفةيئاذغلافايلألابةينغتابجولوانتيبصعلانولوقلاضيرمىلعنّيعتي

،نولوقلالخادطغضلاللقياّمم،هتيرطتوزاربلاةيمكةدايزو،ءاملاصاصتماىلعةيئاذغلافايلألالمعتذإ،(8-12)لودجلارظنا،(جاترلا)

ضعبيصويو.ىضرملاضعببسانيالدقفايلألابةينغلاةيذغألالوانتبكاسمإلاةجلاعمنأبًاملع،جرشلاةحتفلالخنمتالضفلاجورخلهسيو

.نوهدلانمىوتحملاةليلقةيئاذغلافايلألابةينغلاةيئاذغلاةبجولانوكتنأبةيذغتلاييصاصتخا

هكاوفلالوانتبضيرملاىصويو.اهريغو،تاوارضخلاو،هكاوفلاو،رمسألازبخلاو،ةلماكلابوبحلاو،ةلاخنلاىفةرثكبةيئاذغلافايلألادجوت

ضعبىوتحمحضوييذلا(7–12)لودجلارظنا،اهنمةففجملاةصاخ،يدنهلارمتلاو،نيدلارمقو،قوقّربلاو،نيتلاو،شمشملا:لثم،ةنّيلملا

.ةيئاذغلافايلألانمةيذغألا

ةلاخنلانمةدحاولا(ةريغصلاةقعلملا)ياشلاةقعلميوتحتثيح،ًايمويةيئاذغلافايلألانمًامارج(40–20)لوانتبىصوي،ماعهجوبو

.بيبطلاةراشتسادعبةنّيلملاةيودألالوانتضيرمللنكميو.كاسمإلاةجلاعميفلئاوسلابرشنمراثكإلاديفيامك،فايلألانممارج24وحنىلع

:(ةيحصلاةلاحلاورمعللًاعبت)ةحابسلاويشملاةصاخ،ةيضايرلاةطشنألاةسرامميبصعلانولوقلاىضرمىلعنيعتي،اهعيمجلاوحألايفو

.ةيعيبطلاءاعمألاةكرحطشنتاهنأل

لاهسالاةلاحيفيبصعلانولوقللةيتاذلاغلاةجلاعملا

،ةفيرحلاداوملانمةيلاخلاةفيفخلاةيئاذغلاتابجولالوانتبلاهسإلانوناعينيذلايبصعلانولوقلاىضرمةثيدحلاتاساردلاتصوأ

يفةصاخ،لاهسإلاةّدحنمللقيو،هجورخلدعمءاطبإىلعدعاسياّمم،زاربلاماوقةفاثكنمديزييذلانيتكبلافايلأنمىوتحملاةطسوتملاو

(LomotiDiphenoxylate)بكرملوانتديفيو،رزجلاوحافتلالثم،هكاوفلانمديدعلايفنيتكبلادجوي.(2–12)لودجلارظنا،ةلدتعملاتالاحلا

.ءاعمألاطاشننمديزتاهنأل،ًافنآركذامك،ةيضايرلاةطشنألاةسراممبًاضيأىصوي.ةداحلاتالاحلايف

ضيرملالثامتدعباهيطاعتنًعاروففقوتلابجيو،بيبطلاةراشتسادعبكلذو،لاهسإلايفمكحتللةيودألالوانتىلإىضرملاضعبجاتحيدق

خافتنالةببسملاكلتةصاخ،مهبرضتيتلاةيذغألاعيمجبنجتيبصعلانولوقلاىضرمىلعنيعتي،لباقملايفو.مسجلااهيلعداتعياليكل؛ءافشلل
وحوم

،هتاجتنموبيلحلاكنولوقلاجيهتىلعلمعتيتلاةيذغالاكلذكو.تايلوقبلاو،لجفلاو،ريجرجلاو،تاركلاو،بنركلاو،طيبنرقلا:لثم،تازاغلاونطبلا

.اهبمويسلاكلابةينغىرخأةيذغألادبتسانكميثيح

بنجتكلذكو،مهتايحينسلالخةيرودوةرّركتمةروصبثدحييذلاضرملااذهعمفيكتلايبصعلانولوقلاىضرمليغبني،ماعهجوبو

.ةئداهةروصباهعملماعتلاو،ةيلقعلاوةيسفنلاطوغضللضّرعتلا

(Diarrhea)لاهسالا-و

مضهلايتيلمعفعضو،ءاعمألالالخهرورمةعرسىلإيدؤييذلارمألا،ةيئامةروصبحبصيلزاربلايفةلويسوةنويلثودحلاهسإلابدصقي

يفنيعتي،اذل؛طّوغتلاتارمددعو،زاربلاةيمكنمديزي،ءامللصاصتماثودحنودنمنولوقلالالخزاربللعيرسلارورملانأامك.سلصاصتمالاو

.(نداعم)تاتيلورتكلاولئاوسنممسجلاهدقفامضيوعتلاهسإلابةباصإلالاح

:امه،نيمسقلاهسإلامسقي

،تاباهتلالاةجيتنءاعمألارادجصلقتببسبثدحيو،نمزملالاهسإلانمةّدحلقأداحلالاهسإلاّدَعُي:(AcuteDiarrhea)داحلالاهسإلا-1

لاهسإلارمتسي.داهجإوأ،ةيسفنطوغضلضّرعتيوأ،(Irritants)(تاريثم)تاجّيهملهؤاعمأضّرعتتيذلايداعلاصخشلاًابلاغبيصيو

.ءاودلالوانتىلإجاتحيدقصخشلانكلو،لاهسإلاةّدحنمففختنأةيئاذغلاةجلاعمللنكميو،ةعاس24ىلعديزتالةّدمًابلاغداحلا
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ررضوأ،ءاعمأللةنطبملاةيطاخملاةيشغألايففلتوأ،ررضثودحةجيتنلاهسإلااذهثدحي:(ChronicDiarrhea)نمزملالاهسإلا-2

بيبطلاةراشتساضيرملاىلعنيعتيو،ةعاس48ىلعديزتةّدمًابلاغرمتسيوهو،مسجلاءاضعأنماهريغوأ،سايركنبلاوأ،دبكلايف

.بسانملاءاودلالوانتو،لاهسإللبّبسُملاضرملاصيخشتل

داحلالاهسإلابابسأ

:يتأياميفداحلالاهسإلابابسألامجإنكمي

.ماعطلالوانتيفطارفإلاـ1

.ةيويحلاتاداضملاةصاخ،ةيودألاضعبوأ،تاراهبلاوأ،ةبسانملاريغةيذغألالوانت-2

.ءاعمألايفةصاخ،يمضهلازاهجلايفنفعتثودح-3

.ةيسفنلاطوغضلاوأ،داهجإلاوأ،يبصعلاجيهتلا-5

ةيدوقنعلاتارّوكملاو،(Shigela)الجيشلاو،(Salmonella)الينوملاسلا:لثم،ايريتكبلاوأ،ةيبوركيملامومسلابةثولملاةيذغألالوانت-6

(S.Aerus)،أوE.Col،هجّيهتو(ءاعمألاوةدعملا)يمضهلازاهجلاةراثإىلعلمعتيتلا(ةراحلاءاوجألايًفابلاغثدحي)تاسوريفلاضعبو

.ناسنإلايف

.(ًايموينييفاكمارجيللم300نمرثكأ)نييفاكلالوانتيفصاخشألاضعبطارفإ-7

.ةريبكتايمكبةلهسملاةيودألالوانت-8

،(Atropabelladonna)نسحلاتستابنو،(Amanitaphalloides)رطف:لثم،ةماسلاةيذغألاوأ،ةلهسملاةيذغألاضعبلوانتىفطارفإلا-9

.(AConite)يشيبلاروذجو

نمزملالاهسإلابابسأ

:يتأياميفنمزملالاهسإلابابسألامجإنكمي

.دبكلافيلتوأ،ناطرسلاك:سايركنبلاوأ،دبكلايفًانمزُمًاضرموأ،ًاررضبّبسُياّمم،ةليوطةّدممومسلابةثولملاةيذغألالوانت-1

.(ParasiteInvasion)تايليفطلاوزغ-2

باهتلاو،ةنمزملاةحرقلاو،(Hepatitis)يئابولادبكلاباهتلاو،ديقفيتلاىمحو،(Tuberculosis)للشلا:لثم،ضارمألاضعببةباصإلا-3

نولوقلالصوحتو،(يبصعلانولوقلا)جيهتملانولوقلاةمزالتمو،نوركضرمو،كايلسلاسمضرمو،)IleitisRegional(يفئافللاءزجلا

.اهريغو،نردلاو،روكرويشاوكلاو،يركسلاو،نولوقلاناطرسو،(جترلاباهتلا)

.ءاعمألارادجلالخنهدلاصاصتمالدعمفعضكلذكو،زوتكاللالّمحتمدعضرمبةباصإلا-4

.تانيلملاو،ديدحلاتامغدمو،بلقلاةيودأةصاخ،ةليوطةّدمةيودألاضعبلامعتسا-5
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DietaryTherapy)داحلالاهساللةيتاتغلاةجلاعملا of Acute Diarrhea)

ةلاحيفةيئاذغلاةجلاعملالامجإنكميو.هلبّبسُملاةلازإىلإفدهتيهو،نمزملاو،داحلا:هيعونبلاهسإللةيئاذغلاةجلاعملاهباشتت

:يتأياميفداحلالاهسإلا

ةيمكءانثألاهذهيفضيرملاىطعيو.يمضهلازاهجلاةحارإلكلذو:لاهسإلاةّدشلًاعبتةعاس)48–24(نيبحوارتتةّدمضيرملامايصـ1

.ؤيقتلالاحيفةدروألاقيرطنعتاتيلورتكلإلابةينغلاليلاحملاكلذكو،(ءاملاو،ياشلاو،ءاسحلاو،محللاقرم)لئاوسلانمةريبك

ةليلقلا)فايلألاةليلقلاةيئاذغلاتابجولاىلإلاقتنالاّمث،(2–5)لودجلارظنا،ةعاس24ةّدمةيفاصلاةلئاسلاةيئاذغلاةبجولاميدقت-2
وم

نمةريبكةيمكىلعةبجولايوتحتنأبجي،ىرخأةرابعبو.ةيرارحلاتارعسلاوتانيتوربلابةينغلاو،(6–12)لودجلارظنا،(تالضفلا

.ةيبناجتاريثأتةيأهلببسيالناكاذإلئاسلابيلحلالوانتًاضيأضيرمللنكمي.ضيبلاونابجألاوةفلتخملاموحللا

.زاربلاعمتاتيلورتكلإلاولئاوسلانمدقافلاضيوعتل

.لاهسإلاجالعيفزوملاديفيامك.(تاعاس4–2لك)حافتلاةصلصوأ،جزاطلاحافتلالثم،نيتكبلابةينغلاهكاوفلالوانت-4

نممسجلاهدقفامضيوعتو،فافجلاةجلاعملكلذو،مويساتوبلارصنعاهيلإًافاضمةيحلمليلاحمةيادبلاذنمضيرملاءاطعإ-5

.تاتيلورتكلإ

نعاّمإىطعتيهو،تانيماتيفلاونيتوربلافازنتسانمّدحلل؛زوكولجلاو،جنيماتيفو،ةبكرملابتانيماتيفةعومجمضيرملاءاطعإ-6

.بيبطلاهررقياملًاعبت،(صخشلاىلعاهصقنضارعأروهظدنع)ديرولاقيرطنعاّمإو،مفلاقيرط

؛%3ةينيمأضامحألولحمىلإضيرملاجاتحي،ةعاس72نمرثكأرمتستيتلا(ةيوعملاريغةيذغتلا)ةدروألاقيرطنعةيذغتلالاحيف-7

.ةينيتوربلامسجلاةجسنأمّدهترارمتساعنمل

.(تارعسلاونيتوربلابةينغو،فايلألاةليلق)ًايجيردتضيرملاىلإمّدقتيتلاةيئاذغلاتابجولاةيمكدادزت،لاهسإلاءافتخادنع-8

تابورشملاو،(لوتنياملاو،لوتيبروسلا)ركسلالئادبو،ةيئاذغلافايلألاو،بيلحلا:لثم،لاهسإلاةّدحنمديزتيتلاةيذغألالوانتبنجت-9

.ةيزاغلا

.نامرلاريصعوياشلالثم،ةجسنأللضباقلاريثأتلايذ(Tannin)نيناتلابةينغلاةيذغألالوانتنمراثكإلا-10

رمتسيو،مفلابةيذغألالوانتةرشابمفقويهنإف،ةدرطمةروصبلاهسإلارارمتساب(ةيئاذغلاةبجولالوانتدعب)ضيرملارعشلاحيف-11

.ةيديرولاةيذغتلايف

DietaryTherapy)نمزملالاهساللةيتاتغلاةجلاعملا of Chronic Diarrhea)

:يتأياميفنمزملالاهسإلاةلاحيفةيئاذغلاةجلاعملالامجإنكمي

.(6–12)لودجلارظنا،لاهسإلاةرتفءانثأيف(تالضفلاةليلقلا)فايلألاةليلقلاةيئاذغلاتابجولاضيرملالوانت-1

،(سطاطبلاو،ةنوركملاو،زرألا)تايوشنلاو،(مورفملامحللاو،نابجألا)مضهلاةلهسلاتانيتوربلانمةريبكةيمكةيئاذغلاةبجولانيمضت-2

.لاهسإلاةّدحنمديزتاهنأل؛نوهدلانمةليلقةيمكو

.اهلثامياموتايلوقبلالثم،ةيئاذغلاةبجولانم(؟تازاغلا)حيرللةبّبسُملاةيذغألاداعبتسا-3

نبللوانتكلذكو،داحلالاهسإلابنيباصملاىضرملاىلإةبسنلابلاحلاوهامك،نيناتلاونيتكبلابةينغلاةيذغألالوانتنمراثكإلا-4

.لاهسإلاةّدحنمناففخيامهنأل،بئارلانبللاوأ،يدابزلا



Nutritionيمضهلازاهجلاىضرمةيذغت12لصفلا of Gastrointestinal Patients441

ىضرمىلإةبسنلابلاحلاوهامكةيندعملاحالمألاكلذكو،(جنيماتيفو،ةبكرملابتانيماتيفةعومجم)تانيماتيفلاتامعدملوانت-5

.داحلالاهسإلا

.ةدعملاريهطتيففاجلاعانعنلاوموثلامادختسا-6

.بسانملاجالعلاديدحتلبيبطلاةراشتسا-7

عضرلالافطألاىدللاهسإلا

اهببستالاحلانم%90-80)ةيسوريفلاوأ،ةيريتكبلاةيوعملاتاباهتلالا:اهمهأ،ةدعلماوعةجيتنلاهسإلابًابلاغعضرلالافطألاباصي

نوهدلاوأتارديهوبركلاةيمكةدايزو،ةثولملاةيذغألالوانتو،زوتكاللالّمحتمدعو،ةيساسحلاو،ةطرفملاةيذغتلاكلذكو،ةيليفطلاوأ،(تاسوريفلا

ىلإةجاجزلابيلحميدقتمدعبمألاءابطألاحصنياذهل،زيتكاللاميزنإزارفإفقوتو،ءاعمألارادجباهتلاًابلاغلاهسإلابحاصي،ةعضرلايف

رمتلاو،شمشملاو،نيتلا)ءاعمأللنّيلملاريثأتلاتاذةيذغألاميدقتيفطارفإلانأامك،ةلكشملاةّدحنمديزيهنأل،ةرتفلاهذهلالخعيضرلالفطلا

،فافجلابةباصإلانمهتياقولكلذو،ًاعيرسلاهسإلابباصملاعيضرلالفطلاةجلاعمبجي،اهعيمجلاوحألايفو.لاهسإلابةباصإلابّبسُي(يدنهلا

دحألاهسإلاّدَعُي،اذل؛فاطملاةياهنيفةافولاثدحتّمث،نيتيلكلافئاظوفعضو،ىّمحلاو،ةيذغتلاءوسو،(Acidosis)مدلاةضومحعافتراو

ةمعدملاةيذغألاوةجاجزلابيلحدادعإوأ،ةجاجزلابيلحىلعاهلفطةيذغتبمألااهيفموقتيتلاةيمانلالودلايفةصاخ،ةافوللةسيئرلابابسألا

.ةيحصريغةقيرطبلزنملايف(روهش6رمعدعب)

(Dietary Therapy of Infants Diarrhea) عضرلالافطألاىدللاهساللةيئاذغلاةجلاعملا

تاتيلورتكلإلاولئاوسلانمةريبكةيمكمسجلانادقفببسبفافجلايه،لاهسإلابباصملاعيضرلالفطلااهيناعييتلاةيساسألاةلكشملاّنإ

ةباصإلانمجتانلافافجلاببسبةيكيرمألاةدحتملاتايالولايفًايونستوميعيضرلفط500نمبرقيامنأتايئاصحإلاتحضوأدقو.(نداعملا)

.لاهسإلاب

:يتآلايفلافطألاءالؤهىدللاهسإللةيئاذغلاةجلاعملالثمتت

مويدوصلاوزوكولجلاىلعيوتحتيتلا(تاتيلورتكلإلابزوكولجلالولحم)لاهسإلابةصاخلالئاوسلانمةريبكةيمكعضرلالافطألاءاطعإ-1

ناكاذإمفلابًابلاغلئاوسلاهذهىطعت.(Ringer'sLactate)رجنرلولحمو،(Lytren)و،(Pedialyte):لثم،ءاملاورولكلاومويساتوبلاو

ًاضيأعيضرلاىطعي.ديرولاقيرطنعتاتيلورتكلإلاىلعيوتحملازوكولجلالولحمىطعيفأيقتيناكاذإاّمأ،ؤيقتلانميناعيالعيضرلا

ةجلاعملاحالمألابينغزوكولجلولحمتانّوكم(9–12)لودجلاحضويو.اهريغو،بنعلاو،رزجلاو،حافتلا:لثم،هكاوفلارئاصعضعب

.لاهسإلانمجتانلافافجلا

ينغهنأل،لاهسإلابهتباصإءانثأيفيدثلابيلحنمعيضرلااهلفطةيذغتيف(ةيعيبطلاةعاضرلاىلعدمتعتيتلا)مألارارمتسا-2

نعفقوتت)اهلفطلةجاجزلابيلحميدقتنعةيعانصلاةعاضرلاىلعدمتعتيتلامألافقوتتنيحيف،تابوركيملالتقتيتلاتاداضملاب

.(يرقبلابيلحلاميدقت

Soy–Based)زوتكاللانميلاخلاايوصلابيلح–لاهسإلافقوتدعب–عيضرلالفطلاءاطعإ-3 Lactose– Free Formula)،نًمالدب

نمةديدعةيراجتتامالعدجوتو.يمضهلازاهجلايفةيعيبطةروصبزارفإلازتيكاللاميزنإدواعيذإ،نيعوبسأةّدمةجاجزلابيلح

ديزييذلالفطلاىطعيدق،كلذدعب.(Prosobee)و،(Soyalac)و،(Isomiا):لثم،قاوسألايفةرفاوتمزوتكاللانميلاخلاايوصلابيلح

نمةعفترمةبسنيوحتيتلاةسورهملاهكاوفلاو،ةسورهملاتاوارضخلاو،(Cereal)بوبحلا،علبلاهنكمييذلاو،رهشأ(6-4)ىلعهرمع

.ركسلاواشنلابةيبلهملاكلذكو،زوملاو،رجنبلاو،ىرثمكلاو،رزجلاو،حافتلاك:نيتكبلا

.هلسيئرلاببسملاصيخشتلكلذو،لاهسإلارارمتساةلاحيفبيبطلامألاةراشتسابوجو-4
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.لاهسإلابنيباصملالافطاللحالمألابينغزوكولجلولحم:(9-12)لودجلا

:ءاملانمدحاورتلىلإيتآلافاضي

.مويدوصلاديرولكنمتامارج3.5•

.مويدوصلاتانوبركيبنممارج2.5•

.مويساتوبلاديرولكنممارج1.5•

.زوكولجلانمًامارج20•

ةمعدملاهكاوفلاتابورشمو،هكاوفلارئاصعلوانتقيرطنعتاتيلورتكلإلاولئاوسلاىلعلوصحلا(ةنس2–1)نيموطفملالافطأللنكمي

.ةفرغلاةرارحةجرديفةيزاغلاتابورشملاضعبو،جنيماتيفب

بييوييبيج



3لصفلا

ةرارملاوسايركنبلاودبكلاىضرمةبذكفت

Nutrition in Liver, Pancreas, and Gallbladder Disease

(Liver)دبكلا،ًالوأ

هعالطضاو،مسجلايفةيئاذغلارصانعلاضيأبهطابتراىلإًارظن،ناسنإلامسجيفءاضعألامهأدحأدبكلاّدَعُي

تابكرملاعيمجرمت.(مسجلانزونم%3-25)ناسنإلامسجيفةّدغربكألثميوهو،هيفةّدعةيويحفئاظوب

مظنيدبكلاّنإيأ،ةفلتخملامسجلاءازجأىلإهنمو،دبكلالالخءاعمألايفةصتمملاو،ةيذغألارضيأنمةجتانلا

نّزخيو،ةفلتخملاةجسنألاىلإمدلاعماهضعبلسريثيح،ءاعمألانمةصتمملارصانعلانممسجلاةدافتساتايلمع

يفءاعمألانمءزجبلصتي،(1–13)لكشلارظنا،سايركنبلاوةرارملاودبكلانأانههركذردجياّممو.رخآلااهضعب

.ناسنالليمضهلازاهجلا

يدؤتو.مسجلايفةيجولويسفلاهفئاظوءادأىلعدبكلاةردقىلعًءانبدبكلاىضرملةيئاذغلاةبجولادّدحُت

.ةيذغتلاءوسبةباصإلاهيلعبترتياّمم،ةيئاذغلارصانعلاضيأىلعهتردقلشفىلإةنمزملادبكلاضارمأ

ءيرملا

ىفئافللا

.ةرارملاوسايركنبلاودبكلا،(1-13)لكشلا

(Lankford & Gribble,1994 )ردصملا:

(LiverFunctions)دبكلافئاظو

:يتآلايفدبكلافئاظوصيخلتنكمي

:لثم،ناسنإلامسجيفةمهملاتابكرملانمديدعلادبكلاايالخعينصت-1

.(Emulsion)ينهدبلحتسمىلإةقيقدلاءاعمألايفنوهدلاكيكفتىلعءارفصلالمعت:ءارفصلا-أ

نمرتليللم(800-600)وحنًايمويمسجلازرفيو،حالمأوتاغبصوءارفصلاضامحأنمنوكتتيهو

.ءارفصلا

نّزخيلاهسفنةرارملاىلإةرارملاةانقلالخرمييذلالورتسلوكلادبكلاايالخعنصت:لورتسلوكلا-ب
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تانيتوربوبيللاو،(LDL)ةفاثكلاةضفخنملاتانيتوربوبيللا:امه،تانيتوربوبيللانمنينثاعينصتبدبكلاايالخموقت:تانيتوربوبيللا-ج

.ةفلتخملامسجلاةجسنأىلإلورتسلوكلاامهعمنالمحيثيح،(VLDL)ًادجةفاثكلاةضفخنملا

.ةينيمألاضامحألانمنيمألاةعومجمةلازإنمةجتانلااينومألانم(Urea)ايرويلاعينصتبدبكلاايالخموقت:ايرويلا–ه

.زوكولجلانمدبكلايفنيجوكيالجلاعنصي:نيجوكيالجلا–و

يتلا،)Fibrinogen(نيجونيربيفلاو،)Prothrombin(نيبمورثوربلا:لثم)مدلاتانيتوربعينصتبدبكلاايالخموقت:مدلاتانيتورب–ز

.مدلايفيزومسألاطغضللمهملا(Albumin)نيمويبلألاكلذكو،مدلاطلجتةيلمعيفمهست

.كنزلاو،ساحنلاو،ديدحلاو،يبو،كلو،ـهو،دو،أنيماتيف:لثم،ةيئاذغلارصانعلانمديدعلادبكلانيزخت-2

.اهريغو،لوحكلاو،تانومرهلاو،ةيودألا:لثم،ةّدعتابكرمنمةيَمَّسلادبكلاايالخةلازإ-3

نيجوكيالجلاللحتكلذكو،ءارفصلايفةدوجوملا(نيبورليبلا)ةغبصنيوكتىلإيدؤياّمم،دبكلايفءارمحلامدلاايالخلللحتثودح-4

.ةينهدضامحأىلإزوكولجلالّوحتو،زوكولجىلإ

ضامحألاعيزوتميظنتىلعلمعيدبكلانأتبثدقو،تانيتوربلاوتارديهوبركلاونوهدلاةصاخ،ةيئاذغلارصانعلاضيأبدبكلاطابترا-5

،تانومرهلاو،مدلاتانيتوربو،تاميزنإلا:لثم،ةيلخادلاتانيتوربلاعينصتيفاهمادختسالةفلتخملامسجلاةجسنأىلإةينيمألا

.نيجونيربيفلاو،نيبموثوربلاو،نيلويبولجلاو،نيمويبلألاو

(LiverDiseases)دبكلاضارمأ

(Hepatitis)(ناقريلا)يدبكلاباهتلالا-أ

وأ،لوحكلاوأ،ةيودألاضعبوأ،تايليفطلاضارمأوأ،ةماسداومبةثولمةيذغألوانتوأ،تاسوريفلابىودعنمجتاندبكلايفباهتلاوه

.(نوهدلاةدايزو،تانيتوربلاصقن)ةيذغتلاتابارطضا

:اهنم،يسوريفلايدبكلاباهتلالاضرملةّدععاونأدجوت

HepatitisVirus)(أ)يسوريفلادبكلاباهتلا–1 A)

هايموأ،ةثولملاةيذغألاوأ،ةثولملابرشلاهايمقيرطنعلقتنيو،لافطألانيبةرثكبىشفتيو،(أ)سوريفلابىودعلاةجيتنباهتلالااذهثدحي

ناقريلاو،داهجإلاو،ؤيقتلاو،(ةخودلا)نزاوتلانادقفيف(أ)يسوريفلايدبكلاباهتلالاضرمضارعألثمتتو.(Sewage)اهراذقأويراجملا

(dundiceل)،عافتراو،دبكلامجحمخضتو،نطبلايفتابارطضاو،نزولانادقفو،عادصلاو،لاهسإلاو،ةعفترملاةرارحلاو،ماعطللةيهشلانادقفو

نولو،ًانكادلوبلانولحبصيامك.(SGPTكيفوريبللكيماتولفلالصموSGOTكيتيساولاسكاللكيماتولفلانيمأةلقان)مدلايفتاميزنإلاتايوتسم

.رفصألانوللابنيعلاةمحتلمودلجلانّولتىلإيدؤييذلا،ضارعألامهأنموهو،ناقريلابةياهنلايفصخشلاباصيو،ًاحتافزاربلا

ىلإيدؤياّمم،ةيذغتلاءوسبصخشلاةباصإىلإنايضفيدق،رمتسملاؤيقتلاوةليوطةّدمماعطللةيهشلانادقفنأانههركذردجياّممو

لوانتضيرملاىلعنيعتي،ةلاحلاهذهيفو.نيجوكيالجلانيوكتوزوكولجلاءانبىلعدبكلاةردقفعضىلإًارظن:مدلايفركسلاىوتسمضافخنا

.راطخألانمةياقوللةيديرولاةيركسلاليلاحملا
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HepatitisVirus)(ب)يسوريفلادبكلاباهتلا-2 B)

لوحكلانونمدينيذلاكئلوأةصاخ،اهعيمجةيرمعلاتائفلابيصييذلا،(ب)سوريفلابىودعلاةجيتنباهتلالااذهبةباصإلاثدحت

ريغربإلاوةحارجلاتاودأمادختساوأ،ميلسرخآىلإسوريفلابباصمصخشنممدلالقنقيرطنعسوريفلااذهلاقتناعيشي،تاردخملاو

HepatitisBAntigen)بدبكلاباهتلالدضلادلومنيباصملا(%10-5)ىضرملاضعبلمحيو.ًاديجةمقعملا HBAG،ىلعًارطخنولكشيمهو

.(أ)يسوريفلادبكلاباهتلاضارعألةهباشمًابلاغنوكت(ب)يسوريفلادبكلاباهتلاضارعأّنأركذُي.مهبطيحملاعمتجملاةحص

نمديدعلادجوتو.رهشأةّدعوأرهشدعبءافشلاثدحيدقو،ةبسانملاةيذغتلاو،ةماتلاةحارلاىلإدبكلاباهتلاضيرمجاتحي،ماعهجوبو

زاربلاعوجرو،ناقريلاةلقو،لوبلانولحتفتو،يعيبطلااهاوتسمىلإتاميزنإلاعوجر:اهنم،باهتلالااذهنمضيرملاءافشىلعلدتيتلاتامالعلا

.يعيبطلاهنولىلإ

(LiverCirrhosis)(دبكلاعمشت)يدبكلافيلتلا-ب

ةيجولويسفلاهفئاظوءادأىلعهتردقنافعضيدبكللبلصتوصلقتثودحو،اهتومىلإيدؤياّمم،دبكلاايالخلاديدشفيلتثودحهبدصقي

نمزملا(Hepatitis)دبكلاباهتلابةباصإلاوأ،لوحكلابرش:اهنم،دبكلافيلتثودحبّبسُتةّدعلماوعدجوت.ءاذغلاضيأةصاخ،مسجلايف

طرفضرمبصخشلاةباصإوأ،ةماسةيدوألوانتوأ،(BillaryAtresia)ءارفصلاتاونقبررضوأدادسناثودحوأ،(اهريغوأ،Cوأ،Bسوريف)

.ىرخأضارمأبةباصإلاوأ،دبكلايفاهبيسرتوديدحلانمًادجةريبكتايمكمسجلاصاصتمايفلثمتييذلا)Hemochromatosis(ديدحلامكارت

ةكحلاو،(PalmarErythema(ديلاةحاررارمحاو،داهجإلابروعشلاو،نزولانادقفو،ماعطللةيهشلانادقفيفدبكلافيلتضارعألثمتت

،(SpiderAngioma)دلجلاتحتيتوبكنعلايئاعولامرولاروهظو،(دلجلاتحتءارفصلاعّمجتةجيتنردصلاو،فتكلاو،قنعلا)دلجللةديدشلا

ًاينهددبكلاحبصيو،مسجلايفةيثالثلاتاديرسيلجلامكارتتضرملانمةيئاهنلالحارملايفو.(تاغبصلاضيأبموقيالدبكلانأل)ناقريلاو

(FattyLiver)بودنرهظتامك.دبكلاجراخىلإنوهدلالقنتيتلاتانيتوربوبيللاعينصتىلعهتردقمدعةجيتن؛(Scar)اّمم،دبكلاةجسنأىلع

يدؤيو.(ةقيقدلايفمسجلاىلإبلقلاهخضييذلامدلانم%33وحندبكلالالخرميةيعيبطلالاوحألايف)دبكلالالخمدلانايرسلدعميفرثؤي

ىّمسُتدبكلالوح(DetourRoutes)ةيفافتلاتاونقروهظو،(PortalHypertension)يبابلاديرولايفمدلاطغضعافتراىلإدبكلايفبودنلاروهظ

نأامك.ةافولاوفيزنلاثودحبّبسُياّمم،ءيرملايفةدروأللعيسوتودّدمتثدحيفاطملاةياهنيفو.(CollateralChannels)ةبحاصملاتاونقلا

ءاقستسالابفَرعُياميف،(قافصلافوج)نطبلل(PeritoneumCavity)ينوتيربلافيوجتلايفلئاوسلاعمجتىلإيدؤيدبكلايفبودنلاروهظ

(Ascites).نطبلافيوجتيفلئاوسلاهذهعّمجتنمّدحلاىلإفدهيدبكلافيلتىضرمةبجوليدعتّنإف،اذبو.

،(PortalCirculation)ةيبابلاةرودلاىلعطغضلاةدايزةجيتنثدحي(يدبكلاءاقستسالا)ينوتيربلافيوجتلايفلئاوسلاعّمجتنأركذُي

،(رتل/ًامارج20-10)نيتوربلابينغهنأبعّمجتملالئاسلازيمتيو.مويدوصلابمسجلاظافتحاةدايزو،نيمويبلألاعينصتىلعدبكلاةردقفعضو

نمةيلاعًابسنيوحتةيئاذغتابجولوانتبضيرملاىصوي،ينوتيربلافيوجتلايفلئاوسلاتعّمجتلاحيفو،تارتل10وحنىلإهمجحلصيو

.لوبلاتاّردُملوانتىلإضيرملاجاتحيدقو،دبكلاةبوبيغثودحلًابنجت،مويدوصلانمةدودحمًابسنو،نيتوربلا

ةبسنوامزالبلانيتوربىوتسمضافخناو،فارطأللمروتثودح(نطبلايفيمروتلاءاقستسالا)نطبلايفلئاوسلاعّمجتبحاصي

.Delirium Tremens فارطألليشاعرلارتهلاوبيركوتاميهلاونيبولجوميهلا

ةيمكميدقتبةيذغتلاويصاصتخايصوي،اذل؛(تارعسلاكلذكو)نيتوربلانمةريبكةيمكىلعدبكلافيلتىضرمةبجويوتحتنأبجي

:لثم،(بيلحلاوأ،ءاسحلاباهطلخنكمي)ةزكرمةيراجتوأ،ةينالديصتارضحتسمةروصبرضحُملا(موي/ًامارج40-20)نيتوربلانمةيفاضإ

"CasilanأوLonalac،امك.ًافنآركذامكةبكرملابتانيماتيفةعومجمو،نهدلايفةبئاذلاتانيماتيفلانمةيفاضإتايمكضيرملاءاطعإنعًالضف

.مسجلايفةيجولويسفلاهفئاظوءادأىلعدبكلاةردقعمدبكلاضيرملةططخملاةيئاذغلاةبجولامءالتتنأبجي

.دبكلاىضرملةمئالملاهتيمكوءاذغلاعونديدحتلكلذو،دبكلافئاظوبًاملمنوكينأةيذغتلايصاصتخاىلعنّيعتي،هلككلذىلعًاسيسأتو

مسجيفرصانعلاهذهصقّننإف،اذل.اهنيزختواهصاصتماوةيئاذغلارصانعلاضيأيفةيلعافبمهسيميلسلاناسنإلادبكّنإف،ًافنآركذامكو

ًاديدشدبكلاةجسنأفلتنوكيثيح،ةيدبكلاةباصإلانمةريخألاةلحرملادبكلافيلتضرّمدَعُي،ماعهجوبو.ةيذغتلاءوسبهتباصإىلإيدؤيضيرملا

.ضيرملاىلعرصانعلاهذهصقنضارعأرهظتف،ءاذغلاضيأةصاخ،ةيويحلاهفئاظوءادأىلعهتردقدبكلادقفيف،ًادج
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دبكلايفضرمبةباصالاةلاحيفثدحتيتلاتاريغتلا

:يتآلايف،دبكلافيلتوأ،دبكلاباهتلاضرمبباصملامسجيفةيئاذغلارصانعلاضعبلثدحتيتلاتاريغتلالامجإنكمي

ضامحألاةبسنضافخناو،نافوتبوتلاو،نينآلألينفلاو،نيسوريتلاضامحأيهو:مريسلايفةيرطعلاةينيمألاضامحألاةبسنعافترا-1

ةينيمألاضامحألاةبسنعافترانأانههركذردجياّممو.نيسويلوزيإلاو،نيسويللاو،نيلافلا:يهو،ماريسلايفةلسلسلاةعّرفتملاةينيمألا

اهضارعأرهظتغامدلافئاظويفتابارطضاثودحىلإيدؤياّمم،غامدلايفّمث،مدلايفاينومألاىوتسمعافتراىلإيدؤيةيرطعلا

.(Spasticity)يجنشتلاللشلامسابفَرعُتةيلضعتاصلقتو،ةيصخشلايفرّيغتو،(Apathy)ةالابمالو،ةينهذتابارطضاةروصب

:Insulin)نوجاكولجلاىلإنيلوسنألاةبسنضافخنا-2 Glucagon)نمنيجوكيالجلاوزوكولجلاعينصتىلإيدؤياّمم،ماريسلايف

.مسجلايفةينيتوربلاةجسنأللمّدهتثودحو،ةيتارديهوبركريغتابكرم

.مدلاطلجتىلعلمعتيتلاتابكرملاو،ةزرفملاتانيتوربلاو،نيمويبلألاعينصتىلعدبكلاةردقفعض-3

.مدلايف(HDL)ضافخناىلإيدؤياّمم،ةينهدلاتانيتوربلاعينصتىلعدبكلاةردقضافخنا-4

(ينهدلاطوغتلا)زاربلاعمنوهدللفثكمجورخىلإيدؤياّمم،ةلسلسلاةليوطلاةينهدلاضامحألاصاصتمالدعمضافخنا-5

.(Steatorrhea)

ةشاشهضرمبةباصإلاو،ماريسلايفهاوتسمضافخناىلإيدؤياّمم،دبكلايف(OH–D–25)طاشنلادنيماتيفنوكتلدعمضافخنا-6

.ماظعلا

.ماريسلايفهاوتسمضافخناىلإيدؤياّمم،(أ)نيماتيفللماحلانيتوربلاعينصتلدعمضافخنا-7

فعضةجيتنمريسلايفمويسلاكلاومويسينغملاىوتسمضافخناو،صخشلاىلعهصقنضارعأروهظو،كنزلانمةريبكةيمكنادقف-8

.امهصاصتمالدعم

DietaryTherapy)يدبكلافيلتلاويدبكلاباهتلالاىضرملةيئاذغلاةجلاعملا ofHepatitis and Cirrhosis)

:يتآلاىلإىضرملاءالؤهلةيئاذغلاةجلاعملافدهت

ضيوعتو،دبكلامّدهتةيلمعرارمتساعنمو،دبكلافئاظونيسحتو،ةفلاتلادبكلاةجسنأحالصإلنيتوربلانمةريبكتايمكبضيرملاديوز-1

رسكتىلعزفحملالماعلابمسجلاديوزتو،(BileAcids)ءارفصلاضامحأنيوكتو،امزالبلاتانيتورب(Replenish)(صقنلادس)

.دبكلانعًاديعبنوهدلالقنتيتلاةينهدلاتانيتوربلاعينصتىلعدعاسييذلا(LipotropicFactor)نوهدلا

ةداعإو،مسجلاةجسنأءانبيفنيتوربلامادختساو،نيجوكيالجلانيزختنمدبكلانكمتيلتارعسلانمةريبكتايمكبضيرملاديوزت-2

.(Homeostasis)(يلخادلانازتالا)يندبلانازتالا

نيسحتةيغبةفلاتلادبكلاةجسنأحالصإو،ةجسنألاءانبتايلمعلمزاللانيتوربلاريفوتل،تارديهوبركلانمةريبكتايمكبضيرملاديوزت-3
و

.هفئاظو

.(ماعطلاىلعغاستسملامعطلاءافضإىلعنوهدلالمعت)دبكلاىلعنوهدلابسرتنمليلقتلل:نوهدلانمةلدتعمتايمكبضيرملاديوزت-4

NutritionalNeeds)دبكلاىضرملةيئاذغلاتاجاحلا for LiverPatients)

نمةريبكةيمكمسجلانادقفو،مهنازوأضافخناىلإًارظن،تارعسلانمةريبكةيمكيوحتةيئاذغتابجولوانتىلإدبكلاىضرمجاتحي

رعس(3000-2000)وحنيأ،يلاثملامسجلانزونممارجويلكلكلًارعس(45-40)نيبًايمويضيرملامزلتيتلاتارعسلاةيمكحوارتتو.ةقاطلا
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ةجسنأءانبةداعإلكلذو،يلاثملامسجلانزونممارجوليكلكلًارعس30وحنىلإجاتحيهنإف،سولجلاريثكلاضيرملاىلإةبسنلاباّمأ.نيغلابللًايموي

.دبكلا

تارديهوبركلاتاجاح-1

هفئاظوءادأىلعدبكلادعاستو،ةيئاذغلاةجلاعملايفةيلعافبمهستاهنأل،ةيئاذغلاهتبجويفتارديهوبركلاةيمكةدايزىلإضيرملاجاتحي

عينصتةيلمعنمللقيامم،سايركنبلاهزرفييذلانوجاكولجلانومرهزارفإفاعضإىلعتارديهوبركلادعاستامك.مسجلايفةيجولويسفلا

يفتارديهوبركلاةيمكحوارتتنأبىصوي،ماعهجوبو.دبكلايف(ةينيمألاضامحألاةصاخ)ةيتارديهوبركريغرداصمنمنيجوكيالجلاوزوكولجلا

.ةيئاذغلاةبجولايفتارعسلايلامجإنم%60وحنلثمتيأ،مويلايفمارج(400-300)نيبدبكلاىضرمةبجو

تانيتوربلاتاجاح-2

،دبكلابيصييذلافلتلانمّدحلاو،دبكلايفةفلاتلاةجسنألاءانبةداعإىلعلمعتاهنأل؛دبكلاىضرمةبجويفًامهمًارصنعتانيتوربلاّدَعُت

ىلعلمعتيتلا،تانيتوربوبيللانيوكتيفلخدتيتلاتابكرملابمسجلاديوزتو،ءارفصلاضامحأو(نيمويبلألاةصاخ)امزالبلاتانيتوربعينصتو

نيذلاىضرملاءانثتساب،يلاثملامسجلانزونممارجوليكلكلنيتوربمارج(1.5–1.2)لوانتبدبكلاىضرمىصوي.دبكلاجراخنوهدلاحرط

ةلوانتملاتانيتوربلاتايمكنملالقإلاىلإنوجاتحيمهنإف؛(ديدشلادبكلافيلتوأداحلادبكلاباهتلا)(HepaticComa)دبكلاةبوبيغنوناعي

.هللاءاشنإًاقحالدريسامك،يلاثملامسجلانزونممارجوليكلكلنيتوربمارج(0.8–0.4)ًايموي

:لثم)ةزكرملاتانيتوربلالوانتمهنكمي،ةيهشلانادقفببسبتانيتوربلانمةدّدحملاةبولطملاتايمكلالوانتدبكلاىضرمضفرلاحيفو

نوهدلاتاجاح-3

طسوتلانأتبثدقف.(ًايمويمارج100–70)ًايمويةلوانتملاتارعسلايلامجإنم(%30–25)وحنبدبكلاىضرمنوهدلادّوزتنأبجي

.نوهدللةسيئرلارداصملايهضيبلاوبيلحلاتاجتنمنوكتنأبىصويو.دبكلايفنوهدلابّسرتنمللقي(لدتعملالوانتلا)نوهدلالوانتيف

نوهدلا)ةلسلسلاةليوطلاةيثالثلاتاديرسيلجلاتاذتويزلانًمالدبةلسلسلاةطسوتملاةيثالثلاتاديرسيلجلاتاذتويزلامادختسانأركذُي

ىضرمنم%50)(ينهدلاطّوغتلا)ينهدلالاهسإلانوناعيدقدبكلاىضرمضعبنأامك.دبكلاىلعنوهدلامكارتليلقتىلعدعاسي،(ةعبشملا

.ًايمويةلوانتملانهدلاتايمكةدايزىلإنوجاتحيءالؤهو،(دبكلا

تانيماتيفلاتاجاح-4

:ةيتآلاتانيماتيفلاىلعيوتحتيتلاتانيماتيفلا(بوبح)تامعدمضيرملاءاطعإًادجيرورضلانم

ةداعإىلعدعاسياّمم،تانيتوربلاوتارديهوبركلاونوهدلاضيأيفةيلعافبتانيماتيفلاهذهمهسُت.ةبكرملابتانيماتيفةعومجم-أ

.هذهتانيماتيفلاةعومجمنمةيفاضإتايمكدبكلاىضرمىطعي،اذل،ةفلاتلادبكلاةجسنأءانب

طلجتىلعةدعاسمللكنيماتيفىطعيو،ينهدلالاهسإلاةلاحيفيهو،دو،أتانيماتيفىطعت:نهدلايفةبئاذلاتانيماتيفلا-ب

.كلذليرورضلانيبمورثوربلاعينصتضيرملامسجىلعرذعتيذإ؛مدلا

.دبكلاةجسنأديدجتلمزاللا(Collagen)نيجالوكلاعينصتىلعجنيماتيفدعاسي،جنيماتيف-ج

لتاوسلاومويدوصلاتاجاح-5

.مويلايفرتليللم(1500–1000)لئاوسلاو،مويلايفمارجيللم(900-500)نيبمويدوصلاةيمكحوارتتثيحب،ةيئاذغلاةبجولايف

لئاوسلاعمجتةلاحيفلوبلاتاّردُمضيرملاىطعيدقو.ةيحصلاهتلاحلًاعبتكلذو،ضيرملامزلتيتلامويدوصلاةيمكبيبطلادّدحُي
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،(Hypoalbuminemia)مدلايفنيمويبلألاةيمكضافخناببسبمسجلايفلئاوسلاسبتحتثيح،اميدإلاةلاحيفوأ،نطبلافيوجتيفديدشلا

تارضحتسملاو،مويدوصلاليلقلابيلحلاضيرملاءاطعإبةلوانتملامويدوصلاةيمكنمدحلانكمي.(Hyperaldosteronism)ةينوريتسودلألاطرفو

لاحيفةلوانتملامويدوصلاةيمكيفةطيسبةدايزثادحإنكميامك.نيتوربلانمةعفترمًابسنو،مويدوصلانمةضفخنمًابسنيوحتيتلاةيئاذغلا

.لوبلاتاّردُملوانت

،قوحسملابيلحلاو،مويسلاكلاتاينازاك:لثم،نيتوربلاتامعدمهؤاطعإنكمي،نيتوربلانمةريبكةيمكلوانتيفةبوعصضيرملادجولاحيفو

.مفلاقيرطنعةيذغتلايفةبوعصدجولاحيف(ةيوعملاريغةيذغتلا)نقحلاوأ،بوبنألابضيرملاةيذغتنكمي،ًافنآركذامكو.ايوصلالوفقيقدو

لوحييذلانطبلافيوجتيفلئاوسلاعّمجتوأ،ديدشلادبكلافيلتةلاحيفةصاخ،ثالثنًمالدبةيئاذغتابجوتسلوانتبضيرملاىصوي

ةيمكهئاطعإبىصويهنإف،مويلاةياهنيفنايثغوأراودبباصيضيرملاّنأامبو.ةدحاولاةبجولايفماعطلانمةريبكةيمكضيرملالوانتنود

.احابصماعطلانمةريبك

.لامعتسالادعباهنمصلختيوةدحاوةّرممَدختسُتباوكأوقابطأيفءاملابرشوماعطلالوانتدبكلاباهتلابباصملاضيرملاىلعنيعتي

رذحلايخوت(،ضيرملاةيذغتبموقينَمو،تاضرمملاةصاخ)ةرسألادارفأىلعبجيامك.ميلسلاصخشلاىلإسوريفلالاقتنانمةياقوللكلذو

.ىودعلالاقتناعنملةثولمريغةفيظنةيعوأيفةيذغألاميدقتىلعصرحلايأ:سوريفلالاقتنانمةياقولل

ةجسنألاءانبةداعإنمدبكلانكمتيل،نوهدلاوتارديهوبركلاوتانيتوربلانمةيفاكتايمكىلعدبكلاىضرملةيئاذغلاتابجولايوتحتنأبجي

:لثم)مدلايفةيرطعلاةينيمألاضامحألاىوتسميفعافتراثدحيثيح،تانيتوربلاضيأيفابارطضاببستدبكلاضارمأّنأنّيبتدقو.هيفةفلاتلا

،نيسويلوزيإلاو،نيسويللاضمح:لثم)مدلايفةعّرفتملاةينيمألاضامحألاىوتسملاضافخناو،(نينآلألينيفلاو،نيسوريتلاو،نينويثملاضمح

يدؤياّمم،اهضيأةيلمعيفللخثدحيف،تارديهوبركلاىلإةبسنلاباّمأ.اينومألاجاتنإدادزيو،ايرويلاعينصتةيلمعيفللخثدحيامك.(نيلافلاو

كلذبحاصيو،)Hyperinsulinemia(مدلايفنيلوسنألاىوتسمةدايزو،)FastingHypoglycemia(قيرلاىلعمدلايفركسلاىوتسمضافخناىلإ

.ةقاطللاردصمةينيتوربلاةجسنالامسجلالامعتسا

.امهنملكلنايبيتأياميفو.اهبنجتمهيلعنيعتيىرخأةعومجمو،اهلوانتبدبكلاىضرملحمسيةيذغألانمةريبكةعومجمدجوت

لماكلابيلحلالوانتعنميو.نهدلايلاخلابيلحلانمعونصملايدابزلانبلوأبئارلانبللاوأ،نهدلانميلاخلابيلحلابحمسُي:بيلحلا-1

ةنبجمادختسابىصويفنابجألاىلإةبسنلاباّمأ.نهدلالماكلابيلحلانمةعونصملابيلحلاتاجتنموأ،ةتالوكوشلاببيلحلاوأ،نهدلا

لماكلابيلحلانمةعونصملانابجألالوانتعنميو.نهد%5ىلعيوتحتيتلاةعنصملانابجألاو،(بوك%4=ةدحاولاةصحلا)جاتوكلا

.نهدلا

ةنوتلاو،دلجلاةعوزنملانجاودلاوكامسألاكلذكو،(يفاصلامحللا)نهدلانمةيلاخلاموحللاعاونأفلتخملوانتبحمسي:موحللا-2

ةدبزو،تيزلابنيدرسلاوأةنوتلاو،زوألاوأطبلاو،قجسلاوأقناقنلاو،ةينهدلاوأةيلقملاموحللالوانتعنميو.نوملسلاو،ءاملايفةبلعملا

.ضيبلاضايبنمضيرملااهبغريةيمكةيألوانتبحمسيامك،عوبسألايفتاضيبثالثبحمسيفضيبلاىلإةبسنلاباّمأ.ينادوسلالوفلا

.نهدلانمةريبكةيمكىلعيوتحيهنأل،وداكوفألاءانثتساب،هكاوفلانمضيرملااهبغرييتلاةيمكلالوانتبحمسُي:هكاوفلا-3

تاوارضخلاو،تيزلابةيلقملاتاوارضخلاو،ساسطاطبلاحئارشءانثتساب،اهعيمجةجزاطلاتاوارضخلالوانتبحمسُي:تاوارضخلا-4

.ةدّمجملاةيراجتلا

.ةنوركملاوزرألالثم،(فاضمريغ)نهدلانمةيلاخلاتايوشنلاو،(مغدملاوأ،ةداسلا)رمسألازبخلالوانتبحمسُي:تايوشنلاوزبخلا-5

.نهدلانمةريبكةيمكاهيلإفاضملاتانجعملاو،تانودلاو،كيكلاو،نبجلاوأضيبلابزبخلاو،تيوكسبلالوانتعنميو

،ةيتابنلاتويزلاو،ةدبزلاو،نيرجراملانوهدلالئادبلمشتو،نهدلانمةيمكلقأيوحتيتلاةيئاذغلاةبجولالوانتبىصوي:نوهدلا-6

صقنببسبءاعمألايفاهصاصتمالدعمضافخناىلإضيرملاةبجويفنوهدلاةيمكديدحتببسىزعيو.نوتيزلاو،ةدشقلاو،زينوياملاو

.اهبةقولسملاوةيوشملاةيذغألالادبتسالضفيو،تيزلابةيلقملاةيذغألالوانتعنمُي،لباقملايفو.ءارفصلاحالمأةيمك
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ةظوبلاوكيكلاورئاطفلالوانتعنميو،هكاوفلاونيتاليجلاونهدلايلاخلابيلحلانمةعونصملاتايبلهملالوانتبحمسُي:تايلحملا-7

.نوهدلاوأ،ةميركلاوأ،ةدبزلاوأ،ةتالوكوشلاوأ،تارّسكملاىلعيوتحتيتلاتايلحملاوأ

.ةبغرلابسحلباوتلافاضت:لباوتلا-8

بيلحلاامهيلإفاضملاةوهقلاوىاشلالوانتن.هنمعونصملابئارلانبللاوأ،طقفنهدلاىلاخلابيلحلالوانتبحمسي:تابورشملا-9 وحوهقلاوياشلالوانتنكميو.هنمعونصملابئارلانبللنهدلايوالسبحمسي:تلابو

.مدلاودبكلايفنوهدلاىوتسمنمديزتاهنأللوحكلابرشعنميو.رئاصعلاوةيزاغلاتابورشملاكلذكو،نهدلايلاخلا

ففجملاءاسحلاو،نهدلايلاخلابيلحلانمعونصملاةميركلاءاسحو،نهدلانمةيلاخلاتاوارضخلاءاسحلوانتبحمسي:ءاسحلا-10

.بلعملا

يدبكلافيلتلاويدبكلاباهتلالاىضرملةنزاوتمةيئاذغةبجوطيطخت

(Planning of Adequate Dietfor Patients with Hepatitis and Cirrhosis)

رصانعلانمهتجاحلماكبضيرملاّدميهنأل؛هفيلتودبكلاباهتلاىضرملةيئاذغةبجوطيطختيفةيئاذغلالئادبلاماظنمادختسانكمي

لئادبلليئايميكلابيكرتلالوادجمادختسابةبجولايفمويدوصلاوتارديهوبركلاونوهدلاونيتوربلاتايمكديدحتمتيو.(عبارلالصفلا)ةيئاذغلا

لئادبيفنوهدلاةيمكحضوياللودجلااذهّنأالإ.(2-11)لودجلارظنا،مويدوصلاةدودحمةيئاذغتابجوطيطختيفةمدختسملاةيئاذغلا

ىوتسمعافترايفمكحتلايفةمدختسملاةيئاذغلالئادبلليئايميكلابيكرتلابصاخلا(4–10)لودجلاىلإعوجرلانّيعتي،اذل:يفاصلامحللا

.مدلايفنوهدلاولورتسلوكلا

:يتآلاىلعاهؤاوتحادبكلاىضرملةيئاذغةبجوطيطختدنعىعاري

.رعس(3000–2000):تارعسلانمةريبكةيمك-1

.تارعسلايلامجإنم%60:تارديهوبركلانمةريبكةيمك-2

.(مسجلانزونممارجوليك/نيتوربمارج(1.5–1.2)ةلوانتملاتارعسلايلامجإنم%20:تانيتوربلانمةريبكةيمك-3

.تارعسلايلامجإنم%25:نوهدلانمةليلقةيمك-4

.داحلاريغدبكلافيلتودبكلاباهتلاىضرملتارديهوبركلاوتانيتوربلاةريثكو،نوهدلاةليلقةيئاذغةبجولًاجذومن(1–13)لودجلاحضوي

:ةبجولاهذهبةقلعتملاقئاقحلاضعبلنايبيتأياميفو

عافتراوأاميدإلابضيرملاةباصإمدعةلاحيف،نكلو.(2–13)لودجلارظنا،حلملاةفاضإنودنمةيئاذغلاةبجولاهذهطيطختمت-1

.نوهدلاو،زبخلاو،تاوارضخلاو،موحللاك؛ةحلمملاةيذغألامادختسانكميهنإف،مدلاطغض

.نهدلالئادبددعضفخقيرطنعةبجولايفنوهدلاةيمكليلقتنكمي-2

.لقأوأ،فصنلاىلإ(ضيبلاىنثتسي)موحللالئادبددعضفخبةبجولايفنيتوربلاةيمكضفخنكمي-3

فيوجتيفلئاوسلاعّمجتنوناعينيذلادبكلاىضرمةبجويف(مويلايفمارجيللم900-500)حلملاةيمكليلقتبجيهنأانههركذردجياّممو

ضفخنملابيلحلاىلإةفاضإلاب،قوحسملانيتوربلاتامعدمىطعيهنإف،نيتوربلاومويدوصلانملالقإلاضيرملاىلعنّيعتلاحيفو،نطبلا

يوتحتنأبجي،ماعهجوبو.مويدوصلابةينغىرخأةيذغأضيرملاءاطعإىلعدعاسيو،نيتوربللًاديجًاردصمّدَعُييذلا،(Lonalac)مويدوصلا

Lipotropic).نوهدلامدهتىلعزفختيتلالماوعلابةينغلاكلتةصاخ،ةعفترملاةيئاذغلاةميقلاتاذتانيتوربلانمةريبكةيمكىلعدبكلاىضرمةبجو

Factors)،دبكلاءامغإةلاحيناعيضيرملاناكاذإةبجولايفنيتوربلاةيمكضفخبجي،نكلو.بوبحلاو،كامسألاو،موحللاو،ضيبلارافص:لثم،

.هللاءاشنإاقحالدريسامك
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،(ماعطللةيهشلانادقفو،راوّدلاو،ؤيقتلا:لثم)دبكلاىضرماهيناعيتامالعوضارعأدوجوباملمنوكينأةيذغتلايصاصتخاىلعنّيعتي

(Severe Symptoms) مقافتةيذغتلايصاصتخاظحاللاحيفو.ةيذغتلاءوستافعاضمنمديزتو،ماعطلانمضيرملاةدافتساليلقتىلعلمعتو

.ضارعألاهذهةأطوفختنأىلإ(ةيوعملاريغةيذغتلا)ةدروألاقيرطنعضيرملاةيذغتبيصويهنإف،ضارعألاهذهةجيتنةيحصلاضيرملاةلاح

دبكلاىضرملتارديهوبركلاوتارعسلاوتانيتوربلاةريثكو،نوهدلاةليلقةيئاذغةبجوجذومت:(1–13)لودجلا

.(داحلاريغدبكلافيلتو،دبكلاباهتلا)

ةعمجلا

.. رادقملاوءاذغلاعون

240 24 - 16 480( نهدلايلاخلابيلحلانمنابوك(رثكاواناتصح)بيلحلا

.(لم

75 - 9 21 عوزنملايوشملاجاجدلانمصصح3

.(امارج90)دلجلا

90)نرفلاخيبوهطملاكمسلانمصصح3

75 - 9 21 (صصح7 )ص àمحللا باصلا

.(امارج

70 - 5 7 ةضيب(. عوبسألاخيبتاضيبثالث)ةدحاو

9 5 - 2 ةقولسم)ايبوللانمبوك2(.

9 5 2 . ) ا.1.(ا.1 s.

9 5 - 2 (رثكا(. قولسم)نويلهلانمبوك2

2 15 - - تورفبيرجلانمبوك2.

(صصح3)هكاوفلا

4 30 - - ةزوم. ةدحاو

5 15 - 3 وأ،ةزوبخم)ةريغصسطاطبةبح

.(ةقولسم(رثكأوأصصح8)زبخلا

10 30 - " بوك(. نهدنودنم)ةنوركملاوأزرألانم

25 75 - 15 رمسألاتسوتلازبخنمحئارش5.

- - 30 - نوهدلا. نيرجراملانمةريغصقعالم6ريغ)(صصح6(

(ةحلمم

- 45 - - يلج(. ةدئامقعالم3،صصح3(

وم

ةيبلهملالثم،ىرخأةيذغألوانتنكمي

،ىاشلاو،هكاوفلاو،ركسلاوبيلحلاب
-- روم

ءافولل:ىبرملاو،لسعلاو،ركسلابةوهقلاوىرخاةيذغا

لصتثيحبةقاطلانمضيرملاةجاحب

.لقألاىلعموي/رعس2000ىلإ

533 249 53 95 عومجملا



451 Nutrition in Liver, Pancreas, and Gallbladder Disease ةرارملاوسايركنبلاودبكلاىضرمةيذغت13لصفلا

:ةبجولاهذهتايوتحمضعبلضارعتسايتأياميفو

.ًارعس380=4×95=تانيتوربلااهردصميتلاةقاطلاةيمك•

.ًارعس377=9×53=نوهدلااهردصميتلاةقاطلاةيمك•

.ًارعس996=4×249=تارديهوبركلااهردصميتلاةقاطلاةيمك•

.ًارعس1753=966+377+380=ةيئاذغلاةبجولايفةقاطلايلامجإه

.%21.6=1753:(100)380=تانيتوربلااهبمهستيتلاةقاطلاةبسنه

.%21.5=1753:(100)377=نوهدلااهبمهستيتلاةقاطلاةبسنه

.%56.8=753ـ1ب(100)966=تارديهوبركلااهبمهسُتيتلاةقاطلاةبسنه

(Hepatic Coma or Hepatic Encephalopathy) أشتملايدبكلاغامدلالالتعاوأيدبكلاءامغالا-ج

يدؤياّمم،ايرويىلإةينيمألاضامحألانمنيمألاةعومجمةلازإنعةمجانلااينومألاليوحتىلعدبكلاةردقمدعببسبدبكلاءامغإثدحي

روعشلامدعوأ،ردخلا:لثم،مّمستلاضارعأضعبةبّبسُم،غامدلاايالخويزكرملايبصعلازاهجلاىلإاهلوصوو،مدلايفاينومألاىوتسمعافتراىلإ

.ملألاب

ةلحرم)دبكلاايالخيفديدشفلتدوجولاحيف(الrea)ايرويىلإاينومألاكةماسلاةينيجورتينلاداوملاليوحتيفلشفيدبكلاّنأركذُي

.مسجلايفةيويحلاهفئاظوءادأىلعةردقلاهدقفياّمم،(دبكلافيلتنمةمّدقتم

بّرستتّمث،ةظيلغلاءاعمألابةينيتوربلاةيذغألايف(lntestinaBacteria)ةيوعملاايريتكبلاريثأتنمةيمضهلاةانقلايفاينومألانّوكتت

ثودحىلإمدلايفاينومألاىوتسمعافترايدؤيو.مسجللةماسةداماهنأل،اهنمصلختلاىلعدبكلاةردقمدعلةيومدلاةرودلاىلإ(اينومألا)

،يعولايفصقنو(Delirium)نايذهو،ةيصخشلايفرّيغتو،ةالابمالو،ةينهذتابارطضاةروصباهضارعأرهظت،غامدلافئاظويفتابارطضا

.اهطسبوأاهّدمدنعديلايف)Tremor(شاعتراثدحيدقو،ءامغإو

DietaryTherapy)يدبكلاءامغإلاىضرملةيئاذغلاةجلاعملا for Patients with Hepatic Coma)

ةيمكضفخوه،ًادجديدشلادبكلافيلتوأ،ًادجداحلادبكلاباهتلاوأ،دبكلاءامغإضرمةجلاعميفةمدختسملاقئارطلامهأنّمنإ

ةّدحنمديزينيتوربلاةيمكةدايزنأتبثدقف،يلاثملامسجلانزونممارجوليكلكلنيتوربمارج(08-03)ىلإلصتلًايمويةلوانتملانيتوربلا

ةجلاعملاكلذبحاصيو.ضيرملاةحصروهدتوةيذغتلاءوسىلإهتيمكيفديدشلاضافخنالايدؤينيحيف،يدبكلاءامغإلاىضرمىدلضارعألا

ةيويحلاةميقلاتاذتانيتوربلالوانتبىصويو.اينومأللةجتنملاءاعمألاايريتكبلتقىلعلمعتيتلا(AntibioticTherapy)ةيويحلاتاداضملاب

ىصويهنإف،ًايمويلقأوأًامارج20ىلإةلوانتملانيتوربلاةيمكتضفخاذإاّمأ.كامسألاو،نجاودلاوموحللاو،ضيبلا:لثم،ةعفترملا(ةيئاذغلا)

ةيمكنملالقإلابجي،ماعهجوبو.كامسألاونجاودلاوموحللايفامك،مدلايفاينومألاةيمكنمناديزيالامهنأل،طقفبيلحلاوضيبلاميدقتب

ضيرملاةلاحنّسحتتنيحو.كلذنملقأوأ،مويلايفًامارج30وحنىلإ،شاعترالاةصاخ،ضرملاضارعأروهظدنعضيرملاةبجويفنيتوربلا

هيلعنأالإ،ةيبناجضارعأةيأهيلعرهظتنأنودهلّمحتضيرمللنكمييذلاىوتسملالصتنأىلإًايجيردتةيئاذغلاةبجولايفنيتوربلاةيمكدازت

.مدلايفاينومألاىوتسمكلذكو،اهروهظلاحيفضرملاضارعأةظحالم

ةبجولاّنأنّيبتدقو.مهتايحلاوطنيتوربلانًمادجةليلقتايمكلوانتىلإنوجاتحيدقديدشلادبكلاءامغإنوناعينيذلاىضرملاّنإ

،نيساينلاويبنيماتيفو،بنيماتيفو،تانيتوربلاةصاخ،ةيئاذغلارصانعلانمديدعلااهصقني،نيتوربلانمًامارج40نملقأيوحتيتلاةيئاذغلا

يفاينومألاىوتسمضفخنينأىلإةّدعًامايأنيتوربلانمًامامتةيلاخةبجولانوكتنأبجي،اهعيمجلاوحألايفو.ديدحلاو،روفسوفلاو،مويسلاكلاو

.ةيجيردتةروصبةبجولاىلإنيتوربلافاضيمث،مدلا
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ضفخنملازبخلالثم،ىرخأةيذغأيوحتو،تاوارضخلاوبيلحلاوموحللانمًامامتةيلاخ–ءامغإلاةلاحيف–ةيئاذغلاةبجولانوكت

،تارديهوبركلاونوهدلانمةريبكةيمكيوحت)(Cranberryلuice)يربلاتوتلاريصعوحافتلاريصعلثم،هكاوفلانمةدّدحمفانصأو،نيتوربلا

ىلإلصتنأىلإعوبسألايفًامارج(15-10)لدعمبو،ًايجيردتةبجولايفنيتوربلاةيمكدازتضيرملاةلاحنّسحتدعبو.(رعس2000–1500

.مويلايفًامارج(50-40)

عفرتيتلاةيرطعلاةينيمألاضامحألانمةريبكتايمكيوحتيتلاةيذغألاةظحالم،يدبكلاءامغإلاىضرملةيئاذغةبجوطيطختبلطتي

:لثم،مدلايفاينومألاىوتسميفًاديدشًاعافترانوناعينيذلادبكلاىضرمةبجونمةيذغألاهذهءانثتسابجي،اذل.مدلايفاينومألاىوتسم

ةدبزو،لصبلاو،سطاطبلاو،يلجلاو،رجربمهلاو،ضيخملانبلو،جاجدلاو،(يكيرمألانبجلاو،قرزألانبجلاو،رديشلاةنبج)نابجألاعاونأضعب

مدلايفاينومألاىوتسمعفرىلعلمعتيتلاةيذغألاضعبًاضيأدجوت،ةبلعملاموحللاو،(Salam)(قجسلانمبرض)يمالسلاو،ينادوسلالوفلا

)AmmoniogenicEffect(نيدتسهلاو،نينويرثلاو،نيماتولجلاو،نيسيالجلاو،نيريسلا:لثم،ةدّدحمةينيمأضامحأنمةريبكتايمكيوحتاهنأل؛،

اهنألمدلايفاينومألاىوتسمنمضفخيةيناويحلاتانيتوربلانًمالدبةيتابنلاتانيتوربلاىضرملاءالؤهلوانتنأتبثدقو.نيجرابسألاو،نيسيللاو

.ةيرطعلاةينيمألاضامحألاو،نينويثملاضمحو،اينومألاىلعًءاوتحالقأ

:اهنم،مدلايفاينومألاىوتسمضفخلىرخأقئارطدجوت

يدؤياّمم،دبكلايفاهضيأمدعبزيمتت،ديرولاوأمفلاقيرطنع(ةيرطعتسيل)ةعّرفتمةينيمأًاضامحأيوحتليلاحمىضرملاءاطعإ-1

نيتوربلاللحتلةبّبسُملاايريتكبلاطاشنطيبثتىلعلمعتيتلا)Neomycinنيسياموينلالثم)ةيويحلاتاداضملاسمضعبضيرملاءاطعإ-2

.اينومألاجاتنإو،(ايرويلاو)

ىلعدعاسياّمم،لاهسإللةبّبسُمو،مضهللةلباقريغتارديهوبركوهو:(مفلابةعاس/لم30)(Lactulose)زولوتكاللاضيرملاءاطعإ-3

نقُحلاوتانيلملاضعبلوانتنأتبثدقو.نولوقلايفاينومألاصاصتمانمللقيزولوتكاللانأامك.ءاعمألايفةدوجوملااينومألاجورخ

.ءاعمألايفةدوجوملاتانيتوربلانمصلختلاىلعدعاسيةيجرشلا

نع(نهدلاوزوكولجلا)ةقاطلابمهدادمإىلإةجاحبمه،نيتوربلانمةيلاختابجومهلمّدقتنيذلايدبكلاءامغإلاىضرمنأىلإراشُي

.ديرولاوأ،بوبنألابةيذغتلاقيرط

،ضيبلاتانيتوربنمةردقلقأيهبيلحلاتانيتوربّنإف،لاثملاليبسىلع.مدلايفاينومألاىوتسمعفرىلعاهتردقيفتانيتوربلانيابتت

20يوحتةيئاذغةبجوطيطختلاحيفلضفألارايتخالاضيبلاوبيلحلاوأ،هدحوبيلحلاّدَعُي،اذل؛موحللاتانيتوربنمةردقلقأضيبلاتانيتوربو

.ةيناويحلاتانيتوربلابةنراقممدلايفاينومألاىوتسمضفخىلعلضفأةردقاهلةيتابنلاتانيتوربلاّنأكلذىلإفضأ.نيتوربلانملقأوأًامارج

،نيسيالجلاو،نيريسلا:لثم،اينومألاعافترالةبّبسُملاىرخألاةينيمألاضامحألاو،ةيرطعلاةينيمألاضامحألانملقأتايمكىلعاهئاوتحاىلإًارظن

.نيجرابسألاو،نيسيللاو،نيدتسهلاو،نينويرثلاو،نيماتولجلاو

.ضيرملاةلاحلًاعبتاهليدعتىلإراصيثيحب،ةليوطةدمرمتستالأبجينيتوربلاةليلقلايدبكلاءامغإلاىضرمةيمحّنإف،هالعأركذامكو

يدبكلاءامغالاىضرملةلماكتمةيتاذغةبجوطيطخت هه.

(Planning of Adequate Dietfor patients with Hepatic Coma)

رصانعلانماهعيمجمسجلاتاجاحةيبلتنامضل؛ةيئاذغلالئادبلاماظنمادختسابيدبكلاءامغإلاىضرملةيئاذغةبجوطيطختنكمي

ةيئاذغلالئادبلليئايميكلابيكرتلالوادجمادختسابتابجولاهذهيفمويدوصلاوتارديهوبركلاونوهدلاونيتوربلاتايمكديدحتمتيو.ةيئاذغلا

نيتوربلاةليلقةيئاذغةبجولًاجذومن(2-13)لودجلاحضويو.(2-11)لودجلارظنا،مويدوصلاةدودحمةيئاذغتابجوطيطختيفةمدختسملا

يوتحتتابجولجذامنحضوييذلا(1-9)لودجلابةناعتسالانكميو.يدبكلاءامغإلاىضرمل(تارعسلاةعفترم)تارديهوبركلاةريثكو،نوهدلاو

.(عساتلالصفلا)ىلكلاىضرمبةصاخيهو،نيتوربلانمًامارج60و،40و،30و20ىلع



453 Nutrition in Liver, Pancreas, and Gallbladder Disease ةرارملاوسايركنبلاودبكلاىضرمةيذغت13لصفلا

عّمجتوأ،مدلاطغضعافتراوأ،اميدإلايناعيالضيرملاناكاذإ(2–13)لودجلايفةحضوملاةبجولايفمويدوصلاةيمكةدايزنكمي

نكمي.ةبجولايفنيتوربلاةيمكنمًاليلقديزيكلذنكلو،(ةنوركملاوزرألا)بوبحلاو،يداعلازبخلامادختسابكلذو؛نطبلافيوجتيفلئاوسلا

.كامسألاوأ،نجاودلاوأ،ءارمحلاموحللانم(ًامارج60)نيليدبةفاضإبكلذو،ًامارج38حبصتلةبجولاهذهيفنيتوربلاةيمكةدايزًاضيأ

ةينيمألاضامحألاةبسنضفخيو،دبكلاوتالضعلايفنيتوربلاعينصتزفحيةلسلسلاةعّرفتملاةينيمألاضامحألاضيرملاءاطعإنأركذُي

.ةبوبيغلاثودحنمرخؤيو،ضيرملاةلاحنمنّسحُياّمم،خملايفةيرطعلا

ةداعثدحيثيح،بلاغلايفيدبكلاءامغإلاىضرملًابحاصمنوكيمدلايف(نداعملا)تاتيلورتكلإلاىوتسمبارطضاّنإف،ًافنآركذامكو

لئاوسلاةيمكنملالقإلاعم،ةيديرولاليلاحملانمضمويساتوبلاديرولكضيرملاءاطعإبجي،اذل؛مدلابمويدوصلاومويساتوبلاىوتسميفضافخنا

.ةعاس24لكلوبلايفمويدوصلاىوتسمكلذكو،تاعاس4لكمدلاتاتيلورتكلإىوتسمعبتتو،لئاوسلاسابتحالاحيف(موي/دحاورتل)ةاطعملا

تارديهوبركلاةريثكو،نوهدلاونيتوربلاةليلقةيئاذغةبجوجذومت:(2-13)لودجلا

.يدبكلاءامغإلاىضرمل(تارعسلاةعفترم)

نوهدلا

رادقملاوءاذغلاعون

120 12 8 بيلحلا(. لم240)نهدلايلاخلابيلحلانمبوك(ةدحاوةصح)

70 - 5 7 موحللا. ةقولسمةدحاوةضيب(ةدحاوةصح)

9 5 - 2 خنابسلانمبوك2.

9تاوارضخلا 5 - 2 مطامطلاحئارشنمبوك2رو.

9 5 - 2 نويلهلانمبوك2.

2 15 .. ، ت..1

- - ةلكشملاهكاوفلانمبوك1/2 اوفلانمبوك(صصح3)هكاوفلا

2 15 - - خوخلانمبوك2.

30 45 - 0.9 نيتوربلاضفخنملازبخلانمحئارش3.

1صصح4)زبخلا 15 - 2 زب. نافوشلاقيقدنمبوك2))

- - 60 - نوهدلا(. حلممريغ)نيرجراملانمةريغصةقعلم12(ةصح12)

- 45 - - يلج(. ةدئامقعالم3،صصح3(

- 80 - - نمةريغصقعالم4نايوحيةوهقوأ،ياش

.ركسلا

وم....ب

،ىبرملاو،لسعلا:لثم،ىرخأةيذغألوانتنكميةينيتوربريغىرخاةيذغا

نمضيرملاةجاحبءافولل؛ركسلاو،هكاوفلاو

/رعس2000-1800(نيبحوارتتثيحبةقاطلا

.(موي

254 257 65 24 عومجملا

.حلملاةفاضإنودنمهالعأةيذغألاّدَعُت*

.(2-9)لودجلاىلإعوجرلابنيتوربلاةضفخنملازبخلاحئارشخيبنيتوربلاةيمكديدحتنكمي*

.نداعملاوتانيماتيفلا(بوبح)تامعدمةبجولاهذهلوانتيذلاضيرملاىطعي*

.(نيتعفدىلعتابجولانيبذخؤيبوك1/2((Controlyte)ـلالثم،ةقاطلابينغلا،نيتوربلاضفخنملاقوحسملا(رمألامزلاذإ)ضيرملاىطعي*
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ParenteralNutrition)يدبكلاءامغإلاىضرمل(نقحلاب)ةيوعملاريغةيذغتلا for Patients with Hepatic Coma)

،مفلاقيرطنعيدبكلاءامغإلاىضرملةيئاذغلاتابجولاميدقتىلعةردقلامدعلاحيفةيوعملاريغةيذغتلاىلإةيذغتلايصاصتخاأجلي

.ةعاس72ةّدمةيذغتلاهذهرمتستو

:امه،نيمسقضيرملاةلاحلًاعبتةيوعملاريغةيذغتلامسقت

:فيفخلايدبكلاءامغإلالاحيفةيذغتلا-أ

ةحصنسحتتمللاحيفو.ًايمويًامارج(60-50)لدعمب،ةينيمألاضامحألانمةيرايعملايماظنلولحمةلاحلاهذهيفضيرملاىطعي

.ةيلاتلاةقيرطلاىلإلاقتنالابجيعوبسأدعبضيرملا

:ديدشلايدبكلاءامغإلالاحيفةيذغتلا-ب

%25اهزيكرتةبسنليلاحمةروصبمّدقتو،(Heptamine")نيماتبيهلالثم،عّرفتلاةريثكلاةينيمألاضامحألاةلاحلاهذهيفضيرملاىطعي

،ضيرملانّسحتيىتحمويلكمارج(100-80)لصتلًايمويًامارج20رادقمبًايجيردتدازتّمث،مويلكامارج40رادقمب،زورتسكدلالولحميف

.مفلاقيرطنعماعطلالوانتعيطتسيو

نيتوربلاةليلقلاةيتاذغلاةبجولابةلصتاذحتاصتوةمهمةيتاذغتامولعم

(Dietary Information and Advices Related to Low-Protein Diet)

ءامغإلا)أشنملايدبكلاغامدلالالتعاببوحصملانمزملادبكلاىضرمةلاحيفًاريثكنيتوربلاةليلقلاةيئاذغلاةبجولاديفت•

اضيأتابارطضاو،ةيثارولاضيألاتابارطضا:اهنمةّدعبابسألمدلايفاينومألاىوتسمعافتراةلاحيفديفتامك.(يدبكلا

.ةيثارولاةينيمألاضامحألا

لكمسجلانزونممارجوليكلكلنيتوربمارج0.8–0.5)ةبجولاهذه(نمزملاوأ،داحلا)يولكلالشفلاىضرمءاطعإبجي•

.مسجلايفيبلسلانيجورتينلانزاوتهبحاصيدق،مويلكمسجلانزونممارجوليك

مارج/ًارعس40-25)ةقاطلاجاتنإنمتالضعلانيتوربعنمل،تارديهوبركلانمةيفاكةيمكىلعةبجولاهذهيوتحتنأبجي•

ةيذغتلا)ةيوعملاريغةيذغتلاقيرطنعتارديهوبركلامهؤاطعإنكميف،ماعطلالوانتنوعيطتسيالنيذلاىضرملااّمأ.(نيتورب

.(ديرولاب

،موحللاو،ضيبلا:لثم،(ةيئاذغلا)ةيويحلاةميقلاةعفترمتانيتوربىلعىلكلاضيرملةيمويلانيتوربلاصصحنم%80يوتحت•

.بيلحلاو،نجاودلاو،كامسألاو

لقأةيمكًانايحأةبجولانمضتتدقو،ةليئضةروصبمسجلايفنيجورتينلانزاوتىلعظافحلاىلإنيتوربلانمًامارج40لوانتيدؤي•

تانيتوربلانمرثكأضيرملابسانتةيتابنلاتانيتوربلانأتبثامك،نمزلانمةريصقةّدمضيرملاىطعتاهنكلو،نيتوربلانم

لالتعايفمهستاهنأدقتعييتلاةيتيربكلاةينيمألاضامحألاونافوتبرتلاضمحنمةيتابنلاىوتحمضافخناىلإًارظن،ةيناويحلا

.أشنملايدبكلاغامدلا

ءاودمادختسابكلذو،أشنملايدبكلاغامدلالالتعاةلاحيف(ProteinEyproducts)ةينيتوربلاتافلخملاصاصتمالدعمضفخبجي•

(Cephuae)زولوتكاللا (Lactulose)(30زاربلاجارخإلًايمويتارم(4-3)لدعمب،ًارتليللم)،نيسياموينلاوأ(Neomycin)

،ةظيلغلاءاعمألايفاينومألاصاصتمالدعمضفخىلعلمعيزولوتكاللاءاودنأتبثدقو.(ًايمويتاّرمعبرألدعمبدحاومارج)

لالخصاصتماللةلباقلاريغموينومألاتانويأىلإاينومألالّوحتىلإيدؤياّمم،ةظيلغلاءاعمألايف(Acidification)ضّمحتثودحو
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.نطبلاتابارطضاو،نطبلاخافتناو،لاهسإلا:اهنم،زولوتكاللةيبناجلاتاريثأتلانمديدعلاكانهّنأبًاملع،ةظيلغلاءاعمألارادج

(Mycifradin)نيسياموينلاداضمىلإةبسنلاباّمأ (Neomycin Sulfate)،ايرويلاوتانيتوربلاللحتيتلاايريتكبلالتقىلعلمعيهنإف

ةدايزو،يبنيماتيفوديدحلاومويسلاكلاصاصتمالدعمضفخيفلثمتت،داضملااذهلةيبناجتاريثأتدجوتهنأالإ.اينومأىلإ

.زاربلاعممويساتوبلاومويدوصلاجورخلدعم

نيحيف،نيتوربلانمتامارج7وحنىلعنابجألاوأ،نجاودلاوأ،كامسألاوأ،موحللانم(ًامارج30)ةدحاولاةيقوألايوتحت•

بوكفصنيوتحيامك.نيتوربلانمتامارج8ىلعدحاولابيلحلابوكو،نيتوربلانمتامارج6وحنىلعةدحاولاةضيبلايوتحت

وأ،ةفاجلاايلوصافلانمبوكفصنيوتحيكلذكو،نيتوربيمارجىلعتاوارضخلاوأ،ةنوركملاوأ،زبخلاوأ،راطفإلابلوبحنم

.نيتوربلانمتامارج5وحنىلعتارّسكملاوأ،ةفاجلاءالزابلا

اذهل،ةينيمألاضامحألانمضيرملاةجاحةيبلتةيغبتالضعلاةلتكيفمّدهتثودحىلإنيتوربللمراصلا(ّدحلا)مازتلالايدؤي•

نزينَملنيتوربنمامارج30)مسجلانزونممارجوليكلكلمارج0.4نملقأىلإايمويةلوانتملانيتوربلاةيمكضفخبىصويال

،أشنملايدبكلاغامدلالالتعاضارعأنمصلختللنيتوربلانملقأتايمكىلإنوجاتحيدقىضرملاضعبنكلو.(امارجوليك70

.مويسلاكلاو،(نيساينلاو،يبو،رب)ةبكرملابتانيماتيفةعومجمو،ديدحلاتامعدمضيرملاءاطعإنمةلاحلاهذهيفّدبالو

.يدبكلالشفلاةلاحيفمويسلاكلاتامعدمىلإًابلاغضيرملاجاتحي•

(Gallbladder)(ةيرارملاةلصوحلا)ةرارملا:ايناث

ًارتليللم40–50)(Bile)ءارفصلاىلعيوتحيو،ىرثمكلاهبشيريغصسيسيكيهو،دبكلليلفسلاحطسلانمىنميلاةهجلايفةرارملادجوت

زفحت،ًالثمف.موضهملاماعطلاةيعونلًاعبتةزّرفُملاءارفصلاةيمكدّدحتت.(1–13)لكشلارظنا،ةقيقرةمعانناردجاهلو،(ءارفصلاةراصعنم

.ءارفصلازارفإىفةيوشنلاةيذغألارثؤتالنيحىف،ءارفصلانمةريبكةيمكزارفإةينهدلاةيذغألا

لمعأدبملثمتيو.يعيبطلانوللاهيطعتلزاربلاعمزَرفُتيتلا(Pigments)تاغبصلالثم،ةيضيألاتافلخملاضعبىلعءارفصلايوتحت

ةرودلاعملقتنييذلا،(Cholecystokinin)نينيكوتسيسلوكلانومرهلاهزارفإزيفحتىلعلمعيرشعينثالاىلإةينهدلاةيذغألالوصونأيفةرارملا

.ءارفصلازارفإو،اهضابقناىلعلمعيل؛ةرارملاىلإةيومدلا

(GallbladderFunctions)ةرارملافئاظو

نمءارفصلافلأتت.اهزيكرتةبسنةدايزو(ةيدبكلاةانقلاقيرطنعدبكلااهزرفي)ءارفصلانيزختيفةرارمللةيساسألاةفيظولانمكت

دبكلاجتنيو.ءاملاو،(Mucin)نيسوملاو،لورتسلوكلاةصاخنوهدلاو،تاغبصلاو،(BileAcids)ءارفصلاضامحأو،(BileSalts)ءارفصلاحالمأ

.هالعأةروكذملااهعيمجءارفصلاتانّوكمزيكرتىلعلمعتيتلاةرارملالخادًايمويءارفصلانم(لم946)(Quart)دحاوتراوكوحن

:اهزربأ،ناسنإلامسجيفةّدعفئاظوبءارفصلاموقت

.اهصاصتماو،نوهدلامضهىلعةدعاسملا-1

.دو،أو،هو،اكنيماتيفيهو،نهدلايفةبئاذلاتانيماتيفلاصاصتماىلعةدعاسملا-2

.مويسلاكلاوديدحلالثم،نداعملاضعبصاصتماىلعةدعاسملا-3

يفةبئاذلاتانيماتيفلاولورتسلوكلاونوهدلااهيفصتمتيتلاةروصلايهو؛(Micelles)(تاليذملا)تالاسيملانيوكتىلعةدعاسملا-4

.نهدلا

.ةنيلمةداماهفصوبلمعلا-5

.رّمختلاثودحعنم-6
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(GallbladderDiseases)ةرارملاضارمأ

:اهزربأهذهو،اهفئاظويفًابارطضااهلببستيتلاضارمألانمديدعلابةرارملاباصت

(Cholelithiasis)ةيرارملاىصحلا-أ

كّرحتىلعقلطيو،(Choleithiasis)ةيرارملاىصحلامساباهتلاثودحنودنم(Gallstone)ةرارملايفتايصحنّوكتىلعقلطُي

،ءارفصلاةانقيفدادسناثودحىلإيدؤيوهو،(Choledocholithiasis)ءارفصلاةانقىصحمسا(BileDuct)ءارفصلاةانقىلإتايصحلا

ىرخألاتانوكملاّنأو،ةرارملاتايصحنم%80وحنلثميلورتسلوكلانأتبثدقو.(2-13)لكشلارظنا،(Camps)(داحصغم)تاجنشتو

لثم(PigmentStones)غابصألانمةريبكةيمكىلعيوتحيةرارملاتايصحنمرخآعوندجوي.مويسلاكلاضعبو،تاغبصلاو،ءارفصلاحالمأيه

.ةرارمللةيموثرجلاوأةيليفطلاةباصإلاءاّرجتافسوفلاوتانوبركلالثمحالمألاو،(Birubin)نيبوريليبلا

ءارفصلالوصومدعنأامك،ةيرارملاةلصوحلاباهتلاىلإيدؤياّمم،رشعينثالاىلإءارفصلارورمقيعيةرارملاةانقيفتايصحدوجونإ

.ءارفصلاتاغبصدوجومدعلحتافنولاذزاربلاحبصيو،نهدلايفةبئاذلاتانيماتيفلاونوهدلاصاصتماومضهلاةيلمعنمفعضيرشعينثالاىلإ

.ءارفصلاةدوعةجيتندبكللًافلتثدحيدقهنإف،كلذجلاعيملاذإو

لثمتتيهو،صاخشألاضعبىلعحوضوبضارعألارهظتنيحيف،(SilentGallstones)ناسناللضارعأةيأةيرارملاىصحلابّبسُتالدق

،روذبلاو،تايلوقبلا:لثم،ةيذغألاضعبلوانتدعبةصاخ،نطبلاخافتناو،ؤيقتلاو،راوثلاو،نميألافتكلاىلعوأ،(ةدعملاىلعأ)نطبلاقوفملأيف

ىصحلابةباصإللةضرعرثكأمه،ةيناويحلانوهدلاونابلألاتاجتنمةرثكبنولوانتينيذلانامسلاصاخشألانأبًاملع،ةلوارفلاو،توتلاو،خيطبلاو

ةيرارملاىصحلاضرمبةباصإلالدعمنأىلإتاساردلاتراشأدقو.نهنمتانيدبلاةصاخ،لاجرلانمرثكأءاسنلاضرملااذهبيصيو.ةيرارملا

مهستو.ءاينغألابةنراقمضفخنملالخدلايوذوءارقفلانيبهثودحةبسندادزتامك،نييداعلاصاخشألابةنراقمنييتابنلاصاخشألانيبلقأنوكي

.ضرملابةباصإلايفًاضيأةيثارولالماوعلا

،ةنمزملادبكلاضارمأبةباصإلاو،ةليوطًاددُملمحلاعنمبوبحةأرملالامعتسا:اهنم،ةرارملاةوصحنيوكتزفحتىرخأبابسأدجوت

TerminalIleum(يفئافللاضرمبةباصإلاو،ةدعملاوأءاعمألانمءزجلاصئتساو Disease(.ةانقلايفوأ،ةرارملايفتايصحنّوكتيدؤيو

نأانههركذردجياّممو.(ةيرارملاةلصوحلاباهتلا)ةرارملايفباهتلاثودحو،يدادسنالاناقريلاروهظوءارفصلارورمةقاعإىلإءارفصلا

نيبحوارتتةّدمًانايحأو،ةقيقد20ةّدمًارمتسمًاديدشملألانوكيثيح،ةرارملايفتايصحدوجولًامهمًارشؤمّدَعُيةدعملاىلعأيفملألابروعشلا

.ًافنآركذامكنيفتكلاماظعنيباموأ،نميألافتكلايفملأبضيرملارعشيدقو.تاعاس(4-2)

ةرارملاةانق

ةرارملاخيبتاوصح

ءارفصلاةانق

.ةرارملاتايصح:(2-13)لكشلا

&Lankford,1994:ردصملا) Grribble)

(Cholecystitis)ةيرارملاةلصوحلاباهتلا-ب

،ةرارملارارمحاىلإيدؤيوهو،مسجلانماهيلإةرجاهملاايريتكبلاوأ،ةرارملاتايصحدوجوببسبةيرارملاةلصوحلاباهتلاثدحي

خافتناو،ؤيقتلاو،راودلابروعشلاو،ةرارملاةقطنمبملأيفةيرارملاةلصوحلاباهتلاضارعألثمتتو.اهلخادديدصلاعّمجتو،اهمخضتو،اهخافتناو

.ناقريلاضيرملاىلعرهظيدقو،ةدعملانميولعلاءزجلايفةضومحو،نطبلانمنميألايولعلاءزجلايفملأو،تازاغلاعّمجتببسبنطبلا

.نمزملاةيرارملاةلصوحلاباهتلاو،داحلاةيرارملاةلصوحلاباهتلا:امه،ةيرارملاةلصوحلاباهتلانمناعوندجوي
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ةيرارملاةلصوحلاباهتلاوةيرارملاىصحلاىضرملةيتاذغلاةجلاعملا

(Dietary Therapy for Patients with Cholelithiasis and Cholecystitis)

نودنمةيئاذغلارصانعلانمضيرملاتاجاحلماكريفوتىلإةيرارملاةلصوحلاباهتلاوةيرارملاىصحلاىضرملةيئاذغلاةجلاعملافدهت

:ةيئاذغلارصانعلانمىضرملاءالؤهةجاحلنايبيتأياميفو.ضرمللتافعاضموأ،ةيبناجضارعأةيأ

ةقاطلاتاجاح-1

نممهىضرملاءالؤهمظعمنأل،ةيرارملاةلصوحلاباهتلاوأ،ةيرارملاىصحلانوناعينيذلاىضرمللةمّدقملاتارعسلاةيمكضفخبىصوي

.ميلسلاصخشللًايموياهبىصوملاتارعسلاةيمكلوانتهنكميف،ةنمسلايناعيالضيرملاناكاذإاّمأ.(نامسلا)ءاندبلا

تارديهوبركلاتاجاح-2

ضيفختلكلذو؛ةيرارملاةلصوحلاباهتلاوةيرارملاىصحلانوناعينيذلانامسلاىضرملاةبجويفتارديهوبركلاةيمكضفخبىصوي

.تايبرملاونيتاليجلاوةالحملاهكاوفلارئاصعلوانتنم(مويلايفمارج300–200)تارديهوبركلانمهتجاحلماكىلعضيرملالصحي.نزولا

تارديهوبركلاةيمكدّدحتت،ماعهجوبو.(نوهدلاىلإةبسنلابلاحلاوهامك)هتبجوىلإةبلطلاةيذغألاضعبفاضتضيرملاةلاحنّسحتتنيحو

.صخشلليلاثملانزولاىلعةظفاحمللكلذو،ضيرملاىدلةنادبلاىوتسملًاعبت(ناصقنلاوأةدايزلاب)

نوهدلاتاجاح-3

(45–30)يأ.ًايمويةلوانتملاتارعسلايلامجإنم(%25–20)ىلعديزتالثيحب،ةرارملاىضرمةبجويفنوهدلاةيمكضفخبجي

.مويلايفًامارج

ىصويف،ةحارجلابةرارملالاصئتسالاحيفاّمأ.يعيبطلاصخشللاهبىصوملانوهدلاةيمكلوانتضيرمللنكميةرارملاةوصحةلازإدعبو

ثودحنودنم(اهلّمحت)اهلوانتبهلحمسييذلاّدحلاىلإًايجيردتةلوانتملاةيمكلادازتّمث،ةّدعًارهشأنهدلانمةضفخنمتايمكلوانتبضيرملا

ءاعمألاوءارفصلازرفييذلادبكلانيبلصتيتلا(ىرجملا)ةانقلايف–ةحارجلابةرارملاةلازإدعب–ءارفصلانّزخت.ةيبناجضارعأةيأ

نينيكوتسيسلوكلانومرهزارفإهزفحىلإةرارملاىضرملةلوانتملانهدلاةيمكضفخببسىزعيو.ةيعيبطةروصبةديدجلااهفئاظوبموقتو،ةقيقدلا

ماعطلاىلإتويزلاوأنوهدلاةفاضإمدعبجي،ةرارملاىضرمماعطيفنهدلاةبسنضفخلو.ءارفصلازارفإوةرارملاضابقناىلعلمعييذلا

.ةيلقملاةيذغألابنجتو،مسدلاةليلقلانابجألاو،ةقولسملابوبحلاو،ةقولسملاتاوارضخلاو،نهدلانميلاخلابيلحلاميدقتو،يهطلاءانثأيف

نجاودلاو،(ةيوشموأ،ةقولسم)ةوهطملاكامسألاو،موحللالوانتبىصويامك،ؤشجتلاونطبلاخافتناببستو،مضهلاءوستالكشمنمديزتاهنأل

Steak)حئارشلاكمسيفاّمملقأنهدتايمكىلعيوتحت(FlatfishFllets)حطلفملاكمسلاحئارشنأانههركذردجياّممو.دلجلاةعوزنملا

Fish)(توبلهلاو،ةنوتلاو،نوملسلاt،طقرملانوملسلاو(Trout)،أيرُمقسألاوMachere).تايمكبنهدلاةعوزنملاءارمحلاموحللاميدقتنكميو

.ةميركلاةصلصو،(تايولحلاو،تازوبخملاو،ةبيرغلاو،كيكلا)تايلحملامظعمبنجتعم،ةليلق

هكاوفلاوأ،اهبةينغلاةيذغألاونوهدلامهلوانتدنعةدعملايفامالآومضهلايفتابارطضاًابلاغةيرارملاةلصوحلاباهتلاىضرميناعي

تايصحلاةلازإنيحىلإنوهدلالوانتنعًايئاهنعانتمالابةيرارملاىصحلاىضرمىصويدقاذهل،ةتالوكوشلاوأ،تازاغلابّبستيتلاتاوارضخلاو

.ةحارجلاب
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تانيتوربلاتاجاح-4

يلاخلاففجملابيلحلاّدَعُيو.نيتوربلانمةيمويلامهتجاحلماكىلعةيرارملاةلصوحلاباهتلاوةيرارملاىصحلاىضرملصحينأبجي

ضيرملامزلتيتلاتانيتوربللةيساسأرداصم(ةقولسملاوأ،ةزوبخملاوأ،ةيوشملا)كامسألاونجاودلاّدَعُتامك.نيتوربللًاسيئرًاردصمنهدلانم

.ًايموي

لتاوسلاتاجاح-5

ىناعلاحيفو.ةدروألالالخةيئاذغلارصانعلابمعدلاىلإًانايحأجاتحيدقو،ًايمويلئاوسلانمتارتل(3-2)وحنىلإضيرملاجاتحي

لوانتهيلعنإف،ةرارملاتايصحبةيوارفصلاةانقلادادسناةجيتنىّمحلاوؤيقتلاو،نطبلانمنميألايولعلاءزجلايفًاديدشًاصغمضيرملا

ةردقمدعلاحيفاّمأ.ةالحملاهكاوفلارئاصعو،(موي/نيتوربًامارج40-30رادقمب)نهدلانميلاخلابيلحلالثم،طقفةلئاسلاتابورشملا

قيرطنعماعطلالوانتنمضيرملانكمتيىتحةريصقةّدمةيديرولاليلاحملابةناعتسالانكميهنإف،مفلاقيرطنعلئاوسلالوانتىلعضيرملا

.مفلا

تانيماتيفلاتاجاح-6

،ًادجضفخنمءاعمألارادجلالخاهصاصتمالدعمنأل؛(دو،أو،هو،اكنيماتيف)نهدلايفةبئاذلاتانيماتيفلالوانتبىضرملاىصوي

.ةيرارملاىصحلاوأناقريلابنيباصملاةصاخ،ىضرملاءالؤهىدلمدلاطلجتىلعدعاسيكنيماتيفنأامك

ًانايحأو،لاهسإلابةباصإلا:لثم،ةيبناجتاريثأتاهضعبلّنأالإ،ةرارملاةوصحتيتفتلجأنمضيرمللىطعتيتلاةيودألانمديدعلادجوي

.دبكلافلت

PlanningofAdequate)ةرارملاىضرملةيئاذغةبجوطيطخت Dietfor Patients with Gallbladder Diseases)

.(4–10)لودجلارظنا،مدلايفنوهدلاولورتسلوكلاىوتسمعافترايفمكحتلايفةمدختسملاةيئاذغلالئادبلليئايميكلا

.(نهدلانمًامارج42)ةيرارملاةلصوحلاباهتلاوةيرارملاىصحلاىضرملنهدلاةليلقةيئاذغةبجولًاجذومن(3-13)لودجلاحضويو

:يتآلا(ةيرارملاةلصوحلاباهتلاوةيرارملاىصحلا)ةرارملاىضرملةيئاذغةبجوطيطختدنعىعاري

%25–20 نوهدلاةبسنديزتالثيحب،ءارفصلازارفإوةرارملاصلقتعنملكلذو،ةيئاذغلاةبجولاىفنوهدلاةيمكنملالقإلا-1 روهدللاهابلسلليرت.ركاوبجولايفنوهىنمىلاالاكيف

.ًايمويةلوانتملاةقاطلايلامجإنم

،تويزلاو،محللاقرمتاصلصو،تاصلصلاو،تارسكملاوا،رئاطفلانماهولخو،ةيفاصلاةيذغألاىلعةيئاذغلاةبجولاءاوتحا-2

(تاراهبلا)لباوتلاوةلبتملاةيذغألالوانتنأتبثدقو،ةحارلابضيرملارعشيكلذنأل؛تيزلابةيلقملاةيذغألاو،ةتالوكوشلاو

(Condiments)اهباهتلاىلإيدؤياّمم،ةرارمللةيدارإالتاصلقتوًاخافتنابّبسُي.

ةعونتملابوبحلاو،نهدلانميلاخلاجاتوكلانبجو،نهدلانميلاخلاففجملابيلحلا:لثم،نهدلاةليلقلاةعونتملاةيذغألاميدقت-3

نميلاخلابيلحلانمةعونصملاةيبلهملاو،رئاصعلاو،لسعلاو،يلجلاو،هكاوفلاو،تاوارضخلاو،زبخلاو،(امهريغو،ةنوركملاو،زرألا)

.نهدلا

ةرارملاةحارإفدهب)(داحلاةيرارملاةلصوحلاباهتلاةلاحيفامك)ًانوهديوحتالةيئاذغتابجوضيرمللاهيفمّدقييتلاتالاحلايف-4

.ًايئاهنتابجولاىلإنوهدلاوتويزلاةفاضإمدعكلذكو،ةدبزلاوأ،نوهدلاوأ،تويزلاو،موحللاميدقتمدعبىصويهنإف،ةّدعًامايأ

ةروصب(ًايمويتارتل3-2)لئاوسلاىلإةفاضإلاب،موحللانًمالدبضيبلاضايبو،نهدلانميلاخلاففجملابيلحلامّدقي،ماعهجوبو

.لسعلاوأركسلابةالحملاليلاحملاو،تاوارضخلاو،هكاوفرئاصع
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دجوي،ماعهجوبو.رخآىلإضيرمنمفلتخيةيذغألاهذهريثأتنأل،ضيرملاىلإثّدحتلادعبكلذمتيو،تازاغللةبّبسُملاةيذغألابنجت-5

،ايوصلالوفو،لجفلاو)(فوفلملا)بنركلاو،يلوكوربلاو،ايلوصافلا:لثم،تازاغلانّوكتىلإاهلوانتيدؤييتلاتاوارضخلانمديدعلا

.وداكوفألاو،مامشلاو،حافتلاو،خيطبلا:لثم،تازاغلانّوكتبّبستيتلاهكاوفلاضعبًاضيأدجوت.رايخلاو

يتلاةيذغألابنجتكلذكو،مضهلارسعبّبستدقةريبكماعطةبجولوانتبنجتل:ثالثىلعديزتثيحبةيمويلاماعطلاتابجوعيزوت-6

.اهمضهبعصي

ىتلاةيذغألاةفرعمو،دبكلاىضرملنهدلاةليلقةيئاذغةبجوطيطختلةمهملاتاداشرإلاةءارقب:رشعثلاثلالصفلاةمدقمنمةدافإلا-7

.اهبنجتبجييتلاةيذغألاكلذكو،ةرارملاىضرملنهدلاةليلقةيئاذغةبجوطيطختةلاحيفاهميدقتبجي

.(نهدلانمًامارج42)ةيرارملاةلصوحلاباهتلاوةيرارملاىصحلاىضرملنهدلاةليلقةيئاذغةبجوجذومت:(3-13)لودجلا

رادتقملاوءانغلاعون

- بيلحلا(. لم480)نهدلايلاخلابيلحلانمنابوك(ناتصح)

6 موحللا(. ًامارج60)دلجلاعوزنملايوشملاجاجدلانمناتصح(صصح5)ةيفاصلا

6 ناتصح(. ًامارج60)نهدلاليلقلايوشملاكمسلانم

5 ةضيب(. عوبسأ/تاضيب3ىلعددعلاديزيال)ةقولسمةدحاو

- تاوارضخلا. ةقولسملاةيخولملانمبوك2(رثكأوأصصح3)

- ايبوللانمبوك2.

- رزجلانمبوك2.

- هكاوفلا. لاقتربلاريصعنمبوك2(رثكأوأصصح3)

- زومةبح.

- زبخلا. تسوتلازبخنمحئارش6(ةبغرلابسحرثكأوأصصح9)

- بوك. قولسمزرأ

- ةبح. ةقولسمسطاطب

25 نوهدلا. ماعطلاوهطلنيرجراملاوأتيزلانمةريغصقعالم5"(لقأوأصصح5)

- تايلحملا. اهبحومسملاةيذغألانمةبغرلابسح

- اهبحومسملاتابورشملانمةبغرلابسحتابورشملا

42 عومجملا

.ةحفصخيب(دبكلاىضرملنهدلاةليلقةيئاذغةبجوطيطختلاتاداشرإ)عوضومىلإعوجرلابةراتخملاةيذغألاخيبعيونتلانكمي*

لماكلابيلحلاةفاضإنكميو،ايموينهدلانمامارج60يوحتةيئاذغةبجوطيطختلاحخيب(نهد2%)نهدلاطسوتملابيلحلاةفاضإنكمي**

.ًايموينهدلانمًامارج75يوحتةيئاذغةبجوطيطختلاحخيبنهدلا

.نوهدلالئادبددعضفخبكلذو؛ةبجولاخيبنهدلاةيمكليلقتنكمي***
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نهدلاةليلقلاةيتاذغلاةبجولابةلصتاذحتاصتوةمهمةيتاذلاغتامولعم

(Dietary Informations and Advices Related to Low-Fat Diet)

لدعمضافخناىلإًارظن،(زاربلايفنوهدلاطرف)ينهدلالاهسإلانمّدحلاىلإنهدلاةضفخنملاةيئاذغلاةبجولالوانتيدؤي•

O(نهدلاسلصاصتماءوس)يوسلاريغنهدلاسلصاصتمابحاصي)FatMalabsorption(نملكلصاصتماءوسثودحًابلاغ

صاصتماءوسثدحيامك.اهصاصتماعنموأ،ءارفصلاضامحأزارفإةلقىلإيدؤيللخةجيتنكلذو:تارديهوبركلاوتانيتوربلا

ةيطاخملاةيشغألاىفلالتعاوأللخدوجووأا)PancreaticInsufficiency(ةيسايركنبلاةراصعلاةيافكمدعلاحيفنيتوربلاونهدلل

.ةقيقدلاءاعمأللةنطبملا

(ينهدلاطّوغتلاعملاهسإلا)(Pathogenesis)ضرملاءوشننمًاءزجّنأل،لاهسإلانمنهدلاةليلقلاةيئاذغلاةبجولالوانتفّفخُي•

HydroxyFatty)ةينهدلاضامحألانّوكتوه Acids)نولوقلايف.

(سسكع)رييغتلسيلو،تازاغلانّوكتو،نطبلاخافتناو،لاهسإلاضارعأيفمكحتلايفنهدلاةليلقلاةيئاذغلاةبجولانمدافتسي•

.ةيعيبطلاريغمسجلافئاظو

وأمضهلاتابارطضامظعمزيمتتو.صاصتمالاءوسنوناعينيذلاىضرمللنهدلاةليلقلاةيئاذغلاةبجولاميدقتبًابلاغىصوي•

يتلاضارمألاّنأركذي.تابارطضالاهذهنيسحتىلعًاريثكدعاسيةبجولاهذهلوانتّنإف،اذل.ينهدلاهسإثودحبصاصتمالا

ضرم)يفئافللاءزجلاةياهنيفوأ،(ةراحلادالبلالاهسإضرم)ةقيقدلاءاعمألالماكيفًابلاغرثؤتصاصتمالاءوسببست

جاتحيال،ماعهجوبو.(ةيسايركنبلاةراصعلاةيافكمدع)ةيثالثلاتاديرسيلجلاصاصتمايفوأ،ءاعمألارصقةمزالتمو،(نورك

CoefficientofFat)نهدلاصاصتمالماعمحوارتينيحىندألاّدحلاىلإنوهدلاضفخىلإرمألا Absorption)(%95-85)نيب

يدؤيسنهدلانمًامارج80وحنًايمويصخشلالوانتّنإف،%90نهدلاصاصتمالماعمنوكينيح،ًالثمف.(رثكأف%95يعيبطلا)

يفنوهدلانمًادجلالقإلامتحيكلذّنإف،%60صاصتمالالماعمناكاذإاّمأ.زاربلاعمًايموينهدلانمتامارج8وحنحرطىلإ

ميدقتبىصوي.زاربلاعمًايمويهنمًامارج20وحن(زارفإ)حرطىلإيدؤيًايموينهدلانمًامارج50لوانتّنإذإ،ةيئاذغلاةبجولا

ةيوعمضارعأبىضرملاءالؤهضعبباصيذإ،ةدّدحمريغةيوعمًاضارعأنوناعينيذلاىضرمللنهدلاةليلقلاةيئاذغلاةبجولا

،ةينهدلاموحللالوانتمدعو،نوهدلابةيلقملاةيذغألالوانتبنجتبىضرملاءالؤهىصوياذهل،ةينهدلاةيذغألامهلوانتدنعةعونتم

.قناقنلاوأقجسلالثم

%5ينعيو)ExtraLean(ًايلكفاصحلطصمكلذنمو،ةبلعملاموحللةيئاذغلاةقاطبلاتانايبىلعةنّودُملانهدلاةبسنةءارقبجي•

LowFator)فاصوأ،نزولابنهد Lean)فيفخوأ،نزولابنهد%10نملقأينعيو(Ligh/Lite)نوهدنم%25نملقأينعيو

.قاوسألايفةرفاوتملاىرخألاتاجتنملا

.نهدلانمًادجةعفترمبسنىلعاهعيمجةبلّصلانابجألايوتحت•

نهدلاةيمكباسحنمنكمتلل:نهدلاةليلقةيئاذغةبجوطيطختلنوهدلانمةيذغألاىوتحمبةصاخلالوادجلاىلإعوجرلابجي•

.ةبجولايف

ةبئاذلاتانيماتيفلاصاصتمّانأامبو.نهدلايفةبئاذلاتانيماتيفلاتامغدمينهدلالاهسالايناعييذلاضيرملاءاطعإبجي•

ينهدلالاهسالاناكاذإاّمأ،تامغدملاهذهنمةنكممةعرجىصقأىطعيضيرملانإف،ءارفصلاضمحدوجوبطبترمنهدلايف

ةطسوتملاةيثالثلاتاديرسيلجلاةفاضإبجيامك.صقنلااذهضيوعتضيرملاىلعنيعتيف،ةيسايركنبلاةراصعلاةيافكمدعهّدرم

.ًادجضفخنمنوهدلانماهاوتحمناكاذإةبجولاىلإةلسلسلا
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(Pancreas)سايركنبلا:اثلاث

(PancreasDuct)ةّدغلاةانقةياهنكرتشتو،لاحطلاىلإةدعملافلخرشعينثالانمدتمتو،نطبلانميولعلاءزجلايفعقتةريبكةّدغوه

.رشعينثالايفايهتنيل(BileDuct)ةيوارفصلاةانقلاعم

:يتآلايفسايركنبلافئاظولثمتت

ىلعدعاسييذلا(Lipase)زيبيللاميزنإ:لثم،ةقيقدلاءاعمألايفةيئاذغلارصانعلامضهىلعدعاستيتلاةمضاهلاتاميزنإلازارفإ-1

دعاسييذلا(Protaese)زيتوربلاميزنإو،(اشنلا)تارديهوبركلامضهىلعدعاسييذلا(Amylase)زيليمألاميزنإو،نوهدلامضه

.ةدعملانمًامداقرشعينثالالخدييذلايضماحلاسوميكلاةلداعمىلعلمعتيهو،رشعينثالايفمويدوصلاتانوبركيبزارفإ-2

ومةحم....ةا--

جتنتدعوننمايالخسايركنبلايوحيامك.يلاوتلاىلعافلأواتيبايالخنمنازَرفُينيذللا،نوجاكولجلانومرهو،نيلوسنألانومرهزارفإ-3

.Polypeptide)يسايركنبلاديتببلاديدعنومرهجتنتببعوننمايالخكلذكو،(Somatostatin)نيتاتسوتاموسلانومره Pancreatic)

.سايركنبلايف)LangerhansIslands(زناهرجنالرُزُجىعدُتةريغصرُزُجةئيهىلعًاضعباهضعبعمتانومرهللةجتنملاايالخلاعّمجتتو

(PancreasDiseases)سايركنبلاضارمأ

(Pancreatitis)سايركنبلاباهتلا-أ

يتلا(ةطشنلاريغ)تاميزنإلاعّمجتتنيحثدحييذلا(Autodigestion)يتاذلامضهلاىلعلاثموهو،ًانمزموأًاداحباهتلالااذهنوكي

سايركنبلاةجسنأليلحتب(ينيتوربميزنإ)نيسبرتلاميزنإموقيثيح،ةطشنلاةروصلاىلإلّوحتتو،سايركنبلالخاديفسايركنبلااهزرفي

.تانومرهلاوةمضاهلاتاميزنإلازارفإىلعهتردقسايركنبلانادقفىلإيدؤياّمم،اهمدهو

نم%85نمرثكأبّبسي)لوحكلاءاستحاو،ةرارملاتايصحبسايركنبلاةانقدادسنا:اهنم،سايركنبلاباهتلاضرملةّدعبابسأدجوت

،(CysticFibrosis)يسيكلافيلتلاو،(Corticosteroides)و،(ThiazideDiuretics):لثم)ةيودألاضعبلوانتو،(نمزملاسايركنبلاباهتلاتالاح

دادسنانأتبثدقو.مدلايفنوهدلاىوتسمعافتراو،(Mumps)فاكنلاو،(Coxsackie–B)ةيكاسكوكىّمح:لثم)ةيسوريفضارمأبةباصإلاو

.سايركنبلاةجسنأباهتلاىلإيدؤياّمم،سايركنبلاىلإةرارملاوسايركنبلاتازارفإعوجربّبسُيةرارملاتايصحبسايركنبلاةانق

:يتآلايفسايركنبلاباهتلاضرمضارعألثمتت

.ًايجيردتملألاةدحدادزتو،(ضارعألاةيادب)رشعينثالاقوفنطبلاىلعأةّدعًامايأرمتسيةدشلاطسوتمملأ-

.نايثغلاوراوَّدلاو،ؤيقتلا-2

.ةطسوتملاةرارحلا-3

.ضبنلالدعمدايدزا-4

.سفنتلاقيضو،ةئرللةنطبملاةيشغألاباهتلا-5

.فاطملاةياهنيفةافولاىلإيضفيدقو،ةداحلاتالاحلايفسايركنبلايففيزنثودح-6
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DietaryTherapy)سايركنبلاباهتلالاةيئاذغلاةجلاعملا of Pancreatitis)

قيقحتنكميو،سايركنبلليفاضإررضثودحعنمكلذكو،سايركنبلازيفحتنملالقإلاقيرطنعملألاةلازإىلإةيئاذغلاةجلاعملافدهت

:يتآلابكلذ

قيرطنع(ElementalFormulas)ةسيئرلاتافصولاهئاطعإو،نيمويوموينيبحوارتتةّدممفلاقيرطنعةيذغألاضيرملاءاطعإمدع-1

.حالمأولئاوسنمهدقفامضيوعتو،ةيئاذغلارصانعلانمهتجاحبمسجلاديوزتلكلذو:بوبنألابةيذغتلاوأةدروألا

.ؤيقتلاو،نطبلاخافتناو،ملألانمصلختلاىلعدعاسيكلذنأل؛(Nasogastric–Tube)يفنأيومفبوبنأةطاسوبةدعملاتايوتحمبحس-2

نهدلاةضفخنمةبجوّمث،سماخلالصفلايف(3-5)لودجلارظنا،ملألا(لاوز)ءافتخادعبضيرمللةقئارلاةلئاسلاةبجولاميدقت-3

لودجلارظنا،ةرارملاضارمأةلاحيفةلوانتملاةبجولاهبشتو،نهدلانمًامارج40وحنىلعيوتحتيأ،نيتوربلاوتارديهوبركلاةعفترم

لاهسإلانوناعيمهنأل،سايركنبلاباهتلاىضرملنهدلاةضفخنمةيئاذغتابجوميدقتبمازتلالابجي،اهعيمجلاوحألايفو.(3–13)

.يسايركنبلازيبيللاميزنإىوتسمضافخناببسبينهدلا

.ءاعمأللةجّيهملاةيذغألاو،لوحكلابرشنععانتمالا-4

نداعملاوةيساسألاةينهدلاضامحألاوتانيماتيفلاوركسلانمطيلخوأ،(مضهنودنمصتمت)(MCTOils)ىلعةبجولاءاوتحا-5

ىلاخلابيلحلا:لثم،ةيذغألاىلإًايموي(MCTolls)نمةدئامقعالم3ةفاضإنكمي.(Pregestimiا)وأ،(Portagen):لثم،(MCTolls)و

.نهدلايفةبئاذلاتانيماتيفلاصاصتمانيسحتو،ينهدلالاهسإلاةجلاعمىلعكلذلمعيذإ،امهريغوأ،ةطلسلاوأ،نهدلا

.ةفيرحلاداوملانمةيلاخلاةفيفخلاةيئاذغلاتابجولانمًايمويةريغصتابجوتس–ًاقحال–ضيرملالوانتبوجو-6

تاميزنإلاطاشننمنّسحتو،رشعينثالالخدتيتلاةيضماحلاءارفصلاةراصعةلداعميفديفتيتلاةضومحلاتاداضمضيرملاءاطعإ-7

ةيئاذغلاةبجولالوانتنعًالضف،بيبطلافارشإبةيودألاضعبلوانتهيلعنيعتيفينهدلالاهسإلايناعييذلاضيرملااّمأ.ةيسايركنبلا

.ًافنآركذامكنهدلاةضفخنملا

يفتارديهوبركلاةيمكنملالقإلاهيلعنإف،نيلوسنألازارفإضافخناببسبمدلايفركسلاىوتسميفًاعافتراضيرملاىناعلاحيفو

.ةدقعملاتارديهوبركلالوانتو،ةبجولا

يياييريييزي
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ةجيتن،رضاحلاانرصعيفةرثكبةرشتنملاةيذغتلاءوسضارمأدحأ(Obesity)(ةنادبلا)ةنمسلاّدَعُت

،ًايلضعًادوهجمبلطتتيتلاةيمويلالامعألامظعميفناسنإلالدبةلآلامادختساو،ايجولونكتلايفلئاهلاروطتلل

لوانتيفطارفإلاوهفةنمسللسيئرلاببسلااّمأ.جردلانًمالدبدعصملاو،يشملانًمالدبةرايسلالامعتساو

تابورشملاو،ريضحتلاةعيرسلاةيذغألاو،(تايركسلاو،تايوشنلا)تارديهوبركلاونوهدلابةينغلاةيذغألا

.ةيزاغلا

يساسألايدعاقلاضيألالدعموةكرحلاوةيلضعلاةطشنألالقتثيحّنشلامّدقتعمًابلاغةنمسلارهظت

رمعنيبامًابلاغثدحتةنمسلابةباصإلاّنأنّيبتدقو.مسجلايفنوهدلامكارتىلإيدؤياّمم،(ماعطلاقرح)

اهروطتوتالضعلاومنةجيتنلب،مسجلايفنوهدلامكارتببسبنوكتالدقنزولايفةدايزلانأو،ةنس(50–30)

دنعلاحلاوهامك،مسجلايفءاملاعّمجتوأ،نيعراصملاونييضايرلاىلإةبسنلابلاحلاوهامك،اهمجحربكو

يفنهدلاةبسنسايقبتالضعلايفنوهدلامكارتنعةمجاننزولاةدايزنأنمققحتلانكميو.اميدألابةباصإلا

.هللاةئيشمبًاقحالدريسامكمسجلا

ةعماجعمنواعتلاب،م1991ماعةينقتلاومولعللزيزعلادبعكلملاةنيدماهترجأيتلاةساردلاتحضوأدقو

ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملاناكسنم%21وحننأ،ةحصلاةرازوويصصختلالصيفكلملاىفشتسمودوعسكلملا

.(30نمرثكأBMIمسجلاةلتكرشؤم)ةنمسلابنوباصم

يفو،ًادجةعفترميبرعلاجيلخلالوديفءاسنلانيبةنمسلاراشتناةبسننأىلإتايئاصحإلاريشتامك

هذهيفءاسنلانيبةنمسلاراشتناةبسنلصتذإ؛ةمدقتملالودلاواىرخالاةيبرعلالودلابةنراقم،درطمدايدزا

يفعافترالااذهنأيفكشالو،تاجوزتملاءاسنلانمةريبكةحيرشةبسنلاهذهلمشتو،%40نمرثكأىلإلودلا

:لثم،ةنمزملاضارمألانمديدعلابةباصإلالامتحالرطخرشؤمهنأل؛فوخلاوقلقلاىلإوعديةنمسلاراشتنالدعم

.اهريغو،ماظعلاةشاشهو،ناطرسلاو،مدلاطغضعافتراو،يركسلاو،بلقلاضارمأ

،ةئيبلاو(لكألايفطارفإلا)ةيئاذغلالماوعلااهّدرمةنمسلاتالاحنم%95نأىلإتاساردلاريشتو

ةّدغلاوأ،ةيقردلاةدغلازارفإلدعمضافخنا:لثم،ءامصلاددغلابارطضااهببستالاحلانم%5نأنيحيف

.هللاءاشنإًاقحالدريسامكامهريغوأ،ةيماخنلا

Whatis)؟ةنمسلاام Obesity)

اهتبسنةدايزو،ةقاطلابةينغلاةيذغألالوانتيفطارفإلاةجيتنمسجلايفنوهدلااهيفمكارتتةلاحيه

نمةدئازتايمكلوانتنعةمجانلاوصخشلاةجاحنعةدئازلاةقاطلانأمولعملانمو.يعيبطلالدعملاىلع

تحتنزخت)AdiposeTissues(ةينهدةجسنأىلإمسجلالخادلّوحتت،تانيتوربلاوأنوهدلاوأتارديهوبركلا

.دلجلا
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وحنب(ةنس25)ةغلابلاةأرملايفو،يلاثملامسجلانزونم(%15–10)وحنب(ةنس25)غلابلالجرلايفةينهدلاةجسنألاةبسنرّدقت

.ةنمسلاثودحلًاديجًارشؤمةأرملايف%30ولجرلايف%25ىلإلصتلةبسنلاهذهعافتراّدَعُيو.يلاثملامسجلانزونم(%20-15)

.هللاءاشنإًاقحالدريسامكضارمألانمديدعللةيساسألارطخلالماوعنماهنكلو،اهتاذّدحبًاضرمةنمسلاّدَعُتال

مالسالارظنةهجونمماعطلالوانتيفطارفالا

ةياقولابةقلعتملاةيئاذغلاةفاقثلارشنلةعساولاةيمالعإلاتالمحلانممغرلاىلعةنمسلابةباصإلالدعمعافتراًاعيمجملاعلالوديناعت

تايركسىلعةيوتحملاكلتو،ةمسدلاةمعطألاةصاخ،ماعطلالوانتيفطارفإلاوهسيئرلاةنمسلاببّسنإف،مولعموهامكو.ةنمسلابةباصإلانم

ضارمأةصاخ،ضارمألانمديدعلابةباصإلاىلإيضفتاهنأل،ةحصلاىلعةريبكراطخأةطرفملاةنمسلاّنإف،هللاةئيشمبًاقحالدريسامكو،ةزكرم

.مدلايفنوهدلاولورتسلوكلاىوتسمعافتراو،غامدلاوبلقلاتاطلجو،مدلاطغضعافتراو،ناطرسلاو،يركسلاو،نييارشلابلصتو،بلقلا

طارفإريغنممسجلايفةديدجةجسنأءانبو،ةفلتخملاةطشنألاءادألةمزاللاةقاطلاىلعلوصحلل؛لادتعابماعطلالوانتناسنإلليغبني

ماحدزاو،ماعطلايفماعطلالاخدإو،ماعطلالوانتيفطارفإلانهولاوضارمألابناسنإلاةباصإلةسيئرلابابسألانمنإف،رخآىنعمبو.طيرفتوأ

ذنم–ملسوهيلعهللاىلص–دمحمانديسىلعلزنيذلا)ميركلانآرقلاّنأماعطلالوانتيفطارفإلامدعةيمهأدكؤياّممو،ماعطلابةدعملا

يتلاةفيرشلاةيوبنلاثيداحألانمديدعلابناجىلإ،ماعطلالوانتيفطارفإلامدعبةقلعتملاتايآلانمديدعلانمضتدق(انرقرشعةعبرأنمرثكأ

.هسفنفدهلاتلوانت

.ماعطلالوانتيفطارفإلانمرذحتيتلاةفيرشلاةيوبنلاثيداحألاوةينآرقلاتايآلاضعبهذهو

(31:فارعألا)«َنيِفرتُملاُتَيالُهَّنِإاوُفِرْسُتالَواوُبَرْشاَواوُلكورجتمّيُكَدنِعْمُكَتَنيِزاوُذُخَمَداَعَيو–

كمككرهمحمماعمكمرومكلهللاماماواحماممومور:اعكجمحجمماعكمعكاوحممجكحعمعديامك.كسمكممهم ويكشتمريغواهيكشتمكرامرلاوكروتيزلاوءالكأافلتخمعرزلاولختلاوتكشورعمريغويتبكشوعَمتبكتجأشنأةىذلاممصو*-

رصمصك

ةيمويرهمحموكممهمممصدبممجامرارع

(141:ماعنألا)«كيفرشُملاُبجتالكنإاوفرشُتالَويِداكَمَحَمْوَيُهَقَحْاوُتاَمَوَرَمثأًاذإورمّعنِماوُلك

،هسفنلثلثو،هبارشلثلثو،هماعطلثلثف،ةلاحمالناكنإف،هبلصنمقيتاميقلمدآنبابسحب،هنطبنمًارشءاعويمدآألمام»–

.«عبشنالانلكأاذإو،عوجنىتحلكأنالموقنحن»–

.(ءاملاهيلعرثكاذإتوميعرزلاكبلقلانإف،بارشلاوماعطلاةرثكببلقلااوتيمتال»–

.«ةعبرألافاكةثالثلاماعطو،ةثالثلافاكنينثالاماعط»–

:سانلللاقثيح،ماعطلالوانتيفطارفإلانمةجتانلارارضألل–هنعهللايضر–باطخلانبرمعانديسهّبندقو

ىلإةيدؤمو،مسجللةدسفمو،(ةالصلابمايقلامدعولسكلابّبسُت)ةالصللةلسكماهنإف(ماعطلانمديدشلاءالتمالا)ةنطبلاومكايإو

.«ةدابعلاىلعىوقأو،ندبللحصأو،فرسلانمدعبأوهف،مكتوقيفدصقلابمكيلعو،(ضرملا)مقسلا

،ءادلاتيبةدعملا):نيروهشملابرعلاءابطأدحأةدلكنبثراحلالاقف،ناسنإلاةحصىلعةنمسلاراطخأىمادقلابرعلاءابطأكردأامك

.(ءاودلكسأرةيمحلاو

ةيئاذغلارصانعلانمهتجاحبمسجلاديوزتلكلذو،ريتقتوأفارسإنودنم،ماعطلالوانتيفلادتعالاناسنإلاىلعنّيعتيهنأقبساممحضتي

ىزعُيماعطلايفمهفارسإّنإماعطللمهمهنةّدشبنيفورعملاءاندبلاضعبلوقيو.(تانيماتيفلاو،نداعملاو،نوهدلاو،تارديهوبركلاو،تانيتوربلا)

يذلاسسيئرلالماعلايهصخشلاىدلةدارإلاةوقنأةقيقحلانكلو.عوجلاّدسىلإةجاحلاىلإال،ماعطللةوهشلايفمكحتلاىلعمهتردقمدعىلإ

.اهطبضوةلوانتملاماعطلاتايمكيفمكحتلاهنكمي



Nutrition(ءاندبلا)نامسلاةيذغت14لصفلا of obese Persons465

؟اذامل،افيحتمهضعبونيدلابسانلاضعب

يفناماشلااهلوانتييتلااهسفنماعطلاةيمكنولوانتيمهنأعممهتقاشربصاخشألاضعبظفتحياذامل:يتآلالاؤسلانهذلاىلإردابتيدق

ايالخىعديايالخلانمصاخعونىلعيوتحت(ءافحنلاىدل)نيتيلكلاويرقفلادومعلاوةبقرلاةقطنمنأتاساردلاضعبتحضوأدقو.مهنسلثم

ةدئازلاءاذغلاةيمكقرحىلعلمعتو،مسجلااهزرفييتلاةصاخلاةيئايميكلاداوملاىدحإنمةريبكةيمكبذجىلعةرداقيهو،رمسألانهدلا

فقوتيصخشلاةجاحىلعةدئازلاءاذغلاةيمكقارتحادعبو.نزولاةدايزوأ،مسجلايفةينهدلاةجسنألامكارتنودلوحياّمم،مسجلاةجاحىلع

ةداملانمًادجةليلقةيمكزرفتمهماسجأنإف،نامسلاصاخشألاىلإةبسنلاباّمأ.دئازلاءاذغلاقرحبةصاخلاةيئايميكلاةداملازارفإنعمسجلا

.مسجلايفنزختنوهدىلإةدئازلاءاذغلاةيمكلّوحتتاذهل،رمسألانهدلاايالخيفمسجلاةجاحىلعةدئازلاءاذغلاةيمكقرحليفكتالةيئايميكلا

.اهتجلاعموأةنمسلانمةياقوللةقيرطاهفصوبنامشللةيئايميكلاةداملاهذهجاتنإيفءاملعلاركفُي،كلذىلعًاسيسأتو

Whatis)؟بجوملاةقاطلانزاوتام Positive Energy Balance)

،يشملاو،ةكرحلالثم،ةفلتخملاةيويحلاهتطشنأوهفئاظوءادأنمنكمتيلاهنمهتجاحبمسجلادوزييذلاسيئرلاةقاطلاردصمءاذغلاّدَعُي

ةيرورضةقاطلانإف،ىرخأةرابعبو.مسجلاومنو،يسفنتلازاهجلاتالضعوبلقلاةلضعضابقناو،يمضهلازاهجلالخادمدلاةكرحو،ةضايرلاو

.جارخإلاو،يسفنتلاو،يلضعلاو،يرودلاو،يمضهلازاهجلا:لثم،ةيويحلااهفئاظوءادأنممسجلاةزهجأنيكمتل

دوقوبءاذغلاهيبشتنكميو،ءاذغلايفةدوجوملاتانيتوربلاوتارديهوبركلاونوهدلا(ةدسكأ)قرحةيلمعنمةقاطلاىلعمسجلالصحي

ةمزاللاةقاطلاديلوتلنيزنبلاقرحتةرايسلاكلذكو،هومنوهتكرحوهطاشنلةيرورضلاةقاطلاىلعلصحيلءاذغلاناسنإلامسجقرحيثيح،ةرايسلا

عفرلةمزاللاةرارحلاةيمكيهو،يرارحلارعسلاوأرعسلاىّمسُتسايقةدحوبمسجلالخادءاذغلاقارتحانمةجتانلاةقاطلاةيمكساقتو.اهتكرحل

.ةدحاوةيوئمةجردرادقمبءاملانمدحاومارجةرارحةجرد

ةجاحىلعديزتاهنمتايمكلوانت)ةقاطلالوانتيفطارفإلاّنأالإ،ةيئاذغةقاطنودنمشيعلاعيطتسيالناسنإلاّنأهالعأركذاّممحضتي

،ىرخأةرابعبو.ةنمسلاببستو،نزولاديزتةينهدةجسنأىلإلّوحتتمسجلاةجاحىلعةدئازلاةقاطلاةيمكنأل،ةنمسلابةباصإلاىلإيدؤي(مسجلا

،ةينهدةجسنأةروصبمسجلاةجاحىلعةدئازلاةقاطلانيزختىلإيدؤيكلذنإفمسجللةمزاللاكلتنمربكأءاذغلااهرفوييتلاةقاطلاتناكاذإ

.(Positive Energy Balance) بجوملاةقاطلانزاوتبفَرعُياميف،ةنمسلاثودحو

،رعس1500ةفلتخملامسجلاةزهجأفئاظووةيويحلاةطشنأللةصصخملاةقاطلاتناكو،ًايمويرعس2000صخشلالوانتاذإ،لاثملاليبسىلع

:يتآلاكبجوملاةقاطلانزاوتباسحنكميهنإف

رعس500=رعس1500–رعس2000=بجوملاةقاطلانزاوت

ةجاحىلعةدئازلاةقاطلا)(ةطشناللةصصخملاةقاطلا)(ءاذغلايفةلوانتملاةقاطلا)

(ةنمسللةبّبسُملا،مسجلا

نزولاضافخناىلإيدؤيكلذّنإف،(رعس2000)مسجلانمةجراخلاكلتنملقأ(رعس1500)ءاذغلايفةلوانتملاةقاطلاتناكاذإاّمأ

:هاندأحضوموهامك،هتجسنأيفةنّزخُملاةقاطلافازنتساةجيتنةفاحنلاو

رعس500–=رعس2000–رعس1500=يبلسلاةقاطلانزاوت

ةجاحنعةصقانلاةقاطلا)(ةطشناللةصصخملاةقاطلا)(ءاذغلايفةلوانتملاةقاطلا)

(ةفاحنللةبّبسُملا،مسجلا

همايقءانثأيف،مسجلااهكلهتسييتلاكلتل(ةيواسم)ةلداعمءاذغلايفةلوانتملاةقاطلانوكتنأبجي:ةنمسلابةباصإلانممسجلاةياقولاو

:هاندأحضوموهامك،بلقلاتالضعضابقناو،ةيضايرلانيرامتلاو،ةكرحلاو،يشملا:لثم،ةيويحلاهتطشنأوهفئاظوب

رعسرفص=رعس2000–رعس2000=ةنزاوتملاةقاطلا

،اذل؛ةدئازةقاطدجوتال)(ةطشنأللةصصخملاةقاطلا)(ءاذغلايفةلوانتملاةقاطلا)

(يلاثملاهنزوىلعمسجلاظفاحي
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نيدبلاصخشلااهيلعلصحييتلاةقاطلاّنإيأ،يبلسلاةقاطلانزاوتىلعدمتعيتارعسلاةليلقلاةيئاذغلاةيمحلابةنمسلاةجلاعمنأركذُي

ضفخىلإيدؤياّمم،اهقرحومسجلايفةدئازلاةينهدلاةجسنألافازنتسانمنكمتللكلذو،(ةدّدحمةّدمل)ةكلهتسملاكلتنملقأيهءاذغلانم

.نزولا

.ءاذغلليعونلايمانيدلاريثأتلاو،ةيلضعلاةطشنألاو،يساسألاضيألا:يه،ةثالثًالاكشأذخأتفةقاطللمسجلاكالهتساقئارطاّمأ

FoodConstituents)ةنمسلابةطبترملاءاذغلاتانوكم Related to Obesity)

كلذكو،اهنمةياقولاوأ،ةنمسلاةجلاعمةيلمعمهفمهيلعلهستيهف،نامسلاصاخشألاىلإةبسنلابًادجًامهمًارمأءاذغلاتانوكمةفرعمّدَعُت

،تارديهوبركلاو،نوهدلا:يه،ةيئاذغرصانعةتسيفةيذغألاتانوكملثمتت.نزولاضفخلتارعسلاةليلقةيئاذغتايمحطيطختةيلمعمهف

ةجسنألاحالصإو،ومنلاو،ةقاطلاجاتنإلةتسلاتانوكملاهذهنمةدّدحمتايمكىلإمسجلاجاتحيو.ءاملاو،تانيماتيفلاو،نداعملاو،تانيتوربلاو

.مسجلالخادةيويحلاةيئايميكلاتالعافتلاميظنتو،مسجلايفةفلاتلا

لوانتيف(مسجلاةجاحىلعةدايزلا)طارفإلايدؤيو،ةنمسلابةطبترملاةثالثلاةسيئرلاتانوكملاتانيتوربلاوتارديهوبركلاونوهدلاّدَعُت

ناّدميالامهنأل،ةنمسلابنداعملاوأتانيماتيفلاطبترتالنيحيف،ةنمسلاوأنزولاةدايزبّبسُياّمم،مسجلايفةينهدةجسنأىلإاهلّوحتىلإاهنميأ

.(ةقاطلانمًامامتناتيلاخيأ)ةقاطلابمسجلا

:ةنمسلابةطبترملاءاذغلاتانوكملنايبيتأياميفو

نوهدلا–1

وأنوهدلانمدحاولامارجلاّدميذإ؛ةقاطلابهديوزتلةدّدحمتايمكبناسنإلامسجاهيلإجاتحييتلاءاذغلاتانوكمنمتويزلاونوهدلاّدَعُت

يفًارعس135وحنبهّدمتاهنإف،ًايموي(ةريغصقعالم3)تيزلانمًامارج15صخشلالوانتاذإ،لاثملاليبسىلع،تارعس9وحنبمسجلاتويزلا

.ًارعس135=9×تيزمارج15=تيزلانمصخشلااهيلعلصحييتلاةقاطلاةيمكنإف،ىرخأةرابعبو،مويلا

اهنمديزياملّوحتيذإ؛مويلكةلوانتملاتارعسلايلامجإنمًابيرقت%30ىلعًايمويميلسلاصخشلااهلوانتييتلانوهدلاةيمكديزتالأبجي

.ةنمسللةبّبسُمةينهدةجسنأىلإ

:اهزربأهذهو،ةيتابنلاوةيناويحلاةيذغألانمةعساوةعومجميفتويزلاونوهدلارفاوتت

تيزو،نوتيزلاتيز:اهيلعةلثمألانمو،ارعس45وحنبمسجلاّدمتيهو،تامارج5ىلعاهنمةدحاولاةصحلايوتحت:تويزلاونوهدلا–

،سمشلاراودتيزو،ةرذلا

.ضيبلاو،كمسلاو،نجاودلا:اهيلعةلثمألانمو.ًارعس75وحنبمسجلاّدمتيهو،ًامارج30ىلعاهنمةدحاولاةصحلايوتحت:موحللا-

ةلثمألانمو.ًارعس150وحنبمسجلاّدمتيهو،(ًارتليللم250)دحاوبوكىلعناهدلالماكلابيلحلانمةدحاولاةصحلايوتحت،بيلحلا–

.يدابزلانبلو،لئاسلابيلحلا:اهيلع

. وم

نوهدلالوانتنملالقإلانامسلاصاخشألاىلعبجي،ىرخأةرابعبو.(كيلونيللاضمح)ساسألاينيمألاضمحللو،(ـهو،كو،دو،أنيماتيف)

ةينهدلاضامحألاولورتسلوكلابةينغلاةيناويحلانوهدلانًمالدبةيتابنلاتويزلالوانتبتاساردلايصوتو.ًامامتاهنععانتمالاسيلو،تويزلاو

.نييارشلادادسناوبلقلاضارمأبةطبترملاةعبشملا

تارديهوبركلا-2

دحاولامارجلاّدميذإ؛ةقاطلابهديوزتلةدّدحمتايمكبناسنإلامسجمزلتيتلاءاذغلاتانوكمنم(ركسلاو،تايوشنلا)تارديهوبركلاّدَعُت

ةرابعبو.ةقاطلانمرعس00وحنبهّدمتاهنإف،ًايمويتارديهوبركلانممارج100صخشلالوانتاذإ،لاثملاليبسىلع،تارعس4وحنبمسجلااهنم

.رعس400=4×100=تارديهوبركلانمصخشلااهيلعلصحييتلاةقاطلاةيمكنإف،ىرخأ
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ديزياملّوحتيو،ًايمويةلوانتملاتارعسلايلامجإنم(%60-50)نيبحوارتتًايمويميلسلاصخشلامزلتيتلاتارديهوبركلاةبسننأركذُي

.ةنمسللةبّبسُمةينهدةجسنأىلإاهنم

ىلإمسجلازفحيكلذنأل،مارج(100-50)نعنيدبلاصخشلاةبجويفًايمويةلوانتملاتارديهوبركلاةيمكلقتالأبجي،لباقملايفو

ةبسنعافترابّبسياّمم،نوهدلامضهةيلمعيفتابارطضاثودحىلإيدؤيامك،ةقاطللًاردصم،تالضعلاةصاخ،ةينيتوربلاةجسنألامادختسا

.مدلايفةضومحلا

،زوتكاللاو،زوركسلا:لثمةيئانثلاتايركسلاو،زوتكالاجلاو،زوتكرفلاوزوكولجلا:لثمةيداحألاتايركسلاىلعتارديهوبركلاحلطصمقلطُي

:اهزربأهذهو،ةيتابنلاةيذغألانمةعساوةعومجميفتارديهوبركلارفاوتت.نيجوكيالجلاو،اشنلا:لثمةدقعملاتايركسلاو،(زوتلاملاو

ركس،اهيلعةلثمألانمو.ًارعس60وحنبمسجلاّدمتيهو،(لكأةقعلم)ًامارج15ىلعاهنمةدحاولاةصحلايوتحت،تايركسلا•

.لسعلاو،زوتكرفلاركسو،(زوركسلا)ةدئاملا

،حافتلا،اهيلعةلثمألانمو.ًارعس60وحنبمسجلا(ريصعبوك2وأ،ةطسوتمةدحاوةّبح)اهنمةدحاولاةصحلادّوزت:هكاوفلا•

.اهلثاميامو،اجناملاو،خوخلاو،زوملاو،ىرثمكلاو،لاقتربلاو

.ًارعس58وحنبمسجلا(تابح3–2)هنمةدحاولاةصحلادّوزت:رمتلا•

.ًارعس80وحنبمسجلا(ًامارج25ةنززبخةحيرشوأ،ريغصفيغرعبر)هنمةدحاولاةصحلادّوزُت،زبخلا•

.ًارعس90وحنبمسجلا(ًامارج70،ةدحاوةعطق)هنمةدحاولاةصحلادّوزت:كيكلا•

Oايلوصافلا،اهيلعةلثمألانمو.ًارعس85وحنبمسجلاّدمتيهو،(مارج100)بوكفصنىلعاهنمةدحاولاةصحلايوتحت،تايلوقبلا

.ةفاجلاءالزابلاو،ةفاجلا

.ًارعس85وحنبمسجلاّدمتيهو،(مارج100)بوكفصنىلعهنمةدحاولاةصحلايوتحت،زرألا•

.اهيلعةلثمألانمو.ًارعس58وحنبمسجلاّدمتيهو،(تايقوأ4)ًامارج120ىلعاهنمةدحاولاةصحلايوتحت:ةيزاغلاتابورشملا•

.ادنريملاو،بأنفسلاو،الوكيسبيبلا

(Proteins)تانيتوربلا–3

،تاميزنإلاو،مدلاو،رفاظألاو،دلجلاو،نانسألاو،رعشلاو،ماظعلاو،تالضعلا:لثم)مسجلايفةديدجةجسنأءانبىلعتانيتوربلالمعت

يفو.ةنمسللةبّبسُمةينهدةجسنأىلإلّوحتتناسنإلاةجاحنعةدئازلاةيمكلانكلو.هروطتوهومنيفمهسُياّمم،(ةداضملاماسجألاو،تانومرهلاو

غلابلالجرلاّنأبًاملع،ًاقحاليولكلالشفلابةباصإلاو،نيتيلكللًاقاهرإببسيكلذنأل،تانيتوربلالوانتيفطارفإلامدعبجي،اهعيمجلاوحألا

مارج0.85وحنىلإةغلابلاةأرملاجاتحتنيحيف،ًايمويمسجلانزونممارجوليكلكلنيتوربلانم(تارعس4)دحاومارجوحنىلإجاتحيميلسلا

،ىرخأةرابعبو.ةقاطلانمرعس200وحنبهّدمتاهنإف،مويلايفنيتوربلانمامارج50صخشلالوانتاذإف.مسجلانزونممارجوليكلكلنيتورب

.رعس200=4×نيتوربمارج50=نيتوربلانمصخشلااهيلعلصحييتلاةقاطلاةيمكنإف

يفدجوتيهو،ةلسلسةروصىلعةيديتببطباوربضعبباهضعبطبترُم(ةينيمأضامحأ)ةيئانبتادحونمفلأتتتانيتوربلانأركذُي

:اهزربأهذهو،ةيتابنلاوةيناويحلاةيذغألانمةعساوةعومجم

.اهيلعةلثمألانمو.ًارعس75وحنبمسجلاّدمتيهو،(ًامارج30)ةدحاوةيقوأىلعاهنمةدحاولاةصحلايوتحت،ةيناويحلاةيذغألا•

.نابجألاو،ضيبلاو،كامسألاو،نجاودلاو،ءارمحلاموحللا

ءالزابلا:اهيلعةلثمألانمو.ةدحاولاةصحلاىفةرفاوتملاتارعسلاةيمكثيحنماهنيباميفةيذغألاهذهنيابتت.ةيتابنلاةيذغألا•

.روذبلاو،ىنادوسلالوفلاةدبزو،سدعلاو،ةفاجلاايلوصافلاو،ةفاجلا
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:امه،ةيئاذغلااهتافصلًاعبتنيتعومجمىلإتانيتوربلافّنصُت

(ةيئاذغلاةميقلاةعفترمتانيتورب)ةلماكتانيتورب-أ

،مسجلايفةفلاتلاةجسنألاحالصإوومنلاتايلمعيفةيلعافبمهسُتيهو،اهعيمجةيساسألاةينيمألاضامحألاىلعتانيتوربلاهذهيوتحت

ةصاخلاةيئاذغلاةيمحلايوتحتنأبجي.(نابجألاو،ضيبلاو،كامسألاو،نجاودلاو،ءارمحلاموحللالمشت)اهعيمجةيناويحلاتانيتوربلااهلاثمو

نزولانادقفءانثأيفمسجلاةجسنأيفكتهتومّدهتثودحىلإًارظن؛(%70نعلقتال)ةلماكلاتانيتوربلانمةعفترمةبسنىلعنزولاضفخب

.ةيمحلاةسراممةجيتندئازلا

(ةيئاذغلاةميقلاةضفخنمتانيتورب)ةصقانتانيتورب–ب

نماهعيمجمسجلاتاجاحنيمأتليفكتاليأ،ةيساسألاةينيمألاضامحألانمرثكأوأدحاولةرفاوتايمكىلعتانيتوربلاهذهيوتحت

،تايلوقبلاو،بوبحلاتانيتورب:لثم،اهعيمجةيتابنلاتانيتوربلاةعومجملاهذهلمشت.اهنمفلاتلاحالصإوةجسنألاومنلةمزاللاةينيمألاضامحألا

ةليلقلاةيئاذغلاةيمحلايفنيتوربللًاديحوًاردصماهفصوبةيتابنلاتانيتوربلاىلعدامتعالانيدبلاصخشلليغبنيالو.تاوارضخلاو،روذبلاو

.ةقاطلا

Whatis)؟(نيمسلا)نيدلبلليلاثملانزولاام ldeal Weight of Obese Person)

عورىلإردابتييذلالاؤسلااّمأ.مهماسجأيفةينهدلاةجسنألاةيمكةدايزببسبةيسفنوةيحصتالكشمةفاكنامسلاصاخشألايناعي

ةنمسلانمصلختللرضاحلاتقولايفهيلعنوكأنأبجييذلايمسجنزوام،يأةبسانملاوأيلاثملاينزواموهف،ًابلاغنيدبلاصخشلا

؟ةقاشرلاىلإلوصولاو

ةيلاثمًانازوأتعضو،(م1983)(MetropolitanCompany)ناتيلوبورتمىعدتةيكيرمأةكرشكانهّنإلوقن،لاؤسلااذهنعةباجإللو

وأنيدبلاصخشلليلاثملانزولاحضوييذلا(1–14)لودجلارظنا،مسجلامجحولوطللًاعبت(ةنس59–25)تاغلابلاونيغلابلل(ةيسايق)

.ميلسلا

دقو.يلاثمنزواذوأ،نزولاضفخنموأ،نزولادئازناكاذإيأ،ةيئاذغلاهتلاحلًارشؤمّدَعُيلودجلااذهنميلاثملاهنزوصخشلاةفرعمنإ

،لجرللمارجوليك2.3)ةفيفخلاسبالملاعمنازوألاتسيقامك،(رتميتنس2.5ءاذحلابعك)ءاذحلابةيسايقلانازوألالوادجيفلوطألاتسيق

.(ةأرمللمارجوليك1.4و

:نملك(سايق)ديدحتب،ةكرشلاهتحرتقايذلا(ةيسايقلا)ةيلاثملانازوألالودجنميلاثملاهنزوديدحتصخشللنكمي

.(مس)رتميتنسلابصخشلالوط•

.(FrameSize)مسجلامجحه

Height–Wrist(لوطلاىلإىنميلاديلامصعمطيحمةبسنريدقتبمسجلامجحدّدحي Circumference Ratio :r(،ةلداعملاىفحضوموهامك

رتميتنسلابصخشلالوط

=(r)لوطلاىلإمصعملاطيحمةبسن

رتميتنسلابىنميلاديلامصعمطيحم

:يتآلاكجئاتنلاللحتو

.(ًاريبك)ًاضيرعّدَعُيمسجلامجحنإف،ةأرملل10.1نملقأوأ،لجرلل9.6نملقأ(r)لوطلاىلإمصعملاطيحمةبسنتناكاذإ•

.(ًاريغص)ًافيحننوكيمسجلامجحنإف،ةأرملل11نمرثكأوأ،لجرلل104نمرثكأ(م)لوطلاىلإمصعملاطيحمةبسنتناكاذإ•
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نوكيمسجلامجحنإف،ةأرملل،(11–10.1)وأ،لجرلل(104-9.6)نيبحوارتت(r)لوطلاىلإمصعملاطيحمةبسنتناكاذإ•

.ًاطسوتم

:يلاثملامسجلانزوديدحتليحيضوتلاثم

ةيلاثملاهنزوامف،ًارتميتنس19ىنميلاهديمصعمطيحمو،ًارتميتنس17هلوطناكاذإ،ةنس45هرمعلجر

:لحلا

178

9.36=–=(R)لوطلاىلإمصعملاطيحمةبسن
19

ًارتميتنس178لوطلاةناخىلإًادانتساو.ريبكلجرلااذهمسجمجحنأحضتي،هالعأروكذملالوطلاىلإمصعملاطيحمةبسنميقىلإعوجرلاب

.(ًامارجوليك76.8:طسوتملا)ًامارجوليك(81.8–71.8)نيبحوارتييلاثملاصخشلانزونأحضتي،(1–14)لودجلايفمسجللريبكلامجحلاو

ىدمللىربكلاةميقلامدختسيمهضعبنكلو،(1–14)لودجلانمذوخأملايلاثملانزولاىدمل(طسوتملا)ةطسوتملاةميقلاًابلاغمدختست

.ءافحنلاصاخشألاةلاحيفىدمللىرغصلاةميقلاوأ،نينيدبلاصاخشألاةلاحيف

نزو)يويحلامسجلانزويعاريهنأل؛(Biodynamic)كيمانيدويبلازاهجمادختسابًاقيقدًاديدحتصخشلليلاثملانزولاديدحتنكميو

مسجلانزودايدزابدادزيصاخشألليلاثملانزولاّنإف،ىرخأةرابعبو.مسجلليلاثملانزولاديدحتلمزاللا(ءاشحألاو،ماظعلاو،تالضعلا

.ةماقلالوطيواستةلاحيفىتح:يويحلا

نيغلابلاصاخشألالوطىلإةبسنلاب(ةيسايقلا)ةيلاثملانازوألا:(1-14)لودجلا

".(م1983،ناتيلوبورتمةكرش)

طسوتممجح.

(مارجوليك)ريبكمجح(مارجوليك)ريغصمجح

(مارجوليك)

68.2 – 62.7 64.1 – 59.4 60.9 – 58.2 157.5

69.5 – 63.6 65.00 – 60.5 61.8 – 59.1 160

70.9 – 64.5 65.9 – 61.4 62.7 – 60.00 162.5

72.7 – 65.5 67.3 – 62.3 63.7 – 60.9 165

74.5 – 66.4 68.6 – 63.2 64.5 – 61.8 167.5

76.4 – 67.7 70.0 – 64.5 65.9 – 62.7 170

78.2 – 69.1 71.4 – 65.9 67.3 – 63.6 173

80.0 – 70.5 72.7 – 67.3 68.6 – 64.5 175

81.8 – 71.8 74.1 – 68.6 70.0 – 65.4 178

83.6 – 73.2 75.5 – 70.0 71.4 – 66.4 180

85.6 – 74.5 77.3 – 71.4 72.7 – 67.7 183
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Cطسوتممجح

(مارجوليك)ريبكمجح(مارجوليك)ريغصمجح

(مارجوليك)

87.3 – 76.4 79.1 – 72.7 74.5 – 69.1 185.5

89.5 – 78.2 80.9 – 74.5 76.4 – 70.5 188

91.8 – 80.00 72.7 – 75.9 78.2 – 71.8 190.5

94.1 – 82.3 85.00 – 77.7 80.5 – 73.6 193

طسوتممجح.ح

(مارجوليك)ريغصمجح

(مارجوليك)

59.5 – 53.6 55.0 – 49.5 50.5 – 46.4 147.5

60.9 – 54.5 55.99 – 50.5 51.4 – 46.8 150

62.3 – 55.5 57.3 – 51.4 52.3 – 47.3 152.5

63.6 – 56.8 58.6 – 52.3 53.6 – 48.2 155

65.0 – 58.2 60.0 – 53.6 55.00 – 49.1 157.5

66.8 – 59.5 61.4 – 55.00 56.5 – 50.5 160

68.6 – 60.9 62.7 – 56.4 57.7 – 51.8 162.5

70.5 – 62.3 64.1 – 57.7 59.1 – 53.2 165

72.3 – 63.6 65.5 – 59.1 60.5 – 54.5 167.5

74.1 – 65.0 66.8 – 60.0 61.8 – 55.9 170

75.9 – 66.4 68.2 – 61.8 63.2 – 57.3 173

77.3 – 67.7 69.5 – 63.2 64.5 – 58.6 175

78.6 – 69.1 70.9 – 64.5 65.9 – 60.0 178

80.0 – 70.5 72.3 – 65.9 67.3 – 61.4 180

81.4 – 71.8 73.6 – 67.3 68.6 – 62.3 183

Mertopolitan:عجرملا Life Insurance Company(1983م).

:ةنس(59–25)ةيرمعلاةلحرمللنزولا*
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.(مس2.53هلوطبعك)ءاذحلاو،(مجك2.3)ةيلخادلاسبالملاعمنزولا–

.(مس2.53هلوطبعك)ءاذحلاو،(مجك1.4)ةيلخادلاسبالملاعمنزولا–

ةيلاثملانازوألالوادجرفاوتمدعلاحيف(نيمسلا)نيدبلاصخشلليلاثملانزولاباسحلاهمادختسانكميًادجةلهسةقيرطدجوت

:يتآلايفصخلتتيهو،(ةيسايقلا)

.رتم1.78يأ،ًارتميتنس178نكيلو،نيدبلاصخشلالوطديدحت•

:يلاثملانزولاباسحيفةيتآلاةلداعملامادختسا•

X23لوطلاعبرم=يلاثملانزولا

23 x ( 1.78 × 1.78) =

23الم3.17=

.(يلاثملانزوللطسوتملاّدحلا)ًامارجوليك73يأ،ًامارجوليك72.91=

يلاثملانزوللىندألاّدحلاباسحنكمي.(25-20)نيبحوارتتيتلا،(BMI)مسجلاةلتكرشؤملةيلاثملاةميقلاطسوتموه23مقرلاّنأبًاملع

.25×3.17يأ؛25يفلوطلاعبرمبرضبيلاثملانزوللىلعألادحلاباسحنكميامك.20×3.17يأ20يفلوطلاعبرمبرضب

ّدحلاوأىلعألاّدحلاىلإلوصولالضفيامنإ،يلاثملانزولانمىندألاّدحلاىلإلوصولاةرورضينعيالةيئاذغلاةيمحلابنزولاضفخنأركذُي

:ةيتآلاةدعاقلاحضوتامك،رتميتنسلابلوطلانم100مصخىلعًءانبيلاثملانزولاباسحًادجأطخلانمهنأكلذىلإفضأ.هنمطسوتملا

100–رتميتنسلابلوطلا=يلاثملانزولا

=يلاثملاهنزوّنإف،قباسلالاثملايفامك،ًارتميتنس178هلوطًاصخشنأانضرفاذإف

.ًامارجوليك78=100–178

،رابتعالايفةيساسألامسجلاتانوكمذخأتالاهنأامك،ةماقلاراصقوةماقلالاوطةلاحيفةصاخ،ةقيقدريغاهنكل،ةلهسةقيرطلاهذهّدَعُت

.ءاملاو،(تالضعلا)ءارمحلاموحللاو،نوهدلا:لثم

كعضودنعيلاثملاكنزوىلعةدئازلاتامارجوليكلاددعو،يلاثملاكنزوكلحضوتيتلا،قاوسألايفًايلاحةرفاوتملانيزاوملاّنأركذُي

ةقيقدريغنوكتاهجئاتنّنإف،اذل.(رتميتنسلابلوطلانم100حرطبيلاثملانزولاباسح)هالعأةروكذملاةدعاقلاىلعًاساسأدمتعت،اهيفدوقنلا

باسحىلعةريبكنوكتمسجلايفنوهدلاةيمكنكلو،يلاثمكنزوّنأبنيزاوملاهذهديفتدق،ىرخأةرابعبو.ًايئاهناهيلعدامتعالابجيالو،ةللضمو

سيلوتالضعلاوهةدايزلاببسنأىلإةراشإلانودنم،(يلاثملانزولاقوف)دئازكنزونأبًاضيأديفتدقو،(تالضعلا)ءارمحلاموحللاةيمك

نوهدلا)يقيقحلاببسلاحضوتالةقيرطلاهذهّنإف،كلذىلعًاسيسأتو.نييضايرلاىلإةبسنلابلاحلاوهامكنزولايفةدايزّدَعُيالاذهو،نوهدلا

.نزولاةدايزل(ةدئازلاتالضعلاوأ،ةدئازلا

؟يدلةنمسلاةجردام؟نيمسانأله

،ةطرفمةنمس،ةطيسبةنمس)ةنمسلاةجردحيضوتنعًالضف،هريغنمنيمسلاصخشلاديدحتيفاهمادختسانكميةّدعقئارطدجوت

.(ةيضرم)ًادجةطرفمةنمس

ةنمسلاةجردسايق

:ةيتآلاقئارطلاىدحإبصخشلاىدلةنمسلاةجردسايقنكمي

Skinfold)دلجلاتحتنهدلاةقبطكمس-أ Thickness)

(Skinfold)نهدلا(ةقبط)ةيطكّمُسزاهجلااذهسيقيذإ؛(Caliper)ربيلاكىّمسُيزاهجلامعتسابةريبكةقدبةنمسلاةجردسايقنكمي

.دلجلاتحتدوجوممسجلايفنزخملانهدلافصننمرثكأّنأبًاملع،مسجلانمنكامأةّدعيفدلجلاتحت
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نيبةفاسملافصتنميفةعقاولاةقطنملا)(Triceps)عارذلانميفلخلايولعلاءزجلافصتنميفنهدلاسايقلًابلاغربيلاكزاهجلَمعتسُي

.(3-21)و،(2–21):نيلكشلايفحضوموهامك،(Shoulderفتكلاوقفرملا

لفسأو،(Biceps)عارذلانميمامألايولعلاءزجلافصتنميفدلجلاتحتنهدلاةقبطكّمشسايقلزاهجلااذهلامعتساًاضيأنكمي

ةصوب(1–0.5)نيبحوارتيدلجلاتحتنهدلاةقبطكّمشناكلاحيفو.(Supraiiiac)ةفقرحلاقوفو،(Subscapular)رهظلايفحوللاماظع

الل

نإف،(ًارتيميللم254نمرثكأ)ةصوبلاسايقلازواجتاذإاّمأ.(نيدبريغ)يعيبطنزوبصخشلاعتمتىلعلديكلذّنإف،(ًارتيميللم254-127)

ىرخأءازجأموجحوألاوطأسايقبىنعُتيتلا)AnthropometricMeasurements(ةيرتموبورثنألاتاسايقلانمديدعلادجوي.ةنادبلاىلعلديكلذ

يعونلانزولاسايقمو،)Densitometry(ةفاثكلاسايقمتاسايقلاهذهزربأنمو.(ةنمسلاوأ)مسجلاةنادبةجردديدحتةيغب؛ناسنإلامسجنم

. ( Hydrometery)

(WeightMethod)نزولاةقيرط-ب

Percentof)يلاثملامسجلانزونمةبسنلامسابًاضيأةقيرطلاهذهفَرعُت Ideal Body Weight:%IBW)؛

IdealBody)يلاثملاهنزوب(ActualWeight)صخشلليقيقحلانزولاةنراقميأ Weight):

يقيقحلانزولا

IBWW%=ـلx100

يلاثملانزولا

ءاملععضوثيح،(1–14)لودجلانميلاثملانزولاةفرعمو،نيدبلاصخشلليلاحلانزولاسايقبيقيقحلانزولاةفرعمنكميهنأبًاملع

وهامك،ةفلتخملارمعلالحارملالخهلوطعمبسانتيًايلاثمًانزوصخشلكلنأينعيام،لوطلاوناشللًاعبتةيلاثملانازوأللةيسايقلوادجةيذغتلا

.(1–14)لودجلايفحضوم

صخشلاديدحتلةعبتملاريياعملايتأياميفو.يلاثملاهنزوىلعيقيقحلاهنزويفةدايزلارادقمديدحتب،نيدبهنأبصخشىلعمكحلانكمي

:(1–14)ةيسايقلانازوألالودجبًاداشرتسا،نيدبلا

(يلاثملانزولانمةبسنلا)هالعأةلداعملانمةجتانلا(%IBW)ةميقتناكاذإ:(Underweight)(نزولاصقانلا)فيحنلاصخشلا–

.%20نمرثكأهرادقمنزولايفًاضافخناينعيكلذّنإف،%80نملقأ

.(%19–10)نيبحوارتينزولايفًاضافخناينعيكلذنإف،(90-81)نيبحوارتت(%IBW)ةميقتناكاذإ:نزولاضفخنملاصخشلا–

.(%110–91)نيبحوارتت(%IBW)ةميقتناكاذإًايعيبطنزولانوكي:(NormalWeight)يعيبطلانزولاوذصخشلا–

نيبحوارتتنزولايفةدايزينعيكلذنإف،(%120–111)نيبحوارتت(%IBW)ةميقتناكاذإ:(Overweight)دئازلانزولاوذصخشلا–

. (%20–11)

.(%60–19)نيبحوارتتنزولايفةدايزينعيكلذنإف،(%160–121)نيبحوارتت(%IBW)ةميقتناكاذإ:(Obese)نيدبلاصخشلا–

نيبحوارتتنزولايفةدايزينعيكلذّنإف،(%200–161)نيبحوارتت(%BW)ةميقتناكاذإ:(SevereObesity)ةطرفملاةنمسلا–

. ( %100–61)

.%100نمرثكأنزولايفةدايزينعيكلذنإف،%200(%IBW)ةميقتناكاذإ:(DangerObesity)ةيضرملاةنمسلا–

:1لاثم

ّدَعُيلهةيلاثملاهنزوامف،ًامارجوليك106يقيقحلاهنزونأتملعاذإ.(ريبكمسجلامجح)ًادجةريبكهتينبو،ًارتميتنس178هلوطلجر

؟انيدب
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:لحلا

نيبحوارتي،ريبكهمجحو،ًارتميتنس178هلوطغلبينَمليلاثملانزولانأحضتي،(1–14)ةيسايقلانازوألالودجىلإعوجرلاب•

.ًامارجوليك76.8:طسوتملايأ؛(مجك81.8–71.8)

:ةيتآلاةلداعملاقبطنالمأًانيدبلجرلاناكاذإاميفديدحتلا•

يقيقحلانزولا

IBW%(يلاثملامسجلانزونمةبسنلا)=–×100

يلاثملانزولا

106

100ال<-

76.8

% 138.02 =

.هنزوصاقنإلتارعسلاةليلقةيئاذغتابجولوانتهيلعنأو،نيدبصخشلانأحضتي،هالعأةروكذملاريياعملاىلإعوجرلاب

:2لاثم

هدنعحبصييذلانزولاام؟انيدبهدنعحبصييذلانزولاام.(طسوتممسجلامجح)مجحلاةطسوتمهتينبو،ًارتميتنس178هلوطلجر

؟ًافيحن

:لحلا

=(1–14)لودجلانمنزولايلاثملالجرلا•

2ب(74.1+68.6)يأ،ًامارجوليك71.35

=(1–14)لودجلانمنزولادئازلالجرلاه

(71.35x0.11)+71.35يأ،ًامارجوليك79.19

=(1–14)لودجلانمنيدبلالجرلا•

(0.19×71.35)+71.35يأ،ًامارجوليك84.90

=(1–14)لودجلانمفيحنلالجرلاه

(0.25×71.35)+71.35يأ،ًامارجوليك53.52

=(1–14)لودجلانمةطرفملاةنمسلاوذلجرلا•

(0.61×71.35)+71.35يأ،ًامارجوليك114.87

BodyMass)(مسجلاةلتكبسنم)مسجلاةلتكرشؤم-ج Index BMI)

حلصتال)طقف(ةنس18نمرثكأ)نيغلابلاىدل(ةنمسلاةجرد)(BodyFatness)مسجلاةنادبمييقتلةلهسةقيرطمسجلاةلتكرشؤمّدَعُي

ثاحبألاءارجإلالخةصاخ،ًامادختساوًاعويشقئارطلارثكأنم(BMI)مسجلاةلتكرشؤّمدَعُيو.(نيقهارملاولافطألاىدلةنمسلاةجردسايقل
وب

.ىرخألاقئارطلابةنراقمهجئاتنةقدىلإًارظن،ةيملعلا
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:ةيتآلاةلداعملاهحضوتامك،رتملابلوطلاعبرمىلعيلعفلانزولاةمسقب؛المأًانيدبصخشلاناكاذإةفرعملمسجلاةلتكرشؤمباسحنكمي

(مارجوليكلاب)نزولا

(رتملاب)لوطلاعبرم

حوارتيمسجلاةلتكرشؤمناكاذإ(ًايلاثم)ًابسانمصخشلانزوّدَعُينيحيف،رثكأوأ30مسجلاةلتكرشؤمغلباذإًانيدبغلابلاصخشلّادَعُيو

.المأانيدبصخشلاناكاذإةفرعمليأ،مسجلاةلتكرشؤمتاءارقريسفتل(2–14)لودجلابةناعتسالانكميو.(24.9–18.5)نيب

:لاثم

=(BMI)مسجلاةلتكرشؤم

اسمروت

؟ًانيدبلجرلاّدَعُيله؟مسجلاةلتكرشؤمام.ًارتميتنس175هلوطغلبيو،ًامارجوليك78لجرنزي

:لحلا

(مارجوليكلاب)نزولاالل

–=(BMI)مسجلاةلتكرشؤم

(رتملاب)لوطلاعبرم

78 78

3063 2(1.75)

25.5 = 25.47 -

.ًاليلقنزولادئازلجرلاّنأنّيبتي(2-14)لودجلاىلإعوجرلاب

.نيغلابلاىدلمسجلاةلتكرشؤمتاءارقريسفت:(2-14)لودجلا

8.5نملقأ(BMI)مسجلاةلتكرشؤمةميقنزولاضفخنم.ا

.(24.9-18.5)نيبحوارتت(BMI)مسجلاةلتكرشؤمةميق(ةديجهتحص)نزولالوبقم

.(29.5-25)نيبحوارتت(BMI)مسجلاةلتكرشؤمةميق(ةنمسلالبقام)نزولادئاز

.رثكأف30(BMI)مسجلاةلتكرشؤمةميق:ناملس

.(34.9-30)نيبحوارتت(BMI)مسجلاةلتكرشؤمةميق(ةيداع)اةجردلانمةنمس–أ

.(39.9-35)نيبحوارتت(BMI)مسجلاةلتكرشؤمةميق(ةطرفم)لاةجردلانمةنمس–ب

.40نمرثكأ(BMI)مسجلاةلتكرشؤمةميق(ةيضرم)IIاةجردلانمةنمس–ج

.ةفلتخمةنمسللتاعمتجملاةرظننألرخآعمتجملةمئالمنوكتالدقامعمتجميفقبطتيتلاةنمسلاسايقريياعمنأانههركذردجياّممو

ةصاخ)ماوقلايقيشّرنأامك.ةيبرغلاتاعمتجملايفةضوفرموةيبرعلاتاعمتجملايفةلوبقم(لاجرلاىدلةصاخ)نزولايفةدايزلاّدَعُت،ًالثمف

.ةيبرعلاتاعمتجملايفماوقلايفيحننوّدَعُيدقةيبرغلاتاعمتجملايف(ءاسنلا

BodyComposition)مسجلابيكرتسايقةزهجأ-د Analyser)

:لثم،(يلعفلانزولانماهتبسنكلذكو)ةنمسلابةطبترملامسجلاتانوكمنازوأسايقاهنكمييتلاةزهجألاضعبًايلاحقاوسألايفرفاوتي
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LeanBody)يويحلانزولاو،مسجلايفنوهدلانزو Weight)(ءاشحألاو،ماظعلاو،تالضعلانزو)،ضيألالدعمسايقاهنكميامك.ءاملانزوو

BasalMetabolic)يدعاقلا Rate: BMR)سفنتلاو،بلقلاتاقد:لثم،ةيويحلاةيدارإاللاتايلمعلاءادألمسجلااهقرحييتلاةقاطلايأ؛يمويلا،

نزو)ةقاشرلاقيقحتلاهيلإلوصولابجييتلا،مسجلاتانوكملةيلاثملانازوألابقلعتياميفتايصوتًاضيأةزهجألاهذهمّدقت،ةيومدلاةرودلاو

.(مسجلانزوو،ءاملانزوو،يويحلانزولاو،نوهدلا

سسيقيوهوهجئاتنةقدو،سسايقلايفهتعرسو،همادختساةلوهسبزيمتي))Biodynamic(كيمانيدويبىّمسُيزاهجيراجتقاطنىلعرفاوتي

تانوكمنازوأزاهجلابسحيزاهجلااهقلطييتلاةيئابرهكلاتاجوملانمجتانلايئابرهكلاليصوتللةجسنألاةمواقمقيرطنعمسجلاتانوكم

.لوطلاو،رمعلاو،نزولا:لثمنم،نيدبلاصخشلابةقلعتمتامولعمبهديوزتدعب،هبقحلمبساحةطاسوبمسجلا

.ةنمسلاةجردديدحتلقئارطلاقدأنم،ةيعماجلالماعملاوأتايفشتسملاضعبيفرفاوتتيتلا،مسجلابيكرتسايقةزهجأّدَعُت،ماعهجوبو

.مسجلانماهتلازإمزليةينهدةجسنأوأ،مسجلانماهتلازإمزليالةيلضعةجسنألثميدئازلانزولاناكاذإنّيبتاهنأل

Causesof)ةنمسلابابسأ Obesity)

:يتأياميفناسنإلاىدلةنمسلابابسألامجإنكمي

NutritionalCauses)ةنمسللةيئاذغلابابسألا:ًالوأ of Obesity)

نوهدلامكارتىلإيدؤياّمم،ةقاطلابةينغلاةيذغألالوانتيفطارفإلاوهاهلسيئرلاببسلانكلو،(Etiology)ةنمسلاضرمبابسأدّدعتت

ةقاطلاةيمكىلعءاذغلالوانتنمةجتانلاةقاطلاةيمكةدايزوهسيئرلاةنمسلاببسنإف،ىرخأةرابعبو.يعيبطلالدعملاىلعاهتدايزو،مسجلايف

500)تارعسلانمةيفاضإةيمكصخشلالوانتنأتاساردلاتحضوأدقو.ًافنآركذامكةيضايرلاوأةيلضعلاةطشنألل(ةكلهتسملا)ةصصخملا

رعس7500لكنأل،رهشلايفنيمارجوليكمسجلانزوةدايزىلإيدؤي،(RDAتارعسلانمةحرتقملاةيئاذغلاتارّرقملاىلعةدايزًايمويرعس

.مسجلايفنهدلانمًادحاوًامارجوليكجتنتةيفاضإ

PositiveEnergy)يباجيإلاةقاطلانزاوتوهةنمسلابةباصإللسيئرلاببسلانإف،رمألاعقاويفو Balance)اهلوانتييتلاةقاطلاةيمكنإيأ؛

:ةيتآلابابسألاكلذّدرَمو،اهفرصييتلاكلتنمرثكأيه(نيدبلا)صخشلا

ةعرزملاوتيبلايفناسنإلاناكمةلآلاتلحف،ةيمويلاهلامعأمظعميفناسنإلالدبةلآلامادختساىلإىدأيذلاريبكلاينقتلاروطتلا-1

هيلعبترتيذلارمألا،لوذبملايلضعلادوهجملاةلقكلذكو،اهيدؤييتلالمعلاتاعاسضافخناىلإىدأاّمم،عراشلاوعنصملاولمعلاو

.ةينهدةجسنأةئيهىلعمسجلايفاهنيزختوةقاطلافرصلدعمضافخنا

نأامك،ةريصقةفاسملاتناكولىتحرخآىلإناكمنملاقتنالادنعةرايسلابوكروأ،دعصملاىلعيلكلادامتعالاو،يشملاوةكرحلاةلق-2

ةلاسغلالثم،ةيئابرهكلاةزهجألالامعتساو،لزنملانوؤشضعبةرادإيفمداخلاىلعيلكلادامتعالاو،ةليوطتاعاسزافلتلامامأسولجلا

.ةنمسلابةباصإلاىلعدعاس؛اهريغوةبتاكلاةلآلاوةسنكملاو

ةعئاشلاةيذغألامظعمنأبًاملع،حارفألاوتابسانملايفةصاخةالابماللاوألهجلاوألامهإلاةجيتنةمسدلاةيذغألالوانتيفطارفإلا-3

.ةنمسلليسيئرلاببسملاّدَعُتيتلانوهدلانماهاوتحميفةينغةيبرعلالودلاضعبيف

ةراشإلاردجتو.تايركسلاونوهدلانمريبكلااهاوتحمبزّيمتتيتلا(Snacks)(ةعيرسلاتابجولا)ةفيفخلاتالوكأملالوانتيفطارفإلا-4

.سانلامظعمدنعلاحلاوهامكروطفلاةبجوبةفيفخلاتالوكأملالادبتسامدعبجيهنأىلإانه

.مسجلايفةدئازلاةقاطلانمصلختللسيئرلالماعلاّدَعُتيتلاةيضايرلاةطشنألاةسرامملامهإ-5

ضيإلالدعمضافخناو،يدسجلاطاشنلاةلقىلإًارظن:ننسلامّدقتعمةلوانتملاةمسدلاةيذغألاتايمكليجيردتلاضفخلالهاجت-6

.نّسلامّدقتعممسجلايفيساسألا
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صخشلاةكرحنمّدحييذلارمألا،كرحتملافتاهلامادختساوأ،ةفرغلكيففتاهعضوو،ةليوطًاددُمةفيكملافرغلايفءاخرتسالا-7

.لزنملالخاد

هذهمّدقتذإ،ةنمسلاثودحولكألاىلعصخشلاةيهشنمديزي،ةرسألادارفأوأءاقدصألاعمةعيرسلاتابجولامعاطمىلعدّدرتلاةرثك-8

هتاجاحلماكبلفطلاوأصخشلاةدحاولاةبجولادّوزتدقو،ةيلقملاسطاطبلاورجربمهلالثم،نوهدلابًادجةينغةعيرسةيذغأمعاطملا

.لماكمويلتارعسلانم

Geneticcauses)ةنمسللةيثارولابابسألا:ايناث of Obesity)

تاسايقّنإف،لاثملاليبسىلع،نيدلاولانمةلوقنملاةيثارولاتافصلاوةنمسلابةباصإلانيبةقيثوةقالعدوجوةديدعتاساردتحضوأ

لفطلاةباصإلامتحانأتبثدقو.نينيدبنيدلاونملافطأللاهنعلقتنيليحننيدلاونملافطألل(دلجلاتحتنهدلاكّمش)دلجلاةليطكّمـُس

عفترتو،%40لصيةنمسلابلفطلاةباصإلامتحاّنإفًانيدبنيدلاولادحأناكاذإاّمأ.يعيبطلادحلانمضنيدلاولانزوناكاذإ%8غلبيةنمسلاب

.نيدبنيدلاولاالكنوكينيح%80ىلإةبسنلاهذه

اذإةنمسلابهتباصإعنمتوأقيعتدقو،ةنمسلابةباصإللهتيلباقنمديزتدقلفطلااهيفشيعييتلا(Environment)ةئيبلانأىلإةراشإلاردجت

وم

.ةنمسلاببَصُيملو،ًاليحنلظف،ةميلسوةحيحصةيئاذغتاداععبتتةلئاععمرخآلا

امك،نينيدبلاريغصاخشألاىدلهنمىلعأوهًايثارونينيدبلاصاخشألاىدل(LooproteinEnzyme)نيتوربوبيللاميزنإزيكرتنأركذُي

ليجنملاقتنالاىلعرداقو،ةنمسلابةرشابمةقالعهل(Liptin)نيتبيلىّمسُينومرهًاثيدحفشتكادقو.مدلانمنهدلاصاصتماىلعدعاسيهنأ

.رخآىلإ

Psychologicalcauses)ةنمسللةيسفنلابابسألا:اثلاث of Obesity)

،(Discontent)رّمذتلاو،(Bore)رجضلاو،ةلزعلانوناعينيذلادارفألانأتبثذإ،ةدّدعتمةيسفنبابسأىلإةنمسلابةباصإلاىزعتدق

مهلوانتىلإًارظن؛ةنمسلابةباصاللةضرعرثكأمه،)Depression(باتتكالاو،)Frustration(طابحإلاو،)Anxiety(رتوتلاو،)Fear(فوخلاو

ءابعأةهجاوميفنولشفينيذلادارفألاّنأكلذىلإفضأ.ةّرسمللةاعدمو،(Solace)يتاذلاءازعلانمًاعوناهفصوبماعطلانمةريبكتايمك

ماعطلالوانتيفنوطرفي،سفنلايفًاميلأًارثأتفلخ(لمعلاوأ،ةيجوزلاتاقالعلا)ةحجانريغبراجتلاوضّرعتنيذلاكئلوأوأ،اهتالكشموةايحلا

نوناعينيذلاصاخشألاىلإةبسنلابلاحلاكلذكو،ةنمسلابةباصإلاىلإرمألاةياهنيفيدؤياموهو،مهتالكشملحلرخآًاسفنتموأًاجرخمهفصوب

طشنملايماخنلانومرهلاو)Epinephrine(نيرفنيبإلاينومرهزارفإيفةدايزداهجإلااذهبّبسُيذإ.ًايدسجوأًايفطاع)Stress(ًاداهجإوأًاطغض

عفرياّمم،رّرحتلاىلإةينيمألاضامحألاوةينهدلاضامحألاوزوكولجلانازفحينيذللا،(AdrenocorticotrophicACTH)ةيرظكلاةدغلاتازارفإل

.اهكالهتسامتيملاذإنوهدىلإلّوحتتيتلا،مسجلايفةقاطلالدعم

،تالكشملانمبورهلل:ةهارشبماعطلالوانتىلعلابقإلاىلإةرسألاوأنيدلاولانمءانبألااهاقلتييتلاةيساقلاوةئيسلاةلماعملايدؤتدقو

نمةبلطلاءانبألارثكيثيح،ةنمسلابةباصإلاىلإةيفيصلاةزاجإلالالخغارفلايدؤيدقو.يسفنلاعابشإللًاقيقحتلصاحلاصقنلانعضيوعتلاو

مامتهالابجي،اذل.مسجلايفنزختنوهدىلإءاذغلانعةمجانلاةقاطلالّوحتىلإيدؤياّمم،ويديفلاوأزافلتلاةدهاشمو،لزنملايفسولجلا

ضافخنايفناببستييسفنلاطغضلاوداهجإلانأكلذىلإفضأ.ةيعامتجالاوةيحيورتلاةيفيصلاجماربلاريفوتبكلذو،ةئفلاهذهىدلغارفلاءلمب

.ةنمسلابةباصإلاو،ماعطلانمةريبكتايمكلوانتىلإصخشلازفحياّمم،عوجلابروعشلاو،مدلايفزوكولجلاىوتسم

PhysiologicalCauses)ةنمسللةيجولويسفلابابسألا:اعبار of Obesity)

ناسنإلاةكرحةلقّنإف،ًافنآركذامكو.مسجلاةجاحىلعةدئازلاةقاطلافرصلةسيئرلالماوعلادحأةفلتخملاةيدسجلاةطشنألابمايقلاّدَعُي

يلكلادامتعالاو،ملالسلادوعصنًمالدبدعصملالامعتساو،يشملانًمالدبةرايسلابوكركلذكو،ةيمويلاهلامعأمظعميفهناكمةلآلالالحإةجيتن
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ّدحلاىلإةياهنلايفىدأكلذلك،ةيضايرلاةطشنألاةسراممنًمالدبزافلتلامامأتاعاسسولجلاىلإليملاو،تالضعلاطيشنتنًمالدبمدخلاىلع

.ةينهدةجسنأةئيهىلعمسجلايفاهنيزختوةقاطلافرصنم

صاخشألانمديدعلانأتبثدقف:لكألاةرثكال،ةنمسلابةباصإللسيئرلالماعلايهةكلهتسملاةقاطلا(ةلق)ةيدودحمنأىلإةراشإلاردجت

مهنكلو،ماعطلانملقأتايمكنولوانتينيرخآًاصاخشأّنأو،ةنمسلابنوباصيالةلدتعمةيدسجوةيلضعةطشنأنوسراميو،ًاريثكنولكأينيذلا

.ةيضايرلاوأةيلضعلاةطشنألاةسرامممدعةجيتن،ةنمسلابنوباصم

نوسراميمهنكلو،نينيدبلاريغمهئالمزبةنراقمماعطلانملقأتايمكنولوانتيدقنينيدبلالافطألانأىلإتاساردلاىدحإتراشأدقو

ةقيقد(30-20)لدعمبو،ةمظتنمةروصبةيضايرلاةطشنألاةسراممىلعصرحلاًادجيرورضلانمهنإف،اذهل.ةليلقوةدودحمةيلضعةطشنأ

تايمحلاقيبطتءانثأيفةصاخ،ةنمسلانمصلختلاو،مسجلايفةدئازلانوهدلاقرحلعجانلاجالعلااهنأل،عوبسألايفتاّرم(4–3)وأ،ًايموي

.ةقاطلاةليلقلاةيئاذغلا

Hormonalcauses)ةنمسللةينومرهلابابسألا:اسماخ of Obesity)

مكارتلدعمةدايزىلإيدؤيهنأل؛ةنمسللةسيئرلابابسألادحأمسجلايف(EndocrineAberrations)ءامصلاددغلاتانومرهبارطضاّدَعُي

:يتآلايفةنمسللةبّبسُملاةينومرهلاتابارطضالاهذهصيخلتنكميو.مسجلايفةينهدلاةجسنألا

(نيسكوريثلا)ىنومرهلااهزارفإضفخنيو،ةبقرلاةمّدقمىفةيقردلاةّدغلادجوت:(ThyroidGland)ةيقردلاةدغلا-أ

(Hypothroidism)ءادألافعضةجيتناّمإو،ضرمباهتباصإلاّمإ:ناسنإلايف(ءاذغلاقرح)يئاذغلاضيألاتايلمعطشنييذلا،

.(BMRيساسألاضيألالدعمضافخنا)مسجلالخادةيذغألاقارتحالدعمضافخنالةجيتننزولايفةدايزثودحكلذبحاصيو

ةيذغألاتايمكنملالقإلاكلذكو،ةيقردلاةدغلاتانومرهباصملاءاطعإبةيقردلاةدغلاتازارفإصقننمةجتانلاةنمسلاةجلاعمنكمي

تارديهوبركلاونوهدلاوتانيتوربلا(Catabolism)مّدهتنيسحتىلعلمعيةيقردلاةدغلاهزرفتيذلانيسكوريثلانومرهنأمولعملانمو.ةلوانتملا

ءامصلاددغلامظعميفمكحتتتانومرهةمجمجلاعاقيفةدوجوملاةيماخنلاةّدغلازرفت:)PituitaryGland(ةيماخنلاةدغلا–ابل

.مسجلايفةدوجوملا

يفنوهدلامكارتىلإهزارفإمادعنايدؤيو،ةيروكذلانومرهمسابنومرهلااذهفَرعُي:(Testosterone)نوريتسوتستلانومره-ج

تافصروهظىلعدعاسيوهو،ةيماخنلاةدغلاتانومرهنمزيفحتبنيتيصخلانمنوريتسوتستلانومرهزرفي،ةنمسلابةباصإلاو،مسجلا

نيجورتسإلانومرهدعاسي،لباقملايفو.ةناعلارعشومنو،توصلاةنوشخلامتكاو،رثاكتلاءاضعأومن:لثم،لاجرلايفةيوناثلاسنجلا

Estrogen(ةيوثنألانومره)ءاسنلاىدلنوهدلامكارتىلعضيبملاهزرفييذلا.

:ةيلضعلاةجسنألاءانبو،مسجلايفاهمّدهتوأةينهدلاةجسنألاللحتىلعومنلانومرهدعاسي:(GrowthHormone)ومنلانومره-د

.(Lipogenesisv)مسجلايفاهمكارتوةينهدلاةجسنألاءانبةدايزىلإيدؤياّمم،ةنمسلالاحيفنومرهلااذهزارفإلدعمضفخني،اذل

ةدايزىلإةيرظكلاةّدغلاةرشقتانومرهزارفإيفتابارطضاثودحيدؤي:(AdrenalGland)(ةيلكلاقوف)ةيرظكلاةدغلا–ـه

،ينهدلاجيسنلاءانبلدعمةدايزو،مسجلايفينهدلاجيسنلااضيأتايلمعيفًاللخبّبسييذلا(Cortisol)لوزيتروكلانومرهزارفإ

ةدئازتايمكزارفإىلإةيرظكلاةدغلازفحييذلا،مسجلانزوةدايزنعمجانلاداهجإلااهّدرمنومرهلااذهزارفإيفةدايزلانأبًاملع

نأركذي.نومرهلااذهزارفإيفةدايزبّبسُي،هريغوأ،رتوتلاوأ،بضغلاوأ،فوخلانمجتانلاداهجإلانأامك.لوزيتروكلانومرهنم

ديوكيتروكوكولجلانومرهزارفإةدايزنأامك.(Cushing)جنيشوكضرمبناسنإلاةباصإىلإيدؤتلوزيتروكلانومرهزارفإلدعمةدايز

(Glucocorticoids)ةيتارديهوبركريغرداصمنم(نيجوكيالجلاوأ)زوكولجلاعينصتةيلمعطشنيةيرظكلاةّدغلاةرشقةطاسوب

)Gluconeogenesis(،ةنمسلاثودحىلإيضفييذلارمألا.
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ًابلاغةنمسلاب(يركسلاضرمبباصملاريغ)صخشلاةباصإبحاصي:(Hyperinsulinemia)نيلوسنألاىوتسمعافترا–و

ايالخلاوأتالضعلاةباجتسامدعىلإكلذىزعيو.ماعطلالوانتدعبو،مايصلادنعمدلايفزوكولجلاونيلوسنألالدعميفعافترا

ةيشغأيفنيلوسنألالابقتساعقاومددعيفًاضافخنابّبسُتيتلا،نيدبلاصخشلامسجيفنوهدلامكارتةجيتن،نيلوسنأللةينهدلا

فعضوأروهدتنأتاساردلاضعبىرتو.ًايجولويبًاطشنوًالعافحبصيهنإفعقاوملاهذهبنيلوسنألاطبترينيحو،ةينهدلاايالخلا

نومرهزرفتيتلايهسايركنبلاةّدغّنأمولعملانمو.ةيلخلالخادزوكولجلليئايميكلابيكرتلايفتاريغتثودحهّدرمنيلوسنألالوعفم

ضافخناّنأنّيبتدقو.اهلخادىلإةيلخلارادجلالخهتيذافنةدايزو،مدلايفزوكولجلاىوتسمضفخىلعًاساسألمعييذلا،نيلوسنألا

ىوتسمضافخناىلإيدؤي،تارعسلاوأةقاطلا(ةليلق)ةدودحمةيئاذغتابجولوانتدعبيعيبطلالدعملاىلإنينيدبلاصاخشألانازوأ

لاوحألايفو.ةيولخلارُدُجلاىلعهتالبقتسمبطابترالاىلعنيلوسنألاةردقةدايزكلذكو،يعيبطلاّدحلاىلإمدلايفنيلوسنألاوزوكولجلا

زارفإىلإاهلوانتيدؤييتلاتايركسلالثم،نيلوسنألازارفإةدايزىلإيدؤتيتلابابسألابنجتنينيدبلاصاخشألاىلعنّيعتي،اهعيمج

.ةدقعملاتارديهوبركلالوانتلاحيفثدحياملًافالخكلذو،اهضيألنيلوسنألانمةدئازتايمك

Socialcauses)ةنمسللةيعامتجالابابسألا:اسداس of Obesity)

:اهزربأهذهو،ةنمسلابنيغلابلاولافطألاةباصإىلإيدؤتيهو،يئاذغلايعولاةلقةجيتنعمتجملايفةيحصريغةيئاذغتاداعرشتنت

يفةصاخ،اهلوانتنمراثكإلاىلعصخشلاعجشياّمم،جاوزلامئالووتالفحلاوتابسانملايفةعونتملاةيذغألانمةريبكتايمكميدقتـ1

.ءاقدصألادوجولظ

ةظفاحمللةحيحصلاةقيرطلااهنأبمهداقتعال،مهتاجاحىلعديزت،ماعطلانمةريبكتايمكلوانتىلعمهلافطأرومألاءايلوأضعبرابجإ-2

.ةيساسألاتابجولاديعاومبمازتلالانودمويلالاوطلافطألاماعطإكلذكو،ةحصلاىلع

لوانتىلعةرسألادارفأعيجشتو،ةيئاذغلاتابجولاىوتحمةدايزكلذكو،ةرسألاةجاحىلعديزتماعطلانمةريبكتايمكبألاءارش-3

.ةمعطألانمديزملا

.جالعللةلباقلاريغةنمزملاةنمسلابمهتباصإىلإيدؤييذلارمألا،مهلافطألةريبكتايمكبتايولحلاةينغلارسألاريفوت-4

نيزختأطخلاةداعلاهذهىلعبترتيو،ءاشعلاةبجويهو،ليللايفةريبكةيئاذغةبجولوانتو،راهنلالالخماعطلانمةليلقتايمكلوانت-5

.مسجلايفنهدلانمةريبكةيمك

هاجلاتامالعنمامهمسجلاءالتماوأةنادبلانأبةعيفرلاةيعامتجالاةناكملايوذوأةينغلاعمتجملاتاقبطضعبىدلأطخلاداقتعالا-6

.ءارثلاوةوقلاو

ةدارإلابةداعلاهذهةجلاعمنكميو،ناعبشوأًاعئاجصخشلاناكءاوس؛(ماعطلانامدإةداع)ةيدارإالةروصبماعطلالوانتىلعلابقإلا-7

:لثم،ضارمألانمديدعلابطبترتيتلاةنمسللسيئرلاببسلاوهماعطلالوانتيفطارفإلانأسفنلاريكذتو،سفنلابةقثلاوةيوقلا

.اهريغو،لصافملاباهتلاو،سرقنلاو،نييارشلادادسناو،مدلاطغضعافتراو،يركسلا

.دّدحمفدهنودنمءارشلاَبخيفةبغر:ةريبكلارجاتملايفقوستلاةرثك-8

سنجلاوقرعلاورمعلا:اعباس

بابشلاةلحرملالخنزولايفةظوحلمةدايزثدحتذإ،رمعلايفناسنإلامّدقتاملكةنمسلابةباصإلالامتحاةدايزىلإتاساردلاتراشأ

هنمءاسنلانيبًاراشتنارثكأوهو،(نالجرلاونافدرلا)ىلفسلاةقطنملايفنهدلامكارتنعًالضف،طسوألاقرشلالوديف(ةنس34-30)ةيناثلا

ةجسنألامكارتنأىلإةثيدحلاتاساردلاريشتو.رصخلاةقطنميفبّسرتلابنهدلاأدبيفلاجرلاىلإةبسنلاباّمأ.اهسفنةلحرملالالخلاجرلانيب

تاديرسيلجلا)نوهدلاولورتسلوكلاىوتسمعافترا:لثم،درفللةيحصتالكشمثودحلامتحاىلعيوقرشؤموهرصخلاةقطنملوحةينهدلا

دادسنانعةمجانلا(امهريغوأ،ةيغامدلاةطلجلاوأ،ةيردصلاةحبذلا)بلقلاضارمأبةباصإلاو،مدلاطغضعافتراو،مدلايفركسلاو(ةيثالثلا
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ءاضيبلاةأرملاةيلباقنأو،ءاضيبلاةأرملانمةنمسلابةباصإرثكأيهةيكيرمألاةدحتملاتايالولايفءادوسلاةأرملاّنأنّيبتدقو.ةيجاتلانييارشلا

تايمكةدايزال،لوذبملادهجلايفيجيردتلاضافخنالاىلإرمعلامّدقتعمةنمسلاةدايزببسىزعيو.ءادوسلاةأرملاةيلباقنمأطبأنزولاصاقنإل

.ةلوانتملاءاذغلا

ةينهدلاةجسنألاةبسنّنإف،اذبو.ةدالولادعبةصاخ،نهماسجأيفنوهدلانيزختلروكذلانمربكأةيلباقثانإللّنإف،سنجلاىلإةبسنلاباّمأ

رادقمبديزتتاغلابلاءاسنلاماسجأيفنهدلاةيمكنأىلإةثيدحلاتاساردلاتراشأدقو.لاجرلاماسجأيفاهنمىلعأنوكتءاسنلاماسجأيف

.(ةرودلاعاطقنا)سأيلانسو،غولبلاو،لمحلاءانثأيفثانإلاىدلنهدلاةيمكةدايزىلإةفاضإلاب،نيغلابلالاجرلاىدلوهاّمعفعضلا

،ةيضايرلانيرامتللنهتسراممةلقو،ءاسنلاةكرحةيدودحم:اهنم،لاجرلانمةنمسلابةباصإللةضرعرثكأءاسنلالعجتةّدعلماوعدجوت

يتلاةعاضرلاوةدالولاولمحلاراركتو،يوثنألانومرهلادوجوةجيتنةأرملاىدليثارولادادعتسالاو،نوكسلاىلإليمييذلاةأرملالمعةعيبطو

.اهيدلبائتكالاورجضلاوةيفطاعلاةيساسحلاةدايزو،ةيذغألالوانتنمراثكإلااهبحاصي

.ةيلاثملاةبسنلا)مسجلانزونم(%15–10)يه،(ةديجةحصبنوعتمتينيذلا)ءاندبلاريغماسجأيفنهدللةيلاثملاةبسنلانأركذُي

دنعلفطلاىدلمسجلانزونم%10و،ةغلابلاةأرملاىدل(%17.5:ةيلاثملاةبسنلا)مسجلانزونم(%20–15)و،غلابلالجرلاىدل(%12.5

ًامارجوليك(1560–11.7)نيبهمسجيفةينهدلاةجسنألاةيمكحوارتتنأعقوتي،ًامارجوليك78همسجنزييذلاغلابلاصخشلا،ًالثمف.ةدالولا

؟؟و×78:يأ:(ًامارجوليك1365:يلاثملا)

20 15

100 100

TheoryofSatiety)عوجلاوعبشلاةيرظن and Hunger)

،(Hypothalamus) داهملاتحتىعدُتةقطنميف (Satiety Centers) عبشلازكارمو ، (Feeding Centers) عوجلازكارمىلعغامدلايوتحي

مدعوأ،ةحيحصلاريغةيئاذغلاتاداعلاةجيتنةنمسلابباصيدقصخشلانأمولعملانمو.عبشلاوعوجلابروعشلاةلاحيفمكحتتيتلايهو

ئلتمم)ناعبشهنأنممغرلاىلعلكألاىلعلبقيصخشلالعجتنأيلقملاكمسلاةحئارلنكمي،ًالثمف.عبشلاوعوجللةحيحصلاةباجتسالا

:اهزربأهذهو،عبشلاوأعوجلابناسنإلاروعشةيفيكحضوتيتلاتايرظنلانمديدعلادجوي.(ةدعملا

(GlucostaticTheory)ةيتاتسوكولجلاةيرظنلا-أ

وحنىلإمدلايفزوكولجلازيكرتضفخنيامدنع،ًالثمف.مدلايفزوكولجلازيكرتىلعءانبعوجلاوأعبشلابروعشلاةلاحةيرظنلاهذهحضوت

(NerveImpulses)ةيبصعتاراشإغامدلاةدعاقيفةدوجوملا(عبشلاوعوجلازكرم)داهملاتحتىقلتت،مدرتليللم100لكلًامارجيللم70نملقأ

داهملاتحتّنإف،مدرتليللم100لكلًامارجيللم120نمرثكأىلإمدلايفزوكولجلازيكرتعفترينيحاّمأ.عوجلابروعشىلإاهمجرتتّمث،كلذىلعلدت

زيكرتلًادجةساّسحلاعبشلازكارموعوجلازكارمىلعيوتحتداهملاتحتّنأنّيبتدقو.عبشلابروعشىلإاهمجرتتو،كلذبةيبصعتاراشإىقلتت

مدلايفزوكولجلاىوتسمضفخنينيحو.ًاعوجتوميوءاذغلالوانتنععنتميناويحلاّنإف،مّدهتتوأعوجلازكارمفلتتنيحو.مدلايفزوكولجلا

.حيحصسكعلاو،عوجلازكارملاطيشنتوعبشلازكارملطيبثتثدحي

(LipostaticTheory)ةيتاتسوبيللاةيرظنلا-ب

نوهدلاىوتسمريغتىلعًءانب،غامدلاىلإةينهدلاةجسنألااهلسرتيتلاتاراشإللًاعبتعبشلاوأعوجلابروعشلاةلاحةيرظنلاهذهحضوت

يذلاغامدلايفداهملاتحتىلإةراشإةينهدلاايالخلالسرُتدّدحمىوتسمنعنهدلازيكرتلقينيح،ًالثمف.يعيبطلالدعملانعهفارحناو

غامدلاىلإتاراشإلاسرإىلإةينهدلاةجسنألازفحيدّدحمىوتسمىلعايالخلايفنهدلازيكرتةدايزنأنيحيف،عوجلابروعشىلإاهمجرتي

.عبشلابروعشىلإاهمجرتي
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(Set PointTheory) ةدّدحملاةطقنلاةيرظن-ج

نمةدّدحمةيمكىلعةظفاحمللةقبسمةروصبجمربمناسنإلامسّجنأبلوقتيتلاةدعاقللًاقبطةنمسلاثودحةيفيكةيرظنلاهذهحضوت

ىلإاهمجرتتو،كلذبتاراشإىقلتتداهملاتحتّنإف،دّدحملاىوتسملانملقأىلإصخشلانزوضفخنينيحف.(نهدلانميلاثمنزووأ)نهدلا

ىلإاهمجرتتةيبصعتاراشإبكلذنعغلبتداهملاتحتّنإف،دّدحملاىوتسملاىلعصخشلانزوديزينيحو.نزولاةدايزىلإصخشلاةجاحبروعش

.عبشلابهرعشياّمم،نزولانادقفىلإصخشلاةجاحبروعش

ىرخأتايرظن.د

ةريبكتايمكىلإةجاحبمهف،اذل.مهنارقأنمرثكأةيساسحلانمةيلاعةجردىلعةيهشلازكارمنوثريدارفألاضعبنأبلوقتةيرظنكانه

ىلعةدوجوملاةصاخلاةيسحلاتالبقتسملالسرت،ماعطلابةدعملاءالتمادنعهنأبديفتىرخأةيرظندجوت.عبشلاةلحرمىلإلوصوللماعطلانم

،ماعطلالوانتنعناسنإلافقوتيل:عبشلابروعشىلإاهمجرتتيتلا،--داهملاتحت–يفةدوجوملاعبشلازكارمىلإةيبصعتاراشإةدعملارادج

.عوجلازكرمهيبنتلغامدلاىلإتاراشإلسريهنولوهلكشوهمعطوماعطلاةحئارنأامك.حيحصسكعلاو

ةيمحنسرامييذلانيدبلاصخشلاىلعنيعتيهنأو،ناسنإلاىدلعبشلاوعوجلازكرميفرثؤتةديدعلماوعكانّهنأًافنآركُذاّممحضتي

.ةرثكبةيذغألالوانتنم–ناكمإلاردقّ–دحيل،عوجلازكارميفةرثؤملااهعيمجلماوعلابنجت،ةقاطلاةليلقةيئاذغ

(ObesityTypes)ةتمسلاعاونأ

ةنمسلاتمّسقدقفكلذلًاعبتو،اهتازارفإومسجلاةجسنأيفتاريغتثودحىلإعجرتةنمسلابناسنإلاةباصإنأىلإتاساردلامظعمتراشأ

:امه،نيعونىلإ

مجحدادزيثيح،ًابلاغرابكلاةنمسلانمعونلااذهبيصيو.(Hypertrophy)ةينهدلاايالخلامجح(مخضت)ةدايزنمةجتانلاةنمسلا-1

ةجيتنرابكلاىدلةنمسلاثدحت،ىرخأةرابعبو.هلخادلئاوسلاعّمجتو،ينهدلاجيسنلاومنةجيتننامشلانيغلابلايفةينهدلاايالخلا

ةجلاعمًادجلهسلانمهنأركذلابريدجلاو.(ةنس40-30)غولبلاةلحرمدعبروهظلابأدبتو،اهددعسيلو،ةينهدلاايالخلامجحدايدزا

ثودحىلإغلابلانيدبلانزوضافخناعجريو.ًاعمنآيفةضايرلاوةقاطلاةليلقلاةيئاذغلاتابجولامادختسابرابكلانيغلابلاىدلةنمسلا

:هاندأحضوموهامك،ةينهدلاايالخلاددعصقنال،اهنملئاوسلادقفببسبةينهدلاايالخلامجحيفصقن

:نزولاصاقنإءدبدنع-أ

.ًانويلب66:ةينهدلاايالخلاددع،ةيلخ/مارجوركيم0.8.ةينهدلاايالخلامجح،ًامارجوليك130نزولا

:نزولاصاقنإةلحرمفصتنميف–ب

.ًانويلب66.ةينهدلاايالخلاددع،ةيلخ/مارجوركيم0.5.ةينهدلاايالخلامجح،ًامارجوليك90نزولا

:نزولاصاقنإنمءاهتنالادعب–ج

.ًانويلب66.ةينهدلاايالخلاددع،ةيلخ/مارجوركيم0.2.ةينهدلاايالخلامجح،ًامارجوليك70نزولا

ددعيفةدايزهبحاصيو،ةلوفطلاةلحرمذنملافطألاعونلااذهبيصي:(Hyperplasia)ةينهدلاايالخلاددعةدايزنمةجتانلاةنمسلا-2

سيلو،ةينهدلاايالخلامجحيفطقفثدحتةدايزلانإف،نيغلابلاىلإةبسنلاباّمأ.طقفلافطألاو)Ectus(ةنجألادنعةينهدلاايالخلا

قلطيو،اهمجحومسجلايفةينهدلاايالخلاددعدايدزااهّدرملافطألابيصتيتلاةنمسلانإف،ىرخأةرابعبو.هالعأركذامكاهددعيف

.ةركبملاةنمسلامسااهيلع
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:ءامصلاددغلاوةنمسلايفصصختملابيبطلاةعجارمو،ةنمسلانوناعينيذلالافطألامهئانبأةجلاعميفعارسإلارومألاءايلوأىلعبجي

ةلحرمذنمةنمسلابباصملانيدبلاةجلاعمًادجبعصي،ىرخأةرابعبو.ربكلادنعهجالعبعصيو،ةايحلاىدمرمتسيةنمسلانمعونلااذهنأل

جلاعتملورغصلاذنمتأدبيتلاةنمسلاّنإف،اذبو.اهدادعالايالخلامجحضفخاهنكميةيمحلاهذهنأل؛ةقاطلاةليلقلاةيئاذغلاةيمحلابةلوفطلا

.ةيئاذغلاةيمحلاباهتجلاعمبعصيو،ةايحلاىدمصخشللةبحاصملظتاهنيحيف

ةصاخ،يواستلاباهعيمجمسجلاءاضعأىلعةعزومنوهدلانوكتذإ،صخشلليرهاظلالكشلانمةنمسلابةباصإلاتايادبةفرعمنكمي

أشنتيتلاةنمسلالاحيفطقفرصخلاةقطنميفةمكارتمنوهدلانوكتنيحيف،ةلوفطلاةلحرماهؤشنميتلاةنمسلالاحيففارطألاورصخلا

.ةلوفطلاةلحرميفالمأًانيدبصخشلاناكاذإةفرعمةنمسلاةجلاعمبءدبلالبقيغبني،اذل.غولبلاةلحرمدعب

هذهو،ةينهدلاايالخلاددعةدايزةجيتنةنمسلابةباصإللهدادعتساودرفلاةيلباقاهيفدادزت(لuvenile)ابصلاةلحرمىفتارتفثالثدجوت

:ىهتارتفلا

.محرلايفنينجلاروطتنمةريخألارهشألاةثالثلالخ-1

.لفطلارمعنمىلوألانينسلاةثالثلالخ-2

.ةقهارملاةلحرملالخ-3

بابسأّنإيأ،ًاضيأاهمجحيفلب،بسحفايالخلاددعيفًابلاغنوكتالةدايزلاّنإف،ًارهشرشعةينامثلانسيفلفطلاىلإةبسنلاباّمأ

.اهمجحوةينهدلاايالخلاددعةدايزىلإىزعتابصلاةلحرملالخةنمسلا

ةينهدلاايالخلاددعنأل،نيغلابلاصاخشألاةنمسةجلاعمنمةبوعصرثكأيه(ابصلاةلحرم)لافطألاةنمسةجلاعمنأىلإةراشإلاردجت

.ماعطلمهتيهشنمديزياّمم،نيغلابلابةنراقمرثكأوهلافطألل

HealthRisks)اهراطخأوةنمسللةيحصلارارضألا of Obesity)

ىلإةياهنلايفيدؤتدقيتلا،ةنمزملاوةرطخلاضارمألاو،ةيحصلاتالكشملاضعببةباصإللهدادعتساوصخشلاةيلباقنمةنمسلاديزت

.صاخشألاةحصىلعةغلابراطخأنمهببستامل،اهتجلاعمبمامتهالابجي،اذل؛توملا

:يتأياميفةنمسلاراطخأصيخلتنكمي

DecreasedLife)عقوتملارمعلاطسوتمرصق-1 Expectancy)

نم%90شيعي،ًالثمف.نيدبلاصخشلانم(هردقوهللاةئيشمب)لوطأةايحناشيعينيدبلاريغصخشلّانأىلإتاساردلامظعمتراشأ

.نسلاهذهنينيدبلاصاخشألانم%60زواجتينيحيف،ةنس60نمرثكأةيعيبطلانازوألايوذصاخشألا

(Diseases)ضارمألابةباصإلا-2

.ةنمزملاضارمألاوةرطخلاضارمألابةباصإلاوةنمسلانيبةريبكةقالعدوجوىلإتاساردلامظعمتراشأ

ةدالولاولمحلاةبوعص-3

نأتبثدقو.مسجلايفةريثكةينهدلاةجسنألاتناكاذإةيحارجلاتايلمعلاءارجإوأ،ةدالولاءانثأيفةريثكراطخأللماحلاةأرملاضّرعتت

قلطلاةّدملوطو،(Eclampsia)عضولاوألمحلاءانثأيف(جنشتلا)جاجرإلاضرمو،مدلاطغضعافترابةباصإلللماحلاةأرملاضّرعتةنادبلا

.ةدالولادعبفيزنثودحلامتحاو،ةدالولارسعو،(ضاخملا)
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يسفنتلازاهجلاتالكشم-4

تابصقلاىلعطغضلاةدايزو،نيتئرلامجحصلقتو،سفنتلاتارمددعةدايزو،(Dyspnea)سفنتلاقيضىلإردصلالوحنوهدلامكارتيدؤي

،(Emphysema)ةئرلاخافتنا:لثم،اهبةباصملاضارمألاةّدحنمديزياّمم،(PulmonaryHypertension)يوئرلامدلاطغضعافتراو،ةيئاوهلا

يناثزاغسابتحاىلإيدؤيدقاّمم،يردصلاصفقلاةكرحقيعييردصلاصفقلازجاحتحتةينهدلاةجسنألاعّمجتنأتبثدقو.(Asthma)وبرلاو

تالاحلايفبلقلامخضتوأ،سفنتلاعاطقناوأ،نوبركلاديسكأيناثزاغعافتراو،مدلايفنيجسكألاىوتسمضافخناو،نيتئرلايفنوبركلاديسكأ

.ًاديجناكملاةيوهتىلإنيدبلاصخشلاجاتحي،اذهل.ةمّدقتملا

نمةريبكةيمكىلإجاتحتاهنأل،ةقاشلاةيضايرلاةطشنألاسرامينأةطرفملاةنادبلايناعييذلاصخشلليغبنيال،اهعيمجلاوحألايفو

يدؤيدقةنمسلاببسبءاوهلابءالتمالاىلعنيتئرلاةردقمدعنأكلذىلإفضأ.تافعاضمهلببسيدقاّمم،اهريفوتنعمسجلازجعينيجسكألا

.دلجلاقاقرزاو،ديدشلاساعنلاو،سفنتلاةبوعصبزيمتييذلا؟؟ةيزيلجنإلاةمجرتلاناكيوكبضرمبةباصإلاىلإةياهنلايف

(SocialTroubles)ةيعامتجاتالكشم-5

ةبوعصو،ةمخضلاهتينبىلعءاقدصألاوءالمزلاتاقيلعتو،ةيرخسلا:اهنم،ةيعامتجاتالكشمًابلاغةنادبلايفطرفملاصخشلايناعي

لوصحلاةبوعصو،دئازلاهنزوصاقنإلاهلوانتييتلاماعطلاتايمكليلقتبهيلعةرسألاحاحلإو،ةيضايرلاةطشنألانمهئانثتساو،ةفيظوىلعلوصحلا

.سبالملاءارشدنعبسانملاساقملاىلع

(PhysicalTroubles)ةيدسجتالكشم-6

،هيلإلكويلمعيأبمايقلادنعًافعاضمًادوهجملذبيو،ةقاشرلاوةكرحلاليلقهدجنف،يندبلاهطاشننمّدحينيدبلاصخشللدئازلانزولاّنإ

.لصافملاورهظلايفمالآثودحبّبسيدئازلانزولانأامك

ىرخأتالكشم-7

- اللي

يفلثمتيةيرهشلاةرودلايفبارطضاثودحو،تانيدبلاتايتفلاىدلركبملاةيرهشلاةرودلاءدبةنمسلااهبّبسُتيتلاىرخالاتالكشملانم

.هبةطيحملاةقطنملايفملأثودحو،هفئاظوبارطضاىلإيدؤييذلارمألا،دبكلاىلعناهدلابّسرتو،اهتّدمرصقوأاهعاطقنا

DiseasesRelated)ةنمسلابةطبترملاضارمألا to Obesity)

ضرم:لثم،(رثكأوأBW%=%130يلاثملامسجلانزونمةبسنلا)ةطرفملاةنمسلاةجيتنناسنإلااهبباصيةديدعضارمأدجوت

تاديرسيلجلا)مدلايفنوهدلاىوتسمعافتراو،(ةيغامدلاةطلجلاو،ةيردصلاةحبذلا)يجاتلانايرشلاضارمأو،مدلاطغضعافتراو،يركسلا

.اهريغو،ةرارملاتايصحو،ناطرسلاو،لصافملاباهتلاو،سرقنلاو،(لورتسلوكلاو،ةيثالثلا

.(ًادجطيسب)رظنللتفالريغمهاوسونامّسلانيبتايفولالدعميففالتخالانإف،رابكلانيغلابلاىلإةبسنلاباّمأ.هسفن

ةلحرميفةنمسلااهثدحتيتلاكلتنملقأتايفولالدعميفةدايزثدحيرمعلافصتنميفةنمسلاروهظّنأًاضيأتاساردلانمحضتي

.(رابكلا)نيغلابلاىدلةنمسلابةنراقمئجافملاتوملابةقالعوًارطخرثكأيهلافطألاةنمسّنإيأ،ةلوفطلا

تحضوأذإ؛(%130نملقأىلإIBW%=%120)ةلدتعملاةنمسلابكلذكطبتريلب،بسحفةطرفملاةنمسلابتايفولالدعمعافتراطبتريال

CongestiveHeart)يناقتحالابلقلالشفو،يجاتلانايرشلاضارمأبةباصإلالدعمةدايزبةطبترمةلدتعملاةنمسلانأتاساردلا Failure).اميفو

:ةنمسلابةطبترملاضارمأللنايبيتأي

Obesityand)يركسلاضرمبةنمسلاةقالع-أ Diabetes)

:نييتآلانيببسلكلذو،يناثلاعونلاةصاخ،يركسلاضرمبصخشلاةباصإىلإيدؤتدقيتلاةسيئرلالماوعلانمةنمسلاّدَعُت

ايالخلخادركسلاقرحليرورضلانيلوسنألانومرهزارفإىلعهتردقوهتءافكنمفعضياّمم،سايركنبلاداهجإىلعةنمسلالمعت-1

.مسجلا
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نيلوسنألااهبطبترييتلاةينهدلاايالخلاةيشغأيفنيلوسنألاتالبقتسمعقاومددعنمّدحلاىلإمسجلايفةينهدلاةجسنألاةدايزيدؤت-2
-- -- وم"وصص --

عافتراىلإزفحياّمم،هتالبقتسمىلعنوهدلامكارتةلاحيفلعافريغنيلوسنالاحبصي،ىرخاةرابعبو.ايجولويباطاشنوالعافحبصيل

.يركسلاضرمبةباصإلاو،هلشفوسايركنبلاداهجإو،مدلايفهاوتسم

ةروصبمدلايفركسلاىوتسمضفخىلإيدؤيكلذنأل،نيلوسنألاوأبوبحلابجالعلاءدبلبقمهنازوأصاقنإبءاندبلايركسلاىضرمىصوي

نمو،زوكولجلالّمحتنمنّسحُيهنأل،ًادجمهم(يناثلاعونلا)نيلوسنألاىلعنودمتعيالنيذلايركسلاىضرمنزوضفخّنإف،ماعهجوبو.ةيباجيإ

.يركسلاضرمتافعاضمنمللقيو،مدلايفنوهدلاىوتسمنمضفخيو،هلابقتساونيلوسنألازارفإ

رصانعلانممهتجاحلماكمهلرفوتيتلا،تارعسلاةليلقلاةيئاذغلاتابجولالوانتبمهنازوأضفخيناثلاعونلانميركسلاىضرمعيطتسي

لوانتّنأنّيبتدقو.يمرهلاءاذغلادشرمبًاداشرتساةنزاوتملاوتارعسلاةليلقلاةيئاذغلاتابجولاهذهلثمطيطختنكميو،ةيساسألاةيئاذغلا

هرادقمنزولليجيردتنادقفىلإيدؤي،يلاثملامسجلانزونممارجوليكلكلًارعس(25-20)وحنيناثلاعونلابنيباصملانامّسلايركسلاىضرم

.دحاولاعوبسألايفمارجوليك(1–0.5)

Obesityand)مدلاطغضعافترابةنمسلاةقالع-ب Hypertension)

طغضعافترالسيئرلاببسلاةنمسلاّدَعُتذإ،مدلاطغضعافتراوةنمسلانيبًادجةقيثوةقالعدوجوىلإاهعيمجةيملعلاتاساردلاتراشأ

فاعضأ5.5وحنبناملّسلانينسملاوبابشلانيب(مدلاطغضعافترا)ضرملااذهراشتنالدعمرّدقيو.غولبلاوبابشلاةلحرملالخةصاخ،مدلا

.(فاعضأ3:طسوتملا)يلاوتلاىلعنيفعضو

،ًابلاغةنمسلانوناعينيذلانيقهارملاولافطألاّنأهيفكشالاّممو،ةايحلاةيادبذنمًاركبممدلاطغضعافترابةنمسلاةقالعأدبتدق

ةلحرمدعبةنمسلابنوباصييذلا(بابشلاةلحرملالخ)ناملسلاريغبابشلانأامك.(ىلعألامدلاطغض)ديدشلامدلاطغضعافترابنوباصي

مدلاطغضيفعافتراثودحيدؤيو.ةقحاللامهتايحلحارملالخمدلاطغضعافترابةباصاللنيضّرعمنونوكي)YoungAdulthood(ةركبملاغولبلا

%10)نزولايفةدايزثودحنأىلإتاساردلاتراشأدقو.بابشلاةصاخ،ةفلتخملاتائفلانيب(Mortality)تايفولالدعمعافتراىلإةنمسلاببسب

.قبئزتارتميللم7اهرادقممدلاطغضيفةدايزثودحلًارشؤمّدَعُيَنُسلامّدقتعم(يلاثملانزولاىلع

ساسألامدلاطغضعافترابنيباصملانامسلاصاخشألاىدلمدلاطغضليجيردتضفخثودحىلإيدؤينزولاضفّخنأنّيبتدقو

(PrimaryHypertension).مدلاطغضيفًادجًاطيسبًاضافخناالإثدحيالمدلاطغضعافترابنيباصملاريغنامسلاىدلنزولاضفخنأنيحيف.

عمدوهجملااذهدادزيو،اهعيمجمسجلاءازجأىلإمدلاخضلبلقلاةلضعهلذبتيذلاريبكلادوهجملاةجيتنمدلاطغضعافتراببستةنمسلانأركذُي

وأ،يرجلا:لثمنم،يلضعدوهجميأبمايقلادنعسفنتلاةبوعصوقّرعتلاوبعتلاوقاهرإلاًامئاديناعينيدبلاصخشلّانأدجناذهل.ةنمسلاةدايز

ةقالعيألسيلو،نزولانادقفببسبنوكينامّسلاىدلمدلاطغضضافخنانأىلإتاساردلاتراشأدقو.ةقاشلاةيضايرلاةطشنألاوأ،جردلادوعص

ىلإنزولاضفخيدؤيدقو.هلوانتةدايزوأمويدوصلانملالقإلامدعةلاحيفىتحطغضلايفضافخنالااذهثدحيو.مويدوصلالوانتبطابتراوأ

دقطغضلايفضافخنالااذهنكلو،يطاسبنالاطغضلانمقبئزرتميللم20و،يضابقنالاطغضلانمقبئزرتميللم40وحننيدبلاصخشلانادقف

س.عوم

.نزولانادقفةرتفلالخنزولاضفخةيودألوانتنعنيدبلافقوتىلإًارظن،هبفختسُي

:مدلاطغضعافتراوةنمسلانيبةقالعلاةعيبطلنايبيتأياميفو

ةدايزيدؤت،مدلانمةريبكلاةيمكلاهذهخضل،بلقلاىلعًادجًاريبكًاداهجإلكشُياّمم،مسجلايفمدلامجحةدايزًابلاغةنمسلابحاصي-1

.مسجلايفمدلاطغضعافتراىلإيدؤياّمم،هخضلةيومدلاةيعوألاةمواقمةدايزىلإًاضيأمسجلايفمدلامجح

SystemNervous)يواتبمسلايبصعلازاهجللًازيفحتوًاطيشنتتارعسلابةينغلاةيذغألالوانتيفطارفإلاثدحي-2 Sympathetic)يذلا

اهاوتحميفةريقفلاةيذغألالوانتقيرطنعمسجلانزوضفّخنإف،اذل.مدلاطغضعافتراىلإيدؤياّمم،مدلاطغضميظنتيفمكحتي

.نيدبلاصخشللمدلاطغضضافخناىلإيدؤيامم،يواتبمسلايبصعلازاهجلافعضيوطبثيةقاطلانم



ةيجالعلاةيذغتلا484

.نينيدبلاصاخشأللمدلاطغضعافتراببسييذلا(ماعطلاحلم)مويدوصلاةصاخ،ةيئاذغلارصانعلالوانتيفةدايزةنمسلابحاصي-3

ىدلسيلو،طقفنامّسلاصاخشألاىدلمدلاطغضيفًاعافترابّبسُتمويدوصلالوانتةدايزنأىلإةثيدحلاتاساردلاتراشأدقو

طغضضفخىلعنامّسلاصاخشألادعاسيًايمويةلوانتملامويدوصلاةيمكنملالقإلاّنإف،اذهل.(نامّسلاريغ)نييداعلاصاخشألا

.نامسلاريغنممدلاطغضعافتراىضرميفكلذرثؤيالنيحيف،مهيدلمدلا

طغضعافتراىلإيدؤيامم،مدلايفهاوتسمعفترييذلانيلوسنألانومرهةصاخ،مسجلاتانومرهيفبارطضاثودحةنمسلابحاصي-4

ةطاسوب(مويساتوبلاكلذكو)مويدوصلاصالختساليلقتىلعلمعيمدلايفنيلوسنألاىوتسمعافترانأتاساردلاتحضوأدقو.مدلا

ضفخىلإيدؤيةقاطلاةليلقلاةيذغألالوانتبمهنازوألناملسلاصاخشألاضفخنإف،اذل.مدلاطغضعافتراىلإيدؤياّمم،نيتيلكلا

.نيتيلكلايفنيلوسنألاريثأتفاعضإقيرطنع،مهيدلمدلاطغض

Obesityand)بلقلاضارمأبةنمسلاةقالع-ج Heart Diseases)

تابونلاو،مدلاطغضعافتراو،نييارشلابلصتلثم،ةافولاىلإيدؤتيتلابلقلاضارمألةبّبسُملاةيساسألارطخلالماوعدحأةنمسلاّدَعُت

:لثم،(بلقلاضارمأوةنمسلانيبةقالعلاةعيبط)ةنمسللةبحاصملاتاريغتلاضعبثودحىلإكلذىزعيو،ةيبلقلا

.ةفلتخملامسجلاءازجأىلعمدلاعيزوتلبلقلاهلذبييذلادوهجملانمفعاضياّمم،مسجلايفةينهدلاةجسنألاةيمكةدايز-1

ّمثمسجلانميلفسلاويولعلاءزجللةيذغملانييارشلاقييضتىلإيدؤيامم،مدلايفلورتسلوكلاوةيثالثلاتاديرسيلجلاىوتسمعافترا-2

.ىجافملاتوملامث،نييارشلابلصتضرمبةباصإلاو،اهدادسنا

نافدرلاو،ناذخفلا)مسجلانمىلفسلاةقطنملايفنهدلاعّمجتو،(لجرللنطبلاو،ردصلا)مسجلانمايلعلاةقطنملايفنهدلاعّمجت-3

.يركسلاضرمو،مدلاطغضعافتراو،بلقلاضارمأبهطابترابقلعتياميفيناثلانمناسنإلاىلعًارطخرثكألوألانأحضتاثيح،(ةأرملل

،(نهدلامدهتاميزنإطبثيو،نهدلاءانبتاميزنإطشني)ةينهدلاةجسنألايفنهدلاعّمجتىلعدعاسييذلانيلوسنألانومرهنأركذُي

.هنمايلعلاةقطنملابةنراقممسجلانمىلفسلاةقطنملايفرثكأطشني

ىدلةنمسلادمألاطاملكدادزي،ئجافملاتوملاوبلقلاضارمألةببسملالماوعلادحأاهفصوب،ةنمسلارطخنأىلإتاساردلاتراشأدقو

توملاوبلقلاضارمأبةباصإللةضرعرثكأنونوكي(تاونسرشعنمرثكأ)رغصلاذنمةنمسلابنيباصملاصاخشألانإف،ىرخأةرابعبو.صخشلا

.رثكأفنيعبرألانسدنعةنمسلابنيباصملاصاخشألانمئجافملا

Obesityand)ةرارملاضارمأبةنمسلاةقالع-د Gallbladder Diseases)

لثمتتو.نامّسلالاجرللهنمرثكأوحنىلعناماشلاءاسنلانيبضرملااذهرشتنيو،ةنمسلاةجردةدايزبةرارملاضرمبةباصإلارطخدادزي

ءارفصلازارفإلدعمةدايزو،مسجلايفلورتسلوكلاجاتنإيفةدايزاهبحاصيمسجلايفةينهدلاةجسنألاةدايزنأيفةرارملاضرمبةنمسلاةقالع

.اهيفلورتسلوكلاتايصحنّوكتيفمهسُياّمم،ةرارملايفةنزخملاءارفصلايفهزيكرتةدايزو،لورتسلوكلل

Obesityand)سرقنلاضرمبةنمسلاةقالع-ـه Gout)

عافتراثودحنيبتذإ؛(يلاثملانزولانمرثكأ%30ىلإلصتنزولايفةدايزلا)سرقنلاضرموةنمسلانيبةقالعدوجوتاساردلاتحضوأ

كمسلاضيبو،موحللا:لثم،نيرويبلابكرمبةينغلاةيذغألالوانتيفنوطرفينيذلانامّسلاضعبىدل(كيلوبلاضمح)كيرويلاضمحىوتسميف

(RoeFish)،ضرمبةباصإللةضرعرثكأمهنامّسلاصاخشألانإف،ىرخأةرابعبو.ةقوشنألاكمسو،ولحلازبخلاو،يوالكلاو،نيدرسلاو،ةدبكلاو

.ةيداعلانازوألاىوذصاخشألانمسرقنلا

ةديدشتاباهتلاثودحىلإيدؤياّمم،(لointTissues(لصافملاةجسنأيفهتارولبنّوكتمدلايفكيرويلاضمحىوتسمعافترابحاصي

.اهريغو،ءالزابلاو،خنابسلاو

ةبكرلالصافمةصاخ،اهتنوشخواهلكأتءاّرجلصافملاباهتلاىلإيدؤياّمم،لصافملاىلعًاطغضونزولايفةدايزةطرفملاةنمسلاببستدقو

.يرقفلادومعلالفسأو،ذخفلاو
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Obesityand)ناطرسلاىضرمبةنمسلاةقالع-و Cancer)

عينصتىلع(مسجلايفةينهدلاةجسنألا)ةنمسلادعاستذإ،ناطرسلابةباصإلاوةنمسلانيبةريبكةقالعدوجوىلإتاساردلاتراشأ

.تاتسوربلاونولوقلاومحرلاويدثلاناطرسثودحزفحيامم،مدلايفهاوتسمعافتراونيجورتسإلانومره

Obesityand)يدثلاناطرسوةنمسلا–1 Breast Cancer)

نيجورتسإلانومرهزارفإزيفحتىلعنوهدلالمعتذإ،يدثلاناطرسبةباصإلاوةيناويحلانوهدلالوانتيفطارفإلانيبةقالعكانهنأدقتعي

.اهروطتوةيناطرسماروأومنلةضرعهلعجياّمم،يدثللةيعانملاةمواقملارييغتىلعنالمعينيذللا(ةثونألاتانومره)نيتكالوربلانومرهو

ةينهدضامحأىلعيوتحيهنأل:اهومنوماروألاروهظعنميو،ناطرسلابةباصإلاناسنإلايقيدقكمسلاتيزلوانتنأانههركذردجياممو

.3–اجيمواعوننمةعبشمريغ

Obesityand)نولوقلاناطرسوةنمسلا-2 Colon Cancer)

لعفبلّوحتتيتلاءارفصلازارفإنمديزيةيناويحلانوهدلالوانتيفطارفإلاف:نولوقلاناطرسوةنمسلانيبةحضاوةقالعكانهنأدقتعي

.ةنطرسملاداوملانمنوهدلاعاونأضعبوءارفصلاحالمأنوكتنألمتحيامك،ةنطرسمةدامىلإةيوعملاايريتكبلا

وب

ةباصإلاضفخنت،ىرخأةرابعبو.نولوقلاناطرسبةباصإلانمصخشلاىقتةيئاذغلافايلألابةينغلاةيذغألانأتاساردلاتحضوأدقو

.ةرثكبنوهدلاوأةمسدلاةيذغألانولوانتينّمممهريغبةنراقمتاوارضخلانولوانتينيذلاصاخشألاىدلنولوقلاناطرسب

Obesityand)محرلاةناطبناطرسوةنمسلا–3 Endometrial Cancer)

نوهدلابةينغةيئاذغتابجونلوانتييئاللاءاسنلاىدلةصاخ،محرلاناطرسوةطرفملاةنمسلانيبةقالعدوجوتاساردلاضعبترهظأ

يفنيجورتسإلانومرهىوتسمةدايزو،مسجلايفةينومرهتابارطضاثودحاهبحاصيةنمسلانأحضتادقف.ةيتابنلاتويزلابةريقفو،ةيناويحلا

.محرلايفةيناطرسلاماروألانّوكتزفحياّمم،مدلا

Obesityand)تاتسوربلاناطرسوةنمسلا–4 Prostate Cancer)

.تانيتوربلاوةيناويحلانوهدلالوانتنممهراثكإببسبكلذو،اكيرمأىلإاورجاهنيذلانيينابايلا

–اتيبوأنيماتيفبةينغلاةيذغألالوانتنمراثكإلابهنمةياقولانكميو.ناشلامّدقتدنعلاجرلاًابلاغتاتسوربلاناطرسبيصي،ماعهجوبو

.ءارفصلاوءارضخلاتاوارضخلايأ:نيتوراك

.صيوح

(VaricoseVeins)يلاودلاو،(يرقفلادومعلالفسأو،كرولاو،ةبكرلاةصاخ)لصافملاباهتلا:اهنم،ةنمسللةبحاصمىرخأضارمأدجوت
دال،همهواي.ًا،مه.وح----هم.."مولب-.اللانم

،يرقفلادومعلاو،نيلجّرللةنمسلاهببستيذلادهجلاوألقثلاببسباهعيمجضارمألاهذهثدحتو.يرسلاقتفلاو،(لجّرلانييارشيفمدلاعّمجت)

ءادألافعضو،(ينهدلادبكلا)دبكلاىلعناهدلابّسرتو،ةيلوبلاةناثملاو،نيتيلكلاضارمأبةباصإللنيدبلاضّرعتيامك.نطبللةمعادلاتالضعلاو

.ردصلايفةينهدلاةجسنألامكارتببسبنيتئرلليفيظولا

NutrientNeeds)ةيتاتغلارصانعلانمناملسلاتاجاح for Obese Persons)

،نداعملاو،نوهدلاو،تارديهوبركلاو،تانيتوربلا)ةفلتخملاةيئاذغلارصانعلانمهيلإنوجاتحياميفنييداعلامهنارقأنعناملسلافلتخي

نامّسلاتاجاحلنايبيتأياميفو.نزولاصاقنإةيغب،ةقاطلاةصاخ،ةيئاذغلارصانعلاضعبلوانتنملالقإلاىلإءاندبلادمعيذإ؛(تانيماتيفلاو

:ةيساسألاةيئاذغلارصانعلانم
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ةقاطلا-أ

ءادأمسجلاءاضعألحيتييذلاّدحلاىلإًايمويةلوانتملاةقاطلانملالقإلاوه،ةنزاوتملاةيئاذغلاتايمحلابةنمسلاةجلاعمليملعلاساسألاّنإ

رمألا،ةينهدةجسنأىلإلّوحتتمسجلاةجاحىلعةدئازلاةقاطلاتايمكنأمولعملانمف،ةيمويلاةيدسجلاةطشنألاءادأكلذكو،ةيويحلااهفئاظو

ثيحب،ةقاطلاةليلقلاةنزاوتملاةيئاذغلاةيمحلايفةنمسللةحيحصلاةجلاعملالثمتت،ىرخاةرابعبو.نزولاةدايزوا،ةنمسلابةباصإلاىلإيدؤييذلا

ةينهدلاةجسنألافازنتساىلإيدؤييذلارمألا،(يبلسلاةقاطلانزاوت)ةيدسجلاةطشنأللةصصخملاكلتنملقأءاذغلاعمةلوانتملاةقاطلانوكت

.مويلايفرعس(1600–1000)وحنىلعيوتحتةنزاوتملا(ميجرلا)ةيئاذغلاتايمحلامظعمنأركذُي.اهقرحومسجلايفةدئازلا

ًاقحالليصفتلاباهنعثدحتنسهذهو،هنزوصاقنإلًايموينيدبلاصخشلامزلييذلاةقاطلارادقمديدحتاهبنكميةفورعمدعاوقدجوت

.هللاةئيشمب

ىفف.هنمصلختلابغريىتلانزولاو،هسنجو،ةيحصلاهتلاحو،هلوطو،هنزوو،هّنشلًاعبتدّدحتتةقاطلانمنيدبلاةجاحّنإف،ماعهجوبو

ّنأنّيبتدقو،ةطرفملاةنادبلاةلاحيف(%50)فصنلاىلإو،(%25)عبرلاىلإنيدبلاةيمحيفةلوانتملاةقاطلاضّفخُت،ةطيسبلاةنادبلاةلاح

ضفخىلإيدؤي،(رعس7500=15×500)رهشفصنةّدم،ةيعيبطلافورظلاىفهتاجاحنعًايمويرعس500رادقمبنيدبلاةيمحىفةقاطلاليلقت

ىلإةلوانتملاةقاطلاةيمكضفخبلطتياموهو،عوبسألايفدحاومارجوليكنمرثكأهنزوصقنيالأبنيدبلاصخشلاىصويو.مارجوليكوحنبهنزو

.ًايمويرعس1000

ةيمحميدقتبىصويالو،ًايمويرعس(1600-1000)نيبةقاطلاةليلقلاةيئاذغلاتايمحلامظعميفنيغلابللةقاطلاةيمكحوارتت،ماعهجوبو

ركذلاةيمحيفتارعسلاةيمكحوارتت،ىرخأةرابعبو،بيبطلافارشإبالإًايمويرعس1000نعةقاطلانماهاوتحملقينيدبلاصخشللةيئاذغ

.ًايمويرعس(1400-1000)نيب(لزنملاةبر)ةغلابلاىثنألاةيمحيفحوارتتو،ًايمويرعس(1600-1000)نيبةلدتعمةطشنأسرامييذلاغلابلا

.يلاثملامسجلانزونممارجوليكلكلًارعس20لدعمبيأ

تانيتوربلا-ب

ةجسنألمّدهتورّسكتثودحىلإًارظن،ًاليلقدادزتدقو،يداعلاصخشلاةيمحيفةدوجوملاكلتعمنيدبلاةيمحيفنيتوربلاةيمكىواستت

يأ،يلاثملامسجلانزونممارجويلكلكلمارج(15-09)نيبًابلاغنيتوربلاةيمكحوارتتو.ةيئاذغلاةيمحلاقيبطتءانثأيفةفلتخملامسجلا

:اهزربأ،ةّدعبابسألنيدبلاصخشلاةيمحيفنيتوربلاةيمكليلقتمدعبىصوي.ًايمويةلوانتملاتارعسلايلامجإنم(%25–15)

.ةيلضعلاةجسنألاضعبنادقفبنجتل،مسجلايفنيجورتينلانزاوتىلعةظفاحملا-1

تايمكلوانتبلطتياّمم،ةيضايرلانيرامتلاةسرامموجالعلاةرتفءانثأيفةيلضعلاةجسنألاضعبوةينهدلاةجسنألامّدهتلدعمعافترا-2

.ةجسنألاهذهحالصإلانيتوربلانمةيفاك

نودنماهيهطو،كامسألاو،نجاودلاو،ءارمحلاموحللا:لثم،ةعفترملاةيويحلاةميقلاتاذنهدلانمةيلاخلاموحللارايتخابًاضيأىصوي

،مدلايفلورتسلوكلاىوتسمعافتراوأبلقلاضارمأيناعيالناكاذإضيبلالوانتنيدبلاصخشللنكميو.يوشلاوأقلسلاباهيهطيأ؛نهدلاةفاضإ

.نوهدلابةينغلاكلتو،اهنمةيساقلاادعامنهدلاةضفخنملانابجألاكلذكو

،نزولاضفخبةصاخلاةيئاذغلاةيمحلاقيبطتءانثأيف،(ةيتابنلاتانيتوربلا)ةضفخنملاةيويحلاةميقلاتاذتانيتوربلالوانتنأركذُي

.ةافولاتالاحنمديدعلانيتوربلاةليلقلاةلئاسلاةيمحلالوانتبّبسُيذإ،نيدبلاةحصىلعًاريبكًارطخلكشي

تارديهوبركلا-ج

داوملامكارتمدعنمضي(طسوتم)نيعمىوتسمىلإنيدبلاصخشلاةيامحيف(تايركسلاو،تايوشنلا)ةيتارديهوبركلاةيذغألاةيمكللقت

.ةسبكلابفرعُياميفزرألانمةريبكتايمكلوانتيفسانلاطرفيثيح،يبرعلا
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ذإ؛مسجلاءامنادقفةجيتنكلذنوكيدقو،نزولاضفخيفةيلعافبتمهسأتارديهوبركلانمةيلاخلاةيئاذغلاةيمحلانأىلإةراشإلاردجت

،مسجلايفزوكولجلانزاوتىلعظفاحينيجوكيالجلاّنأمولعملانمو.ءامتامارج(4-3)وحنىلعمسجلايفنزخمنيجوكيالجمارجلكيوتحي

تايمكةفاضإبلزنملايف(ةنوركملاو،سطاطبلاو،زرألاو،تيوكسبلاو،كيكلاو،رئاطفلا:لثم)ةيتارديهوبركلاةيذغألادادعإدنعىصوي

نوهدلابًادجةينغاهنأل،قاوسألانمةزهاجاهئارشوأ،معاطملايفةيتارديهوبركلاةيذغألالوانتبنجتبًاضيأىصوي.نهدلانمًادجةليلق

.تايركسلاو

وحنًاعمنالثميثيحب،ةطيسبلاتايركسلابنجتو،نيدبلاصخشلاةيمحيفةدقعملاتارديهوبركلاةيمكنملالقإلابجي،ماعهجوبو

مارج(100-50)نعنزولاضفخبةصاخلاةيئاذغلاةيمحلايفتارديهوبركلاةيمكلقتالأبجيو.ًايمويةلوانتملاةقاطلايلامجإنم(%55-45)

.لوبلايفةينوتيكلاداوملاروهظعنملو،مدلاةضومحعافتراببستيتلامدلايفةماسلاةينوتيكلاداومللمكارتثدحياليكلمويلايف

نوهدلا-د

اهنمدحاومارجلوانتنإثيح،ةقاطلابةيئاذغلارداصملاىنغأنمّدَعُتاهنأل،نيدبلاصخشلاةيمحيفىندألااهّدحىلإنوهدلاةيمكللقت

ضمح)ةيساسألاةينهدلاضامحألانمهتاجاحبمسجلادّوزتاهنأل،ناسنإلاءاذغيفةيرورضنوهدلانأمولعملانمو.تارعس9وحنبمسجلاّدمي

.لوبقملاغاستسملامعطلاءاذغلااهحنمنعًالضف،ـهنيماتيفةصاخ،نهدلايفةبئاذلاتانيماتيفلاضعبو،(كيلونيللا

ىصوي،كلذقيقحتلو.ًايمويةلوانتملاتارعسلايلامجإنم%30ىلعةقاطلاةليلقلاةيئاذغلاةبجولايفنوهدلاةيمكديزتالأبجي،ماعهجوبو

حضويمليتلاةعنصملاةيذغألالوانتمدعو،ماعطلاوهطءانثأيفةيذغألاىلإةفاضملاتويزلاونوهدلاتايمكليلقتو،تيزلايفةيذغألايلقمدعب

ريغةينهداضامحأيوحتيتلاةيتابنلاتويزلالامعتساو،نهدلاةليلقلانابجألاوموحللارايتخاباضيأىصوي،نهدلانماهاوتحماهتوبعةقاطبىلع

.نوتيزلاتيزو،ةرذلاتيزو،سمشلاراودتيزو،ايوصلاتيز:لثم،ماعطلاوهطءانثأيفةعبشم

ىلعنيدبلالصحيىتح،ًابسانمنيدبلاصخشلاةيمحيفتارديهوبركلاونوهدلاوتانيتوربلاعيزوتنوكينأبجي،اهعيمجلاوحألايفو

.ةسيئرلاةيئاذغلارصانعلانمًاعيمجهتاجاح

نداعملاوتانيماتيفلا-ـه

تانيماتيفلاتامغدمميدقتبجي،(رعس1000نملقأ)ًادجةدودحمنيدبلاةيمحيفةقاطلاةيمكتناكلاحيفو.(RDA)ةحرتقملاةيئاذغلا

.ديدحلاومويسلاكلاةصاخ،نداعملاو

ءاملا-و

نزولاناصقنمظعمنأنممغرلاىلع،ةقاطلاةضفخنمةيئاذغتابجولوانتءانثأيف(ةداتعملاتايمكلابلوانتي)ءاملاىلعرظحدجويال

.ةيهشلافاعضإلةبجولالبقءاملانمبوكبرشبةيذغتلاييصاصتخاضعبحصنيو.مسجلانمءاملانادقفةجيتننوكيىلوألاةرشعلامايألالالخ

Therapyof)ةنمسلاةجلاعم Obesity)

،ةنمسلا(ببسوأ)أشنمةفرعملءامصلاددغلاتابارطضايفصصختملابيبطلاةعجارميه،ةنمسلاةجلاعملةيساسألاوىلوألاةوطخلاّنإ

:امه،ةنمسللناسيئرناببسدجويثيح

،؟ةيقردلاراجمأةيولكلاقوفدوصقملاله)ةيولكراجلاةّدغلاو،ةيقردلاةّدغلا)ءامصلاددغلاتابارطضا:لثم،ةيضَرَملابابسألا-أ

ةينومرهلاتابارطضالاةجيتنةنمسلابةباصإلالدعمنأبًاملع،تابارطضالاهذهةجلاعمصصختملابيبطللنكميو.(امهريغو

.أطخلاةيئاذغلاتاداعلانمةجتانلاةنمسلابةنراقم(%5)ًادجدودحم
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،قلقلاو،رتوتلاو،طابحإلاك:ةيسفنلاتابارطضالاوأ،ماعطللةيهشلاببسبمهنلاولكألايفةهارشلا:لثم،أطخلاةيئاذغلاتاداعلا-ب

.نامرحلاو،لشفلاو

ةنمسلاضرمراشتنالسيئرلاببسلااهنأل،أطخلاةيئاذغلاتاداعلانعةمجانلاةنمسلاةجلاعملةفلتخملاقئارطلالصفلااذهيفشقاننس

.ملاعلاءاحنأفلتخميفهبةطبترملاضارمألاو(%95)

رارضأةيأثادحإنودنمنزولاصاقنإيفاهضعبحجنيدقو،دئازلانزولاوأةنمسلاةجلاعميفمدختستيتلاقئارطلانمديدعلادجوي

.هبةريبكةيدسجًارارضأو،ةيبلسًاراثآىرخأقئارطثدحتنيحيف.نيدبلاصخشللتافعاضموأ،ةيحصتالكشموأ،ةيدسج

:يه،قئارطثالثىلإةنمسلاجالعيفةمدختسملاقئارطلاميسقتنكمي

.ةقاطلاةليلقلاةيئاذغلاةيمحلابةجلاعملاو

.ةنمسللةيحارجلاةجلاعملاه

.ةنمسللأطخلاةجلاعملاو

.قئارطلاهذهنملكلنايبيتأياميفو

Obesityةقاطلاةليلقلاةيئاذغلاةيمحلابةنمسلاةجلاعم:ًالوأ Therapy with Calorie RestrictedDiet

وأةبستكملاةنمسلاةجلاعميفًابلاغهذهحجنتو،نزولاصاقنإلًايحصةنومأملاقئارطلالضفأنمةنزاوتملاةيئاذغلاةيمحلابةجلاعملاّدَعُت

:يتآلاسمخلاتاوطخلايفةقاطلاةليلقلاةيئاذغلاةيمحلابةنمسلاةجلاعملثمتتو.ددغلاتالكشمادعام،ةيثارولا

.نيدبلاصخشللةيئاذغلاتاداعلارييغت-

.ةيبيرقتلاةقاطلاتاجاحباسح-

.نيدبلاصخشلل(ةقاطلاةضفخنم)تارعسلاةليلقةيئاذغةيمحطيطخت-

.ةيضايرلاةطشنألاةسرامم-

.ةيئاذغلاةفاقثلا-

قيبطتءدبلبقاهلمعنيدبلاصخشلاىلعنيعتييتلاليلاحتلاوتاسايقلاضعبىلإةراشإلابجي،تاوطخلاهذهنعليصفتلابثدحتننألبق

:لمشتو،ةيئاذغلاةيمحلابةجلاعملا

مث،صخشلاىدلةنمسلاةجردديدحتلًادجةمهمتاسايقلاهذهّدَعُت:(AnthropometricMeasurments)ةيرتموبورثنألاتاسايقلا-1

طيحمو،دلجلاتحتنهدلاةيطكّمـُسو،نزولاو،لوطلاسايقةيرتموبورتنألاتاسايقلالمشتو.نزولاضفخلةيئاذغلاةبجولاطيطخت

.اهريغو،عارذلا

لورتسلوكلاوزوكولجلاتايوتسمبةصاخلاةيربتخملاصوحفلاىلعزيكرتلاعم،ضارمألابةباصإلامدعنمدكأتلللماشيبطصحفءارجإ-2

.ةنزاوتملاةيئاذغلاةيمحلابةنمسلاةجلاعملةمزاللاةيساسألاسمخلاتاوطخللنايبيتأياميفو

نيدبلاصخشللةيئاذغلاتاداعلارييغت-أ

ةليلقةيئاذغةيمحطيطختىلعةدعاسملاو،ةنمسللةسيئرلابابسألاديدحتلسيئرلاحاتفملاةيئاذغلانيدبلاصخشلاتاداعةفرعمّدَعُت
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فّرعتاهتطاسوبنكميةّدعقئارطدجوت.نيدبلانزوصاقنإىلعهدعاستيتلاتامولعملانمريثكفّرعتةيذغتلايصاصتخالحيتتيهف،ةقاطلا

ةركفممادختساّدَعُيو.(DietHistory)يئاذغلاخيراتلاو،(Interview)ةيصخشلاةلباقملاو،(FoodDiary)ءاذغلاةركفم:اهنم،ةيئاذغلاتاداعلا

(لجس)ةركفمبصخشلاظافتحايفةقيرطلاهذهصخلتتو.(3–14)لودجلارظنا،ةيئاذغلاصخشلاتاداعفّرعتلةعئاشلاقئارطلانمءاذغلا

،اهتايمكو،ًايموياهلوانتييتلاةيذغألاعاونأاهيفنّودي،(عوبسألاةياهنيفدحاومويو،عوبسألامايأنممايأةثالثوأ،مايأةعبرأ)ةدّدحمةينمزةّدم

ةءارقوأ،زافلتلاةدهاشم:لثم،ةيئاذغلاةبجولالوانتءانثأيفهلعفيامنيدبلاصخشلانّودُيامك.هيفاهلوانتييذلاناكملاو،اهلوانتتاقوأو

:ءاذغلاةركفمدئاوفهذهو.ماعطلالوانتءدبلبقعوجلابساسحإلاىدمو،اهلوانتءانثأيفهجازمةعيبطو،ةبجولاهنوكراشينيذلادارفألاو،فحصلا

.(ةيفطاع،ةيلام،ةيعامتجا،ةيثارو)ةطيحملالماوعلادحأوأ،ةيدسجلاةطشنألاةلقوأ،ءاذغلاوهله:سيئرلاةنمسلاببسفّرعت-1

(عبشلابروعشللةباجتسالامدعو،ريضحتلاةعيرسلاتابجولانمراثكإلاو،ماعطلالوانتراركت)ةحيحصلاريغةيئاذغلاتاداعلافّرعت-2

ىلإهداشرإكلذكو،ةنادبللةسيئرلابابسألانمنوكتدقيتلاتاداعلاهذهرييغتىلعهتدعاسمو،هتايحينسلالخنيدبلااهسرامييتلا

.نزولاصاقنإوةنمسلاةجلاعمىلعهدعاستىتلاةحيحصلاةيئاذغلاتاداعلا

امكاهتايمكو،ًايمويةلوانتملاةيذغألاعاونأةفرعمبكلذو،ةيمويلاهتابجويفةداعنيدبلااهلوانتييتلاةقاطلاةيمكباسحىلعةدعاسملا-3

.المأةنادبلاببسوهةيذغألالوانتيفطارفإلاناكاذإةفرعملًامهمًارشؤمكلذّدَعُيو.ءاذغلاةركفميفنّودُموه

.ةيمويلاهتايحيفنيدبلاصخشلااهسرامييتلاةيدسجلاةطشنألافّرعت-4

،ًايمويةلوانتملاةقاطلاةيمكحضوييذلا،(4)و(3)نيدنبلايفدروامىلعًءانب،هنزوضفخلنيدبلااهيلإجاتحييتلاةقاطلاةيمكريدقت-5

.ةسرامملاةيضايرلاةطشنألاعاونأو

ةمئاقنماهئانثتسالةلضفملاريغةيذغألاكلذكو،ةقاطلاةليلقلاةيمحلاةيذغأنمضاهلاخدإل:نيدبلااهلضفيىتلاةيذغألافّرعت-6

.ةيمحلا

ةيتارديهوبركلاةيذغألاو،ةيركسلاتابورشملاو،نوهدلابةينغلاموحللاو،ةمسدلاةيذغألا:لثم،ةنمسللةزفحملاوأةببسملاةيذغألافّرعت-7

.اهلوانتنملالقإلاوأ،اهبنجتةلواحمو،(ةيوشنلا)

ةيتاتغلاةركفملا،(3-14)لودجلا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مسالا:

ه.............................:خيراتلا

66.7.م..66ةئيبنوكراشملا.وهو...و

ةيجازملاةلاحلاهتيمكولوانتلاعارتخالا

ماعطلالوانت

.قهرم.ةلتاعلا.لمعلا

.نابضغ.قيدص.معطملا

مورون..

.لهجتمةلحر

:روـطفلا

.عئاج.دهجم.ةلئاعلا.ًاحابص7.لزنملاةدحاوةضيب

عئاجدهّجُم.ةلئاعلا.احابص7.لزنملاتسوتلازبخنمناتحيرش
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.ماعطلالوانتنمًالدبعوجلابروعشلادنعةيدسجلاةطشنألاضعبةسرامم-6

.اهنازوأنيودتو،اهعيمجةيذغألانماهلوانتداتعملاتايمكلافصنلوانت-7

.ءاملانمبوكبرشوأ،ةيئاذغلاةبجولالبقءارضخلاةطلسلانمقبطلوانت-8

،قلسلاوأ،يوشلابةيذغألاوهطىلعصرحلاو،تويزلانمةيذغألاىوتحمنمديزتاهنأل،ناكمإلاردقيلقلاةقيرطبةيذغألاوهطبنجت-9

.نرفلابوأ

امهنمدحاولوانتبىصويهنإف،ةنوركملاوزرألاىلعيوتحتةبجولاتناكاذإًالثمف،تايوشنلانمنيفنصوأفنصنمرثكألوانتمدعـ11

.ةينهدةجسنأىلإمسجلالخادلوحتيتايوشنلالوانتيفطارفإلانأل،طقف

طبترميهيفرتطاشنالإيهامةيضايرلاةطشنألانأبمهعانقإو،ةفلتخملاةيضايرلاةطشنألاةسراممىلعرغصلاذنملافطألاديوعت-12

.مهفلاويملعلاليصحتلاىلعمهتردقو،مهئاكذةجردو،مهتحصةمالسو،يدسجلامهومنب

ًاددُماهلثامياموبساحلاوأويديفلاوأزافلتلامامأسولجلاوأ،ةيئاذغلامهتابجولوانتءانثأيفزافلتلاةدهاشمبلافطأللحامسلامدع-13

.ةنمسلاثودحوهمسجيفنوهدلامكارتىلإيدؤييذلارمألا،لفطلاةكرحنمّدحيكلذنأل،ةليوط

يوحتنأىلعديدشلاصرحلايأ،ةيذغألانمةعومجملكنمرثكأوأفنصلوانتصخشلالواحيثيحب،ناكمإلاردقلكألايفعيونتلا-14

.اهعيمجةيئاذغلارصانعلانمهتجاحىلعمسجلالصحييكل؛هكاوفلاو،تاوارضخلاو،تايوشنلاو،موحللاو،بيلحلاةيئاذغلاةبجولا

:لثم،ةيضايرلاةطشنألاضعبةسراممبكلذو،ةرباعلاةجوملاوأفيصلاةباحسهبشتيتلا(ماعطللةيهشلا)ماعطلايفةبغرلاةمواقم-15

ماعطلاةحئارردصمنعداعتبالاوأ،ةيسردمتابجاوءادأوأ،(ليسغ،يك،فيظنت)ةيلزنملامعأةسرامموأ،ةيديوسلانيرامتلاو،يشملا

.ةيوقهتدارإتناكاذإهيهتشييذلاماعطلانمًادجةليلقةيمكلوانتوأ،معاطملانعًاديعبةرايسلافاقيإوأ،لكألاةلواطوأ

برشبىصويو.عبشلاوءالتمالابروعشلاىلعدعاسيكلذنأل،ًايمويباوكأ(8–6)نعلقتال،ءاملانمةرفاوتايمكبرشىلعدوعتلا-16

.روطفلالبققيرلاىلعءاملانمبوك

.سفنلااهيهتشتالىتح،تايولحلاوأةعيرسلاتابجولاءارشبةرسألادارفأدحأفيلكت-17

CalculationofEnergy)ةيبيرقتلاةقاطلاتاجاحباسح-ب Needs)

،ةقدلاةجردىفضعبنعاهضعبقئارطلاهذهفلتختو.ةقاطلانمةيمويلا(نيمسلا)نيدبلاصخشلاةجاحباسحلةّدعقئارطدجوت

.ةعرسلاو،قيبطتلاةلوهسو

.ةقاطلانمنيدبلاصخشلاتاجاحريدقتلناتقيرطيتأياميفو

:يه،لماوعةثالثىلعًءانبةكلهتسملاةقاطلاباسح:ىلوألاةقيرطلا

BasalMetabolic)يدعاقلاضيألالدعمه Rate:BMR).

.(PhysicalActivity)يدسجلاطاشنلاه

Thermic)ءاذغلليرارحلاريثأتلاه Effect of Food: TEF).
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:ةيتآلاةلداعملامادختسابةقاطلانمةيمويلاصخشلاةجاحباسحنكمي

.ءاذغلليرارحلاريثأتلابةصاخلاةقاطلا+يلضعلاطاشنلايفةكلهتسملاةقاطلا+يدعاقلاضيألالدعمبةصاخلاةقاطلا

نيدبلاةجاحباسحنمنكمتنيكل،هالعأةلداعملايفةحضوملاةثالثلاةسيئرلا(فادهألا)لماوعلاهذهنعليصفتلانمءيشبثدحتنسو

:ةقاطلانمةيمويلا

يدعاقلاضيألالدعم-1

ةقاطلاةيمكوهيدعاقلاضيألانأكلذينعيو،هئاضعألمعةيرارمتساىلعةظفاحمللمسجلامزلتيتلاةقاطلاةيمكوهيدعاقلاضيألا

،مسجلاةرارحةجردىلعةظفاحملاو،بلقلاتاقدو،سيسفنتلا:لثم،ةايحلارارمتسالةمزاللاةيدارإاللاةيويحلاتايلمعلاىلعمسجلااهفرصييتلا

ال،دبكلاو،نيتيلكلا:لثم،ةيويحلااهفئاظوبةفلتخملامسجلاءاضعأمايقو،ايالخلالخادةيضيألاةطشنألاو،مسجلاجراختالضفلاحرطتايلمعو

فرصتةقاطلانمةريبكةيمكنأسانلامظعمكرديالو،يمضهلازاهجلالخادماعطلامضهةيلمعيفةكلهتسملاةقاطلايدعاقلاضيألالمشي

دجوي.ةيمويلاةقاطلاتاجاحيلامجإنم%70براقتيدعاقلاضيألايفةكلهتسملاةقاطلاةيمكنأعم،ةايحلاىلعةظفاحمللمسجلاايالخلخاد

RestingEnergy:)ةحارلاءانثأيفةقاطلا(فرص)كالهتساوهو؛(BMR)يدعاقلاضيألالدعمنًمالدبمَدختسُيرخآحلطصم Expenditure

REE)،ـلاّنأنّيبتدقو.(ةعاس12نملقأ)ةّدعتاعاسصخشلامايصدعبةحارلاةرتفلالخةكلهتسملاةقاطلاةيمكىلإريشييذلا(REE)

.(BMR)ـلايفاهنع%3وحنبىلعأنوكت

:ةيتآلاةدعاقللًاعبت(EMR)يدعاقلاضيألالدعمريدقتنكمي

.ةعاس/مسجلانزونممارجوليك/رعس0.9ةأرملاكالهتسا•

يدسجلاطاشنلا-2

ةيمكيفمكحتلاصخشلاعيطتسيو.ةيمويلاهتايحلالخةفلتخملاةيلضعلاةطشنألاءادأىفًادوقواهمادختسالةقاطلاىلإناسنإلامسججاتحي

ةطشنألايفةكلهتسملاةقاطلالثمتو.يدعاقلاضيألايفةكلهتسملاةقاطللًافالخ،ةيصخشلاهتبغربسحةيلضعلاةطشنألايفةكلهتسملاةقاطلا

،ةجاردلابوكروأ،مدقلاةركبعلوأ،يرجلاك:ةيضايرلانيرامتلاةسراممو،ةيبتكملاوةيلزنملالامعألاءادألةلوذبملاةقاطلاةيمكيلامجإةيلضعلا

ةكراشملامسجلاتالضعددعو،هتّدمو،لوذبملايلضعلادوهجملا(ةّدش)ةجردىلعةيضايرلاةطشنألايفةكلهتسملاةقاطلاةيمكدمتعت.اهريغوأ

.دوهجملااذهءادأيف

ًادوهجملذبينيدبلانأل،هسفنطاشنلاسرامييذلافيحنلاصخشلااهفرصييتلاكلتنمربكأةقاطلانمةيمكنيدبلاصخشلافرصي

يشملاو،دعصملانًمالدب(ملالسلا)جردلالامعتساقيرطنعةيلضعلاةطشنألاةدايزصخشلاعيطتسيو.همسجيفدئازلانزولاكيرحتلربكأ

يفةكلهتسملاةقاطلاباسحلو.مدخلاىلعدامتعالانًمالدبلزنملالخادةصاخلالامعألاضعببمايقلاو،ةرايسلابوكرنمًالدبةريصقتافاسم

:يه،تايوتسمةعبرأىلإةيلضعلاةطشنألامّسقتثيح،ًايمويصخشلاهسرامييذلاطاشنلاىوتسمديدحتًالوأبجي،ةيلضعلاةطشنألا

وأ(BMR)يدعاقلاضيألالدعمنم(%40-30)وحنبطاشنلااذهرّدقي:(SedentaryActivity)(سولجلامئاد)نكاسطاشنه

(REE)،امهلثامياموةرئاطلاوأةرايسلاةدايقو،بساحلاةطاسوبةعابطلا:هلاثمو.

ءادأو،ءيطبلايشملاو،سيردتلالمشيو،(BMR)ـلانم(%65-55)وحنبطاشنلااذهرّدقُي:(LightActivity)فيفخطاشن•

.امهلثاميامولوبسيبلاوفلوجلابعلو،بتكملالامعأوأةيلزنملالامعألا

،ضيرمتلالامعأو،سيردتلاةنهم:هلاثمو،(BMRـ)لانم(%75-70)وحنبطاشنلااذهرّدقي:(ModerateActivity)طسوتمطاشن•

.ةقيدحلايفلمعلاو،(ةعاس/م5.5)ةجاردلابوكرو،ةلسلاةركبعلو،صقرلاو،عيرسلايشملاو
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عيرسلايرجلاو،رفحلاوءانبلالامعألمشيو،(BMR)ـلانم(%100-80)وحنبطاشنلااذهرّدقي:(HeavyActivity)قاشطاشن•

امو،سنتلاو،مدقلاةركةبعلو،ةحابسلاو،(؟؟ةدوجومةنهملاهذهدعتمل)(هلجرىلعيشمي)ديربلايعاسةنهمو،قئاقد7لكدحاوليملدعمب

،مسجلانزونممارجوليكلكلةبوسحم،غلابلاصخشللةيداعلاةيمويلاةطشنألاضعبيفةكلهتسملاةقاطلاةيمك(4–14)لودجلاحضويو.اهلثامي

.نمزلانمةعاسلكو،مسجلانزونممارجوليكلكلةبوسحم

.نمزلانمةعاسلكو

،غلابلاصخشللةيداعلاةيمويلاةطشنألاضعبيبةكلهتسملاةقاطلا(4-14)لودجلا غلابلاصخشللةييمويلاىصعبودلج

7.6

16.0 فيدجتلا( قابس)

7.0 عيرسلايرجلا

5.7 بشخلارشن

0.6 ةطايخلا( ديلاب)

0.4 ةطايخلا( ةنيكاملاب)

1.0 ةيذحألاةعانص

0.8 عفترمتوصبعانغلا

0.4 ) ءودهب)سولجلا

3.5 ءاملاىلعجلزتلا

10.3 ديلجلاىلعجلزتلا

0.5 ءاخرتسابفوقولا

4.7 ةراجحلاعلق

1.4 سنكلا( ةيداع)ضرألاةسنكمب

1.6 سنكلا( ةشورفم)ضرألاةسنكمب

2.7 طفشلاةلآبفيظنتلا

7.9 ةعاس/نيليمةحابس

0.9 بايثلاليصفت

1.0 ةيوديلاةبتاكلاةلآلالامعتسا

0.5 ةيئابرهكلاةبتاكلاةلآلالامعتسا

0.6 نيلويفلاىلعفزعلا

2.0 ةعاس/لايمأ3عيرسلايشملا

3.4 ةعاس/لايمأ3عيرسلايشملا

9.3 ةعاس/لايمأ5.3ًادجعيرسلايشملا

1.2 تيبلاةيضرألسغ

0.4 ةباتكلا

0.7 جردلالوزن

2.1 جردلادوعص

.(م1989)يرصملارضخويروركتلادماح:عجرملا

2.5

0.8

11.4

2.3

3.0

1.0

0.7

0.9

0.4

0.9

1.4

3.1

5.4

7.6

1.4

4.3

6.7

1.0

0.7

1.2

0.1

1.5

4.4

0.8

0.4

(قابس)ةجاردلابوكر

ةلدتعمةعرسبةجاردلابوكر

بتكلاديلجت

ةمكالملا

ةراجتلا

صقرلا

نوحصلالسغ

بايثلارييغت

ةرايسلاةدايق

ماعطلالوانت

ادجفيفخلانيرمتلا

فيفخلانيرمتلا

لدتعملانيرمتلا

دهُجُملانيرمتلا

ًادجدهجُملانيرمتلا

ليخلابوكروأ،يشملا

(زفقلا)ليخلابوكر

(ًاودع)ليخلابوكر

بايثلاىك

ةكايحلا

(فيفخلا)لسغلا

(موننودنم)عاجطضالا

ثاثألاناهد

ةلواطلاسنتةبعل

(ءانعنودنم)ونايبلافزع

(لاعتوصب)ةءارقلا
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Thermic)ءاذغلليرارحلاريثأتلا-3 Effect of Food: TEF)

ةفاضإلاب،اهضيأواهصاصتماوةيئاذغلاةداملامضهةيلمعلالخةكلهتسملاةيفاضإلاةقاطلاةيمك(TEF)ءاذغلليرارحلاريثأتلابدصقي

ةدلوملاةيئاذغلارصانعلانيزختو،ىمضهلازاهجلالخادءاذغلالقنو،ءاعمألاةكرحو،ةمضاهلاتاميزنإلازارفإءانثأىفةكلهتسملاةقاطلاةيمكىلإ

.مسجلاجراختالضفلاحرطو،(نوهدلاو،نيتوربلاو،نيجوكيالجلا)مسجلايفةقاطلل

(%10-5)يأ،ًايموي(ةفورصملا)ةكلهتسملاةقاطلايلامجإنم(%10-5)نيب(طيلخ)ءاذغلليرارحلاريثأتلابةصاخلاةقاطلاحوارتت

.(BMR)يدعاقلاضيألالدعمو،يلضعلاطاشنلاعومجمنم

ريثأتلانمىلعأنوكي(ةدايز%7)تارديهوبركلاوأ،(ةدايز%30)؟ةيقنلاتانيتوربلل(TEF)يرارحلاريثأتلانأىلإتاساردلاتراشأدقو

ىلإجاتحت،مسجلايفنيزختللةلباق؟ةينيمأضامحأىلإءاذغلاضيألالخةلوانتملانوهدلاليوحتةيلمعنأل؛(ةدايز%4)ةيقنلانوهدلليرارحلا

.يلاوتلاىلعمسجلايفنيزختلللباقزوكولجوألةينهدضامحأىلإلوحتتيكلتارديهوبركلاوتانيتوربلاضيأةيلمعبةنراقملقأةقاط

نيديصخشلةيمويلاةقاطلاتاجاحباسحىلعلاثم

مئادهنإيأ،ةبتاكةلآىلعًاعابطلمعيهنأبًاملع،ةقاطلانمةيمويلاهتجاحام.ةنمسلاًارتميتنس178هلوطوةنس45هرمعصخشيناعي

؟سولجلا

:لحلا

:(1–14)لودجلابًاداشرتسا(هيلعنوكينأيغبنييذلانزولا)صخشلااذهليلاثملانزولاباسح-1

=(ريبكمسج)مجحوًارتميتنس178لوطدنعيلاثملانزولا

.ًامارجوليك76.8:طسوتملايأ،مارجوليك81.8–71.8

دحاورعسXنزولا=ةعاسلايف(BMR)ـلاىلعةفورصملاةقاطلاباسح-2

.ةعاسلايفًارعس76.8=1×76.8=

=(مويلا)ةعاس24يف(BMR)ـلاىلعةفورصملاةقاطلاباسح-3

.مويلايفًارعس18732=24×768

=يلضعلاطاشنلاىلعةفورصملاةقاطلاباسح-4

طاشنلالماعالمويلايف(BMR)ـلاىلعةفورصملاةقاطلا

.%30 x 1843.2 =

0.3ال<1843.2=

مويلايفًارعس552.96=

=ءاذغلليرارحلاريثأتلاةقاطباسح-5

%10×(يلضعلاطاشنلاىلعةفورصملاةقاطلا+BMRىلعةفورصملاةقاطلا)

0.1 x (552.96 + 1843.2)

.مويلايفًارعس239.6

.ا
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يرارحلاريثأتلاةقاط+ةيلضعلاةطشنألاىلعةفورصملاةقاطلا--BMRىلعةفورصملاةقاطلا=ًايمويةصصخملاةقاطلايلامجإ-6

ءاذغلل

239.61ــ552.96ــ1843.2=

مويلايفًارعس2635.77=

.ًابيرقترعس2600=

ةقيرطلانمةقدلقأاهجئاتننكلو،ةعيرسوقيبطتلاةلهساهنأبزيمتتيهو،(يلاحلاهنزوسيلو)يلاثملانيدبلانزوفّرعت:ةيناثلاةقيرطلا

.ىلوألا

:يتآلاكقباسلالاثملايفةقاطلانمةيمويلانيدبلاصخشلاةجاحباسحنكمي

:(مس178)لوطلاىلعًءانبو،(1–14)لودجلابًاداشرتسايلاثملانيدبلانزوديدحت-1

.ًامارجوليك76.8طسوتملايأ،ًامارجوليك(81.8–71.8)نيبحوارتي(ريبكمسج)مجحوًارتميتنس178لوطدنعيلاثملانيدبلانزو

:صخشلاطاشنةجردو،يلاثملامسجلانزولًاعبتةيمويلاةقاطلانمةجاحلايلامجإباسح-2

:(مهلثامينمورايطلاو،قئاسلاو،عاّبطلا)ًادجًافيفخًاطاشنسرامي–

ًارعس34×يلاثملانزولا

:(لوبسيبلاوفلوجلابعالو،ةضرمملاو،بلاطلا)ًافيفخًاطاشنسرامي–

ًارعس38الكيلاثملانزولا

:(ملعملاو،لزنملاةبر)ًاطسوتمًاطاشنسرامي–

ًارعس43×يلاثملانزولا

:(ةلثامملاىرخألاةقاشلافرحلاباحصأو،راّجنلا)ًادهجُماطاشنسرامي–

ًارعس48×يلاثملانزولا

:(ًاقئاقد9لكدحاوليمءاّدعلاو،حاّبسلاو،مدقلاةركبعالو،صقارلاو،عرازُملا)ًادهجُمًاطاشنسرامي–

ًارعس60×يلاثملانزولا

:(ًاقئاقد7لكدحاوليماءادعلاو،ديلجلاىلعقلحزتملاو،نداعملالماعو،يضايرلا)ًادجًادهجُمًاطاشنسرامي–

ًارعس75×يلاثملانزولا

:نذإ،(عابط)ًادجًافيفخًاطاشنسرامينيدبلاصخشلاّنأامبو

.ًابيرقترعس2600يأ،ًارعس2611=34×76.8=ةيمويلاةقاطلاتاجاحيلامجإ

.ًايمويرعس2600يأ،ًابيرقتهباشتمنيتقيرطلااتلكيفصخشللةيمويلاةقاطلاتاجاحيلامجإنأظحالن
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PlanningofCalorie-Restricted)نيدبلاصخشلل(ةقاطلاةضفخنم)تارعسلاةليلقةيئاذغةيمحطيطخت-ج DietforObese Person)

ةضفخنماهنأءانثتساب،(نيدبلاريغ)يعيبطلاصخشلامزلتيتلاكلتلةهباشمةيئاذغتابجوطيطختيهةنمسلاةجلاعملةقيرطلضفأنإ

امك،(2-4)لودجلارظنا،ةيئاذغلالئادبلاماظنو،(1–4)لكشلارظنا،يمرهلاءاذغلادشرمبًاداشرتساكلذمتيو.تارعسلانماهاوتحميف

ةقاطلاةيمكّنإيأ،يبلسلاةقاطلانزاوتىلعلوصحلايفتارعسلاةليلقةيئاذغةبجونيدبلاءاطعإنمفدهلانمكيو.هللاءاشنإًاقحالدريس

.نزولانادقفىلإيدؤياّمم،ةكلهتسملاةقاطلاةيمكنملقأنوكتةلوانتملا

:نيدبلاصخشللتارعسلاةليلقةيئاذغةيمحطيطختلاةمهملاةيئاذغلاحئاصنلاضعبهذهو

كامسألاو،موحللاو،ةظوبلاو،نيرجراملاو،ةدبزلاو،ةمسدلاموحللاو،ةيلقملاةيذغألاو،رئاطفلا:لثم،ةينهدلاةيذغألالوانتبنجت-1

–ناكمإلاردق–لالقإلابجيامك.ةينهدلاكامسألاو،ةدشقلاو،ةتالوكوشلاو،ةبلطلاوةمسدلانابجألاو،تارسكملاو،تيزلايفةبلعملا

.ماعطلاىلإةفاضملانيرجراملاوةدبزلاةيمكنم

.-

ةفاضإنكميامك.وهطلاةيلمعءانثأيفماعطلاىلإةفاضملانهدلاةيمكريدقتبوجوو،ةوهطملاوةجزاطلاتاوارضخلالوانتنمراثكإلا2

تاوارضخلاعاونألوانتنكمي،ماعهجوبو.تارعسلانمًامامتاهولخلو،ةبولطملاةهكنلااهئاطعإل،تاوارضخلاىلإتاراهبلاولخلاوحلملا

.ةيلقملاتاوارضخلاادعاماهعيمج

ركسلانمةيمكيوحتاهنأركذتو،اهنم(يركسلالولحملا)ةئبعتلالولحمبحسدعبةبلعملاهكاوفلاوأةجزاطلاهكاوفلالوانتيفلادتعالا-3

15ىلع(...ريصعلانمبوكفصنوأ،لاقتربوأ،حافتةّبح)ةجزاطلاهكاوفلانمةدحاولاةصحلايوتحتذإ،ةجزاطلاهكاوفلايفاّممربكأ

.تارديهوبركلانمًامارج17ىلع(بوكفصن)ةافصملاةبلعملاهكاوفلانمةدحاولاةصحلايوتحتنيحيف،تارديهوبركلانمًامارج

ةدشقلاوأركسلاةفاضإبىصويالو،(؟هكاوفلانمدعيله)Olivesنوتيزلاووداكوفألاادعاماهعيمجهكاوفلاعاونألوانتنكمي،ماعهجوبو

.(WhippedCream)ةقوفخملا

ةكعك)لفولاو،كيكنابلاو،ةنوركملاو،كيكلاو،ةزوبخملاتاجتنملاو،زبخلاو،زرألا:لثم،ةيتارديهوبركلاةيذغألالوانتنملالقإلا-4

،تايلحملاو،سبدلاو،ةولحلاسطاطبلاو،سطاطبلاو،لسعلاوركسلابةالحملاوةففجملاهكاوفلاو،(ضيبلاوبيلحلاوقيقدلانمةعونصم

اموأ،ةسوبسبلاوأ،ةوالقبلاوأ،تيوكسبلاوأ،رئاطفلالوانتيفنيدبلاصخشلابغراذإ،ةفاجلاءالزابلاواميلايلوصافلثمتايلوقبلاو

ىصوي،ماعهجوبو.نوهدلاوركسلابًادجينغرجاتملاوةيراجتلالاحملايفاهنمرفاوتملانأل،لزنملايفاهعينصتلضفيهنإف،اهلثامي

ةيلاخلابوبحلاتاجتنملوانتنكميو.نهدلاوأركسلاىلعةيوتحملاكلتبنجتو،ةلماكلابوبحلانمةعونصملابوبحلاتاجتنملوانتب

.ركسلاةليلقلاوأركسلانم

دريسامك،هنزوضفخلنيدبلامزلتيتلاةقاطلاةيمكعمبسانتيامب،ةيئاذغلاةيمحلايفتارديهوبركلاونوهدلاوتانيتوربلاةيمكديدحت-5

محللالوانتبىصوي،ماعهجوبو.ًايمويمارج(100-70)نيبًابلاغةقاطلاةليلقلاةبجولايفتانيتوربلاةيمكحوارتتو.هللاءاشنإًاقحال

.ةيلقملاموحللابنجتو،(ةزوبخملاوأ،ةيوشملا)كامسألاو،دلجلاةعوزنملانجاودلاو،يفاصلا

.ركسنودنمةوهقلاوياشلابرشو،روطفلاةبجولامهإمدع-6

وأ،ففجملابيلحلاوأ،يدابزلانبلوأ،بئارلانبللا)هتاقتشمدحأوأ،دو،أينيماتيفبمغدملانهدلانميلاخلابيلحلالامعتسا-7

ةجاحكانهتناكاذإهتاقتشمدحأوأ(نهد%2)نهدلاضفخنملابيلحلالوانتنكميو.ًايمويرثكأوأنيبوكلداعيامب(زكرملابيلحلا

لوانتبجيامك،ةظوبلاو،ةتالوكشلاببيلحلاو،ىلحملابيلحلابنجتبجيهنأىلإةراشإلاردجتو.ةيئاذغلاةبجولايفةقاطلاةيمكةدايزل

.نهدلاةضفخنملانابجألا

تابورشملا)ةيزاغلاريغتابورشملاكلذكو،اهلثاميامو،ادنريملاو،بأنفسلاو،الوكيسبيبلالثم،ةيزاغلاتابورشملالوانتبنجت-8

رئاصعلاو،(؟ةيراجتءامسأهذه)؟وتميفلاوالوكنسلاويتإوبوتنسلالثم،(نوتركلانمتاوبعيفلافطأللةريبكتايمكبةرفاوتملا

.ركسلااهيلإفاضملاتابورشملاعيمجو،ةالحملا
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رصانعلاثيحنمةريقفو،ةيرارحلاتارعسلاباهاوتحميفةينغاهنأل:تايلحملاوتويزلاونوهدلاةعومجمنم–ناكمإلاردق–لالقإلا-9

.ًايمويماعطلاىلإفاضت،ةيتابنلاتويزلانم–لقألاىلع–ةدحاوةريغصةقعلمىلعيوتحتنأبجيةيئاذغلاةبجولانأالإ،ةيئاذغلا
وم"عوحكت

وأركسلاةفاضإنودنمةوهقلاوياشلابرشبجيو،ىرخألانوهدلاوةدبزلاوةصلصلانمالدبباشعألاوتاراهبلالامعتسالضفيامك

.ةميركلا

رظنا،ةيئاذغلالئادبلاماظنو،(1–4)لكشلارظنا،يمرهلاءاذغلادشرمىلعًءانب،نزولاصاقنإلةمزاللاةيئاذغلاةيمحلاطيطخت-10

.ًايعوبسأمارجوليك(1-5.0)نمرثكأنزولاصاقنإمدع-11

صخشلاءاطعإبىصوياذهل،ةيئاذغلارصانعلانمصخشلاتاجاحلماكًابلاغيبلتالاهنإف،ًايمويرعس(1500-1200)يوحتةيئاذغ

.هالعأركذاّمملقأةيرارحتارعسيوحتةيئاذغةبجوهلوانتدنعنداعملاوتانيماتيفلاتامعدمو،ةزكرملاةيذغألانيدبلا

ىلإًارظن،(ةغلابلاةأرمللًامارج50و،غلابلالجرللًايمويًامارج85)نيتوربلانمةيفاكةيمكىلعةقاطلاةليلقلاةيئاذغلاةيمحلاءاوتحا-13
وم

(تانيتورب%25–20)وحنىلعنيدبلاصخشلاةيمحيوتحتنأبجي،ىرخأةرابعبو.ةلحرملاهذهلالخمسجلاةجسنألمّدهتثودح

.ًايمويةلوانتملاتارعسلايلامجإنم%25وحنبرّدقُتنوهدلانمةبسانمةيمكىلعنيدبلاصخشلاةيمحءاوتحا-14

100نعلقتاليأ،ًايمويةلوانتملاتارعسلايلامجإنم%50وحنبرّدقتتارديهوبركلانمةبسانمةيمكىلعنيدبلاصخشلاةيمحءاوتحا–15

ةقاطللًاردصمتانيتوربلاونوهدلامسجلامادختساءاّرجمدلاةضومحيفعافتراثودحعنمل،(تايوشنلا)تارديهوبركلانممارج

.ةلوانتملاتارديهوبركلاةلقةجيتن

تانيماتيفلانمهتاجاحلماكىلعنيدبلالوصحنامضل،هكاوفلاوتاوارضخلانمةددعتمعاونأىلعةقاطلاةليلقلاةيئاذغلاةيمحلاءاوتحاـ16

.نداعملاو

رصانعلانماهعيمجهتاجاحىلعًايمويصخشلالوصحنامضل؛ةيذغألاتاعومجمنمةددعتمعاونأىلعةيئاذغلاةيمحلاءاوتحا-17

.ةيئاذغلا

.ةيدسجلاوةيسفنلاطوغضلانعداعتبالاو،ةبسانملاةيضايرلانيرامتلاةسراممعم،تارعسلاةدودحملاةيئاذغلاةيمحلالوانتبمازتلالا-18

نيدبلاصخشلل(ةقاطلاةضفخنم)تارعسلاةليلقةيئاذغةيمحطيطختقئارط

(Methods for Planning Calorie-Restricted Diet)

:ةيتآلالماوعلاىلعًاساسأدمتعتاهعيمجقئارطلاهذهو،نينيدبلاصاخشأللتارعسلاةليلقةنزاوتمةيئاذغتايمحطيطختلةّدعقئارطدجوت

هيلعنإف،هنزونممارجوليكنادقفيفنيدبلابغراذإ،لاثملاليبسىلعف.هنزوضفخلنيدبلاصخشلامزلتيتلاتارعسلاباسح-1

رادقمبةلوانتملاتارعسلاضفخاّمأ.(ًارعس7500=15×500)رهشفصنةّدم(ةيداعلاةلاحلايف)ًايمويرعس500نعءانغتسالا

.عوبسألايفمارجوليكلدعمبهنزوضفخنييأ،رهشفصنلالخنيمارجوليكهرادقمنزولايفًاضافخناثدحُيهنإف،ًايمويرعس1000

لصحييداعلاصخشلانإف،مولعموهامكو.تارديهوبركلاونوهدلاوتانيتوربلاىلع(نزولاضفخلنيدبلامزلتيتلا)تارعسلاعيزوت-2

تارديهوبركلانمتارعسلانم%55و،نوهدلانمتارعسلانم%30و،تانيتوربلانمًايمويةلوانتملاتارعسلايلامجإنم%15وحنىلع

.(ةدقعملاتارديهوبركلانم%45و،ةطيسبلاتايركسلانم%10)

.يلاوتلاىلع4و9و4ىلعةمسقلابكلذو،تامارجىلإتارديهوبركلاونوهدلاوتانيتوربلااهرفوتيتلاتارعسلاةيمكليوحت-3
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نمرثكأوأنيتصحو،تاوارضخلانمرثكأوأصصحثالثو،(نهدلانملاخ)بيلحيتصحىلعةقاطلاةليلقلاةيئاذغلاةيمحلاءاوتحا-4

نكميو،(ةيداعلالاوحألايفصصحتس)ةبجولايفةيلكلاتارعسلاةيمكفالتخابزبخلاوتايوشنلاصصحددعفلتخيو.ةهكافلا

لئادبباسحىلعركسلافاضييأ)،زبخلاوتايوشنلالئادبةدوصقملاامتحتطخعضوعمةيلكلاتارعسلاةدايزلركسلاةفاضإ

.(زبخلاوتايوشنلا

.رثكأوأةسيئرةيئاذغتابجوثالثىلعةيذغألاعيزوت-5

:لاثم

يفاهيلإجاتحييتلاةقاطلاةيمكنأحضتاةمزاللاتاساردلالمعدعبو.هنزوضفخينأ(ةديدشلا)ةطرفملاةنمسلايناعيغلابصخشرّرق

؟هتلاحبسانتةقاطلاةدودحمةيئاذغةيمحطيطختلكحارتقاام.(قباسلالاثملارظنا)ًايمويرعس2600يه،هنزوىلعةظفاحمللةيداعلاةلاحلا

:لحلا

:ةيتآلاقئارطلاىدحإعابتابةقاطلاةليلقةيئاذغةيمحطيطختنكمي

:ىلوألاةقيرطلا

صخلتتو،تارديهوبركلانماهاوتحميفةعفترمو،نوهدلاوتانيتوربلانماهاوتحميفةلدتعمةيئاذغةيمحطيطختلةقيرطلاهذهلَمعتسُت

:ةيتآلاتاوطخلايف

:فصنلاىلإةيداعلاةلاحلايفنيدبلامزلتيتلاةيلكلاتارعسلاضفخ-أ

.رعس1300=2-2600يأ

:ةيتآلابسنلابةسيئرلاةيئاذغلارصانعلاىلعةدودحملاتارعسلاميسقت-ب

.(%25–20نيبحوارتت)تانيتوربلااهردصمتارعسلانم%22–

.(%30-25نيبحوارتت)نوهدلااهردصمتارعسلانم%28–

:ّنإيأ؛(%55-45نيبحوارتت)تارديهوبركلااهردصمتارعسلانم%50–

.ًارعس286=022×1300=تانيتوربلااهردصميتلاتارعسلاةيمك

.ًامارج71.5=286:4=ًايمويدرفلامزلتيتلانيتوربلاةيمكنذإ

.ًارعس364=0.28×1300=نوهدلااهردصميتلاتارعسلاةيمك

=ًايمويدرفلامزلتيتلانوهدلاةيمك:نذإ

.ًامارج40=ًامارج40.4=9ب364

.ًارعس650=050×1300=تارديهوبركلااهردصميتلاتارعسلاةيمك

=ًايمويدرفلامزلتيتلاتارديهوبركلاةيمكنذإ

.ًامارج163=ًامارج162.5=650:4
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:ةيلكلاةقاطلاةيمكىلعدمتعياهددعّنإف،زبخلاوتايوشنلالئادباّمأ.(2-4)لكشلارظنا،يمرهلاءاذغلادشرملىندألادحلا)موحل

.ًابلاغلئادبةتسنعلقتاليهو

حضوموهامك،نوهدلاوتانيتوربلاوتارديهوبركلانماهاوتحمو،(رعس1300)ةقاطلاةضفخنملاةبجولايفةيذغألاعاونأديدحت-د

.(5–14)لودجلايف

.(6–14)لودجلايفحضوموهامك،ثالثلاةسيئرلاتابجولاىلعةيذغألاعيزوت–ه

:ةيناثلاةقيرطلا

صخلتتو.نوهدلاوتارديهوبركلانماهاوتحميفةلدتعمو،تانيتوربلانماهاوتحميفةيلاعةيئاذغةيمحطيطختلةقيرطلاهذهلمعتست

:ةيتآلاتاوطخلاىف

لاثملايفامك،رعس2600نكتلو،هنزوضفخلبقيأ،ةيداعلاةلاحلايفًايموينيدبلاصخشلامزلتيتلاةيلكلاتارعسلاةيمكديدحت-أ

.قباسلا

:ةيتآلابسنلابةسيئرلاءاذغلارصانعىلعةيلكلاتارعسلاميسقت–ب

.تانيتوربلااهردصمتارعسلانم%15–

.نوهدلااهردصمتارعسلانم%30–

:ّنإيأ،تارديهوبركلااهردصمتارعسلانم%55–

.ًارعسx2600015=390=تانيتوربلااهردصميتلاتارعسلاةيمك

.ًامارج98=390:4=ًايمويدرفلامزلتيتلانيتوربلاةيمكنذإ

.ًارعسx26000.30=760=نوهدلااهردصميتلاتارعسلاةيمك

.ًامارج87=760:9=ًايمويدرفلامزلتيتلانوهدلاةيمكنذإ

.ًارعس1430=0.55×2600=تارديهوبركلااهردصميتلاتارعسلاةيمك

.ًامارج358=1430:4=ًايمويدرفلامزلتيتلاتارديهوبركلاةيمكنذإ

:فصنلاىلإ(نزولاضفخلبق)ةيداعلاةلاحلايفنيدبلاصخشلامزلتيتلاةيلكلاتارعسلاضفخ-ج

.رعس1300=2-2600=ةقاطلاةليلقلاةيمحلايفتارعسلاةيمكنإيأ

:ّنإيأ،فصنلاىلإ(ب)ةرقفلايف(ةدّدحملا)ةرّدقملانوهدلاةيمكضفخ-د

.ًامارج44=87:2=ةقاطلاةليلقلاةيمحلايفنوهدلاةيمك

.ًارعس396=9×44=نوهدلااهردصميتلاتارعسلاةيمكنذإ

.ًامارج98يأ،ةيداعلاةلاحلايفهيلعتناكامكةقاطلاةليلقلاةيمحلايفنيتوربلاةيمكءاقبإ-ه
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:يتآلاوحنلاىلعةقاطلاةليلقلاةيمحلايفتارديهوبركلاةيمكباسح–و

.نوهدلاوتانيتوربلااهردصميتلاتارعسلاعومجم–ةيلكلاتارعسلا=تارديهوبركلااهردصميتلاتارعسلاةيمك

.(396+390)–1300=تارديهوبركلااهردصميتلاتارعسلاةيمك

.ًارعس514=تارديهوبركلااهردصميتلاتارعسلاةيمك

.ًامارج129=514:4=ةقاطلاةليلقلاةيمحلايفتارديهوبركلاةيمكنذإ

يفحضوموهامكنوهدلاوتانيتوربلاوتارديهوبركلانماهاوتحمو(رعس1300)ةقاطلاةليلقلاةيمحلايفةيذغألاعاونأديدحت–ز

.(7–14)لودجلا

.(8–14)لودجلايفحضوموهامكثالثلاةسيئرلاتابجولاىلعةيذغألاعيزوت-ح

.نيديلاغلابلاصخشلل(رعس1300)ةقاطلاةليلقةنزاوتمةيئاذغةيمح:(5-14)لودجلا

رادتقاوعاناخلاعون

- 16 24 ناتصح. نهدلانميلاخلابيلحلانمنابوك•بيلحلانم

.ءارضخلاايلوصافلانمبوك1/2هتاوارضخلانمصصح3

.(ةربزكو،لصبو،مطامط)ةطلسقبط•

.رزجلانمبوك2ه

.(ةبغرلابسح)سخ•

- - 30 ناتصح. لاقتربلاريصعنمبوك1/2وةهكافلانم

.ةلوارفلانمدحاوبوكه

15 35 يوشملايفاصلامحللانم(ًامارج60)ناتيقوأ•موحللانمصصح5.-

.مولحلانبجنم(ًامارج30)ةيقوأه

.يوشملاجاجدلانمناتيقوأ•

- 18 90 . ) مارج200)زرأبوكهزبخلاوتايوشنلانمصصح6

.ةقولسمةريغصسطاطبةبح09

.(فيغر%2)زبخلانمناتحيرشه

.(سكلفنروك)ةرذلاقئاقرنمبوك2ه

25 - - وهطلنيرجراملاوأتيزلانمياشقعالم4•نهدلانمصصح5

.ماعطلا

.(تامارج5)زينوياملانمةريغصةقعلم•

40 75 159 عومجملا:

360 300 636 عومجم: تارعسلا

ًارعس1296:تارعسلليلكلاعومجملا

.ركسلانمنييلاخلاياشلاوأةوهقلاو،ركسلانمةيلاخلاادوصلاوأ،(تيادلا)ركسلانمةيلاخلاةيزاغلاتابورشملالوانتصخشللنكمي*
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".رعس1300يوحتماعطةمئاق،(6-14)لودجلا

تابجولانيبامءاشعلاةبجوعادغلاةبجوروطفلاةبجو

.نييلحمريغةوهقوأياش09.نهدلانملاخبيلحبوكO.ءارضخلاايلوصافلانمبوكO.نهدلانملاخبيلحبوك09

ركسلانملاخيزاغبورشم09.زينوياملانمةريغصةقعلمO.ةلكشمةطلسقبط•.لاقتربلا..نمبوك091/2

.(تياد)

.نييلحمريغةوهقوأياش09.يوشملاجاجدلانمناتيقوأ09.ءارضخةطلسوأ،ىرسخ0.ةرانالاقئاقرنمبوك092

ركسلانملاخيزاغبورشم09.سطاطبةبح09.ةلوارفلانمبوكO%4.مولحلانبجنمةيقوا09

.(تياد)

.رمسأزبخةحيرش•.يوشملامحللانمناتيقوأ•

Oءارضخةطلسوأ،ىرسخ•.زرأبوك.

تيزلانمةريغصقعالم4و

.ماعطلاوهطل

:تاظوحلم

.نوهد%25و،تارديهوبرك%50و،تانيتورب%25:يتآلاوحنلاىلعةعّزوُمتارعسىلعنيدبلاصخشلاةيمحيوتحتنأبًاثيدحىصوي9

%15ىلعيوتحتيتلاكلتيأ،ةيعيبطلاةبجولاماظنىلإعوجرلاهيلعنإف،يعيبطلادحلانمضحبصيلهنزوصخشلاضفخينأدعبو

.تارديهوبرك%55و،نوهد%30و،(تارعسلايلامجإنم)نيتورب

هو،نهدلايلاخلابيلحلانمناتصح:يتآلاةيئاذغلالئادبلاماظنعابتابًابيرقترعس1200ىلعيوتحتةيئاذغتايمحطيطختنكمي•

.نوهدصصح4و،زبخلاواشنلانمصصح6و،هكاوفلانمناتصحو،تاوارضخصصح4و،موحلصصح

.عوبسألايفتاّرم(4-3)وأ،ًايمويةقيقد30نعلقياللدعمب(عيرسلايشملاوأ،يرجلا:لثم)ةيضايرلاةطشنألاةسراممبىصوي•
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.غلابصخشلانيتوربلاةعفترمو(رعس1300)ةقاطلاةليلقةنزاوتمةيئاذغةيمح:(7-14)لودجلا

تانيتوربلاددع)لئادبلاتاعومجم

(مارج)(صصحلا

16 24 ناتصح. نهدلايلاخلابيلحلانمنابوك•بيلحلانم

رالقلاوءاذغلاعون

ةوهطملاةلكشملاتاوارضخلانمبوكمتاوارضخلانمصصح3

- 6 15 ةطلسقبط.(مارج200، )مطامط)

.(ةربزكو،لصبو

.ىرسخ0

- - 30 ناتصح. لاقتربلاريصعنمبوك2هةهكافلانم

5رطقلافصن)ماّمشةّبح2ه

.(تاصوب

5 7 - ةقولسمةضيبوموحللانمصصح8.

15 35 محللانم(ًامارج150)تايقوأ5ه

.يوشملايفاصلا

6 14 مولحلانبجنم(ًامارج60)ناتيقوأ •

.(نهد%2(

- 15 75 مارج100)زرأبوك1/2هزبخلاوتايوشنلانمصصح5(.

.ةقولسمةريغصسطاطبةبح6

.زبخحئارش3و

15 - - تيزلانم(ًامارج15)ةريغصقعالم3هنهدلانمصصح3

.ماعطلاوهطلايتابنلا

41 93 144 عومجملا:

387 372 576 عومجم: تارعسلا

ًارعس1335:تارعسلليلكلاعومجملا

".رعس1300يوحتماعطةمئاق،(8-14)لودجلا

تابجولانيبامءاشعلاةبجوعادخلاةبجوروطفلاةبجو

.كسرهدنمةهصقوأ،هاش.بلحفل."اهدلا"م.أاخىملحفس ركسنودنمةوهقواياش•بيلحبوك•تاوارضخلانمبوك2هنهدلانملاخبيلحبوك•

.ةلكشملا

تاوارضخلانمبوك2ه.ةطلسقبط•.لاقتربلاريصعنمبوك1/2ه

.ةلكشملا

.ىرسخ0.ىرسخ0.ةقولسمةضيب6

.يوشملاجاجدلانمناتيقوأ•.ماّمشةّبح/3ه.مولحلانبجنمناتيقوأ•
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تابجولانيبامءاشعلاةبجوعادغلاةبجوروطفلاةبجو

.سطاطبةبح•.يوشملامحللانمتايقوأ3•.ةدبزلانمةريغصةقعلم•

.رمسازبخةحيرش•.زرأبوك1/2ه.رمسازبخةحيرش•

.ركسنودنمةوهقوأياش•.رمسأزبخةحيرش•

تيزلانمناتريغصناتقعلم•

.ماعطلاوهطل

.عوبسألايفتارمعبرأوأثالث،ًايمويةقيقد30نعلقياللدعمب(عيرسلايشملاوأ،يرجلا:لثم)ةيضايرلاةطشنألاةسراممبىصوي*

(Exercises)ةيضايرلاةطشنألاةسرامم-د

اهبحاصي،ةقاطلا(ةدودحم)ةليلقةيئاذغتابجولوانتيفلثمتتةنمسلاجالعلةقيرطلضفأنأيهكشىندأاهدوارياليتلاةقيقحلاّنإ

ةضايرلانأكلذىلإفضأ.ةدئازلانوهدلانممسجلانوزخمفازنتساىلعلمعتيتلا،ةلدتعملاةيدسجلاةطشنألاوةيضايرلانيرامتلاةسرامم

ةءافكاذكو،ءادألاولمعلاىلعةردقلانمديزتو،مدلايفنوهدلاولورتسلوكلاىوتسمللقتو،ةيومدلاةرودلاطيشنتو،تالضعلاةيوقتىلعدعاست

لوزيتروكلانومرهزارفإضافخناو،ايالخلايفهتالبقتسمةيساسحةدايزو،نيلوسنألازارفإضافخنالةجيتنمسجلاايالخيفيئاذغلاضيألاتايلمع

.نوهدلاءانبلدعمنملالقإلاو،ةينهدلاةجسنألامّدهتلدعمةدايزنعًالضف،نيلوسنألانومرهطاشنلداضمريثأتهليذلا

ضيورتلةضاير)زانمجلانيرامتو،(BriskWalking)عيرسلايشملا:لثم،اهبىصوييتلاةلدتعملاةيدسجلاةطشنألانمةّدععاونأدجوت

.اهلثاميامو،ةجاردلابوكرو،ةحابسلاو،فلوجلاةبعلو،(GymnasticExercises)(تالضعلا

صاخشألاىلعنيعتي،ًالثمف.ةيحصلاهتلاحو،هتنادبةجردو،هرمعلًاعبتنيدبلاصخشلاهبموقييذلايضايرلاطاشنلاعوندّدحتي،ماعهجوبو

ّنأبًاملع،ةيحصلامهتلاحلًاعبتًادجةدودحمةروصباهتسرامموأ،ةيضايرلاةطشنألاةسراممنععانتمالابلقلاضارمأنوناعينيذلانينيدبلا

ةروصىلعهيفاهنيزختو،مسجلانمةكلهتسملاةقاطلاةيمكنمّدحلاىلعنالمعينيذللاطاشنلاوةكرحلاةلقوهةنمسلابةباصإللسيئرلاببسلا

سولجلاو،ملالسلانًمالدبدعصملالامعتساو،يشملانمًالدبةرايسلابوكر:اهنم،ةدعلماوعىلإطاشنلاوةكرحلاةلقببسىزعُي.ةينهدةجسنأ

ةلاسغلاو،(لاوجلا)لقنتملافتاهلاو،ةيئابرهكلاةسنكملا:لثم،ةيمويلاانتايحيفةينورتكلإلاةزهجألالامعتساةرثكو،زافلتلامامأةّدعتاعاس

.يلالابساحلاو،فيكملاو،ةيئابرهكلا

تتبثأةثيدحلاتاساردلانأالإ،نزولايفةدايزببسيامم،ماعطلاىلإةيهشلانمديزتةيضايرلاةطشنألاةسراممنأسانلاضعبدقتعي

صخشلاسرامينأبىصوي،اذل،ماعطللةيهشلاةدايزىلإيدؤيال،ًايمويةدحاوةعاسةّدمًاقباسةروكذملاةلدتعملاةيضايرلاةطشنألاةسراممنأ

ةحابسلاةضايرسرامييذلانيدبلادقفييكلو،عوبسألايفتاّرم(4-3)وأ،ًايمويةقيقد(30-20)نعلقتالةّدمةيضايرلاةطشنألانيدبلا

(11.16×672)7500كالهتساّنأل؛(ةعاسلايفًارعس672درفلاكلهتسي)ةحابسةقيقد45وتاعاس10ىلإجاتحيهنإف،هنزونمًادحاوًامارجوليك

نيرتموليكةفاسمًاعيرسًايشميشميامدنعًايمويًارعس150كلهتسينأءرمللنكميو.مسجلانزونمطقفدحاومارجوليكضفخىلإيدؤيرعس

.ةعاسفصنلالخ

وأفازنتسالادهجُمًايدسجًالمعبلطتيهنمًادجةليلقتايمكلوانتنإذإ،ماعطلالوانتيفطارفإلانمرذحلابجي،اهعيمجلاوحألايفو

تانودلانمدحاوةعطقلوانتنعةمجانلاةقاطلاكالهتسالتارتموليك644ةفاسميشمينأصخشلاجاتحي،ًالثمف.هنعةمجانلاةقاطلافرص

(Doughnut)،نعةمجانلاةقاطلافرصلرتموليك1.6و،سطاطبلاحئارشنمتاّبح(10-8)لوانتنعةمجانلاةقاطلاكالهتسالنيرتموليكو

.الوكلانمةدحاوةبلعبرش

نمةعاسلكلمسجلانزونممارجوليكلدعمب،غلابلاصخشللةيضايرلاةطشنألاضعبيفةكلهتسملاةقاطلا(4–14)لودجلاحضويو

.نمزلا
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(NutritionalEducation)ةيتاتاغللاةفاقثلا-ـه

ءانثأيفدئازلاهنزوضفخىلعنيدبلادعاستيتلاةمهملالماوعلادحأو،ةنمسلابةباصإلانمةياقوللسيئرلاحاتفملايئاذغلافيقثتلاّدَعُي

بابسأو،اهلوانتعنمييتلاةيذغألاعاونأبًاّملُمنوكينأةقاطلاةليلقةيئاذغتابجولوانتبجلاعييذلاصخشلاىلعمتحياموهو،ةيئاذغلاةجلاعملا

.ًافنآركذامكةرطخضارمأنمهببستامو،هتحصىلعاهراطخألًاكردُمو،عنملاكلذ

Programsof)ةيئاذغلاةفاقثلاجماربرشنبمامتهالابجي Nutritional Education(روددهاعمو،ةيملعلادهاعملاو،تاعماجلاو،سسرادملايف

جماربجاتنإوأ،ًايدامةيئاذغلاةيعوتلاجماربمعدةيلوؤسمةيئاذغلاعناصملالّمحتتنأًاضيأبجي،ةنمسلابةباصإلانمةياقولللزانملاو،نيقاعملا

.ةنمسلابةطبترملاةيذغأللةجتنملاعناصملانماهريغوأ،ةيزاغلاتابورشملاوأ،ةعيرسلاةيذغأللةجتنملاعناصملاةصاخ،ةيئاذغلاةيعوتلل

:ةيتآلارواحملايئاذغلافيقثتلاجماربنمضتتنأبجي،ماعهجوبو

.ةنمسلابةباصإللسيئرلاببسلاوه،تايوشنلاوتايركسلاو(ةينهدلا)ةمسدلاةيذغألالوانتنمراثكإلانأنايب-1

ةجلاعميفاهدئاوفكلذكو،ةنمسلانمهتياقويفاهماهسإىدمو،يداعلاصخشللةيضايرلانيرامتلاوةيدسجلاةطشنألادئاوفنايب-2

.ةمداقلارمعلالحارملالخةبّبحمةداعحبصتلةضايرلاةطشنألاةسراممىلعرغصلاذنملافطألاديوعتةرورضنعًالضف،ةنمسلا

.ًافنآركذامكةحيحصلاةيئاذغلاتاداعلانايب-3

.اهنملالقإلابجييتلاةيذغألاكلذكو،ةنمسلابةباصإلالاحيفاهلوانتنععانتمالابجييتلاةيذغألاعاونأديدحت-4

كلذىلإفضأ.مهدالوألةقاطلاةليلقةيذغأميدقتنينيدبلانيدلاولليغبني،اذل؛ةنمسلابةباصإللةضرعرثكأمهءاندبلالافطأنأنايب-5

.ةدالولادعبوأنيعبرألانسدعبةأرملاو،نيثالثلانسدعبةنمسلابةباصإللةضرعرثكأوهغلابلاصخشلانأ

يدؤيذإ،مهتحصىلعةظفاحمللةحيحصةقيرطاهنأامهداقتعال،ماعطلانمةريبكتايمكلوانتىلعمهلافطأرابجإنمنيدلاولاريذحت-6

لالخةنمسلابةباصاللهضّرعياّمم،ماعطلالوانتيفطارفإلاةداعلفطلاباستكاو،مسجلايفةينهدلاايالخلاددعةدايزىلإكلذ

ةجيتنةيسفنلاهتاناعمنع(بورهلا)سيفنتللةبسانملاةليسولاوهكلذنأهنمًاداقتعا:ماعطلالوانتيفقهارملاطارفإنمريذحتلا-7

.ةنمسلابهتباصإىلإيدؤياّمم،لشفلاوأ،طوغضلاوأ،داهجإلاوأ،فوخلاوأ،ةايحلاتالكشم

لافطألاةصاخ،ةفاكةرسألادارفألاطتيتلاةّمجلااهدئاوفىلإًارظن،ةمزاللاةيمهألا(مألا)لزنملاةبرلةيئاذغلاةفاقثلاءاليإ-8

.نيقهارملاو

جمارب)ةيئاذغلاةيعوتلاجماربىلإمامضنالابمهعانقإونينيدبلابالطلاحصنةرورضبةيملعلادهاعملاوسرادملايفنيلوؤسملاراعشإ-9

.(ىئاذغلافيقثتلا

اهاوتحميفةريقفو،ةنمسللةسيئرلالماوعلانّمدَعُتيتلانوهدلاوتايركسلابةينغاهنأل؛ةعيرسلاتابجولالوانتنمسانلاريذحتـ10

نسحُينأبجياذهل،ةديجلاةيئاذغلاةميقلاتاذةفيفخلاةيذغألانمًادجةدودحمعاونأدوجوبمهريكذتعم،نداعملاوتانيماتيفلانم

.مهلافطألةديفملاوةمئالملاةعيرسلاةيذغألارايتخانادلاولا

.يساسألايدعاقلاضيألالدعمو،طاشنلاوةكرحلالدعمضافخناىلإًارظن،نسلامّدقتعمةلوانتملاتارعسلاتايمكليلقت-11

حبرلاويداملابسكلافدهبةفلتخملامالعإلالئاسواهلجّورتيتلاكلتةصاخ،نزولاضفخيفةمدختسملاىرخألاقئارطلانمريذحتلا-12

.رابتعالايفنيدبلاةحصذخأنود،عيرسلا

:ةيساسألاتابجولالوانتدنع،ريجرجلاو،رايخلاو،سيسنودقبلاو،سيسخلا:لثم،ةجزاطلاتاوارضخلانمبغرياملوانتبنيدبللحامسلاـ13

.ةيئاذغلافايلألاوتانيماتيفلاونداعملاباهانغنعًالضف،عوجلابروعشلاطّبثُياّمم،ةدعملاءلمىلعلمعتاهنأل
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،ةيضايرلاةطشنألاةسرامممدعو،ةرشابملكألادعبمونلاو،ةيذغألالوانتيفطارفإلايه،نطبلازوربلةسيئرلابابسألانأنايب-14

يفلئاوسلاعّمجتو،نولوقلايفضارمأدوجوو،لكألاةعرسةجيتنءاوهلاعالتباو،ةرشابمهدعبوأماعطلاعملئاوسلابرشنمراثكإلاو

.نطبلافيوجت

DietaryInformation)نيدبلاصخشللةمهملاةيتاذغلاتامولعملاضعب and Advices Related to Obesity)

نكلو،مسجلايفةينهدلاةجسنأللًاقرحثدحيللخلانأو،مسجلايفةيذغأللًاقرحثدحيتورفبيرجلاّنأ–أطخ–دقتعي•

ءاذغلامضهىلعهتدعاسمو،ةقاطلانمهاوتحمةلق:اهنم،ةّدعبابسألةحصللةديفملاهكاوفلانمّدَعُيتورفبيرجلانأحيحصلا

.جنيماتيفو،ةيئاذغلافايلألاىلعهئاوتحاو،ماعطللةيهشلاهحتفو،(تايوشنلاةصاخ)

يلكلادامتعالاو،يدسجلاطاشنلاوةكرحلاةلقو،ماعطلالوانتيفطارفإلاةجيتن،ةينغلاتاعمتجملادارفأنيبةرثكبةنمسلارشتنت•

.دعصملاو،ةرايسلا:لثم،ةيهيفرتلاةينقتلالئاسومادختسانمراثكإلاو،لامعألاوجئاوحلاءاضقيفمدخلاىلع

نومرهوأ،ةيقردلاةدغلانومرهزارفإضافخنا)ءامصلاددغلابارطضاببسبلافطألاىدلةطرفملاةنادبلانأتاساردلاتتبثأ•

المأ(ءامصلاددغلابارطضا)ًايوضعةنادبلاببسناكاذإةفرعممأللنكميو،(%5)ًادجةليلق(ةيروكذلانومرهوأ،ومنلا

.بيبطلاةراشتساب(ةيحصريغةيئاذغتاداع)

.عرصلاةيودأضعبو،نوزيتروكلا:اهنم،ةنمسلاببستةريثكةيودأدجوت•

.ةنمسلابلفطلاةباصإلامتحاىلإ(ةجاجزلابيلح)ةيعانصلاةعاضرلاىلإيدثلانمةيعيبطلاةعاضرلانمةأرملالّوحتيدؤي•

.انهاهركذللاجملاعستياللفطلاىلعةرطخةيحصرارضأنمةيعانصلاةعاضرلاهبّبستاّمعًالضف

لفطلاةلاحيفًابلسريثأتلاىلإ(هريغوأةساردلاىلعرابجإلا)يسفنلاطغضلاوأ،لفطللةسردملاوأةرسألاةلماعمءوسيدؤي•

.ةنمسلابةباصإلاو،ةهارشبماعطلالوانتىلإهعفدياّمم،باتتكالابهتباصإىلإو،ةيسفنلا

،بأنفسلاو،يسبيبلا)ةيزاغلاتابورشملا:لثم،ةفيفخلاةيذغألالوانتيفطارفإلاىلإلافطألاىدلسيئرلاةنادبلاببسىزعُي•

ضعبىدلةيسفنتالكشمكانهنأامك.اهريغو،سشهلاتيوكسبلاو،سطاطبلاو،رجربمهلاو،تايولحلاو،(اهلثاميامو،ادنريملاو

.ًافنآركذامكلكألايفطارفإلاىلإمهعفدتلافطألا

،ماظعلاةشاشهو،يركسلاضرم:لثم،(ةنمسلل)اهلةبحاصملاضارمألابةباصإلاةبسننملماحلاةأرملاىدلةنمسلاديزت•

ةطرفملاةنمسلاضّرعتدقو.اهريغو،جنشتلاوةرارملاتايصحو،اميدإلاو،مدلاطغضعافتراو،ايمينألاو،غامدلاوبلقلاتاطلجو
وم

.ةيلوبلايراجملاوأمحرلارادجيفحورجلامائتلاةبوعص:لثم،ىرخأتافعاضمو،ةيرصيقلاةدالولللماحلاةأرملا

نهدلانمدحاولامارجوليكلانأل،همجحومسجلالكشيفظوحلمرييغتثادحإىلإهنزونمًادحاوًامارجوليكصخشلانادقفيدؤي•

.محللانمدحاولامارجوليكلافاعضأةثالثلثامي

ةيودألاوأ،ةلهسملاوةنيلملاةيودألاوأ،ةيهشللةطبثملاةيودألالوانتوأ،ةيحارجلاتايلمعلاقيرطنعةنمسلاةجلاعمبىصويال•

.ًادجةرطخةيحصتافعاضماهلنأل،ةقاطللةقراحلاةيودألاوأ،لوبللةّردُملا

طارفإمدعبجينكلو،ةيمويلاةيئاذغلامهتابجويفةيئاذغلافايلألالوانتنماهينطاومرثكييتلانادلبلايفًابلاغةنمسلايفتخت•

.ءاعمألاوأةدعملاباهتلاةلاحيفةيئاذغلافايلألالوانتيفنيدبلاصخشلا

ةقطنمتحتغامدلايفةدوجوملا،ماعطللةيهشلايفمكحتلازكارميفرثؤتيتلاةيودألالوانتبنزولاضفخبةيذغتلاءاملعحصنيال•

.اهريغوخملاويكوشلالبحلانيبةعقاولاةقطنملايفو،راصبإلا
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Oةرارحةجرديفًاعافتراثدحتمث،ًاتقؤممسجلاشعنتاهنأل،ةجلثملاوةدرابلاتابورشملالوانتبنجتبةيذغتلاويصاصتخايصوي

اّمم،اهيفتثدحيتلاةدئازلاةرارحلاةلداعملةدعملاىلإدلجلانملقتنيمدلالعجيةئفادلاتابورشملالوانتنأنيحيف،مسجلا

.صخشلابطيحملاوجلاةرارحبروعشلانمصلختلاو،دلجلاةرارحضافخناىلإيدؤي

ىلعلمعتذإ،صخشلاةحصىلعًايقيقحًارطخلكشتاهنأل،لوبللةّردُملاوأةلهسملاةيودألامادختسابةنمسلاةجلاعمًادجأطخلانم•

لالتخاىلإيدؤييذلارمألا،(تانيماتيفلاوةيندعملاحالمألانمةريبكتايمكيوحت)مسجلاءاموتالضفلانمةريبكةيمكجورخ

(ةقاطلاةليلقلاةيئاذغلاتايمحلالوانت)ةيمحلاقيبطتنمزلالخةمئالملاةينيتوربلاةيذغألانمنهدلاةليلقلاكامسألاّدَعُت•

ىلإةفاضإلاب،اهتانيتوربمضهةلوهسو،لورتسلوكلاونوهدلاوةقاطلانماهاوتحمضافخناىلإًارظن،دئازلانزولاصاقنإبةصاخلا

.مدلايفلورتسلوكلاىوتسمضفخىلعةرداقلا،3–اجيموأعوننمةينهدلاضامحألاىلعاهئاوتحا

.نوهدلاقرحةدايزل؛نيتعاسبءادغلاةبجودعبهكاوفلالوانتبنزولاصاقنإلةيمحعابتاةلاحيفىصوي•

اهانغنعًالضف،عبشلابصخشلارعشتاهنأل،نزولاضفخلةيئاذغةيمحقيبطتةلاحيفءارضخلاةطلسلالوانتبءدبلابجي•

.ةيرارحلاتارعسلانماهاوتحمرقفو،ةيئاذغلافايلألاوتانيماتيفلاونداعملاب

وم

يمضهلازاهجلايفةمضاهلاتاميزنإلافيفختىلعلمعيهنأل،ةرشابمهدعبوألكألاءانثأيفىرخألالئاوسلاوأءاملالوانتبحصنيال•

تابجولانيبهبرشلضفيو،ةيئاذغلاةيمحلاقيبطتءانثأيفءاملالوانتنمراثكإلابجيهنأالإ،مضهلارسعببسيدقاّمم،ناسنإلل

.ًايئاهنةقاطلابمسجلاّدميالهنأل،نزولايفةدايزةيأببسيالهنأبًاملع،ةيئاذغلا

يفةبوعص)مضهلارسعبّبسُتةديدعلماوعكانهّنإف،ةيدارإالةيلمعءاعمألاوةدعملايفهصاصتماوماعطلامضّهنأىلإًارظن•

مدعو،مفلايفًاديجماعطلاغضممدعو،نيخدتلاو،ةيفطاعلاوةيسفنلاةلاحلاو،بضغلاو،فوخلاو،قلقلا:اهنم،(ماعطلامضه

تاعاس5-4)نيتيلاتتمنيتبجونيبةينمزلاةدملارصقو،(مونلالبقنيتعاسلقألاىلع)رخأتملاءاشعلاو،لكألاديعاومماظتنا

الاذهل.(لقألاىلعةعاسبلكألادعبةلدتعمةضاير)ةيضايرلاةطشنألاةسرامممدعو،ماعطلالوانتيفطارفإلاو،(لقألاىلع

ةحارو،ةبحملاو،ةداعسلابروعشلانإف،لباقملايفو.هالعأةروكذملاتالاحلانميأيفناسنإلانوكينيحماعطلالوانتبىصوي

.يمضهلازاهجلايفماعطلامضهةيلمعليهستىلعدعاستلماوعاهلك،هللابتكامبةعانقلاو،ةنينأمطلاو،لابلا

تاداضملاو،تانومرهلاو،باصعأللةئّدهملاةيودألاو،نوزيتروكلا:لثم،مسجلانزويفةدايزبّبسُتيتلاةيودألانمديدعلادجويه

.اهريغو،باهتلالاتاداضمو،ةيويحلا

ىلعدعاسيءاملالوانتةلقّنأنيحيف،مسجلايفاهمكارتنزاخمنمنوهدلاجورخىلعدعاسيءاملابرشنمراثكإلاّنأنّيبت•

يدؤييذلارمألا،نوهدلانمةريبكةيمكقرحىلعدعاسيءاملابرشنمراثكإلاّنإف،اذبو.مسجلايفاهنزاخميفنوهدلامكارت

يفةمضاهلاتاميزنإلازيكرتنمففخيكلذنأل،ةيئاذغلاةبجولالوانتءانثأيفءاملابرشمدعبةداعىصوي.نزولاصاقنإىلإ

دعبو،قيرلاىلعحابصلايفءاملابرشلضفيو،ةدعملاةعسنمديزيو،نطبلاةقطنميفنهدلامكارتزفحيو،يمضهلازاهجلا

نيتيلكلالمعنامضلباوكأ(8-6)نًعايمويةلوانتملاءاملاةيمكلقتالأبجيو.ةيئاذغلاةبجولالوانتىلعتاعاس(3-2)ّيضُم

.ةيلاعةءافكب

نمجورخلادعبحابصلايفوه،ةيئاذغلاةيمحلاقيبطتءانثأيفنزولاسايقلبسانملاتقولانأتاساردلاضعبجئاتنترهظأ•

.رشؤميذنازيمال،ساّسحيمقرنازيممادختساو،ءاذحنودنم،ةفيفخسبالمءادتراعم،ةجاحلاءاضقو،مامحلا

نمةيفاكتايمكيوحت،ةنزاوتمةيئاذغتابجولوانت–ةقاطلاةليلقلاةيئاذغلاةيمحلاقيبطتنعفقوتلادعب–صخشلاىلعنيعتيه

،تيزلابةيلقملاةيذغألالوانتنم–عاطتسملاردق–لالقإلابجيو،هكاوفلاو،تاوارضخلاو،تارديهوبركلاو،تانيتوربلاو،بيلحلا

تاداعلارييغتبجيامك.اهلثاميامو،رئاطفلاو،ةيزاغلاتابورشملاو،تايلحملاو،تايولحلا:لثم،ةطيسبلاتايركسلابةينغلاةيذغألاو

بجي،ًاريخأو.اهبمسجلليلاثملانزولاىلعةظفاحملاوةقاشرلاىلعدعاستيتلاةيئاذغلاتاداعلالادبتساو،ةيحصلاريغةيئاذغلا

.عوبسألايفتاّرمعبرأوأثالث،ةقيقد(30-20)لدعمب،ةمظتنمةروصبةلدتعملاةيضايرلاةطشنألاةسراممىلعصرحلا
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،ةيمحلاجماربرطخأنم،تانيتوربلانمةدّدحمريغوةريبكتايمكيوحتو،تالجملاوفحصلايفرشنتيتلاةيمحلاجماربّدَعُت

.بلقلاةلضعلمخضتو،يولكلشفثودحىلإيدؤيدقيذلارمألا،امهلًاقاهرإونيتيلكلافئاظوىلعًاطغضببستاهنأل

دعاسييذلانيليموربلاميزنإىلعيوتحيهنأالإ،مهضعبدقتعيامكمسجلايفةدئازلانوهدلاقرحىلعهتردقبسانانألازّيمتيال

.تانيتوربلامضهىلع

ًانادقفبّبسُتاهنأل،دئازلانزولاضفخلةحيحصةقيرط،ةضايرلاةسراممءانثأيفةيكيتسالبداوميوحتيتلاسبالملاءادتراّدَعُيال

.ءاملابرشدّرجمبةدوقفملالئاوسلامسجلاضّوعيثيح،هيفةمكارتملانوهدللال،مسجلالئاوسل

:ةيئاذغلارصانعلانممهتجاحلماكبمهّدمتيتلا،ةنزاوتملاةيئاذغلاتايمحلاقيبطتبنامّسلاصاخشألاةيذغتلاويصاصتخايصوي

،رمعلاو،مسجلاةلتكرشؤمو،لوطلاو،نزولا:لثم،ةيدسجلانيدبلاسيياقمىلعًءانبنويصاصتخالاءالؤهاهّدعُيتايمحيهو

.ىمويلاىدسجلاطاشنلاىوتسمو،ةيئاذغلاتاداعلاو

،مسجلاجراخحورطملاقرعلاقيرطنعمسجلالئاوسلًادقفبّبستاهنأل،دئازلانزولاصاقنإلةلعافةقيرطانواسلاتامامحّدَعُتال

صاقنإىلعًادعاسمًالماعّدَعُتو،ةيومدلاةرودلاطيشنتيفديفتهذهانواسلاتامامحّنإف،كلذعمو،ةينهدلاةجسنأللًادقفسيلو

.ةلدتعملاةضايرلاةسراممبناجىلإ،ةيئاذغلاةيمحلاقيبطتءانثأىفدئازلانزولا

،امهلوانتيفطارفإلابًايئاهنىصويال،نكلو.مسجلايفةينهدلاةجسنألاقرحزفحتيتلانييفاكلاةدامىلعياشلاوةوهقلايوتحت

.(باوكأ3-2لداعت)مارجيللم300ىلعنييفاكلانمًايمويةلوانتملاةيمكلاديزتالأبجيو

،ةيودألالوانتبىصويالو،فايلألابةينغلاةيذغألالوانتب،ةيئاذغلاةيمحلاقيبطتءانثأيفكاسمإلابنيدبلاةباصإلاحيفىصوي

برشعم،ةرشقملابوبحلابةلماكلابوبحلاو،ةرشقملاهكاوفلابةرشقملاريغهكاوفلاو،ضيبألازبخلابرمسألازبخلالَدبتسُيامك

.روطفلالبققيرلاىلعءاملا

تافصولانمديدعلابانيفاوت(تنرتنإلاو،عايذملاو،زافلتلاو،بتكلاو،تالجملا:لثم)ةفلتخملامالعإلالئاسونأنممغرلاىلع

ّنأىلعًاعيمجنوقفتمءابطألاوةيذغتلاييصاصتخانأالإ،دئازلانزولاصاقنإوةنمسلاةجلاعملةفلتخملاتايمحلاوةيئاذغلا

يغبنيال،اذل.ةلدتعمةيضايرةطشنأةسرامماهبحاصييتلاةنزاوتملاةيئاذغلاةيمحلايفلثمتتةنمسللةنومأملاةيحصلاةجلاعملا

ىلعةرطخضارمأبةبوحصملاةنمسلاتالاحيفالإ(اهبىصوملاريغةعيرسلاةيمحلا)ةعيرسلانزولاضفختايمحىلإءوجللا

.لماشيبطفارشإلظيفو،ناسنإلاةحص

نكلو.(ًايمويتامارج6-3)هيلإجاتحيمسجلانأل،ةيئاذغلاةيمحلاقيبطتءانثأيفحلملالوانتنًعايئاهنعانتمالاصخشللزوجيال

هكاوفلاضعبنأركذي.طغضلاعافترالثم،ضارمألاضعببةباصإلالاحيفًايمويةلوانتملاحلملاةيمكضفخبيصويدقبيبطلا
-- . - يبيب.هب

.حلملايفدوجوملامويدوصلانمةريبكةيمكصخشللرفوتتاوارضخلاو

،نوهدلاو،تارعسلانمعفترملااهاوتحمبزّيمتتيتلاةعيرسلاتابجولالوانتةنمسلابلافطألاةباصإبابسأةمدقميفيتأي

-- . " . . م.ما.يلآ..اهلهم ، " .

ةليوطهفلممدحتستيتلانوهدلاناامك.اهريغو،معطلاتابسكمو،تانولملاو،ركسلاو،ةظفاحلاداوملاو،مويدوصلاو،لورتسلوكلاو

.مالل.؟اع...ب،م.

.مدلايفلورتسلوكلاىوتسمعافتراو،ناطرسلاو،مّمستلارابكلاولافطاللببستدقيلقلايف

اهبحاصيةنمسلانمةجردلاهذهنأل،مزاللامامتهالاةنمسلاةجلاعمعوضومءاليإةطرفملاةنمسلابباصملاصخشلاىلعنّيعتي

يه(ةيضَرَملاوأ)ةطرفملاةنمسلاةجلاعملةيحصلاةقيرطلاو،ةرطخلاةنمزملاضارمألاو،ةيحصلاتالكشملانمديدعلاًابلاغ

.ةلدتعملاةضايرلاةسراممعم،ةنزاوتملاةيئاذغلاةيمحلا

وأةنمسلاةجلاعمةيغب(نيماتيفنإلاةرسأعبتت)لكأللةيهشلانادقفبّبسُتيتلاريقاقعلامادختسانأتاساردلاضعبجئاتنترهظأ

عنمىلعةمّدقتملاملاعلالودنمديدعلامادقإرّسفياموهو،بلقلاضارمأةصاخ،ًادجةرطخةيحصًارارضأبّبسُت،نزولاضفخ

.تايلديصلايفريقاقعلاهذهعيب
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SafetyWeight)؟ًايحصنومأملانزولاضفخلدعمام Reduction Rate)

كلذو،دحاولاعوبسألايفمارجوليك(1.5–0.5)نيبحوارتي(يلاثملا)ًايحصنومأملانزولاصاقنإلدعمنأىلإًاعيمجتاساردلاتراشأ

حيتيًايجيردتنزولاصاقنإّنإف،ىرخأةرابعبو.ةلدتعملاةيضايرلاةطشنألاةسرامماهبحاصييتلاةقاطلاةليلقلاةنزاوتملاةيئاذغلاةيمحلالوانتب

.ةرطختافعاضموأةيحصتالكشمةيأنودنمةقاشرلاقيقحتنيدبلل

،(ًايحصةنومأملاريغأطخلاقئارطلا)ةعيرسلاةيمحلاجماربمادختسابعوبسألايفمارجوليك(2–1.5)نمرثكألدعمبنزولاصاقنإاّمأ

دقو،(ناتيلكلاو،دبكلا)ءاضعألالشفولسكلاو،لومخلاو،هجولابوحشو،بعتلاو،قاهرإلا:لثم،ةيحصلاتالكشملانمديدعلاهبحاصيدقف

(ةيضرملاةنمسلا)ةديدشلاةنمسلاتالاحيفو،لماشيبطفارشإبنوكينأبجيةعيرسةروصبنزولاصاقنإّنإف،اذل.ةياهنلايفةافولاثدحت

.ةرطخلاضارمألابةباصإاهبحاصييتلا

ةيئاذغلاةبجولاىلإةدوعلادنعنزولايفةريبكوةعيرسةدايزًابلاغهعبتينزولايفعيرسلاضفخلاّنأيه،ًادجةمهمةقيقحًاضيأدجوت

رييغتلةيفاكةينمزةّدمىلإنيدبلاةجاحنعًالضف،ديدجلانزولاعمًايجولويسفمءالتييكلليوطنمزىلإمسجلاةجاحىلإكلذىزعيو،ةيداعلا

يلاثملانزولاىلعةظفاحمللكلذو،ةيرودةروصبةيضايرلاةطشنألاةسراممو،اهبةحيحصلاتاداعلالادبتساو،ةحيحصلاريغةيئاذغلاهتاداع

ىلإًاساسأفدهتو،يملعساسأىلعّدَعُتملاهنكلو،ًاعيرسنزولاصاقنإبىنعُتيتلاةيئاذغلاجماربلانمديدعلاكانهّنأركذُي.هيلإلصويذلا

.رابتعالايفةيحصلانيدبلاةلاحذخأنود،عيرسلاحبرلاوةراجتلا

:يهلحارملاهذهو،ةضايرللةسرامماهقفارييتلاةقاطلاةليلقلاةيئاذغلاتايمحلاءانثأيفلحارمثالثبّرمينيدبلاّنأنّيبتدقو

.نزولايفيئدبمعيرسضافخنا-أ

.نزولايفتباثءيطبضافخنا–ب

.نزولايفتابث–ج

ءدبنمرهشوحنبكلذيلي.ءاملانمةريبكةيمكمسجلانادقفىلإةيئاذغلاةيمحلاءدبدنعنزولايفيئدبملاعيرسلاضافخنالاىزعُي

عيرسلاضافخنالاىلإتدأيتلااهسفنةيئاذغلاةبجولالوانتينيدبلاصخشلاّنأعمنزولاتابثّمث،نزولايفتباثوءيطبضافخناةيئاذغلاةيمحلا

.ةيمحلاءدبدنعنزولايفيئدبملا

ةليلقلاةيئاذغلاةيمحلالوانتنممغرلاىلع،(هضافخنامدع)نزولاتابثدنعطابحإلابمهروعشوه؛ءاندبلاضعبهيفعقيريبكأطخدجوي

نيدبلااذهلمعراركتنأيفانهرطخلانمكيو.ةيداعلاةيئاذغلاةبجولاىلإةدوعلاو،ةيمحلاةسراممنعفقوتلاىلإمهعفدييذلارمألا،ةقاطلا

ةلحرميفةيمحلانعفقوتينأنيدبلليغبنيال،اذهل.اهبأدبيتلاكلتتامارجوليكةّدعبقوفتنزولايفةدايزثودحىلإيدؤي،ةّدعتاّرمةيمحلا

ةيداعلاةيئاذغلاةبجولاىلإةدوعلادنعنزولايفةريبكوةعيرسةدايزثودحعنميلاهيفرارمتسالاهيلعنيعتيو،طابحإلابروعشلاةجيتننزولاتابث

نعلقتالةّدمةيئاذغلاةيمحلامادختساةجيتنهيلإلصويذلايلاثملاهنزوىلعةظفاحملابصخشلاىصوي،اهعيمجلاوحألايفو.(ةيمحلالبق)

.ةيمحلافاقيإدعبتاونس3

DietaryFiber)نزولايفمكحتللةيئاذغلافايلألا forweight Control)

ةيحصلااهدئاوفةرثكىلإًارظن،ةميلسلاةيحصلاةيذغتلالاجميفًاملعتحبصأدقف،ةيئاذغلافايلألالوانتبملاعلابوعشمامتهادادزي

مضهلامواقتيتلاءاذغلاتانوكماهنأبةيئاذغلافايلألافَرعُت؟ةيئاذغلافايلألابدوصقملاام:وهنهذلاىلإردابتيدقيذلالاؤسلاو.ناسنإلل

،ءاذغلاتايوتحمضعبةيئاذغلافايلألالمشت.زاربلاعممضهتنأنودنمجرختثيح،ناسنإلليمضهلازاهجلايفةدوجوملاتاميزنإلاةطاسوب

،تايلوقبلاو،بوبحلاو،هكاوفلابطيحتيتلاةيجراخلاةرشقلايفزكرتتيهو،نينجللاو،زوليلسيميهلاو،زوليلسلاو،جلسياملاو،غومصلاو،نيتكبلا:لثم

.اهريغو،ةجزاطلاتاوارضخلاو
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:اهزربأهذهو،ةعونتملاةيتابنلاةيذغألانمةريبكةعومجميفةيئاذغلافايلألادجوت

تايوشنلاةعومجم-أ

،اهترشقعمةزوبخملاسطاطبلاو،رمسألازبخلاو،ةلماكلابوبحلاو،نافوشلاو،(حمقلاةلاخنةصاخ)بوبحلاةلاخنةعومجملاهذهلمشت

.ةرذلا(سينارع)زاوكأو،راشفلاو،ينبلازرألاو،سدعلاو،ةفاجلاايلوصافلاو،ةفاجلاءالزابلاو

هكاوفلاةعومجم–ب

.زركلاو،خوخلاو،نيتلاو،ىرثمكلاو،توتلاو،ضيبألابنعلاو،ةلوارفلاو،لاقتربلاو،زوملاو،(رشقملاريغ)حافتلاةعومجملاهذهمضت

تاوارضخلاةعومجم–ج

ايلوصافلاو،ةلكشملاتاوارضخلاو،سيسخلاو،خنابسلاو،فوفلملاو،ةجزاطلامطامطلاو،سسفركلاو،رزجلاو،يلوكوربلاةعومجملاهذهيوحت

.اهريغو،ءارضخلا

:فايلألاهذهلةيحصلادئاوفللنايبيتأياميفو

ةيئاذغلافايلألانمًامارج13-10)مويلايفًامارج(40-30)وحنىلإةيئاذغلاةبجولايفاهتيمكةدايزدنعنزولاضفخىلعةدعاسملا-1

.(رعس1000لكل

.ةيمضهلاةانقلالخادقالزنالالهس،ًانيلزاربلالعجياّمم،ءاملااهصاصتماىلإًارظن،كاسمإلاةجلاعم-2

داومللءاعمألارادجضّرعتنمللقياّمم،ءاعمألالالختالضفلارورمنمعّرسُتاهنأل،نولوقلاناطرسبةباصإلانمناسنإلاةياقو-3

.ةنطرسملا

مسجلاجراخامهحرطللورتسلوكلاونوهدلاباهطابتراو،نهدلانماهاوتحمةلقببسبكلذو،بلقلاضارمأبةباصإلانمناسنإلاةياقو-4

.مدلايفزوكولجلاىوتسمميظنتيفمكحتلاىلعيركسلاضرمبنيباصملاةدعاسم-5

ةدروأيفخافتناثودحو،ءاعمألليلخادلارادجلابهكاكتحانمللقياّمم،زاربلاةنويلنمديزتاهنأل،ريساوبلابةباصإلانمناسنإلاةياقو-6

.ةدئازلادادسناىلإيدؤتدقيتلاتالضفلامكارتعنمتاهنأل،ةيدودلاةدئازلاباهتلانمناسنإلاةياقو-7

ءاملععفداموهو،نزولايفمكحتلاوةنمسلاةجلاعميفاهتيلعافتتبثأامدعبةصاخ،مويدعبًامويدادزيةيئاذغلافايلألابمامتهالاذخأ

ديزتالأبجي،نكلو.ةيئاذغلافايلألابةينغلاو(نوهدلاوتارديهوبركلاةليلقلا)تارعسلاةليلقلاةيئاذغلاتابجولالوانتىلعثحلاىلإةيذغتلا

ةيحصتافعاضمىلإيدؤيدقفايلألاهذهلوانتيفطارفإلانألمويلايفًامارج(45-35)ىلعنيدبلاصخشلاةيمحيفةيئاذغلافايلألاةيمك

ًارظنروفسوفلاو،ديدحلاو،مويسينغملاو،مويسلاكلاو،كنزلا:لثم،نداعملاضعبصقنضارعأروهظو،لاهسإلاو،ءاعمألادادسنا:اهنم،ةرطخ

قاذملاةذيذلةبجولالعجيالةيئاذغلافايلألالوانتيفطارفإلانأكلذىلإفضأ.زاربلاعممسجلاجراخاهحرطو،ةيئاذغلافايلألاباهطابتراىلإ

(Unpalatable)،جنشتلاو،نطبلاخافتناو،تازاغلانّوكتىلإيدؤياّمم،يمضهلازاهجلايفماعطلارّمختببسبصخشللتالكشملاضعببّبسيو.

:يتآلايفةنمسلاةجلاعموأنزولاصاقنإيفةيئاذغلافايلألالمعةقيرطصيخلتنكمي

.ةنمسللسيئرلابّبسُملاّدَعُتيتلاةقاطلابمسجلاّدمتاليهف،اذل.ةيرارحلاتارعسلانمةيئاذغلافايلألاولخت-1
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.ةليوطةّدمعبشلابصخشلارعشياّمم،ماعطلانمةدعملاغيرفتةيلمعةيئاذغلافايلألارخؤت-2

ةيمكنمللقياّمم،زاربلاعممسجلاجراخاهحرطتو،ءاعمألاوةدعملايفةدوجوملالورتسلوكلاونوهدلانماًءزجةيئاذغلافايلألاصتمت-3

.ةيئاذغلارصانعلانمءزجصاصتماعنمتءاعمألارادجىلعةلزاعةقبطةيئاذغلافايلألالكشت-4

،نافوشلاو،(حمقلاةلاخنةصاخ)بوبحلاةلاخنو،ةلماكلابوبحلاو،رمسألازبخلانمراثكإلابةبجولايفةيئاذغلافايلألاةيمكةدايزنكمي

،ءارضخلاايلوصافلاو،سسفركلاو،رزجلا:لثم،تاوارضخلاو،ءارضخلاةطلسلاو،ةرشقملاريغهكاوفلاو،تايلوقبلاو،ةلاخنلاقئاقرو،راشفلاو

.هضفخونزولايفمكحتلاىلعدعاستيتلاةيئاذغلافايلألابةينغلاةيذغألاضعب(لوألالصفلا،(2–1)لودجلاحضويو.فوفلملاو،سجربسألاو

.خافتناوأ،جنشتوأ،لاهسإثودحبنجتلكلذو،ةلوانتملاةيئاذغلافايلألاةيمكةدايزيفجّردتلابجيهنأركذُي

(HealthyFitnessDite)ةيحصلاةقاشرلاةيمح

؟ةيحصلاةقاشرلاةيمحةركفام

صاخشألانمنييالملااهتيحض–فسألل–عقييتلا،هتايحودرفلاةحصىلعةيلاحلاةيمحلاجماربمظعمراطخأبيعانتقاينعفددقل

.ةيئاذغلارصانعلانمهتاجاحلماكبنيدبلادّوزتاهنأل،ًايحصةنومأموةنزاوتمةيئاذغةيمحيهو،ةيحصلاةقاشرلاةيمحميمصتىلإ،ءاندبلا

ًاضافخناثدحتاهنأةيمحلاهذهلةزيمملاتافصلانمو،ةيئاذغلالئادبلاماظنو،يمرهلاءاذغلادشرملًاعبتةيحصلاةقاشرلاةيمحدادعإمتي

ةيمكلاثيحنم)ًاعيمجهتاجاحبنيدبلادّوزتاهنأامك،ةيداعلاةيئاذغلاةبجولالوانتدرجمبدئازلانزولاةدوعمدعينعيام،نيدبلانزويفًايجيردت

.تانيماتيفلاو،نداعملاو،نوهدلاو،تارديهوبركلاو،تانيتوربلانم(ةيعونلاو

.(تايوشنلا)تارديهوبركلانمةلدتعمتايمكو،ةيئاذغلاةميقلاةعفترملاتانيتوربلانمةيفاكتايمكبنيدبلاةيحصلاةقاشرلاةيمحدّوزت

تالضعلالثمتذإ،ةيمحلاقيبطتءانثأيفمّدهتلانمتالضعلاةلتكىلعةظفاحملاىلإتانيتوربلانمةيفاكتايمكبنيدبلاديوزتيفببسلاىزعيو

.هيفةدئازلانوهدللقارتحااهيفثدحييتلامسجلايفةسيئرلازكارملا

Oاهمدختسييأ)ةايحلايفًاديدجًابولسأاهفصوبةيحصلاةقاشرلاةيمحمادختسايفرارمتسالاعيطتسيصخشلانأركذلابريدجلاو

الامبو،ةمظتنمةروصبةلدتعملاةيضايرلاةطشنألاضعبةسراممعماهيلعةطيسبتاليدعتلاخدإةطيرش؛(ًادجةليوطةينمزةّدم

.عوبسألايفتاّرمعبرأوأثالث،مويلايفةقيقد30نعلقي

.دّدحمماعطيأنمهنامرحنود،هتبغربسحةيذغألانمةفلتخمفانصأرايتخانيدبللحيتتاهنأبةيحصلاةيمحلاهذهزّيمتت

؟ةيحصيهاذامل:ةقاشرلاةيمح

:ةيتآلابابسأللةيحصلابةيمحلاهذهتفصو

.ةقاطلاادعام(نداعملاو،تانيماتيفلاو،نوهدلاو،تارديهوبركلاو،تانيتوربلا)ةيئاذغلارصانعلانمًاعيمجهتاجاحبنيدبلااهديوزتـ1

ةداتعملاةيئاذغلاةبجولاىلإعوجرلاو،ةيمحلانعفقوتلادرجمبدئازلانزولاةدوععنمياّمم،دئازلانزولايفًايجيردتًاضافخنااهثادحإ-2

.(ةيعيبطلا)

ةعيرسلاةيمحلاجماربيفلاحلاوهامك،ةيدسجرارضأوأ،ةيحصتالكشمةيأثودحمدعنمضييملعساسأىلعةنمسلااهتجلاعم-3

.ةيراجتلا

ثودحعنمياّمم،ةيحصةيئاذغتاداعىلإاهرييغتىلعهتدعاسمو،اهعيمجةيحصلاريغةيئاذغلاهتاداعفّرعتنمنيدلبلااهنيكمت-4

.ةداتعملاةيئاذغلاةبجولالوانتءانثأىفىرخأةّرمةنمسلا
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.اهبققرُملماشيضايرجمانربدوجوىلإًارظن؛دئازلانزولاضفخاذكو،مدلايفلورتسلوكلاونوهدلاىوتسمضفخىلعةدعاسملا-5

،ةفلتخملامالعإلالئاسووتالجملاوبتكلااهلجّورتيتلاةيلاحلاةعيرسلاةيمحلاجماربمادختسانعةمجانلاةرطخلاةيحصلاتالكشملانإ

ببستيدقيذلارمألا،ناسنإلامسجلةيرورضلاةيئاذغلارصانعلاضعبنماهاوتحميفةيئاذغلاجماربلاهذهمظعمصقنببسبمويدعبًامويدادزت

،ايمينألاو،رعشلاطقاستو،ماظعلاةشاشهو،بلقلامخضتو،يدبكلاويولكلالشفلاو،خملاوبلقلاتاطلج:لثم،ةيحصلارارضألانمديدعلايف

.فاطملاةياهنيفةافولاثدحتدقو،ةبوبيغلاو،داهجإلاو

اهماهسإنعًالضف،ناسنإلاةحصىلعًادجةرطخ(رثكأوأعوبسألايفنامارجوليك)نزولايفًاعيرسًاضافخناثدحتيتلاةيمحلاجماربّدَعُت
-- وم--مت

اّمعمسجلايفةنزخملانوهدلاةيمكيفةدايزبّبسُتجماربلاهذهّنإف،ىرخأةرابعبو.اهمادختسانعفقوتلادرجمباعيرسدئازلانزولاةدوعيف

.ةيداعلاةيئاذغلاةبجولاىلإةدوعلادرجمبًاقباسناك

،ةيمحلاكرتدنعنزوللةعيرسةدوعًابلاغهعبتينزولايفعيرسلاضافخنالانإ»:لوقتيتلاةروهشملاةدعاقلاماقملااذهيفانرضحيو

.«(ةيعيبطلا)ةداتعملاةيئاذغلاةبجولاىلإعوجرلاو

ةفرعمو،اهمييقتلتالجملاوبتكلايفةروشنملاةيلاحلاةعيرسلاةيمحلاجماربمظعملةلماشةيملعةعجارمُتلمعدقف،هالعأركذاملةجيتنو

ُتّمق.هتايحىلعةرطخةيحصتالكشمةيأثادحإنودنمةيئاذغلارصانعلانمةيمويلاصخشلاتاجاحبءافوللاهتيافكىدمو،اهبويعواهايازم

ةيئاذغلاتاررقملاو،ةيئاذغلالئادبلاماظنو،يمرهلاءاذغلادشرمًلاعبتتالجملاوبتكلايفةروشنملاةيلاحلاةيمحلاجماربمظعممييقتبًاضيأ

ءاليإنودنم،عيرسلايداملاحبرلاىلإفدهت،ءاسنلاتالجميفةدراولاةصاخ،ةيلاحلاةيمحلاجماربمظعمنأيلنيبتدقو،(RDA)ةحرتقملا

تايصوتلاضعبعم،اهبويعواهايازمًاحضوم،مادختسالاةعئاشلاةيلاحلاةيمحلاجماربمظعمنعًاقحالثدحتأس).مامتهاىندأاهمدختسمةحص

.(اهمادختساةلاحيف

:ةيحصلاةقاشرلاةيمحايازملانايبيتأياميف

اهنإيأ،ةيئاذغلارصانعلانماهاوتحميفةنزاوتم(ةيئاذغتايمح)ةيئاذغ(ةمظنأ)جماربةّدعنمةيحصلاةقاشرلاةيمحفلأتت-1

ربكأةيرحصخشلااهحنمنعًالضف،تانيماتيفلاونداعملاو،تارديهوبركلاو،نوهدلاو،تانيتوربلانًماعيمجهتاجاحبمسجلادّوزت

.دويقةيأنودنماهيهتشييتلاةيذغألارايتخاهنكميثيحبرايتخالل

مظعمنأنيحيف،اهمدختسمبيصتدقةيحصتالكشموأ،ةيبناجضارعأةيأنعىأنمبةليوطةينمزةّدمجماربلاهذهمادختسانكمي-2

،ةحوتفملاةيمحلاو،ةرشعلامايألاةيمحو،زرألاةيمحو،ةيئايميكلاةيمحلا:لثم)تالجملاوبتكلايفةروشنملاةيلاحلاةيمحلاجمارب

تامارجوليك4ىلإلصي)نزولايفًاعيرسًاضافخناثدحتاهنأل،نيعوبسأوأعوبسأنمرثكأاهمادختسانكميال،(اهريغو،زوملاةيمحو

نزوللةعيرسةدوعو،نزولايًفاتقؤمًاضافخناثدحتقئارطلاهذهّنإيأ،ةيمحلاكرتدرجمبنزوللةعيرسةداعتساهعبتي،(عوبسألايف

.تالضعلاةدايزال،مسجلايفةينهدلاةجسنألاةيمكةدايزببسب،ةيمحلانعفقوتلادنعدئازلا

دئازلانزولاةدوعمدعينعييذلارمألا،(عوبسألايفمارجوليك1-5.0وحن)نزولايفًايجيردتًاضافخناةيحصلاةقاشرلاةيمحثدحت-3

.(ةيعيبطلا)ةداتعملاةيئاذغلاةبجولالوانتدرجتميل

وأ،ةتباثلاةجاردلابوكروأ،سنتلاوأ،ةحابسلاوأ،يرجلاوأ،عيرسلايشملا)ةلدتعملاةيضايرلاةطشنألاةسراممةداعةيمحلاقفاري-4

ةقيقد30لدعمبو،اهنمصلختلابغرييتلانوهدلاةيمكو،ةيحصلاهتلاحو،صخشلارمععمبسانتيامبو،مظتنموحنىلع(اهلثاميام

ةيضايرلاةطشنألاةسراممبًابلاغىصويو.عوبسألايفمارجوليك5.1وحنىلإلصيلعرسأةروصبنزولاصاقنإىلعدعاسياموهو.ًايموي

.نيتعاسوحنبءاشعلادعبيشملاوأ،ءاشعلاوءادغلانيبةلصافلاةدملالالخ

تالكشمةيأثودحنودنميلاثملانزولاىلعةظفاحملل؛ةّدعتاونسةيحصلاةقاشرلاةيمحجذامنضعبقيبطتيفرارمتسالانكمي-5

.ًاقحالدريسامك،(ةيذغألانمةديدجفانصأةفاضإ)اهيفتارييغتلاضعبثادحإةطيرش،ةيحص
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.يبطفارشإنودنمةيحصلاةقاشرلاةيمحمادختسانكمي-6

ىوتسمعافتراةلاحيفةلوانتملاضيبلاةيمكضفخةاعارمةطيرش؛ةيحصلاةقاشرلاةيمحقيبطتنيدبلاويداعلاصخشللنكمي-7

.مدلاطغضعافتراةلاحيفةلوانتملاحلملاةيمكنملالقإلاكلذكو،مدلايفلورتسلوكلا

نزولانمصلختلاىلعو،كاسمإلانمةياقولاىلعدعاستيتلاةيئاذغلافايلألانمةبسانمتايمكىلعةيحصلاةقاشرلاةيمحءاوتحا-8

.عبشلابًاساسحإصخشلايطعياّمم،مضهُتيكلةليوطةّدمىلإاهتجاحو،(تارعسلا)ةقاطلانماهاوتحمرقفىلإًارظن،دئازلا

ةفاضإبكلذو،يلاثملانزولاىلإلوصولادعبيأ،اهقيبطتنمءاهتنالادعب،ةيحصلاةقاشرلاةيمحجذامنضعبىلعتاليدعتءارجإنكمي-9

.هللاةئيشمبًاقحالدريسامكةليوطةينمزددُمهمادختسانكميةايحلايفًاديدجًابولسأحبصتيكل،اهيلإةديدجةيذغأ

ةيحصلاةقاشرلاةيمحءدبلبقةمهمتاميلعت

.ةيحصلاةيمحلايفةحضوُملاةيذغألاوهطءانثأيف–ةبغرلابسح–ةصلصلاوأ،نوميللاوأ،لخلاوأ،لباوتلاةفاضإ-1

رئاصعلاو،ةيزاغلاتابورشملاو،ركسلابةينغلاةيذغألاو،ةذوبلاو،رئاطفلاو،ىبرملاو،تايلحملاو،تليولحلالوانتنعًايئاهنعانتمالا-2

.ةيحصلاةقاشرلاةيمحمادختساءانثأيف،ركسلابةالحملا

.ًايمويباوكأ(3-2)برشو،ياشلاىلإنوميللاةفاضإنكميو.ركسنودنمةوهقلاوأياشلاو،تيزنودنمءارضخلاةطلسلالوانت-3

.صقنوأةدايزنودنمةيئاذغلاةبجولايفةدّدحملاةيذغألاتايمكبماتلامازتلالا-4

.تيزلايفةيلقملاكلتوأ،نوهدلابةينغلاةيذغألالوانتبنجتو،ناكمإلاردقماعطلاىلإةدبزلاوأ،تويزلاوأ،نوهدلاةفاضإمدع-5

.هوهطلبقجاجدلادلجعزنو،نهدلاةليلقلاموحللامادختساةيناكمإ-6

.هكاوفلاركسادعام،(ماترابسإلا)ليردناكلاوأنيراكسلالثمياشلاوأةوهقللةيعانصلاتايلحملاةفاضإةيناكمإ-7

.روطفلالبقحابصلايف،رشؤملايذنازيملاال،يمقرلانازيملامادختسابنزولاةعباتمبوجو-8

.ةعيرسلاةيذغألاةصاخ،تابجولانيبةيذغألالوانتنعًايئاهنعانتمالا-9

.نوهدلابينغهنأل،نأضلامحلكلذنمىنثتسيو،سيتلاوأ،لجعلاوأ،رقبلامحلىلع–رمحألامحللامادختساةلاحيف–راصتقالا-10

.هللاةئيشمبًاقحالدريسامك–ناكمإلاردق–راخبلاوأقلسلابزرألاوتاوارضخلاوهط-11

.ماعطلالوانتءانثأيفءاملابرشنععانتمالا-12

نوهدلاةيمكةفرعملاهيناعييتلاةنمسلاةجردديدحتو،ةقاطلانمهتجاحباسحب–ةقاشرلاةيمحقيبطتءدبلبق–صخشلامايق-13

.لوطلاىلإةبسنلابيلاثملانزولالوادجىلإعوجرلاكلذىلعدعاسيو،اهنمصلختلابجييتلا(تامارجوليكلاددع)

يدتريوهوهسفننزوبنيدبلاىصويو.نزولاضافخنايفجّردتلاةعباتمل؛ةقاشرلاةيمحقيبطتلالخًايمويهسفننزوبصخشلامايق-14

ءامنمريثكدقفببسبةيمحلاقيبطتنمىلوألامايألالالخًاعيرسنوكينزولانادقفّنأبًاملع،ًايمقرًانازيمًامدختسم،ةفيفخسبالم

رّدقت)مسجلاتانيتوربنمليلقو،(%25وحنبمسجلانهدرّدقي)مسجلانهدنمةطسوتمةيمكو،(%70وحنبمسجلاءامرّدقي)مسجلا

.نزولاضفخنمىلوألامايألالالخدبكلاوتالضعلانيجوكيلجلللحتثدحيامك.(%5وحنبمسجلاتانيتورب

.ةيمحلاقيبطتءانثأيف–ًافنآركذامك–ًايمويةلدتعملاةيضايرلانيرامتلاةسرامم-15
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،ةيربخملاليلاحتلاوةيريرسلاصوحفلاضعبلمعل،ةقاشرلاةيمحقيبطتءانثأيفةيضَرَمضارعأةيأبروعشلالاحيفبيبطلاةعجارم-16

نمةدحاوةبحلوانت–ًانايحأ–نكميو،ةيمحلاماظنيفاللخثدحيكلذنأل،ةيئاذغلاتابجولانيبةيذغألالوانتنًعايئاهنعانتمالا-17

.ةمراصلاةيمحلاقيبطتلاحيفةصاخ،نداعملاوتانيماتيفلا

ةيحصلاةقاشرلاةيمحنمجذامن

تاونسلةيذغتلاوةيذغألامولعلاجميفةيثحبلاوةيسيردتلايتربخعقاونماهتددعأدقُتنكةيحصلاةقاشرلاةيمحلجذامنةسمخدجوت

يفبغرييتلانهدلاةيمكو،ةيحصلاهتلاحعمبسانتيو،هبغرييذلاجذومنلارايتخادئازلانزولايذوأنيدبلاصخشللنكميو.ةديدع

ةيكيرمألاةدحتملاتايالولايفةعارزلاةيريدمهتردصأيذلايمرهلاءاذغلادشرمبًاداشرتساةسمخلاجذامنلاهذهُتددعأدقو.اهنمصلختلا

(1992U.S DepartmentOf Agriculture)،ةحصلاةمدخوةيكيرمألاءاذغلاةيعمجمضتيتلاةكرتشملاةنجللاهتردصأيذلاةيئاذغلالئادبلاماظنو

.ةيكيرمألاةماعلا

ديوزتنمضيةيئاذغلالئادبلاماظنويمرهلاءاذغلادشرمًلاعبتةيئاذغتايمحميمصتنأىلعاوعمجأءابطألاوةيذغتلاءاملعنأركذُي

.ةيدسجتالكشموأةيحصرارضأةيأيفببستلانودنم،ةقاطلاجاتنإوومنللةيرورضلاةيئاذغلارصانعلانماهعيمجةيمويلاهتاجاحبصخشلا

:يهف،ةيحصلاةقاشرلاةيمحلةحرتقملاةسمخلاجذامنلااّمأ

.رعس1000ـلاةيمح–

.ةعباتتملاةيمحلا–

.ناضمرةيمح–

.نييتابنلاةيمح–

.(ةيساقلا)ةمراصلاةيمحلا–

.اهنملكلنايبيتأياميفو

(1000KealDite)رعس1000ـلاةيمحأ

،تارديهوبركلاو،نيتوربلانماهعيمجهتاجاحبنيدبلادّوزتيهف،اذل.ةيئاذغلالئادبلاماظنويمرهلاءاذغلادشرملًاعبتةيمحلاهذهتمّمُص

رعس1000لاةيمحزّيمتت.مسجلايفدئازلانزولانمصلختللكلذو،امًاعونليلقتايوشنلانماهاوتحمنكلو،نداعملاوتانيماتيفلاو،نوهدلاو

ثودحىلإتاساردلاتراشأدقف.مّدهتلانممسجلاتالضعىلعةظفاحمللكلذو،ةعفترملاةيئاذغلاةميقلاتاذتانيتوربلانمعفترملااهاوتحمب

ىلعةظفاحملاّنأامك.ًايمويةلوانتملاةقاطلاةيدودحمىلإًارظن،ةيمحلاقيبطتءانثأيف(تالضعلاةصاخ)مسجلاةجسنأمظعملمّدهتورشكت

.نوهدلاقرحهيفثدحييذلاسيئرلازكرملايهتالضعلانإثيح،مسجلايفةدئازلانوهدللقارتحاثودحنمضيمّدهتلانممسجلاتالضع

رّدقتنيذلاءاندبللًادجةبسانمةيمحلاهذهّدَعُتو.عوبسألايفدحاومارجوليكهرادقمنزولايفًاضافخناثدحيرعس1000ـلاةيمحقيبطتّنإ

لقأةقاطلانمةيمويلانهتاجاحنألروكذلانمرثكأثانإلامئالتيهو،ًايمويرعس(2400-1600)وحنبةيداعلاةلاحلايفةقاطلانممهتاجاح

.روكذلاةجاحنم
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:اهزربأ،رعس1000ـلاةيمحلةديدعايازمدجوت

دعبيو،اهلضفييتلاةيذغألافانصأرايتخايفةريبكةيرحنيدبلايطعييذلارمألا،ةعونتملاةيذغألانمةريثكتاعومجمىلعاهؤاوتحا-1

.ةيمحلاقيبطتءانثأيفرجضلاوأللملابروعشلاهنع

فوخلانودنيدبلاصخشلاوميلسلاصخشللةبسانمّدَعُتيهف،اذل.نداعملاوتانيماتيفلاونيتوربلانمهتاجاحلماكبنيدبلااهديوزت-2

.ةيدسجرارضأوأ،ةيحصتالكشمةيأثودحنم

ةيئاذغلاةبجولالوانتوةيمحلانعفقوتلادرجمبدئازلانزولاةدوعنودلوحييذلارمألا،ًايجيردتدئازلانزولاضفخىلعلمعلا-3

.ةداتعملا

،تاونسةّدعلًاتباثًايئاذغًاماظنحبصتدقيلاثملانزولاىلإلوصولادعبو.رهشأ(3-2)ىلإلصتةليوطةّدمةيمحلاقيبطتةيناكمإ-4

:ةيمحلاهذهىلإةيتآلاةيذغألاةفاضإيأ؛(9–14)لودجلارظنا،اهيلإًايمويرعس400ةفاضإةطيرش

.يدابزلانبلوأ،نبللاوأ،نهدلاليلقلابيلحلانم(ًامارج240)دحاوبوك•

.ةهكافةبح•

O%2تايوشنلانماهريغوأ،ةنوركملاوأ،زرألانم(مارج200)دحاوبوكوأ،يدلبلاّربلازبخنم(ًامارج50)فيغر.

.ةيبلهملاو،درتسكلاك:تايلحملانمةريغصةيدبزوأ،ةريغصةريطفوأ،ةريغصكيكةعطق•

.ماعطلاوهطلاتيزلانم(تامارج10)ناتريغصناتقعلم•

رعس1000ـلاةيمحءدبلبقةمهمتاداشرإ

:(9–14)لودجلارظنا،ةيمحلاهذهءدبلبقةقدباهبمازتلالابجييتلاةمهملاتاداشرإلاضعبيتأياميف

.نوهدلاولورتسلوكلابهانغىلإًارظن،جاجدلانعدلجلاعزن-1

زرألادادعإةلاحيفنكلو.تاوارضخلاوزرألاوهطيف،(9–14لودجلا)ةيمحلايفاهركذدراولا(تامارج10(تيزلايتقعلممادختسا-2

يفةبئاذلاتانيماتيفلابنيدبلاديوزتلًايساسأًاردصمتيزلاّدَعُيذإ؛زبخةعطقىلعهنهدبتيزلافاضي،(هيتوس)قلسلابتاوارضخلاو

.كيلونيللاضمحو(ـه،كل،د،أتانيماتيف)نهدلا

.محللانعةيئرملانوهدلاةلازإىلعصرحلاو،نهدلانمةيلاخلاموحللامادختسا-3

.ةيذغألانمفنصلكلةيمحلايفةدّدحملاةيذغألاتايمكبلماكلامازتلالا-4

.سكعلاو،ءادغلاةبجوناكمءاشعلاةبجولالحإةيناكمإ-5

.اذكهو،رمحأًامحلثلاثلامويلايفو،ًاكمسيناثلامويلايفلوانتتنألضفيهنإف

،ةتباثلاةجاردلابوكروأ،ةحابسلاوأ،يرجلاوأ،عيرسلايشملا)ةيحصلاةلاحلاورمعللةبسانملاةلدتعملاةيضايرلاةطشنألاةسرامم-7

ىلإلصينزولايفًاضافخناثدحيًايمويةقيقد30لدعمبةيضايرلاةطشنألاةسراممعمةيمحلاهذهقيبطتّنأنّيبتدقف.(اهلثامياموأ

ةريبكةيمكقرحنامضلةضايرلاةسراممءانثأيفقّرعتلاوداهجإلاةلحرمىلإلصينأصخشلاىلعنيعتيو.ًايعوبسأمارجوليك5.1وحن

.مسجلايفةدئازلانوهدلانم

.ءاملابرشنمراثكإلا-8

ركسةقعلملداعتةدحاوةّبحّنإذإ؛ةوهقلاوياشلاةيلحتل(ميترابسإلاوأ،ليردناكلاوأ،نيراكسلا)ةيعانصلاتايلحملامادختساةيناكما-9

.ةريغص
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بأنفسو،تياديسبيب)تيادلاتابورشم:لثم،ةقاطلانمةيلاخلاتابورشملاوةيذغألانماهبغرييتلاةيمكلالوانتبنيدبللحامسلا-10

(مويلايفةدحاوةقعلم)واكاكلاقوحسمو،لدرخلاو،موثلاو،لصبلاو،تاراهبلاو،لخلاو،نوميللاو؛ةيزاغلاهايملاو،(امهلثاميامو،تياد

.لجفلاو،سفركلاو،مورشملاو،رايخلا:لثم(مويلايفطقفدحاوبوكىلعديزيال)تاوارضخلاضعبو:ىلحملاريغ

.ءامصلاددغلايفتابارطضادوجومدعو،بلقلاودسجلاةمالسنمدكأتلل،ةيمحلاءدبلبقبيبطلاةراشتسا-11

"نيديلاغلابلاصخشللرعس1000ـلاةيمح.(9ـ14)لودجلا

Oًارعس75اتقعلموأ،ةافصملاةنوتلانمةريغصةبلعوأ،مسدلاليلقلانبجلاوأ،مولحلانبجنمًامارج30وأ،ًاديجةقولسمةدحاوةضيب

.ينادوسلالوفلاةدبزنم(ًامارج30)ةدئام

ارعس45.يدابزةبلعوأ،نبللاوأ،نهدلاليلقلابيلحلانم(ًامارج120)بوك2ه

ارهس".ةالحملاريغ(سكلفنروك)ةرذلاوأحمقلاقئاقرنمبوك%4وأ،تسوتلازبخنمةحيرشوأ،(ًامارج25)يدلبّربفيغر%4ه

ارعس275ةضبقمجح)رمحألامحللانمًامارج150وأ،ةيوشمةجاجد2وأ،(مارجوليك3ةنزةكمس)يوشملاكمسلانمًامارج150ه

.ةافصملاةنوتلاوأ،يربمجلاوأ،هيليفلاكمسنمًامارج150وأ،(كيتسحئارشوأ،ةتفكوأ،بابكوأ،لاصوأ:ديلا

ارعس"،زوموأاجنامةبح2وأ،(ًامارج120)ةهكافلاريصعنمبوك2وأ،(يويك،ةفاوج،خوخ،لاقترب،ىرثمك،حافت)ةهكافةبحم

ًافنصرتخا)قوقربوأشمشمتابح4وأ،زركوأبنعةبح12وأ،رمتتابح(3-2)وأ،ةريغصماّمشةّبحألاوأ،ةلوارفبوكوأ

ارمسةاتوأ،ةيمابوأ،اسوكوأ،خنابسوأ،ايبولوأ،ءارضخءالزابوأ،ءارضخايلوصاف)ةوهطملاتاوارضخلانم(مارج100)بوك/2ه

.ناكمإلاردقتيزلاةفاضإمدعىعاريو،(طيبنرقوأ،بنرك

ارعس80.يدلبّربفيغر%4وأ،ةيوشمةريغصسطاطبةبحوأ،ةنوركملاوأ،زرألانم(مارج100)بوك2ه

Oرفصنودنم(لخلاوتاراهبلاونوميللاةفاضإنكميو،سخو،رزجو،رايخو،مطامطعطق)ءارضخلاةطلسلانمريغص(بوك)قبط

.تيز

ًارعس45

.نهدلاليلقلا(ًامارج120)يدابزلانبلوأ،نهدلاليلقلانبللانم(ًامارج120)بوك2ه

ارعس19كمسلانمًامارج60وأ،(كيتسحئارشوأ،ةتفكوأ،بابكوأ،لاصوأ:ديلاةضبقمجح2)يوشملارمحألامحللانمًامارج60ه

وأهيليفلاكمسنمًامارج60وأ،ًاديجناتقولسمناتضيبوأ،ةيوشمةجاجدردصوأ،ذخفوأ،(ًامارج150ةنزةكمس)يوشملا

.يربمجلا
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ارعس25.ناكمإلاردقتيزلاةفاضإنودنم(هالعأةروكذملاعاونألا)ةوهطملاتاوارضخلانم(مارج100)بوك2ه

رفص.(هالعأةحضوماهتانّوكم)تيزنودنمءارضخلاةطلسلانمريغص(بوك)قبطه

ًارعس80-تتجمع

،حلمملاشهلاقيقرلاتيوكسبلانمتابح(6-5)وأ،ةريغصةريطفوأ،ةريغصكيكةعطقوأ،(ًامارج25)يدلبّربفيغر%4ه

ةيلقملاسطاطبلاعباصأنمتابح10وأ،راشفباوكأ3وأ،ةيوشمةريغصةرذ(سونرع)زوكوأ،كيكنابلاةريطفنمناتعطقوأ

.(سبشلا)سطاطبلاقئاقرنمةبح15وأ،(ًامارج45)

1050 مع

مك:ايمويةلوانتملاتارعسلايلامجإ

ارعس

ةعباتتملاةيمحلاب

رصانعلانمًاعيمجهتاجاحبنيديلاديوزتنامضلكلذو،ةيئاذغلالئادبلاماظنو،يمرهلاءاذغلادشرمىلعًاساسأةعباتتملاةيمحلادمتعت

بّبسُتالو،ًايحصةنومأمةعباتتملاةيمحلاّدَعُت،اذهل.(تانيماتيفلاو،نداعملاو،نوهدلاو،تارديهوبركلاو،تانيتوربلا)مسجلامزلتيتلاةيئاذغلا

.ناسنإللررضيأ

ةيمكةدايزكلذيلي،ةظوحلمةروصبنزولاصاقنإةيغب؛ةّدعًامايأتارعسلانمةليلقتايمكبنيدبلاديوزتىلعةعباتتملاةيمحلالمعت

ةّرمتارعسلانمةليلقتايمكلوانتىلإةدوعلامث،نزولاضافخنافقوتىلإيدؤياموهو،ةليلقلاتارعسلاىلعدوعتلانممسجلاعنملتارعسلا

.نزولايفديدجصقنثادحإلىرخا

ثدحيةيئاذغلاتايمحلاهذهعباتتنكلو،ةدحاولاةرودلايفًامارجوليك(12-6)هرادقمنزولايفًاضافخناةعباتتملاةيمحلاثدحتنأعقوتي

،ةيئاذغلاةميقلاةعفترملاةيناويحلاتانيتوربلانمةريبكةيمكىلعةيمحلاهذهيوتحت.رهشأةتسيفًامارجوليك(48-40)هرادقمًاضافخنا

(تارديهوبركلا)تايوشنلانمةبسانمتايمكىلعيوتحتامك.مسجلايفةدئازلانوهدلاقرحلسيئرلازكرملاّدَعُتيتلاتالضعلانيوكتلةيرورضلا

.نوهدلاو

نعفقوتلادنعنزولايفةدايزثودحمدعنمضييذلارمألا،نزولايف(عيرسريغ)ًايجيردتًاضافخناثدحتاهنأبةعباتتملاةيمحلازّيمتت

1500وحن)ةنزاوتمةيئاذغتابجولوانتةعباتتملاةيمحللةدحاوةرودقيبطتنمءاهتنالادعبىصويو.ةداتعملاةيئاذغلاةبجولاىلإةدوعلاو،ةيمحلا

،ةيحصلاةلاحلاورمعللةبسانملاةيضايرلاةطشنألاةسراممعم،ةطيسبلاتايركسلاو،ةيلقملاةيذغألاو،نوهدلانمىوتحملاةليلقو،(ًايمويرعس

يتلاةيذغألافانصأرايتخالةريبكةيرحنيدبلااهحنمبًاضيأةعباتتملاةيمحلازيمتت.ةلسلاةركوأ،ةحابسلاوأ،يراجلاوأ،عيرسلايشملا:لثم

.مادختسالاءانثأيفرجضلاوأللملابروعشلاهنعدعبُياّمم،اهلضفي

ةعباتتملاةيمحلامادختساةقيرط

:يتآلاوحنلاىلعةعباتتملاةيمحلاقيبطتةقيرطنايبنكمي

رظنا،عبارلاو،ثلاثلاو،يناثلاو،لوألامويلايفاهمادختسايأ،ةيلاتتممايأةعبرأةّدمرعس800يوحتيتلاةيئاذغلاةيمحلاقيبطتبءدبلا-1

.(10–14)لودجلا

يأ،ةيلاتتممايأةسمخةدم،ًايمويًارعس950وحنىلعةيوتحملاةيئاذغلاةيمحلاقيبطتقيرطنعًايمويةلوانتملاتارعسلاةيمكةدايز-2

.(11–14) لودجلارظنا،عساتلاو،نماثلاو،عباسلاو،سداسلاو،سماخلا:مويلايفاهمادختسا
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يأ،ةيلاتتممايأةعبرأةّدمًايمويرعس1200وحنىلعةيوتحملاةيئاذغلاةيمحلاقيبطتقيرطنعًايمويةلوانتملاتارعسلاةيمكةدايز-3

.(12–14)لودجلارظنا،رشعثلاثلاو،رشعيناثلاو،رشعيداحلاو،رشاعلا:مويلايفاهمادختسا

مايأةسمخةّدمًايمويًارعس950وحنىلعةيوتحملاةيئاذغلاةيمحلاقيبطتةداعإبًايمويةلوانتملاتارعسلاةيمكيفيجيردتلاضفخلا-4

.(11–14)لودجلارظنا،رشعنماثلاو،رشععباسلاو،رشعسداسلاو،رشعسماخلاو،رشععبارلامويلايفاهمادختسايأ،ةيلاتتم

اهمادختسايأ،ةيلاتتممايأةعبرأةّدمرعس800وحنىلعةيوتحملاةيئاذغلاةيمحلاقيبطتةداعإبةلوانتملاتارعسلاضفخيفرارمتسالا-5

. ( 10–14) لودجلارظنا،نيرشعلاويناثلاو،نيرشعلاويداحلاو،نيرشعلاو،رشععساتلا:مويلايف

:مويلايفاهمادختسايأ،ةيلاتتممايأةسمخةّدمًايمويرعس950وحنىلعةيوتحملاةيئاذغلاةيمحلاقيبطتةداعإبتارعسلاةيمكةدايز-6

.(11–14) لودجلارظنا،نيرشعلاوعباسلاو،نيرشعلاوسداسلاو،نيرشعلاوسماخلاو،نيرشعلاوعبارلاو،نيرشعلاوثلاثلا

لوانتي،نيعوبسأةّدمةحارلانمًاطسقلانيهنإف،ةلصاوتمًاموي27ترمتسايتلا(ىلوألاةرودلا)ةرودلاهذهقيبطتنمنيدبلاءاهتنادعب-7

ًاموي27قرغتستةيناثةرودأدبيكلذدعب.(13–14)لودجلايفحضوموهامكرعس1500يوحتيتلاةداتعملاةيئاذغلاةبجولااهلالخ

اهيلي،(ًارعس950ّمث،رعس800ّمث،ًارعس950ّمث،1200ّمث،ًارعس950ّمث،رعس800)هالعأةروكذملااهسفنةيئاذغلاتايمحلامادختساب

ةعباتتملاةيمحلاحاجننأركذلابريدجلاو.اذكهو،رعس1500يوحتيتلاةداتعملاةيئاذغلاةبجولااهلالخلوانتي،نيعوبسأةّدمةحارةرتف

،ًاموي27ةّدمىرخأةيمحةرودمث،نيعوبسأةّدمةحارةرتفاهيلي،ًاموي27ةّدمةيمحةروديأ؛تارودلا(بقاعت)عباتتىلعًاساسأفقوتي

.بوغرملايلاثملانزولاىلإنيدبلالصيىتحاذكهو،نيعوبسأةّدمةحارةرتفاهيلي

:يتآلايفةيمحلاهذهقيبطتةقيرطصيخلتنكمي

.مايأ4ةّدمهلرعس800ىلعةيوتحمةيمح-1

.مايأ5ةّدمهكًارعس950ىلعةيوتحمةيمح-2

.مايأ4ةّدمهلرعس1200ىلعةيوتحمةيمح-3

ايأ5ةّدمهلرعس950ىلعةيوتحمةيمح-4
م

.مايأ4ةّدمهلرعس800ىلعةيوتحمةيمح-5

.مايأ5ةّدمهكًارعس950ىلعةيوتحمةيمح-6

27ةّدمةيناثةرودّمث-(ةحارلاةرتف)نيعوبسأةّدمًايمويرعس1500يوحتيتلاةداتعملاةيئاذغلاةبجولالوانتىلإةدوعلاكلذيلي

نزولا)هلوطوهرمعلبسانملايلاثملانزولاىلإنيدبلالصينأىلإاذكهو،ًاموي27ةّدمةثلاثةرودّمثهبنيعوبسأةّدمةحارةرتفّمثهبًاموي

.(بوغرملا

يئاذغلاةيمحلاقيبطتنعةرشابمفقوتلاهيلعنّيعتي،ذئدنع.عبرأوأ،ثالثوأ،نيتروددعبيلاثملانزولاىلإنيدبلالصيدق•

لودجلارظنا،ًايمويرعس1500ىلعتارعسلانماهاوتحميفديزتاليتلاةداتعملاةيئاذغلاهتبجولوانتىلإةدوعلاو،ةعباتتملا

دعبةايحلايفًاديدجًاطمنحبصتنأنكميًايمويرعس1500يوحتيتلاةنزاوتملاةيئاذغلاةبجولانإف،ىرخأةرابعبو.(3-1)

،ةقيقد30نعلقياللدعمبةلدتعملاةضايرلاةسراممىلعصرحلاعم،ةليوطةينمزددُماهقيبطتنكميذإ،ةيمحلانمءاهتنالا

.عوبسألايفتاّرمعبرأوأيثالث
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ةعباتتملاةيمحلاءدبلبقةمهمتاداشرإ

:ةيمحلاقيبطتءدبلبقةقدباهبمازتلالابجييتلاةمهملاتاداشرإلاضعبهذه

.نوهدلاولورتسلوكلابهانغىلإًارظن،جاجدلانعدلجلاعزن-

.ةيئرملانوهدلاةلازإىلعصرحلاو،نهدلانمةيلاخلاموحللامادختسا-2

.ناكمإلاردق(هيتوس)قلسلابتاوارضخلاوهط-3

.ةيذغألانمفنصلكلةيئاذغلاتايمحلايفةدّدحملاةيذغألاتايمكبماتلامازتلالا-4

.سكعلاو،ءادغلاةبجوناكمءاشعلاةبجولالحإةيناكمإ-5

،ًاجاجدلوألامويلايفتلوانتاذإ،ًالثمف.موحللاةصاخ،مويدعبًاموياهسفنةعومجملانمةيذغألافانصأيفعيونتلانسحتسملانم-6

.اذكهو،رمحأًامحلثلاثلامويلايفو،ًاكمسيناثلامويلايفلوانتتنألضفيهنإف

وأ،ةتباثلاةجاردلابوكروأ،ةحابسلاوأ،يرجلاوأ،عيرسلايشملا)ةيحصلاةلاحلاورمعللةبسانملاةلدتعملاةيضايرلاةطشنألاةسرامم-7

دئازلانزولاضافخنالدعمنمديزيًايمويةقيقد30لدعمبةيضايرلاةطشنألاةسراممعمةيمحلاهذهقيبطتنأنّيبتدقف.(اهلثاميام

نوهدلانمةريبكةيمكقرحنامضلةضايرلاةسراممءانثأيفقّرعتلاوداهجإلاةلحرمىلإلصينأصخشلاىلعنّيعتيو.مسجلايف

.مسجلايفةدئازلا

ركسةقعلملداعتةدحاوةّبحّنإذإ؛ةوهقلاوياشلاةيلحتل(ميترابسإلاوأ،ليردناكلاوأ،نيراكسلا)ةيعانصلاتايلحملامادختساةيناكمإ-8

.ةريغص

.ءامصلاددغلايفتابارطضادوجومدعو،بلقلاودسجلاةمالسنمدكأتلل؛ةيمحلاءدبلبقبيبطلاةراشتسا-9

.(مويلايفباوكأ8-6نعلقتال)ًايمويءاملانمةيفاكتايمكبرش-10

بأنفسو،تياديسبيب)تيادلاتابورشم:لثم،ةقاطلانمةيلاخلاتابورشملاوةيذغألانماهبغرييتلاةيمكلالوانتبنيدبللحامسلا-11

.(تياد)ادوصلاو،ةيزاغلاهايملاو،(امهلثاميامو،تياد

مهم)طقفةدّدحملاةيمكلابسحتيزلاةفاضإبحامسلاو،ًارعس950ورعس800ىلعنيتيوتحملانيتيمحلاريضحتدنعتيزلاةفاضإمدعـ12

.رعس1500ورعس1200ىلعنيتيوتحملانيتيمحلايف(ًادج

ةبجولايفاهيلعداتعملاتايمكلاب،هوهطوماعطلادادعإءانثأيفسسفركلاو،موثلاو،لصبلاو،لخلاو،تاراهبلاو،حلملاةفاضإةيناكمإـ13

.(ةيعيبطلا)ةداتعملا

،تايركسلابةينغلاةيذغألالوانتنم–ناكمإلاردق–لالقإلابجي،هيفبوغرملايلاثملانزولاغولبو،ةيئاذغلاةيمحلانمءاهتنالادعب-14

تابورشملاو،ركسلااهيلإفاضملارئاصعلاو،ةظوبلاو،ةفانكلاو،رئاطفلاو،ىبرملاو،لسعلاو،ركسلاو،تايلحملاو،تايولحلا:لثم

ةينغلاةيذغألانملالقإلاكلذكو،ركسلااهيلإفاضملاةيذغألانماهريغو،(اهلثاميامو،ادنريملاو،بأنفسلاو،يسبيبلا:لثم)ةيزاغلا

،تيزلايفةيلقملاةيذغألاةصاخ،نوهدلاب
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نمو،عبارلامويلاىتحلوألامويلانممدختست،غلابلاصخشلل(رعس800)ةقاطلاةليلقةيئاذغةيمح،(10-14)لودجلا
الم......

.نيرشعلاويناثلامويلاىلإرشععساتلامويلا

ةقالحلات-ملوكامكو

.(ماياةعبراةدملايمويرركي)روطفلا

(رعس)

ًادعس2.60.../2/1وأ،تويفتسليحةتح/2وأ،راقتالةت رعسلل.امهنميأنمريصع(امارج120)بوك%2وأ،تورفبيرجةّبحأل2وأ،لاقتربةبحو

ًارعس75.نهدلاليلقلانبجلانمًامارج30وأ،اديجةقولسمةضيبه

ارعس80.ةالحملاريغ(سكلفنروك)حمقلاوأةرذلاقئاقرنمبوك%4وأ،يدلبلاّربلازبخنم(ًامارج25)فيغر%4ه

رفص.ركسنودنمةوهقوأياش•

.- ةضبقمجح)رمحألامحللانمًامارج150وأ،ةيوشمةجاجد2وأ،(مارجوليك3ةنزةكمس)يوشملاكمسلانمًامارج150ه

ارعس275ًامارج150وأ)(لورتسلوكلاعافترامدعةلاحيف)ًاديجناتقولسمناتضيبضيبوأ،(كيتسيتحئارشوأ،ةتفكوأ،بابكوأ،لاصوأ:ديلا

.ةافصملاةنوتلاوأ،يربمجلاوأ،هيليفلاكمسنم

ارعس25.(تاوارضخلانمرخآعونيأوأ،ءارضخايلوصاف)ةقولسملاتاوارضخلانم(مارج100)بوك2ه

ًارعس80.يدلبلاّربلازبخنم(ًامارج25)فيغر4ه

رفص.ركسنودنمةوهقوأياش•

ةقالحلا

(رعس)

.رمحألامحللانمًامارج90وأ،ةيوشمةجاجد4وأ،(مارج200ةنزةكمس)يوشملاكمسلانمًامارج90ه

ًارعس165ةنوتلاوأ،يربمجلاوأ،هيليفلاكمسنمًامارج90وأ،(كيتسحئارشوأ،ةتفكوأ،بابكوأ،لاصوأ:ديلاةضبقمجح%2)ه

.ةافصملا

ارعس25.(تاراهبلاونوميللاةفاضإنكميو،سخو،رزجو،رايخو،مطامطعطق)تيزنودنمءارضخلاةطلسلانمريغص(بوكوأ)قبط•

ارعس60.امهنميأنمريصع(ًامارج120)بوك2وأ،تورفبيرجةبح2وأ،لاقتربةبحه

رفص.ركسنودنمةوهقوأياش•

ًارعس845.ًايمويةلوانتملاتارعسلايلامجإ•

مويلايفو،ًاكمسيناثلامويلايفلوانتتنألضفيهنإف،ًاجاجدلوألامويلايفتلوانتاذإيأ:مويفلـعبلامويموحللايفعيونتلابىلصوبالم

ايلوصافلالدبةيخولملاوأ،بنركلاوأ،طيبنرقلاوأ،خنابسلاوأ،ءارضخلاءالزابلاوأ،ايبوللامادختسانكميو.اذكهو،رمحأًامحلثلاثلا

.ءارضخلا
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مويلاىتحسماخلامويلانممدختست،نيديلاغلابلاصخشلل(ارعس950)ةقاطلاةليلقةيئاذغةيمح،(11-14)لودجلا
الم.......

.نيرشعلاوعباسلامويلاىلإنيرشعلاوثلاثلامويلانمو،رشعنماثلامويلاىلإرشععبارلامويلانمو،عساتلا

ةقالحلا

.روطفلا

(رعس)

ارعس45.نهدلاةليلقيدابزةبلعوأ،نهدلاليلقلانبللاوأ،بيلحلانم(ًامارج120)بوك2ه

ًارعس75.نهدلاليلقلاضيبألانبجلاوأ،مولحلانبجنمًامارج30وأ،ًاديجةقولسمةضيب•

O2ارعس60.تورفبيرجلاريصعوأ،لاقتربلاريصعنم(ًامارج120)بوك

ارعس80.ةالحملاريغ(سكلفنروك)حمقلاوأةرذلاقئاقرنمبوك%4وأ،يدلبلاّربلازبخنم(ًامارج25)فيغر4ه

Oرفص.(ميترابسإلاوأ،ليردناكلاوأ،نيراكسلا:لثم،ةيعانصلاتايلحملامادختسانكمي)ركسنودنمةوهقوأياش

ةقالحلا

.عارتقالا

(رعس)

O150صمجح)رمحألامحللانمًامارج150وأ،ةيوشمةجاجد2وأ،(مارجوليك%3ةنزةكمس)يوشملاكمسلانمًامارج

ارعس150275وأ،(لورتسلوكلاعافترامدعةلاحيف)ًاديجناتقولسمناتضيبوأ،(كيتسحئارشوأ،ةتفكوأ،بابكوأ،لاصوأ:ديلاةضبق

.ةافصملاةنوتلاوأ،يربمجلاوأ،هيليفلاكمسنمًامارج

،بنركوأ،ايبولوأ،ةيمابوأ،اسوكوأ،خنابسوأ،ءالزابوأ،ءارضخايلوصاف)ةقولسملاتاوارضخلانم(مارج100)بوك2ه

.ناكمإلاردقتيزلاةفاضإمدعىعاريو،(ةيخولموأ،طيبنرقوأ

Oارعس60.اهريغوأ،ةريغصماّمشةبح1/3وأ،زومةبح/2وأ،(ةفاوجوأ،خوخوأ،يفسويوأ،ىرثمكوأ،حافت)ةهكافةبح

Oرفص.(تاراهبلاونوميللاةفاضإنكميو،سخو،رزجو،رايخو،مطامطعطق)تيزنودنمءارضخلاةطلسلانمريغص(بوكوأ)قبط

صفيغر%4وأ،حلمملاوأشهلاقيقرلاتيوكسبلانمتابح5وأ،ةريغصةيوشمسطاطبةبحوأ،زرألانم(مارج100)بوك2•

ارعس80--

.يدلبلاّربلازبخنم(امارج25)

رفص.ركسنودنمةوهقوأياش•

ةقالحلا

(رعس)

ًايعس4تتص
رعس45.نهدلاةليلقيدابزةبلعوأ،نهدلاليلقلانبللاوأ،بيلحلانم(ًامارج120)بوك2ه

كمسنمًامارج60وأ،(كيتسحئارشوأ،ةتفكوأ،بابكوأ،لاصوأ:ديلاةضبقمجح%2)يوشملارمحألامحللانمًامارج60ه

تارعس11"مدعلاحيف)ًاديجناتقولسمناتضيبوأ،ًامارج150ةنزةيوشمةكمسوأ،ةجاجد4وأ،ةافصملاةنوتلاوأ،يربمجلاوأ،هيليفلا

.(لورتسلوكلاعافترا

ارعس25.ناكمإلاردقتيزةفاضإنودنم(هالعأةحضوملاعاونألا)ةوهطملاتاوارضخلانم(مارج100)بوك/2ه

رفص.(هالعأةحضوُماهتانّوكم)تيزنودنمءارضخلاةطلسلانمريغص(بوكوأ)قبطه

.ا
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ارعس80.تسوتلازبخنمةحيرشوأ،يدلبلاّربلازبخنم(ًامارج25)فيغر4•

Oرفص.(ةبغرلابسح)ركسنودنمةوهقوأ،ياشوأ؛(تياد)ادوصوأ،بأنفسوأ،يسبيب

ًارعس960.ًايمويةلوانتملاتارعسلالامحا
:ايمويةلوانتملاتارعسلايلامجإ

ثلاثلامويلايفو،اكمسيناثلامويلايفلوانتتنألضفيهنإف،اجاجدلوألامويلايفتلوانتاذإيأ:مويبلعبلامويموحللايليتولابموي

. ذكهو،رمح

مويلاىتحرشاعلامويلانممدختست،غلابلانيدبلاصخشلل(رعس1200)ةقاطلاةليلقةيئاذغةيمح،(12-14)لودجلا

.رشعثلاثلا

.روطفلا

ارعس90.ىدابزلانبلوأ،نهدلاليلقلانبللاوأ،نهدلاليلقلابيلحلا(ًامارج240)بوك•

ارعس80.ةالحملاريغ(سكلفنروك)حمقلاوأةرذلاقئاقرنمبوك%4وأ،يدلبلاّربلازبخنم(ًامارج25)فيغر4ه

O2ارعس60.تورفبيرجةبح%2وأ،لاقتربلاريصعنم(ًامارج120)بوك

Oًارعس75.نهدلاليلقلاضيبألانبجلاوأ،مولحلانبجنمًامارج30وأ،ًاديجةقولسمةدحاوةضيب

Oرفص.ركسنودنمةوهقوأياش

ةقالحلا

(رعس)

ًادعس25،بنركوأ،اسوكوأ،خنابسوأ،ايبولوأ،ةيخولموأ،ءالزابوأ،ءارضخايلوصاف)ةوهطملاتاوارضخلانم(مارج100)بوك2•
رعسلل

.ناكمإلاردقتيزةفاضإمدعىعاريو،(اهلثامياموأ،ةيمابوأ،طيبنرقوأ

.s.s.هم.هه1:مs..ص s.ص.ص-..وت:م(.م.م

O90ارعس165كمسنمامارج150وأ،(كيتسحئارشوأ،ةتفكوأ،بابكوأ،لاصوأ:ديلاةضبقمجح%2)يوشملارمحألامحللانمامارج

.ةيوشمةجاجد4وأ،مارج200ةنزةيوشمةكمسوأ،ةافصملاةنوتلاوأ،يربمجلاوأ،هيليفلا

أ60*.(.م.ةشاةتحا/3وأ،زهمةتح/2وأ،(ةن7..1.7-.س"ا.مامسايمس
Oرعبس.ةلوارفلانمبوكوا،ةريغصماّمشةبح3وا،رومهايح2وا،(ةفاوجوأ،خوخوا،يفسويوا،ىرثمكوا،حافت)ةهكافةبح

ارعس25.(تاراهبلاونوميللاةفاضإنكميو،سخو،رزجو،رايخو،مطامطعطق)تيزنودنمءارضخلاةطلسلانمريغص(بوكوأ)قبط•

ارعس90.ماعطلاوهطل(تامارج10)تيزلانمناتريغصناتقعلم•

Oرفص.(ةبغرلابسح)ركسنودنمةوهقوأ،ياشوأ؛(تياد)ادوصوأ،بأنفسوأ،يسبيب

O4ارعس80.تسوتلازبخنمةحيرشوأ،يدلبلاّربلازبخنم(ًامارج25)فيغر

ارعس80.حلمملاوأشهلاقيقرلاتيوكسبلانمتابح5وأ،ةريغصةيوشمسطاطبةبحوأ،زرألانم(مارج100)بوك2ه
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ارعس45.يدابزلانبلوأ،نهدلاليلقلابيلحلانم(ًامارج120)بوك2ه

O2ردقنمسلاوأتيزلاةفاضإمدععم،هالعأةروكذملاعاونألادحأرتخا)ةوهطملاتاوارضخلانم(مارج100)بوك

.(ناكمإلا ىلاحميف

ارعس25.(تاراهبلاونوميللاةفاضإنكميو،سخو،رزجو،رايخو،مطامطعطق)تيزنودنمءارضخلاةطلسلانمريغص(بوكوأ)قبط•

ارعس80،زرألانمبوك%2وأ،ةيوشمةريغصسطاطبةبحوأ،تسوتلازبخنمةحيرشوأ،يدلبلاّربلازبخنم(ًامارج25)فيغر/ه

ًارعس60نمبوكوأ،ةريغصماّمشةّبحألاوأ،ةزوم%2وأ،(اهريغوأ،ىرثمكوأ،ةفاوجوأ،خوخوأ،حافتوأ،لاقترب)ةهكافةبحه

.ةلوارفلا

O90أيعسوهلهنمًامارج90وأ،(كيتسحئارشوأ،ةتفكوأ،بابكوأ،لاصوأ:ديلاةضبقمجح%2)يوشملارمحألامحللانمًامارج

.sست"..sرعسلل

.ةيوشمةجاجد4وأ،مارج200ةنزةيوشمةكمسوأ،ةافصملاةنوتلاوأ،يربمجلاوأ،هيليفلا

ارعس1230.ًايمويةلوانتملاتارعسلاىلامجإ

:يتآلابةبجولاهذهزاتمت

.ةيئاذغلارصانعلانمهتاجاحلماكبصخشلاديوزت–

.ةيئاذغلالئادبلاماظنو،يمرهلاءاذغلادشرمقفوتمّمُصاهنأل،ةيحصتالكشمةيأنودنمًادجةليوطةّدماهمادختساةيناكمإ–

ءانثأيفًايمويةقيقد30لدعمب(يرجلاوأ،يشملا)ةيضايرلاةطشنألاةسراممنأامك،عوبسألايفدحاومارجوليكوحنبنزولاصاقنإ–

.عوبسألايفمارجوليك1.5ىلإلصي،نزوللعرسأضافخناىلعدعاسي،ةبجولاهذهلوانت

.ىضرملاوءاحصأللاهتبسانم–

ةّدم)ةحارلاةرتفلالخمدختست،(رعس1500)غلابلاصخشللةنزاوتم(ةيعيبط)ةيداعةيئاذغةبجو(13-14)لودجلا

.(نيعوبسأ

ارعس90.نهدلاليلقلايدابزلانبلوأ،نهدلاليلقلانبللاوأ،نهدلاليلقلابيلحلا(ًامارج240)بوكه

ًادعس75لوفلاةدبزنم(ًامارج30)ةدئاماتقعلموأ،ةافصملاةنوتلاوأ،مسدلاليلقلانبجلانمًامارج30وأ،ًاديجةقولسمةدحاوةضيبه
رعسلل

.ينادوسلا

ًارعس80(سكلفنروك)حمقلاوأةرذلاقئاقرنمبوك%4وأ،تسوتلازبخنمةحيرشوأ،يدلبلاّربلازبخنم(ًامارج25)فيغر/ه

.ةالحملاريغ

ارعس60.لاقتربلاريصعنم(ًامارج120)بوك2ه
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ةقالحلا

(رعس)

ارعس180.ماعطلاوهطل(ًامارج20)تيزلانمةريغصقعالم4و

كمسلانمًامارج90وأ،(كيتسحئارشوأ،ةتفكوأ،بابكوأ،لاصوأ:ديلاةضبقمجح%2)يوشملارمحألامحللانمًامارج90و
ًارعس165ام

.ةافصملاةنوتلاوا،يربمجلاوا،هيليفلاكمسنمامارج90وا،ةيوشمةجاجد1/4وا،(مارج200ةنزةكمس)يوشملا

نم(امارج240)دحاوبوكوأ،(طامح)نيتتابح6وأ،(لاقترب،ةفاوج،خوخ،يفسوي،ىرثمك،حافت)هكاوفلانمناتبح•

ارعس120وأشمشمتابح8وأ،زركوأبنعةبح24وأ،رمتتابح(6-4)وأ،ةلوارفلانمنابوكوأ،ةزوموأ،اجنامةّبحوأ،ةهكافةيأريصع

.م.موم2

.خيطبلانمناّرحوأ،ةريغصماّمشةبح%3وأ،قوقّرب

Oبنركوأ،اسوكوأ،خنابسوأ،ايبولوأ،ةيخولموأ،ءالزابوأ،ءارضخايلوصاف)ةوهطملاتاوارضخلانم(مارج200(دحاوبوك،

.ناكمإلاردقتيزةفاضإمدعىعاريو،(اهلثامياموأ،ةيمابوأ،طيبنرقوأ

ارعس80.يدلبلاّربلازبخنم(ًامارج25)فيغر4ه

ًارعس160.ةيوشملاسطاطبلانمناتريغصناتبحوأ،ةنوركملاوأ،زرألانم(ًامارج200)دحاوبوك•

ارعس25.(تاراهبلاونوميللاةفاضإنكميو،سخو،رزجو،رايخو،مطامطعطق)تيزنودنمءارضخلاةطلسلانمريغص(بوكوأ)قبط•

صكمسلانمًامارج90وأ،(كيتسحئارشوأ،ةتفكوأ،بابكوأ،لاصوأ:ديلاةضبقمجح%2)يوشملارمحألامحللانمًامارج90ه

اد""وأ،يربمجلاوأ،هيليفلاكمسنمًامارج90وأ،ًاديجناتقولسمناتضيبوأ،ةيوشمةجاجد4وأ،(مارج200ةنزةكمس)يوشملا

.ةافصملاةنوتلا

Oًارعس60(3-2)وأ،ةهكافلاريصعنم(امارج120)بوك%2وأ،(يويك،لاقترب،ةفاوج،خوخ،يفسوي،ىرثمك،حافت)ةهكافةبح

.ةريغصماّمشةبح3وأ،قوقّربوأشمشمتابح4وأ،زركوأبنعةبح12وأ،رمتتابح

ارعس25.(هالعأحضوموهامك)تيزنودنمءارضخلاةطلسلانم(بوكوأ)قبطه

ارعس80.ةيوشمةريغصسطاطبةبحوأ،ةنوركملاوأ،زرألانم(مارج100)بوك2وأ،يدلبلاّربلازبخنم(ًامارج25)فيغر4ه

ًارعس90.نهدلاليلقلايدابزلانبلوأ،نهدلاليلقلابيلحلانم(ًامارج240)دحاوبوك•

وأ،حلمملاوأشهلاقيقرلاتيوكسبلانمتاّبح(6-5)وأ،ريغصةرذ(سونرع)زوكوأ،ةريغصةريطفوأ،ةريغصكيكةعطق•

ارعس80نمةبح15وأ،(ًامارج45)ةيلقملاسطاطبلاعباصأنمتابح10وأ،راشفباوكأ3وأ،كيكنابلاةريطفنم(ناتحيرش)ناتعطق

.(سبشلا)سطاطبلاقئاقر

ارعس1585.ًايمويةلوانتملاتارعسلايلامجإ

.ا
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(ًابيرقترعس1500)ةيداعلاةيئاذغلاةبجولابقلعتتةمهمقئاقح

%100)تانيماتيفلاو،نداعملاو،نوهدلاو،تارديهوبركلاو،تانيتوربلانممهتاجاحلماكب(ةنس25نمرثكأ)نيغلابلاةبجولاهذهدّوزت-1

25نملقأ)نيغلابلاو،بابشلانيقهارملاتابجول(ًامارج30)نبجلاوأ(دحاوبوك)بيلحلانمةدحاوةصحفاضتو،(RDAـلانم

.لماوحلاو،تاعضرملاو،(ةنس

نم(ًامارج15)ةريغصقعالم3ةفاضإدنع،ًالثمف.ةيتارديهوبركلاةيذغألادحأفذحةطيرش،ةوهقلاوأياشلاىلإركسلاةفاضإنكمي-2

.هالعأةبجولانمةهكافةبحفذحبجيياشلاىلإركسلا

اهاوتحميفًادجةريقفاهنأل،عوجلابروعشلادنعاهنمةيمكةيألوانتصخشللنكمييتلاتابورشملاوةيذغألاضعبىلعةبجولاهذهيوتحت

،ةيزاغلاهايملاو،ركسنودنمةوهقلاوياشلاو،(تيادلا)ركسلانمنايلاخلابأنفسلاويسبيبلااهيلعةلثمألانمو.(ًارعس20نملقأ)ةقاطلانم

:(مويلايفطقفةدحاوةدئامةقعلم)ىلحملاريغواكاكلاقوحسمو،(ميترابسإلا،ليردناكلا،نيراكسلا)ركسلالئادبو،ركسنودنمنيتاليجلاو

دحاوبوك)ةجزاطلاتاوارضخلاضعبو،(مويلايفطقفةدحاوةدئامةقعلم)بشتاكلاوةالحملاريغتاللخملاو،لدرخلاو،نوميللاو،لخلاو

نماهبغرييتلاتايمكلامادختساصخشللنكميو.لجفلاو،مورشملاو،راحلالفلفلاو،رضخألالصبلاو،رايخلاو،سفركلا:لثم،(مويلايفطقف

.مدلاطغضعافتراةلاحيفةصاخ،مويدوصلاوأحلملانماهولخنمدكأتلادعبةفلتخملاتاراهبلا

ناضمرةيمحج

.هللاءاشنإًاقحالاهلضّرعتنسيتلاةيحصلامايصلادئاوفنعًالضف،ةحلاصلالامعألاوةدابعلاب–لجوزع–هللا

ةيآلاةرقبلا)«َنوُمَلْعَتْمُتنُكنِإْمُككَلٌرْيَخاوُموُصَتنَأَو﴿لجوزعلاقف،ناضمررهشيفنيملسملاهدابعىلعموصلاهللاضرف

كرابملاناضمررهشمايصّنإيأ«اوحصتاوموص»–ملسوهيلعهللاىلص–هللالوسرلاقو.ناسنإللريثكريخوةدئافهيفموصلاّنإيأ؛(184

ةبظاوم،ناسنإللهدئاوفومايصلاةيمهأىلعلدياّممو.ةينهذلاوةيدسجلاةحصلانمًاديزمناسنإللققحتةنزاوتمةيئاذغةيمحلجمانربالإوهام

مايصو،يرمقرهشلكنم(13،14،15)ضيبلامايألامايصو،عوبسألكنمسيمخلاونينثإلايمويمايصىلع–ملسوهيلعهللاىلص–هللالوسر

لوانتببوحصملاناضمررهشمايصّنإ،ندبللةيحصلادئاوفلاورجألانمكلذيفامل،ءاروشاعمايصو،ةفرعمويمايصو،لاوشرهشنممايأةتس

:اهنم،ناسناللةديدعةيحصدئاوفهل،هتيمكوءاذغلاةيعونثيحنمةنزاوتملاةيئاذغلاتابجولا

يذلامدلايقنيو،بئاوشلاوةماسلاداوملانممسجلاايالخنمةيلخلكيقنيهنأل،اهتيلعافواهتيويحةداعإو،مسجلاايالخطاشنديدجت-1

.ايالخلاهذهيذغي

ناضمررهشءاهتنادعبمئاصلارعشياذهل.ةديدجايالخوةجسنأباهضيوعتو،ةفلاتلاوةمرهلاةجسنألاوايالخلانممسجلاسلصيلخت-2

.يمضهلازاهجلاو،ددغلاو،ةئرلاو،بلقلاو،نيتيلكلاو،دبكلا:لثم،مسجلاءاضعأفئاظويفنّسحتبو،طاشنلاوةيويحلاب

.ينهذلاطاشنلاةدايز-3

.هللاىلإاهبّرقتو،سندلانمسفنلاريهطت-4

.لماعتلانسحو،ملُحلاو،حماستلاوربصلاىلعسفنلاديوعت-5

.مسجلايفةدئازلانوهدلاقرحىلعدعاستيتلا،تارعسلاةليلقلاةيئاذغلاتابجولالوانتبةقاشرلاىلإلوصولاو،ةنمسلاةجلاعم-6

ةرتفءانثأيفهاوتسمضفخنييذلاركسلاقرحلمزاللانيلوسنألازارفإنمسايركنبلاةّدغحيريمايصلانأل،يركسلاضرمنمةياقولا-7

.يركسلاضرمبةباصإلاىلإيدؤينيلوسنألازارفإطرفبسايركنبلاقاهرإّنأبًاملع،موصلا
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تاميزنإللةزرفُملاددغلاوءاعمألاوةدعملاةحارإيأ؛هصاصتماوءاذغلامضهنم(ةعاس12ىلإلصت)ةليوطةّدميمضهلازاهجلاةحارإ-8

.ماعطللةمضاهلا

.يمويلاطاشنلاءانعنمنيتيلكلاةحارإ-9

،ةفانكلاو،ةيبلهملا)تايلحملاةصاخ،ةيذغألالوانتيفطارفإلا،ناضمريفنيمئاصلامظعمىلعظحالُتيتلاةيحصلاريغتاداعلانمو

امو،؟اضوقيضاقلاو،؟فبلاو،تاميقللاو،كسوبمسلا)ةيلقملاةيذغألاو،(اهلثاميامو،ركسلابةالحملاتابورشملاو،تانّجعملاو،رئاطفلاو

حوضوبرهظتيتلاةمختلابةباصإلاىلإيدؤياّمم،نوهدةئيهىلعمسجلايفاهنمدئازلانّزخُييتلاةقاطلابةينغاهعيمجةيذغألاهذهف.(اهلثامي

هتاجاحبمئاصلادّوزتيهو،ناضمرةيمحمسااهيلعُتقلطأةنزاوتمةيئاذغةيمحدادعإىلإكلذينعفددقو.ناضمردعبنيمئاصلامظعمىلع

هذهُتددعأدقو.هنزوصاقنإىلعهدعاستو،ةنمسلابةباصإلانمهيقتو،نداعملاوتانيماتيفلاوتارديهوبركلاونوهدلاوتانيتوربلانمًاعيمج

.ناسنإلامسجمزلتيتلاةيئاذغلارصانعلافلتخمىلعاهئاوتحانامضل،ةيئاذغلالئادبلاماظنو،يمرهلاءاذغلادشرمىلعًادامتعاةيمحلا

مسجلاتالضعىلعةظفاحملانامضلكلذو؛ةعفترملاةيئاذغلاةميقلاتاذتانيتوربلانمةيفاكةيمكىلعاهئاوتحابناضمرةيمحزّيمتت
ومص

ّدَعُتيتلاتالضعللءانبثودحنمضينيتوربلانمةريبكةيمكلوانتنإف،رخأةرابعبو،ةيمحلاقيبطتءانثأيفمّدهتورسكتبابلاغباصتيتلا

.نوهدلانمةليلقةيمكو،تارديهوبركلانمةبسانمةيمكىلعًاضيأناضمرةيمحيوتحت.مسجلايفةدئازلانوهدلاقرحلسيئرلازكرملا

ىلإيدؤييذلارمألا،نوهدونيجوكيالجةروصبتالضعلاودبكلايفةنزخملاةقاطلاكالهتساىلإمسجلازفحيموصلانأركذلابريدجلاو

طارفإلانأالإ،مسجلايفةينيتوربلاةجسنأللرشكتومّدهتثودحعنميتانيتوربلانمةيفاكتايمكىلعناضمرةيمحءاوتحانأامك.نزولاضفخ
وم..

ىرخألاءاضعألاوغامدللحيتتومسجلامزلتيتلاةقاطلاةيمكصقنةجيتنضارمألابةباصإلاو،ةحصلابرارضإلاىلإيدؤيسفنلاعيوجتوموصلايف

نمرثكأىلإبلقلاجاتحينيحيف،ةيويحلاهفئاظوبمايقللءاذغلانمةجتانلاةقاطلاةيمكعبرىلإجاتحيغامدلاّنأبًاملع،ةفلتخملااهفئاظوءادأب

يهف،اذلرعس(2800-2000)نيبةيداعلالاوحألايفةقاطلانمةيمويلامهتاجاححوارتتنيذلاصاخشأللًادجةبسانمناضمرةيمحّدَعُت

.روكذلاوثانإلانمةريبكةحيرشمئالت

:يتآلايفناضمرةيمحايازملامجإنكمي

دعبيو،اهلضفييتلاةيذغألافانصأرايتخايفةريبكةيرحنيدبلايطعييذلارمألا،ةعونتملاةيذغألانمةريثكتاعومجمىلعاهؤاوتحا-1

.ةيمحلاقيبطتءانثأيفرجضلاوأللملابروعشلاهنع

فوخلانودنيدبلاصخشلاوميلسلاصخشللةبسانمّدَعُتيهف،اذل:نداعملاوتانيماتيفلاونيتوربلانمهتاجاحلماكبنيدبلااهديوزت-2

.ةيدسجرارضأوأ،ةيحصتالكشمةيأثودحنم

ةيمحلانعفقوتلادرجمبدئازلانزولاةدوعنودلوحييذلارمألا،(عوبسألايفدحاومارجوليك)ًايجيردتدئازلانزولاضفخىلعلمعلا-3

.ةداتعملاةيئاذغلاةبجولالوانتو

ةطيرش،تاونسةّدعلًاتباثًايئاذغًاماظنحبصتدقيلاثملانزولاىلإلوصولادعبو.رهشأ3ىلإلصتةليوطةّدمةيمحلاقيبطتةيناكمإ-4

:ةيمحلاهذهىلإةيتآلاةيذغألاةفاضإيأ؛(14–14)لودجلارظنا،اهيلإًايمويرعس200ةفاضإ

.يدابزلانبلوأ،نهدلاليلقلابيلحلانم(ًامارج240)دحاوبوك•

.تايوشنلانماهريغوأ،ةنوركملاوأ،زرألانم(مارج100)بوك2وأ،يدلبلاّربلازبخنم(ًامارج25)فيغر4•

.ماعطلاوهطلاتيزلانم(تامارج5)ةريغصةقعلم•

صخشلادّوعيناضمرّنإىأ؛ةيحصلاريغةيئاذغلاتاداعلانمصلختلاىلعهتدعاسمو،ةحيحصلاةيئاذغلاتاداعلاىلعصخشلاديوعت-2

.تايوشنلاونوهدلابةينغلاكلتةصاخ،ةيئاذغلاداوملالوانتيفطارفإلامدعىلع

وم

.ىرخأضارمأةجلاعمكلذكو،اهتجلاعموأيمضهلازاهجلاضارمأضعبنمةياقولايفماهسإلا-3
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ناضمرةيمحءدبلبقةمهمتاداشرإ

:(14–14)لودجلارظنا،ةيمحلاهذهءدبلبقةقدباهبمازتلالابجييتلاةمهملاتاداشرإلاضعبيتأياميف

.محللانعةيئرملانوهدلاةلازإىلعصرحلاو،نهدلانمةيلاخلاموحللارايتخاو،لورتسلوكلاونوهدلابينغهنأل،جاجدلادلجعزن-1

هتاجاحلماكىلعمسجلالوصحنامضل،ناصقنوأةدايزةيأنودنم،ةعونتملاةيذغألانمفنصلكلةيمحلايفةدّدحملاتايمكلالوانت-2

.تانيماتيفلاو،نداعملاو،تارديهوبركلاو،نيتوربلانم

.ركسلابةينغلاةيذغألاو،تيزلايفةيلقملاوةينهدلاةيذغألالوانتنعًايئاهنعانتمالا-3

ةدعملاقاهرإ)مضهلارسعببسُيدق،ماعطلانمةريبكةيمكبموصلادعبةدعملاةأجافمّنأل،روطفلاتقوماعطلالوانتيفجّردتلا-4

.(اهكّبلتو

تقونوكيمئاصلانألو،ةعرسبمسجلااهصتمي(%80-70)ةطيسبتايركسىلعيوتحيهنأل،روطفلاتقورمتلالوانتىلعصرحلا-5

.هفئاظوةيدأتلةمزاللاةقاطلابهدادمإل(غامدلاايالخةصاخ)مزاللا(نيجوكيالجلا)ركسلانممسجلانوزخممظعمدقفدقروطفلا

كلذكو،2بو1بنيماتيفوأنيماتيفلثم،مسجلااهيلإجاتحييتلاتانيماتيفلانمةديجةيمكىلعًاضيأبطرلاوأرمتلايوتحي

حيريو،ةنيكسلاوءودهلاباصعألاىلعيفضيرمتلانأكلذىلإفضأ.مويسينغملاو،مويسلاكلاو،ديرولفلاو،روفسوفلا:لثم،نداعملا

رمتىلعرطفيلفمكدحأرطفأاذإ»:لاقذإ،رمتلاىلعراطفإلاىلع–ملسوهيلعهللاىلص–ميركلالوسرلاانثحدقو.يبصعلاجازملا

،روهطهنإفءاملافًارمتدجيملنإف،ةكربهنإف

ىَرُهَو﴿:ىلاعتلاق،–مالسلاهيلع–ىسيعانديسةدالوءانثأيفرمتلالوانتتنأءارذعلاميرمةديسلا–ىلاعتوهناحبس–هللارمأدقو

ممسيتادل.-ريملامكمكمماح.مويدحتيمجحك

ىلإًارظن،ةنمسلاةلاحيفبطرلاورمتلالوانتنمراثكإلابجيالهنأالإ.(25ةيآلا:ميرم)«اينجابطركيلعطقتلُتةلخنلاعذجبكيلإ

.ًارعس120وحنبمسجلادّوزيهنمتاّبح(5-4)لوانتف،ةيرارحلاتارعسلابهانغ

ةيعانصلاتابورشملابنجتبنجتب،لباقملايفو.روطفلابلعبةصاخ،رئاصعلاو،ةوهقلاو،ياشلاو،ءاملا:لثم،لئاوسلالوانتنمراثكإلا-6

ةظفاحداومو،تاهكنو،تانّولمىلعيوتحتاهنأل؛(امهلثاميامو،بأنفسلاو،الوكيسبيبلا)ةيزاغلاتابورشملاو،(تابرشلاو،توتلا)

مئاصلاّدمتاهنأل،طقفةيعيبطلارئاصعلابرشىلعصرحلابجييأ،ةيئاذغلارصانعلانماهاوتحمرقفنعًالضف،نييفاكو،ةيئايميك

.نداعملاوتانيماتيفلانمةريبكةعومجمب

10.30ةعاسلادعب)ةرشابمحيوارتلادعبلضفألاو،روحسلاوروطفلانيب(رئاصعوأ،هكاوف)ةديفملاةفيفخلاةيذغألالوانتىلعصرحلا-7

.ةيمحلايفحضوموهامك(ًءاسم

،ماعطلامضهىلعًاريثكدعاسيكلذنأل،رجفلاةالصءادألمادقألاىلعًايشمدجسمبرقأدايتراىلعديدشلاصرحلاو،روحسلاريخأت-8

.مسجلايفةدئازلانوهدلاقرحنمديزياّممبلقلاوةيومدلاةرودلاطيشنتنعًالضف،ةمضاهلاتاميزنإللءاعمألاوةدعملازارفإو

الو،ناسنإللةيحصًارارضأببسيكلذنأل؛ةمسدةريبكةبجولوانتةلاحيفةصاخ،روحسلادعبةرشابممونلانعًايئاهنعانتمالابجيو

.مدلايفنوهدلاولورتسلوكلاىوتسمعافتراو،ةنمسلااميس

،ًاجاجدلوألامويلايفتلوانتاذإ،ًالثمف.موحللاةصاخ،مويدعبًاموياهسفنةعومجملانمةيذغألافانصأيفعيونتلانسحتسملانم-9

.اذكهو،رمحأًامحلثلاثلامويلايفو،ًاكمسيناثلامويلايفلوانتتنألضفيهنإف

ةركوأ،ةلسلاةركوأ،ةحابسلاوأ،يرجلاوأ،عيرسلايشملاوأ،يشملا)ةيحصلاةلاحلاورمعللةبسانملاةيضايرلاةطشنألاةسرامم-10

.دئازلانزولاناصقنةعرسلدعمنمديزيكلذنأل،ًايمويةقيقد30لدعمب(ةكرحتملاوأةتباثلاةجاردلابوكروأ،سنتلاةركوأ،ةرئاطلا

،تالضعلاوةيومدلاةرودلاطشنًيايضايرًاطاشنّدَعُتاهنأل،حيوارتلاةالصاهيفىدؤتيتلامايألايفةضايرلاةسراممنعفقوتلانكميو

ةضايرلاةسراممءانثأيفقّرعتلاوداهجإلاةلحرمىلإلصينأصخشلاىلعنيعتيو.مسجلاةجاحىلعةدئازلاةقاطلاقرحنمديزياّمم
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يذلاةضايرلاةسراممنعفقوتلانعاذامو؟ناضمررهشيفكلذقبطيله).مسجلايفةدئازلانوهدلانمةريبكةيمكقرحنامضل

(؟اهسفنةرقفلايفركذ

.ءاملابرشنمراثكإلاـ11

ركسةقعلملداعتةدحاوةّبحّنإذإ؛ةوهقلاوياشلاةيلحتل(ميترابسإلاوأ،ليردناكلاوأ،نيراكسلا)ةيعانصلاتايلحملامادختساةيناكماـ12

.ةريغص

،(تيادادوصو،تيادبأنفسو،تياديسبيب)ركسلانمةيلاخلاتابورشملالثم،ةقاطلانمةيلاخلاتابورشملاوةيذغألالوانتبحامسلا-13

،رايخلا:لثم(مويلايفدحاوبوكىلعاهرادقمديزيال)تاوارضخلاضعبو،موثلاو،لصبلاو،تاراهبلاو،لخلاو،نوميللاو؛ةيزاغلاهايملاو

.ىلحملاريغ(ايمويةدئامةقعلم)واكاكلاقوحسمو:لجفلاو،سفركلاو،مورشملاو

يف،نكلو.(4–14)لودجلارظنا،تاوارضخلاوزرألاوهطدنع(تامارج10،ناتقعلم)ناضمرةيمحيفةدراولاتيزلاةيمكبمازتلالا-14

ًاردصمتيزلاّدَعُيذإ؛زبخةعطقىلعهنهدقيرطنع(تامارج10(تيزلالوانتبجي،(هيتوس)قلسلابتاوارضخلاوزرألادادعإةلاح

.مسجللًادجيرورضلاكيلونيللاضمحو،(ك،ـه،د،أنيماتيف)نهدلايفةبئاذلاتانيماتيفللًايساسأ

تارديهوبركلاوتايوشنلالوانتيفطارفإلابنجتكلذكو،عيرسلاشطعلابمئاصلارعشيهنأل،روحسلاتقوموحللالوانتنمراثكإلامدع-15

تارديهوبركلاقرحبموقييذلانيلوسنألانمةريبكةيمكسايركنبلازارفإدعبعوجلابًاعيرسًاروعشببسيهنأل،هسفنتقولايف

.عوجلابروعشلاىلإيدؤييذلارمألا(؟تايركسلاقرحدعبنيلوسنألاىوتسمضفخنيالأ)،ًاعفترمهئاقبعم(تايركسلا)

كلذنأل؛ليللاءانثأيفةليوطةّدمرهسلاوأ،راهنلاءانثأيفةليوطةّدممونلامدعو،راهنلالالخداتعملايمويلاهطاشنمئاصلاةسرامم-16

.نزولايفةدايزثودحو،نوهدةروصبمسجلايفةقاطلانيزختىلعدعاسي

لالخ(نيدبلاوأ،نزولادئازلاةصاخ)غلابلاصخشلل(ًايمويرعس1300)ةقاطلاةليلقلاةنزاوتملاناضمرةيمح(14–14)لودجلاحضويو

.كرابملاناضمررهش

لاحيفًايعوبسأمارجوليك1.5لصيلدقفلادادزيدقو،عوبسألايفدحاومارجوليكهرادقمنزولايًفانادقفثدحتنأةيمحلاهذهلنكمي

وأ،ةلسلاةركوأ،ةتباثلاةجاردلابوكروأ،ءيطبلايرجلاوأ،يشملا)ةيحصلاةلاحلاورمعللًاعبتةبسانملاةيضايرلاةطشنألاةسرامم

.(اهريغوأ،ةحابسلا

àببغرييذلاصخشلاوأ،نيديلاغلابلاصخشلل(مويلاةيبرعلس1300)ةقاطلاةليلقلاناضمرةيمح:(14-14)لودجلا

.كرابملاناضمررهشهباليلقهنزوصاقنإ

ةقالحلا

(رعس).روطفلا

ردنسكلا

ارعس90.نهدلاليلقلاىدابزنبلوأ،بيلحلاوأ،نبللانم(ًامارج240)دحاوبوكه

O(5-4)ارعس120.لاقتربلاريصعنمبوك2وأ،بطروأرمتتابح

O4ارعس80.تسوتلازبخنمةحيرشوأ،كارشلازبخوأ،يدلبلاّربلازبخنم(ًامارج25)فيغر

نبجلانمًامارج30وأ،(ةبغرلابسحةربزكلاوحلملاونومكلاونوميللاهيلإفاضي)لوفلانم(ًامارج60)ةدئامقعالم4و

.ةنبللانم(ًامارج60)ةدئامقعالم4وأ،نهدلاليلقلا

ارعس80.(راضخوأ،سدعوأ،نافوشوأ،ةكيرفوأ،بح)ءاسحلانم(ًامارج240)دحاوبوك•

ًارعس55

:ديلاةضبقمجح%2)رمحألامحللانمًامارج60وأ،ًامارج120ةنزةتالوكوشةعطقوأ،نرفلابةوهطمةسوبمستابح4•
.s.تةح sتارعس110ةح

.ةيوشمةجاجد4وأ،(كيتسحئارشوأ،ةتفكوأ،بابكوأ،لاصوأ
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.روطفلا

صوم

ارعس45.(ماعطلاوهطلىرخألاو،لوفللامهادحإ)تيزلانم(تامارج10)ناتريغصناتقعلم•

ارعس25.(تاراهبلاونوميللاةفاضإنكميو،سخو،رزجو،رايخو،مطامطعطق)تيزنودنمءارضخلاةطلسلانمريغص(بوكوأ)قبط•

رفص.(ميترابسإلاوأ،ليردناكلاوأ،نيراكسلا:لثم،ةيعانصلاتايلحملامادختسانكمي)ركسنودنمةوهقوأياش•

(ًءاسم10.30ةعاسلادعبلضفي)روحسلاوروطفلانيبةفيفخةبجو

ًارعس60%2وأ،اهنميأريصعنم(ًامارج120)بوك2وأ،(اهريغوأ،خوخوأ،ىرثمكوأ،ةفاوجوأ،حافتوأ،لاقترب)ةهكافةبحه

.خيطبّرحوأ،ماّمشةّبحألوأ،ةزوم

رفص.ةبغرلابسحامهلثامياموأ،(تياد)بأنفسوأ،(تياد)يسبيبوأ،ركسنودنمةوهقوأياش•

.روحسلا

،ةيوشمةجاجد2وأ،(كيتسحئارشوأ،ةتفكوأ،بابكوأ،لاصوأ:ديلاةضبقمجح)يوشملارمحألامحللانمًامارج120و
ارعس220.ًاديجناتقولسمناتضيبوأ،مارجوليك4ةنزةيوشمةكمسوأ،ةافصملاةنوتلاوأ،يربمجلاوأ،هيليفلاكمسنمًامارج120وأ

ًارعس160.ةيوشملاسطاطبلانمناتبحوأ،ةنوركملاوأ،زرألانم(مارج200)دحاوبوك•

ًارعس25وأ،بنركوأ،خنابسوأ،ةيخولموأ،ءالزابوأ،ةيمابوأ،ءارضخايلوصاف)ةوهطملاتاوارضخلانم(مارج100)بوك1/2ه

.ناكمإلاردقتيزةفاضإمدعىعاريو،(طيبنرق

ًارعس120.عونيأنمةهكافريصعبوك1/2وأ،(هالعأةحضوملاعاونألا)ةهكافلانمناتبحه

ًارعس80.كارشلازبخوأ،يدلبلاّربلازبخنم(ًامارج25)فيغر4ه

Oارعس25.(تاراهبلاونوميللاةفاضإنكميو،سخو،رزجو،رايخو،مطامطعطق)تيزنودنمءارضخلاةطلسلانمريغص(بوكوأ)قبط

رفص.ةبغرلابسحامهلثامياموأ،(تياد)بأنفسوأ،(تياد)يسبيبوأ،ركسنودنمةوهقوأياش•

ارعس1340.ًايمويةلوانتملاتارعسلايلامجإ

(VegetarianDiet)نييتابنلاةيمح.د

،ةيناويحلاةيذغألانمرثكأوأدحاونمولختاهنكل،(PlantFood)ةيتابنةيذغأىلعةيئاذغلامهتابجويوتحتنيذلاصاخشألامهنويتابنلا

.ضيبلاو،هتاجتنموبيلحلاوأكامسألاو،نجاودلاو،ءارمحلاموحللا:لثمنم

:ةيتآلاسمخلاتاعومجملانمةدحاونمضنويتابنلاصاخشألافنصي

VegetariansPure)(نوصلاخلا)تخبلانويتابنلا-1 :Vegans)

ًادحاورخآلامهضعبلوانتيالنيحيف،اهعيمجةيتابنلاةيذغألامهضعبلوانتيدقو،طقفةيتابنةيذغأىلعمهتابجويوتحتنيذلانويتابنلامه

.هكاوفلاوأ،راطفإلابوبحوأ،بوبحلاوأ،تايلوقبلاوأا)ProcessedFoods(ةعنصملاةيذغألا:لثم،ةيئاذغلاتاعومجملانمرثكأوأ

(Fruitarians)ةهكافلاويتابن-2

.طقفتويزلاو،لسعلاو،تارّسكملاو،ةففجملاو،ةجزاطلاهكاوفلانولوانتينيذلاصاخشألامه

(Lactovegetarians)نبللاويتابن-3

.ا
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،نجاودلاو،ءارمحلاموحللانولوانتيالمهنكل،(نبجلاةصاخ)هتاجتنموبيلحلاو،ةيتابنلاةيذغألاىلعمهتابجولمتشتنيذلانويتابنلامه

.ضيبلاو،كامسألاو

–Lacto)ضيبلاونبللاويتابن-4 Ovo– Vegetarians)

موحللانولوانتيالمهنكل،ضيبلاو(بيلحلاو،نبجلاةصاخ)بيلحلاتاجتنمو،ةيتابنلاةيذغألاىلعمهتابجولمتشتنيذلانويتابنلامه

كامسألاونجاودلاوءارمحلا

–Lacto)كمسلاوضيبلاونبللاويتابن-5 Ovo– Pso Vegetarian)

:اهنم،ًايتابنصخشلالعجتةّدعبابسأدجوت.كمسلاو،ضيبلاو،بيلحلاتاجتنمو،ةيتابنلاةيذغألانولوانتينيذلاصاخشألامه

وأ،(Salmonella)الينوملاسلاايريتكبوأ،ةماسلاداوملاضعبىلعموحللاءاوتحانمفوخلايأ،ةيئاقولافورظلاوةيحصلاةلاحلا-1

.تاتابنلابناويحلاةيذغتةجيتنمحللايفعمجتتيتلا(Pesticides)ةيرشحلاتاديبملا

.ةيناويحلاموحللالكأمّرحُتًالثم(Hinduism)ةيسودنهلاةنايدلاف؛(ReligiousBeliefs)ةينيدلاتادقتعملا-2

.موحللارعسللعافتراو،ةيداصتقالاةلاحلا-4

ResourcesWaterand)ةبرتلاوةيئاملارداصملا-5 Land)،(ةيئايميكداومبةثولمةبرتيفومنتتاتابن).(فيكف؛ةحضاوريغةطقنلاهذه

.اهفذحوأاهحيضوتلضفي–(؟يتابنىلإصخشلالوحتىلعةثولمةئيبيفومنتيتلاتاتابنلادعاست

.ةيتابنلاةيذغألالوانتدئاوفيتأياميفو

.ةعبشملاةينهدلاضامحألاو،لورتسلوكلابةينغلاةيناويحلاةيذغألالوانتةلقل:بلقلاضارمأبةباصإلاةردن-1

.تانيتوراكلاو،أو،جو،ـهنيماتيفو،ةيئاذغلافايلألانمةريبكتايمكىلعةيئاذغلاةبجولاءاوتحالناطرسلابةباصإلاةردن-2

دعاسياّمم،تارديهوبركلاوةيئاذغلافايلألابةينغنوكتيتلا(ةعبشملا)ةئلاملاةيذغألانمةريبكتايمكىلعنييتابنلاتابجوءاوتحا-3

.ةنمسلابةباصإلاو)Overeating(ماعطلالوانتيفطارفإلاعنميو،ةدعملاءالتماةعرسىلع

(لوألاعونلا)تخبلانييتابنلاىلعنّيعتي،نكلو.ةيئاذغلارصانعلانممهتاجاحلماكىلعسماخلاوعبارلاوثلاثلاعونلانمنويتابنلالصحي

ضيوعتلكلذوروذبلاوبوبحلاوتارسكملاوتايلوقبلانمةريبكتايمكىلعنييتابنلاةيذغألمتشت،ماعهجوبو.نداعملاوتانيماتيفلانمةبسانم

جزمبجيهنإف،ةيساسألاةينيمألاضامحألانمرثكأوأدحاواهصقنيةيتابنلاتانيتوربلاّنأامبو.ةيئاذغلاةبجولااهنمولختيتلاةيناويحلاةيذغألا

.تانيتوربلانيبلماكتثادحإلةيتابنلاةيذغألانمةبسانمعاونأ

FortifiedSoy)معدملاايوصلالوفبيلحةصلاخةيتابنتابجونولوانتينيذلالافطألاوعضرلاءاطعإبىصوي Milk)نيماتيفو،مويسلاكلاب

يتلاءارضخلاةيقرولاتاوارضخلانمةريبكتايمكلوانتنممويسلاكلانمهتجاحىلعيتابنلاصخشلالصحيو.دنيماتيفو،يبنيماتيفو،يب

ايوصلالوفبيلحو،مسمسلاروذبو،زوللاو،(Rutabaga)رفصألاتفللاو،ةيمابلاو،يلوكوربلالوانتنمكلذكو،كيلاسكوألاضمحىلعيوتحتال

.موحللانمةيئاذغلاةبجولاولخةلاحيفةصاخ،ءاعمألارادجلالخديدحلاصاصتمالدعمةدايزلجنيماتيفلوانتنييتابنلاىلعنّيعتي.معدملا

،كنزلابةينغلاةيذغألالوانتنمراثكإلابجيهنإف،ديدحلاىلإةبسنلابلاحلاوهامكضفخنمةيتابنلاةيذغألانمكنزلاصاصتمالدعمنأامبو

ركذلابريدجلاو.كنزلابةريقفرداصّمدَعُتفتاوارضخلاوهكاوفلااّمأ.ينادوسلالوفلاةدبزو،ينادوسلالوفلاو،تايلوقبلاو،ةلماكلابوبحلا:لثم

امك.خنابسلاو،(BeetGreens)رجنبلا:لثم،ءارضخلاةيقرولاتاوارضخلاو،واكاكلاو،(Rhubarb)دنوارلايفدجويكيلاسكوألاضمحنأانه

فاضملازبخلايففقوتتةرهاظلاهذهّنأالإ،كنزلاوديدحلاصاصتماعمةلماكلابوبحلايفدوجوملا(PhyticAcid)كيتيفلاضمحضراعتي

.لكألاةلواطىلعو،ماعطلاوهطءانثأيفدويلابمعدملاحلملالامعتسابجيهنأكلذىلإفضأ.(Yeast-LeavenedBread)نيجعلاةريمخهيلإ



ةيجالعلاةيذغتلا530

عضرلاىدلنيماتيفلااذهصقنيدؤيدقو.ًايلكموحللانمولختةيئاذغلامهتابجونأل؛تخبلانييتابنلاىلعيبنيماتيفصقنضارعأرهظت

بيلح:لثمنم،هبةمعدملاةيذغألالوانتكلذكو،نييتابنلاءالؤهىلإيبنيماتيفتامغدمءاطعإبجياذهل.ومنلايفلشفثودحىلإلافطألاو

.حمقلاوأةرذلاقئاقرك،راطفإلابوبحةيذغأو،ايوصلالوف

اهتدوجنيسحتلةيتابنلاتانيتوربللةيئاذغلاةميقلاعفر

دوجوىلإًارظن،ةيناويحلاتانيتوربلابةنراقم(ةدوجلاةضفخنمةصقانتانيتورب)ةضفخنملاةيئاذغلااهتميقبةيتابنلاتانيتوربلازيمتت-

تانيتوربباهطلخقيرطنع(اهتدوجنيسحت)ةيتابنلاتانيتوربللةيئاذغلاةميقلاعفرنكميو،ةيساسألاةينيمألاضامحألانمرثكأوأدحاويفصقن

.تخبلانييتابنللًادجةمهملارومألانم(نيتوربلاةدوجةدايزل)ةيتابنلاتانيتوربلانيبمئالملاطلخلاّدَعُيو

.ةيئاذغلانيتوربلاةميقنيسحتلضعبباهضعبطلخييتلاةيتابنلاةيذغألاىلعةلثمألاضعبهذهو

صمحلاو،ءالزابلااهلاثمو،نيتسيسلاونينويثيملاضمحبةريقفو،نيسياللاينيمألاضمحللًاديجًاردصمتايلوقبلاّدَعُت:تايلوقبلاـ1

.(%40–20) نيبتايلوقبلايفنيتوربلاةبسنحوارتتو.سمرتلاو،ةبلحلاو،سدعلاو،ينادوسلالوفلاو

،نافوشلاو،لماكلاحمقلااهلاثمو،نيسيللانماهاوتحمبةريقفو،نيتسيسلاونينويثيملاضمحلًاديجًاردصمبوبحلاّدَعُت:بوبحلا-2

نم%49وحنرفوتيهف؛ملاعلابوعشنمريثكلًايساسأًءاذغًاضيأبوبحلاّدَعُت.زرألاو،ةرذلاو،ريعشلاو،رادواجلاو،)Millet(نخدلاو

.ةيئاذغلاتاطلخلامظعمنيوكتيفلخدتيتلاةيساسألاةيئاذغلاةداملالثمتامك،ةيمانلالودلايفةيمويلانيتوربلاتاجاحيلامجإ

.(%13–8)نيببوبحلايفنيتوربلاةبسنحوارتتو

.نيطقيلاروذبو،سيسمشلاراودروذبو،مسمسلااهلاثمو،نيسيللاضمحبةريقفو،نينويثيملاضمحلاديجاردصمروذبلالدعل:روذبلا-3

هلامعتساةيناكمإتاساردلاتتبثأيذلا،تيزلاصالختسادعبيقبتملابسكلاةصاخ،نيتوربلابًادجةينغلاداوملانماهنأبروذبلافنصت

.نيتوربلابةينغلاةيئاذغلاتاطلخلاعينصتيف

.زوجلاو،قدنبلاو،وشاكلاو،ليزاربلازوجو،زوللااهلاثمو،نيسياللاينيمألاصمحلاىلإتارّسكملارقتفت:تارّسكملا-4

نكميالاذهل،رثكأوأدحاويساسأينيمأضمحيفصقندوجوببسبةضفخنمةيتابنلاتانيتوربللةيئاذغلاةميقلانأقبساممحضتي

يفةفلاتلاةجسنألاءانبو،ومنللةمزاللاةيساسألاةينيمألاضامحألانمةيمويلاهتاجاحنيمأتيفةدرفنمةيذغألاهذهىلعدمتعينأصخشلل

لوصوللةصقانلاةينيمألاضامحألاوأضمحلاثيحنمرخآلاامهدحأمعديثيحبتانيتوربلاهذهنمرثكأوأنيبسانمنيعونطلخنأالإ.مسجلا

يتلاتايلوقبلاعماهجزمبزرألاتانيتوربلةيئاذغلاةميقلانيسحتنكمي،لاثملاليبسىلعف.تانيتوربللةيئاذغلاةميقلانّسحي،نزاوتلاةلاحىلإ

لاحلاوهامكتايلوقبلاباهطلخبزبخلاتانيتوربلةيئاذغلاةميقلانيسحتنكميامك.زرألاىفصقانلانيسيللاينيمألاضمحلاباهانغبزيمتت

،تايلوقبلاباهطلخباهتانيتوربةدوجنيسحتنكمياذهل،نيسيللاونافوتبرتلاينيمألاضمحلااهصقنيفءارفصلاةرذلااّمأ.زرألاىلإةبسنلاب

.ءالزابلاو،ايلوصافلا:اهلاثمو

:(اهتانيتوربةدوجعفر)اهتانيتوربلةيئاذغلاةميقلاعفرلةيتابنلاةيذغألانمرثكأوأنيعونجزمىلعةلثمأيتأياميفو

.ةفاجلاايلوصافلاوأ،ءالزابلاك؛تايلوقبلاو،زرألا•

Oحمقلاو،ايوصلالوفو،زرألا.

.لوفلاو،زرألا•

Oمسمسلاروذبو،زرألا.

.(Brewers Yeast) ةريمخلاو،زرألا O

Oسدعلاو،زرألا.
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Oزبخلاو،لوفلا.

Oحمقلاو،لوفلا.

.ةرذلاو،ايلوصافلا•

Oسمشلاراودروذبو،ينادوسلالوفلا.

Oايوصلالوفو،حمقلاو،مسمسلا.

Oايوصلالوفو،ينادوسلالوفلاو،مسمسلا.

Oايلوصافلاو،مسمسلا.

.(PER=2.36نيتوربلاةءافكلدعم،75:25ةبسن)ءالزابلاو،مسمسلا•

Oزرألاو،مسمسلا.

Oايوصلالوفو،ةرذلا.

.نطقلاةرذبو،ةرذلاوه

Antinutritional)ةيذغتللةداضملالماوعلاىعدُتةراضداومىلعيوتحتنيتوربلابةينغلاةيتابنلاةيذغألاضعبنأىلإانهةراشإلاردجتو

Chymotrypsine) نيسبرتوميكلاتاطبثمو ، (Trypsin–Inhabitor) نيسبرتلاميزنإتاطبثمىلعتايلوقبلايوتحت،لاثملاليبسىلعف .(Factors

Inhabitor)،زيليمأ–افلأتاطبثمو(AmylaseInhabitor)،(ءارمحلامدلاايالخدّبلم)نينيتولجأميهلاو(Haemagglutinin)،نيسيفلاو(Vicin)،

نطقلاروذبيوتحتو،زايرويلاونيتسبرتلاميزنإطبثمىلعايوصلالوفيوتحيامك.(وهطلاءانثأيفيأ)ةيرارحلاةلماعملاباهطيبثتمتياهعيمجو

.(Alkaloids)تايولقلاهابشأىلعسمرتلايوتحينيحيف،؟؟لوبيسوجلاىلع

تخيلانييتابنللةنزاوتمةيئاذغتايمحطيطخت

ضعبةفرعممهيلعمتحياممًاريسيسيلًارمأةنزاوتمةيئاذغةيمحىلعلوصحلانأوه،هتفرعمتخبلانييتابنلليغبنييذلامهملارمألاّنإ

،ةيئاذغلايتابنلانيتوربلاةميقعفرلضعبباهضعبطلخُينأبجييتلا،ةبسانملاةيليمكتلاةيتابنلاتانيتوربلابةقلعتملاةمهملاةيملعلاقئاقحلا

.تخبلا

:تخبلانييتابنللةيئاذغتايمحطيطختدنعاهبمازتلالابجييتلاةمهملاتاداشرإلاضعبيتأياميف

وأ،ايلوصافلاوأ،ءالزابلا)تايلوقبلاو،(نافوشلاوأ،حمقلاوأ،ةنوركملاوأ،زرألا)بوبحلانمطيلخىلعةيئاذغلاةيمحلايوتحتنأبجي-1

.(ةضفخنملاةيئاذغلاةميقلاتاذةيتابنلاتانيتوربلاةدوجنيسحتل؛(ايوصلالوفوأ،سدعلا

.كنزلاو،ديدحلاو،مويسلاكلاو،يبنيماتيفو،دنيماتيفو،يبنيماتيفلةديجرداصمىلعيوتحتةيئاذغلاةيمحلانأنمدكأتلابجي-2

نمتخبلانويتابنلاهينثتسييذلابيلحلاوه،(ةيعيبطلا)ةداتعملاةيئاذغلاةبجولايفيبنيماتيفلسيئرلاردصملانأركذلابريدجلاو

نمنكمتلامدعلاحيفو.ةريصقةّدمسمشلاةعشألضّرعتلابدنيماتيفنممهتجاحىلعلوصحلانييتابنللنكمي،ةيئاذغلامهتابجو

ءالؤهىلعنيعتيهنإف،طقفةيناويحلاةيذغألايفدوجوميبنيماتيفنأامبو.دنيماتيفتامعدملوانتًادجيرورضلانمهنإف،كلذ

ىلعلوصحلايفاهمادختسانكميةدعرداصمدجوت.ًايئاهنموحللانولوانتيالمهنأل،نيماتيفلااذهلةديجرداصمنعثحبلانييتابنلا

نأباملع،يبنيماتيفبةينغتائيبيفومنتيتلارئامخلاضعبو،ايوصلالوفتانيتوربو،معدملاايوصلالوفبيلح:اهنم،يبنيماتيف

.باصعأللًافلتوًامّدهتبّبسينيماتيفلااذهصقن
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.رقبلابيلحنمةيساسحنوناعينيذلاعضرلالافطألابصاخلاراقبألابيلحلًاليدبهفصوبقاوسألايفديعبدمأذنمايوصلالوفبيلحرفاوتي

امك.مويسلاكلابمعدملالاقتربلاريصعوأ،مويسلاكلابمعدملاايوصلالوفبيلحلوانتبمويسلاكلانممهتجاحةيبلتتخبلانييتابنللنكميو

نكميو.ضفخنمءاعمألارادجلالخهصاصتمالدعمنأالإ،مويسلاكلانمةليلقتايمكىلعتارّسكملاوءارضخلاةيقرولاتاوارضخلايوتحت

.مويسلاكلانمةيمويلامهتجاحبمهّدمتةيئاذغرداصمرفاوتمدعلاحيفمويسلاكلابوبحلوانتءالؤهل

(ديدحلا)هصاصتمالدعمنأالإ،ةففجملاهكاوفلاو،تايلوقبلاو،ةلماكلابوبحلانمديدحلانممهتجاحىلعتخبلانويتابنلالصحي-3

.يمضهلازاهجلايفديدحلاصاصتمالدعمنمديزيهنأل،جنيماتيفبةينغلاةيذغألالوانتبىصوياذهل،ًادجضفخنممسجلايف

نمللقيةلماكلابوبحلايفكيتيفلاضمحدوجونكل،كنزلابتخبلانييتابنلادوزييذلاسيئرلاردصملاتايلوقبلاوةلماكلابوبحلاّدَعُت-4

.كيتيفلاضمحةيلعافليلقتل؛زبخلاةلاحيفامكبوبحلاىلإةريمخلاةفاضإبىصوياذهل.يمضهلازاهجلايفكنزلاصاصتمالدعم

.مويسلاكلاوه،هنمةيفاكتايمكبنييتابنلاءالؤهدادمإقيعييذلايئاذغلارصنعلانأركذُي

نييتابنلابةنراقم(اهريغو،زرألاو،راطفإلابوبحو،زبخلا)بوبحلاوةيتابنلاتانيتوربلاصصحنمربكأددعىلإتخبلانويتابنلاجاتحي-5

تاوارضخلانم%5و،تايلوقبلانم%35و،بوبحلانمنيتوربلانمةيمويلاهتجاحنم%60ريفوتبتخبلايتابنلاىصوياذهل،نيرخآلا

.ءارضخلاةيقرولا

دنعاهتفاضإنكميو،(ةريبلاةريمخ)ةعجلاةريمخو،(WheatGerm)حمقلانينج:لثم،ةيئاذغلاتامعدملاضعبنويتابنلامدختسي-6

:يتالاوحنلاىلعنييتابنللةيئاذغتايمحطيطخت

.(يفاصمحلليدبال2يأ)يفاصلامحللانمًامارج15لداعيةعجلاةريمخقوحسمنم(ًامارج15)ةدحاوةدئامةقعلم•

.زبخلانمدحاوليدبلداعيحمقلانينجنمبوك%4•

نم(ًامارج480)نيبوكلوانت–(نبجلاةصاخ)هتاجتنموبيلحلاىلعنييتابنلاتايمحءاوتحامدعةلاحيف–يتابنلاىلعنيعتي-7

،مويسلاكلانمهتاجاحىلعلوصحللمويلك(مغدملاايوصلابيلحرفاوتمدعةلاحيف)بوبحلاتامغدموأ،معدملاايوصلالوفبيلح

.ويبو،يبنيماتيفو

ةريبكتايمكىلإنوجاتحيمهنأل،ةيتابنلامهتابجوىلإبيلحلاةفاضإىلعصرحلانييتابنلالافطألاولماحلاةيتابنلاةأرملاىلعبجي-8

.هنم

نييتابنلاةيامحايازم

:يتآلايفاهلامجإنكمي،نييتابنلاةيمحلةيحصلاايازملانمديدعلادجوي

.عوبسألايفمارجوليك(1–0.5)لدعمبدئازلانزولاصاقنإ-1

نودضيرملاصخشلاوميلسلاصخشللةبسانمّدَعُتيهف،اذل.نداعملاوتانيماتيفلاونيتوربلانمهتاجاحلماكبصخشلااهديوزت-2

.ةيدسجرارضأوأ،ةيحصتالكشمةيأثودحنمفوخلا

ةيئاذغلاةبجولالوانتوةيمحلانعفقوتلادرجمبدئازلانزولاةدوعنودلوحييذلارمألا،ًايجيردتدئازلانزولاضفخىلعلمعلا-3

.ةداتعملا

اذكو.اهقيضونييارشلابلصتوبلقلاضارمأبةباصإلاناسنإلايقياّمم،مدلايفلورتسلوكلاونوهدلاىوتسمضفخيفماهسإلا-4

.ةيئاذغلافايلالاباهانغو،لورتسلوكلاونوهدلانماهاوتحمرقفىلإارظن؛ناطرسلابةباصإلا

،تاونسةّدعلًاتباثًايئاذغًاماظنحبصتدقيلاثملانزولاىلإلوصولادعبو،رهشأ3ىلإلصتةليوطةّدمةيمحلاقيبطتةيناكمإ-5

،(15-14)ةلوادجلايفةحّضوُملاثالثلاةيئاذغلاتايمحلانميأىلإةيتآلاةيذغألاةفاضإيأ،اهيلإًايمويرعس350ةفاضإةطيرش

:(17–14)و،(16–14)و

.ماعطلاوهطلتيزلانم(ًامارج20)ةريغصقعالم4•

.ةيبلهملاوأ،درتسكلاك،تايلحملانمةريغصةيدبزوأ،ةريغصةريطفوأ،ةريغصكيكةعطق•

.لسعلانمةريغصقعالم3وأ،ةوهقلاوياشلاةيلحتلركسلانم(ًامارج15)ةريغصقعالم3•
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.(ًامارج15)ةيوشمسطاطبةريغصةبحوأ،ةنوركموأ،زرأ(مارج100)بوك2•

بأنفسو،تياديسبيب)تيادلاتابورشم:لثم،ةقاطلانمةيلاخلاتابورشملاوةيذغألانماهبغرييتلاةيمكلالوانتبصخشللحامسلا-6

(مويلايفةدحاوةقعلم)واكاكلاقوحسمو،لدرخلاو،موثلاو،لصبلاو،تاراهبلاو،لخلاو،نوميللاو،ةيزاغلاهايملاو،(امهلثاميامو،تياد

.لجفلاو،سفركلاو،مورشملاو،رايخلا:لثم(مويلايفطقفدحاوبوكىلعديزيال)تاوارضخلاضعبو،ىلحملاريغ

.ءامصلاددغلايفتابارطضادوجومدعو،بلقلاودسجلاةمالسنمدكأتلل؛ةيمحلاءدبلبقبيبطلاةراشتسا-7

نييتابنلاةيامحلجذامن

،ةيتابنلاتانيتوربللةيئاذغلاةميقلاضافخناىلإًارظن،تخبلانييتابنلاةصاخ،نييتابنللةقاطلاةليلقةنزاوتمةيئاذغةيمحطيطختبعصي

يفةفلاتلاةجسنألاحالصإو،(ةديدجةجسنأنيوكت)ومنللةمزاللاةينيمألاضامحألانماهعيمجصخشلاتاجاحبيفتالةصقانتانيتوربيهف

ةينيمألاضامحألانزاوتةداعإلاهنيباميفلماكتثدحيثيحبةبسانمةفلتخمةيتابنتانيتوربطلخمزليهنإف،ةلكشملاهذهىلعبلغتللو.مسجلا

.ًاقباسركذامكةصقانلا

رفوتو.ةديدعتاونسلةيذغتلاوةيذغألامولعلاجميفةيثحبلاوةيسيردتلايتربخعقاونماهتددعأدقُتنكنييتابنلاةيمحلجذامنةثالثدجوت

حوارتتنيذلانيغلابلاءاندبللةبسانمثالثلاةيئاذغلاتايمحلاهذهّدعُتو.ةقاطلاءانثتسابةيئاذغلارصانعلانمهتاجاحلماكصخشللجذامنلاهذه

يمرهلاءاذغلادشرمبًاداشرتساجذامنلاهذهُتددعأدقو.(ةيعيبطلا)ةيداعلاةلاحلايفرعس(2400–1600)نيبةقاطلانمةيمويلامهتاجاح

U.S.DepartmentOf)(م1992)ةيكيرمألاةدحتملاتايالولايفةعارزلاةيريدمهتردصأيذلا Agriculture)،هتردصأيذلاةيئاذغلالئادبلاماظنو

.ةيكيرمألاةماعلاةحصلاةمدخوةيكيرمألاءاذغلاةيعمجمضتيتلاةكرتشملاةنجللا

ديوزتنمضيةيئاذغلالئادبلاماظنويمرهلاءاذغلادشرمًلاعبتةيئاذغتايمح(دادعإ)ميمصتنأىلعءابطألاوةيذغتلاءاملععمجأدقو

،تانيماتيفلاو،نوهدلاو،تارديهوبركلاو،تانيتوربلا:لثم،ةقاطلاجاتنإوومنللةمزاللاةيئاذغلارصانعلانماهعيمجةيمويلاهتاجاحبصخشلا

:جذامنلاهذهلنايبيتأياميفو.نداعملاو

،رمحألامحللاو،نبجلاو،هتاجتنموبيلحلالثم،ًايئاهنةيناويحلاةيذغألانولوانتيالنيذلامهو،تخبلانييتابنللةنزاوتمةيئاذغةيمح-أ

.(15–14)لودجلارظنا،ضيبلاو،كامسألاو،نجاودلاو

،ضيبلالثم،ىرخألاةيناويحلاةيذغألانولوانتيالمهنكل،هتاجتنمنولوانتيوبيلحلانوبرشينيذلامهو،نبللاييتابنلةيئاذغةيمح-ب

.(16–14)لودجلارظنا،كامسألاو،نجاودلاو،رمحألامحللاو

ةيناويحلاةيذغألانولوانتيالمهنكل،ضيبلاوهتاجتنمنولوانتيوبيلحلانوبرشينيذلامهو:ضيبلاونبللاييتابنلةيئاذغةيمح-ج

.(17–14)لودجلارظنا،كامسألاو،نجاودلاو،رمحألامحللا:لثم،ىرخألا

.تخبلانييتابنللةنزاوتمةيئاذغةيمح:(15-14)لودجلا

ةقالحلا

:روطفلا

(رعس)

ارعس80.رمسألاتسوتلازبخنمةحيرشوأ،يدلبلاّربلازبخنم(ًامارج25)فيغر4•

ارعس60.(جنيماتيفرداصمدحأ)يفسويلاوأ،تورفبيرجلاوأ،لاقتربلاريصعنم(ًامارج120)بوك1/2ه

صالل.--..وت..:::..ص

ًارعس50،مويسلاكلابمعدملا(ايوصلالوفبيلحةردوبنمةدئامقعالم4لداعي)ايوصلالوفبيلحنم(امارج240)دحاوبوك•

.ايبو،يبنيماتيفو

ًارعس150.يرجبلازوللاةصاخ،تارسكملاعاونأيأنمةدئامقعالم4وأ،ينادوسلالوفلاةدبزنم(ًامارج60)ةدئامقعالم4ه
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.روطفلا

ارعس80.نداعملاوتانيماتيفلابةمعدملاةالحملاريغ(ةرذلاقئاقرو،حمقلاقئاقر)"راطفإلابوبحنمبوك%4ه

Oرفص.ركسنودنمةوهقوأياش

ةقالحلا

(رعس)

ارعس80.رمسألاتسوتلازبخنمةحيرشوأ،يدلبلاّربلازبخنم(ًامارج25)فيغر4•

ارعس80.(Oats)نافوشلاوأ،ةمعدملاةنوركملاوأ،لماكلازرألانم(مارج100)بوك/2ه

تارعس110.ايوصلالوفنمبوك%3وأ،(سدعوأ،ايلوصافوأ،ءالزاب)ةوهطملاةفاجلاتايلوقبلانم(مارج200)دحاوبوكم

ارعس25.(طيبنرقوأ،فوفلموأ،بنركوأ،ةيمابوأ،خنابسوأ،ةيخولموأ،تفل)ةوهطملاتاوارضخلانم(مارج100)بوك/2ه

7نم.s.اللديدماهلs1.--.1--هه..ت..ت.ت:م----ت------.همالل

Oًارعس60وا،ةلوارفلانمبوكوا،ماّمشةبح/3وأ،هروم/2وأ،(ةفاوجوأ،خوخوا،يفسويوا،ىرثمكوا،حافتوا،لاقترب)ةهكافةبح

ًايعس25نكميو،(Chick–peas)ةليلبصمحو،سسخو،رزجو،رايخو،مطامطعطق)تيزنودنمءارضخلاةطلسلانمريغصقبط•
برعلسلل

.تاراهبلاونوميللاةفاضا

رفص.(ةبغرلابسح)ركسلانمةيلاخلاتابورشملاوأ،ركسنودنمةوهقوأياش•

ةقالحلاد

.ءاشعلاوءادغلانيبةفيفخةيذغا

(رعس)

.ايبو،يبنيماتيفو،مويسلاكلابمعدملاايوصلالوفبيلحنم(ًامارج240)دحاوبوكم

ًادعس50....**..الا..1... رعسلل.(بوبحةروصبيبو،يبنيماتيفو،مويسلاكلالوانتبجي،معدملاايوصلالوفبيلحرفاوتمدعلاحيف)•

ةقالحلا

(رعس)

ارعس80.رمسألاتسوتلازبخنمةحيرشوأ،ىدلبلازُبلازبخنم(ًامارج25)فيغر4ه

ًارعس80وأ،لماكلابَحلانمعونصملاقيقرلاتيوكسبلانمتابح5وأ،ةمعدملاةنوركملاوأ،لماكلازرألانم(مارج100)بوك2ه

.بَحتامصقبتاّبح(3-2)

ارعس55.ايوصلالوفنمبوك3وأ،(هالعأةروكذملاعاونألادحأرتخا)ةوهطملاةفاجلاتايلوقبلانم(مارج100)بوك2ه

ارعس25.(هالعأةروكذملاعاونألادحأرتخا)ةوهطملاتاوارضخلانم(مارج100)بوك2ه
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ةقالحلا

(رعس)

O1/2ارعس60.أنيماتيفلرخآردصميأوأ،ماّمشلاوأ،شمشملاوأ،رزجلاريصعنم(ًامارج120(بوك

ًارعس45.ةنيحطلانم(تامارج5)ياشةقعلم•

ارعس25.تيزنودنم(هالعأةحضوملاعاونألانمنّوكتي)ءارضخلاةطلسلانمريغصقبط•

رفص.(ةبغرلابسح)ركسلانمةيلاخلاتابورشملاوأ،ركسنودنمةوهقوأياش•

ارعس1220.ًايمويةلوانتملاتارعسلايلامجإ

%25وحنبمسجلاّدمتاهنأل؛نداعملاوتانيماتيفلابةمعدملا(حمقلاوةرذلاقئاقر)راطفإلابوبحةيذغألوانتىلعًايمويصرحلابجي**

.مويسلاكلاو،دو،ايبيلو،ةيابلنيماتيفةصاخ،ةيمويلاهتاجاحنم

.نيللاييتابنلةنزاوتمةيئاذغةيمح:(16-14)لودجلا

ةقالحلا

:روطفلا

(رعس)

ارعس90.يدابزلانبلوأ،نهدلاليلقلابيلحلانم(ًامارج240)دحاوبوك•

ًارعس150.يرجبلازوللاةصاخ،تارّسكملاعاونأيأنمةدئامقعالم4وأ،ينادوسلالوفلاةدبزنم(ًامارج60)ةدئامقعالم4ه

ارعس80.رمسألاتسوتلازبخنمةحيرشوأ،يدلبلاّربلازبخنم(ًامارج25)فيغر4•

ةقالعلا

(رعس)

ارعس80.رمسألاتسوتلازبخنمةحيرشوأ،يدلبلاّربلازبخنم(ًامارج25)فيغر%4ه

أ55*مه1/-.م..ةا(.م...هم..هه.1.1/
رعملس.ايوصلالوفنمبوك%3وأ،(هالعأةروكذملاعاونألادحأرتخا)ةوهطملاةفاجلاتايلوقبلانم(مارج100)بوك2و

ارعس80.نافوشلاوأ،ةمعدملاةنوركملاوأ،لماكلازرألانم(مارج100)بوك2ه

ًارعس60وأ،ةلوارفلانمبوكوأ،ماّمشةبح1/3وأ،ةزوم1/2وأ،(ةفاوجوأ،خوخوأ،يفسويوأ،ىرثمكوأ،حافتوأ،لاقترب)ةهكافةبحو

O%2ارعس25.(طيبنرقوأ،فوفلموأ،بنركوأ،ةيمابوأ،خنابسوأ،ةيخولموأ،تفل)ةوهطملاتاوارضخلانم(مارج100)بوك

Oأ25نوميللاةفاضإنكميو،(ةليلبصمحو،سخو،رزجو،رايخو،مطامطعطق)تيزنودنمءارضخلاةطلسلانمريغصقبط

رعمس

.تاراهبلاو

رفص.(ةبغرلابسح)ركسلانمةيلاخلاتابورشملاوأ،ركسنودنمةوهقوأياش•
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.ءاشعلاوءادغلانيبةفيفخةيذغأ

ًارعس90.ىدابزلانبلوأ،نهدلاليلقلابيلحلانم(ًامارج240)دحاوبوك

ًارعس55.ايوصلالوفنمبوك%3وأ،(هالعأةروكذملاعاونألادحأرتخا)ةوهطملاةفاجلاتايلوقبلانم(مارج100)بوك2ه

تارعس110.(اهريغوأ،اليرزوملاوأ،رديشلاوأ،اتيف)نهدلاليلقلانبجلانمًامارج60ه

ًارعس60.أنيماتيفلرخآردصميأوأ،ماّمشلاوأ،شمشملاوأ،رزجلاريصعنم(ًامارج120)بوك1/2ه

ريسهنانمعونصملاقيقرلاتيوكسبلانمتابح5وأ،رمسألاتسوتلازبخنمةحيرشوأ،يدلبلاّربلازبخنم(ًامارج25)فيغر/ه

.بَحتامصقبتاّبح(3–2)وأ،لماكلابَحلا

ًارعس25.(هالعأةروكذملاعاونألادحأرتخا)ةوهطملاتاوارضخلانم(مارج100)بوك2ه

ًارعس25.تيزنودنم(هالعأةحضوملاعاونألانمنّوكتي)ءارضخلاةطلسلانمريغصقبط•

رفص.(ةبغرلابسح)ركسلانمةيلاخلاتابورشملاوأ،ركسنودنمةوهقوأياش•

ًارعس1150.ًايمويةلوانتملاتارعسلايلامجإ

".ضيبلاونبللاييتابنلةنزاوتمةيئاذغةيمح،(17-14)لودجلا

ةقالحلا

(رعس)

ًارعس90.يدابزلانبلوأ،نهدلاليلقلابيلحلانم(ًامارج240)دحاوبوك•

ًارعس150.يرجبلازوللاةصاخ،تارّسكملاعاونأيأنمةدئامقعالم4وأ،ينادوسلالوفلاةدبزنم(ًامارج60)ةدئامقعالم4ه

ًارعس60.(جنيماتيفرداصمدحأ)يفسويلاوأ،تورفبيرجلاوأ،لاقتربلاريصعنم(ًامارج120)بوك2•

ًارعس80.معدملاحمقلاقئاقرنمبوك%4وأ،رمسألاتسوتلازبخنمةحيرشوأ،يدلبلاّربلازبخنم(ًامارج25)فيغر4•

هيلعنإف،ةضيبصخشلاهيفلوانتييذلامويلايفو.(عوبسألايفتاضيب4–3يأ)مويدعبًامويذخؤتةقولسمةدحاوةضيبه

.روطفلاتقوقعالم4نًمالدبتارّسكملاوأ،ينادوسلالوفلاةدبزنم(ًامارج30)ةدئاميتقعلملوانت

ةقالحلا

(رعس)

ًارعس80.رمسألاتسوتلازبخنمةحيرشوأ،يدلبلاّربلازبخنم(ًامارج25)فيغر4•

ًارعس55.ايوصلالوفنمبوك3وأ،(هالعأةروكذملاعاونألادحأرتخا)ةوهطملاةفاجلاتايلوقبلانم(مارج100)بوك2ه

ًارعس60وأ،ةلوارفلانمبوكوأ،ماّمشةّبح%3وأ،ةزوم%2وأ،(ةفاوجوأ،خوخوأ،يفسويوأ،ىرثمكوأ،حافتوأ،لاقترب)ةهكافةبحه

.خيطبّرح



Nutrition(ءاندبلا)نامسلاةيذغت14لصفلا of obese Persons537

ةقالحلا

(رعس)

ارعس80.نافوشلاوأ،ةمعدملاةنوركملاوأ،لماكلازرألانم(مارج100)بوك/2ه

O2/ارعس25.(طيبنرقوأ،فوفلموأ،بنركوأ،ةيمابوأ،خنابسوأ،ةيخولموأ،تفل)ةوهطملاتاوارضخلانم(مارج100)بوك

Oأ25نوميللاةفاضإنكميو،(ةليلبصمحو،سخو،رزجو،رايخو،مطامطعطق)تيزنودنمءارضخلاةطلسلانمريغصقبط

برعلسلل

.تاراهبلاو

رفص.(ةبغرلابسح)ركسلانمةيلاخلاتابورشملاوأ،ركسنودنمةوهقوأياش•

ةقالحلا--

.ءاشعلاوءادغلانيبةفيفخةينغأ

(رعس)

ارعس90.يدابزلانبلوأ،نهدلاليلقلابيلحلانم(ًامارج240)دحاوبوك•

ةقالحلا

(رعس)

أ55*مه1/3وأ"أ.م.س..ةا.م.(Y.مهم.هم.1.(.هب(1ه1/
برعلسلل.ايوصلالوفنمبوك%3وأ،(هالعأةروكذملاعاونألادحأرتخا)ةوهطملاةفاجلاتايلوقبلانم(مارج100)بوك2و

تارعس110.(اهريغوأ،اليرزوملاوأ،رديشلاوأ،اتيف)نهدلاليلقلانبجلانمًامارج60ه

Oارعس60.أنيماتيفلرخآردصميأوأ،ماّمشلاوأ،شمشملاوأ،رزجلاريصعنم(ًامارج120(بوك1/و

O4ًارعس80نمعونصملاقيقرلاتيوكسبلانمتابح5وأ،رمسألاتسوتلازبخنمةحيرشوأ،يدلبلاّربلازبخنم(ًامارج25)فيغر

.بَحتامصقبتاّبح(3–2)وأ،لماكلابَحلا

ارعس25.(هالعأةروكذملاعاونألادحأرتخا)ةوهطملاتاوارضخلانم(مارج100)بوك2ه

ارعس25.تيزنودنم(هالعأةحضوملاعاونألانمنّوكتي)ءارضخلاةطلسلانمريغصقبط•

رفص.(ةبغرلابسح)ركسلانمةيلاخلاتابورشملاوأ،ركسنودنمةوهقوأياش•

ارعس1150.ًايمويةلوانتملاتارعسلايلامجإ

.ضيبلاوبيلحلاتاجتنمىلعةبجولاءاوتحاةلاحيفمكلاوعونلاثيحنمتانيتوربلانمهتيافكىلعيتابنلالصحي*

(StrictDiet)ةمراصلاةيمحلا-ه

رظنا،(ًايعوبسأمارجوليك1.5وحن)ًاقباسركذاّممعرسألدعمبدئازلانزولاوأةنمسلانمنيدبلاصيلختىلإةمراصلاةيمحلافدهت

.رعس1000نعًايموياهيفةلوانتملاتارعسلايلامجإلقيذإ؛(18-14)لودجلا

امك.نزولاصاقنإنمةنكممةجردىصقأقيقحتلةعونتملاةيذغألانيبةيئايميكلاتاقالعلا–امّدحىلإ–ةيمحلاهذهميمصتيفيعور

.مدلايفنوهدلاولورتسلوكلاىوتسمعافتراةلاحيفمسدلاليلقلانبجلانًمالدبضيبلامادختسااهيفيعور

(تالضعلا)لثمتيتلا،مسجلايفتالضعلاعينصتلسيئرلاردصملاّدَعُتيتلا،تانيتوربلانمةدّدحمةريبكةيمكىلعةيمحلاهذهيوتحت

ةيمحلاةرتفءانثأيفمسجلانأكلذىلإفضأ.مسجلايفيلاثملااهمجحىلعةظفاحملامتحياموهو،ةدئازلانوهدلاقرحلسيئرلازكرملا

تانيتوربلانمةدئازلاةيمكلانأركذلابريدجلاو.ًايمويلوانتملانيتوربلاةيمكةدايزبلطتياّمم،هتجسنأضعبيفرّسكتلاومّدهتللضّرعتي–ةيئاذغلا

.نزولاةدايزوأ،ةنمسلاببستاليهف،اذل،مسجلايفنهدىلإلّوحتتال
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نمةليئضةيمكو،(تايركسلاوتايوشنلا)تارديهوبركلانمةطسوتمةيمكو،تانيتوربلانمةريبكةيمكىلعةمراصلاةيمحلايوتحت

.مسجلايفةينهدةجسنأىلإنوهدلاوتارديهوبركلانمةدئازلاةيمكلالّوحتىلإًارظن،نوهدلا

هذهمادختساءانثأيفةيحصلاةلاحللةبسانملاةضايرلاةسراممبىصويو.عيباسأ(8-6)ىلإلصتةّدمةمراصلاةيمحلالامعتسانكمي

ةطرفملاةدايزلااّمأ،ةيمحلاهذهلةبحاصمنوكتنيحةرهبمجئاتنققحتو،مسجلايفنوهدلاقرحنمديزتاهنأل.ًايمويةقيقد30لدعمبو،ةيمحلا

ثودحىلإيدؤتدقف،ةيلاحلاةيمحلاجماربنمديدعلايفلاحلاوهامكًايموياهنمةلوانتملاةيمكلاديدحتمدعلاحيفةصاخ،تانيتوربلالوانتيف

نيذلاءاندبلانمديدعلادجويو.اهريغو،بلقلامخضتو،مدلايفنوهدلاىوتسمعافتراو،سسرقنلاو،يولكلالشفلا:لثم،ةرطخةيحصتالكشم

ةيحصتالكشمنوناعينيذلاو،ةيراجتلابتكلاوتالجملاضعباهلجّورتيتلا،ةيملعسسأىلعةينبملاريغةيراجتلاةيمحلاجماربنومدختسي

فدهتيتلاتايمحلاهذهلثممادختسايفعّرستلامدعو،ماتلارذحلابجياذهل.ةيحصلامهتلاحمقافتدعبتايفشتسملاىلعنودّدرتيو،ةرطخ

.بسحفيداملاحبرلاىلإاساسأ

ةمراصلاةيمحلاءدبلبقةمهمتاداشرإ

:ةيمحلاهذهءدبلبقةقدباهبمازتلالابجييتلاةمهملاتاداشرإلاضعبيتأياميف

.ماعطلاوهطءانثأيف–ناكمإلاردق–نوهدلاوأتويزلاةفاضإمدع-1

.ًايمويةدحاوةّرممويسلاكلانممارجيلم(1200-800)يوحتيتلامويسلاكلابوبحمادختسا-2

.ناصقنوأةدايزنودنمماعطلاةمئاقيفةدّدحملاةيذغألاتايمكبلماكلامازتلالا-3

.ًايمويةلوانتملاةقاطلايلامجإباسحليهستلتارعسلانمةيذغألاىوتحمبةناعتسالا-4

مايأ7لكدعب(18-14)لودجلايفةحضوُملاماعطلامئاوقراركتداعيثيحب،عيباسأ(8-6)نيبحوارتتةّدمةمراصلاةيمحلاقيبطت-5

.(ديدجعوبسألكةيادبعميأ)

ةقعلمدحاولاصرقلالداعيذإ؛ةوهقلاوأياشللليردناكلاونيراكسلا:لثم،تارعسلانمةيلاخلاةيعانصلاتايركسلاةفاضإةيناكمإ-6

.ىداعلاركسلانمةريغص

.نوهدلابينغهنأل،نأضلامحلكلذنمىنثتسيو،سيتلاوأ،لجعلاوأ،رقبلامحلىلع–رمحألامحللامادختساةلاحيف–راصتقالا-7

.قلسلاوأ،يوشلاوأ،نرفلاب(ءاضيبلاوءارمحلا)موحللاعاونأفلتخموهطبجي،اهعيمجلاوحألايفو

وأ،ةتباثلاةجاردلابوكروأ،سنتلاوأ،ةحابسلاوأ،يرجلاوأ،عيرسلايشملا)ةلدتعملاةيضايرلاةطشنألاةسراممةداعةيمحلاقفاري-8

ةقيقد30لدعمبو،اهنمصلختلابغرييتلانوهدلاةيمكو،ةيحصلاهتلاحو،صخشلارمععمبسانتيامبو،مظتنموحنىلع(اهلثاميام

.عوبسألايفمارجوليك1.5وحنىلإلصيلعرسأةروصبنزولاصاقنإىلعدعاسياموهو،ايموي

.محللانعةيئرملانوهدلاةلازإىلعصرحلاو،نهدلانمةيلاخلاموحللامادختساو،لورتسلوكلابينغهنأل،جاجدلادلجعزنبوجو-9

.ركسلابةينغلاةيذغألاوأ،تيزلابةيلقملاةيذغألاوأ،ةينهدلاةيذغألالوانتنعًايئاهنعانتمالا-10

.لئاوسلاوءاملابرشنمراثكإلا-11

.(امهلثاميامو،تيادالوكو،تياديسبيب)ركسلانمةيلاخلاتابورشملالوانتبحامسلا-12

.(هيتوس)قلسلابتاوارضخلاوزرألاوهط-13

.ءامصلاددغلايفتابارطضادوجومدعو،بلقلاودسجلاةمالسنمدكأتلل؛ةيمحلاقيبطتءدبلبقبيبطلاةراشتسا-14
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.ةيداعلاةبجولايفاهيلعداتعملاتايمكلابو،ماعطلاوهطءانثأيفسفركلاو،موثلاو،لصبلاو،لخلاو،تاراهبلاو،حلملاةفاضإةيناكمإـ51

تايركسلابةينغلاةيذغألانم–ناكمإلاردق–لالقإلابجي،(بوغرملانزولا)يلاثملانزولاغولبو،ةيئاذغلاةيمحلانمءاهتنالادعب-16

،يسبيبلاك؛ةيزاغلاتابورشملاو،ركسلااهيلإفاضملارئاصعلاو،ةظوبلاو،رئاطفلاو،ىبرملاو،لسعلاو،ركسلاو،تايلحملاو،تايولحلا)

.تيزلابةيلقملاكلتةصاخ،نوهدلابةينغلاةيذغألاو،(اهلثاميامو،ادنريملاو،بأنفسلاو

وم

ةنزاوتملاةداتعملاةيئاذغلاةبجولاىلإىرخأةّرمةدوعلابحتب،عيباسأ)8–6(نيبحوارتتةّدمةمراصلاةيمحلاقيبطتنمءاهتنالالداعيل-17

نكميو.(13-14)لودجلارظنا،رعس1500ىوحتىتلاةيئاذغلاةبجولااهلاثمو،ةيئاذغلارصانعلانمًاعيمجهتاجاحبمسجلادوزتيتلا
.- -- وم --

.دئازلانزولانمديزمنمصلختلانيدبلابغرلاحيف–رهشّيضُمدعب–ىرخأةّرمةمراصلاةيمحلاراركت

.دئازلانزولايذوأ،نيدبلاغلابلاصخشلل(مايأ7ةدمماعطلامئاوق)ةمراصلاةيمحلا:(18-14)لودجلا

ةقالعلا5سكاما

(رعس).(عيباسأ8-6ةدملايمويرركي)روطفلا

ًارعس60.امهنميأنمريصع(ًامارج120)بوكفصنوأ،تورفبيرجةبحفصنوأ،لاقتربةبحه

ًارعس75.نهدلاليلقلانبجلانمًامارج30وأ،ًاديجةقولسمةدحاوةضيبه

ًارعس80.يدلبلاّربلازبخنم(ًامارج25)فيغر4•

رفص.ركسنودنمةوهقوأياش•

ًارعس215:عومجملا

ةقالعلا

(رعس)وعلادلاخلا

:لوألامويلا

ًارعس275.(ةريغصةجاجد2)قولسملاوأيوشملاجاجدلانمًامارج09150

ًارعس25وأ،ءالزابلاوأ،خنابسلاوأ،ايبوللا:لثم،رخآعونيأوأ،ءارضخايلوصاف)ةقولسملاتاوارضخلانم(مارج100)بوك2•

.(اهريغوأ،ةيخولملاوأ،بنركلاوأ،طيبنرقلا

ًارعس25نوميللاةفاضإنكميو،(ةليلبصمحو،سخو،رزجو،رايخو،مطامطعطق)تيزنودنمءارضخلاةطلسلانمريغصقبط•

.تاراهبلاو

ًارعس60.امهنميأنمريصع(ًامارج120)بوكفصنوأ،تورفبيرجةبحفصنوأ،لاقتربةبح•

ًارعس80.يدلبلاّربلازبخنم(ًامارج25)فيغر4•

رفص.ركسنودنمةوهقوأياش•

ًارعس465:عومجملا

:يناثلامويلا

ًارعس165.(كيتسحئارشوأ،ةتفكوأ،بابكوأ،لاصوأ:ديلاةضبقمجح%3)يوشملارمحألامحللانمًامارج90•

ًارعس25نوميللاةفاضإنكميو،(ةليلبصمحو،سسخو،رزجو،رايخو،مطامطعطق)تيزنودنمءارضخلاةطلسلانمريغصقبط•

.تاراهبلاو

ًارعس25.(هالعأحضوموهامكرخآعونيأوأ،ءارضخايلوصاف)ةقولسملاتاوارضخلانم(مارج100)بوك2ه
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وعلادلاخلا

صزبخفيغرعبربةنوركملاوأزرألانم(مارج100)بوكفصنلادبتسانكمي)يدلبلاّربلازبخنم(امارج25)فيغر/ه

ارعس80.(عوبسألايفنيتّرمىلعكلذديزيالأةطيرش،يدلبلاّربلا

رفص.ركسنودنمةوهقوأياش•

ًارعس295:عومجملا

:ثلاثلامويلا

ًارعس150.(لورتسلوكلاىوتسمعافترالاحيفنهدلاليلقلانبجلانمًامارج60وأ)ًاديجناتقولسمناتضيب•

ًارعس25.(هالعأحضوموهامكرخآعونيأوأ،ءارضخايلوصاف)ةقولسملاتاوارضخلانم(مارج100)بوك/2ه

صنوميللاةفاضإنكميو،(ةليلبصمحو،سسخو،رزجو،رايخو،مطامطعطق)تيزنودنمءارضخلاةطلسلانمريغصقبط•

ارعس25.تاراهبلاو

ًارعس80.يدلبلاّربلازبخنم(ًامارج25)فيغر4•

رفص.ركسنودنمةوهقوأياش•

ًارعس280:عومجملا

:عبارلامويلا

ًارعس275.(ةريغصةجاجد2)قولسملاوأيوشملاجاجدلانمًامارج150ه

ممنوميللاةفاضإنكميو،(ةليلبصمحو،سسخو،رزجو،رايخو،مطامطعطق)تيزنودنمءارضخلاةطلسلانمريغصقبط•

ارعس25.تاراهبلاو

ًارعس25.(هالعأحضوموهامكرخآعونيأوأ،ءارضخايلوصاف)ةقولسملاتاوارضخلانم(مارج100)بوك09%2

ًارعس60.امهنميأنمريصع(ًامارج120)بوكفصنوأ،تورفبيرجةبحفصنوأ،لاقتربةبحه

رفص.ركسنودنمةوهقوأياش•

ًارعس385:عومجملا

:سماخلامويلا

ًارعس275.(كيتسحئارشوأ،ةتفكوأ،بابكوأ،لاصوأ:ديلاةضبقمجح)يوشملارمحألامحللانمًامارج150و

ًارعس80.يدلبلاّربلازبخنم(ًامارج25)فيغر4•

ًارعس25.(هالعأحضوموهامكرخآعونيأوأ،ءارضخايلوصاف)ةقولسملاتاوارضخلانم(مارج100)بوك2ه

رفص.ركسنودنمةوهقوأياش•

ًارعس385:عومجملا

مم%3ةنزةكمسوأ،تيزنودنمةنوتلاوأ،يربمجلاوأ،هيليفلاكمسنمًامارج150)ةيوشملاةيرحبلاةيذغألانًمامارج150ه

ارعس275.(مارجوليك

ًارعس80.يدلبلاّربلازبخنم(ًامارج25)فيغر4•
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ةقالعلا

(رعس)وعلادلاخلا

ًارعس25.(هالعأحضوموهامكرخآعونيأوأ،ءارضخايلوصاف)ةقولسملاتاوارضخلانم(مارج100)بوك2ه

رفص.ركسنودنمةوهقوأياش•

ًارعس380:عومجملا

:عباسلامويلا

ًارعس275.(كيتسحئارشوأ،ةتفكوأ،بابكوأ،لاصوأ:ديلاةضبقمجح)يوشملارمحألامحللانمًامارج150ه

ًارعس25نوميللاةفاضإنكميو،(ةليلبصمحو،سسخو،رزجو،رايخو،مطامطعطق)تيزنودنمءارضخلاةطلسلانمريغصقبط•

.تاراهبلاو

ًارعس25.(هالعأحضوموهامكرخآعونيأوأ،ءارضخايلوصاف)ةقولسملاتاوارضخلانم(مارج100)بوك/2ه

رفص.ركسنودنمةوهقوأياش•

ًارعس325:عومجملا

:لوألامويلا

ًارعس75.(لورتسلوكلاىوتسمعافترالاحيفنهدلاليلقلانبجلانمًامارج30وأ)ًاديجةقولسمةدحاوةضيبه

ًارعس60.امهنميأنمريصع(ًامارج120)بوكفصنوأ،تورفبيرجةبحفصنوأ،لاقتربةبحه

ًارعس80.يدلبلاّربلازبخنم(ًامارج25)فيغر4ه

ًارعس25نوميللاةفاضإنكميو،(ةليلبصمحو،سخو،رزجو،رايخو،مطامطعطق)تيزنودنمءارضخلاةطلسلانمريغصقبط•

.تاراهبلاو

رفص.ركسنودنمةوهقوأياش•

ًارعس240:عومجملا

:يناثلامويلا

ًارعس165.(كيتسحئارشوأ،ةتفكوأ،بابكوأ،لاصوأ:ديلاةضبقمجح%3)يوشملارمحألامحللانمًامارج90ه

ًارعس80.يدلبلاّربلازبخنم(ًامارج25)فيغر4ه

ًارعس60.امهنميأنمريصع(ًامارج120)بوكفصنوأ،تورفبيرجةبحفصنوأ،لاقتربةبحه

رفص.ركسنودنمةوهقوأياش•

تارعس305:عومجملا

:ثلاثلامويلا

ًارعس200165ةنزةكمسوأ،تيزنودنمةنوتلاوأ،يربمجلاوأ،هيليفلاكمسنمًامارج90)ةيوشملاةيرحبلاةيذغألانمًامارج90ه

.(مارج
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ًارعس60.تورفبيرجوأ،لاقتربةبح•

ًارعس45.(رضخأوأ،دوسأ)ةريغصنوتيزتابح10وأ،ةريبكنوتيزتابح5و

ًارعس25نوميللاةفاضإنكميو،(ةليلبصمحو،سسخو،رزجو،رايخو،مطامطعطق)تيزنودنمءارضخلاةطلسلانمريغصقبط•

.تاراهبلاو

رفص.ركسنودنمةوهقوأياش•

ًارعس45.نهدلاليلقلايدابزلانبلنم(ًامارج120)ةدحاوةبلعه

ًارعس317:عومجملا

:عبارلامويلا

ًارعس25.(هالعأحضوموهامكرخآعونيأوأ،ءارضخايلوصاف)ةقولسملاتاوارضخلانم(مارج100)بوك2ه

ًارعس80.يدلبلاّربلازبخنم(ًامارج25)فيغر4•

ًارعس25نوميللاةفاضإنكميو،(ةليلبصمحو،سسخو،رزجو،رايخو،مطامطعطق)تيزنودنمءارضخلاةطلسلانمريغصقبط•

.تاراهبلاو

رفص.ركسنودنمةوهقوأياش•

ًارعس45.نهدلاليلقيدابزنبل(ًامارج120)ةدحاوةبلعه

ًارعس175:عومجملا

:سماخلامويلا

ًارعس150.(لورتسلوكلاعافترالاحيفنهدلاليلقلانبجلانمًامارج60وأ)ًاديجناتقولسمناتضيب•

ًارعس60.امهنميأنمريصع(ًامارج120)بوكفصنوأ،تورفبيرجةبحفصنوأ،لاقتربةبحم

ًارعس25نوميللاةفاضإنكميو،(ةليلبصمحو،سسخو،رزجو،رايخو،مطامطعطق)تيزنودنمءارضخلاةطلسلانمريغصقبط•

.تاراهبلاو

رفص.ركسنودنمةوهقوأياش•

ًارعس235:عومجملا

:سداسلامويلا

ًارعس240،يفسويلاو،تورفبيرجلاوأ،لاقتربلاك،ةجزاطلاهكاوفلانم–ةبغرلابسحةيمكلا–رثكأوأةفلتخمتابح4)ةلكشمهكاوفه

.(ةبلعملاهكاوفلالوانتنعًايئاهنعانتمالاو،طامحلاو،بنعلاو،اجناملاو،رمتلاادعام،خوخلاو،مامشلاو،ىرثمكلاو،حافتلاو

رثكأفم

رفص.ركسنودنمةوهقوأياش•

ارعس240:عومجملا
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:عباسلامويلا

ًارعس165.(ةيوشمةجاجد4)قولسملاوأيوشملاجاجدلانمًامارج90ه

ًارعس25نوميللاةفاضإنكميو،(ةليلبصمحو،سسخو،رزجو،رايخو،مطامطعطق)تيزنودنمءارضخلاةطلسلانمريغصقبط•

.تاراهبلاو

ًارعس80.يدلبلاّربلازبخنم(ًامارج25)فيغر4•

رفص.ركسنودنمةوهقوأياش09

ًارعس45.نهدلاليلقلايدابزلانبلنم(ًامارج120)ةدحاوةبلعه

ًارعس315:عومجملا

ةضايرلابةنمسلاةجلاعم:ايناث

ةيضايرلاةطشنأللةمظنملاةيرودلاةسرامملاىلعناسنإلاصرحينأبجياذهل.ناسنإللءاذغلاوأمونلاةيمهأنعةضايرلاةيمهألقتال

ةمظتنمةيرودةروصبةيضايرلاةطشنألاةسراممنأًايلجحضتادقو.هسوردةعجارموأهلمعءادأىلعهصرحكةيحصلاهتلاحوهرمععممءالتتيتلا

.ىلاعتهللانذإبرمعلاةلاطإلةعجانلاةليسولاوهنوكيدق

ةيئاذغلاةيمحلاقيبطتءانثأيفةضايرلادئاوف

:اهزربأ،ةّدعلماوعىلعةيضايرلانيرامتلاةسراممنمصخشلااهبستكييتلادئاوفلادمتعت

.صخشلاةقايلةجرد-أ

.هتّدمويضايرلانيرمتلاةّدش-ب

.عوبسألايفهراركتتارمددع-ج

.يضايرلاهطاشنصخشلااهيفسرامييتلاةيئيبلافورظلا-د

يفدئازلانزولانمصلختلاو،ةحصلاو،ةقاشرلاىلإحيحصلاقيرطلايه،ةيضايرلانيرامتلاعمةنمازتملاةنزاوتملاةيئاذغلاةيمحلاّنإ

لوسرقباسامك،ليخلابوكروةيامرلاوةحابسلامكءانبأاوملع»:لاقف،ةضايرلاةسراممىلع–ملسوهيلعهللاىلص–هللالوسرانثحدقو.مسجلا

دنسميفامك،«كلتبهذه»:لاقف،اهقبسفاهقباسمحللااهقهرأاذإىتح،هتقبسف–اهنعهللايضر–ةشئاعةديسلا–ملسوهيلعهللاىلص–هللا

سرفلابكرو،حمرلابنعطو،سوقلاىمرو،ماهسلالاصنرضحو،لبإلاوليخلانيبقباسهنأ–مالسلاوةالصلاهيلع–هنعتبثدقو.دمحأمامإلا

.هدجسمببارحلاوقردلابةشبحلابعلةشئاعةديسلاووهدهاشو،فيسلادلقتو،اجرسموايرع

ةطشنألاةسرامماهبحاصييتلاةيئاذغلاةيمحلايه،مسجلايفدئازلانزولاصاقنإلةعجانلاةلعافلاةقيرطلانأتاساردلاتتبثأدقو

.ًايعوبسأتارم(4-3)لدعمب،ًايمويةقيقد(30-20)نيبحوارتتةّدم،ةيحصلاهتلاحوصخشلارمعلةبسانملاةيضايرلا

:يتآلاوحنلاىلعةيئاذغلاةيمحلاقيبطتءانثأيفةضايرلاةسراممدئاوفنايبنكمي

.(نزولاضافخناببسبةيمحلاجمانربءانثأيفًابلاغثدحي)تالضعلايفلهرتثودحمدع-1

.لازهلاباهتباصإمدعو،ةيمحلاةرتفءانثأيفتالضعلانزوتابثىلعظفاحياّمم،تالضعلاىلإتانيتوربلاهيجوت-2

.نزولايفًاضفخثدحيو،اهلخادةدئازلانوهدلاقرحلدعمنمعفرييذلارمألا،تالضعلاطاشنةدايز-3
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وم

:يتآلايفاهلامجإنكميةمهمىرخأدئاوفةضايرلل

.هلّمحتلدعمةدايزو،بلقلافئاظونيسحت-1

.مدلاطغضعافتراوبلقلاضارمأبةباصإلاناسنإلايقياّمم،مدلايفنوهدلاولورتسلوكلاىوتسمضفخ-2

.ةيدعملاضارمأللمسجلاةمواقمةدايز-3

.ةيدسجلاوةينهذلاصخشلاةردقنيسحت-4

.دبكلاو،نيتيلكلاو،نيتئرلاو،بلقلا:لثم،ةسيئرلامسجلاءاضعأفئاظونيسحت-5

.ةدئازلانوهدلانممسجلاصيلختو،تالضعلاومنعيرست-6

.لوانتملاءاذغلانمةدافتسالاو،مسجلايفيمضهلازاهجلاءادأنيسحت-7

.يعيبطلاومنلاىلعةدعاسملاو،مسجلاةقاشرىلعةظفاحملا-8

.مسجلايفتاميزنإلاو(نيلوسنألالثم)تانومرهلاةيلعافةدايز-9

.طاشنلاوةيويحلابظافتحالاىلعهتدعاسمو،صخشلاىلعةخوخيشلاضارعأروهظريخأت-10

.ةدهجُملالامعألاءادأءانثأيفهلّمحتةجردو،صخشلاةوقةدايز-11

.ةيدسجلاهتقايلىلعةظفاحملاو،صخشلارهظمنيسحت-12

.مسجلايفةقاطلاجاتنإقيعييذلاكيتكاللاضمحجاتنإليلقت-13

.ءارمحلامدلاايالخجاتنإو،ةيومدلاةرودلاطيشنت-14

.سفنتلاو،جارخإلاو،قارعلاقيرطنعتالضفلانمصلختلاىلعمسجلاةدعاسم-15

.مزيتامورلاولصافملامالآفيفخت-16

.حورجلامائتلاةيلمععيرست-17

يفنهدلاةبسنضفخو،ةيجراخلاتارثؤمللةباجتسالاةعرسو،ةيبصعلاتاهبنملالاقتناعيرستبةيبصعلاويلضعلازاهجلاةءافكةدايز-18

.ةيلضعلاايالخلا

اّمم،مئادضابقناةلاحيفمسجلاتالضعلظتثيح،نيمويةدمرمتسياهعيمجمسجلاءازجألطشنُملاةيضايرلانيرامتلاريثأتنأركذُي

حوارتتةّدم،ةمظتنمةيرودةروصبةفيفخلاةيضايرلاةطشنألاصخشلاةسراممبوجوىلإًاثيدحثاحبألاضعبتراشأدقو.نوهدلاةدسكأنمديزي

.ةديجةحصبعتمتلاو،بلقلاةءافكةدايزلكلذو،ًايعوبسأتاّرم(4-3)نعلقياللدعمب،ةقيقد(30-20)نيب

؟ًاعمةضايرلاوةيمحلااذامل

ةجلاعمو،نزولاصاقنإيفةمدختسملا،ةقاطلاةليلقلاةيئاذغلاةمظنألاىلعةيئاذغلاةيمحلاوأ(Regime)يئاذغلاميجرلاحلطصمقلطُي

ةيضايرلاوةيلضعلاةطشنألاىوتسمو،اهيناعييتلاةنمسلاةجردو،صخشلارمعلًاعبتتابجولاهذهطيطختبةيذغتلايصاصتخاموقيثيح،ةنمسلا

.ةيمويلاهتايحيفاهسرامييتلا

سنتوأ،ةحابسلاوأ،يرجلاوأ،عيرسلايشملاوأ،يشملا)ةيضايرلاةطشنألاةسراممتارعسلاةليلقلاةيئاذغلاةبجولالوانتبحاصينأبجي

(ةيلعاف)ةءافكامّيسالو،ةيحصلاهتلاحوصخشلارمعبسانتيتلا(اهلثامياموأ،ةتباثلاةجاردلابوكروأ،سنتلاةركوأ،ةلسلاةركوأ،ةلواطلا

وحنبءاشعلاةبجودعبوأ،ءاشعلاوءادغلاةبجونيب(مويدعبًامويوأ)مويلايفةقيقد30نعلقتالةّدمةضايرلاةسراممبًابلاغىصويو.بلقلا

.ةعاس(2–1)

ةجلاعمنأامك.مسجلالهرتعم،نكلو.نزولاضافخناىلإيدؤي،طقفةقاطلاةليلقلاةيئاذغلاةيمحلامادختسابةنمسلاةجلاعمنأنّيبتدقو
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ةجلاعماّمأ.نزولايفسوملمضافخناثودحنودنم،نكلو.ًاقسانتمًادودشممسجلالعجىلعلمعي،طقفةيضايرلاةطشنألاةسراممبةنمسلا

ةجلاعمنإف،ىرخأةرابعبو.ًاقسانتممسجلالعجعمنزولايفًاضافخناثدحتاهنإف،ًاعمنآيفةضايرلاوةقاطلاةليلقلاةيئاذغلاتايمحلابةنمسلا

،(يفاصلاوأمسجلليويحلانزولا)ةيلضعلاةجسنألانم%50نادقفببسب،ةيضايرلاةطشنألاةسراممنودنمةيئاذغلاةيمحلامادختسابةنمسلا

،لهرتلابهبيصيو،مسجلايفتارعسلاقرحةيلمعنمفعضيةيلضعلاةجسنألانادقفنأل،ةحصلابًادجًاراضاذهو،ةينهدلاةجسنألانم%50و

يتلاةينهدلاةجسنألايفتسيلو،طقفةيلضعلاةجسنألايفثدحت،مسجلااهيلإجاتحييتلاةقاطلاجاتنإلةيئاذغلارصانعلاةدسكأةيلمعّنأبًاملع

ةسراممنودنمةقاطلاةليلقلاةيئاذغلاتايمحلابةنمسلاةجلاعمنأكلذىلإفضأ.ةقاطلاجاتنإلءاذغلاةدسكأبقلعتياميفةلماخزكارمّدَعُت

ةيمكلانيزختنعًالضف،ةيداعلاةيئاذغلاةبجولاىلإصخشلاةدوعدرجمبدئازلانزولاوةنمسللةعيرسلاةدوعلاىلإيدؤي،ةيضايرلاةطشنألا

مسجلايفةينهدلاةجسنألاةبسنضفخىلإةنمسللةيئاذغلاةجلاعملافدهتاذهل.تالضعةروصال،ةينهدةجسنأةروصبماعطلاةقاطنمةدئازلا

عمةقاطلاةليلقلاةيئاذغلاةيمحلابكلذقيقحتنكميو.مسجلايفةيلضعلاةجسنألاةبسنيفريثأتلانودنم،(%20–15)يلاثملااهاوتسمىلإ

ىلعةيضايرلاةطشنألالمعتنيحيف،اهلوحوتالضعلاجراخةبسرتملانوهدلاقرحىلعةقاطلاةليلقلاةيئاذغلاةيمحلالمعتذإ،ةضايرلاةسرامم

.ةيلضعلاةجسنألالخادةبسرتملانوهدلاقرح

نودنمنزولاصاقنإيفبغرلاحيفةحصلابةراضنوكتامبر،ةديدشةمراصةيئاذغتايمحىلإجاتحينيدبلاصخشلّانأنّيبتدقو

لوانتنودنمهنزوصاقنإيفبغرلاحيفةليوطةينمزةّدمةدهجُملاةيضايرلاةطشنألاعاونأةسراممىلإجاتحيهنأامك.ةيضايرلاةطشنألاةسرامم

ةطسوتملاةيضايرلاةطشنألاةسراممعم،(ةنزاوتملا)ةقاطلاةليلقلاةيئاذغلاتايمحلابةنمسلاةجلاعمبىصوي،اذهل.ةقاطلاةليلقةيئاذغتابجو

ًايعيبطًابولسأجمانربلااذهحبصيثيحب،رجضلاوللملابروعشنودنمةليوطةّدمجمانربلااذهيفرارمتسالانمصخشلانيكمتلكلذو،دهجلا

.ةحصلاوةقاشرلاىلعةظفاحملاةيغب؛ةيمويلاهتايحيف

؟ةضايرلاةسراممءانثأيفمسجلااهقرحييتلاةقاطلاةيمكام

يفمسجلااهقرحييتلاةقاطلاةيمكفقوتتو.ةيضايرلاةطشنألاةسراممءانثأيفةينهدلاةجسنألايفةنزخملاةقاطلاناسنإلامسجقرحي

نزويفضافخناثودحهبحاصيةينهدلاةجسنألايفةنزخملاةقاطلاقرحّنإف،ًافنآركذامكو،هتّدمو،هتّدشو،نيرمتلاعونىلعةضايرلاءانثأ

.مسجلا

.ةفلتخملاةيضايرلاةطشنألاةسراممءانثأيفمسجلا(اهكلهتسي)اهقرحينأنكمييتلاةقاطلاتايمكلصيخلتيتأياميفو

(Walking)يشملا:ًالوأ

.ةدحاولاةقيقدلايفرعس2.9مسجلاقرحي:(ةعاسلايفتارتموليك3.2)يشم•

.ةدحاولاةقيقدلايفتارعس34مسجلاقرحي:(ةعاسلايفتارتموليك4.8)يشم•

.ةدحاولاةقيقدلايفتارعس5مسجلاقرحي:(ةعاسلايفتارتموليك6)يشم•

(Jogging)عيرسلايشملا:ًايناث

.ةدحاولاةقيقدلايفتارعس8مسجلاقرحي:(ءيطب)عيرسيشم•

.ةدحاولاةقيقدلايفتارعس102مسجلاقرحي:(طسوتم)عيرسيشم•

(Running)يرجلا:ًاثلاث

.ةدحاولاةقيقدلايفًارعس112مسجلاقرحي:(ةعاسلايفًارتموليك11.3)يرج•

.ةدحاولاةقيقدلايفًارعس15مسجلاقرحي:(ةعاسلايفًارتموليك161)يرج•

.ةدحاولاةقيقدلايفتارعس6مسجلاقرحي:(ةعاسلايفتارتموليك8.9)يرج•

.ا
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ىرخأةيضايرةطشنأ:ًاعبار

Oةدحاولاةقيقدلايفتارعس4مسجلاقرحي:ةلدتعمةعرسبةجاردلابوكر.

Oةدحاولاةقيقدلايفتارعس6.8مسجلاقرحي:ةلواطلاسنتةرك.

.ةدحاولاةقيقدلايفًارعس11مسجلاقرحي،ةحابسلا•

.ةدحاولاةقيقدلايفًارعس11مسجلاقرحي،ةلسلاةرك•

Oةدحاولاةقيقدلايفتارعس3.4مسجلاقرحي:فلوجلا.

Oةدحاولاةقيقدلايفتارعس9مسجلاقرحي:مدقلاةرك.

.ةدحاولاةقيقدلايفتارعس6مسجلاقرحي:(ةيئاوهلاةضايرلا)ةيديوسلاباعلألا•

ًايمويسراميصخشلاناكاذإ،ًالثمف.يضايرطاشنيأةسراممدنعاهقرحييتلاةقاطلاةيمكبسحينأهالعأركذاملًاعبتصخشللنكمي

:يتآلاكاهقرحييتلاةقاطلاةيمكباسحنكميهنإف،ةقيقد30ةّدم(ءيطبلا)عيرسلايشملاةضاير

.ًارعس240=30×8=اهقرحييتلاةقاطلاةيمك

؟ةقاشرلاةيمحقيبطتءانثأيفيضايرلاكجمانربممصتفيك

ءدبّنإذإ،نيثالثلانسدعبةصاخ،ًادجمهمرمأوهةيضايرلانيرامتلاةسراممءدبلةحيحصلاةقيرطلاصخشلافّرعتّنأيفكشال

لحارم)ًايعيبطًاجّردتكانهّنإف،ىرخأةرابعبو.ةافولاىلإيدؤيدقو،بلقلافئاظويفًابلسرثؤيأطخوحنىلعةيضايرلانيرامتلاةسرامم

:وهو،يمويلايضايرلاجمانربلاءدبدنعهبىصوي(يضايرلاجمانربلا

ًاءدب،قئاقد5ةّدمناسنإلاعذجلماك(طموأ،ّدم)ّدشيفلثمتتيهو،قئاقد5ةّدم(Warm–up)(نيخستلا)ءامحإلانيرامتبءدبلا-1

،بعلملالوحءىطبلاىشملاك،ًادجةفيفخنيرامتنوكتدقو.نطبلاونيلجّرلاك،ةريبكلاتالضعلابًءاهتناو،نيديلاك؛ةريغصلاتالضعلاب

،ةيومدلاةرودلاطيشنتىلإةيضايرلانيرامتلاةسرامملبقءامحإلاةيلمعيدؤت.هللاةئيشمباقحالاهركذدريسىرخأةفيفخنيرامتوأ

ةسراممءانثأيف(ةطبرألاوأ،تالضعلايفقزمت)تاباصإلاثودحنمللقياّمم،بلقلاءادأىوتسمطيشنتاذكو،تالضعلانيخستو

.ةيساسألاةيضايرلانيرامتلا

:نملكةدايزو،(اهمجحةدايزوأ)تالضعلانزوتابثىلعةظفاحملل،نزولاصاقنإلةيرورضلاةيساسألاةيضايرلانيرامتلاةسرامم-2

،(AerobicExercises)ةيئاوهلاتاضايرلاوأ،ةّدشلاةطسوتملانيرامتلاةسرامميفكلذلثمتيو.دلَجلاولامتحالاةجردو،مسجلاةنورم

اموأ،ةيديوسلاباعلألا)ةيئاوهلاةضايرلاوأ،ةجاردلابوكروأ،ةلسلاةركوأ،ةحابسلاوأ،يرجلاوأ،عيرسلايشملاوأ،يشملا:لثم

ىلعقلطيةيئاوهلاةضايرلاحلطصمنأركذلابريدجلاو.ًايعوبسأتاّرم(4-3)لدعمب،ًايمويةقيقد(30-20)نيبحوارتتةّدم،(اهلثامي

اّمأ.هالعأةروكذملانيرامتلااهلاثمو،قيبطتلاءانثأيفنيجسكألانمةبسانمةيفاكةيمكبدّوزتلااهذيفنتبلطتييتلاةيضايرلانيرامتلا

:اهلاثمو،ةريصقةدملالخ(ةدهجُملانيرامتلا)نيجسكألانمًاريبكًاردقبلطتتاهنإف،(AnaerobicExercises)ةيئاوهاللاتاضايرلا

.اهلثامياموأ،رتم100ةحابسلاو،زابمجلاو،ةريصقةفاسمعيرسلاوذعلاو،حمرلايمر

ناسنإلاعذجلماكّدش)اهسفنءامحإلانيرامتةسرامميفلثمتتيهو،قئاقد5ةّدم(Coo-Down)(ديربتلا)ءاخرتسالانيرامتةسرامم-3

طغضضافخناونارودلابروعشلاوأ،مالآلاوتاباصإلاثودحعنمىلعنيرامتلانمعونلااذهلمعي.(ىرخأًادجةفيفخنيرامتوأ،هطموأ

.ةطيحملاةيجراخلاةئيبلاعمفيكتلانعًالضف،مدلا

لدعمةلحرملكلّنإذإ،هالعأةروكذملاثالثلاةيضايرلاجماربلالحارمءانثأيفبلقلاتابرضلدعمعبتتبجيهنأانههركذردجياّممو

ةيضايرلانيرامتلاةلحرملالخلصيو،ةقيقدلايفةبرض80ىلإنيخستلاةلحرملالخبلقلاتابرضلدعملصي،ًالثمف.ًادّدحمبلقتابرض

وهامك،ةقيقدلايفةبرض90ىلإءاخرتسالاةلحرملالخلدعملالصينيحيف،ةقيقدلايفةبرض140وحنىلإ(ةيئاوهلانيرامتلا)ةيساسألا

.ةدحاولاةقيقدلايفةبرض(80–60)نيبحوارتينيغلابلادنعبلقلاضبنةعرسليعيبطلالدعملاّنأركذلابريدجلاو.(1–14)لكشلايفحضوم
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لدعملااذهساقيو.بّردملاوأ،ضّرمملاوأ،بيبطلاةدعاسمبديلامصعموأبلقلاىلعديلاعضوقيرطنعبلقلاتابرضلدعمسايقنكمي

،ناوثرشعلرّركيو،ةدحاولاةيناثلايفبلقلاتابرضددعًابلاغرّدقيو.دوهعملاىوتسملانوددودحموحنىلعهتسرامموأ،نيرمتلاءاهتنادعبةرشابم

.ةدحاولاةقيقدلايفبلقلاتابرضددعجتانلايواسيف،6يف(ناوثرشعيفتابرضلاددععومجم)جتانلاددعلابرضيمث

180 -

160ـءاقأبلقلاتابرضلدعم

ةيضايرلانيرامتلاةياهنببقلاتابرضلدعم

140ـامكنيرامتلا

120ـ

ةثاغإلا

لدعملاىلإةدوعلا )يعيبطلا
100ـ

80ـ

60ـ

"ءاخرإلاءانثأبلقلاتابرضلدعم

ءاخرتسالاءانثأامابملا

(نيخستلا)(ةيضايرلانيرامتلاةسرامم)

(1426)ةضيوع:ردصملا

يضايرلاجمانربلالحارمءانثأةيبلقلاتابرضلدعم:(1-14)لكشلا

لدعملا(ىدم)ةقطنمنمضوهبلقلاتابرضلدعمنأنمدكأتلابجي،بلقللطرفمداهجإنودنمةيضايرلاةطشنألاةسراممنامضلو

نوهدةدسكأللدعمىصقأهيفثدحيو،بلقللداهجإهيفثدحياليذلازيحلااهنأبةقطنملاهذهفَرعُتو.(2-14)لكشلايفةحضوُملابولطملا

لدعمضفخنييأ:صخشلارمععمبسانتيةيضايرلانيرامتلاةسراممءانثأيفبلقلاتابرضلدعمنأ(1–14)لكشلانمحضتيو.مسجلا

.صخشلارمعدايدزابةقيقدلايفبلقلاتابرض

200

200 T55–-ةك

و

رمعللاقبطبلقلاتابرضلدعم:(2-14)لكشلا

ةطشنألاةسراممنعاوعطقناوأ،ةيحصتالكشمنوناعينيذلاكئلوأوأ،ةنس40ىلعمهرامعأديزتنيذلاصاخشألاىلإةبسنلاباّمأ

ميوقتىلإجاتحتيتلاةيحصلاتالكشملانمو.ةيضايرلانيرامتلاةسراممءدبلبقصصختملابيبطلاةعجارممهيلعنإف،ةليوطةّدمةيضايرلا

طغضعافتراو،(بلقلاضارمأبةباصإلاىلعلديةلئاعلليبطلجسدوجوةلاحيفةصاخ)بلقلاضارمأو،ةنمسلا:يضايرلاجمانربلاءدبلبقيبط

.لصافملاباهتلاو،يضايرلاطاشنلاةسراممدعبسفنتلاةبوعصو،(كلذىلإريشييبطلاةلئاعلالجسناكاذإةصاخ)يركسلاضرمو،مدلا

whento?)؟كلذلةبسانملاةّدملاام؟ةيضايرلانيرامتلاسرامتىتم Exercise and How Much)

.اهريغو،قّوستلاو،لمعلاو،ةساردلا:لثمنم،ىرخألاةيمويلاةطشنألاىلعهصرحكةيضايرلانيرامتلاةسراممىلعناسنإلاصرحينأبجي

ةسراممبىدتبملاصخشلاًابلاغىصويو.ًاينهذًادوهجمبلطتتيتلالامعألانمءاهتنالادعبةصاخ،غارفلاتاقوأيفًابلاغةضايرلاصخشلاسرامي

،بلقلاتابرضللدعمىصقأنم(%70-60)نيبحوارتيلدعمب،ًايعوبسأتاّرمعبرأوأثالث،ةقيقد(30-20)نيبحوارتتةّدمةيضايرلانيرامتلا

.بلقلاتابرضللدعمىصقأنم(%80-70)ىلإلدعملادازُيّمث
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مدعينعيكلذّنإف،يضايرلانيرمتلاةسراممءانثأيفبلقلاتابرضللدعمىصقأنم%70نملقأبلقلاتابرضلدعمناكلاحيفو

كلذّنإف،%85نمرثكأيضايرلانيرامتلاةسراممءانثأيفبلقلاتابرضلدعمناكاذإاّمأ،مسجلايفةيومدلاةرودلاوبلقللفاكطيشنتثودح

رظنا،(بلقلاتابرضللدعمىصقأنم%85-60)يعيبطلاعضولاىلإلدعملادوعيىتحيضايرلانيرمتلاةسراممنعًاليلقفقوتلاةرورضينعي

داهجإلاةجردلهلصافموةفلتخملامسجلاتالضعكيرحتىلعلمعتيتلاةلدتعملاةيضايرلاةطشنألاةسراممبىصوي،ماعهجوبو.(2–14)لكشلا

.طاشنلاوةكرحللةمزاللاةقاطلاديلوتل،ةينهدلاةجسنألانمةريبكةيمكقرحلًارشؤمّدَعُييذلا،قّرعتلاو

ةريتونمللقيوأ،يضايرلانيرامتلاةسراممنعفقوتينأهيلع،نكلو.يضايرلانيرمتلاةسراممءانثأيفًادهجلذبيصخشلّانأمولعملانم

ةيضايرلانيرامتلانمرثكأوأنيعونةسراممبًاثيدحىصويو.مسجلابيصيدقررضيألاًبنجت،نيلجرلاوأنيديلايفةفجربرعشينيحهعراست

ءيطبلايرجلاوسنتلاةركوأ،ًاعمةحابسلاوءيطبلايرجلاوأ،ًاعم(ةقيقد15)ةحابسلاو(ةقيقد15)يشملا:لثم،ًاعمنآيف(ةقيقد30-20)

صخشلاىلعنيعتي،ماعهجوبو.ىذألابصخشلاةباصإلامتحانمللقيو،مسجلاتالضعنمةريبكةعومجمةيوقتىلعكلذلمعيذإ؛اذكهو،ًاعم

.جئاتنلالضفأقيقحتلةبغروةعتمباهسرامينأو،ةيندبلاهتقايلوهرمعوهتحصعممءالتتيتلاةضايرلاعونراتخينأ

تاقوألالالخاهتسراممىلعصرحلاو،(رهظلادعبامةرتفلثم)بطرلاراحلاوجلايفةيضايرلانيرامتلاةسرامممدعبىصوي،لباقملايفو

ةيضايرلانيرامتلاةسراممءانثأيفةليقثلاسبالمللبعاللاءادترامدعبًاضيأىصوي.ءاسملاوأركابلاحابصلالثم،ًالدتعموجلااهيفنوكييتلا

،قرعلارخبتىلعلمعتاهنأل؛اهبةينطقلاءاضيبلاةعساولاةفيفخلاسبالملالادبتساو،قّرعتلابمسجلاةباصإىلعدعاستاهنأل؛ةراحلاءاوجألايف

.اهدعبو،اهلالخو،نيرامتلاءدبلبقىرخألالئاوسلاوءاملابرش–ةراحلاءاوجألايف–بعاللاىلعبجيامك.سمشلاةعشأسكعو

ةيضايرلانيرامتلاءدبلبقةمهمتاداشرإوحئاصن

ضارمأبةباصإلالاحيفاذكو،نيعبرألاىلعديزتصخشلانيبتناكاذإةصاخ،ةيضايرلانيرامتلاةسراممءدبلبقبيبطلاةراشتساـ1

.ردصلايفةرّركتممالآدوجووأ،ةطرفملاةنمسلاوأ،مدلاطغضعافتراوأ،لصافملاباهتلاوأ،سفنتلاقيضوأ،يركسلاوأ،بلقلا

ءاوهلايفةيضايرلانيرامتلاةسراممبغريصخشلاناكاذاةدرابلاءاوجألايفلزنملالخادءامحإلانيرامتءارجإنسحتسملانم-3

.(اهلثامياموأ،نكسلابةطيحملاةقطنملاوأ،بعلملاوأ،ةقيدحلاوأ،يدانلايف)قلطلا

يشملاصخشلاأدبينأىلع،ةعرسلاطسوتملايشملاو،عيرسلايشملادئازلانزولاصاقنإلاهبىصوييتلاةيضايرلاةطشنألالضفأنم-4

.اهعطقيفبغرييتلاةفاسملاىلإًالوصو،مويدعبًامويةفاسملاديزيمث،ةريصقتافاسمًايموي

،يشملا)ةفيفخلاةيضايرلانيرامتلاةسراممبًالوأىصويهنإف،اهبدهعلايثيدحنمناكوأ،ةضايرلاةسراممصخشللقبسيمللاحيف-5

نيرامتلاهذهةّدشدادزتثيحب،ًايجيردت(اهلثاميامو،؟ةفيفخنيرامتنادعييرجلاوةحابسلالهيراجلا،ةحابسلا،عيرسلايشملا

.هلّمحتعيطتسييذلاىوتسملالصتىتحمويدعبًاموياهلوطو

لوانتلبقةيضايرلاةطشنألاةسراممبًابلاغىصويو.ةبسانمةرارحلاتاجردنوكتثيحبورغلادعبوأ،ًاحابصيشملانسحتسملانم-6

.نيتعاسنعلقتالةينمزةّدمدعبهتسراممبىلصويلهنإف،ءاشعلاةبجولوانتدعبأدبييضايرلاجمانربلاناكلاحيفو.ةيئاذغلاةبجولا

هنأل؛مسجللدئازلاداهجإلابنجتنعًالضف،راوذلاوأ،نايثغلاوأ،قاهرإلاوأ،داهجإلابروعشلادنعةضايرلاةسراممنعماتلافقوتلا-7

.ماظعلاوتالضعلايفًامالآببست
ماطعلاويفه.ههو

ىصوي،ماعهجوبو.ةقيقد(20–15)وحنبيضايرلانيرمتلاةسراممءدبلبق(نابوكوأبوك)ءاملانمةيفاكةيمكبرشىلعصرحلا-8

صيلختىلعدعاسيكلذنأل،ةدعابتمتارتفىلع(ًايمويءاملانمنارتلا)باوكأ(8-6)نعلقتال،ًايمويءاملانمةرفاوةيمكبرشب

نمءاهتنالادعبءاملانمةيفاكةيمكبرشىلعصرحلاًاضيأبجي.نيتيلكلاطشنيو،ةماسلاضيألاتافلخمو،حالمألانممسجلا

.قّرعتلاقيرطنعمسجلاهدقفييذلاءاملاضيوعتل:ةيضايرلانيرامتلا
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ةسراممءانثأيف)ةدئازلانوهدلانمةريبكةيمكقرحيف(مسجلايفنيجسكألانمةريبكةيمكلاخدإىلعلمعي)قيمعلاسفنتلاماهسإ-9

.رورسلاوةحارلابساسحإلاو،ءاذغلاضيأنمةجتانلامومسلانممسجلاصيلختو،نطبلاتالضعةيوقتو،(ةيضايرلانيرامتلا

نيتقيقدةّدمءيطبلايشملايفرارمتسالاو،ىفادءامبمامحتسالالبقويضايرلانيرمتلاءاهتنادعبةرشابمفوقولاوأسولجلابنجت-10

.راودلابروعشلاعنمل(ءاخرتسالاةرتف)

.مويدعبًامويهتّدشونيرمتلاةّدميفجّردتلايأ،ءطببيضايرلانيرمتلاءدب-1

.نايثغلابباصيسصخشلانإفالإو،لقألاىلعنيتعاسبيضايرلانيرمتلاءدبلبقءاشعلاةبجولوانت-12

ققحتياذهو،ةايحلاىدمهيلعةبظاوملاوهعابتايغبنيًايحصًاطمنلثمتاهنأو،ةيمويلاانتايحنممهمءزجةضايرلانأبسفنلاعانقإ-13

.اهلثامياموأ،فلوجلاةركوأ،ةحابسلاوأ،عيرسلايشملاوأ،يشملا:لثم،يهيفرتلاعباطلاتاذةيضايرلانيرامتلارايتخاب

.للملابروعشلامدعو،ةفلتخملامسجلاتالضعنمنكممردقربكألةدئافلاقيقحتل،ةيضايرلانيرامتلايفعيونتلا-14

نيفدرلايفنوهدلاضافخنانوكينيحيف،ةيئاذغلاةيمحلاقيبطتءانثأيف(شركلا)نطبلايفةنزخملانوهدللعيرسضافخناثودح-15

نيرامتلاةسراممو،نيفدرلاكيلدتبجي،اذل؛مسجلانميولعلاءزجلاويلفسلاءزجلانيبمغانتلامدعىلإيدؤياّمم،ًادجًاليلقوًائيطب

.امهيفنوهدلاصاقنإىلإيدؤييذلارمألا،امهيفةيومدلاةرودلاطيشنتلامهبةصاخلا

ةقاشرلاةيمحقيبطتءانثأيفنزولاصاقنإللماشيضايرجمانرب

تاضايرلا)ةلدتعملاةيضايرلانيرامتلاةسرامماهبحاصاذإدئازلانزولاصاقنإيفةلعافنوكتةيئاذغلاةيمحلانأىلإًاقباسانرشأ

ةثالثيوحيوهو،ةيحصلاةقاشرلاةيمحمادختساءانثأيفهقيبطتنكميلماشيضايرجمانربيتأياميفو.ًايمويةقيقد(30-20)ةّدم(ةيئاوهلا

:ءاخرتسالانيرامتو،نزولاصاقنإلةيساسألاةيضايرلانيرامتلاو،ءامحإلانيرامت:يه،نيرامتلانمماسقأ

ءامحإلانيرامت-أ

للقييذلارمألا،يضايرلادوهجملالّمحتلاهدادعإواهطيشنتلتالضعلاءامحإو،ةيومدلاةرودلاطيشنتىلإنيرامتلانمعونلااذهفدهي

ءدبلبققئاقد5ةّدمنيخستلانيرامتةسراممبىصويو.ةيساسألاةيضايرلانيرامتلاةسراممءانثأيف(ةطبرألاوأ،تالضعلاقزمت)تاباصإلانم

.نزولاصاقنإلةيساسألاةيضايرلانيرامتلا

:ةيساسألاةيضايرلانيرامتلاءدبلبق(طقفقئاقد5)اهبىصوملاءامحإلانيرامتضعبىلعةلثمأهذهو

.(تاّرمرشعنيرمتلااذهرّرك)ىلعأىلإكيعارذعفرامث،كيعارذحتفاو،كيمدقنيبًاليلقدعبو،فق:لوألانيرمتلا-

.(تاّرمرشعنيرمتلااذهرّرك)ةيرئادةروصبءارولاىلإكيعارذّدشّمث،كيعارذحتفاو،كيمدقنيبًاليلقدعبو،فق:يناثلانيرمتلا–

ىتحعضولااذهىلعظفاحو،ناتكباشتمناديلاوىلعأىلإكيعارذُدُمّمث،كيعارذحتفاو،كيمدقنيبًاليلقدعبو،فق:ثلاثلانيرمتلا–

عضولااذهىلعظفاحو،راسيلاىلإلمّمث،ةرشعمقرلاىلإدعلاىتحعضولااذهىلعظفاحو،نيميلاىلإلمّمث،ةثالثمقرلاىلإّدعلا

.(تاّرمسمخنيرمتلااذهرّرك)ةرشعمقرلاىلإدعلاىتح

يفنيديلاكيرحتعم،نيتقيقدوأةقيقدةّدم(ًايجيردتةعرسلادزو)كناكميفىشماّمث،كيمدقنيبًاليلقدعبو،فق:عبارلانيرمتلا–

.فلخلاىلإو،مامألاىلإ،نيسكاعتمنيهاجتا

ىلإكرهظنثاّمث،لفسأىلإةدتممىرسيلاعارذلاقباو،كرهظفلخىنميلاعارذلاعضو،نيقاسللًاعطاقتلمعاو،فقةسماخلانيرمتلا–

تاّرمسمخةكرحلاهذهرّركو،ةسمخمقرلاىلإّدعلاىتحعضولااذهىلعظفاحو،رسيألالحاكلاىرسيلاكديعباصأسمالتىتحلفسأ

.(نميألالحاكلاىنميلاديلاعباصأسمالتثيحب،هسفننيرمتلارّركي،ةيادبلاعضوىلإةدوعلادعب)
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نزولاصاقنإلةيساسألاةيضايرلانيرامتلا-ب

.دئازلانزولايفضافخناىلإيدؤياّمم،مسجلابةينهدلاةجسنألايفةنزخملاةقاطلانمنكممردقربكأقرحىلإنيرامتلاهذهفدهت

نيرامتلاضعبىلعةلثمأيتأياميفو.ًايمويةقيقد)30–20(نيبحوارتتةّدم،ةلدتعملانيرامتلاهذهنمًايمويطقفدحاونيرمتةسراممبىصويو

:دئازلانزولاصاقنإةيغباهبىصوملاةلدتعملاةيضايرلا

عيرسلايشملا–1

يفدئازلانزولاصاقنإل،ةقاطلاةليلقلاةقاشرلاةيمحقيبطتءانثأيفاهبىصوييتلاةيضايرلاةطشنألالضفأدحأعيرسلايشملاّدَعُي

ةّدمةلاطإّمث،ةيجيردتةروصبعيرسلايشملاةسراممبءدبلا،ةضايرلاةسرامممهلقبسيملنيذلاوأ،نيئدتبملاصاخشألاىصويو.مسجلا

ةيمكقرحيًادجعيرسلايشملاّنأنّيبتدقو.اهعطقيفصخشلابغرييتلاةفاسملاىلإًالوصو،مويدعبًامويًايجيردتهتّدشو(ةفاسملا)نيرمتلا

نًمارتل(20-15)ىلإلصيل،قيمعلاسفنتلالدعمنمديزيهنألرورسلابصخشلارعشيو،تالضعلايوقيو،مسجلايفةدئازلانوهدلانمةريبك

يذلاصخشلّانإيأ،ةدحاولاةقيقدلايفتارعس(10-8)عيرسلايشملاقرحيو،ةحارلاءانثأيفتارتل(5-25)نمًالدب،ةقيقدلايفءاوهلا

ءانثأيفدئازلانزولاصاقنإةعرسىلعدعاسييذلارمألا،رعس(300–240)نيبامقرحي،ًايمويةقيقد30ةّدمعيرسلايشملاةضايرسرامي

.نيتعاسوأةعاسوحنبءاشعلالوانتدعبوأ،ًاحابصيشملالضفيو.(ةقاشرلاةيمح)ةيئاذغلاةيمحلاقيبطت

لبحلاطن-2

تاراهموأ،نمثلاةيلاغةزهجأءارشهمزليالو،تالحرلاءانثأيفوأ،لزنملالخادهتسراممنكميو،ءاسنلانيرامتلانمعونلااذهبساني

ىلعلمعتثيح،رمعلانعرظنلافرصب،ةدحاولاةقيقدلايفةزفق24لدعمبقلطلاءاوهلايفةضايرلاهذهةسراممبىصوي،ماعهجوبو.ةيدسج

ةجيتنلصافملايفرثؤتاهنألءاندبلاصاخشأللاهبىصويالو.نيتئرلاو،بلقلاطيشنتوةيومدلاةرودلاطيشنتو،مسجلايفةدئازلانوهدلاقرح

.نزولاةدايز

(ودعلا)يرجلا-3

ىلصويو.لزنملالخاد(يلزنملايشملازاهج)كرحتملاريسلامادختسابوأ،قلطلاءاوهلايفلزنملاجراخيرجلاةضايرةسراممنكمي

ءانثأيفصخشللنكميو.ةدوشنملاةفاسملاىلإًالوصومويدعبًامويةعوطقملاةفاسملادادزتثيحب،ًايجيردتيرجلاةسراممبنيئدتبملاصاخشألا

هذهةسراممبناّسلارابكوأءاندبلاىصويالهنأالإ،رابخألاةرشنعامسوأ،زافلتلاجماربةدهاشموأ،فحصلاةءارقكرحتملاريسلاىلعيرجلا

.دئازلانزولاةجيتننيمدقلالصافميفرثؤتاهنأل،ةضايرلا

ةحابسلا–4

،اهلكمسجلاءازجأطيشنتىلإيدؤييذلارمألا،اهعيمجمسجلاتالضعولصافملاكرحتاهنأل،ةيضايرلاةطشنألالضفأدحأةحابسلاّدَعُت

نيمدقلاكيرحتوأ،قئاقد5ةّدمءامحإلانيرامتضعبلمعةضايرلاهذهةسرامملبقحضنيو.يمضهلازاهجلاونيتئرلاوبلقلافئاظونيسحتو

وأنوئدتبملاصاخشألاحَصنُيامك.قئاقد5ةّدمحبسملالخادماتلاءاخرتسالابةحابسلادعبءاخرتسالانيرامتلمعو،ءطببءاملالخادنيلجرلاو

.مويدعبًاموينيرمتلاةدمةدايزّمث،ًايجيردتةحابسلاةسراممبةليوطةّدمةضايرلانعنوعطقنملا

ةلدتعمةعرسبةجاردلابوكر–5

ةضايرلمعت.لزنملالخادةتباثلاةجاردلامادختسابوأ،كلذلةصصخملانكامألايفةيداعلاةجاردلامادختسابةضايرلاهذهةسراممنكمي

هذهةسراممبنوئدتبملاصاخشألاىلصوبلاو.نيتئرلاوبلقلاوةيومدلاةرودلاطيشنتو،ةدئازلانوهدلانمةريبكةيمكقرحىلعةجاردلابوكر

ىلإيدؤي(ةعاسلايفتارتموليك4)ةلدتعمةعرسبةجاردلابوكرّنأركذُي.ًايمويلوذبملادهُجلاوةعوطقملاةفاسملاةدايزّمث،ًايجيردتةضايرلا

.ًارعس120وحنقرحيهنإف،ًايمويةقيقد30ةّدمةضايرلاسرامييذلاصخشلاّنإيأ،ةدحاولاةقيقدلايفتارعس4وحنقرح

.ةلسلاةرك–6

.ةرئاطلاةرك–7
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.ةلواطلاسنتةرك–8

.كبوريألاوأةيديوسلاباعلألا-9

نيرامتلاهذهزيمتتو.ةصاختادعموأةزهجأىلإةجاحنودنمقلطلاءاوهلايفسرامتيتلاةيديوسلاةيضايرلانيرامتلانمديدعلادجوي

هبسانييذلانيرمتلارايتخادرفلاعيطتسياذهل.نيفدرلاو،نطبلاكمسجلانمةدّدحمةقطنميفةدئازلانوهدلاةلازإلصصخماهنمًالكّنأب

يفةدئازلانوهدلاةلازإلةقاشرلاةيمحقيبطتءانثأيفاهتسراممبىصوييتلانيرامتلاهذهضعبيتأياميفو.همسجيفنوهدلاعمجتةقطنملًاعبت

:ذخفلاونطبلا

ىلإًالوصوىلعأىلإنيقاسلاعفرامث،ةدودممناقاسلاو(مسجلاةماقتساىلع)ناعارذلانوكتثيحب،كرهظىلعقلتسا:لوألانيرمتلا-

.(تاّرمرشعنيرمتلااذهرّرك)ءطببنيقاسلاضفخبأدباكلذدعب.(يسأرلا)يدومعلاعضولا

رّركي)عاطتسملاردقةيدومعةروصبىلعأىلإنيفتكلاوسأرلابحساّمث،كسأرفلخكيديكبشاّمث،كرهظىلعقلتسا:يناثلانيرمتلا–

.(ةيادبلاعضوىلإةدوعلادعبءطببتاّرمرشعنيرمتلااذه

عفراو،كيعارذىدحإىلعكسأردنسأّمث،امهضعبقوفناتدودممناقاسلاو(رسيألاوأ،نميألا)نيبناجلادحأىلعقلتسا:ثلاثلانيرمتلا–

.(مسجلانمبناجلكلتاّرمرشعنيرمتلااذهرّركُي)ضرألاىلإامهلزنأّمث،ناكمإلاردقىلعأىلإًاعمنيقاسلا

ًاليلق(كرهظ)كعذجنحاّمث،فتكلاةاذاحمبنيبناجلاىلعناتدودممناعارذلاونيقاسلانيبًاليلقةدعابملاعم،فق:عبارلانيرمتلا-

مدقلاسمالتىرسيلاديلاعدّمث،(رسيألاكلحاك)ىرسيلامدقلاسمالتىنميلاديلاعد.ءيشلاضعبنيتبكرلاينثعمضرألاهاجتاب

نوهدلاصاقنإىلعنيرمتلااذهدعاسي)ةّرمةرشعسمخنيرمتلااذهرّركو،ةيادبلاعضوىلإدع،كلذدعب.(نميألاكلحاك)ىنميلا

.(نيبناجلاورصخلاةقطنميفةدئازلا

ًاليلقىرسيلاةهجلاىلإنحناو،ىلعأىلإنيفتكلاوسأرلابحسّامث،كسأرفلخكيديكبشاّمث،كرهظىلعقلتسا:سـسماخلانيرمتلا–

ىرسيلاعارذلاعوكسماليثيحبهسفننيرمتلارّرك،كلذدعب،ًاليلقنيتبكرلاينثعمىرسيلالجرلاةبكرىنميلاعارذلاعوكسماليىتح

.(تاّرمرشعنيرمتلااذهرّركُي)ىنميلالجرلاةبكر

عضويفنيفتكلاوسأرلاعفراّمث،ضرألاىلعكسأرفلخنيعارذلاّدَمعم،نيقاسلانيبًاليلقدعابو،كرهظىلعقلتسا:سداسلانيرمتلا–

ةّرمنيرمتلارّركو،ةيادبلاعضوىلإدع،كلذدعب.ىرسيلالجرلااهعباصأسمالتىتحىنميلاعارذلاكرحو،(ةجرد90ةيواز)سولجلا
وم

.(تاّرمرشعنيرمتلااذهرّركي)ىنميلالجرلاىرسيلاديلاعباصأسمالتثيحبىرخأ

ءاخرتسالانيرامت-ـج

بلقلاتابرضلدعمةدوعو،ةيجراخلاخانملافورظعمفيكتلاو،ةيجيردتةروصب(اهتحارإ)تالضعلاديربتىلإنيرامتلاهذهفدهت

ةرشابمفوقولاوأسولجلاصخشلليغبنيال.مدلاطغضيفضافخناوأ،مالآوأ،تاباصإثودحنودلوحياموهو،ةيعيبطلاامهتلاحىلإسفنتلاو

.قئاقد(5-3)ةّدمءامحإلانيرامتدحأةسرامموأ،ءيطبلايشملايفرارمتسالاهيلعلب،ةيساسألاةيضايرلانيرامتلاءادأدعب

SurgicalTreatment)ةحارجلابةنمسلاةجلاعموًاثلاث of Obesity)

ةيضرملاةطرفملاةنمسلاةلاحيفالإاهبىصويالاذهل،دئازلانزولاصاقنإلةلمعتسملاقئارطلاولئاسولارطخأ(Surgery)ةحارجلاّدَعُت

(MorbidObesity)ةرابعبو.اهجالعيفىرخألاةفلتخملاقئارطلاحلفتمليتلاو،يعيبطلانزولانع%200نمرثكأىلإنزولاةدايزاهيفلصتيتلا

رطخلانوكيثيحب،ةنمسلانمصلختللةيئاودلاةجلاعملاوأ،ةضايرللةبحاصملاةيئاذغلاةجلاعملالشفدعبةيحارجلاةجلاعملامدختستىرخأ

.ةنمسلانمجتانلارطخلانملقأوأًالثاممةيحارجلاةيلمعلانمجتانلا

،دبكلاضارمأو،(نوهدلالوانتدنعةصاخ)نمزملالاهسإلاو،ماظعلاضارمألثم،ةحصلاىلعةرطخةيبناجًاضارعأةحارجلاببستدق

هجوبو،ةيمضهلاةانقلانمءاذغلاجورخةجيتنةيذغتلاءوسو،لاهسإلاةجيتنلئاوسلاوتاتيلورتكلإلانزاوتمدعو،ةيلكلاتايصحو،يولكلالشفلاو

ةيحارجلاةجلاعملامادختسابىصويالو.ىرخاةّرمدئازلانزولاةدوعمدعنامضلاهدعبوةحارجلالبقةنزاوتملاةيئاذغلاةيمحلاقيبطتبجي،ماع
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لبقنيحارجلاوءابطألانمديدعلاةراشتساضيرملاىلعبجيامك،هتايحوضيرملاةحصىلعاهنمىشخييتلاًادجةطرفملاةنمسلاةلاحيفالإ

.ةيحارجلاةجلاعملاىلإءوجللا

.ًادجةطرفملاةنمسلانمصلختللنيدبلااهلعضخييتلاةيحارجلاتايلمعلاضعبهذهو

.(Liposuction)نوهدلاطفش–أ

(Intestinal Bypass Surgery) . ءاعمالليبناجلالصولاةيلمع–ب

(Gastric Partitioning Surgery) ةدعملا(ميسقت)ةئزجتةيلمع–ج

(لawWiring(نيكفلاطبر–د

.ةدعملايفنولابلاخدإ-ـه

(Liposuction)نوهدلاطفشأ

ءازجألوحةعمجتملاةينهدلاةجسنألاةلازإوأ،نطبلالهرتةجلاعمل،نطبلالوحةمكارتملاةينهدلاةجسنألاةلازإيفةيلمعلاهذهلثمتت

ةيمحلابقطانملاهذهيفةينهدلاتامكارتلاةجلاعملشفتثيح،مسجلاةرخؤمو،رهظلاوةبقرلاونيعارذلاونيفدرلالثممسجلايفىرخأ

ىلإ–دلجلايفةريغصةحتفلالخ–ةعيفرةبوبنألاخدإبكلذو،رهامليمجتحارجنوهدلاطفشةيلمعءارجإىلوتي.ًاعمةضايرلاوةيئاذغلا

ةردقوذزاهجمدختسيو.ةمكارتملاةينهدلاةجسنألااهلالخرمتلةيفلخوةيمامأةكرحةبوبنألاكيرحتّمث،ةينهدلاةجسنألااهيفعّمجتتيتلاةقطنملا

.ةبوبنألاةطاسوبةينهدلاةجسنألاطفشلةريبك

ضعبنأعمو.ةحارجلابنهدلانمىقبتاّممصلختُيّمث،هنزوصاقنإةيغبةمراصةيمحلنيدبلاعوضخنوهدلاطفشةيلمعءارجإقبسي

نأطرتشتو،ةنمسلانمصلختللاهدحوةقيرطلاهذهمادختسااهنيناوقعنمتىرخأًالودكانهّنأالإ،تايلمعلانمعونلااذهءارجإضراعتاللودلا

.ةيرورضىرخاةينطابةيلمعءارجإاهبحاصي

صاقنإلًادبأةلعافريغاهنكلو،مسجلانمةددحمقطانميفةمكارتملاةينهدلاةجسنألانمصلختللةلعافةقيرطنوهدلاطفشةيلمعّدَعُت

يفساسحإلانادقفلًادجطيسبلامتحادجويامك،تامارجوليك3ىلعديزتالةدحاولاةيلمعلايفاهنمصلختلانكمييتلانوهدلاةيمكنأل،نزولا

.قطانملاكلتيفىرخأةرمةينهدلاةجسنألامكارتةدوعلامتحانعًالضف،نوهدلاطفشلتضّرعتيتلاقطانملا

تشيفلثمتتىرخأتايلمعءارجإىلإ،ةرّركتملاتادالولادعبةصاخ،نطبلاةقطنمرهظمبمامتهالاىلعنصرحييتاللاءاسنلاضعبأجلت

ةأرملاىلعنيعتياذهل.قباسلايفامكنطبلالهرتيفبّبستي،ىرخأةّرملمحثودحوأ،ةيحارجلاةيلمعلادعبىرخأةّرمنزولاةدايزنكلو.نطبلا

.ةدودشمنطبلاةقطنمءاقبإيفتبغراذإةيحارجلاةيلمعلادعباهنزوتابثىلعظفاحتنأ

ىلإيضفيًاديدشًافيزنببستدقاهنأل،نوهدلاطفشةيلمعءارجإىلعةقفاوملابرارقذاختادنعديدشلارذحلايخوتبجي،ماعهجوبو

.اهنعةمجانلاةيحصلاتالكشملاوأ،ضيرملاةحصًلالابيقلتالةجئارةيراجتةعلستحبصأامدعبةيداملابناوجلابيلغتنعكيهان،ةافولا

(Intestinal Bypass Surgery) ءاعمالليبناجلالصولاةيلمعب

ضامحألاصاصتمامتييأ،ةقيقدلاءاعمألايفهمظعممتيصخشلاهلوانتييذلاءاذغلانمةيئاذغلارصانعلاصاصتمّانأمولعملانم

.ناسنإلامسجيفةقيقدلاءاعمألارادجلالختانيماتيفلاو،نداعملاو،ةيداحألاتايركسلاو،ةينهدلاضامحألاو،ةينيمألا

نيبطبريثيح،اهلخادةيئاذغلارصانعلاصاصتمانملالقإلاةيغب،ةقيقدلاءاعمألانمريبكءزجةلازإوأقالغإيفةيلمعلاهذهلثمتت

ejunoilealBypass)(ةقيقدلاءاعمألانمريخألاءزجلا)يفئافللاوضعلاو(ةقيقدلاءاعمألانمطسوألاءزجلا)مئاصلا Surgeryىرخأةرابعبو.(ل،

ةرشابم(لeuron)مئاصلاليصوتقيرطنع،ةقيقدلاءاعمألامظعمنعًاديعبةيبناج(ةلصو)ةانقلمعيفءاعمألليبناجلالصولاةيلمعلثمتت

.(3–14)لكشلارظنا،(Ileum)يفئافللاوضعلاةياهنب

ىلإراتمأةعبسنماهلوطريصقتببسب،ةقيقدلاءاعمألايفةيئاذغلارصانعلاصاصتمالدعميفًاديدشًاضافخناةيلمعلاهذهثدحت

ديفتسييتلاةقاطلاةيمكيفصقنثدحييأ؛زاربلاعماهجورخو،اهصاصتمامدعةجيتنةيئاذغلارصانعلانادقفىلإكلذيدؤيذإرتمفصن

دقفينأنيدبللنكميو.ًاقباساهلوانتيناكيتلااهسفنءاذغلاةيمكضيرملالوانتةلاحيفىتح،نزولاضافخناىلإيدؤييذلارمألا،مسجلااهنم

لظينيدبلاصخشلانزوّنأنّيبتدقو.دحاولارهشلايفتامارجوليك3.6لدعمب،ةيلمعلاءدبنمةدحاوةنسلالخرثكأوأًامارجوليك(45-27)
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ءزجلايف(Hypertrophy)مخضتثودحىلإكلذىزعيو،يلاثملانزولاقوف%25–20ةطقندنعةيحارجلاةيلمعلادعبنيتنسةّدم(Stabilize)ًاتباث

.ىرخأةّرمةنمسلاثودحو،ةيئاذغلارصانعلانمةيفاكتايمكصاصتمانماهنكميام،ةقيقدلاءاعمألانميقبتملا

:اهزربأهذهو،ءاعمألليبناجلالصولاةحارجةجيتنةيحصلكاشموةرطختافعاضمثدحتدق

.مسجلايفماعفعضولومخبروعشلاو،مدلايفمويساتوبلاىوتسمضافخنا-1

. (Tetany))2-جنشتلا)زازكلاثودحو،مدلايفمويسلاكلاىوتسمضافخنا

.ةيلكلايفتالاسكوألاةوصحنّوكت-3

.فافجلاو،ماظعلاةشاشهبةباصإلا-4

.لاهسإلاوؤيقتلاو،راوثلا-5

.نطبلاخافتنا-6

.دبكلافيلت-7

.مسجلايفتانيماتيفلاصقنوةيذغتلاءوسبةباصإلا-8

.لصافملاباهتلاو،رعشلانادقف-9

.ايمينألاثودح-10

.حرجلايفقتفوأباهتلاثودح-11

.ًانايحأةيلمعلاءانثأيفتوملا-12

يبناجلالصولاةحارج)ةقيقدلاءاعمألانمءزجةلازإلةيحارجتايلمعمهلتيرجأنيذلاىضرملاةيذغتبمامتهالابجيهنأركذلابريدجلاو

:يتآلاوحنلاىلعكلذو،(ءاعمألل

.نداعملاواهعيمجتانيماتيفلاتامغدمميدقت-1

،جنشتلاو،ينهدلاطّوغتلاوأ،لاهسإلانعمجانلابعتلانمصلختلاىلعضيرملاةدعاسماهنأشنميتلاةيئاذغلاحئاصنلاميدقت-2

.تازاغلاو

.ةقيقدلاءاعمأللةبسانملاةيذغألاضيرملالوانت-3

ديدشلالاهسإلاببسبهنمةريبكةيمكمسجلانادقفىلإًارظن،(ًادجمهم)مويساتوبلاديرولكةروصبمويساتوبلاتامعدمميدقت-4

(ProfuseDiarrhea).ًايمويةّرم(20-10)نمطّوغتلاتارمددعضافخناىلإيدؤيةديدجلافورظلاعمةقيقدلاءاعمألافيكتنأركذُي

ضيرملانكمتلاحيفمويساتوبلاتامعدمنملالقإلانكميو.ةيلمعلادعبلوألاماعلاةياهنيفتاّرم(4-3)ىلإةرشابمةيلمعلادعب

.مويساتوبلابةينغلاىرخألاةيذغألاوتاوارضخلاوهكاوفلالوانتنم

.ةقيقدلاءاعمألارادجلالخاهصاصتمالدعمضافخناىلإًارظن،نايحألاضعبيفدنيماتيفومويسينغملاومويسلاكلاتامعدمميدقت-5

صقًنابلاغثدحيو.ًايمويمارج(100-80)نمرثكأيأ؛(RDA)اهبىصوملاتارّرقملازواجتتنيتوربلانمةريبكتايمكميدقت-

،هفضقتورعشلاطقاستو،ماريسلايفنيمويبلألاىوتسمضافخناةروصبهضارعأرهظتو،صاصتمالاةيلمعفعضببسبنيتوربلا

.(FattyLiver)ينهدلادبكلاضرمبةباصإلاو

تابجولوانتدعبثدحييذلاينهدلاطّوغتلانمةياقولل(ًايموينهدلانمًامارج50نملقأ)نهدلاةليلقلاةيئاذغلاتابجولاميدقت-7

.نوهدلابةينغةيئاذغ

.لاهسإللةجلاعملاةيودألاىلعلوصحللبيبطلاةراشتسا-8

خيراتلاو،ةيدسجلاصوحفلاو،ةيويحلاةيئايميكلاتاسايقلاةطاسوبكلذو،نزولاتابثدعبىتح،ةيئاذغلاضيرملاةلاحلميوقتلمعبجي

ةنمسلاةلاحيفالإ(ةقيقدلاءاعمألانمءزجلاصئتسا)ءاعمألليبناجلالصولاةيلمعءارجإبىصويالهنأركذلابريدجلاو.اهريغو،يئاذغلا

.ىرخأةقيرطةيأبوأةيئاذغلاةيمحلاباهتجلاعمحجنتمليتلا،(يلاثملانزولافاعضأةثالثوأ،نافعض)ةيضَرَملاوةطرفملا
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يبناجلالصولاةيلمع90%

روعألابيفئافللاو–مئاصلل

يبناجلالصولا90%

يفئافللابمئاصلل

ةيدودلاةدئازلالاصئتسا

يفئافللايتياهنلاصتا

روعألاوةيدودلاةدئازلالاصئتسا

537ةحفص(Krause&Mahan,1984)عجرملا

يفئافللاوضعلابمئاصلاطبرتيتلاءاعمالليبناجلالصولاةيلمع:(3-14)لكشلا

GastricPartitioning)ةدعملا(ميسقت)ةئزجتةيلمعج Surgery)

،نيتقيرطبةيلمعلاءارجإنكميو.ءاذغلانمةينيزختلااهتعسضفخو،اهمجحرغصىلإيدؤياّمم،ةدعملانمءزجقلغيفةيلمعلاهذهلثمتت

:امه

. (Gastric Bypass ) ءاعمألليبناجلالصولا •

(Gastroplasty) ةدعمللةيضيوعتلاةحارجلا •

عبشلابروعشلازيفحتو،اهمجحريغصتةيغب،ةدعملاةيقبنعريغصيدعم(GastricPouch)(بيج)سيكلزعهالعأنيتقيرطلااتلكنمضتت

،ةلوانتملاةيذغألاةيمكةلقوهنزولانادقفلسيئرلاببسلانأهالعأركذاّممحضتي.ةدعمللركبمخافتناثودحو،ماعطلانمةليلقةيمكلوانتدعب

ةيلعافوةيقوثومرثكأنوكتامبرءاعمألليبناجلالصولاةقيرطنأنّيبتدقو.ماعطلالوانتيفصخشلارارمتسادنعؤيقتلاو،ةدعملامجحرغصببسب

لصولاةيلمعىلإةبسنلابلاحلاوهامكةرطختافعاضميفببستلامدعو،نزولاتابثىلعةظفاحملاو،ةنمسلاةجلاعمو،نزولاضفخصخياميف

.يفئافللاوضعلابمئاصلاطبرتيتلاءاعمألليبناجلا

ًامارجوليك(40-35)نيب(BMI)مسجلاةلتكرشؤماهيفحوارتييتلاتالاحلايفاهريغصتوأةدعملاةئزجتةيلمعلنيدبلاعضخي،ماعهجوبو

طارفإلانإذإ،ةقاطلاةليلقةيئاذغتايمحلوانتبنيدبلامازتلاىدمىلعهالعأنيتروكذملانيتقيرطلاىدحإحاجنفقوتيو،عبرمرتملكلرثكأوأ

.نزولايفةدايزهلببسيدقنوهدلاوةزكرملاتايركسلالوانتيف

.ةيحارجلاةيلمعلايلتيتلاىلوألاًارهشرشعينثالالالخثدحيةدعملاةئزجتةيلمعدعبنزولانادقفنم%90نأتاساردلامظعمتحضوأ

هتاداعرييغتىلعنيدبلاةردقىدمىلعيلاثملانزولاىلعةظفاحملاونزولاصاقنإيفحاجنلادمتعيو.ًارهش24دعبًابلاغنزولانادقففقوتيو

.ةيحارجلاةيلمعلايلتيتلاىلوألاةنسلالالخةيضايرلاةطشنأللهتسراممو،ةيئاذغلا

دّدمتىلإًارظن؛)Transient(ةتقؤمماعطلانمةريبكتايمكلوانتنودلوحتىتلا)AnatomicalBarrier(ةيحيرشتلازجاوحلانأركذُي

وم--

(Stretch)لالخةزكرموةصاخةيئاذغةيانعىلإةدعملاةئزجتةيلمعمهلتيرجأنيذلاءاندبلاجاتحيو.تقولارورمعمهتحتفعاستاو،ةدعملاسيك

:يتآلايفةيانعلاهذهصيخلتنكميو،بولطملانزولاغولببحمسييدعمزجاحدوجوبزيمتتيتلا،ىلوألاةنسلا

.ديدجلانزولاىلعةظفاحملانمنيدبلانيكمتل،ةيضايرلاةطشنألاوةيئاذغلاتاداعلارييغت-1
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.تانيتوربلانمةيفاكتايمكبنيدبلاديوزت-2

.نداعملاوتانيماتيفلاتامغدمبنيدبلاديوزت-3

،نيدبلااهغيستسييتلاةيذغألاو،ةلوانتملاةيذغألاةيمكةفرعمنمةيذغتلايصاصتخانيكمتل،ةيلمعلادعبءاذغلللجسبنيدبلاظافتحا-4

.اهأّيقتيتلاةيذغألاو

.لئاسىلإاهليوحتنكمياليتلاةيذغألايأ،اهلثامياموأ،موحللاكماعطلاعطقعلببنجتو،ًاديجهغضمو،ءطببماعطلانيدبلالوانت-5

.ةدّدعتمددُمنمض،ةدحاولاةبجولايفةليلقتايمكنيدبلالوانت-6

.تارعسلابةينغلالئاوسلانمةريبكتايمكلوانتبنزولانادقفةيلمعةقاعإنيدبللنكمي،ماعهجوبو

(JawWiring)نيكفلاطبرد

سفنيفًابلسرثؤتاهنأالإ،ةلوانتملاةمعطألاةيمكنملالقإلابكلذو،ًادجةطرفملاةنمسلاةلاحيفنزولاصاقنإىلإةيلمعلاهذهفدهت

ةيقروةبوبنأ)(Straw)ةصاملامادختسابةلئاسلاةيذغألالوانتىلإرطضيف،اهغضموأةبلُصلاةيذغألالوانتهيلعرذعتيثيح،نيدبلاصخشلا

صخشلاةردقنودلوحيامم،رثكأوأروهش6ةدميندعمكلسةطاسوبيلفسلاكفلاعميولعلاكفلاطبريفةيلمعلاهذهلثمتت.(بارشلااهبصتمي

ةيذغألابنجتلةيوقةدارإنوكلميالنيذلاءاندبلاصاخشألاًابلاغنيكفلاطبرةيلمعىلإأجلي.(رتميتنس15–1)ًادجدودحمردقبالإهمفحتفىلع

:ةيتآلابابسأللاهقيبطتبعصييتلاةلعافلاريغنزولاصاقنإقئارطنمنيكفلاطبرةيلمعّدَعُت

.ةيعيبطةروصبكحضلاوثدحتلاىلعهتردقمدعنمجاعزنالاوقيضلابنيدبلاروعشـ1

.ةليوطةّدمةلئاسلاةيذغألالوانتيفرارمتسالاةبوعص-2

وم

.ىرخأةّرمنزولاةدايزىلإيدؤييذلارمألا،نيكفلاطبركفدرجمبةقباسلاةيئاذغلاهتاداعىلإنيدبلاةدوع-3

.ةفيعضلاةدارإلايوذصاخشأللاهتبسانممدع-4

ةنمسلاةلاحيفةقيرطلاهذهديفتدقو.اهعيمجىرخألاقئارطلابجالعلالشفدعبالإنزولاصاقنإيفةقيرطلاهذهىلإءوجللابحضنيالاذهل
-- اوب **

.(ةدعملاميسقتبةيحارجلاةجلاعملاوأ،ةضايرلاعمةيئاذغلاةيمحلا)ىرخألاقئارطلابجالعلاءدبلبقنزولااهضفخبةطرفملا

:يتآلايفكلذلثمتيو،نيكفلاطبرةيلمعءانثأيفنيدبلاصخشلاةيذغتبمامتهالابجي،ماعهجوبو

.ةيمويلاهماعطةمئاقاهنيمضتو،اهلضفييتلاةلئاسلاةيذغألاديدحتل،نيدبلليئاذغلاخيراتلاةفرعم-1

.نداعملاوتانيماتيفلاوتانيتوربلابةينغ،(ًايمويرعس1200-1000)ةقاطلاةليلقةلئاسةيئاذغتابجوميدقت-2

تانيماتيفلاتامغدمو،)FormulaDiets(ةيئاذغلاتارضحتسملاتابجوو،(ًايمويباوكأ5–4(بيلحلاو،يذغملاءاسحلاو،ريصعلاميدقت-3

.نداعملاو

ومنىلعدعاستو،ًايمويةلوانتملاتارعسلاةيمكنمديزتاهنأل،ةزكرملاتايركسلابةينغلالئاوسلالوانتيفطارفإلامدعبجي،رمألاعقاويفو

.ةيرارحلاتارعسلابينغلااهاوتحمىلإًارظن،تيزلابةيلقملاةيذغألالوانتبنجتًاضيأبجي.ةثللاىلعاهبّسرتببسبمفلايفايريتكبلا

.ةيرودةروصبةاشرفلاونوجعملابهنانسأفيظنتىلعصرحينأو،ةنس50ىلعصخشلارمعديزيالأنيكفلاطبرةيلمعءارجإدنعىعاري

لوانتيفرارمتساللةيوقةميزعو(ةيلمعلاءاهتنادعب)ةدارإبىلحتينأو،اهيلعتابوركيملاومنوتايركسلاببّسرتنمنانسألايفرخنثودحبنجتل

ّيضُمدعبًامارجوليك(45-35)وحنبنزولاضفخىلعلمعتةيلمعلاهذهّنأركذُي.ىرخأةرمنزولاةدايزلًابنجت،تارعسلاةليلقلاةيئاذغلاتابجولا

.ةلوانتملاةيئاذغلاتابجولايفةيئاذغلافايلألاةلقىلإًارظن،كاسمإلابءانثألاهذهيفنيدبلاباصيدقو،ةيلمعلاءارجإىلعرهشأةتس
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ةيزيلجنالابناونعلاةمجرتةدعملاىفنولابلاخدإيه

ةداعاهبحاصيو،(تامارجوليك110نمرثكأ)ةطرفملاةنمسلابنيباصملانازوأضفخىلعةدعاسملايفًاثيدحةيلمعلاهذهتمدختسا

ةدعملاةضومحلةمواقمداومنمعونصمنولابلاخدإيفةيلمعلاهذهلثمتت،ةيضايرلاةطشنألاةسراممو،تارعسلاةليلقلاةيئاذغلاتابجولالوانت

دنععبشلابروعشلاّمث،اهمجحرغصىلإيدؤياموهو،ةدعملامجحنم(%35–25)لغشيلءاوهلابهئلمّمث،راظنملاةطاسوبةدعملايف(ضمح)

دكأتلابجياذهل.جالعلايفةقيرطلاهذهلامعتساةدعملاةحرقوأةدعملايفتالكشمنوناعينيذلاصاخشألاعنمُي.ءاذغلانمةريغصةيمكلوانت

.نولابلالاخدإلبقراظنملاوأ،ةعشألاوأ،يريرسلاصحفلاقيرطنعاهباهتلامدعوةدعملاةمالسنم

عم،(ًايمويرعس1200-1000)تارعسلاةليلقةيئاذغتابجواهلالخنيدبلاصخشلالوانتي،رهشأ(4-3)ةّدمةدعملالخادنولابلاكرتي

دادسناثودحلامتحاو،ةدعملارادجيفتاخلستوتاباهتلاثودح،ةدعملايفنولابلاعضواهببسييتلارارضألانمو.ةيضايرلاةطشنألاةسرامم

.طقفةيبطلاثاحبألاىلعًاثيدحنولابلامادختسارصتقياذهل.ةدعملانمنولابلابحسدعبنزولايفةعيرسلاةدايزلاو،ءاعمألايف

Non-RecommendedTreatment)(اهبيصوملاريغ)أطخلاقئارطلابةنمسلاةجلاعم:اعبار of Obesity)

كشللًالاجمعديالامبتتبثأبراجتلانكلو،ًافنآتركذيتلاكلتريغ،ةنمسلاةجلاعميفًايلاحمدختسُتيتلاقئارطلانمديدعلادجوي
عسهءا"..الليب-

صخشلاةحصىلعةيبلسةيبناجًاراثآثدحتدقاهنأل،اهبىصويالو،ةيحصريغقئارطلاهذهّنإف،ىرخأةرابعبو.قئارطلاهذهمظعمةيلعافمدع

ءاشنإًاقحالدريسامكًادجدودحمقاطننمضالإقئارطلاهذهلامعتسابىصويالاذهل.ضيرملاىلعبيبطلااهحرتقينأًادجردانلانمو،نيدبلا

.هللا

:نزولاضفخلأطخلاةيجالعلاقئارطلاضعبيتأياميفو

(Drugs)ةيودألانأ

،يبصعلازاهجلايفاهريثأتب،ماعطللةيهشلاطيبثتقيرطنعنزولاضفخىلعدعاستيتلاةيودألانمديدعلاةيراجتلاقاوسألايفرفاوتي

،(Complications)ةيبناجتافعاضمبّبسُتةيودألاهذهمظعمنأالإ.مسجلااهنمديفتسيالةرارحىلإهليوحتولوانتملاماعطلانمءزجقرحوأ

الإةيودألاهذهلامعتسابجيال،اذل.اهلوانتنعفقوتلادعببائتكالاوأنامدإلاىلإيضفتدقو،اهريغو،مونلابارطضاو،عادصلاو،راوثلا:اهنم

ةيمحلابةنمسلاةجلاعمىلإاهدعبراصيّمث.ًادجةقيضدودحنمضةريصقةّدم،صصختملابيبطلاةراشتسادعبو،ةطرفملاةنمسلاةلاحيف

1200)ةقاطلاةليلقةيئاذغتايمحلوانتاهبحاصاذإالإنزولايفًاضافخناثدحتالةيودألاهذهمظعمنأبًاملع،ةضايرلاعمةقاطلاةليلقلاةيئاذغلا

.(ابيرقتموي/رعس

:نزولاصقنةيودأىلعةلثمألاضعبهذهو

Diet)ةيمحلابوبحمساًاضيأاهيلعقلطُي:(AnorexigenicPiا)(لكأللةيهشلادقفبوبح)غامدلابةيهشلازكارميفةرثؤملابوبحلا-1

Blls)،الهنأالإ،عوجلابساسحالامدعو،ماعطللةيهشلاليلقتىلعًاساسألمعتو،ةيراجتلاقاوسألايفعساوقاطنىلعةرشتنميهو

تابارطضاو،مفلافافج:اهنم،ةيبناجًاضارعأببستاهنأامك.اهلوانتنعفقوتلادرجمبلوزيريصقاهريثأتنأل،اهلامعتسابىصوي

نمو،نامدإلاىلإةليوطةّدماهلوانتيدؤيدقو،ةيبصعلاو،مّمستلاضارعأو،قرألاو،(Excitability)عبطلاةّدحو،ءاعمألاوةدعملا

(PaisateTenuate)نويبوربلياثيإياد:اهيلعةلثمألا (Diethylpropione)،نيماتيفمأو(Durophet) (Amphetamine)،نيزارتيمنفو

(Filon)(Phenmentrazin)،اهريغو.

:نزولاضفخيفاهمادختسابىصوملاريغةيودألاضعبلنايبيتأياميفو

Oنيماتيفمألاتابكرم)Amphetamine(:نيماتيفمأتبم:تابكرملاهذهىلعةلثمألانم)Metamphetamine(،نيماتيفمأورتو

)Troamphetamine(،تابكرملوانتبحضنيالو.يبصعلازاهجلايفامهريثأتقيرطنعماعطللةيهشلاضفخىلعلمعيامهالكو

،بلقلاتابرضيفًابارطضاثدحتاهنأامك.اهلوانتنعفقوتلادرجمببائتكالاونامدإلاببستاهنأل؛اهتاهيبشوأنيماتيفمألا

.نايثغلاببستو
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ةيودألارهشأنمو.نيماتيفمألاتابكرملوانتمدعباهريغوةيقردلاةدغلازارفإطرفوأمدلاطغضعافتراواموكولجلاوبلقلاىضرمىصوي

ءاذغلاةمظنمًاثيدحهمادختسابتحّرضيذلا(Dextenturamine)نيمارولفنيفسكيدلاءاودلكأللةيهشلاطّبثُتيتلاةعومجملاهذهيفةثيدحلا

ةّدمهمادختسانكميو،ًايلاحةمدختسملاةنمآلاةيودألارثكأنمهنأبءاودلااذهزيمتيو.ةيبرعلاقاوسألايفًايلاحرفاوتيالهنكلو،ةيكيرمألاءاودلاو

.صصختملابيبطلافارشإبةليوط

يبصعلازاهجلايفهريثأتقيرطنعماعطللةيهشلاطيبثتىلعءاودلااذهلمعي:)PhenyPropanolamine(نيمألونابوربليانيفلا•

هبّبستمدعو،ةيبطةفصونودنمهئارشةيناكمإو،ةقئافلاهتيلعافىلإًارظن،ًاراشتنانزولاضفخةيودأرثكأنمّدَعُيوهو،ناسنإلل

ةجلاعملنيمألونابوربليانيفلالوانتنكمي.هلوانتنعفقوتلادعببائتكالاوأنامدإلاببسيالهنأامك،ةيحصتافعاضمةيأيف

.هتايحوناسنإلاةحصىلعًارطخلكشتيتلا،طقفًادجةطرفملاةنادبلا

هتيلعافنكلو،مشلاوقوذتلايتساحلرّدخملاهريثأتقيرطنعماعطللةيهشلاطيبثتىلعءاودلااذهلمعي:(Benzocain)نياكوزنبلا•

.همادختسابحصنيال،اذل،نزولاضفخلًءاودهمادختسالاحيفًادجةفيعض

O2ب–ستسنوجأكيجرينردألا(B2–AdrenergicAgonists):ماعطلانمًاءزجهقرحقيرطنعنزولاضفخىلعءاودلااذهلمعي

نمديدعلاقاوسألايفرفاوتي.يرارحلاديلوتلابكرممساهيلعقلطُياذهل،مسجلااهنمديفتسيالةرارحىلإهليوحتو،لوانتملا

–B3(3ب–ستسنوجألالثم،يرارحلاديلوتلاتابكرم Agonists(4نييفاكلابنيرديفألاو)Ephedrinand Caffeine(،امهريغو.

.ءاذغلايفةلوانتملانوهدلاثلثصاصتماطيبثتقيرطنعنزولاضفخىلعءاودلااذهلمعي:(Oristat)تاتسيلروألا•

نممغرلاىلعمهنازوأصاقنإلنطبللةلهّسُملاوأءاعمأللةنيلملاةيودألاءاندبلاضعبمدختسي:(Laxatives)ةلهّسملاوأةنّيلُملاةيودألا-2

:ةيتآلابابسأللنزولاضفخلةلهّسملاوأةنّيلُملاةيودألامادختسابحصنيال.اهتيلعافةيدودحم

.مسجلايفلئاوسلانزاوتبارطضاو،فافجلابةباصإللصخشلاضّرعيدقاّمم،مسجلاءامنمةريبكةيمكدقفيفبّبستلا-1

ةصاخ،ضارمألانمديدعلابةباصإلاو،ةنمسللسيئرلاببسلاّدَعُتيتلا،(نوهدلا)ةينهدلامسجلاةجسنأضعبدقفبحامسلامدع-2

.نييارشلابلصتوبلقلاضارمأ

.ةليوطةّدماهمادختسادنعءاعمألالسكيفبّبستلا-3

ىلإيدؤياّمم،ءاعمألارادجقيرطنعاهصاصتمالبقمسجلاجراخصخشلامزلتيتلاةيئاذغلارصانعلاحرط(ليهستوأ)عيرست-4

.صخشلاىلعةيذغتلاءوسضارعأروهظ

.ةنمسلاةجلاعمال،جتنمللحبرلاقيقحتو،لاومألاينجوه،اهجيورتوةيودألاهذهعيبنمسيئرلافدهلانإ-5

ىصويال،اذل.ىلكلاودبكلاىضرمبًادجراضريثأتتاذيهو،موينومألاديرولكيه،ةيودألاهذهيفةلعافلاةداملانأركذلابريدجلاو

:ةيئاذغلافايلألابةينغلاةيذغألاهجالعيفدجتمليذلانمزملاكاسمإلاضخشلااهيفيناعييتلاتالاحلايفالإةنّيلُملاةيودألامادختساب

.صصختملابيبطلافارشإبكلذنوكينأىلع،هكاوفلاوتاوارضخلاك

:ةينهدلاةجسنألانادقفال،مسجلانمءاملانادقفةجيتنةيودألاهذهلوانتدنعنيدبلانزوضفخني:(Diuretics)لوبللةّردُملاةيودألا-3

يفلئاوسلانمةريبكةيمكسابتحا)اميدإلانموكشيصخشلاناكاذإالإ،نزولافيفختيفةلعافريغو،ةحصلابةراضيهف،اذل

ىلعهصقنضارعأروهظو،مسجلانممويساتوبلانادقفو،يولكلالشفلاو،فافجلاىلإيدؤيةليوطةّدماهلامعتسانأامك.(مسجلا

.صخشلا

ىصويال،ماعهجوبو.دوقفملاءاملا(ضيوعت)برشدرجمبقباسلانزولاديعتسيمسجلانأل،(ًاتقؤم)ًاينآنزولايفضافخنالااذهّدَعُي

فارشإرّرقيامبسح(اميدإلابباصم)لئاوسلانمةريبكةيمكبنيدبلامسجاهبظفتحييتلاتالاحلايفالإنزولاصاقنإلةيودألاهذهلامعتساب

.صصختملابيبطلا

عفرقيرطنعةيئاذغلاةقاطلاقارتحالدعمةدايزىلع(نيسكوريثلا)ةيقردلاةدغلانومرهلمعي:(Thyroxine)نيسكوريثلانومره-4

نادقفيفلثمتتةيبناجرارضأيفبّبستييذلارمألا،مسجلايف(REEةحارلاءانثأيفةقاطلاقرح)(EMR)يدعاقلاضيألالدعم
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فارشإبلوانتيملاذإرارضأببلقلاةباصإو،هنمةريبكتاعرجلوانتدنعةيّمسلاثودحو،ةينهدلاةجسنألانًمالدبةيلضعلاةجسنألا

.يبصعلارتوتلاوددغلاتازارفإنيبةلدابتملاتاقالعلاةجيتنمسجللينومرهلانزاوتلايفبارطضاو،ءامصلاددغلايفيصاصتخا

ةقاطلا(فرص)كالهتسايفًاضافخنانوناعينيذلانينيدبلاصاخشألاةلاحيفًابسانمنوكيدقءاودلاهذّهنأىلإةراشإلاردجت

نوناعينيذلاءاندبلاءاطعإنأامك.ةنمسلاثودحومسجلايفةقاطلاسبحىلإيدؤييذلارمألا،(BMRضافخنا)ةحارلاءانثأيف

.مدلايفنومرهلاىوتسمليلحتدعبءامصلاددغلايصاصتخاكلذرّرقيو،مهنزوصاقنإيفمهسينومرهلااذهزارفإلدعميفًاضافخنا

.نيسكوريثلانومرهةيقردلاةدغلالمعماظتنامدعنوناعينيذلاصاخشألاءاطعإعنمي،لباقملايفو

NutritionallyUnbalanced)ةنزاوتملاريغةيئاذغلاتابجولالب Diets)

تانيماتيفلاوأ،نداعملاوأ،تارديهوبركلاوأ،نوهدلاوأ،تانيتوربلانمًاليلقيوحتيتلاةيذغألاىلعةنزاوتملاريغتابجولاحلطصمقلطُي

املاهمادختسابىصويالاذهل.ًافنآةروكذملاةسمخلاةيئاذغلارصانعلانمهتاجاحلماكبمسجلاّدمتالةيئاذغتابجواهنإيأ؛(ةيئاذغلارصانعلا)

.نزولاصاقنإيفمدختسُتيتلاةنزاوتملاريغةيذغألاىلعةلثمألاضعبيتأياميفو.صخشللةيدسجلكاشموةيحصرارضأنمهببست

نيتوربلانمةيلاخلاةيتاذغلاتابجولا-1

ةريبكةيمكىلعيوتحتو،نوهدلانمولخت،تارعسلاةليلقةيئاذغتابجويهو،ةيلاكيديرلاتابجولامساًانايحأتابجولاهذهىلعقلطُي

نيتوربلانمةيلاخلاةيئاذغلاتابجولالوانتيدؤي.مايصلاعمةجزاطلاهكاوفلارئاصعاهلاثمو،نيتوربلانمًادجةليلقةيمكو،تارديهوبركلانم

،كيلونيللاضمحلثم،ةيساسألاةينهدلاضامحألايفصقنو،مسجلايف(ديدحلاةصاخ)نداعملاوتانيماتيفلاضعبيفصقنثودحىلإ

.أو،دو،هو،كا:نيماتيفلثم،نهدلايفةبئاذلاتانيماتيفلاو

Severely-CalorieRestricted)تارعسلانماهاوتحميفًادجةليلقلاةيئاذغلاتابجولا-2 Diets)

نعًالضف،ةقاطلانمةيمويلامسجلاتاجاحبيفتال(مويلايفرعس800نملقأ)تارعسلانمًادجةليلقةيمكىلعتابجولاهذهيوتحت

هذهلوانتنعفقوتلادرجمب(نزولاةدايز)ةنادبلاةلاحىلإىرخأةّرمدوعيصخشلّانأنّيبتدقو.اهيلعدّوعتلاوأاهلوانتيفرارمتسالاةبوعص

تالكشمثودحهبحاصياهقيبطتنإف،تابجولاهذهلثماهماوقيتلاةيمحلابةئيلم–علاطلاءوسل–ةيذغتلابتكوتالجملانأعمو.تابجولا

نمهتاجاحلماكىلعمسجلالوصحمدعنأامك.هجولابوحشو،رعشلاطقاستو،لسكلاو،قاهرإلاو،ايمينألا:اهنم،ةرطختافعاضمو،ةيحص

نعًالضف،ناسنإلاىلعةيئاذغلارصانعلاهذهصقنضارعأروهظلامتحاىلإيضفُي،نداعملاوتانيماتيفلاو،تارديهوبركلاو،نيتوربلاو،ةقاطلا

يفنيربسألاوأةرارملاتايصحةباذإريقاقعلوانتبىصوياذهل،ةيئاذغلاةيمحلاهذهيمدختسمىدل%25ةبسنبةرارملايفتايصحنّوكتلامتحا

ةيذغألانمةريبكةعومجمنمهنامرحىلإًارظن،ةليوطةّدمةيمحلاهذهقيبطتبرارمتسالاىلعنيدبلاةردقمدعنيبتدقو،ةيمحلاهذهقيبطتءانثأ

مارجوليك(2-15)نيب(؟ايعوبسأمأ)ًايموياذهةيئاذغلاتابجولاماظننوقبطينيذلاصاخشألادقفيو،ةيداعلاهتابجويفاهيلعداتعايتلا

.رثكأوأمهنازوأنم

نيدبلاصخشلل(ةمّدقملاوأ)ةططخملاةيئاذغلاةبجولايفتارعسلاةيمكلقتالأبىصويهنإف،باتكلالوصفدحأيًفافنآركذامكو

نملقأيوحتيتلاغلابلانيدبلاصخشلاتابجوّنأىلإتاساردلاتراشأذإ،مويلايفرعس(1200-1000)نع،نزولاضفخفدهبغلابلا

،يبو،أنيماتيف،مويسلاكلا،ديدحلا،نيتوربلا:ةيتآلاةيساسألاةيئاذغلارصانعلانماهاوتحميفةصقاننوكت،ًايمويرعس(1200-1000)

ماسجألانوكتو،(ةلوانتملالئاوسلاةيمكةيافكمدعةلاحيف)فافجلايفاهببستنعًالضف.(ةليوطةّدماهمادختساةلاحيف)نيمايثلا،نيساينلا

.ةينوتيكلا

:اهنم،نيدبلاصخشللةيحصتافعاضمببسب،ةليوطةّدمًادجةليلقتارعسىلعةيوتحملاةيئاذغلاتابجولالوانتيفرارمتسالاّنأركذُي

ضافخنانأمولعملانمو.فلتلاىلإنيتيلكلاودبكلاكةسيئرلامسجلاءاضعأضعبضرعياّمم،مسجلانمةينيتوربلاةجسنألاضعبنادقف-1

ةجسنألانادقفببسبسيلو،(%75)مسجلايفةدئازلانوهدلاو،(%25)مسجلايفدئازلاءاملانادقفببسبنوكينأبجينزولا

.مسجلايفاهنيوكتةداعإبعصييتلا(تالضعلا)ةينيتوربلا

.رعشلا(تالصخفعض)ةقرو،كاسمإلاو،دلجلافافجبةباصإلالامتحا-2
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TheRotation):اهلاثمو،ةيراجتةروصبقاوسألايفةرفاوتمتابجولاهذهنمةديدععاونأدجوت Diet)،و(CambridgeDiet)،و(Richard

Simmons Diet(%900)وCalories Per Day(وا(Optifast)وا(Genesis(،امكدرفلاةحصيفةراضلااهتاريثأتببسباهمادختسابىصويالنكلو

.هالعأركذ

(LiquidDiets)ةلتاسلاةيتاتغلاتابجولا-3

مويلايفرعس800)تارعسلانمًادجةليلقتايمكىلعيوتحت،تايلديصلايفةرثكبةرفاوتملاةيراجتلاةلئاسلاةيئاذغلاتابجولاعيمجّنإ

اهميعدتنعًالضف.(ًامارج(70-35)،نهدلانملاخفاجبيلح)ةعفترملاةيويحلاةميقلايذنيتوربلانمةلدتعمتايمكىلعو،(لقأوأ

اهنألاهلوانتراركتنمةباترلاوللملابروعشلاو،اهنمثعافترايفلثمتتفاهبويعزربأامأ.نزوللًاعيرسًانادقفبّبسُتيهف،اذل.نداعملاوتانيماتيفلاب

ةيئاذغلاتابجولاىدحإلدبمويلايفةدحاوةّرمتلمعتسالاحيفةلئاسلاتابجولالوانتنمنينيدبلاصاخشألاضعبديفتسيدقو،ةفيرحريغ

الإةيراجتلاةلئاسلاةيئاذغلاتابجولامادختسابىصويال،ماعهجوبو.ةسيئرلاةيئاذغلاتابجولاةيقبيفةلوانتملاةقاطلانمّدحلاعم،ةسيئرلا

نونوكيمهنإذإ،ةطيسبلاةنمسلانوناعينيذلاكئلوأةصاخ،اهيمدختسمىلعةرطخةيحصتالكشمثدحتاهنألرمتسمرشابملماشيبطفارشإب

(3-2)وحنبرشبصخشللحَمسُيامك،ةطرفملاةنمسلانوناعينيذلاصاخشألابةنراقمتالضعلانزويفديدشضافخناثودحلةضرعرثكأ

.ةلئاسلاةيذغألالوانتءانثأيف(اهلثامياموأ،تيادادوصوأ،تيادبأنفسوأ،تياديسبيب)ركسلانمةيلاخلاةيزاغلاتابورشملانمًايمويتاوبع

حابصلايفًاريسيًاءزجصخشلااهنملوانتييتلا(Slimfast)ةبجو:لثم،ةلئاسلاةيئاذغلاتابجولانمديدعلاتايلديصلايفرفاوتي

ًايمويةلوانتملاةيرارحلاتارعسلاعومجمحبصيل،(رعس400)ءاشعلادنعًاريبكًاءزجو،(رعس200)ءادغلاتقوًاريسيرخآًاءزجو،(رعس200)

.رعس800

وم

هذهمادختسانعفقوتلادرجمبىرخأةّرمنزولاةدايزلنيدبلاضّرعتلامتحاو،ةلئاسلاتابجولالوانتيفرارمتسالاةبوعصقبساّممحضتي

،بلقلاضارمأبنيباصملاصاخشألاةحصىلعًاريبكًارطخلكشت،ًادجةليلقةيرارحتارعسىوحتىتلاةيئاذغلاتابجولانإف،ماعهجوبو.ةيمحلا

.ةيغامدلاةتكسلاو،يركسلاءادو،ةيلكلاضارمأو

ةصقانلاةيداعلاةيئاذغلاتابجولا-4

ىلإءاندبلاضعبأجلي،ًالثمف.ةيداعلاةيئاذغلاةبجولانمةيساسألارصانعلادحأفذحقيرطنعمهنازوأضفخىلإنامّسلاضعبأجلي

مدعةجيتننيدبللةرطخةيحصتالكشمةحيحصلاريغقئارطلاهذهعابتابّبسيو،ةبجولانمتارديهوبركلاوأ،تانيتوربلاوأ،نوهدلافذح

نمتابحلوانتنأًاطخمهضعبدقتعيامك،ةكرحلاوطاشنلاوومنللةيرورضلاةفلتخملاةيئاذغلارصانعلانمةلماكلاهتاجاحىلعهمسجلوصح

ّدَعُتهكاوفلاهذهّنأبًاملع،نزولايفًاضافخناثدحي،ةيساسأةيئاذغةبجولكلبقهرامثوأتورفبيرجلاريصعبرشوأ،حابصلايفةدرفنمزوملا

.نداعملاوتانيماتيفلاوتارديهوبركلابًاينغًاردصم

VeryRestricted)تارديهوبركلانماهاوتحميفًادجةليلقلاةيتاذغلاتابجولا-5 Carbohydrate Diets)

صاقنإزيفحتلةبجولايف(تارعسلا)ةقاطلاةيمكضفخةيغب،تايوشنلاىلإرقتفتو،طقفنوهدلاوتانيتوربلاىلعتابجولاهذهيوتحت

مدلاةضومحعافترابّبسُت(مويلايفمارج100نملقأ)تارديهوبركلانمًادجةليلقةيمكيوحتيتلاةيئاذغلاةيمحلانأركذلابريدجلاو.نزولا

(Ketosis)لثم)ةينوتيكةيطسوتابكرمنّوكتىلإيدؤياّمم،لماكلاريغاهدسكأتومسجلايفةنزخملاةينهدلاةجسنألامّدهتلدعمةدايزلةجيتن

يذلارمألا،ةقاطلابمسجلاّدملةمزاللاتارديهوبركلاةيمكةلقهّدرَمفمسجلايفةينهدلاةجسنألمّدهتاّمأ.مدلايفةضومحلاةديدش(نوتيسألا

.ةقاطلاىلعلوصحللةينهدلاةجسنألاىلإهجتيمسجلالعجي

نزاوتبارطضاو،سفنتلاةعرسو،قاهرإلاوؤيقتلاةبّبسُم،مدلاةضومحنمديزتثيح،ةضومحلاةديدشةماسداومةينوتيكلاتابكرملاّدَعُت

,CaNa)مدلاحالمأ K)،عافترابّبسُتتابجولاهذهّنأكلذىلإفضأ.ةافولامثةبوبيغلاىلإيضفتدقو،خملاوبلقلافئاظوبارطضاو
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لوبلاةرازغو،فافجلاو،شاعترالاو،كاسمإلاو،ةيبصعلاو،عادصلاو،داهجإلابّبستامك.مدلايفكيرويلاضمحولورتسلوكلاونوهدلاىوتسم

(Diuress)،لثمّنأركذلابريدجلاو.لورتسلوكلاونهدلانمةريبكتايمكيوحتاهنمةيراجتلاتابجولاضعبنأنعكيهان،ماظعلايفتالكشمو

نإف،ىرخأةرابعبو.هلعيرسعاجرتساثدحتاهنكلو،(نزولايفًانادقف)مسجلاءامنمةريبكةيمكدقفيفةيادببّبستتةيئاذغلاتابجولاهذه

.اهمادختسانعفقوتلادرجمبىرخأةّرمدوقفملانزولادوعيامك،طقفمسجلاءاملًانادقفثدحتتابجولاهذه

:لثم،تارديهوبركلاةليلقلاةيئاذغلاتابجولانمةفلتخمعاونأقاوسألايفرفاوتي

DrMetabolic)ةيضيألاروتكدلاةبجوه Diet)

DrAtkins)زنيكتأروتكدلاةبجوه Diet).

. (Calories Dont Count) ةبجو( تارعسلابسحتال» •

TheDoctors(نامليتسةبجو• Quick Weight Loss Diet:Stillmans(ه

. (The Complete Scarsdale Medical Diet) ةيبطلالادسراكسةبجو •

:ةيئاذغلاتابجولاهذهضعبلنايبيتأياميفو

DrAtkins)زنيكتأروتكدلاةبجوه Diet)

ةبجولاهذهلمعتو.تارديهوبركلانمًادج(ةليلق)ةدودحمةيمكو،نوهدلاوتانيتوربلانمةدّدحمريغوةريبكةيمكىلعةبجولاهذهيوتحت

ةبجولاهذهىلعباعيو.ءاملايفدقفلامظعمنوكيو،(لوألاعوبسألايفتامارجوليك365)ةظوحلمةروصبنزولاضفخىلعنيتوربلابًادجةينغلا

،اهيفكيرويلاضمحىوتسمعافتراببسبسرقنلاىضرمكلذكوبلقلاودبكلاىضرمةايحاهديدهتو،اهلوانتنعفقوتلادرجمبدئازلانزولاةدوع

.لورتسلوكلاوةعبشملانوهدلانماهاوتحميفًادجةينغاهنأاميسال

(Stillmans)نامليتسةبجو–

.ًايمويءاملانمباوكأةينامثو،ضيبلاو،نجاودلاو،كامسألاو،(نهدنودنم)يفاصلامحللاو،نهدلاةليلقلانابجألانمةبجولاهذهفلأتت

ءاذغلادشرمتايصوتعممغانتتالةبجولاهذهّنإف،رمألاعقاويفو.(ةيناويحلانوهدلاوتويزلا)ةيئرملانوهدلاوأ،بيلحلابرشبًايئاهنحَمسُيالو

تامعدملوانتبىصوي،لباقملايفو.اهنميألوانتبحَمسُيالهنأل؛(زبخلا)تايوشنلاو،تاوارضخلاوهكاوفلانماهاوتحمبقلعتياميفيمرهلا

.ةيئاذغلاةيمحلاهذهمادختساءانثأيفتانيماتيفلا

ScarsdaleMedical)ةيبطلالادسراكسةبجو– Diet)

يفتانوتيكلاىوتسملًاعافترابّبسُتيهف،اذل.ةقاطلاو(مويلايفًامارج50وحنبرّدقت)تارديهوبركلانمةليلقةيمكىلعةبجولاهذهيوتحت

،ديدحلانماهاوتحميفةريقفوةصقانلادسراكسةبجوّدَعُت.طقفةوهقلاوياشلاىلعاهبرشرصتقيثيح،لئاوسلابرشىلعدويقدجوتو.مدلا

،اذل،فافجلابةباصإللاهلوانتينَمضّرعتيدقو،زبخلاو،تايوشنلاو،بيلحلانماهاوتحمةلقىلإةفاضإلاب،يبنيماتيفو،مويسلاكلاو،أنيماتيفو

.لصاوتميبطفارشإنودنماهمادختسالاحيفةصاخ،ًايحصًادجةرطخلاتابجولانمفنصتيهف

CaloriesDon't)تارعسلابسحتالةبجو– Count)

ىلإرقتفتاهنكل،نابلألاتاجتنموموحللانمةريبكةيمكبنيدبلاّدمتذإ،نيتوربلاونوهدلانمًادجةريبكةيمكىلعةبجولاهذهيوتحت

ةدّدعتملاةينهدلاضامحألابةينغلاةيتابنلاتويزلانمبوكثلثوحنلوانتنيدبلاىلعنيعتيو.بوبحلاوزبخلاوهكاوفلاةصاخ،تايوشنلاوتايركسلا

.ًايمويةعبشملاريغ

ExtremelyLow)نوهدلانماهاوتحميفًادجةليلقلاةيئاذغلاتابجولا-6 Fat Diet)

ةيناويحلانيتوربلارداصمنمًادجةدودحمةيمكىلعو،تارعسلايلامجإنم%20نعاهتبسنلقتنهدلانمةيمكىلعتابجولاهذهيوتحت

صاصتمالدعميفًاضافخناببستاهنأامك،عبشلاباهلوانتُمرعشتالو،نداعملاضعبونيتوربلانماهاوتحميفةصقانّدَعُتيهف،اذل.موحللاك



Nutrition(ءاندبلا)نامسلاةيذغت14لصفلا of obese Persons561

ىلعةعبرألاتانيماتيفلاهذهصقنضارعأروهظىلإيدؤياموهو،ءاعمألارادجلالخ(ـه،كل،د،أنيماتيف)نهدلايفةبئاذلاتانيماتيفلا

.اهيلعةلثمألاضعبهذهو.صخشلا

TheRice)زرألاةبجوه Diet).

Themacrobiotic)كتويبوركاملاةبجوه Diet).

ThePritikin)نكيتربةبجوه Diet).

.اهنملكلنايبيتأياميفو

زرألاةبجو–

نيتوربلاومويدوصلانمًادجةليلقةيمكىلعيوتحتيهف،اذل،تاوارضخلاوهكاوفلاووهطملازرألانمًادجةريبكةيمكنمةبجولاهذهفلأتت

:(ضيبلاو،كامسألاو،نجاودلاو،رمحألامحللا)موحللاوأبيلحلاتاجتنمنميأىلعةبجولاهذهيوتحتالو،ديدحلاومويسلاكلاويبنيماتيفو

ضعبلىذأوررضثودحاهمادختسابحاصيدقف،كلذىلعًءانبو.مسجلامزلتيتلاةيئاذغلارصانعلانمةريبكةعومجمىلإاهراقتفاينعياموهو

.نيدبلاصخشلاىلعةيضَرَملاضارعألاضعبروهظنعًالضف،ةمهملامسجلاءاضعأ

كتويبوركاملاةبجو–

رصانعلايفصقنىلإةبجوهذهلوانتيدؤيو.تاوارضخلانمةددحمعاونأو،كامسألاو،ةلماكلابوبحلاىلعًاساسأةبجولاهذهدمتعت

.طوبرقسإلاضرمةروصبهضارعأرهظتريخألاّنأبًاملع،جو،دو،أنيماتيفو،مويسلاكلاو،نيتوربلا:لثم،ةيئاذغلا

نكيتربةبجو–

،ةرّركملاتارديهوبركلاةيمكىلإةبسنلابلاحلاكلذكو،(ًابيرقتتارعسلايلامجإنم%10)ًادجةليلقةبجولاهذهيفنهدلاةيمكنوكت

يمرهلاءاذغلادشرمتايصوتعم(مغانتت)مءالتتدقو،تايوشنلاو،زبخلاو،تاوارضخلاو،هكاوفلانماهاوتحميفةينغاهنكلو،ديدحلاو،حلملاو

،تايركسلاو،تويزلاو،نيرجراملاو،ةدبزلالامعتساًايئاهنعنمُي،اهعيمجلاوحألايفو.ةسيئرلاعبرألاءاذغلاتاعومجمنماهاوتحمبقلعتياميف

.اهيلعةيوتحملاتاجتنملاو

(FormulaDiets)ةيئاذغلاتارضحتسملاتابجو-7

لوانتيدؤي.تارعسلانًمادجةليلقتايمكيوحتو،تاوبعيفةأّبعمو،نداعملاوتانيماتيفلابةمعدمو،زيهجتلاةقباستاجتنمىه

ّنأبًاملع،مسجلايفتاتيلورتكلإلانزاوتمدعىلإةفاضإلاب،ًافنآةروكذملارارضألاوةيحصلاتالكشملامظعمثودحىلإةيئاذغلاتارضحتسملا

.ةيداعلاةيئاذغلاةبجولالوانتىلإدوعينأدّرجمبىرخأةّرمدئازلاهنزوديعتسيصخشلا

.ةيراجتةروصبقاوسألايفةرفاوتملاةيئاذغلاتارضحتسملاىلعةلثمألاضعبهذهو

USA ( United Sciences ofAmerica) , Inc. e

.نزولاضفخلOptifastتسافيتبوالولحم•

Genesisسيسانج•

Cambridgeجيربماكةبجوو Diet

Herbalifeفيلابريهو

Slimfastتسافميلس•
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دّوزتيهو.رجاتملاوقاوسألايفةرثكبعابتيتلا،زيهجتلاةقباسلاةيئاذغلاتارضحتسملاتابجوىدحإ(CambridgeDiet)جدربمكةبجوّدَعُت

مادختسابىصويال.نهدلانمتامارج3و،تارديهوبركلانمًامارج40وحنو،نيتوربلانمًامارج33ىلعيوتحتو،ًايمويًارعس330وحنبمسجلا

.داتعملاهماعطهلوانتو،ةيمحلاهذهنعفقوتلادرجمبىرخأةّرمدئازلاهنزوىلإدوعينيدبلانأظحولدقو.لصاوتمىبطفارشإبالإةبجولاهذه

(NoveltyDiets)ةفولأملاريغةيئاذغلاتابجولا-8

الإ.رثكأوأ،نيعونوأ،ءاذغلانمدحاوعونىلعةيئاذغلاةبجولايوتحتثيح،ًادجةدّدحمةيئاذغرصانعلوانتبنيدبللتابجولاهذهحمست

،تانيماتيفلاو،نوهدلاو،تانيتوربلا:لثم،ةيئاذغلارصانعلانمةريبكةعومجمبنيديلاّدمتالاهنإيأ،ءاذغلانماهاوتحميفًادجةريقفّدَعُتاهنأ

:اهزربأهذهو،ةفولأملاريغةيئاذغلاتابجولانمديدعلارفاوتي

BeverlyHills)زليهيلرفيبةبجوه Diet).

. ( Dr Bergers Immune Powder Diet) ةعانملاقوحسمةبجو •

Fitfor)ةقاشرللةايحلاةبجوه Life Diet).

TheRotation)(ةبقاعتملا)ةيرودلاةبجولاه Diet).

:زليهيلرفيبةبجولنايبيتأياميفو

هكاوفلاىنغىلإًارظن،ةدّدحممايأو،نيعمبيترتنمض،طقفهكاوفلا(ةيمحلا)ةبجولاهذهءدبنمىلوألاةرشعلامايألايفنيدبلالوانتي

.مويساتوبلابًاينغًاردصمّدَعُتامك،دئازلاءاملانممسجلاصلختو،(ةنّيلُمةدام)ءاعمألاوةدعملافظنتيتلافايلألاب

ةبجولاهذهلوانتيدؤيو.ةيئايميكلاتايمحلاىدحإّدَعُتاهنإيأ،هلوانتلبسانملاتقولاىلإرظنيامنإو،ماعطلاعونىلإةيمحلاهذهيفرظنيال

،نيتوربلانماهاوتحمةلقاهيلعذخؤيو.ةيئاذغلافايلألابةينغلاهكاوفلالوانتةرثكةجيتننطبلايفتازاغلاوحيرلاعّمجتو،لاهسإلابةباصإلاىلإ

فنصُتيهف،اذل؛(مويسينغملاو،كنزلاو،مويسلاكلاو،ديدحلاةصاخ)نداعملاو،(نيساينلاو،ةبكرملابتانيماتيفةعومجمةصاخ)تانيماتيفلاو

.ةيئاذغلاةهجولانمادجةريقفلاتابجولانم

(VegetarianDiets)نييتابنلاتابجو-9

،ءارمحلاموحللا:لثم،ةيناويحلاةيذغألانمرثكأوأدحاونمولختو،ةيتابنةيذغأىلعةيئاذغلامهتابجويوتحتنيذلاصاخشألامهنويتابنلا

.ضيبلاو،هتاجتنموبيلحلاو،كامسألاو،نجاودلاو

:ةيتآلاسمخلاتاعومجملانمةدحاونمضنويتابنلاصاخشألافنصي

:PureVegetarians)(نوصلاخلا)تخبلانويتابنلا–1 Vegans)

ًادحاورخآلامهضعبلوانتيالنيحيف،اهعيمجةيتابنلاةيذغألامهضعبلوانتيدقو،طقفةيتابنةيذغأىلعمهتابجويوتحتنيذلانويتابنلامه

.هكاوفلاوأ،راطفإلابوبحوأ،بوبحلاوأ،تايلوقبلاوأ))ProcessedFoods(ةعنصملاةيذغألا:لثم،ةيئاذغلاتاعومجملانمرثكأوأ

(Fruitarians)ةهكافلاويتابن–2

.طقفتويزلاو،لسعلاو،تارّسكملاو،ةففجملاو،ةجزاطلاهكاوفلانولوانتينيذلاصاخشألامه
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(Lactovegetarians)نبللاويتابن–3

،نجاودلاو،ءارمحلاموحللانولوانتيالمهنكل،(نبجلاةصاخ)هتاجتنموبيلحلاو،ةيتابنلاةيذغألاىلعمهتابجولمتشتنيذلانويتابنلامه

.ضيبلاو،كامسألاو

(Lacto-Ovo-Vegetarians)ضيبلاونبللاويتابن–4

موحللانولوانتيالمهنكل،ضيبلاو(بيلحلاو،نبجلاةصاخ)بيلحلاتاجتنمو،ةيتابنلاةيذغألاىلعمهتابجولمتشتنيذلانويتابنلامه

(Lacto-Ovo-PSoVegetarian)كمسلاوضيبلاونبللاويتابن–5

.كمسلاو،ضيبلاو،بيلحلاتاجتنمو،ةيتابنلاةيذغألانولوانتينيذلاصاخشألامه

ةيمكىلعيوتحتاهنأةصاخ،ةقاشرلاىلإًالوصواهنمةياقولاوأةنمسلاةجلاعم:اهنم،ةدعبابسألةيتابنلاتابجولالوانتىلإصخشلاأجلي

،ناطرسلا:لثم)ضارمألاضعبنمةياقوللًايتابنصخشلاحبصيدقو.ةدعملاءالتماةعرسىلعدعاستيتلافايلألاو،ةئلاملاةيذغألانمةريبك

.لورتسلوكلاونوهدلابًادجةريقفتابجولاهذهنأةصاخ،(بلقلاضارمأو

.مسجللةيرورضلاةيئاذغلارصانعلانممهتجاحلماكىلعنولصحي،كمسلاوضيبلاونبللاييتابنو،ضيبلاونبللاييتابنّنأركذلابريدجلاو

يدؤياموهو،12بنيماتيفو،ديدحلاو،تانيتوربلانماهاوتحميفًادجةريقفوةصقانةيتابنلامهتابجوّنإف(نوصلاخلا)ُتخبلانويتابنلااّمأ

دويلوهةيمحماظنلااذهةلثمأنمو.ةيداعلاةيئاذغلاةبجولالوانتدنعدئازلانزولاةدوعمث،يدعاقلاضيألالدعمو،تالضعلانزوضافخناىلإ

. ( Hollywood)

ضيبلاونبللاىلعنزولاضفخيفنيبغارلانييتابنلاةبجوءاوتحابوجوىلإةثيدحلاتاساردلاجئاتنضعبريشت،قبسامىلعًاسيسأتو

(GrapefruitDiet)كينيلكويامةيمحماظنلااذهةلثمأنمو.ةعبارلاةئفلاييتابنبةصاخلاةيئاذغلاتابجولايأ؛كمسلاو (Mayo Diet)يتلا

يدؤييذلارمألا،(تايركسلاوتايوشنلاةلق)ةقاطلانماهاوتحمةلقةيمحلاهذهىلعباعي.ةفلتخملاةمعطألانيبةيئايميكلاةقالعلاىلعدمتعت

ريغتايمكلوانتبحمستاهنأًاضيأةيمحلاهذهىلعباعي،ةيداعلاةبجولالوانتدرجمبدئازلانزولاىلإةدوعلاةعرسو،ةيحصتالكشمثودحىلإ

رّدقينزولايفعيرسضافخناثودحىلعلمعتامك.هيفةعبشملانوهدلاولورتسلوكلانمةريبكةيمكنيزختبمسجللحمسياّمم،ضيبلانمةدّدحم

.نيعوبسأيفتامارجوليك8وحنب

،نوهدلاقرحزفحيهنأبًاداقتعا،ةبجولكيفهنمريصعبوكفصنوأ،تورفبيرجةبحفصنلوانتىلعةيمحلاهذهيفنيدبلارَبجُي

ىصويالاذهل.مويسلاكلاصقنو،رتوتلاو،عيرسلابعتلاو،داهجإلابروعشلاًابلاغكينيلكويامةيمحمادختسابحاصي.حيحصريغداقتعااذهو

Materialsinhabiting)ءاذغلانمةدافتساللةعناملاداوملاراج Food Utilization)

،ءاذغلاعمةلوانتملاةيئاذغلارصانعلانممسجلاةدافتساليلقتىلعلمعتىتلا،قاوسألاىفةرفاوتملاتابكرملانمديدعلابلجوب

.ةيحصلاتافعاضملاضعبببستدقو،ةدودحمداوملاهذهةيلعافنأالإ،تانيماتيفلاونداعملاو،نوهدلاو،تارديهوبركلاك

.ءاذغلانممسجلاةدافتسانمللقتيتلاداوملاضعبلنايبيتأياميفو

ةداملاهذهردصمحيضوتاذبح)(لojobaoiا)ابوهوهلاتيزاهلاثمو،ناسنإلليمضهلازاهجلايفصاصتماللةلباقلاريغتويزلا-1

نكلو.ءاذغلانمناسنإلامسجاهيلعلصحييتلاتارعسلاةيمكنمللقياّمم،ءاعمألايفصاصتماللهتيلباقمدعبزيمتييذلا(اهتيهامو

ًاعاونأكانهّنأامك.(ـه،د،كل،أنيماتيف)نوهدلايفةبئاذلاتانيماتيفلاصقنضارعأبةباصإللناسنإلاضّرعيتيزلااذهلامعتسا

.(succerceae)رتسإلاديدعلازوركسلالثم،يمضهلازاهجلايفصاصتمالاومضهللةلباقلاريغنوهدلانمىرخأ
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زيمتييذلا(Acrabose)زوبركألااهلاثمو،ءاعمألايفهصاصتماوهمضهةيلمعقيعياّمم،زوكولجلاركسىلإاشنلاللحتلةعناملاداوملا-2

اشنللةنّوكملاتادحولانيبطبرتيتلاطباورلاريسكت)اشنلامضهىلعلمعتيتلا(زيليمألالثم)تاميزنإلاطاشنطيبثتىلعهتردقب

ةيراجتءامسأبو،بوبحةروصبقاوسألايفاشنلامضهلةعناملاداوملاهذهرفاوتت.ءاعمألارادجلالخهصاصتمالهّسيل(زوكولجلاو

جئاتنترهظأةثيدحلاتاساردلانكل.(Carbo–Lite)تيالوبراكو،(Bo-Linn)نلوبو،(Phaseolamine)نيمالويزاف:اهنم،ةديدع

.ناسنإلامسجيفاشنلامضهعنمثيحنمداوملاهذهةيلعافصوصخبةبراضتم

رصانعلاو،ةيرارحلاتارعسلانمليلقلايوحتيتلاةنزاوتملاةيئاذغلاةيمحلايه،نزولاصاقنإلةحيحصلاةيلاثملاةقيرطلانإف،ماعهجوبو

ًاعبت،رخآىلإصخشنمفلتختمسجلااهيلإجاتحييتلاةيئاذغلارصانعلاوتارعسلاةيمكنأةصاخ،ًايمويمسجلامزلتيتلاةيساسألاةيئاذغلا

.اهريغو،سنجلاو،طاشنلاو،لوطلاو،نّسلل

يفصقنثودحيدؤيو.تانيماتيفلاو،نداعملاو،تارديهوبركلاو،نوهدلاو،تانيتوربلانمةدّدحمتايمكىلإًايمويناسنإلامسججاتحي

،عونلاومكلاثيحنمةيئاذغلاتابجولاميظنتينعتةيمحلانإف،ىرخأةرابعبو.ةيدسجرارضأوةيحصتافعاضمىلإرصانعلاهذهنمرثكأوأدحاو

ةيئاذغلاةيمحلاطيطختةمهمدانسإبجيهنأانههركذردجياّممو.داتعملاعضولاىلإىرخأةّرمعوجرلاّمث،ةنيعمةّدمماعطلالوانتنععانتمالاال

نيذللا،يمرهلاءاذغلادشرمو،ةيئاذغلالئادبلاماظننيدبلاصخشلاميلعتىلعلمعييذلاةيذغتلايصاصتخاىلإنزولاضفخبةصاخلاةنزاوتملا

ّنأالإ،ةراضةيحصتافعاضماهلنزولاصاقنإةيودأمظعمنأعمو.ًافنآركذامكتارعسلاةليلقلاةنزاوتملاةيئاذغلاةيمحلاطيطختيفنامدختسُي

لوانتىلعرارصإلالاحيف–نّيعتي،اذل؛ةسرشلامالعإلالئاسوةمجهوأ،ةالابماللاوأ،يعولامدعوأ،لهجلاببسباهئارشىلعًاريبكًالابقإكانه

ةقفرملاةرشنلاةءارقبجيامك.بيبطلاةراشتسادعبةطيسبلاةيبناجلا(اهتافعاضم)اهتاريثأتبزّيمتتيتلاةيودألارايتخا–نزولاضفخةيودأ

.هدعبومادختسالاءانثأيفةيبناجلاهراثآفّرعتو،هللثمألامادختسالاةفرعملءاودلاب

starvationor)يبطلامايصلاوأديدشلاعيوجتلا-د Medical Fasting)

يدؤتذإ،ةيديلقتلاقئارطلاباهتجلاعمحلفتمليتلاةيضَرَملاةنمسلاو،ةطرفملاةنمسلاةلاحيفنزولاصاقنإلةلعافةقيرطلاهذهّدَعُت

نكميالثيح،طقفىفشتسملايفنيميقملاىضرملاىلعاهمادختسارصتقيو،(ًابيرقتمويلايفمارجوليك15-05)نزولايفريبكنادقفىلإ

.ةأجفرهظتتافعاضمةيأةجلاعمنمنكمتللصصختملابيبطلافارشإبالإاهقيبطت

NonCaloric)تارعسلانمةيلاخلالئاوسلاو،ءاملاءانثتساب،ةّدععيباسأصخشللةيذغألاميدقتمدعيفةقيرطلاهذهصخلتت Fluids)،

ثدحيدقف،اذل.ةينيتوربلاوةينهدلامسجلاةجسنأنمءانثالاهذهيفةقاطلانمهتجاحىلعمسجلالصحيو.نداعملاو،تانيماتيفلاتامغدمو

دعبكيرويلاضمحىلإنيرويبلابكرملدئازلاللحتلاةجيتنسرقنلاءادبةباصإلاو،مدلاةضومحلعافتراو،(ًاردان)ةيلضعلاةجسنأللنادقف

،دبكلاونيتيلكلايفتقؤملافعضلاو،مدلاطغضعافترالثم،ىرخألاتافعاضملاضعبرهظتدقو.ةقاطللًاردصممسجلانيتوربلامعتسا

.يعولانادقفىلإيدؤيدقيذلامدلازوكولجىوتسمضافخناو،ايمينألاو

صاخشألاًاريثكديفتيهو.(ةيلضعلا)ةينيتوربلاةجسنألايفطيسبدقفو،ةينهدلاةجسنألايفريبكدقفىلإةقيرطلاهذهمادختسايدؤي

دعبماعطلالوانتيفطارفإلابًاضيأىصويال.لماشيبطفارشإبو،ةطرفملاةنمسلاةلاحيفالإاهلامعتسابىصويال،نكلو.دئازلانزولايوذنم

.نزولايفةعيرسةدايزببسيكلذنأل؛مايصلاةقيرطبةنمسلاةجلاعم

FastingFor)ةليوطةدمموصلاله Long Period)

نممغرلاىلعو.ةفيفخةيئاذغةبجولوانتمث،مايأ(3-2)ىلإلصتةليوطةّدممايصلابمهنازوأضفخىلإءاندبلاصاخشألاضعبأجلي

ةديحولاةفيفخلاةبجولاتناكاذإةصاخ،نيدبلاةحصىلعةرطخةيبلسًاراثآاهلنأالإ،ةطرفملاةنمسلالاحيفةقيرطلاهذهلةيباجيإلاجئاتنلا

.ةيئاذغلارصانعلانماهاوتحميفةنزاوتمريغ

.ةليوطةّدمموصلاءاّرجةرطخلاةيحصلاتافعاضملاضعبلنايبيتأياميفو

.ديدحلاونيتوربلاصقنةجيتنايمينألابةباصإلا-1
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.مسجلايفةينوتيكلاماسجألاىوتسمعافتراةجيتنمدلاةضومحةدايز-2

.نيتوربلاصقنببسبمسجلايفةيلضعلاةجسنألاةلتكنادقف-3

.دربلالّمحتىلعهتردقفعضياّمم،مسجلاتانومرهضعبزارفإىوتسمضافخنا-4

.ةيندعملارصانعلاضعبمسجلافازنتساببسبجنشتلابةباصإلاو،مدلاطغضضافخناو،هتابرضبارطضاو،بلقللطوبهثودح-5

.رعشلاطقاست-6

.دلجلافافج-7

ProteinSupplemented)نيتوربلابموعدملاموصلاو or Protein Modified Fast)

،صاخشألانمريبكددعةافوببسيه،نيتوربلاةليلقلا(ةلئاسلانيتوربلاتابجو)نزولاضفختايمحمظعمنأىلإتاساردلاتراشأ
.. وم

IntractableCardiac)بلقلاتاضبنماظتنامدعةجيتن Arrhythmias)،نمةيفاكتايمكىلعتابجولاهذهءاوتحابوجوبكلذدعبيصوأاذهل

.مسجلاتانيتوربنادقفةجيتنال،ءاملاوةينهدلاةجسنألانادقفةجيتننوكينزولاضافخنانأبديفتيتلانزولاضفخةيرظنلاعبت،نيتوربلا

ةميقلاتاذتانيتوربلاادعام،اهعيمجةيذغألانعموصلايفلثمتتيهو،ًافنآروكذملايبطلامايصللًايملعًالوبقمًاليدبةقيرطلاهذهّدَعُت
وتامرع

تابجوةروصبوأ،(نبج،ضيب،موحل)ةيعيبطةروصب،مسجلانزونممارجوليكلكلمارج(1.5–1.3)لدعمبذخؤتيتلا،ةعفترملاةيئاذغلا

.لكأللةزهاجلا(ًايراجتةرفاوتملا)ةلئاسلانيتوربلا

تانيتوربلاماهسإةبسنغلبتو،ًايمويرعس(500-400)وحنبرّدقُت،تارعسلانمًادجةليلقتايمكبصخشلاةيئاذغلاةيمحلاهذهدوزت

(2–1.5)نيبحوارتينزولايفريبكضفخىلإةقيرطلاهذهمادختسايدؤيو.تارعسلايلامجإنم%60وحناهيفةعفترملاةيئاذغلاةميقلاتاذ

.عوبسألايفمارجوليك

.مايصلادعبنيدبلاصخشلااهلوانتيثيح،نزولاضفخبةصاخلاةبلعملاةيراجتلانيتوربلاتارضحتسمنمديدعلاقاوسألايفرفاوتي

مادختسابحضنيال،ماعءاجوبو.امهريغو،نزولاضفخلمايصلاعمينيتوربلاءاذغلاو،لئاسلانيتوربلا:لثم،ةفلتخمةيراجتءامسابضرعتيهو

:ةيتآلابابسأللنزولاضفخيفةيراجتلانيتوربلاتارضحتسم

Oاهلوانتُمىلعرهظتدقو،تانيماتيفلاونداعملانمًاعيمجهتاجاحبمسجلاّدمتاليهف،ةيئاذغلارصانعلانيبنزاوتلاىلإاهراقتفا

.ةليوطةّدماهدحواهيلعدمتعالاحيفةيئاذغلارصانعلاضعبصقنضارعأ

Oنمرثكأوأدحاواهصقنييأ،ةيئاذغلااهتميقيفةضفخنّمدَعُتيتلاةيتابنلاتانيتوربلاىلع-ًابلاغ–تارضحتسملاهذهءاوتحا

.ناسنإلامسجاهيلإجاتحييتلاةيساسألاةينيمألاضامحألا

.اهلوانتنعفقوتلادرجمبمسجلانزوةدايز•

دحأيفوتنيحةيكيرمألاةدحتملاتايالولايفثدحامك،(عيباسأ10نمرثكأ)ًادجةليوطًاددُماهمادختسادنعةافولاببّبستلا•

ردصتةيكيرمألاءاذغلاوءاودلاةرادإلعجاموهو،مايصلاعملئاسلانيتوربلامهلامعتساةجيتنةدحاوةنسلالخًاصخشرشع

.نزولاضفخلمايصلاعمةينيتوربلاتارضحتسملالوانتنأشبًاريذحت

،مويدوصلانادقفو،مدلاطغضةبقارمو،تانيماتيفلاونداعملاتامغدمو،ةعفترملاةيئاذغلاةميقلاتاذتانيتوربلالوانتبجي،ماعءاجوبو
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(Acupuncture)ةينيصلاربالايز

نيفرودنأىعدُتةيئايميكتابكرمزارفإاهزفحىلإاهريثأتىزعُيدقو.نزولاصاقنإبقلعتياميفًادجدودحمريثأتةينيصلاربإللنوكيامبر

(Endorphin)،نعماعطللةيهشلاطيبثتىلعلمعتدقةينيصلاربإلاّنأكلذىلإفضأ.نيفروملاريثأتلهباشملانكسملاوىَّدهملااهريثأتبزاتمت

نعفقوتلادرجمبةرشابمدئازلاهنزوديعتسيمسجلانأالإ.ءاذغلانمةليلقتايمكلوانتدنععوجلازكارمطيبثتو،عبشلازكارمهيبنتقيرط

ةسراممعمةقاطلاةليلقلاةنزاوتملاةيئاذغلاتابجولالوانتىلعداتعيو،ةحيحصلاريغةيئاذغلاهتاداعنمصخشلاريغيملاذإربإلامادختسا

ةسراممعمةقاطلاةليلقلاةيئاذغلاتايمحلاقيبطتءانثأيفًادعاسمًالماعّدَعُتامّنإ،ةنمسللًاجالعةينيصلاربإلاّدَعُتال،ماعهجوبو.ةضايرلا

تقؤموًادجدودحمريثأتتاذيهو،نيصلااهردصم؟دوصقملااميسيطانغملاقلحلاىّمسُتنزولاضفخلةثيدحةقيرطدجوت.ةلدتعملاةضايرلا

.اهصئاصخيفةينيصلاربإلاهبشتاهنإيأ،نزولاصاقنإصخياميف

(Herbs)باشعألاح

،ناسنإلاةحصبةراضريغةيعيبطداوماهفصوب،دئازلانزولاوةنمسلاةجلاعميفباشعألامادختساىلإرضاحلاتقولايفسانلاضعبأجلي

ىلإيضفيدقدئازلانزولانمصلختلايفباشعألامادختسانإف،ماعهجوبو.ثوحبوأةيملعتاساردّيألعضختملباشعألاهذهتافصونأعم

:ناسنإلاةحصبرضتيتلاةيتآلاةيبلسلاراثآلا

.اهميقعتمدعءاّرجضارمأللةبّبسُمميثارجىلعباشعألاهذهمظعمءاوتحا-1

يوحتيتلاةيوداللًافالخ،ةيحصتالكشموةيبناجًاراثآثدحتدق–ةلعافلاةداملابناجىلإ-باشعألايفةماسوأةراضداومدوجو-2

.طقفةصلختسمةلعافةدام

.باشعألانمةلوانتملاةعرجلاةيمكةدايزةجيتنةيبناجضارعأروهظ-3

زاهجلانماهجورخةعرسو،تالضفلانييلتىلإًابلاغىزعيضافخنالااذهّنأبًاملع،ةدّدحمةّدم،ًادجةطيسبةجردبنزولاضفخ-4

.لوانتملاءاذغلانمةيئاذغلارصانعلالماكصاصتمانممسجلانامرحىلإيدؤييذلارمألا،يمضهلا

ًاملع،نوهدلاال،ءاملامسجلانادقفلةجيتنوهنزولاصاقنإنوكيف،مسجلاجراخحورطملالوبلاةيمكةدايزىلعباشعألاضعبلمع-5

.ةريبكةعرسبدوقفملاءاملامسجلاضيوعتنعًالضف،مسجلابلئاوسلانزاوتيفبارطضاوللخثودحىلإيدؤيءاملامسجلادقفنأب

(Creams)تاميركلايط

.مسجلايفةدّدحمقطانمنمةدئازلانوهدلاةلازإيفًايراجتةرفاوتملاتاميركلاضعبمادختساىلإ،تايتفلاةصاخ،ءاسنلانمديدعلاأجلت
وم

ةروصبنوهدلاةلازإىلإيدؤييذلارمألا،مسجلاةجسنألخادنمءاملاولئاوسللًاصاصتمابّبسُتاهنأل،ًايحصةنومأمريغتاميركلاهذهّنأالإ

بّبسُيةجسنألاايالخنملئاوسلاصاصتماّنأكلذىلإفضأ.لئاوسلالوانتدعبىرخأةّرممكارتلاىلإ(ةريصقةّدملالخ)اهتدوعّمث،ةتقؤم

.ةقاطلاجاتنإلايالخلابةيئاذغلارصانعلاضيأةيلمعيفللخثودحىلإيدؤياّمم،ايالخلالخادلئاوسلانزاوتيفًابارطضا

(PlasticClothes)ةيكيتسالبلاسبالملاى

برشدنعةعرسبصخشلاهضّوعُيمسجلايفًاقّرعتثدحيامنإ،مسجلايفةدئازلانوهدلانمصلختلاىلعسبالملانمعونلااذهلمعيال

.ءاملا

EqipmentsContaing)ةيئابرهكباطقأىلعةيوتحملاةزهجألاق Electrode)

.ةحيحصةيملعسسأىلعةمّمصُمريغاهنأل،مسجلايفدئازلانهدلاةباذإىلعةزهجألاهذهلمعتال
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روسكلاوقورحلاوةيحارجلاتايلمعلاىضرمةيذغت

Nutritional Therapy for Patients Having

Surgery, Burns And Trauma (Fractures)

،ةيحارجلاتايلمعلا:اهنم،ةّدعلماوعةجيتنضيرملل(ىمادهلاىضيألاداهجإلا)ىدسجلاداهجإلاثدحي

،ةديدشلاةرارحلاو،ةنمزملاضارمألاو،باهتلالاو،ررضلاو،عوجلاو،قورحلاو،ءاضعألاوأةجسنألادحأةباصإو

ثودحبّبسُييدسجلاداهجإلاّنأركذُي.ًافنآركذامكضيرملاءاذغبمامتهالابلطتييذلارمألا،ةسراقلاةدوربلاو

.ًايئاذغضيرملاجلاعيملاذإةافولاثدحتدقو،ةيحصلاضيرملاةلاحلاروهدتو،ةفلتخملامسجلاةجسنألمّدهت

:امه،يدسجلايمدهلاضيأللناتلحرمدجوت

AcuteCatabolic)داحلاىمدهلاضيألاأ Phase)

SympatheticNervous)يواتبمسيبصعلعافتثودحبةلحرملاهذهزيمتت Reaction)رّرحتهبحاصي

ةطاسوب(Glucocorticoid)ديوكيتروكوكولجلاو،نيريفنبإلاتانومرهو،سايركنبلاقيرطنعنوجاكولجلانومرهل

عافتراىلإيدؤييذلارمألا،مدلايفهاوتسمضافخناىلعلمعتو،نيلوسنألازارفإداوملاهذهطبثت،ةيرظكلاةدغلا

ىضرمةصاخ)تاباهتلالابةباصإلادنعمدلايفركسلاىوتسمعافتراببسرّسفياذهو،مدلايفزوكولجلاىوتسم

.نيلوسنألاىلإةجاحلاةدايزو،(يركسلا

ركسقرحنممسجلاايالخةدافتساعنمي(نيلوسنأللمسجلاةمواقموأ)نيلوسنألاصقننأركذُي

نمةقاطلاىلعلوصحلالواحيمسجلانإف،اذل؛ضيرملامزلتيتلاةقاطلاةيمكصقنىلإيدؤياّمم،زوكولجلا

نوجاكولجلازارفإو،مدلايف(NHي)اينومألاىوتسمعافتراىلإيدؤياموهو،ةينهدلاوةينيتوربلامسجلاةجسنأ

.مويساتوبلاجورخنمديزيو،مسجلايفمويدوصلاولئاوسلاسابحنابّبسُياّمم،ديوكيتروكوكولجلاو

نمةينيمألاضامحألابحسىلعيمدهلاضيألانمةلحرملاهذهلالخدبكلالمعي،هبناجنم

ةيعانملاتانيلويبولجلا:لثم،داهجإلاءانثأيفمسجلااهيلإجاتحييتلاتانيتوربلاضعبعينصتلتالضعلا

)Immunoglobulin(،دوقفملامدلاضيوعتلنيبولجوميهلاونيمويبلألاوأ،باهتلالاةبراحملءاضيبلامدلاايالخو،

.تانيتوربلاهذهعينصتلتاميزنإلاو،حورجلامائتلاىلعةدعاسمللنيجالوكلاو

ةيغب،ةيئاذغلاةياعرلايقلتيفضيرملارمتسيثيح،داهجإلالاوزءدبلًارشؤمعوجلابضيرملاروعّشدَعُي

.داهجإلاةلحرمءانثأىفتدقفىتلانيتوربلاتاعدوتسمءلمو،ةيلضعلامسجلاةجسنأءانب

Adaptivecatabolic)ىفّيكتلاىضيألامّدهتلاب Phase)

ةيذغتلا)ةيوعملاريغةيذغتلاباّمإو،ةيوعملاةيذغتلاباّمإ:يئاذغلاميعدتلابءدبلاةلحرملاهذهدنعبجي

ًاردصماهفصوبةيلضعلاةجسنألانمًادجةليئضتايمكمدختسيمسجلاّنأبةلحرملاهذهزيمتتو.(نقحلاب

،ةقاطللرداصماهفصوب(KetoneBodies)ةينوتيكلاماسجألاوةينهدلاضامحألامادختساعمفيكتلاو،ةقاطلل
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،يواتبمسلايبصعلالعافتلاةيدودحم:لثمنم،تاريغتلاضعبةلحرملاهذهلالخثدحت.يباجيإلاهبشنيجورتينلانزاوتىلإيدؤييذلارمألا

ثودحّنأبًاملع،ديوكيتروكوكولجلانومرهوومنلانومرهىوتسملادتعاو،نيلوسنألانممسجلاةجاحعجارتو،مدلايفنوجاكولجلاىوتسمعافتراو

ةروصبةقاطلاونيتوربلانمةلحرملاهذهلالخمسجلاديفتسيامك.فيكتلاةلحرميفلوخدلامسجلاءدبلًارشؤمّدَعُيمدلازوكولجىوتسملاضافخنا

.هلالح

دقضيرملانأينعيام،باهتلالاببسبداهجإلاةجردةدايزلرشؤموه،مدلايفركسلاىوتسملىجافملاعافترالاثودحّنأركذلابريدجلاو

.نيلوسنأللةمواقمرثكأمسجلاحبصيف،(ىلوألاةلحرملا)يمدهلاضيألاداهجإةلحرمىلإىرخأةّرمداع

Nutritionof)ةدعملانمءزجلاصئتسادعبىضرملاةيذغت Patients Post Gastrectomy: Dumping Syndrome)

عراستو،قّرعتلاو،راوَّدلاو،دّدمتلايفةبغرلاو،ماعلافعضلا:اهنم،ضارعألانمةعومجمةدعملانمءزجلاصتتسادعبىضرملاضعبيناعي

ىلإيدؤييذلارمألا،ؤيقتولاهسإثودحكلذيلي.ءاذغلالوانتنم(تاعاس3–1)ةريصقةّدمدعبنايثغلاو،(Tachycardia)بلقلاتابرض

يمضهلاغيرفتلاةمزالتمهالعأةروكذملاضارعألاهذهىلعقلطيو.ءاعمألالالخةصتمملاةيئاذغلارصانعلاةيافكمدعببسبنزولاضعبنادقف

)DumpingSyndrome(.ةيومدلاةيعوألاءامنمةريبكةيمكبحسهيلعبترتياّمم،ءاعمألايفءاذغلالوخدةعرسىلإضارعألاهذهىزعتو

مدلايفركسلاصاصتمالدعمعافتراىلإًاضيأمدلازيكرتةدايزيدؤت.مسجلايفمدلامجحنًماللقم،رشعينثإلاىلإ(ةيومدلاةرودلاءام)

نيلوسنألاةمدصبةباصإللضيرملاًاضّرعُم،ىوتسمىندأىلإمدلايفركسلاىوتسمضافخناو،نيلوسنألانمةريبكةيمكزارفإزفحياّمم،ةعرسب

يفتختو،تقولاعملقترشعينثالاىلإةدعملانملئاوسلاوءاذغلاجورخةعرسنإف،ماعهجوبو،ةيومدلاةرودلايفمدلامجحضافخناتافعاضمو

رظنا،تارديهوبركلاةدودحملاتابجولالوانتيفرارمتسالاىلإجاتحيرخآلامهضعبنكلو،ىضرملاضعبىدلهالعأةروكذملاضارعألاعيمج

.ةدعملانمءزجلاصئتسالةيحارجلاةقيرطلاحضوييذلا(1–15)لكشلا

:يتأياميفاهنمءزجوأةدعملالاصئتساببسبةقيقدلاءاعمألاوةيومدلاةيعوألايفثدحتيتلاتاريغتلاصيخلتنكمي

نيتللا(PyloricSphincter)ةيباوبلاةرصاعلاةلضعلاوةدعملامظعمةلازإببسب(Chymeسسوميكلا)لوانتملاءاذغلالوخدةعرس-1

.ةقيقدلاءاعمألاىلإةدعملانمماعطلالوخدنامظنت

.ءاعمألاىلإءاملانمةريبكةيمكلوخدىلإيدؤياّمم،هزيكرتةدايزومدلامجحةلقببسبءاعمألايفيزومسألاطغضلاعافترا-2

،بلقلاتابرضةعرسو،قّرعتلاو،فعضلابًاروعشبّبسُياموهو،ةقيقدلاءاعمألاىلإمدلانمءاملاكرحتةجيتنمدلاطغضضافخنا-3

.هلىوتسمىندأىلإمدلايفركسلاىوتسمضافخنا-4

.ءاعمألايفيزومسألاطغضلاعافتراببسبةقيقدلاءاعمألاىلإةيومدلاةيعوألانمءاملانمةريبكةيمككرحت-5

ةلصأتسملاةقطنملا

رشعانثإلا

&Mahan،2008:ردصملا) Escott-Stump)

ةدعملانمءزجلاصئتسالةيحارجلاةقيرطلا:(1-15)لكشلا
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DietTherapy)ةدعملانمعزجلاصئتسادعبةيتاتغلاةجلاعملا Post-Gastrectomy)

ضفخىلإةبسانملاةيئاذغلاةبجولافدهت،ةبسانملاةيئاذغلاةيمحلامادختسابةيلاعةءافكباهنمءزجوأةدعملالاصئتسايفمكحتلانكمي

نمةريبكةيمكىلعةبجولاهذهيوتحتنأبجيو.زيكرتلاةعفترملاليلاحملانّوكتليلقتو،ءاعمألاىلإةدعملانمءاذغللعيرسلارورملا(عنموأ)

ةطيسبلاتايركسلاةيمكنأالإ،نوهدلاوتانيتوربلانمةريبكةيمكىلإةفاضإلاب،نزولايفنادقفثودحعنمتو،ةفلاتلاةجسنألاءانبليفكتتارعسلا

.ايندلااهدودحيفيأ:نكمياملقأنوكتنأبجي

ةدعملانمءزجلاصئتساضارعأيفمكحتللتارديهوبركلاةليلقةيئاذغةبجوطيطختلاتاداشرإ

(Guides for Planning of Carbohydrate-Restricted Dietfor Management ofthe Dumping Syndrome)

لوخدىلإيدؤيكلذنأل؛تابجولاددعةدايزعمةبجولايفةلوانتملاءاذغلاةيمكليلقتيأ.ًايمويةفاجةيئاذغتابجوتسلوانت-1

.اهيفيزومسألاطغضلانمللقياّمم،ةقيقدلاءاعمألايفماعطلانمةليلقتايمك

دعبةدحاوةعاسو،ةيئاذغلاةبجولالوانتلبقةقيقد30ةّدملئاوسلابرشنععانتمالايأ:لكألاعملئاوسلابرشنععانتمالا-2

ةلاحيفاهنمىلعأةعرسبءاعمألاىلإةدعملانم(سوميكلا)ءاذغلاكرحتىلعدعاسيءانثألاهذهيفلئاوسلادوجونأل،اهلوانت

.لئاوسدوجومدع

.امهريغو،ةدّمجملاتايلحملاو،ةظوبلا:لثم،هلاكشأفلتخمببيلحلابرشبنجت-3

.تارعسلانمًامامتةيلاخلاتابو:ملابرشىلعرتقالا-4

،ةيركسلاليلاحملاو،تايولحلاو،تايركسلاكلذكو،زوركسلاو،زوتكاللاو،زوكولجلا:لثم،ةطيسبلاتايركسلالوانتنععانتمالا-5

،تانيتوربلاونوهدلاهثدحتاّممرثكأيزومسألاطغضلاىوتسميفًاعافتراثدحيءاعمألايفاهدوجونأل:تايلحملاو،ةتالوكوشلاو

مدلايفزوكولجلاىوتسملًاتقؤمًاعافترامدلاىلإكرحتتيتلاتايركسلاثدحتامك.ءاعمألاىلإمدلانمءاملاكرحتىلإيدؤياّمم

.مدلايفزوكولجلاىوتسملضافخناكلذيلي،نيلوسنألازارفإيفعافتراهبحاصي

.ةدعملاءالتماو،لكألاطرفبنجت-6

لعفبماعطللةدعملاغيرفتلدعمنمللقيكلذنأل،نكمأنإةيئاذغلاةبجولالوانتدعبةقيقد(60-30)ةّدمءاخرتسالاودّدمتلا-7

.ةيبذاجلاضافخنا

.ءطببفشرتنأىلعماعطلالوانتتاقوأريغيف،ًايمويةبسانملالئاوسلانمباوكأ(6-5)وحنلوانت-8

ةيمكحوارتتو.)IBW(يلاثملامسجلانزونممارجوليكلكلًارعس)45–35(يأ:تارعسلانمةريبكةيمكىلعةبجاولاءاوتحا-9

ةدّدعتملانوهدلاوهتارعسلاهذهمظعمردصمنوكينأىلع.ًايمويرعس)3500–2000(نيبةيمويلاةيئاذغلاةبجولايفتارعسلا

ءاعمألاىلإماعطلالاقتنارخؤياّمم،ةليوطةّدمةدعملايفءاذغلاءاقبىلعدعاستنوهدلاّنأبًاملع،تانيتوربلاوةعبشملاريغ

.ةقيقدلا

يلامجإنم%20)يلاثملامسجلانزونممارجوليكلكلنيتوربمارج(2–1.5)يأ،نيتوربلانمةيفاكةيمكىلعةبجولاءاوتحا-10

.(ًايمويةلوانتملاتارعسلا

.ةيئاذغةبجولكيفةيمكلاديدحتلضفيو،ًايمويةلوانتملاةطيسبلاتايركسلاةصاخ،تارديهوبركلاةيمكديدحتـ11

.(ًايمويةلوانتملاتارعسلايلامجإنم%40-30)نوهدلانم(ةطسوتم)ةيفاكةيمكىلعةيئاذغلاةبجولاءاوتحا-12

.ةدعملاةحارإلهعلبلبقًاديجماعطلاغضمىلعصرحلاو،ةيئاذغلاهتبجولوانتلبقةحارلانمًاطسقضيرملاذخأ-13
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.(ًامارج150–120(تايقوأ(5-4)نيبحوارتتثيحب،ةّرملكيفمجحلاةريغصةيئاذغتابجولوانت-14

.ينهدلا(لاهسإلا)طّوغتلاةلاحيفةلسلسلاةطسوتملاتاديرسيلجلامادختسا-15

،تاتيلورتكلإلاو،ضفخنملايئيزجلانزولاتاذتارديهوبركلاو،تايركسلالمعتذإ،ةيلاعلاةيزومسألاتاذةيذغألالوانتبنجت-16

.بيبطلاةراشتسادعبدنيماتيفو،يبنيماتيفو،ديدحلاو،مويسلاكلا(بوبح)تامغدملوانتبوجو-17

ةدعملانمءزجلاصئتساةلاحيفاهلوانتعونمملاةيذغألاواهلوانتحومسملاةيذغألا

Allowed and Prohibited Food (Post-Gastrectomy)

موحللالئادبوموحللا-أ

ءطببيللستيلتارديهوبركلانمربكأةجردباهلّمحتيمسجلانأل:ضيبلاو،كامسألاو،نجاودلاو،ءارمحلاموحللاعاونأفلتخملوانتبحمسُي

.ةيزومسألاةعفترمداومىلإاهللحتةيلمع

نوهدلا-ب

.ةيزومسألاةعفترمداومىلإاهللحتةيلمعءطبببسباهعيمجتويزلاونوهدلاعاونألوانتبحمسُي

بوبحلاوزبخلا-ج

تاوارضخلالوانتبًاضيأحمسُي.لوماصلازبخو،نشهلاتيوكسبلاو،(ةداسلا)صلاخلازبخلا،ةالحملاريغاهعيمجبوبحلالوانتبحمسي

.ةنوركملاو،زرألاو،(Yam)ةولحلااطاطبلاو،نيطقيلاو،سطاطبلاو،(Parsnips)ضيبألارزجلاو،ءالزابلاو،اميلايلوصافو،ةرذلا:لثم،ةيوشنلا

الونارجلالثمًايراجتعابتيتلاراطفإلابوبحكلذكو،ركسلاوأ،بيبزلاوأ،رمتلابةّوشحملاوأ،ةالحملاراطفإلابوبحلوانتعنمي،لباقملايفو

(Granola).لثمنمةدقعملاتارديهوبركلاضعبلوانتبحمسيو،زورتسكدلاوزوكولجلاوزوركسلالثمةطيسبلاتايركسلالوانتعنمُي،ماعهجوبو

رظنا،للحتلاةعيرستايوشنلاّنأل؛ضفخنم(GlycemicIndex)يركسرشؤمبزّيمتتيتلاةيوشنلاةيذغألارايتخابىصوي،ىرخأةرابعبو.تايوشنلا

نمبوكفصنوأ،ةيئاصعلاةنوركملاوأ،بوبحلاوأ،زرألانمبوكفصنوأ،زبخلانمطقفةدحاوةحيرشلوانتبًاضيأىصوي.(19-8)لودجلا

.(ًايمويتابجو6)اهلوانتمتيةبجولكعم،(سطاطبلاو،ةرذلاو،ةفاجلاايلوصافلا:لثم)تارديهوبركلابةينغلاتاوارضخلا

بجي،ماعهجوبو.تايركسلايوحتيتلاةيذغألالوانتنععانتمالاعم،نهدو(لقألاىلعةدحاوةصح)نيتوربىلعةبجولكيوتحتنأبجي

.ناكمإلاردقزوتكاللاركسلوانتنملالقإلابجيامك.اهنمًادجةليلقتايمكلوانتوأ،ةطيسبلاتايركسلابةينغلاةيذغألالوانتبنجت

هكاوفلا-د

فايلألانيتكبديفيامبرو.اهرئاصعو،ةالحملاةبلعملاهكاوفلالوانتعنميو.اهرئاصعكلذكو،ًاعيمجةالحملاريغهكاوفلاعاونألوانتبحمسي

DietaryFiber)ةيئاذغلا Pectin)هكاوفلالوانتيفةبغرلالاحيفو.يمضهلاغيرفتلاةمزالتمضارعأةجلاعميفتاوارضخلاوهكاوفلايفرفاوتملا

.ةهكافلالوانتّمث،يركسلالولحملانًمالوأصلختلابجي،يركسلولحميفةأبعملا

تاوارضخلا-ـه

.ركسلااهيلإفيضأيتلاتاوارضخلالوانتعنمينيحيف،اهعيمج(ركسلااهيلإفاضملاريغ)تاوارضخلاعاونألوانتبحمسي
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تابورشملا-و

واكاكلاتابورشمو،ةيزاغلاتابورشملاو،لوحكلابرشعنمينيحيف،ركسلانمةيلاخلاةيزاغلاتابورشملاو،ةوهقلاو،ياشلابرشبحمسُي

اهنأل،ىلحملانوميللاريصعو،جلثملاياشلاو،ادوصلالوانتنمدحلابجيامك.ةالحملاهكاوفلاريصعو،ةالحملابيلحلاتاجتنمو،ةالحملا

.تايركسلاىلعيوتحت

تايلحملا-ز

،تايولحلاو،ةجلثملاتايولحلاو،يلجلاو،ىبرملاو،رئاطفلاو،تابرشلاو،ةظوبلاو،ةبيرغلاو،كيكلالوانتعنميو،هكاوفلالوانتبطقفحمسُي

.اهلثاميامو،ةتالوكوشلاو،ركسلاو

بيلحلاتاجتنم-ح

وم

.ىرخألاعاونألانماهريغوأ،جاتوكلاةنبجنمةليلقةيمكوأ،ةدبزلاوأ،نيرجراملاىلعراصتقالاو،بيلحلاتاجتنملوانتنمدحلابجي

بيبطلاةراشتسابجي،اذل.مويسلاكلاىلإاهراقتفاينعي،بسحفهالعأةروكذملاةيذغألايوحتةيئاذغةبجوطيطختنأانههركذردجياّممو

تارديهوبركلاةليلقةيئاذغةبجوطيطخت

،يمرهلاءاذغلادشرمبًاداشرتسا،اهنمءزجوأةدعملالاصتتساةلاحيفتارديهوبركلانمليلقلايوحتةبسانمةيئاذغةبجوطيطختنكمي

يفمدختستتارديهوبركلاةليلقةيئاذغةبجو(1–15)لودجلاحضويو.(2-4)ةتسلاةيئاذغلالئادبلاعيماجملودجو،(1-4)لكشلارظنا

:(1–15)لودجلايفةحضوملا،تارديهوبركلاةليلقلاةيئاذغلاةبجولابةقلعتملاقئاقحلاضعبيتأياميفو.اهنمءزجوأةدعملالاصئتساةلاح

(مظعألاءزجلا)ًامارج145و،هكاوفلااهردصمةطيسبتايركسًامارج45اهنم،ًامارج190وحنباهيفتارديهوبركلاةيمكرّدقت-1

اهنألًادجمهمرمأيهةدقعملاتارديهوبركلاةيمكةدايزنأركذي.ةيوشنلاتاوارضخلاوزبخلااهردصمةدقعمتارديهوبرك

ّنإف،مولعموهامكو.مدلايفزوكولجلالوخدلدعمنمللقتو،ءاعمألالخدتيتلالئاوسلليزومسألاطغضلاىوتسمنمضّفخُت

ةقيقدلاءاعمألاةريبكتايمكباهلوخدىلإًارظن،اهنمءزجوأةدعملالاصئتساضارعألسيئرلاببسملايهةطيسبلاتايركسلا

.ةريصقةّدملالخ

لامتحانمللقياّمم،ماعطلانمةدعملاغيرفتريخأتلًادجًامهماذهّدَعُيو.ةبجولايفتانيتوربلاةيمكونوهدلاةيمكًابيرقتىواستت-2

.ةدعملانمءزجلاصئتساضارعأروهظ

يزومسألاطغضلاعفرىلعلمعييذلازوتكاللاركسىلعيوتحيهنأل؛بيلحلانمتارديهوبركلاةليلقلاةيئاذغلاةبجولاولخظحالي-3

.ءاعمألالخادلئاوسلل
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(يرولاكوليك)(مارج)(مارج)

ةدعملانمءزجةلازإةلاحخيبتارديهوبركلاةليلقةيئاذغةبجو:(1-15)لودجلا
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2110

تاعومجم

رادقملاوءاذغلاعونددع)لئادبلا

(صصحلا

رفص-رفصرفص.ءيشال•(رفص)بيلحلا

10 14 - موحللا. ناتضيبهنهدلاةطسوتملا

3 7 - نبجنمبوك2ه(ةصح12". )جاتوكلا

15 - 21 – محللانم(صارقأ)تايقوأ3ه

20 28 - نأضلامحلنمتايقوأ4. •

8 7 - ةيقوأ". رديشلانبجنمةدحاو •

- 2 5

- 2 5 ه(. ةوهطم)ءالزابلانمبوك2

- - 15 .)3( لاقتربلاريصعنمبوك1/2ه(صصح3)هكاوفلا

- - 15 خوخلاحئارشنمبوك4ه

- - 15 ماّمشةبح4ه.

(4)راثآ459.تسوتلازبخنمحئارش03(صصح9)زبخلا

(4)راذآ306.حلمملاشهلاتيوكسبلانمتابح10•

(4)راذآ306.(ةسورهم)سطاطبلانمدحاوبوك•

(4)راذآ306.زرألانمدحاوبوكه

20 - - نوهدلا. ةدبزلانمةريغصقعالم4و(صصح6)

10 - - روم. نيرجراملانمناتريغصناتقعلم•

دعبذخؤي)ةوهقلاوأياشلانمدحاوبوك•ىرخأةيذغأ

.(ماعطلالوانتنمةقيقد(60–30)

ركسلالئادبونوميللاعمجلثمياشاتبلع•

.(ماعطلالوانتنمةقيقد(60-30)دعبذخؤي)

95 108 190 عومجملا

.نهدلاضفخنم(1)

.نهدلاعفترم(2)

.ةريبكةطيسبلاتايركسلاةيمكتناكاذإلاقتربلاريصعفذحبكلذو؛نيتصحىلإهكاوفلالئادبددعليلقتنكمي(3)

.(راثآ)نهدلانمدحاومارجىلعةدحاولاةصحلايوتحت(4)

.ةيسيئرلاتابجولانيبامةفيفخثالثوةيسيئرثالثاهنم،تابجوتسىلعهالعأةيئاذغلاةبجولاعزوت:ةظوحل
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NutritionalProblems)ةدعملانمءزجلاصئتسالةيتاتغلاتافعاضملا after a Subtotal Gastrectomy)

:يتآلايفةدعملانمءزجلاصئتسادعبثدحتيتلاةيئاذغلاتالكشملاوتافعاضملالامجإنكمي

قيرطنعءاعمألايفمويسلاكلاصاصتماىوتسمعفرليرورضلاكيرولكورديهلاضمحزارفإنمللقياهنمريبكءزجوأةدعملالاصئتسانإ

.ماظعلاةشاشهو،تالضعلازّزكت:اهنمةريثكتافعاضمثودحمويسلاكلاصاصتمالدعمضافخناىلعبترتيو.هنابوذةدايز

Iron–Deficiency)ديدحلاصقنايمينأ-2 Anemia)

عينصتليرورضلاديدحلاصاصتمالدعمضافخناىلإيدؤي،اهنمريبكءزجلاصتتسابيلللللةدعملايفكيرولكورديهلاضمحدوجومدعنإ

ايمينألاثدحتدقو.ديدحلاصاصتمالدعمضافخناببسبديدحلاصقنايمينأضرمصخشلايناعيدقف،ىرخأةرابعبو.ءارمحلامدلاايالخ

تامغدملوانتوأ،ةبجولاعمجنيماتيفلوانتبديدحلاسلصاصتمالدعمنيسحتنكميو.ةرركتملا)Ulcers(تاحرقلانعمجانلافزنلابيللستيل

.(ةديدشلا)ةمّدقتملاتالاحلايفديدحلا

(PerniciousAnemia)ةثيبخلاايمينألا-3

نيماتيفلااذهّدَعُيو.كلذلمزاللا(IntrinsicFactor)يلخادلالماعلابىّمسُياماهزارفإقيرطنعيبنيماتيفصاصتماىلعةدعملادعاست

ىلإيدؤياّمم،يبنيماتيفصاصتمالدعميفضافخناهبحاصيةدعملانمريبكءزجلاصئتسانإف،اذل؛ءارمحلامدلاايالخعينصتلًايرورض

.ةثيبخلاايمينألابةباصإلا

Failureto)نزولاةدايزىلعةردقلامدع-4 Gain Weight)

،يمضهلازاهجلايفةيئاذغلارصانعلاصاصتمالدعمضافخناببسبكلذو؛هنزويفةدايزثادحإىلعةردقلامدعضيرملايناعيدق

دادرتسايفىضرملامظعملشفي،ماعهجوبو.اهنمءزجوأةدعملالاصئتساضارعأروهظهبحاصييذلاماعطلالوانتنمفوخلاببسبكلذكو

:يتآلاةجيتنةدعملانمءزجلاصتتسابلعبيعيبطلامهنزو

.ىمضهلازاهجلاىفةيئاذغلارصانعلاصاصتمالدعمضافخنا-أ

ضمحنمةرفاوتملاةيمكلاةلقو،تانيتوربلامضهييذلانيسبيبلاميزنإدوجومدعببسبتانيتوربلامضهلدعمضافخنا-Fبل

.كيرولكورديهلا

سايركنبلاتازارفإلاهضّرعتنمللقييذلارمألا،يمضهلازاهجلاةكرحةعرسببسبةلوانتملانوهدلانممسجلاةدافتساةلق-ج

.سايركنبلاتاميزنإضافخنانعًالضف.(ءارفصلا)ةرارملاو

(AlimentaryHypoglycemia)يمضهلابطبترملامدلازوكولجىوتسمضافخنا-4

لوانتنمنيتعاسوأةعاسوحنفلعل،شاعترالاو،قلقلاو،عوجلاو،قّرعتلاو،راوّدلاو،فعضلابروعشلاىلإمدلايفركسلاىوتسمضافخنايدؤي

مدلايفركسلاىوتسمضافخناثودحيفببسلاىزعيو.ءاذغلا(هيدلVagotomyرئاحلابصعلاعطقوأ،هتدعمنمءزجليزأيذلا)ضيرملا

ةرودلايفةعرسبمدلالوخدىلإىضفأاموهو،ةقيقدلاءاعمألايفًاعيرسغّرفيذلا(تارديهوبركلاةصاخ)ءاذغلاصاصتماومضهلاةعرسىلإ

.مدلايفركسلاىوتسمضافخناىلإيدؤييذلانيلوسنألازارفإطرفو،ةيومدلا

Dietaryinformation)ةدعملانمءزجةلازإبةلصتاذحئاصنوةمهمةيئاذغتامولعم Related to Gastrectomy)

تايمكل(Dumping)غيرفتثودحببسبهتدعمنمءزجلاصئتسايذلاضيرملاىلعًابلاغيمضهلاغيرفتلاةمزالتمضارعأرهظت•

هغيرفتنمًالدب،ماعطلالوانتنمةقيقد(15-10)وحندعب،(ةقيقدلاءاعمألانمطسوألاءزجلا)مئاصلايفماعطلانمةريبك

.ةقيقدلاءاعمألايفًايجيردت
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يفلوطأةّدمىقبيماعطلانأل،يمضهلاغيرفتلاةمزالتمضارعأفيفختىلعماعطلالوانتدعبةرشابمضيرملادّدمتدعاسي•

.ةدعملا

غيرفتلاةمزالتمضارعأروهظو،ةيومدلاةرودلايفمدلامجحيفداحضافخناثودحّمث،ايالخلاوامزالبلالئاوسنمةريبكةيمك

.ىمضهلا

.اهلثاميامو،ةظوبلاو،كيكلاو،ةبيرغلاو،ةيزاغلاتابورشملاو،ىولحلا:لثم،تايلحملاعينصتيفركسلالئادبمادختسانكمي•

.ةنس(12-11)ىلإلصت،ةليوطةّدمىضرملاضعبىدليمضهلاغيرفتلاةمزالتملظت•

NutritionofPatients)ةقيقدلاءاعمألانمءزجةلازإدعبىضرملاةيذغت Following Small Bowel Resection)

،يفئافللاىعملاباهتلاوأ،(جترلا)نولوقلالصوحتوأ،ناطرسلابةباصإلالاحيفةحارجلابةظيلغلاءاعمألاوأةقيقدلاءاعمألانمءزجلازي

MesentericVascular(ءاعمالاءاشغةيعوألةيضرعلاثداوحلاوأ،)Perforation(بقثلاوأ،)LocalAbscess(يعضوملاجارخلاوأ Accidents(،وأ

رثكأ)يثلثنمرثكأةلازإلاحيفةيئاذغلارصانعلاصاصتمايفءوسكلذكو،ةريبكةيضيأتالكشمثودحلمتحملانم.(Obstruction)دادسنالا

يفتالضفلارورمةعرسو،لاهسإلاو،(MuscleWasting)تالضعلايففلت،نزوللنادقفثودحكلذىلعبترتيو،ةقيقدلاءاعمألا(%65نم

حلطصمضارعألاهذهىلعقلطيو،ديدحلاو،نوهدلاو،مويسينغملاو،كنزلاو،مويسلاكلاةصاخ،ةيئاذغلارصانعلاصاصتماءوسو،ءاعمألاوةدعملا

.(Short BOWel Syndrome) ةريصقلاءاعمألاةمزالتم

اذهيفةديجةربخىلإجاتحتو،ًادجةدقعمةيلمعيه،ةقيقدلاءاعمألانمءزجلاصئتسالاحيفىضرملاةيذغتنأانههركذردجياّممو

.ةديدعتالكشماهلالخضيرملاوةيذغتلايصاصتخاهجاويدقو.لاجملا

Malabsorptionof)ةيتاتغلارصانعلاصاصتماعومس Nutrients)

ثودحةلاحىفىتحو،ًايباجيإلازياماهصاصتمالدعمنأل،ةقيقدلاءاعمألانمءزجةلازإدنعةلكشمةيأتانيتوربلاصاصتمابّبسُيال
. ومعساللوت

صاصتمالدعملظيامك.ةلاحلانّسحتوتقولاعمىرخأةّرمعفتريثيح،اتقؤمنوكيكلذنإف،ءاعمالايفنيتوربلاصاصتمالدعميفضافخنا

نمثدحيامبةنراقمةليوطةّدمنوهدلاصاصتمالدعملضافخناثدحيو.ةيوعملاتاميزنإلانمةديجةيمكرفاوتةلاحيفةصاخ،ًالوبقمزوكولجلا

.تارديهوبركلاوتانيتوربلاصاصتمادنعفيكت

ثودحو،نهدلايفةبئاذلاتانيماتيفلاصاصتمالدعمضافخناو،ينهدلاطّوغتلابةباصإلانوهدلاصاصتمالدعمفعضىلعبترتي

نيذهصاصتماقيعييذلا(Soaps)نوباصلانّوكتىلإيدؤياّمم،ءاعمألايفمويسينغملاومويسلاكلاعمةصتمملاريغةينهدلاضامحأللنيصت

.نيندعملا

اذهصاصتمانأل،ةدروألاقيرطنعيبنيماتيفضيرملاءاطعإبجييفئافللاوضعلانمريبكءزجةلازإلاحيفهنأانههركذردجياّممو

.وضعلااذهيفةيساسأةروصبثدحينيماتيفلا

ComplicationsofSmall)ةقيقدلاءاعمألانمءزجةلازإتافعاضم Bowel Resection)

:ةقيقدلاءاعمألانمءزجةلازإبحاصتيتلاتافعاضملانم

اذهتازارفإطرفبّبسي.ةقيقدلاءاعمألاتازارفإةطاسوبهزارفإلطبثملاريثأتلامادعناىلإًارظن؛ةدعملاضمحزارفإيفطارفإلا-1

اذهلمعي.صاصتمالالدعمضافخناىلإيدؤياّمم،ةيقبتملا(ProximaMucosa)ةرواجملاةيطاخملاةيشغأللًافلتوًاكتهتضمحلا

،اهصاصتماوتانيتوربلاونوهدلامضهءوسىلإيدؤياّمم،نيسبرتلاميزنإو،يسايركنبلازيبيللاميزنإطيبثتىلعًاضيأضمحلا

.ًايضماحلاهسإلاةلاحيفزاربلاجورخو
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.مامألاىلإاهتايوتحمعفدنتف،ءاعمألاناردجيفثدحتيتلاةيدارإاللاتاصلقتلاكلذكو،ءاعمألاوةدعملاةكرحةدايز-2

.ىضرملاضعبىدلايريتكبللطرفملاومنلا-3

ةّدعبوبنألابةيذغتلاومفلاقيرطنعءاذغلالوانتو،ةدروألالالخةيئاذغلارصانعلالاصيإبًاديجضيرملاةيذغتىلعصرحلابجي،اذهل

نعضيرملاةيذغتبءدبلابجيهنأانههركذردجياّممو.ةقيقدلاءاعمألانميقبتملاءزجللصاصتمالاحوطسةحاسميفةدايزثدحتىتحرهشأ

ةيذغألالوانتضيرملاعيطتسيو.ةدروألاقيرطنعًابلاغنوكتةلوانتملاةيذغألامظعمّنأبًاملع،ءاذغلالّبقتبيمضهلاهزاهجأدبينيحمفلاقيرط

نميقبتملاءزجلاناكاذإاّمأ.رثكأوأًارتميتنس(46-38)نيبحوارتييقبتملاةقيقدلاءاعمألالوطناكاذإمفلاقيرطنعفاطملاةياهنيف

PermanentParenteral)ةدروألاقيرطنعةمئادلاةيذغتلاىلإضيرملاجاتحيدقف،كلذنملقأءاعمألا Nutrition)مفلاقيرطنعةيذغتلازيزعتل.

DietaryTherapy)ةقيقدلاءاعمألانمءزجلاصئتسادعبةيئاذغلاةجلاعملا after Small Bowel Resection)

:يه،لحارمثالثىلع(ًابلاغةقيقدلاءاعمألانمءزجةلازإدعب)ىضرمللةيئاذغلاةجلاعملامتت

Totalةلماشلاةيوعملاريغةيذغتلا)ةدروألاقيرطنعةرشابمةيلمعلاءارجإدعبضيرملاىّدغُي،اهيفو:ىلوألاةلحرملا Parenteral Nutrition)،

طاشنطرفو،لاهسإلا:اهنم،ةديدعتافعاضمبّبسُتةّدملاهذهلالخمفلاقيرطنعضيرملاةيذغتّنإذإ،نيرهشونيعوبسأنيبحوارتتةّدم

بجي،اذل.ًارمتسمًايضماحنوكيلاهسإلاةلاحيفزاربلانأامك.مسجلانمتاتيلورتكلإلاولئاوسلانادقفو،)Hypermobility(يمضهلازاهجلا

.ةرمتسمةروصبمريسلايفمويسينغملاومويسلاكلاوتاتيلورتكلإلاىوتسمةعباتمنعًالضف،جرشلاةحتفبةطيحملاةقطنملاةفاظنىلعصرحلا

هذهلالخكنزلانادقفنأةصاخ،ءاعمألايفدوقفملاءزجلاضيوعتلةدروألابنقحلاقيرطنعنداعملانمةريبكةيمكبضيرملاديوزتًاضيأبجي

.تالكشملانمديدعلايفبّبستيةّدملا

زيكرتلاةيواستملاليلاحملابضيرملاةيذغتبكلذو،ةيحارجلاةيلمعلاءارجإىلععيباسأةعبرأيضمدعبةلحرملاهذهأدبت:ةيناثلاةلحرملا

)IsosmolarSupplements) Isotonic Fluid(%و(Low–Lactose(وا(Low– Fat)نميقبتملاءزجلالوطناكاذإمفلاقيرطنعديدشرذحب

نعةيذغتلادعومليجأتبجيهنإف،كلذنملقأىقبتملاءزجلالوطناكاذإاّمأ.(%30-20)ًارتميتنس(84-48)نيبحوارتيةقيقدلاءاعمألا

قيرطنعمّدقتةيئاذغلارصانعلاتناكاذإةصاخ،عضولاعمفيكتلانمةقيقدلاءاعمألانكميام،(ىرخأعيباسأةعبرأ)رخآرهشىلإمفلاقيرط

.مفلا

مّدقيثيح،ةيذغتلايصاصتخاةدعاسمبةيداعلاةبجولاىلإًايجيردتعوجرلامث،ًالوألئاوسلالوانتءانثألاهذهيفضيرملاىلعنيعتي

كلذيلي.اهمضهىلعًارداقضيرملاناكاذإ(سداسلالصفلارظنا)(ElementalDiet)ًايئايميكةدّدحملاةبجولانمةففخمةيذغأضيرملل

.زاربلانولةظحالمعمةلوانتملاةيمكلاةدايزيفجردتلابجيامك.ةعونتملاةبلُصلاةيذغألاميدقت

هيلعنيعتيامك.اهلمحتنأقبسيتلاةيذغألاضعبهلّمحتمدعلثم،(Setback)تالكشملاضعبهجاويسهنأبملعىلعنوكينأضيرملليغبني

يتلاتامعدملاةيمكتلقمفلاقيرطنعةلوانتملاةيذغألاةيمكتدازاملكو.ةقحالعيباسأةدعدعبًاقباساهلّمحتيمليتلاةيذغألالوانتلواحينأ

ةداضملالماوعلاو،مويساتوبلاتامغدمىلإضيرملاجاتحي،ًاماتخ.هتدايزوأهنزوىلعةظفاحملابضيرمللحمسياموهو،ةدروألاقيرطنعىطعت

.ةلحرملاهذهيف(Antidiarrhea)لاهسإلل

وحنّيضُمدعبضيرملل(ةريبكتايمكب)ةيذغألامّدقتثيح،(Postadaptation)فيكتلاةيلمعءاهتنادعبةلحرملاهذهأدبت:ةثلاثلاةلحرملا

يناعييتلاكلتةفرعملةيمويةركفميفاهلوانتييتلاةيذغألافلتخمنيودتبضيرملاىصويو.ةقيقدلاءاعمألانمءزجلاصئتساىلعرهشأ(6-3)

.يمضهلازاهجلايفتافعاضمهلبّبسُتيتلاو،اهنمةيساسح

.امهطاشننمديزتو،ءاعمألاوةدعملاةكرحزفحتاهنأل،لوحكلاكلذكو،نييفاكلابةينغلالئاوسلالوانتنععانتمالاةّدملاهذهلالخبجي

،ةيذغأللضيرملالّمحتةجردنمديزيكلذنأل؛ثالثنمًالدبمويلايفةيئاذغتابجوتسلوانتبىصويو

تامغدملاكلذكو،تالضفلاةليلقلاةيئاذغلاتابجولاونهدلاةضفخنملاةيئاذغلاتابجولابةّدملاهذهلالخضيرملاديوزتبجي،ماعءاجوبو

,KSustacalHC(مفلاقيرطنع،نهدلاةليلقلا Vital, Vivonex،نولوقلادوجوةلاحيف(اهريغو.

ةيرارطضالاةيوعملاةيذغتلاةطاسوب،مفلاقيرطنعتامعدملالوانتنوعيطتسيالنيذلاىضرملاةيذغتةلواحمًاضيأبجي
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(FeedingForced Enteral)(بوبنألابةيذغتلا)رتوتلاةيواستم،زوتكاللاةضفخنم،تالضفلاةليلقتافصولاباهدعباموفيكتلاةرتفلالخ

. (Isosmolar Formulas) ، (Low–Lactose) ،(Low–Residue)

ىلإضيرملاجاتحي،ًالثمف.ءاملاونهدلايفةبئاذلاتانيماتيفلاةصاخ،نداعملاوتانيماتيفلابهئاذغزيزعتةلحرملاهذهيفضيرملامزلي

Distalىصقألايفئافللاوضعلاةلازإلاحيفةصاخ،رهشلكلضعلايفمارجوركيم500)يبنيماتيف Ileum)،مويسينغملاو،مويسلاكلاىلإو،

.فيزنثودحوأ،رشعينثالانمءزجلاصئتسالاحيفديدحلاو

بجينكلو،يمضهلازاهجلاةكرحطيبثتلةيودأىضرملاضعبىطعُيو.فيكتلادعبامةلحرملالخلاهسإلاتاداضمىلإًاضيأضيرملاجاتحي

.اهيلعمسجلانامدإعنملًايجيردتاهنمليلقتلا

Nutritionof)ةرارملاةلازإدعبىضرملاةيلاغت Patients Following Gallbladder Removal)

. . . : 1 م.مي.

مضهىلعدعاستيتلاءارفصلاىلعيوتحيو،دبكلليلفسلاحطسلانمىنميلاةهجلايفعقي،ىرثمكلاهبشيريغصسسيكاهنابةرارملافّرعت

.(د،أ،ـه،ك:نيماتيف)نهدلايفةبئاذلاتانيماتيفلاصاصتماونوهدلا

ةيداعلاةبجولاضيرملاىطعُيّمث،اهتكرحوةيعيبطلااهتاموصىلإءاعمألاةدوععممفلاقيرطنعضيرملاةيذغتبةرارملاةلازإدعبىصوي

نمهنإف،ةيحارجلاةيلمعلاءارجإدعبعباسلامويلايفةنكممريغبوبنألاوأ،مفلابءاوس،ةيوعملاةيذغتلاتناكاذإاّمأ.اهلّمحتيناكاذإًايجيردت

ةيئاذغتابجولوانتدنعً–ايحارجةرارملاةلازإدعب–ةحارلابىضرملاضعبرعشيدقو،ةدروألاقيرطنعضيرملاةيذغتبءدبلاًادجيرورضلا

.ةحارلامدعو،تافعاضملاضعبنوناعياوناكاذإنهدلاةليلق

لودجلارظنا،اهيلعتاليدعتلادعبءارجإدعبةبسانم،(ًايمويمارج100-70)نهدلانمىوتحملاةطسوتملا،ًايلكةلئاسلاةبجولانوكتدق

.ًايحارجةرارملاةلازإدعبةيئاذغلامهتابجويفنهدلالّمحتىلعةردقىضرملامظعمرهظينأعقوتملانمهنإف،ماعهجوبو.(4-5)

NutritionofPatients)ريساوبلاةيلمعدعبىضرملاةيذغت Following Rectal Surgery Hemorrhoidectomy)

RupturedBlood)ةقزممةيومدةيعوأاهنأب(Hemorrhoids)ريساوبلافّرعُت vessels)جرشلاةحتفلةرصاعلاةلضعلالوحعقت

(AnalSphineter).ةلاحلاهذهيف–ضيرملاىلعبجي،اذل:ضيرمللتاقياضموًامالآًانايحأثدحتو،ةيجراخوأةيلخادريساوبلانوكتدقو–

.جرشلاةقطنميفًافزنبّبسُيامّبرفاجلابلُصلازاربلاهثدحييذلاطغضلانأل،كاسمإلابةباصإلابنجت

ةيجرشلانقحلاو،(Cathartics)ةلهّسُملاةيودأللنمزملالصاوتملالامعتسالاو،لمحلاو،كاسمإلا:اهنم،ريساوبللةّدعتابّبسمدجوت
رمصي

(Enemas)،ةيحارجلاةيلمعلاقيرطنعريساوبلاةلازإبابلاغىصويو.ةفورعمريغىرخألماوعو.

،ةيلمعلاحرجمائتلاىلإ(ريساوبلا)(RecalSurgery)ميقتسملاىعملةيحارجلاةيلمعلا–ةرشابم–يلتيتلاةيئاذغلاةجلاعملافدهت

ةليلقةيئاذغتابجوضيرملاءاطعإبىصوياذهل.زاربلاةطاسوبحرجلايفباهتلاثودحمدعو،مئتلييكةصرفحرجلاحنملرّركتملاطّوغتلاعنمو

ةلئاسلاتابجولاو،(سداسلالصفلارظنا)ًايئايميكةدّدحملاةبجولاتابجولاهذهنمو.بيبطلافارشإبكاسمإلاةيودألامعتساعم،تالضفلا

.مايأةتسلكًامارج50وحنىلإطّوغتلاتارمددعو،زاربلامجحنمتابجولاهذهلوانتللقُيذإ؛(4-5)لودجلارظنا،ًايلك

ةلماكةروصبحرجلامائتلادعبو،ةيملعلاءارجإنممايأةرشعدعب،(6–12)لودجلارظنا،فايلألاةليلقلاةبجولالوانتًاضيأنكمي

لودجلارظنا،ًالبقتسمكاسمإلاثودحنمةياقوللةيئاذغلافايلألابةينغلاةبجولالوانتبحصنيو،ةيداعلاةيئاذغلاةبجولالوانتضيرمللنكمي

.(8–12)

ءيرملاوأمفلابةيحارجلاةيلمعلادعبىضرملاةيذغت

(Nutrition of Patients Following Surgery of Mouth or Esophagus)

ةيذغتلابولسأمادختسابكلذو،)ExtensiveSurgery(ةلماشلاةحارجلاءارجإدعبءيرملاوأمفلاقيرطنعضيرملاةيذغتبمامتهالابجي

نوكتنأبجيو،ةيحارجلاةيلمعلاعضوملًاعبتكلذو،يدعملايفنألابوبنألابوأ،(ةرشابممئاصلاوأةدعملاىلإ)بوبنألابةيذغتلايأ،ةيوعملا
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.ةليوطةّدماهيلعدمتعيدقضيرملانأل:اهعيمجةيئاذغلارصانعلالمشتثيحبةيئاذغلاةيحانلانمةلماكتمةيذغتلاتافصو

:لثم)ةيداعلاةبلطلاةيذغألا(Liquefying)تيتفتنكمي،مفلاقيرطنعةلئاسلاتابجولالّمحتعيطتسييذلاضيرملاصخياميفو

نكميو.(1-6)لودجلارظنا،لئاوسلاةفاضإعم،هلثامياموأةيذغألاطالخيف(هكاوفلاسورهمو،تاوارضخلاو،ةمورفملاموحللاو،سطاطبلا

لافطألاةيذغأمادختساًاضيأنكمي.لزنملايفةليوطةّدمبوبنألابةيذغتلادامتعارّرقتلاحيف(طالخلايفةيذغألاطلخ)ةقيرطلاهذهمادختسا

.ةيذغألاطلخةزهجأرفاوتمدعلاحيف(ةيراجتلا)ةافصملاةسورهملا

ه..هه.

Nutritionof)نيتزوللالاصتتسادعبىضرملاةياغت Patients Following a Tonsillectomy)

ةقطنميففيزنثودحمدعو،هتحارإىلعدعاسي،ةهكنلاةليلقلاةيذغألاو،ًادجةدرابلاةيذغألاضيرملاءاطعإّنأنّيبتدقل

ءافشلللثامتلانمزنأل؛نيتزوللالاصئتسادعبضيرملاىلإةبسنلابمهمريغرمأيهةيئاذغلاةبجولاةيافكّنأبًاملع،ةيحارجلاةيلمعلا

)ConvalescentPeriod(ًادجةريصق.

.ةيلمعلاءارجإنمىلوألاةعاسنيرشعلاوعبرألالالخةيتآلاتابورشملاوةيذغألاميدقتبىصوي

.درابلابيلحلا•

.(Eggnog)(ةدشقو،ركسو،ضيب)ضيبلابارشو،(MaltedMilk)تلمملانبللا:لثم،بيلحلاتابورشم•

.الينافلاوأةتالوكوشلابةظوب•

Oةجلثملاةهكافلا.

.خوخلاريصعوأ،شمشملاريصع•

ًايجيردتاهبةنخاسلاةيذغألالّدبتسُتّمث،ةيذغألاوةئفادلالئاوسلامّدقتثيحب،هالعأةيذغألاىلإةيتآلاةيذغألافاضتفيناثلامويلايفاّمأ

:حرجلامائتلانسحتعم

.ىفصملاءاسحلا•

.ةخوبطملا(حمقلا)راطفإلابوبح•

.قولسملاضيبلاوأ،وهطملاضيبلا•

.بيلحلابتسوت•

.امهلثاميامو،نيتاليجلاو،رتسكلا•

.ةافصملاتاوارضخلاو،ةسورهملاسطاطبلا•

.ةمورفملا(ءاضيبلاوأ،ءارمحلا)موحللا•

.ةسورهملاةوهطملاهكاوفلا•

.ةيجيردتةروصبةيداعلاةبجولالوانتىلإضيرملادوعيمايأةرشعىلإعوبسأيضمدعبو

NutritioninFistula)يوعملازاهجلاروساتةلاحيفةيذغتلا of the Intestinal Tract)

روسانلابصخشلاباصي.يجراخلامسجلاحطسويلخادوضعوأ،نييلخادنيوضعنيبةيعيبطريغ)Passage(ةانقهنأبروسانلافَرعُي

PrenatalDevelopmental(ةدالولالبقومنلاىفللخةجيتن Error(،ضرملاوأ،ةجسنألاوأءاضعألادحأةباصإوأ.



ةيجالعلاةيذغتلا578

،ةيذغتلاءوسىلإيدؤييذلارمألا،تاتيلورتكلإلاولئاوسلانمةريبكتايمكهنادقفىلإًارظن،ةيئاذغلاضيرملاةلاحىلعًارطخروسانلالكشي

ىلعةدعاسمللًايئاذغضيرملامعدنعًالضف،تاباهتلالاةجلاعمو،مسجلايفتاتيلورتكلإلاولئاوسلانزاوتةداعإبجياذل،تاباهتلالابةباصإلاو

روسانلاحرجمائتلاىلعلمعيتالضفلاةليلقلاةيئاذغلاتابجولاوأ،ةلماشلاةيوعملاريغةيذغتلاىلإءوجللاّنأنّيبتدقو.روسانلاةيلمعحرجمائتلا

(6–12)لودجلارظنا،ةماعلاضيرملاةلاحو،هببسو،روسانلاعضومىلعكلذحاجندمتعيو،ةيحارجةيلمعىلإةجاحنودنم

.ههه.

Nutritionدبكلانمءزجلاصئتسادعبىضرملاةيذغت of Patients Following Liver Resection

ثدحي.ضيرملاءافشودبكلاةجسنأءانبةداعإةيلمععيرستةيغب:مهدبكنمريبكءزجلصتُتسانيذلاىضرملاةيذغتبمامتهالابىصوي

،مدلايفزوكولجلاىوتسمةبقارمبجي،اذل؛رثكأوأمهدبكنم%70لاصئتسانيذلاىضرملاىدلمدلازوكولجىوتسميفديدشضافخناًابلاغ

نمهتجاحىلعلوصحلانمضيرملانكمتيىتحوأ،ةيحارجلاةيلمعلايلتيتلاىلوألامايألالالخرمتسموحنىلع(%)10زوكولجلالولحمخضو

.ةيوعملاةيذغتلابتارديهوبركلا

ضيرملاديوزتبجياذهل،مسجلايفنيمويبلألاعينصتلسيئرلاعضوملالثميدبكلانألمدلايفنيمويبلألاىوتسملضافخناًاضيأثدحي

رمألا،ةيومدلاةيعوألاايالخيفيزومسألاطغضلايفديدشضافخناثودحلًاعنم،ةدروألابنقحلايأ،ةيوعملاريغةيذغتلاقيرطنعنيمويبلألاب

ديوزترمتسيو.(PulmonaryEdema)ةيوئرلااميدإلابةباصإلاو،ةيومدلاةيعوألاىلعطغضلاةدايزو،ءاعمألايفلئاوسلاعّمجتىلإيدؤييذلا

.ةيحارجلاةيلمعلادعبعيباسأ(3–1)ةّدمنيمويبلألابضيرملا

يفاهعينصتفقوتيس(دبكلايفعنصُت)مدلاطلجتىلعلمعتيتلارصانعلانأل،اهدعبوةيلمعلالبقكنيماتيفضيرملاءاطعإبجي،لثملابو

ةداعإلًادجيرورضلماكتملايئاذغلاميعدتلاّنإف،اذبو.دبكلاةجسنأدّدجتدعبةيعيبطةروصبلمعلادواعتاهنأبًاملع،ةيحارجلاةيلمعلادعبدبكلا

.يعيبطلاهطاشنىلإدبكلاةدوعو،دبكلاةجسنأ(ومن)دّدجت

Nutritionin)ىسايركنبلاةحارجةلاحيفةيذغتلا Pancreatic Surgery)

سايركنبلاةّدغةانقةياهنكرتشتو،لاحطلاىلإةدعملافلخرشعينثالانمدتمتو،نطبلانميولعلاءزجلايفعقتةريبكةّدغسايركنبلا

يفنوهدلامضهلمزاللازيبيللاميزنإ:لثم،ةمضاهلاتاميزنإلازارفإيفسايركنبلافئاظولثمتت،رشعينثالايفيهتنيلةيوارفصلاةانقلاعم

ينومرهسايركنبلازرفيامك.تانيتوربلامضهلمزاللازيتوربلاميزنإو،(تايوشنلا)تارديهوبركلامضهلمزاللازيليمألاميزنإو،ةقيقدلاءاعمألا

.ةدعملانمًامداقرشعينثالالخدييذلايضماحلاسوميكلاةلداعملرشعينثالايفمويدوصلاتانوبركيبزارفإنعًالضف،نوجاكولجلاونيلوسنألا

ةرارملالاصئتساهسفنتقولايفاهبحصيو،)Pancreatoduodenectomy(حلطصمسسايركنبللةيحارجلاةيلمعلاىلعقلطُي

(Cholecystectomy)،تاميزنإيفضافخناهبحصيةيئزجوأةيلكةروصبلمعلانعسايركنبلافقوتنأتبثدقو.مهبملابصعلاعاطقو

ضامحألاصاصتمالدعمضافخناو،تايركسلاونوهدلاضيأفعضببسبزاربلايفCaloriesتارعسلانادقفىلإيدؤييذلارمألا،سايركنبلا

:لثم،سايركنبلاتاميزنإضيرملاىطعُي،تافعاضملاهذهنمفيفختللو.نهدلايفةبئاذلاتانيماتيفلاو،مويسينغملاو،مويسلاكلاو،ةينيمألا

(Pancrease)،و(Cotazym–R)،نهدلاصاصتماةداعإاهنكميالتاميزنإلاهذهّنأالإ،يبنيماتيفصاصتماةبسنةدايزىلعًاضيألمعتيتلا

.يعيبطلالدعملانمض

نكميو.(13–1)لودجلارظنا،ينهدلاطّوغتلاطرفيفمكحتلانمنكمتييكل،نهدلاةليلقلاةيئاذغلاةبجولالوانتبضيرملاىصوي

.(MCT)ةلسلسلاةطسوتملاتاديرسيلجلانمةدافتسالاضيرملل

نمديدشلالالقإلاعم،يركسلاىضرمبةصاخةيئاذغتابجوهءاطعإبلطتييذلارمألا،ضيرملاىلعنيلوسنألاصقنضارعأرهظتدق

يف(TPN)ةلماشلاةيوعملاريغةيذغتلاىلإجاتحيدقامك.نيلوسنألاىلإضيرملاجاتحيدقو.لكألاتارمددعةدايزو،ةطيسبلاتايركسلالوانت

.روسانلابةباصإلاوأ،ماعطللةيهشلادقفوأ،لاهسإلاوأ،ديدشلاصاصتمالاءوسةلاح

Nutritionfor)قورحلاىضرمةيتغت Burn Patients)

ثدحت.حالمألاوةيلضعلاةجسنألاولئاوسلانمةريبكةيمكدقفىلإيدؤت(قورحلا)اهنأل؛قورحلابةباصإلالاحيفًادجةمهمةيذغتلاّدَعُت
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،ةيئابرهكتامدصبةباصإلاوأ،رشابملارانلابهللضّرعتلاوأ،مسجلل(ةزكرملاضامحألاةصاخ)ةيئايميكلاداوملاةسمالمببسبًابلاغقورحلا

.ةليوطةدمسمشلاةعشألضّرعتلاوأ

قورحلاّدَعُتو.ةدقعملاوىربكلاةيحارجلاةيلمعلانمةجتانلاكلتقوفتصخشللتالكشم)ExtensiveBurns(ةديدشلاقورحلابّبست

.اهلّمحتينأمسجلاعيطتسييتلا)SevereTraumas(رارضألارثكأدحأةديدشلا

:باصملاصخشللقورحلااهببستيتلا(روسكلااهنمو،رارضألاوأ)تافعاضملاوتالكشملاضعبهذهو

.(%100-50)ةبسنبمسجلايفضيألاىوتسمعافترا-1

.قرحلاةقطنمنمماريسلاتانيتوربكلذكو،مسجلانمتاتيلورتكلإلاولئاوسللريبكلانادقفلا-2

عممويساتوبلاونيجورتينللديدشلادقفلابكلذحضتيو،عيباسأةّدعدتمييذلا(تالضعلالثم)مسجلاةجسنألديدشلامّدهتلا-3

.قورحلامائتلاعمضافخنالابأدبيّمث،ًاموي30ةّدمًابلاغنيجورتينلانادقفرمتسيو،لوبلا

.ةقورحملاةقطنملامأليفاهنمدافتسييتلاةقاطللريبكلانادقفلا-4

.ةرشبلاجيسنومنفقوت-5

.قرحلاناكميفمروتثودح-6

.ةدعملايفملأ-7

وم

ّنإف،ىرخأةرابعبو.قورحللمهماسجأنمرثكأوأ%20ضّرعتنيذلاصاخشألاىلإةبسنلابةصاخ،قورحلاةلاحيفًادجةمهمةيذغتلاّدَعُت

نم%20نملقأقورحلايطغتنيذلاصاخشألانأحضتادقف.صخشلااهلضّرعتيتلاقورحلاةّدشىدمىلعدمتعتقورحلاىضرملةيذغتلاةيمهأ

يطغتنيذلاصاخشألاجاتحينيحيف،(1-5)لودجلارظنا،ةيداعلاىفشتسملاةبجوىلعًادامتعاءافشلامهنكمي(ةريغصقورح)مهماسجأ

وأ،بوبنألابةيذغتلاىلإةديدشلاقورحلاىضرمجاتحييأ:لجاعيئاذغمعدوةياعرىلإةيجراخلامهماسجأةحاسمنم%20نمرثكأقورحلا

تاصلقتلانعمجانصغم)(Ileus)ىصؤلعلانوناعينيذلاىضرملاةلاحيف(TPN)ـلامادختسالضفيو.(TPN)ةلماشلاةيوعملاريغةيذغتلا

(مسجلانمتازاغلاولئاوسلاةلازإ)طفشلاةيلمعلنوضّرعتيدقنيذلاوأ،بوبنألابةيذغتلانولّمحتيالنيذلاكئلوأوأ،(ءاعمألارادجيفةيدارإاللا

.Aspiration

DietTherapy)قورحللةيتاتغلاةجلاعملا of Burns)

:يتآلايفكلذلثمتيو،ةديدشلاقورحلاجالعيفًالعافًاماهسإءاذغلامهسي

:لئاوسلانممسجلاهدقفامضيوعتلكلذو؛ديرولابنقحلاقيرطنع(نداعملا)تاتيلورتكلإلاو(لئاوسلا)ليلاحملاضيرملاءاطعإ-1

ةضّرعملاةيومدلاةيعوألانممدلانادقفو،دلجلامّدهتلةجيتنكلذو،قورحلابةباصإلادنعلئاوسلانمةريبكةيمكدقفيهنإذإ

بنجتلكلذو،قورحلابةباصإلانمىلوألاةعاسنيرشعلاوعبرألالالخلئاوسلانممسجلاهدقفامضيوعتبعارسإلابجيو.ةباصإلل

.لوبلازارفإضافخناو،(Shock)ةمدصثودحىلإيدؤياموهو،مسجلايفمدلامجحضافخنا

ايالخلانمهرّرحتوهقالطنااهّدرممويساتوبلاةدايزّنأبًاملع،مويدوصلاةيمكيفصقنو،مويساتوبلاةيمكيفعافترالمسجلاضّرعتيدقو

.مسجلانمهجورخىلإىزعيمويدوصلاصقننأو،ةرّسكملاوأةمّدهملا

:قورحلابهتباصإلاحيفباصمللىطعتيتلالئاوسلايتأياميفو

ًابلاغصخشلاىطعُي.(يولكلالشفلا)ةيلكلافعضو،ةمدصللضّرعتلانمباصملاةيامحىلعلمعتيهو:تاتيلورتكلإلاولئاوسلا•

نيتيلكلاىلعًاريبكًائبعكانهّنأامبو.اهنممسجلاهدقفامضيوعتل–ةجاحلابسحً–ايمويلئاوسلانمتارتل(5-3)نيب

لولحمىطعُي،ماعهجوبو.لئاوسلانمةريبكتايمكبرشبلطتيكلذّنإف،نيجورتينلاومويساتوبلانمةريبكتايمكاهزارفإةجيتن
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)Salineactated Ringer's Solution(ضيوعتلمويسلاكلاديرولكو،مويسلاكلاو،مويساتوبلاو،ديرولكلاو،مويدوصلاىلعيوتحييذلا

.ةدوقفملاتاتيلورتكلإلا

.(MetabolicAcidosis)ضيألانمجتانلاتانوتيكلامكارتببسبمدلاةضومحعافتراعنمىلعتانويألاهذهلمعت:تانوبركيبلاتانويأ•

رطخلاوزىتحوأ،(مايأ3–1)ةّدمضيرملاىطعتو،ةمّدهتملاةجسنألاةلداعمىلعلمعتيهو،ةينيمألاضامحألاوزوكولجلا•

.تاباهتلالاثودحعنملةيويحلاتاداضملالوانتنعًالضف.ًابلاغديرولابنقحلاقيرطنعكلذو،ةمدصلابةباصإلا

دقافلامجحربكلىلوألاتاعاسلاينامثلالخىطعُت،قرحلادعبةعاسنيرشعلاوعبرألالالخاهلوانتبجييتلالئاوسلاةيمكفصن•

.ةيومدلاةيعوألالخاد

ةيئاذغتابجوهلمّدقت،ةعاس(48–24)لالخلئاوسلانادقفةجلاعمدعبو،مفلاقيرطنعءاذغلالوانتنمضيرملانكمتلاحيف-2

ّدَعُت.ًاعمنيتنثالاوأ،بوبنألابةيذغتلاوأ،مفلاقيرطنعاهلوانتنكميثيح،نداعملاو،تانيماتيفلاو،تارعسلاو،تانيتوربلابةينغ
صي

.تاباهتلالاةصاخ،ىرخالاتالكشملاةجلاعمو،حورجلامائتلالةبسانمةيئاذغلاةبجولاهذه

:نداعملاوتانيماتيفلاوتارعسلاونيتوربلانمقورحلاىضرمتاجاحهذهو

تارعسلا-أ

ةفاضإلاب،(قرحلالبق)مسجلانزونممارجوليكلكلًارعس25وحنب(ةقاطلا)تارعسلانمقورحلابباصملاغلابلاصخشلاةجاحرّدقت

(BSAمسجلاحطسةحاسم%يفابورضمًارعس40ىلإ Body Surface Area%(قورحلابباصملا.

:ةيتآلاةلداعمللًاعبتةقاطلانممسجلاةجاحريدقتنكمي

=ةيمويلاةقاطلاةجاح

(%BSA×ًارعس40)+(مسجلانزونممجك/ًرعس25)

:لاثم

60هنزوو،(BSA)مسجلاحطسةحاسمنم%45وحنبرّدقُتهمسجيفقورحلاةبسننأبًاملع،ةقاطلانمقورحبباصمصخشةجاحام

؟ًامارجوليك

:لحلا

(45×40)+(60×25)=ةقاطلانمةيمويلامسجلاةجاح

1800ــ1500=

.رعس3300=

:ّنإف،اذبو.قرحلالبقمسجلانزونممارجوليكلكلًارعس60ساسأىلعهالعألاثملايفةقاطلانمةجاحلاباسحنكميامك

.رعس60x60=3600=ةقاطلانمةيمويلامسجلاةجاح

.مسجلانزونممارجوليكلكلرعس(100-70)ىلإجاتحيهنإف،قورحلابباصملالفطلاىلإةبسنلاباّمأ

تانيتوربلا-ب

:ّنإف،اذبو.مسجلانزونممارجوليكلكلتامارج(3–2)وحنبنيتوربلانمقورحلابباصملاغلابلاصخشلاةجاحرّدقت

ًامارج150=25×60=نيتوربلانمةيمويلامسجلاةجاح
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يفةداضملاماسجألاعينصتو،قورحلامائتلاىلعةدعاسملاو،نيجورتينلانازيملانزاوتثادحإل:نيتوربلانمةريبكتايمكلوانتبجي

.مسجلا

.مسجلانزونممارجوليكلكلتامارج(5-3)نيبنيتوربلانمةيمويلامهتجاححوارتتف،لافطألاىلإةبسنلاباّمأ

نداعملا-ـج

ىلعدعاسييذلاكنزلاةصاخ،نداعملانمةديجةيمكبقورحلابباصملاصخشلادّوزتتانيتوربلاوتارعسلابةينغةيئاذغتابجوميدقتّنإ

كنزلابلوبحلوانتنكميو.ةرتفلاهذهلالخ)Diuresis(لوبلاةرازغىلإًارظن:مويساتوبلاومويدوصلاتايوتسمعبتتبجي،نكلو.حورجلامائتلا

.ًايمويتاّرمثالث(2nSO)كنزلاتاتيربكنممارجيللم200لدعمب

تانيماتيفلا-د

ىصويامك.ةيئاذغلارصانعلاضيأتايلمعلةيرورضلاةبكرملابتانيماتيفةعومجمنمبوبحلوانتبقورحلابباصملاصخشلاىصوي

ًاضيأنكمي.مسجلايفةديدجةجسنأنيوكتو،حورجلامائتلاىلعدعاسييذلانيجالوكلاعينصتلمزاللا(موي/مارج2–1)جنيماتيفلوانتب

.نقحلاقيرطنعةبكرملابتانيماتيفوجنيماتيفضيرملاءاطعإ

نمةيفاكتايمكىلعنولصحي(TPN)ةلماشلاةيوعملاريغةيذغتلاوأ،بوبنألابةيذغتلاقيرطنعءاذغلانولوانتينيذلاىضرملانأركذُي

.تانيماتيفلاتامغدمىلإمفلاقيرطنعماعطلانولوانتينيذلاىضرملاجاتحينيحيف،تانيماتيفلا

ددُمىلعةليلقتايمكبتارعسلاوتانيتوربلابةينغلاةيئاذغلاةبجولاميدقتبىصويهنإف،قيضلاوملألاورتوتلايناعيقورحلابباصملاّنأامبو

زبخلاو،تاوارضخلاو،هكاوفلا:لثم،فايلألابةينغلاةيذغألالوانتقيرطنعًابلاغقورحلابباصملاهيناعييذلاكاسمإلاةجلاعمنكميو.ةدعابتم

لوانتبضيرملارمتسيو،ةيويحلاتاداضملالوانتباهتجلاعمنكمييتلاةداحلاتاباهتلالاكلذكو،ايمينألاًاضيأصخشلايناعيدقو.اهريغو،رمسألا

.اهعيمجمسجلاحورجءافشىتحنيتوربلاوتارعسلابةينغلاةيئاذغلاةبجولا

قورحلاىضرمةيذغتبةلصتاذحتاصنوةمهمةيتاذغتامولعم

(Dietary Information Related to Nutrition of Burned Patients)

.ماعطللةيهشلانادقفو،صؤلعلايناعيضيرملانأل،ًاريبكًايّدحتةديدشلاقورحلاىضرمةيذغتلثمت•

ّنأبًاملع،مسجلايفقورحلاراشتناىدمو،نزولاو،رمعلاىلع(ةرشابمقورحلابةباصإلادعب)لئاوسلاىلإضيرملاةجاحفقوتت•

.قورحلابةباصملاةيجراخلامسجلاءاضعأةبسنباسحلقئارطكانه

.ضيرملااهؤاطعإنكمي،ةنيابتمبسنبنيمويبلألاوتاتيلورتكلإلاوءاملاىلعيوتحتليلاحمرفاوتت•

يفتايسحلازكرموحصو،يجراخلاضيرملارهظمنمتاتيلورتكلإلاولئاوسلانمهتيافكىلعضيرملالوصحنمدكأتلانكمي•

.لوبلانمةيفاكةيمكجورخو،(ClearSensorium)غامدلا

.ةحوتفملاقرحلاحورجلالخرخبتملاءاملاضيوعتو،ةيعيبطلاهتاجاحنيمأتللئاوسلانمةريبكتايمكبرشيفضيرملارمتسي•

Oثودحعنمو،ةيومدلاةرودلايفمدلامجحىلعةظفاحملاىلإتاتيلورتكلإلاولئاوسلانمةيفاكةيمكقورحلاىضرمءاطعإفدهي

.داحيولكلشف

.باهتلالاثودحعنمو،نيجورتينلانادقفو،رخبتلالدعمضفخىلإةعيرسةروصبقورحلاحورجةجلاعمفدهت•

Oدعبعباسلاوسماخلامويلانيبام(ًايباسحةرّدقملا)ةقاطلاونيتوربلانممهتاجاحلماكىلعقورحلاىضرملصحينأبجي

.قرحلا
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نزولاضافخناّنأبًاملع،ًايجيردتحرجلامائتلاب،تارعسلاونيتوربلانممهتاجاحلماكىلعقورحلاىضرملوصحنمدكأتلانكمي•

ىضرملامظعمةباصإىلإًارظن،نزولاضافخناةعباتمبعصيامك،حورجلامائتلاثودحرخؤي(يعيبطلانزولانم%10نمرثكأ)

.حورجلامائتلانّسحتعمةزرفملانيجورتينلاةيمكيفضافخناثدحينأبجي•

ه..ههه.

NutritionofPatients)ةرشابمروسكلادعبىضرملاةيذغت Following Trauma . Fractures)

ةجسنأتانيتوربلريبكمّدهتثودحتبثدقو.ةرشابمروسكلادعبةصاخ،ًادجةمهم(Trauma)وضعوأجيسنةباصإةلاحيفةيذغتلاّدَعُت

ةّدمةكرحلامدعلاحيفعفتريتانيتوربلامّدهتلدعمنأبًاملع،(Fractures)روسكلابةباصإللةليوطلامسجلاماظعضّرعتدعبةرشابممسجلا

.(Immobilization Prolonged) ةليوط

،ةكرحلامدعببسبمويسلاكلانادقفبحاصيدقو،تيربكلاوروفسوفللنادقفمسجلانم(نيجورتينلانادقف)نيتوربلانادقفقفاري

.باهتلالابضيرملاةباصإلاحيف%50ىلإلصتلدادزتدقو،(%25-20)نيبحوارتتثيحبًايمويةلوانتملاةقاطلاةيمكةدايزىلإةليوطلاماظعلا

ىلوألاةعاسنيرشعلاوعبرألالالخبجيو،رسكلامائتلاىلعثحلاو،مسجلانمدقافلاضيوعتىلإروسكلاىضرملةيئاذغلاةجلاعملافدهت

بجيهنأالإ،ةلحرملاهذهيفاهيلإةجاحالف،ةزكرملاءاذغلاتامعدماّمأ.مسجلايفتاتيلورتكلإلانزاوتومدلامجحىلعةظفاحملارسكلانم

عنمو،تالضعلاةوقةداعتساو،حرجلامائتلاو،باهتلالاةمواقمىلعضيرملاةدعاسملمزاللامامتهالا–ةقحاللحارميف–تامغدملاهذهءاليإ

مامتهالاًاضيأبجي.ًايباسحةرّدقملاهتاجاحدسلتارعسلاونيتوربلانمةيفاكتايمكبضيرملاديوزتبجي،كلذىلعًءانبو.نزولادقفثودح

ةينغلاتابورشملانمًالكضيرملاىطعيامك.(ًايمويمارجيللم800نمرثكأيأ؛(RDA)ـلانمرثكأ)ًايمويةلوانتملامويسلاكلاتايمكودنيماتيفب

.ةيئاذغلاةبجولانمةيفاكتايمكلوانتعطتسيملاذإتارعسلاونيتوربلاب

نعماعطلالوانتعيطتسيالوأ،(ComatosePatient)(ةبوبيغيف)يعوللًادقافناكاذإبوبنألابضيرملاةيذغتنكميهنأركذلابريدجلاو

ىطعتثيحب،(ءاعمألاوأمفلاقيرطنع)ةيوعملاةيذغتلاحجنتملاذإ(ةدروألابنقحلا)ةيوعملاريغةيذغتلاةقيرطمادختسانكميو.مفلاقيرط

حضنيالهنأالإ.عباسلالصفلايفحضوموهامك)CentralVein(يزكرملاديرولاوأ))PeripheralVein(يحطسلاديرولاقيرطنعةيذغألا

لالخخضتيتلاتارعسلاةيمكنملالقإلابجيامك،مدهلالدعمعافتراوداهجإلاةلاحيفةليوطةّدميحطسلاديرولاقيرطنعةيذغتلامادختساب

.ةدروألاهذهةشاشهببسبةيحطسلاةدروألا

يايبوييبيج
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(NutritioninAnemia)(مدلارقف)ايمينألاةلاحيفةيذغتلا

ديدحلاصقنايمينأىضرمةيذغت

(Nutrition of Patients with Iron-Deficiency Anemia)

ايالخددعضافخنايفهضارعألثمتتو،ةيمانلاملاعلالودنمريثكيفديدحلاصقنايمينأضرمرشتني

.ايمينألابنوباصملودلاضعبناكسنم%50نمرثكأّنأنّيبتدقو.مدلايفنيبولجوميهلاىوتسموءارمحلامدلا

ءاسنلاو،نيقهارملاو،(رهشأ6-4رمعدعب)عضرلالافطألانيبديدحلاصقنايمينأبةباصإلارثكت

لماوعلاداعبتسادعبمسجلايفديدحلارصنعصقنىلإضرملااذهبةباصإللسيئرلاببسلاىزعيو.لماوحلا

ايمينأضارعأرهظتال،تالاحلانمريثكيفو.ثمطلاوأةحارجلانعمجانلافيزنلاو،ضارمألا:لثم،ىرخألا

فعضتامك،ةيضايروةيلضعوةيدسجةطشنأبمايقلاىلعهتردقلقتنكلو،صخشلاىلعحوضوبديدحلاصقن

ةمسننويلم7000مهددعغلابلاملاعلاناكسنم%30وحننأىلإتايئاصحإلاتراشأدقو.ةيباعيتسالاهتاردق

لماوحلاءاسنلانم%51و،ملاعلالافطأنم%43نأو،ديدحلاصقنايمينأبنوباصم(ةمسنتارايلمةعبس)

رايتخالاحيفةيعيبطلاةيئاذغلاةبجولانمديدحلانمةريبكةيمكىلعلصحينأناسنإللنكمي

وحنىلإغلابلالجرلاجاتحيو.طقفديدحلابةينغلاةيذغألاال،(صاصتمالالدعمنمديزت)ةعونتملاةيذغألا

دادزتو،هنمًامارجيللم15ةبارقىلإةغلابلاةأرملاجاتحتنيحيف،ًايمويديدحلانم(RDA)تامارجيللم10

10وحنبصخشلادّوزتةيمويلاةبجولانأمولعملانمو.لمحلاةرتفلالخًامارجيللم30ىلإلصتلةيمكلاهذه

،(نجاودلاو،كامسألاو،موحللا:لثم)ديدحلابةينغلاةيذغألالوانتةأرملاىلعمتحيام،ديدحلانمتامارجيللم

هءاوتحانكلو،ديدحلانمةرفاوةيمكىلعضيبلايوتحيو.ديدحلانمةيمويلاهتاجاحثلثوحنبصخشلاّدمتيتلا

Absorption–Inhabiting)صاصتمالاطيبثتلماعىلع Factor(ديدحلابًاريقفًاردصمهلعجي.

ضافخنايفاهضارعألثمتتيتلاديدحلاصقنايمينأبةباصإلاىلإناسنإلامسجلخادديدحلاصقنيدؤي

رتليللم100لكلتامارج(9-5)ىلإمدرتليللم100لكلًامارج(15-135)نم)مدلايفنيبولجوميهلاىوتسم

قيضو،هجولارارفصاو،دسجلابوحشو،عادصلاو،داهجإلابروعشلاو،ءارمحلامدلاايالخمجحرغصو،(مد

.ةيدعملاضارمألابةباصإللةيلباقلاو،ةيضايرلانيرامتلاءادأدعبسفنتلا

:ةيتآلابابسألاةجيتنايمينألابًابلاغناسنإلاباصي

.ةليوطةّدمديدحلابةريقفةيئاذغتابجولوانت–أ
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.ةحرقلاوأنولوقلاناطرسبةباصإلاوأ،ءاسنلاىلإةبسنلابثمطلاةجيتنوأ،عطقوأحرجثودحببسبفزنلابةباصإلا-ب

ةبسنضافخناو،مدلالصميفديدحلاىوتسمضافخناىلإيدؤياّمم،مسجلايفنزخملاديدحللًافازنتساهالعأةروكذملابابسألاثدحت

ركذي.ديدحلاصقنايمينأبةباصإلاىلإ–فاطملاةياهنيف–ديدحلايفديدشلاصقنلايدؤيو.ديدحلاب)Transferrin(نيريفسسنارتلاعبشت

الأبىصوياذهل.روهشةّدعلالخةيمكلاهذهضيوعتنكميو،ديدحلانمًامارجيللم250نادقفينعيمدلانمرتلفصنوحنبصخشلاعربتنأ

ةحضاوضارعأةيأروهظنودنمديدحلاصقنًالصأيناعيدقدارفألاضعبّنأامك.ةنسلايفتاّرمثالثىلإنيتّرمنمرثكأهمدبصخشلاعّربتي

.ًايمويديدحلانمتامارجيللم(6-5)وحنبهّدمي،رعس1000ىلعيوتحيًايئاذغًاماظنصخشلارايتخانأىلإتاساردلاتراشأدقو.ايمينألل

.ةأرملابةنراقم(ًابيرقتموي/رعس2000)ءاذغلانمربكأتايمكلوانتيهنأل،ةأرمللًافالخديدحلانمةلماكلاهتاجاحىلعلصحيلجرلانإف،اذبو

.ةيئاذغلااهتابجويفديدحلابةينغلاةيذغألاةيمكةدايزاهيلعبجي،اذل:لجرلابةنراقمءاذغلانملقأتايمكلوانتتةأرملانإف،ىرخأةرابعبو

SymptomsofIron-Deficiency)ديدحلاصقنايمينأضارعأ Anemia)

ىلإنيتئرلانمنيجسكألالقنليرورضلانيبولجوميهلانماهاوتحمةلقببسباهنولبوحشو،ءارمحلامدلاايالخمجحرغص-1

.ةقاطلاجاتنإو،ةيئاذغلارصانعلاةدسكأةيغب؛مسجلاةجسنأ

.زيكرتلاىلعةردقلامدعو،قرألاو،دلبتلاو،ماعلافعضلاو،داهجإلابروعشلا-2

.دلجلابوحش-3

.نيكسلاكحبصتثيحباهفارطأةّدحو،اهراسكناةعرسو،رفاظألاةشاشه-4

.ماعطللةيهشلافعض-5

ضارمألاوىودعلابةباصإلالهسياّمم،يعانملازاهجلافعضو،يلضعدوهجمبمايقلاةبوعصو،ميلعتلاىلعةينهذلاةردقلافعض-6

.ةلدعملا

.دربلاةمواقمىلعمسجلاةردقفعضو،نينيعلا(ةللغز)ناغوز-7

.ديدشلامدلارقفةلاحيفةيرهشلاةرودلاماظتنامدع-8

:ناسنإلامسجيفديدحلاصقنلحارمنيبيططخميتأياميفو

(مريسلايفنيتاريفلاىوتسمضافخنا)ديدحلانزاخمضافخنا

(مريسلايفنيريفسنارتلاىوتسمضافخنا)مدلايفديدحلازيكرتضافخنا

(مريسلايف(FEP)ـلاىوتسمةدايز)ءارمحلامدلاايالخعينصتةيلمعفعض

(اهنولتهبو،ءارمحلامدلاايالخمجحرغص)ديدحلاصقنايمينأبةباصإلا

.ناسنإلاىدلديدحلاصقنلحارم(1–16)لودجلاحضويو
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Stagesof)ديدحلاصقنلحارم:(1–16)لودجلا Iron deficiency)

مدلاايالخنوكت

. ةأ .

صقنايمينيتلاءارمحلاسقنايتلا

ديدحلاديدحلاىلإرقتفتEe-ليلاحتلا

(Ee Deficient - -

( Ee Deficient (Depletion)

Amemia) Erythropoiesis)

ص،دبكلاو،ماظعلاعاخن)(IronStores)ديدحلانزاخم

(لاحطلاو

فصننملقأص(ErythronIron)ءارمحلامدلاايالخخيبديدحلا

اليلق(ضفختيعيبلةيعيبل

ىعيبطلا

410 390 360 330 (TIBC) ديدحلابطابترالاةعسعومجم

عفترمعفترمعفترمةيعيبطديدحلاصاصتما

16 16 35 35 )%( TransferinSaturation نيريفسسنارتلاعبشت (%)

ديدحلابةينغلاءارمحلامدلاتايركةبسن
10 10 (60-40) (60-40)

(%) Sideroblasts

40 60 115 ( 115-50) ديدح( لم100/مارجوركيم)امزالبلا

100 100 30 30 RBC-Protoporphyrin d/ربا( in RBCs(

ليئضيعيبطيعيبطةيعيبطءارمحلامدلاايالخ

12نملقأ121212(رتليللم100/مارج)نيبولجوميهلا

,Guthrie.(م1986):عجرملا H.A.

PeopleatRisk)ديدحلاصقنايمينأبةباصاللةضرعدارفألارثكأ of Iron-Deficiency Anemia)

لقيثيح،ديدحلانميلاخلايعانصلابيلحلاوأ،مألابيلحىلعمهئاذغيفنودمتعينيذلا(رهشأ6-4رمعنم)عضرلالافطألا-1

.ةدالولانمرهشأ(6-4)دعبعيضرلامسجيف(ةدالولادنعًادجعفترم)ديدحلانوزخم

ديدحلانادقفةدايزو،(مدلايفمجحيفةدايزاهبحاصي)غولبلاةلحرملالخمسجلاةجسنأمجحةدايزببسبتاقهارملاتايتفلا-2

.(Menses)ثمطلامدعم

ضرملاو،ريساوبلاو،نولوقلاناطرسو،ةحرقلا:لثم)ضارمألاضعببةباصإلاءاّرجمدلانمةريبكةيمكنودقفينيذلاصاخشألا-3

.ريساوبلاو،ضيحلاو،سافنلاو،ثمطلاطرفو،ةيحارجلاتايلمعللةجيتنمدلانمةريبكةيمكنادقفو)(ثيبخلا

.ءاعمألارادجلالخديدحلاصاصتمالدعميفًاضافخنابّبسُتيمضهلازاهجلايفًاضارمأنوناعينيذلاصاخشألا-4

.كامسألاوأ،بيلحلاوأ،ضيبلاوأ،نجاودلاوأ،موحللانولكأيالنيذلاتخيلانويتابنلا-5

.نينجلاوةميشملاويدثلانوكتةلحرمبّرمتو،مدلامجحدايدزايناعتيتلالماحلاةأرملا-6

وأ،(Hookworm)(ةيفاطخلا)ةيصاشلاةدودلاوأ،(Malaria)ايرالملاوأ،(Schistosomiasis)ايسراهلبلابنوباصملاصاخشألا-7

Anemia)ةيلجنملاايمينألا Cell Sickle)،ايميسالثلاوأ(Thalassemia).

.ا.ا
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تاباصإلا:لثم،ءاعمألارادجلالخديدحلاصاصتمالدعمنمضفختيمضهلازاهجلايفتابارطضابنوباصملاصاخشألا-8

.ينهدلالاهسإلاو،نمزملالاهسإلاو،ةنمزملاةيموثرجلاتاباصإلاو،ةيوعملاتايليفطلابةديدشلا

.تالاسكوألاو،تافسوفلاو،(Phytate)تاتيفلاو،(Tannins)نيناتلاتابكرمبةينغلاةيذغألالوانتيفنوطرفينيذلاصاخشألا-9

Formsمسجلايفديدحلاروص of Iron in Body

:يتأياميفمسجلايفديدحلااهبدجوييتلالاكشألالامجإنكمي

.يميهريغديدحىلعيوتحيوهو،اهعيمجمسجلاايالخىلإديدحلالقنيهنأل؛لقانلانيتوربلاىّمسُي:نيريفسنارتلا•

Hemoglobinand(نيبولجويملاونيبولجوميهلا• Myoglobin):ءارمحلامدلاايالخنيبولجوميهيفمسجلاديدحنم%70دجوي

(RBC)،يميهديدحةروصبتالضعلانيبولجويميفهنم%5و.

Hemosiderinand(نيتيريفلاونيرديسوميهلا• Ferritin(:يميهريغديدحةروصبو،مسجلابديدحلانزاخميفامهنملكلــجوي.

،ماظعلاعاخنولاحطلاودبكلايفةداعنيتيريفلانّزخيو.مسجلايفةنزخملاديدحلاةيمكيلامجإنم%20هتبسنامنالكشيامهو

.طقفدبكلايفنيرديسوميهلانزخينيحيف

لمعتيتلاةدسكؤملاتاميزنإلابيكرتيفدجويو،مسجلاديدحيلامجإنم%5هتبسناملثمي:(Enzymaticlron)يميزنإلاديدحلا•

.زوكولجلانمةقاطلاقالطإىلع

Absorptionof)مسجلايفديدحلاصاصتما Iron in Body)

حوارتيو.ةيئاذغلامهتابجوطيطختبمامتهالانييتابنلاىلعمتحييذلارمألا،%5وحنبتاوارضخلاوبوبحلانمديدحلاصاصتمالدعمرّدقي

يميهلاريغديدحلاصاصتمالدعمحوارتينيحيف،(%23:طسوتملا)(%30–10)نيبةفلتخملاموحللايفيميهلاديدحلاصاصتمالدعم

.(%20–2)نيب(ةيتابنلاةيذغألايفدوجوملاديدحلا)

،(نجاودلاوكامسألاوءارمحلاموحللايفدجويصاخلماع)(MFP)ـلالماع:لثم،ديدحلاصاصتمالدعمنمنّسحُتةّدعلماوعدجوت

رادجلالخديدحلاصاصتماطبثتلماوعدجوتامك.(CaiPRatio)روفسوفلاىلإمويسلاكلاةبسنو،تايركسلاو،ةيوضعلاضامحألاو،جنيماتيفو

Tannicكيناتلاضمح)ياشلاو،ايوصلانيتوربو،ايوصلالوفو،كيلاسكوألاضمحو،(Phytates)كيتيفلاضمحو،فايلألا:اهنم،ءاعمألا Acid)،

.تارسكملاو،ةوهقلاو

لالخديدحلاىلإةجاحلادادزت،لاثملاليبسىلعف.ديدحلاصاصتمالدعميفرثؤتةيجولويسفلاصخشلاةلاحنأىلإانهةراشإلاردجت

يذلا(Ferritin)نيتاريفلاىوتسمضافخناىلإكلذببسىزعيو،ءاعمألارادجلالخهصاصتمالدعمةدايزىلإيدؤياّمم،ومنلاولمحلاةلحرم

.ديدحلاصاصتمالدعمعمًايسكعهتيمكبسانتت

ءاهتنادعبو.%10وحنبةيتابنلاوةيناويحلاةيذغألانمةفلتخمًاعاونأيوحتيتلاةيئاذغلاةبجولايفديدحلاصاصتمالدعمرّدقُي،ماعهجوبو

لكدّدجتتيتلاءارمحلامدلاايالخنيوكتلمزاللانيبولجوميهلاعينصتلماظعلاعاخنىلإمدلايفديدحلانم%10وحنبَحسُيصاصتمالاةيلمع

،قرعلايفدقفي%90لانمءزج)ءارمحلامدلاايالخعينصتيفًاقحالهمادختسالمسجلايفديدحلانزاخمىلإهنم%90هجتينيحيف،ًاموي120

.(دلجلاايالخو،لوبلاو

Measurementof)مدلايفديدحلاىوتسمسايق Iron Status)

:اهنم،ناسنإلامسجيفديدحلاىوتسمىلعلدتةديدعتارشؤمدجوت

ًاملع،ماريسلانمدحاورتيليللم/مارجونان12نملقأىلإمريسلانيتاريفىوتسمضفخني:(SerumFerritin(ماريسلانيتاريف–أ

رتيليللم/مارجونان(200–10)و،ماريسلانمدحاورتيليللم/مارجونان(400–15)نيبحوارتيلاجرلاىدليعيبطلاهاوتسمنأب

.ءاسنللمريس
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ًاملع،(%37-34)نملقأىلإ(مدلايفءارمحلامدلاايالخةبسن)تاركوتاميهلاةبسنضفخنت:(Hematocrit)تاركوتاميهلا–ب

.رثكأوأ%38ءاسنللو،رثكأوأ%44غلبتلاجرلاىدلةيعيبطلااهتبسننأب

،مدرتيليللم100/ًامارج(12-10)نملقأىلإمدلايفنيبولجوميهلاىوتسمضفخني:(Hemoglobin)نيبولجوميهلا-ج

نمًامارج(16-12)و،مدرتيليللم100/نيبولجوميهلانمًامارج(18-14)نيبحوارتيلاجرللهنميعيبطلاىوتسملاّنأبًاملع

.مدرتيليللم100/نيبولجوميهلانمًامارج(14-12)و،ءاسنللمدرتيليللم100/نيبولجوميهلا

TotalIron-Binding)ديدحلابطابترالاةعسعومجم-د Capacity:TIBC):ـلاعفتري(TIBC)(لقأوأ330:يعيبطلاىوتسملا)410ىلإ.

%20لاجرلليعيبطلاىوتسملا)لقأوأ%16ىلإنيريفسنارتلاعبشتةبسنضفخنت:(TransferrinSaturation)نيريفسنارتلاعبشت-ـه

.(رثكأوأ%15ءاسنللو،رثكأوأ

(Cubic Micron) ًابعكمًانوركيم80نملقأىلإ (MCV) ـلاضفخني : (Mean Corpuscular Volume :MCV ) يوركلامجحلاطسوتم–و

(ًابعكمًانوركيم87ءاسنللو،ًابعكمًانوركيم88لاجرلليعيبطلاىوتسملا)ءاسنلاولاجرلاىدل

تاركوتاميهلا

MCV=ـلx100

ءارمحلامدلاايالخددع

Preventionof)ديدحلاصقنايمينأنمةياقولا Iron-Deficiency Anemia)

:ةيتآلاحئاصنلاعابتابديدحلاصقنايمينأبةباصإلانمناسنإلاةياقونكمي

.ديدحلابمعدملايعانصلابيلحلاب(رهشأ6-4رمعدعب)عضرلالافطألاةيذغت-1

.طيقنتلابديدحلاتامغدمطقفمألابيلحىلعمهتيذغتيفنودمتعينيذلا(رهشأ6-4رمعدعب)عضرلالافطألاءاطعإ-2

ديدحللرداصماهفصوبهكاوفلاوتاوارضخلاوضيبلاوموحللاىلعدامتعالانأل،عضرلالافطأللديدحلابةمعدملابوبحلاميدقت-3

.هنمةيمويلاهتاجاحبعيضرلادادمإلفاكريغ

زبخلاو،خنابسلاو،تايلوقبلاو،مطامطلاو،كامسألاو،نجاودلاو،ضيبلاو،رقبلامحلو،دبكلا:لثم)ديدحلابةينغلاةيذغألارايتخا-4

.ثمطلاةرتفلالختاقهارملاتايتفلاةصاخةروصبةديفميهو،(لكأللةزهاجلاحمقلاحئارشو،رمسألا

نعركبملافشكللًارهش(12-9)نيبمهرامعأحوارتتنيذلالافطألل،مدلايفنيبولجوميهلاىوتسملةيلمعمصوحفءارجإ-5

ةصاخ،ديدحلانادقفلةبّبسُملاضارمألاةجلاعمو،هدعبولمحلالالخثمطلاطرفيناعتيتلاةأرمللةيرودصوحفلمعو،ضرملا

.عضرلالافطأللتاباهتلاببستيتلاكلت

.ديدحلاتامعدملماحلاةأرملايطاعت-6

.ءاعمألارادجلالخديدحلاصاصتمالدعمنمديزيهنأل:ثالثلاةسيئرلاتابجولاعمجنيماتيفلوانت-7

.ءاعمألارادجلالخديدحلاصاصتماقيعييذلاكيناتلاضمحىلعامهئاوتحال،ةوهقلاوياشلالوانتيفطارفإلامدع-8

ديدحلاصاصتماقيعيهنأل؛((EDTAكيلخلايعابرلانيمألايئانثلانيليثيإلاضمحيوحتيتلاةبلعملاةيذغألالوانتنععانتمالا-9

.يميهلاريغ



ةيجالعلاةيذغتلا588

Treatmentof)ديدحلاصقنايمينأةجلاعم Iron Deficiency Anemia)

:امه،(ًاعمنيتقيرطلامادختسانكمي)ديدحلاصقنايمينأةجلاعملناتقيرطدجوت

ديدحلابةينغةيئاذغةبجوطيطخت:ًالوأ

:يتأيامةبجولاهذهطيطختدنعىعاري

هذهو.تارّسكملاو،ةمغدملابوبحلاو،تايلوقبلاو،تاوارضخلاعاونأضعبو،ةعونتملاموحللاةصاخةديدحلابةينغلاةيذغألارايتخا-أ

:ديدحلابةينغةيئاذغةبجوطيطختدنعاهنمةدافتسالانكمييتلاقئاقحلاضعب

يميهلاديدحلاىلعاهئاوتحاىلإًارظن،ناسنإلامسجهيلإجاتحييذلاديدحللسيئرلاردصملاةعومجملاهذهّدَعُت،موحللاةعومجم-2

ىلإلصيلعفترملاهصاصتمالدعمبزيمتييذلا(يميهلاريغديدحلانم%60و،يميهلاديدحلانم%40نيبولجويملاونيبولجوميهلا)

اهلوانتلدعملقيالأبجييتلابولقلاوىلكلاودبكلاىلإةفاضإلاب،نجاودلاو،كامسألاو،ءارمحلاموحللاةعومجملاهذهلمشت.(%30

مسجلادمي(ًامارج90-60)اهنمةدحاوةبجولوانتّنإذإ،ديدحلابرداصملاىنغأنمفورخلاديكّدَعُتو.عوبسألايفةدحاوةّرمنع

.ديدحلانمتامارجيللم6.9وحنب

.ديدحلارصنعبةينفلارداصملالضفأنم(قوقربلاو،خوخلاو،شمشملاو،نيتلاو،بيبزلا:لثم)ةففجملاهكاوفلاّدَعُت:هكاوفلاةعومجم-3

رثكأديدحلانماهاوتحمنأل؛(ءالزابلاوايلوصافلا)تايلوقبلاوءاتكدلاءارضخلاتاوارضخلاىلعزيكرتلابجي:تاوارضخلاةعومجم-4
وم

.ىرخألاتاوارضخلايفاّمم

نمنابوك)بيلحلاةعومجمنمًايمويةلوانتملاةيمكلاليلقتبىصويالهنأالإ،ديدحلانمهاوتحميفًاريقفبيلحلاّدَعُي:بيلحلاةعومجم-5

.مويسلاكللسيئرلاردصملاّدَعُتاهنأل؛(امهلداعياموأبيلحلا

ةدايزنكمي،اذل،ةديجلاديدحلارداصمنماهلعجياهيمعدتةيلمعنأالإ،ديدحلابةريقفزبخلاةعومجمّدَعُت،بوبحلاوزبخلاةعومجم-6

ديدحلاىلعطقفيوتحتاهنأل؛ديدحللةديجرداصم(تاوارضخلاوهكاوفلاكلذكو)بوبحلاّدَعُتال،ماعهجوبو.اهنمةلوانتملاةيمكلا

يفديدحلابةينغلازبخلالئادبلثمتتو.ًاضيأ(زوليلسلا)فايلألاىلعو،(%4ًابيرقت)ءاعمألارادجلالخصاصتمالاليلقلايميهلاريغ

.ةمعدملاةنوركملاو،راطفإلابوبحو،معدملازبخلاو،رمسألازبخلا

ديدحلالخديو.ءاعمألارادجلالخديدحلاصاصتماىلعمسجلاةردقنمديزيهنأل،جنيماتيفىلعةيئاذغلاةبجولاءاوتحا-ب

Fer)(Ferric(كيديدحنويألاةروصبمسجلايفءاذغلاعم Iron(ضمحموقي،اذل؛ءاعمألارادجلالخهصاصتمانكمياليذلا

Ferrous)(Fer)زوديدحنويأىلإلّوحتلاىلعةدعملايفدوجوملاكيرولكورديهلاضمحةدعاسمب(جنيماتيف)كيبروكسألا Iron)

نمديزيجنيماتيفنأبًاملع،ءاعمألارادجلالخهرورملهسي(Complex)دقعمنيوكتلديدحلابجنيماتيفطبتريامك.صاصتمالللباق

.نيريفسنارتلانعديدحلالصفىلعدعاسيهنأل؛(لاحطلاو،مظعلاعاخنو،دبكلا:لثم)ةفلتخملامسجلاءاضعأيفديدحلانوزخم

لكشلارظنا،يمرهلاءاذغلادشرمبًاداشرتسا،غلابلاصخشللديدحلابةينغةيئاذغةبجوطيطختةقيرط(2-16)لودجلاحضويو

.(2-4)لودجلايفامكةيئاذغلالئادبلاعيماجمو،(1–4)

نكميامك.ةيذغألايفديدحلاوجنيماتيفةيمكديدحتل(لوألالصفلا،14–1)لودجلاو،(لوألالصفلا،6–1)لودجلاىلإعوجرلابجي

.جنيماتيفوديدحلانمةيذغألاىوتحمديدحتلءاذغلليئايميكلابيكرتلالوادجمادختسا

–4)رمعدعبةصاخ،ديدحلابًامعدمًابيلح(ةجاجزلابيلح)ةيعانصلاةعاضرلاىلعمهئاذغيفنودمتعينيذلالافطألاءاطعإ-ج

عضرلالافطألاومنلدعمنأبًاملع،ةرشابمةدالولادعبديدحلابةينغنوكتيتلامسجلايفديدحلانزاخمفازنتساىلإًارظن،رهشأ(6

.ًادجًاعيرسنوكيرهشأ(6-4)رمعدعب



Nutrition(مدلارقف)ايمينألاةلاحيفةيذغتلا16لصفلا in Anemia589

.غلابلاصخشللديدحلابةينغةيئاذغةبجو:(2-16)لودجلا

هورادتقالاوعارتخالاعون

(مارجيللم)(مارجيللم)

240 0.4 4 480 ةعومجم(. نهد%2)بيلحلانمنابوكه(ناتصح)بيلحلا

37 1 .1 50 ةعوجم. ةدحاوةضيب09(ناتصح)موحللا

طسهتملارقبلاهمتايقوأ4ه
300 3.8 120 وتملارقبلامحلنمتايقو

.نهدلا

.عايضختلاعالألابلا"/2ه"تاهابضخلاةع
75 1.5 16 75 ءارضخلاءالزابلانمبوكتاوارضخلاةعومجم

1 .1 20 122 مطامطلاريعنمبوك2ه.

0.7 20 50 قبط. سخةطلس •

180 0.4 32 100 2- 2

(رثكاوا

0.4 12 100 ةزوم. مجحلاةطسوتم •

0.4 3 100 ةحافت. مجحلاةطسوتم •

480 3.2 - 100 9- 9-

0.9 - 75 وهطملازرألانمبوك2ه.

1.3 - - حمقلازبخحئارشنمبوك09%
.لكاللزهاجلا

وأةدبزلانمةريغصقعالم3و"نوهدلاةعومجم

225 - - 15 .

. /* املا ىريبيرجر))5(

- - 15 ناتقعلم. ةرذلاتيزنمناتريغص •

1537 15.2 107 عومجملا

.تاوارضخلاهذهىدحإبسطاطبلالادبتسانكمي*

.تارعسلانمصخشلاتاجاحبءافولل(نوهدلاو،تايلحملاو،تايركسلا:لثم)ةيفاضإةيذغألوانتنكمي**

ديدحلاتامعدملوانت:ًايناث

:يه،ةّدعروصبصصختملابيبطلافارشإبمفلاقيرطنعىطعُتو،ايمينألابباصملاصخشللسيئرلاجالعلاديدحلاحالمأّدَعُت
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زوديدحلاتاتيربك–1

موي/تابح4ةّبح/ديدحلانمًامارجيللم0.3260
(Ferrous Sulffate)

صديدحلاتانوكولج-2

موي/تابح(5-4)ةبح/ديدحلانمامارجيللم0.3240

(Ferrous Gluconate)

ديدحلاتارامويف-3

موي/تابح(3-2)ةبح/ديدحتامارجيللم0.32105

(Ferrous Funmarate)

صنيسيلجوريفلاتاتيربك-4

موي/تابح5ةبح/ديدحلانمامارجيللم0.2540
(Ferroglycine Sulfate)

اهلوانتدنعربكأنوكياهصاصتمالدعمنأبًاملع،تاقياضمةيأثودحلًابنجتةرشابمةيئاذغلاةبجولادعبركذلاةفنآلارصانعلالوانتبحَصنُي

.ماعطلانمةيلاخةدعملانوكتنيحًاعفترمنوكيديدحلاصاصتمالدعمنأل،تابجولانيب

ةدايزلةيرورضلاديدحلاتامعدمديدحلاصقنايمينأبباصملاحنمبجي،ديدحلابةينغلاةيذغألالوانتبناجبهنأًافنآركُذاّممحضتي

غلابلاصخشلًلايموياهبىصوملاةعرجلارّدقتو.مسجلايفةفزنتسملاديدحلانزاخمءلمو،مدلايفءارمحلامدلاايالخونيبولجوميهلاىوتسم

انههركذردجياّممو.ءالتمالابديدحلانزاخملحامسللًارهش(12-6)ةّدمزوديدحتاتيربكةروصبديدحلانمًامارجيللم(240-150)وحنب

ىوتسمضفخنييئاللالماوحللةصاخ،ديدحلاتامعدمءاطعإبجييأ،ايمينألاةجلاعميفديفيالاهدحوديدحلابةينغلاةيذغألاىلعدامتعالانأ

ديدحلاتامغدمعمجنيماتيفلوانتبىصويامك.لمحلانمثلاثلاويناثلانيثلثلالالخمدرتيليللم100لكلًامارج11ىلإنهيدلنيبولجوميهلا

ةروصبدوجوملاديدحلانم%20وحنصتميديدحلاصقنايمينأبباصملاّنأنّيبتدقو.ءاعمألارادجلالخديدحلاصاصتمالدعمةدايزلكلذو

لوانتقيرطنعمهتجلاعمنكميهنإف،ضرملااذهبنيباصملالافطألاصخياميفو.ًايمويًامارجيلم(50-40)صتمييأ:زوديدحلاتاتيربك

.ًايمويتارمثالثةريغصةقعلم(2-1)يأ،مسجلانزونممارجوليكلكلتامارجيللم(5-3)لدعمب،بارشةروصبديدحلاتامعدم

ديدحلاىصقتايمينأىضرملحتاصتوةمهمةيتاذغتامولعم

(Dietary Information and Advices Related to Iron Deficiency Anemia)

.تاتيفلادوجوىلإًارظن:ضفخنمهصاصتمالدعمنكلو،ديدحلانمةريبكةيمكىلعةلماكلابوبحلايوتحت-1

.ثمطلامدنمةريبكةيمكندقفييئاللاءاسنلانيبةصاخ،ملاعلايفًاراشتناايمينألاعاونأرثكأنمديدحلاصقنايمينأّدَعُت-2

اذهدعيالةدعملايفHCIضمح)ةيوضعلاضامحألاو،جنيماتيف:اهنم،ديدحلاصاصتمالدعمنمديزتةديدعلماوعدجوت-3

.(كامسألاونجاودلاوموحللايفدجويلماع)(MPE)ـلالماعو،تايركسلاو،(ايوضعضمحلا

يف)كيناتلاضمحو،(تاوارضخلايف)تالاسكوألاو،(ةيئاذغلافايلألايف)تاتيفلا:اهنم،ديدحلاصاصتمافعضتلماوعدجوت-4

نيناتلاتابكرمو،مويسلاكلاو،زينغنملاو،كنزلا:لثم،ةيندعملارصانعلاضعبمادختساطرفو؛ةضومحلاتاداضمضعبو،(ياشلا

(Tannins)(ةوهقلاوياشلايف).

(ةقيقدلاءاعمألا)يمضهلازاهجلايفةيناويحلاةيذغأللهصاصتمالدعمنأالإ،ةيتابنلاةيذغألاوةيناويحلاةيذغألايفديدحلادجوي-5

.(%10-5)ةيتابنلاةيذغأللهصاصتمالدعمنم(%30-20)ىلعأنوكي

مسجلانزاخمءلميف،(ًاعمنينثالاوأ،ديدحلاتامغدموأ،ءاذغلابءاوس)ديدحلاصقنايمينأةجلاعمنميساسألافدهلالثمتي-6

.طقفاهتجلاعمبءافتكالامدعو،ايمينألابةباصإلاببسنعثحبلاو،ديدحلارصنعب(عاخنلاو،لاحطلاو،دبكلا)

.ةدعملاجيهتنودةلوليحللكلذو،ًايمويتارمثالث،(لكألاعم)تابجولانيب(يوضعلاريغديدحلا)ديدحلاتامعدملوانتبىصوي-7
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،يعيبطلاهاوتسمىلإمدلانيبولجوميهعفتريثيح،عيباسأ(3-1)لالخديدحلاتامغدمبةجلاعمللباصملاصخشلابيجتسي-8

:ًارهش(12-6)ةّدمديدحلاتامغدملوانتيفرارمتسالابجي.ىرخألاضرملاضارعأيفتختو،ءارمحلامدلاايالخددعدادزيو

ينعياذهف،ديدحلاصقنايمينأةجلاعمديدحلاتامغدمعطتستمللاحيفو.ءالتمالابمسجلايفديدحلانزاخمبحامسللكلذو

،(Celiac)كايلسلاو،ينهدلالاهسإلاك،امضرمةجيتنءاعمألارادجلالخديدحلاصاصتمامدعوأ،مسجلايفديدشفيزندوجو

نوكتدقيذلانقحلاقيرطنعديدحلاضيرملاءاطعإةلاحلاهذهيفبجيو،ةيحصةقيرطبديدحلاتامغدمضيرملالوانتمدعوأ

.رثكأتافعاضمهل

لوانتمدعلاحيفةصاخ،ديدحلاصقنايمينأبةباصإلا،تاعمتجملاضعبيف،ةبراقتمدّدُملالخءاسنللرّركتملالمحلابّبسي-9

.ةيئاذغلاةفاقثلافعضنعًالضف،لمحلانمثلاثلاثلثلالالخديدحلاتامعدملماحلاةأرملا

.تاديبلوفسوفلاةدامدوجوببسبضفخنمءاعمألارادجلالخهصاصتمالدعمنكلو،ديدحلابًاينغضيبلارافصّدَعُي-10

Calculationof)ةيتاتغلاةبجولانمةصتمملاديدحلاةيمكباسح Iron Absorbed from Meal)

:يهو،ةيئاذغلاةبجولانمةصتمملاديدحلاةيمكباسحدنعرابتعالايفذخؤتلماوعةثالثكانه

.ةيئاذغلاةبجولايفةدوجوملايميهلاريغويميهلاديدحلاةيمك(أ)

.ةيئاذغلاةبجولااهيوتحتيتلاجنيماتيفةيمك(ب)

.صخشلااهلوانتيتلانجاودلاوكامسألاوءارمحلاموحللاةيمك(ج)

.ةيئاذغلاةبجولانمةصتمملاديدحلاةيمكريدقتدنعطسوتممسجلايفديدحلانوزخمنأضرتفي

:لاثم

موحللا)ًامارجيللم152ديدحلانمًايمويهلوانتامعومجمّنأنّيبتو،(2-16)لودجلارظنا،ديدحلابةينغةيئاذغةبجوغلابصخشلوانت

هصتمملايميهلاريغديدحلاويميهلاديدحلاةيمكىهامف،تامارجيللم107جنيماتيفنمو،(تامارجيللم10.3ىرخألاةيذغألاو،تامارجيللم4.9

؟ةيئاذغلاةبجولانم

:لحلا

.تامارجيللم4.9=ةيناويحلاموحللانمديدحلاةيمك

:ّنإف،يميهديدحةيناويحلاموحللانم%40نأامبو

.مارجيللم1.96=0.40×4.9=ةبجولايفيميهلاديدحلاةيمك–

.تامارجيللم10.3=ىرخألاةيذغألانميميهلاريغديدحلاةيمك–

.مارجيللم2.94=0.60×4.9=ةيناويحلاموحللانميميهلاريغديدحلاةيمك–

.ًامارجيللم13.24=294+103=ةبجولايفيميهلاريغديدحلاةيمكعومجم–

.تامارجيللم107=ةبجولايفجنيماتيفةيمكعومجم–

:يتآلاىلعًءانبيميهلاريغديدحلاصاصتماىوتسمديدحتنكمي

ةبسنّنإف،(ًامارج30)ةدحاوةيقوأنملقأ(MFPـ)لاةيمكتناكوأ،ًامارجيللم25نملقأةبجولايفجنيماتيفةيمكتناكاذإ•

.(ضفخنم)%3نوكتيميهلاريغديدحلاصاصتما
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Oـلاةيمكوأ،ًامارجيللم(75-25)نيبةبجولايفجنيماتيفةيمكتحوارتاذإ(MFP)صاصتماةبسنّنإف،تايقوأ(3-1)نيب

.(طسوتم)%5نوكتيميهلاريغديدحلا

Oـلاةيمكتناكوأ،ًامارجيللم75نمرثكأةبجولايفجنيماتيفةيمكتناكاذإ(MFP)ديدحلاصاصتماةبسنّنإف،تايقوأ3نمرثكأ

.(عفترم)%8نوكتيميهلاريغ

.(ًادجعفترم)%23يهيميهلاديدحلاصاصتماةبسن•

اذإاّمأ،ةعفترمنوكتيميهلاريغديدحلاصاصتماةبسنّنإف،ًاطسوتمامهالكناكوأ،ًاعفترم(MFP)ـلاوجنيماتيفنملكناكاذإ•

.ةطسوتمنوكتصاصتمالاةبسنّنإف،ًاطسوتمامهدحأناكو،عفترمريغامهالكناك

:نذإ

.(%8)ةعفترمهالعألاثملايفيميهلاريغديدحلاصاصتماةبسن–

.تامارجيللم1.06=0.80×13.24=ةبجولايفةصتمملايميهلاريغديدحلاةيمك–

.مارجيللم0.45=0.23×1.96=ةبجولايفةصتمملايميهلاديدحلاةيمك

.مارجيللم1.51=0.45+1.06=صتمملايميهلاريغويميهلاديدحلاعومجم–

ديدحللةحرتقملاةيئاذغلاتاررقملاديدحتسسأ

(Howthe Recommended Dietary Allowance for Iron is Calculated)

:ديدحلل(RDA)ةحرتقملاةيئاذغلاتارّرقملاباسحدنعاهتاعارميغبنييتلاقئاقحلاضعبيتأياميف

.مويلكلمارجيللم0.5=دلجلانمو،لوبلايفدوقفملاديدحلا•

.مويلكلمارجيللم0.5=ومنللمزاللاديدحلا•

.مويلكلمارجيللم0.5=ايمويثمطلامديفدوقفملاديدحلا•

:نذإ

.مويلكلمارجيللم1=0.5--0.5=غلابلالجرلاتاجاحعومجم–

.مويلكلمارجيللم1.5=0.5+0.5+0.5=عضرملاوةقهارملاوةغلابلاةأرملاتاجاحعومجم–

ةيئاذغلاةبجولايفديدحلانم(10×1)تامارجيللم10ىلإًايمويجاتحيلجرلاّنإف،%10وهديدحلاصاصتمالدعمطسوتمنأامبو

(RDA،1989م).ًايمويديدحلانم(10×1.5)ًامارجيللم15ىلإجاتحتفعضرملاوةقهارملاوةغلابلاةأرملااّمأ(RDA،1989م).

.يمرهلاءاذغلادشرمةقيرطمادختسابديدحلانماهتجاحلماكبةغلابلاةأرملاّدمتةلماكتمةيئاذغةبجوططخ

:2نيرمت

.يمرهلاءاذغلادشرمةقيرطمادختسابديدحلانم(تاونس10هرمع)لفطةجاحبيفتةلماكتمةيئاذغةبجوططخ
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NutritionofPatients)ةثيبخلاايمينألاىضرمةيذغت with Pernicious Anemia)

مدلاايالخماسقناىلعدعاستيتلا(DNA)ةيوونلاضامحألاعينصتليرورضلانيبنيماتيفصقنةجيتنةثيبخلاايمينألابصخشلاباصي

،(ةجضانريغ)مجحلاةريبكحبصتف،ءارمحلامدلاايالخماسقنامدعىلإيدؤيضامحألاهذهعينصتمدعّنإيأ،ماظعلاعاخنلخادءارمحلا

اهتدسكأوةيئاذغلارصانعلاضيأةيلمعلمزاللانيجسكألانمةريبكةيمكلمحىلعةرداقريغاهلعجياّمم،نيبولجوميهلانمةليلقةيمكيوحتو

.(ءاذغلاةدسكأ)

صاصتمالًايرورضّدَعُييذلا،يلخادلالماعللةدعملايفةيطاخملاةقبطلازارفإمدعببسبناسنإلامسجيفيبنيماتيفصقنثدحي

الل

رمعيفروكذلانمرثكأثانإلابيصيوهو،نيثالثلاوةسماخلانسلبقةثيبخلاايمينألاضرمبناسنإلاةباصإردنيو.ءاعمألايفنيماتيفلااذه

.ةنس(65–45)

PeopleatRisk)ةثيبخلاايمينألابةباصاللةضرعدارفألارثكأ for Pernicious Anemia)

.هتاجتنموبيلحلاو،ضيبلاو،كامسألاو،نجاودلاو،ءارمحلاموحللا:لثم،ةيناويحلاةيذغألانولوانتيالنيذلاتخبلانويتابنلا-1

.رمعلامّدقتعمءاعمألارادجلالخيبنيماتيفصاصتمالدعمضافخنانوناعينيذلانونسملا-2

.ةليوطةّدمتخبلاتايتابنلانمتاهمألابيلحبنوذغتينيذلاعضرلالافطألا-3

هليوحتةجيتنيبنيماتيفةيحاتإنمللقياّمم،ةدسكأللًاداضملمعييذلاجنيماتيفتامعدملوانتيفنوطرفييذلاصاخشألا-4

.ايجولويسفةطشنريغةروصىلإ

نيماتيفصاصتمالمزاللايلخادلالماعلازارفإيفةدعملارادجلشفينعياموهو،مهدعمنمريبكءزجلاصئتسانيذلاصاخشألا-5

.ءاعمألايفيب

ةباصإنوناعينيذلاكئلوأو،(يئاوتسالالاهسإلاو،يقالزنالاضرمو،يفئافللاضرم:لثم)ضارمألاضعببنوباصملاصاخشألا-6

.ةيطيرشلاةدودلالثمةيوعملاتايليفطلاضعببةديدش

SymptomsofPernicious)ةثيبخلاايمينألاضارعأ Anemia)

.ةثيبخلاايمينألاضرمبباصملاىلعرهظتيتلاضارعألازربأيتأياميف

.مدلايف(Macrocytes)ةجضانلاريغءارمحلامدلاايالخمجحربك-1

.مدلايفءاضيبلامدلاايالخونيبولجوميهلاىوتسمضافخنا-2

.فاطملاةياهنيفللشثودحىلإيدؤياّمم،ةيحطسلاباصعألامّدهت-3

.هتموعنوناسللارارمحأ-4

.(EpisodicDiarrhea)يضرعلالاهسإلاو،نزولانادقفو،ماعطللةيهشلانادقف-5

.ىمحلابةباصإلاو،نينيعلاقاقرزاو،دلجلانولبوحشو،(CheekBones)نيتنجولاماظعمجحربكو،يدامرلاىلإرعشلانولريغت-6
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صقنلاةلاحيفنيماتيفلاىوتسم

(900–200)نم:يعيبطلاعضولا)دحاورتيليللملكل(Picograms)ًامارجوكيب80نملقأىلإمريسلايفيبنيماتيفرادقمضفخني

لكلمارجيللم500ىلإلوبلايف(Methymalonic)كينولامليثملاضمحرادقمعفتريدقو،(مريسدحاورتيليللم/يبنيماتيف(Pg)مارجوكيب

.(ةعاس24/كينولامليثملاضمحنمًامارجيللم12:يعيبطلاعضولا)ةعاس24

Preventionof)ةثيبخلاايمينألانمةياقولا Pernicious Anemia)

يتآلاعابتابضرملااذهبةباصإلانمةياقولاناسنإللنكمي

،(ةطرفملاةرارحلابلماعمريغ)بيلحلاو،نبجلاو،ضيبلاو،موحللاو،يوالكلاو،ةدبكلا:لثم،يبنيماتيفبةينغلاةيذغألالوانت-1

.راحملاو

.ءاعمألارادجلالخنميبنيماتيفصاصتمالمزاللايلخادلالماعلازرفتيتلاةدعملارادجايالخةمالسنمدكأتلا-2

قيعييذلازورتنلاديسكأو،نيسياموينلاوBiguanides(4(:لثم،مسجلايفوابلنيماتيفصاصتماعمضراعتتيتلاةيودألاةفرعم-3

.ًايمويدحاومارجوركيملدعمب(يبنيماتيف)نيمألابوكونايسلاتامغدمغلابلاصخشلالوانت-4

Treatmentof)ةثيبخلاايمينألاةجلاعم Prenicious Anemia)

:يتآلايفضرملااذهلةلعافلاجالعلاقئارطلثمتت

نقحلاتارمددعللقيةلاحلانّسحتدعبو.عوبسأةّدمًايمويلضعلايفيبنيماتيفنممارجوركيم(1.5–1)وحنبضيرملانقح-أ

.رهشلايفةدحاوةّرمحبصيل

ًامارجوركيم250ىلإةعرجلاليلقتمث،لوألاعوبسألايفنيتّرملضعلايف12بنيماتيفنممارجوركيم100وحنبضيرملانقح-ب

رهشأ6لالخيبنيماتيفصقننمةجتانلاةيبصعلاضارعألايفتخت،ماعهجوبو.ةيعيبطةيربخملامدلاةروصحبصتنأىلإًايعوبسأ

.نيتوربلاو،جنيماتيفو،ديدحلاو،اهبنيماتيفنماهاوتحميفةينغ،مضهلاةلهس،ةفيفخةيئاذغتابجوضيرملاءاطعإ–ج

ًءانبمدلقنىلإجاتحيدقو،ديدحلاتامعدمىطعيهنإف،نيبولجوميهلاعفرلمزاللانيبنيماتيفلضيرملاةباجتسامدعلاحيف-د

.بيبطلارارقىلع

Dietaryinformation)ةثيبخلاايمينألاىضرملحتاصتوةمهمةيتاذغتامولعم Related to Prenicious Anemia)

:ضرملااذهبنيباصملاديفتيتلاحئاصنلاوقئاقحلازربأيتأياميف

.يبنيماتيفنماهبسأبالتايمكعينصتةظيلغلاءاعمألاايريتكبعيطتست-1

نعلوؤسملايلخادلالماعلا(بايغ)صقنامنإو،ةثيبخلاايمينألابةباصإلاببسيالءاذغلايفيبنيماتيفصقّننأًايملعتبث-2

.ضرملااذهبةباصإللسيئرلاببسلاّدَعُييذلا،يبنيماتيفصاصتما

.يبنيماتيفنم(اهريغو،بوبحلاو،تايلوقبلاو،تاوارضخلا)ةيتابنلاةيذغألاولخت-3

ةباصإلاهبنجياّمم،(موي/مارجوركيم8.0–2.0)يبنيماتيفنمهتجاحلماكىلعمألابيلحبىذغتييذلاعيضرلالفطلالصحي-4

.ضرملااذهب
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اذهصقننكل،(ءارمحلامدلاايالخيفمخضتثودح)(AcidFolic)تالوفلاصقنضارعأويبنيماتيفصقنضارعأهباشتت

.يكوشلالبحلالالحناكلذكو،(MyelinSheaths)نيليملافلغللحتةصاخ،يبصعلازاهجلايفتاريغتثودحبزيمتينيماتيفلا

،عيباسأ(3-2)ةّدممفلاقيرطنعًايمويتالوفلانيماتيفنمدحاومارجيللمضيرملاءاطعإبتالوفلاصقنضارعأةجلاعمنكميو

،ةدبكلالثم،تالوفلابةينغلاةيذغألالوانتبىصويامك.ًايمويتامارجيلم(10-5)ىلإلصتلتالوفلاةعرجةدايزبمهضعبحصنيو

وحنبصخشلاّدميدحاوبوك)لاقتربلاريصعو،زوملاو،ةلوارفلاو،تفللاو،يلوكوربلاو،ءارضخلاةيقرولاتاوارضخلاو،يوالكلاو

ىلإةفاضإلاب،مدلانيبولجوميهنيوكتىلعةدعاسمللديدحلاتامعدمضيرملاءاطعإكلذبحاصيو.(تالوفلانممارجيللم100

.ةيناويحلاةيذغألاةصاخ،(Folate)تالوفلانيماتيفبةينغةيئاذغتابجولوانت

Diphyllobothrium)ةيطيرشلاةدودلابةباصإلايدؤت latum)–نيماتيفصتمتو،ةقيقدلاءاعمألانميولعلاءزجلايفشيعتيتلا

.ةثيبخلاايمينألابةباصإلاىلإ–يب

يايبوييبيج

-6





/لصفلا

Nutritionسترقنلاىضرمةيذغت of Gout Patients

لخدلاتاذتاعمتجملايفهثودحرثكيو،ناسنإلااهفرعيتلاضارمألامدقأدحأسرقنلاضرّمدَعُي

(Purine)نيرويبلابكرماضيأةيلمعيفبارطضاوللخثودحةجيتنضرملااذهبصخشلاباصيو،عفترملا

ضمحلاحالمأبيشرتو،مدلايف(كيلوبلاضمح)كيرويلاضمحىوتسمعافتراىلإيدؤياموهو،مسجلايف

TophiorSodium((مويدوصلاتاروي)يلوبلا Urates(اّمم،ةجسنألالوحو،فيراضغلاو،ةريغصلالصافملايف

.لصافملاباهتلاببسي

صلختيميلسلاناسنإلاّنأبًاملع،كيرويلاضمحنمصلختلاىلعةردقلامدعًابلاغسرقنلاىضرميناعي

كيرويلاضمحنممسجلالئاوسنوزخمرّدقيو.نيتيلكلاقيرطنعًايمويضمحلااذهنممارجيللم700وحننم

.سرقنلاضرمبةباصإلالاحيفًافعض(15-3)ىلإنوزخملااذهعفتريو،مارجيللم1000وحنب

،نيثالثلاوةسماخلانسدعبةصاخ،(%10)ءاسنلانمرثكأ(%90)لاجرلاةداعسرقنلابيصي

ةيوونلاضامحألانيوكتيفلخدتتانيرويبلاّنأانههركذردجياّممو.ثمطلاعاطقنادعبًابلاغةأرملاهبباصتو

(NucleicAcids)نينجو،تايلوقبلاو،خملاو،يوالكلاو،ةدبكلا:لثم،ةيتابنلاوةيناويحلاةيذغألايفرفاوتتيتلا

.كمسلاضيبو،نيدرسلاو،حمقلا

Symptomsof)سرقنلاضرمضارعأ Gout)

:يتآلايفضارعألاهذهلثمتتو،(Arthritis)لصافملاباهتلاضرمضارعأسرقنلاضرمضارعأهبشت

نوكتو،لجرلاىلعأىلإملألارارمتساعمنوكسةرتفهبقعت،مدقلاماهبإعبصإيفديدشملأثودح-1

ةبيرقلاماظعلاوفيراضغلايفملأثدحيامك.لصافملاباهتلايفلاحلاوهاّممرثكأملألاةّدش

تاّرمملألاتابونرّركتتو،جالعلامدعةلاحيفةّدععيباسأملألاتابوندادزتّمث،مايأةّدعةيادبلا

.ةنسلايفةّدع

حالمأبسرتنأتاساردلاتتبثأدقف.(Hyperuricemia)مدلايفكيرويلاضمحىوتسمعافترا-2

ىلإةفاضإلاب،ديلاماظعةصاخ،اههّوشتوماظعلاكتهتىلإيدؤيلصافملايفكيرويلاضمح

مدهيو،مسجلايفاهفئاظوءادأىلعاهتردقفعضياّمم،ةيلكلايفتايصحثودحلامتحا

.اهتجسنأ
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Diagnosisof)ىسرقنلاضرمصيخشت Gout)

كيرويلاضمحتايوتسملنايبيتأياميفو.مدلايفكيرويلاضمحىوتسمعافتراىلعةّدعتاونسّيضُمدعبسرقنلاضرمضارعأرهظت

:مدلايف

.مدرتليللم100لكلتامارجيللم(5–25):مدلايفكيرويلاضمحليعيبطلاىوتسملا-أ

:سرقنلاضرمبةباصإلالاحيفمدلايفكيرويلاضمحىوتسم–ب

.مدرتليللم100لكلتامارجيللم6:لاجرلا•

.مدرتليللم100لكلتامارجيللم5.5:ءاسنلا•

نّوكتىلع(ةضومحلاعافترا)لوبلا(PH)ضافخنادعاسيثيح،نيرويبلابكرمضيأةيلمعنمنّوكتيكيرويلاضمّحنإف،ًافنآركذامكو

تايصحنّوكتىلعلمعي،لوحكلابرشوأموحللالوانتيفطارفإلاةجيتنكيرويلاضمحللوبلازارفإةدايزنأامك،ةيلكلايفكيرويلاضمحتايصح

،لوبلاةضومحةدايزىلإيدؤياّمم،(AcidAsh)يضمحلادامرلانمةريبكتايمكىلعيوتحتنيرويبلابةينغلاةيذغألانأتبثدقو.كيرويلاضمح

ىلعلمعيهنأل؛(نيمويوأ،مويلا)موصلابنجتسرقنلاىضرمىلعنيعتيهنأانههركذردجياممو.ةيلكلايفكيرويلاضمحللوبلازارفإةدايزو

.ضرملاةجلاعمىلعدعاسيهنأل،سرقنلاىضرمىلإةبسنلابًادجمهمرمأوهنزولاضفّخنأامك،مدلايفكيرويلاضمحىوتسمعفر

PeopleatRisk)سرقنلاضرمبةباصاللةضرعدارفألارثكأ of Gout)

.(ةيثارولماوع)سرقنلاضرمبةباصإلابيبطلااهخيراتلفحيتالئاعىلإنومتنينيذلاصاخشألا-1

.تاركسملايطاعتىلعنونمدملاصاخشألا-2

ًاللخوأ،(ةيقردلاةدغلاتابارطضاو،مدلاطغضعافتراو،نييارشلابلصتو،يركسلا:لثم)ىرخأًاضارمأنوناعينيذلاصاخشألا-3

.نيتيلكلافئاظويف

.نيرويبلابكرمبةينغلاةيذغألالوانتيفنوطرفينيذلاصاخشألا-4

.ةنمسلابنوباصملاصاخشألا-5

NutrientsNeeds)ةيتاتغلارصانعلانمىسرقتلاىضرمتاجاح of Gout Patients)

نوهدلا-1

وب

نوهدلاةيمكنوكتنأبجي،ىرخأةرابعبو.كيرويلاضمححالمأليعيبطلاجورخلاقيعتوأعنمتاهترثكنأل؛نوهدلالوانتنملالقإلابجي

.ةضفخنمةيئاذغلاةبجولاىف

تانيتوربلا-2

تيرع.(م*...همه**..هم*..1

لكلنيتوربمارج(1–0.8)وحنبرّدقتيهو،صقنوأةدايزنودنمنيتوربلانمةيمويلاهتجاحىلعسرقنلاضيرملصحينابجي

يفموي/امارج70-50)ةطسوتمنيتوربلاةيمكنوكتنأبجيفسرقنلاضرمل(ةمدقتملا)ةداحلاتالاحلايفاّمأ.مسجلانزونممارجوليك

.(ةيمويلاةيئاذغلاةبجولا

تارديهوبركلا-3

ضمحجارخإةيلمعطشنيتارديهوبركلالوانتنأتبثذإ،تارديهوبركلانمةقاطلانمهتاجاحةيقبىلعلوصحلاسرقنلاضيرمعيطتسي

.ةيئاذغلاةبجولايفتارديهوبركلاةيمكةدايزنيعتيهنإف،سرقنلاضرمل(ةمدقتملا)ةداحلاتالاحلاصخياميفو.مسجلانمكيرويلا
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تابورشملا-4

برشةرثكّنأنّيبتدقو.هكاوفريصعوءامةروصبًايمويلئاوسلانمتارتل3وحنبرشضيرمللنكميو،ًايمويلئاوسلابرشنمراثكإلابجي

.(Calculi) ةيلكلاةاصحنّوكتلدعمضفخىلعلمعتو،مسجلاجراخكيرويلاضمحزارفإىلعدعاستلئاوسلا

ضمحنابوذنمديزياّمم،لوبلاةيولقعفرىلعلمعي(TrisodiumCitrate)يثالثلامويدوصلاتارتسوأمويدوصلاتانوبركيبلوانتنأركذُي

،رمحألا)لخلاوةمضهملاتابورشملابرشنععانتمالاو،ةيداعلاهايملاوتانوبركيبلاىلعيوتحتيتلاهايملابرشبحَصنُي،اذل،لوبلايفكيرويلا

.ياشلاوةوهقلابرشمدعلضفيامك،(ضيبألاوأ

(Methy/xanthin)نيثنازليثيملابكرمىلعيوتحت،(ةوهقلاو،ياشلاو،الوكلاو،يسبيبلا:لثم)نييفاكاهيفيتلاتابورشملانأتبثدقو

ىلعمّرحملالوحكلابرشنأكلذىلإفضأ.مسجلايفكيرويضمحىلإلّوحتيال–علاطلانسحل–هنأالإ،تانيرويبلاةعومجمنّمدَعُييذلا

.ةداحلاسرقنلاتابونثودحنمديزينيملسملا

DietTherapy)ىسرقتلاىضرملةيتاتغلاةجلاعملا of Gout)

:يتآلايفضرملااذهلعجانلاجالعلالثمتي

ًارظن،ليحتسمهبشرمأوهنيرويبلانمةيلاخةيئاذغةبجوطيطختّنأبًاملع،نيرويبلانمًادجةليلقًابسنيوحتيتلاةيذغألالوانت-أ

.ًايموياهلوانتنيتلاةيذغألامظعميفنيرويبلابكرمدوجوىلإ

فدهبةليوطةّدمماعطلالوانتنععانتمالامدعو،ةنمسلايناعيناكاذإةيجيردتةروصبهنزوضفخسرقنلاضيرمىلعبجي-ب

.ضرملاةّدحنمديزيامم،مدلايفكيرويلاضمحىوتسملًاعافتراببسيكلذنأل،نزولاضفخةيلمععيرست

.مدلايفهاوتسمضفخو،لوبلاعمكيرويلاضمحجورخىلعدعاستيتلاةيودألافصولصصختملابيبطلاةراشتسا-ج

:يه،تاعومجمثالثىلإنيرويبلانماهاوتحملًاعبتةيذغألامسقت

:هاندأحضوموهامك(مارج100/مارجيللم1000–100)نيرويبلانمةعفترمتايمكىلعيوتحتةيذغأ-1

. (Anchovies) كمس( ةفوشنألا)ملبلا •

.(ءاسحلا)قرملا•

.(محللاةصالخ)قرملا•.خملاه

.(محللاءاسح)محللاقرم•.زولا•

.جاجدلاقرم•.محللاقرمةصلص•

.(Mackerel)ليركاملاكمسه.بلقلاه

.(Partridge)لَجَحلارئاطه.(نيدرسلاسنجنمكمس)ةكنرلاكمس•

.فاجلالوفلا•

.تايلوقبلا•.يوالكلاه

.ةنخدملاموحللا•.ةدبكلاو

.ىصخلا•.مورفملامحللا•

.ناسللاو(Mussels)رحبلاحلبه

.ىلحملازبخلا•.(بولاكسإلا)جاجدلاوأرقبلامحل•

.(Yeast)رئامخلاه

عفرىلعلمعتاهنأل،سرقنلاىضرملةمّدقملاةيئاذغلاتابجولانمىلوألاةعومجملايفةدراولااهعيمجةيذغألاءانثتسابجي:ةظوحلم

.ةتبلابنركلاوصمحلالوانتعنميامك.مدلايفكيرويلاضمحىوتسم
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:هاندأحضوموهامك(ماعطمارج100/مارجيللم100-9)نيرويبلانمةطسوتمتايمكىلعيوتحتةيذغأ-2

:(ىلوألاةعومجملايفدروامءانثتساب)موحللا-ب:تاوارضخلا-أ

.ةيرحبلاةيذغألاو،كمسلا•

.نجاودلا•.(Asparagus)سجرابسإلاه

.ءارمحلاموحللا•.ةرشقملاريغايلوصافلا•

.تايرشقلاه.سدعلا•

.مورشملا•

.ءالزابلاو

.خنابسلا•

.طيبنرقلا•

ةدحاوةصحوأ،ةيناثلاةعومجملايفاهركذدراولاموحللانمًايموي(ًامارج90-60)ةدحاوةصحلوانتبسرقنلاىضرملحَمسُي:ةظوحلم

.ًايمويتاوارضخلانم(بوك2)

:هاندأحضوموهامكنيرويبلانم(راثآ)ًادجةليلقتايمكىلعيوتحتةيذغأ-3

(ةطسوتمتايمكب)معدملانيرجراملاوأةدبزلا•.(طقفضيبألا)معدملازبخلا•

ةيزاغلاتابورشملا•.ةبيرغلاو،كيكلا•

ليريسلاتاجتنم•.نبجلا•

ةوهقلاه.ةتالوكوشلاو

ةرذلازبخ•.(تاراهبلا)لباوتلا•

(ةليلقتايمكب)ةدشقلا•.ةلماكلاريغبوبحلا•

(ركسوضيبوبيلحجيزم)درتسكلا•.ضيبلا•

هكاوفلاوه.(اهنمليلق)نوهدلا•

.ةيرطعلاباشعألاه.نيتاليجلاتايلحم•

.بيلحلا•.ةظوبلا•

.تارسكملاo.ةنوركملاه

.نوتيزلا•.(Oil)تويزلاه

.راشفلا•.تاللخملاه

OزرألاOحلملا.

.ياشلا•تايلحملاوركسلا•

.(ةيناثلاةعومجملايفدروامءانثتساب)تاوارضخلا•لخلاو

كيرويلاضمحضفخىلعلمعتاهنأاميسال،ًايمويةثلاثلاةعومجملايفةروكذملاةيذغألانميألوانتسرقنلاىضرمعيطتسي:ةظوحلم

.ةيباجيإةروصبمدلايف
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سرقنلاضرمةلاحيفاهلوانتعونمملاةيذغألاواهلوانتحومسملاةيذغألا

(Allowed Foods and Prohibited Foods in Gout)

ادعام،(بيلحلاقوحسمو،ءاضيبلانبجلاو،لئاسلابيلحلا)اهعيمجبيلحلاتاجتنملوانتسرقنلاىضرمعيطتسي:هتاجتنموبيلحلا-1

.ريمختلاةقيرطبعونصملانبجلا

وحوب9-وح

يفو.ىلوالاةعومجملايفركذامءانثتساب،ضيبلاو،نجاودلاو،كامسالاو،اهعيمجموحللاعاونالوانتسـسرقنلاىضرملنكمي:موحللا-2

نبجلاسرقنلاىضرمتابجويفنيتوربلاردصمنوكينألضفيو،نيدرسلاو،تايرشقلاو،غراوفلاو،شوركلالوانتةتبلاعنمي،لباقملا

.ةيوونلاتانيتوربلانمةليلقتايمكىلعاهئاوتحاىلإًارظن،ضيبلاوبيلحلاو

يفدروامءانثتساب،(سدعو،ءالزابو،ةفاجايلوصاف)تايلوقبلاو،اهعيمجتاوارضخلاعاونألوانتسسرقنلاىضرملنكمي:تاوارضخلا-3

.ركذلاةفنآلاىلوألاةعومجملا

،يفسويلاو،لاقتربلا:لثم،تايضمحلاكلذكو،اهرئاصعوةجزاطلاهكاوفلاعاونأفلتخملوانتسرقنلاىضرمعيطتسي،هكاوفلا-4

.تورفبيرجلاو

سطاطبلاو،كيكلاوبوبحلاتاجتنمو،(صمحملازبخلاو،ةنوركملاوزرألا)بوبحلاعاونأفلتخملوانتبحَمسُي:زبخلاوتايوشنلا-5

.ريمختلاةقيرطبةعنصملاتاجتنملاو،ةريمخلاو،لماكلازبخلابنجتلضفيو.طقفةيلقملا

يعيبطلاجورخلاقيعتاهنأل،ةدبزلاوتويزلاونوهدلاعاونأفلتخمنمةليلقتايمكلوانتسرقنلاىضرملنكمي،تايلحملاونوهدلا-6

،تايولحلاوتايبرملاولسعلاوركسلالوانتبحصنيو،زوجلاو،قدنبلاوزوللا:لثم،تارسكملالوانتًاضيأمهلنكمي.كيرويلاضمححالمأل

.واكاكلاوأةتالوكوشلابةينغلاتايولحلالوانتةتبلاعنمينكلو

ىسرقتلاىضرملنيرويبلانمىوتحملاةليلقةيئاذغةبجوطيطخت

(Planning of Low-Purine Dietfor Gout Patients)

ةيمكنوكتنأةاعارمعم،(1-4)لكشلارظنا،يمرهلاءاذغلادشرمىلإعوجرلابنيرويبلانمىوتحملاةليلقةيئاذغةبجوطيطختنكمي

.ةعفترمتارديهوبركلاةيمكو،(ةيمويلاتارعسلاعومجمنم%30)ةضفخنمنوهدلاةيمكو،(موي/ًامارج70-50)ةلدتعمةبجولايفنيتوربلا

ةيذغألابنجتمتحيام،ةداحلاضرملاتابونلالخةصاخ،نيرويبلاةليلقلاةيئاذغلاةبجولالوانتبمازتلالاساسرقنلاىضرمىلعنيعتي

يفةصاخ،ماعطلايفطارفإلابنجتًاضيأىضرملاءالؤهىلعنيعتي.ركذلاةفنآلاىلوألاةعومجملايفةحضوملااهعيمجةيتابنلاوةيناويحلا

.اهبحومسملاةعونتملاةيذغألانمةدودحمتايمكلوانتةلواحمو،ضرملاةّدحنمديزتيتلاةمختلابةباصإلانمةياقولل؛مئالولاوتابسانملا

يفًامارجيللم(150-100)نيبحوارتتنأبجي،داحلاسرقنلاىضرملةططخملاةيئاذغلاةبجولايفنيرويبلاةيمكنأانههركذردجياّممو

ةبجولًاجذومن(1–17)لودجلاحضويو.مويلايفنيرويبلانممارجيللم(1000-500)ىلعةداعيوتحتميلسلاصخشلاةبجونأبًاملع،مويلا

.سرقنلاىضرملنيرويبلاةليلقةلماكتمةيئاذغ
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سرقنلاىضرملنيرويبلاةليلقةيئاذغةبجوجذومت:(1-17)لودجلا

رادقملاوءاذغلاعون(ىصصحلاددع)لئادبلاتاعومجم

.مسدلاليلقلابيلحلانم(لم480)نابوك

.نبجلانم(ًامارج30)ةدحاوةيقوأ

.(ةوهطم)ايلوصافلانمدحاوبوك

.أنيماتيفلًاردصماهفصوبءارضخلاةطلسلانمبوك2

.مطامطلاريصعنم(لم120)بوك%2

.(ىرخأةقيرطبةّدَعُموأ)ةقولسمةدحاوةضيب

.(ًامارج60،ةدحاوةصح)جاجدلامحلحئارش

.ةدحاوخوخةبح

.لاقتربلاريصعنمبوك2

.زرألاوأةنوركملانمبوك/2

.ضيبألازبخلانمحئارش3

.ةرذلاحئارشنمبوك%4

.ىتابنلاتيزلاوأ،ةدبزلانم(ًامارج25–10)ةريغصقعالم(5–2)

.ةقاطلانممسجلاةجاحبءافولل(هكاوفلانيتاليجو،يلجلا:لثم)تايلحم

(صصح3)بيلحلا

(صصح4(تاوارضخلا

(ناتصح)موحللا

يبةح

ىرخاةيذغا

برًشاضيأنكمي.تابجولانيبتانوبركيبىلعيوتحتيتلاهايملاوأ،(هالعأركذامىلإةفاضإلاب)بيلحلاوأهكاوفلارئاصعبرشنكمي*

.مونلادنعةهكافلاريصعوبيلحلا

Preventionof)ىسرقتلاىضرمنمةياقولا Gout)

:ةيتآلاةيئاذغلاحئاصنلاعابتابسرقنلاضرمبةباصإلانمهسفنةياقوصخشللنكمي

.مدلايفكيرويلاضمحىوتسمعفرىلعلمعتاهنأل؛(ىلوألاةعومجملا)نيرويبلابكرمبةينغلاةيذغألالوانتيفطارفإلامدع-1

نزولاضفّخنإذإ،ةدعرهشأىدمىلعًايجيردتدئازلانزولانمصلختلاب؛ةنمسلاةجلاعمو،مسجلليلاثملانزولاىلعةظفاحملا-2

.صخشلايفابلسرثؤيدقعيرسلا
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.كيرويلاضمحنمةبسرتملاةيلكلاةاصح

ةيلمعنمللقياّمم،لوبلايفضمحلاىوتسمضفخىلعلمعتاهنأل؛تاوارضخلاوتايضمحلاوةجزاطلاهكاوفلالوانتنمراثكإلا-4

.كيرويلاضمحنّوكت

.تايوشنلالوانتنمراثكإلاو،تانيتوربلالوانتيفلادتعالاو،نوهدلالوانتنملالقإلا-5

.سرقنلاضرملسيئرلاجالعلاّدَعُييذلابسانملاءاودلافصولبيبطلاةعجارم-7

،مدلايفكيرويلاضمحىوتسمعافتراىلعلمعتاهنأل،اهعافتراعنموةيرودةروصبمدلايفنوهدلاىوتسمصحفىلعصرحلا-8

.نوهدلاعافتراريثأتسفنهلسيلفمدلايفلورتسلوكلاىوتسمعافتراىلإةبسنلاباّمأ.يلوبلازاهجلاوألصافملايفهبسرتو

ةبّبسُملاضارمألاةجلاعميفعارسإلاو،ةيضايرلانيرامتلاوةيدسجلاةطشنألاةسراممبسرقنلاضرمبباصملاصخشلاىلصويل،ماعءاجوبو

.(Myelofibrosis)ماظعلاعاخنفّيلتو،ةيفدصلاو،مدلاناطرسو،يولكلالشفلا:لثم،مسجلاةجسنأيفكيرويلاضمحىوتسمعافترال

،(RheumatoidArthritis)يمزيتامورلالصافملاباهتلاضرمضارعأ–امّدحىلإ–هباشتسرقنلاضرمضارعأنأانههركذردجياّممو

،باصعألاىلعًاطغضبّبسُياّمم،اهيفلئاوسلاعمجتببسباهخافتناو(اهرارمحا)لصافملايفباهتلاثودحبزيمتيريخألاىضرملانأبًاملع

ءاحنأفلتخميفديدشبعتو،هفارطأكيرحتيفةبوعصو،مونلانمظاقيتسالادنعركابلاحابصلايفةصاخ،لصافملايفمالآبباصملارعشيف

وهامكمدلايفكيرويلاضمحىوتسملعافتراثدحيالهنأالإ،ةداحلاتالاحلايفهمسجةرارحةجردعفترتدقو،ماعطللةيهشلانادقفو،مسجلا

.سرقنلاضرمةلاحيفلاحلا

تاعاسءانثأيفًايجيردتفخّيمث،حابصلايفًاديدشنوكيو،نيذخفلاو،نيتبكرلاو،نيقفرملاو،نيلجرلاونيديلالصافميفملألازكرتي

ةصاخ)تانيتوربلابةينغ(ةنزاوتم)ةلماكتمةيئاذغتابجولوانتيفيمزيتامورلالصافملاباهتلاىضرملةيئاذغلاةجلاعملالثمتتو.راهنلا

هنزوضفخيمزيتامورلالصافملاباهتلابباصملانيدبلاىلعنيعتيهنإف،سرقنلاضيرمىلإةبسنلابلاحلاوهامكو،مويسلاكلاو(كامسألا

:لثم)ةيولقلارئاصعلالوانتنأتاساردلاجئاتنترهظأدقو.عاطتسملاردقةيضايرلانيرامتلاوةيدسجلاةضايرلاةطشنألاةسراممو،ًايجيردت

ةضومحلاةلداعمىلعلمعتذإ؛ديتامورلاةصاخيلصفملامزيتامورلابنيباصملاصاخشألاًاريثكديفي(مطامطلاو،بنعلاو،رزجلاو،حافتلاريصع

ةيذغألالوانتنمراثكإلابمزيتامورلابنوباصملاصاخشألاىصوي،ًاماتخ.لصافملايفةمكارتملاتابسرتلانمصلختلاو،مسجلايفةعفترملا

.ليركاملاكمسو،كمسلاتيزو،نوملسلاو،نيدرسلا:لثم،3–اجيموأعوننمةينهدلاضامحألابةينغلا

يايبوييبيج
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نانسألاسوستوةيذغتلا

Nutrition and Tooth Decay: Dental Caries

نيبةيرمعلاتائفلافلتخمبيصيوهو،ملاعلايفًاراشتناةنمزملاضارمألارثكأدحأنانسألاسّوستّدَعُي

ةريزجو،ايقيرفإلامشو،وميكسإلا:لثم)ملاعلايف(ةلزعنملا)ةيئانلاقطانملاناكسنأنّيبتدقو.ناكسلا

ناكسلاءالؤهلاقتنانأالإ،نانسألاسّوستبةتبلانوباصيال،ةيعيبطءاوجأيفنوشيعينيذلاكئلوأو،(دنالنيرج

،ةيئاذغلامهتابجويفريغتثودحىلإكلذىزعيو.نانسألاسّوستبةباصإللمهضّرعُي(Civilized)ندملايفشيعلل

.اهيفةطيسبلاتايركسلاةبسنةدايزةصاخ

لازتامو،لافطألانيبةصاخ،ةيبرعلالودلايفًاراشتناضارمألارثكأدحأنانسألاسّوستىضرّمدَعُي

ضرملااذهراشتناةبسننأىلإةيملاعلاةحصلاةمظنمتايئاصحإريشتو.رمتسمديازتيفهبنيباصملادادعأ

يفو%3.4ندرألاوايروسيفو،%2.2يه،م1979ماعلةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملايفةنس12رمعنملافطألانيب

.(م1982ماع)%4.3برغملايفو،(م1981ماع)%2.6تارامإلا

ةروخنملانانسألاددع(D)فرحلثميثيح،(DMFـ)لاةبسنديدحتبنانسألاسّوستةجردسايقنكمي

(DecayedTeeth)،فرحو(M)ةدوقفملانانسألاددع(MissedTeeth)،فرحو(F)ةوشحملانانسألاددع

.(Filled Teeth)

Structureof)نسلليئانبلابيكرتلا Teeth)

.ةمئادلانانسألامسابنانسألاهذهفَرعُتو،نيرشعلاوةيداحلانسىتحوةرشعةعباسلانسيفاهرخآو،تاونس

،ًانسنورشعاهددعغلبيو،ًارهشرشعةتسورهشأةعبسرمعنيبةينبللانانسألاروهظةمئادلانانسألانّوكتقبسي

.مفلافيوجتلخادًاروهظةينبللانانسألارخآوهبانلاّنأبًاملع

.نانسألاتانّوكمفّرعتًالوأبجي،اهمهفوسّوستلاثودحةيفيكحيضوتل

:يه،تاقبطعبرأنمنانسألانّوكتت

(Enamel)انيملاةقبط-أ

ةقبطلاهذهزيمتت.مفلافيوجتلخادضيبأنولوحوضوبرهظتيتلا،نينسلانمةيجراخلاةقبطلايه

ءارجإبلطتياّمم،(سّوستلا)رخنلابباصتنيحاهسفنديدجتىلعةردقلااهلسيلنكلو،اهتوقواهتبالصب

%17ومويسلاك%37اهنم)ةيوضعلاريغداوملانم%99.5هتبسنامانيملاةقبطيوحت.روخنملاءزجللوشحةيلمع

.(Keratinنيتاريكلانيتورب)ةيوضعلاداوملانم%0.5و،(روفسوف
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(Dentin)جاعلاةقبط-ب

ّنأبًاملع،ةيجراختارثؤُملاهضّرعتدنعاهلزعو(Pup)بألاةقبطةيامحىلعدعاستيهوءانيملاةقبطتحتةرشابمةقبطلاهذهعقت

%77هتبسنامجاعلاةقبطيوحت.لقانلئاسىلعيوتحتتاونقربعةقبطلاهذهلالخلقتنت(ةرارحلاو،ةدوربلاو،ملألا:لثم)ةيجراخلاتارثؤملا

.(Collagenنيجالوكلانيتورب)ةيوضعلاداوملانم%23و،(روفسوف%12و،مويسلاك%45)ةيوضعلاريغداوملانم

(Cementum) طالملا)تنمسألاةقبط-ج(

.ةيومدةيعوأاهيفلجويالو،ماظعلااهبيكرتيفهبشتيهو،مظعلايفةرومغملانانسألاروذجتنمسألاةقبطيطغت

(Pulp)(نشلابلا)بألاةقبط-د

ديحولاءزجلاّنشلاّبلّدَعُيامك،ةيومدلاةيعوألاقيرطنعجاعلاةقبطيذغيوهفاذل،ةيبصعلاتاريعشلاوةيومدلاةيعوألابناشلاّبلىلتمي

صخشلارعشي،اذل.ةدوربلاوةرارحلاوملألابساسحإلالقنيفًالعافًاماهسإمهسُتباصعألانأركذي.ّنُسلامزلييذلاءاذغلاهلخادبيوحييذلا

.نسلايفتاقبطلاعباتت(1–18)لكشلاحضويو.باصعألاىلإسّوستلالوصوةلاحيفديدشملأب

Mahan):ردصملا &Escott-Stump,2008637ةحفص)

.نسلاءازجأ:(1-18)لكشلا

CausesofTooth)ناتسألاسوستبابسأ Decay)

.تاوجفلابءيلميرطجيسنىلإهلّوحيو،بلّصلاّنشلاجيسنيفرثؤييجراخلماعةجيتننانسألابيصييعضومضرموهنانسألاسّوست

ليلحتب،(StreptococcusMutans)ةيحبسلاايريتكبلااهمهأو،مفلايفةدوجوملاايريتكبلاموقتنيحنانسألاسّوستبلفطلاباصي،ىرخأةرابعبو

ىلعلمعت(كيفوريبلاضمحو،كيتكاللاضمحاهمهأ)ضامحأىلإىرخألاتارديهوبركلاو(زوكولجلاو،زوتكرفلاو،زوركسلاةصاخ)تايركسلا

.(سّوستلا)رخنلاثودحىلإيدؤياّمم،هتحتةدوجوملاىرخألانّسلاتاقبطونانسألاانيمةباذإ

ىلعاهدعاسيل(Plaque)كالبلاايريتكبلاجتنتامك.باصعأللرّسكتومّدهتثودحّمث،ُبَّللااهلوصوىلإسسؤستلاةيلمعرارمتسايدؤي

،ةيذغألاعاونأأوسأنميهو،(ليماركلالثم)تايركسلابةينغ(ةيغمصلا)ةقبدلاوةجزللاةيذغألانأانههركذردجياّممو.ّنُسلاحطسبقاصتلالا

قلطينأةرادجبتقحتساف،(رخنلا)سّوستلاثودحىلعاهتدعاسمو،تايركسلانممئادردصمبايريتكبلااهديوزتو،نانسألاباهقاصتلاىلإًارظن

ةيذغألثم)ركسلايوحتيتلاةعيرسلاةيذغألاوأ،(رئاصعلالثم)ةلئاسلاتايركسلاىلإةبسنلاباّمأ.(Cariogenic)ةسّوسُملاداوملامسااهيلع

ىلعةيوتحملاةيذغألاءاقبنأكلذىلإفضأ.ةقبدلاوأةجزللاةيذغألانمًاريثأتلقأاهنكل،نانسألاسّوستلةبّبسُملالماوعلانّمدَعُتف،(راطفإلا

تاميزنإلاةطاسوبةطيسبتايركسىلإاهمّدهتبّبسُي،ةليوطةّدممفلايف(Saltinesحلمملاتيوكسبلاو،سطاطبلاو،زرألاو،زبخلا:لثم)اشنلا

.سّوستلاثودحىلإيدؤييذلارمألا،ايريتكبلاةطاسوبضامحأىلإاهلّوحتّمث،مفلايفةدوجوملا
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ديزت)تايركسلانمةريبكتايمكلوانتيفنوطرفيلافطألاءالؤهكرتمدعينعيامنإ،تايركسلالافطألالوانتمدعينعيالًافنآركذامّنإ

ردصماهنأينعيام،تانيتوربلانماهولخو،تانيماتيفلاونداعملانمليلقلااهاوتحمبتايركسلازيمتتذإ؛(ةلوانتملاتارعسلاعومجمنم%10ىلع

.طقفةيرارحلاتارعسلابينغ

:يه،ةمهملماوعةعبرأرفاوتبلطتينانسألل(رخن)سّوستثودحّنأهالعأركذاّممحضتي

.ةيتارديهوبركداوموأ،تايركسدوجو-1

.(سناتويملا)ةيدوقنعلاايريتكبلالئاصفدحأدوجو-2

.نسلاحطسةمءالم-3

.سّوستلاثودحلمزاللاتقولارفاوت-4

،نيتوربلاو،تابوركيملانمةنّوكم،نوللاةميدع،ةجزل،ةيدوقنعةعومجميهو:ننسلاحطسىلعكالبلاةقبطنّوكتسسؤستلابحاصي

ضمحىلإتارديهوبركلاوتايركسلاليلحتبكالبلايفةدوجوملاايريتكبلاموقتمث،نّسلاحطسبةقبطلاهذهقصتلتثيح،ةدقعملاتارديهوبركلاو

نيرشعلالخ!؟؟ةسمخوحنىلإ(PH)ـلاةجردضفخىلإضمحلانّوكتيدؤيو.مويدعبًامويعستتتاوجفنيوكتو،نّسلاحطسليلحتىلعةردقهل

يفو،نانسألانيبو،روذجللةقصالملاحوطسلاو،ءاسلملاحوطسلا:يه،ّنُسلانمةفلتخمعضاوميفثدحيسّوستلاّنأركذي.ءاذغلالوانتنمةقيقد
:- اسهلاساينبمل-.الل-وحص...اساي.مههههه.هب

ّمث،نّوكتلابجارخلاأدبيثيح،(بللاباهتلا)ناشلابلىلإ(رخنلا)سّوستلالصينيحديدشلاملألابابلاغضيرملارعشيو.ناشلاقنعةقطنم

.ةفلتخملامسجلاءاضعأىلإميثارجلاهنمثعبنت

PeopleatRisk)ناتسألاسوستبةباصاللةضرعدارفألارثكأ for Tooth Decay)

هكاوفلاباسحىلعةتالوكوشلاو،ليماركلاو،تايولحلاةصاخ،تايركسلابةينغلاةجزللاةيذغألالوانتيفنوطرفينيذلالافطألا-1

؛ةلوانتملاتارعسلاعومجمنم%10ىلعديزتًايموياهنمةلوانتملاةيمكلاتناكاذإتايركسلالوانتيفًاطرفملفطلاّدَعُيو.تاوارضخلاو

.مويلكركسلانمامارج35نمرثكأيأ

ةينبلااهباسكإواهروطتونانسألاومنليرورضلامويسلاكلارصنعلسيئرلاردصملاّدَعُييذلابيلحلالوانتنعنوضرعينيذلالافطألا-2

.سّوستلاثودحىلعنسلاةوارطدعاست،ىرخأةرابعبو.سّوستللةمواقملاةبلّصلا

،كامسألاك،ةيرحبلاةيذغألاو،نجاودلاو،ضيبلا)رولفلابةينغلاةيذغألامهلوانتمدعلرولفلارصنعيفًاصقننوناعينيذلالافطألا-3

اذهنوبرشينيذلالافطألانأتاساردلاتتبثأدقف.(FluoridatedWater)ديرولفلاىلعيوتحييذلاءاملاوأ،(نوملسلاو،نيدرسلاو

ءامىلإفاضيرولفلانأركذي.يعيبطلاءاملانوبرشينيذلامهنارقأبةنراقم(%70-50)ةبسنبسّوستلابمهتباصإلامتحالقيءاملا

نمنانسألاةياقولنانسألانيجاعمىلإو،(ءامرتلارولفلانمدحاومارجيللم)(1PPM)ءامءزجنويلملكلدحاوءزجلدعمببرشلا

حلمعمدحتيهنأل؛نانسألاةبالصنمديزيرولفلاّنإف،اهعيمجلاوحألايفو.(FluorideTablets)بوبحةروصبهرفاوتنعًالضف،سّوستلا

.نانسأللسيئرلانّوكملاتيتابأيسكورديهلا

ةقللانيبتاوجفنّوكتىلإيدؤياّمم،ةثللًارومضتاباهتلالاهذهبّبستذإ:مافلاوةثللايفةرّركتمتاباهتلانوناعينيذلالافطألا-4

.سّوستلاثدحيف،ةيذغألااهيفمكارتتنّسلاروذجو

.مونلاىلإنودلخينيحةيركسلاليلاحملاوأبيلحلابةئيلمةيجاجزتاعضرمهلمّدقتنيذلالافطألا-5

تناكاملكو.سّوستلاثودحلامتحانمكلذديزيذإ،ًاقوقشوأًارفحيوحتو،ءاسلماهنأبةيجراخلامهنانسأةقبطزّيمتتنيذلالافطألا-6

.سّوستلابةباصإلالامتحانمكلذللققوقشلاورفحلاةليلقوءاسلمنانسألا

.(ةيثارولماوع)ضرملااذهبيبطلامهرسألجسلفحينيذلالافطألا-7
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Decaysymptoms)ناتسألاسوستضارعأ of Tooth)

:نانسألاسّوستبباصملاىلعرهظتيتلاضارعألازربأيتأياميف

.يجراخلانّسلاحطسىلعكالبلاةقبطنّوكت-1

.نسلاتاقبطيفلكآتثودح-2

.بصعلاىلإسّوستلالوصودنعديدشملأبروعشلا-3

.جارخلانّوكت-4

PreventionofTooth)نانسألاسوستنمةياقولا Decay)

:ةيتآلاحئاصنلاعابتابنانسألاسّوستبةباصإلانمهسفنيقينأصخشللنكمي

ًارودبعلييذلارولفلابمعدملانوجعملاوةاشرفلالامعتسابكلذو،ةيئاذغةبجولكدعبةيرودةروصبنانسألافيظنتىلعصرحلا-1

تايضمحلارئاصعةصاخ،تابجولانيبةلئاسلاةيركسلاةيذغألالوانتدنعمفلاةضمضمبىصويو.سّوستلانمنانسألاةياقويفًامهم

.ةيزاغلاتابورشملاو،(يفسويلاو،تورفبيرجلاو،نوميللاو،لاقتربلاريصع)

حلم)نانسألانيوكتيفلخديهنأل:(ًايمويباوكأ3-2)هتاجتنموبيلحلاةصاخ،روفسوفلاومويسلاكلابةينغلاةيذغألالوانتبمامتهالا-2

،كامسألاو،ةدبكلاو،ضيبلاو،كمسلاتيزو،دنيمايتفبمعدملابيلحلا:لثم)دنيماتيفبةينغلاةيذغألاكلذكو،(تيتابأيسكورديهلا

.ناسنإلليمضهلازاهجلايفروفسوفلاومويسلاكلاصاصتماىلعدعاسيهنأل،(ةدبزلاو

حلمعمدحتيرولفلانأل،خنابسلاو،(نوملسلاو،نيدرسلاو،كامسألا)ةيرحبلاةيذغألالثم،رولفلابةمعدملاةيذغألالوانتبمامتهالا-3

سّوستلسيئرلابّبسُملا)ايريتكبلاطاشنطبثُيهنأامك،ةوقلاوةبالصلااهبسكييذلانانسأللسيئرلانّوكملاتيتابأيسكورديهلا

.ضامحأىلإتارديهوبركلاوتايركسلاليوحتىلعلمعتيتلا(مفلالخادنانسألا

قصتلتاهنأل؛(اهلثاميامو،ةتالوكوشلاو،تايولحلاو،ليماركلا:لثم)تايركسلابةينغلاةجزللاةيذغألالوانتيفطارفإلانملافطألاعنم-4

نانسألافيظنتمتحياموهو.نانسألارخنىلعلمعتضامحأىلإلّوحتتيتلاتايركسلانمرمتسمردصمبايريتكبلاّدمتو،نانسألاب

.ةيذغألاهذهلوانتدعبةرشابمةاشرفلاب

نكميو،تابوركيملاةطاسوبمفلايفللحتللةلباقلا(زوكولجلاو،زوتكرفلاو،زوركسلا)ةيوضعلاتايركسلايوحييذلانابللاغضمبنجت-5

نأامك.ًافنآركذامكسّوستلانمةياقولايفةيلعافبمهسييذلاباعللازارفإاهزفحىلإًارظن،ةيعانصتايلحميوحييذلانابللاغضم

.ةيوضعلاضامحألاىفلاحلاوهامكتابوركيملاةطاسوبضامحأىلإلّوحتتالةيعانصلاتايركسلا

نيماتيفبنانسألادادمإلةمزاللاتايضمحلاو،نانسألاومنلةيرورضلاموحللاىلعيوتحت،ةيمويةنزاوتمةيئاذغتابجولوانتىلعصرحلا-6

ةيقرولاتاوارضخلاومفلايفةجسنألاءانبلةمزاللاةبكرملابتانيماتيفةعومجمبمسجلاّدملةيرورضلاةلماكلابوبحلاو،ةدبكلاو:ج

لوانتنأتبثدقو.انيملاةقبطنيوكتلمزاللاأنيماتيفبمسجلادادمإلةيرورضلاضويبلاو،ةدبكلاو،ءارفصلاهكاوفلاو،ءارضخلا

اياقبمكارتنمللقيو،نانسألافيظنتىلعدعاسي(ةلماكلابوبحلاو،رمسألازبخلا:لثم)فايلألابةينغلاةيذغألاوهكاوفلاوتاوارضخلا

.اهيلعماعطلا

اياقبنممفلالسغيفةيلعافبمهسييذلاباعللانمةريبكةيمكزارفإزفحيكلذنأل،مفلالخادًاديجماعطلاغضمىلعصرحلا-7

.سّوستلانمنانسألاةياقوو،ماعطلا

لسغ–لقألاىلع–بجي،كلذرذعتلاحيفو.ةيئاذغةبجولكدعب،ناديعلاوأ،ريرحلاطيخبوأ،ةاشرفلابنانسألافيظنتىلعصرحلا-8

.ءاملابمفلا
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.رئاصعلاوأبيلحلابةئيلمةعاضرمههاوفأيفونومانيلافطألاكرتمدع-9

.نانسألاىلعفشكللةيرودةروصبنانسألابيبطةرايزـ10

.(1–18)لودجلارظنا،كلذىلعةردقاهلقأو،سّوستلابنانسألاةباصإىلعةردقةيذغألارثكأفّرعت

نانسألاسوستنمةياقوللةيئاذغتايصوت:(1-18)لودجلا

سوستلاثادحإىلعةيلاعةردقتاذةيذغأ

وهو.هب............موهو.هنم.............تاعومجملا

نكمييتلاتالاحلانيبةيذغالاهذهمدختست)نكمياليتلاتالاحلانيبةيذغالاهذهمدختست).

(لكألادعبةرشابمنانسألافيظنتاهيفلكألادعبةرشابمنانسألافيظنتاهيفةيئانغلا

بيلحلاو،يجلثلابيلحلاو،ةظوبلاو،واكاكلاببيلحلا.نهدلانميلاخلايدابزلانبلو،نبجلاو،بيلحلاهتاجتنموبيلحلا

.قوفخملا

فاضملانويشنللاموحلو،ركسلاعمينادوسلالوفلاةدبز،ضيبلاو،نجاودلاو،كامسألاو،ءارمحلاموحللاموحللا

.ركسلااهيلإ.تايلوقبلاو

،هكاوفلارئاصعو،يلجلاو،ىبرملاو،يركسلالولحملا.ريصعلاو،ةبلعملاهكاوفلاو،ةجزاطلاهكاوفلاهكاوفلا

.تايلحملاو،هكاوفلاتابورشمو

Glazedةيركسةقبطبوسكملارزجلاو،ةولحلاسطاطبلا.تاوارضخلامظعمتاوارضخلا

.(Carrot)

.راطفإلابوبحو،كيكلاو،ةولحلارئاطفلا.ةرذلاحئارشو،ازتيبلاو،تسوتلازبخو،راشفلاتايوشنلاوزبخلا

،تايولحلاوركسلايوحتيتلاةيزاغلاتابورشملا،ركسنودنمياشلاوأةوهقلاو،ركسلانميلاخلانابللاىرخأةيذغأ

.ةيركسلاليلاحملاو،تايركسلاو،لسعلاو،ليماركلاو.تارسكملاو

,Whitney.(1990).:عجرملا EN, et al

ناتسألاسوستبةلصتاذحئاصنوةمهمةيئاذغتامولعم

(Dietary Instructions and Advices Related to Tooth Decay)

:نانسألاسّوستبنيباصملاديفتيتلاحئاصنلاوقئاقحلازربأيتأياميف

،كالبلايفةدوجوملاايريتكبلاطاشنلةداضمتاميزنإىلعهئاوتحاىلإًارظن،سّوستلانمصخشلاةياقويفًالعافًاماهسإباعللامهسُي-

نمةنوكتملاضامحألاةلداعمىلع(ًايلداعتًاماظنهفصوب)باعللالمعيامك،ماعطلالوانتدعبمفلايفةيقبتملاةيركسلاداوملاهتلازإو

ّنإف،ًاجزلهماوقو،ةليلقمفلايفباعللاةيمكتناكاذإاذهل.تانوبركيبلاىلعهئاوتحاىلإًارظن،تابوركيملاةطاسوبتايركسلاللحت

ماعطلاتالضفةلازإو،نانسألالسغىلعدعاسيكلذّنإف،ًايئامهماوقوةريبكباعللاةيمكتناكاذإاّمأ.سّوستلاثودحىلعدعاسيكلذ

.ةعرسوةلوهسب

ّمث،مفلالخادهنحطوماعطلاغضميفزجعوروصقثودحىلإيدؤيذإ،صخشللةماعلاةحصلايفًارشابمًاريثأتنانسألاسّوسترثؤي-2

،لصافملاو،نيتزوللاو،دبكلاو،ىلكلاو،ةثللايفتاباهتلاثودحىلإًاضيأنانسألاسّوستيدؤي،ةدعملاتاباهتلاومضهلارسعبةباصإلا

.مفللةهيركةحئارثاعبناو

ريغةيئاذغتابجولوانتةجيتنةيئاذغلارصانعلادحأصقننأتبثدقو،نانسألاةحصىلعةظفاحملايفةيلعافبةنزاوتملاةيذغتلامهست-3

.(2–18)لودجلارظنا،اهروطتونانسألاومنيفًابلسرثؤيةنزاوتم
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ضافخناىلإيدؤي،ايريتكبلاةطاسوبتايركسلاللحتببسبمفلايف(كيفوريبلاضمحو،كيتكاللاضمح)ةيوضعلاضامحألانّوكت-4

مويسلاكلاةصاخ،اهلةنّوكملانداعملانادقفوءانيملاةقبطلكآتبّبسُياّمم،كالبلانّوكتو،باعللايف(ةضومحلاعافترا)(PH)لامقر

.روفسوفلاو

اهروطتونانسألاومنةبمسجلابةيئاذغلارصانعلاصقنريثأت:(2-18)لودجلا

اهروطتونانسألاومنةيبلسلاريثأتلاصقانلايئاذغلارصانعلا

.سّوستللاهتيلباقةدايزو،اهلكشهّوشتو،نانسألامجحرغصنيتوربلا•

.جاعلاةقبطخيبنيجالوكلانيتوربلبارطضاوللخثودحجنيماتيف•

.اهروهظرخأتو،نانسألانّوكتةيلمعفعضوءانيملاةقبطنيبنيتاريكلانيتوربلبارطضاوللخثودحأنيماتيف•

.ماظعلاونانسألاةيروفسوفلاومويسلاكلانّوكتيأ،نانسألاسلكتةيلمعفعضدنيماتيف•

.نانسألاسلكتةيلمعفعضمويسلاكلا•

.نانسألاسلكتةيلمعفعضروفسوفلا•

ءانيملاةقبطةلقمويسينغملا•

.سّوستللنانسألاةيلباقةدايزديدحلا•

.سّوستللنانسألاةيلباقةدايزكنزلاو

.سّوستللنانسألاةيلباقةدايزرولفلاو

,Whitney.(1990):عجرملا EN, et al

.ءاذغلاعونو،ةيحصلاةلاحلاو،سسنجلاو،رمعلا:اهزربأ،ةّدعلماوعلًاعبت(نانسألاةحصيفًاريثكرثؤييذلا)باعللاصئاصخنيابتت-5

نمنانسألاةيامحىلعباعللالمعيامك،ماعطلاغضملةباجتساباعللانمدحاورتلوحنًايمويزرفتمفلايفةيباعللاةدغلاّنأركذُي

ةبّبسُملاايريتكبلاطاشنفاعضإو،ماعطلااياقبنممفلالسغنعًالضف،مفلالخادةنّوكتملاةيوضعلاضامحألاهفيفختبسّوستلا

.سّوستلل

.رولفلانممارجيللم0.1وحنبصخشلاّدميياشلانمدحاوبوكلوانتف،يعيبطلارولفلانمةديجةيمكىلعياشلايوتحي-6

ىلإيدؤي(ًايمويتامارجيللم6)ًايمويرولفلانمةريبكتاعرجلافطألالوانتنأىلإتاساردلاتراشأدقف،رولفلانمراثكإلامدعبىصوي-7

.انيملاةقبطحطسىلعداوسلاىلإةلئامةيدامرعقبةروصبهضارعأرهظتيذلا(Fluorosis)سيسورولفلابةباصإلا

AmericanDental)ةيكيرمألانانسألاةئيهتدّدح،اهبناجنم Association)يتآلاوحنلاىلعًايموياهلوانتنكمييتلارولفلاتايمك:

.ًايمويمارجيللم0.25.نيتنسرمعىتحةدالولانملافطألا•

.ًايمويمارجيللم0.50:تاونس(3-2)رمعنملافطألا•

.ًايمويدحاومارجيللمرثكأفتاونس(10-3)رمعنملافطألا•

Cariogenicityof)«سّوستلاثادحإىلعةيذغألاةردق»حلطصمقلطي-8 Foods)سّوستلاثودحىلإةزفحملاةيذغألا»حلطصموأ،

(CariogenicFoods)تايركسلانماهاوتحملًاعبتةيذغألاهذهريثأتنيابتيو.نانسألا(رخن)سّوستيفمهسُتيتلاةيذغألاىلع،

نمديدعلادجويو.مفلايفباعللازارفإزيفحتىلعاهتردقىلإةفاضإلاب،رولفلاو،روفسوفلاو،مويسلاكلاو،ضامحألاو،تارديهوبركلاو

نمو.اشنلاو،زوتكرفلاو،زوكولجلاو،ينبلاركسلاو،(Molasses)سسبدلاو،لسعلا:لثم،سسؤستلاثودحةوقبزفحتيتلاتارديهوبركلا
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امصي

ىلعءاذغلاةردقىدمو،ضامحألاوتارديهوبركلاوتايركسلاىلعءاذغلاءاوتحاسّوستلاثادحإيفامهمارودبعلتيتلاىرخألالماوعلا

.نانسألابًاقصتلمءاذغلااهيفلظييتلاةينمزلاةدملاو،نانسألابقاصتلالا

:سّوستلانمنانسألاةيامحىلع(Cyclamateتامالكيسلاو،ماترابسإلاو،نيراكسلاو،Xylitolلوتيليزكإلا)ةيعانصلاتايركسلالمعت-9

.ةيوضعلاتايركسلايفلاحلاوهامكضامحأىلإللحتللةلباقريغاهنأل

(ةضومحلاعفر)(PH)ـلامقرضفخىلعةرداقةيوقضامحأىلعةيزاغلاتابورشملاو(تايضمحلارئاصعلثم)رئاصعلاضعبيوتحتـ10

ةدوجومضامحألانأل،ةديدجضامحأنّوكتىلعلمعتالتابورشملانإف،ىرخأةرابعبو.ةيريتكبلاتاميزنإلاهدنعطشنتيذلاّدحلاىلإ

ءانيملاةقبطةباذإىلعةقئافةردقاهلو،ءاذغلاىفًالصأ

.سّوستللةبّبسُملاةيوضعلاتايركسلابينغهنأالإ،مفلايفباعللازارفإزفحتيتلاةيذغألانمحافتلاّدَعُي-11

الاهنأل،سّوستلاثودحلةطبثملاةيذغألانميه(ةجزاطلاتاوارضخلالثم)فايلألابةينغلاتارديهوبركلانأتاساردلاتحضوأ-12

.(PHـلامقرعفري)

.(PH)ـلامقرعفرو،مفلايفباعللازارفإزيفحتىلعلمعتيتلاكلتيه،ةيئاذغلاةبجولاةياهنيفاهلوانتبىصوييتلاةيذغألالضفأّنإ-13

ًاردصمّدَعُيهنأامك،ةرشابمةيركسلاةيذغألادعبهلوانتمتاذإةصاخ،نبجلانيريثأتلانيذهثادحإىلعةردقاهليتلاةيذغألانمو

.نانسألابيكرتيفنالخدينيذللاروفسوفلاومويسلاكلابًاينغ

ةيلامتحاةدايزىلإةيئاذغلاتابجولانيب(ةيزاغلاتابورشملاورئاصعلاو،تايولحلاةصاخ)تارديهوبركلاوتايركسلالوانتيدؤي-14

تاداعلانمو.اهلوانتنمةقيقد(30–20)لالخضامحألاايريتكبلاعنصتذإ،ةيئاذغلاةبجولاءانثأيفاهلوانتبةنراقمسّوستلابةباصإلا

اهنمةعاضرلايفرمتسيثيحب،هكاوفلاريصعوأبيلحلانمةعاضرمونلاتقوعيضرلالفطلاءاطعإراشتنالاةعئاشلاةيحصلاريغ

باعللازارفإنأامك.ضامحألاجاتنإلايريتكبلامزلياميهو،مفلايفتايركسلامكارتىلإكلذيدؤيذإ،مونلاىلإدلخيىتحةليوطةّدم

.عضرلالافطألاىدلسّوستلاثودحزفحتاهعيمجأطخلاتاداعلاهذهف.مونلاىلإلفطلادلخينيح(فقوتيوأ)لقيمفلالسغليرورضلا

امك،(كلذنمًالدبءامةروراقهؤاطعإنكمي)مونلادنعةيهلتللةادأكةعاضرلاهئاطعإنععانتمالابجي،سّوستلانملفطلاةياقولو

.ةعاضرلااياقبنممفلالسغلكلذو،ةعضرلكدعبًءاملفطلاءاطعإمألاىلعنّيعتي
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Nutritionناطرسلاوةيذغتلا and Cancer

نمو.رمعلامّدقتعمهبةباصإلارطخدادزيو،ناسنإللةفيخملاوةرطخلاضارمألانمناطرسلاضرّمدَعُي

ناطرسلاّدَعُي،ةيصخلاناطرسو،(ايميكوللا)مدلاضاضيباناطرسةرثكببابشلابيصتيتلاهعاونأزربأ

ناسنإلاباصيو.ةيجيلخلاوةيبرعلالودلاضعبو،ةمدقتملالودلايفبلقلاضرمدعبةافولليناثلابّبسُملا

.ةيناطرسلاماروألانّوكتىلإيدؤياّمم،ةمظتنمريغةيئاقلت

ةداعيفريغتثودحو،حورجلامائتلاءطب:اهنم،ناطرسلابةباصإلالامتحالهّبنتيتلاتامالعلاضعبدجوت

مضهلاعوبسو،ةحضاوبابسأنودنمفزنوأجارخثودحو،(ةيسفنطوغضدوجومدعلاحيف)لّوبتلاوطّوغتلا

بيبطلاةعجارمبجيو،لاعسلاو،توصلاةحبو،ماعطللةيهشلانادقفو،لوبلاوأزاربلاعممدلاجورخو،رمتسملا

.ضارعألاهذهدحأروهظةلاحيفًاروف

ةيئاذغلاتارّيغتلاىلإكلذىزعيدقو،اهعيمجملاعلالوديفناطرسلاضرمبةباصإلاتالدعمدادزت

ريغومنثودحهنأب(Cancer)ناطرسلافيرعتنكميو.ةريخألاتاونسلالالختثدحيتلاةيعامتجالاوةيئيبلاو

عونلانمتسيلاهعيمجماروألانأبًاملع،مسجلاةجسنأايالخل)Neoplasm(ثيبخمرووأ4(مظتنمريغ)يعيبط

.ناطرسللبّبسُملاثيبخلا

(65-50)رمعنيبةداعةافولاثدحتو،بابشلابيصياّممرثكأنينسملاًابلاغناطرسلابيصي

زاهجلاو،ةيومدلاةيعوألا:لثم)اهبةطيحملاةجسنألاوزغىلعاهتردقبةثيبخلاةيناطرسلاماروألازيمتتو.ةنس

ءزجّيأيفةثيبخماروأنيوكتلةيوافميللاوةيومدلاةرودلالالخبعشتلاوراشتنالاكلذكو،(باصعألاو،يوافميللا

.مسجلاءازجأنم

FactorsRelated)ناطرسلابةباصالابةلصلاتاذلماوعلا to Cancer)

:اهنم،ناطرسلابةباصإلابةقالعاهلةّدعلماوعدجوت

ةيثارولاتافصلا-1

.نولوقلاناطرسةصاخ،ناطرسلابةباصإلارطخلةضرعرثكأنونوكي،ناطرسلابةباصإلابيبطلااهلجسلفحي

ةيئيبلالماوعلا-2

صي

يفةرثكبةدعملاناطرسىشفتي،الثمف.ملاعلايفىرخاىلاةقطنمنمناطرسلابةباصإلالدعمفلتخي



ةيجالعلاةيذغتلا614

ةباصإلاثيحنمىلوألاةبترملاةدحتملاةكلمملابةدنلتكساوزليوةقطنموارتلجنالتحتنيحيف،اكيرمأيفةرثكبنولوقلاناطرسرشتنيو،نابايلا

ةيرذلاةلبنقلاراجفنانمةجتانلاكلتلثم،ةراضلاتاعاعشإلاو،تارايسلامداوعو،عناصملاناخدلمشتةيئيبلالماوعلانأركذي.ةئرلاناطرسب

.لبونريشتيفيرذلالعافملاراجفناو،اميشوريهب

لوحكلاونيخدتلا-3

نيذلانينخدملامظعمضّرعتيو.نيخدتلااهببسايناطيربيفتاناطرسلانم%33نأنّيبتدقو.نينخدملانيبةرثكبناطرسلاضرمرشتني

.ءيرملاو،موعلبلاو،مفلاناطرسبةباصالللوحكلانوبرشي

ةيتاذغلماوع-4

ناطرسلابةباصإلللوألارطخلالماعّدَعُيءاذغلاّنأبًاملع،ناطرسلابةباصإلابةيئاذغلالماوعلاةقالع–هللاةئيشمبً–اقحالشقاننس

.(%30)نيخدتلاهيلي،(ناطرسلاتاباصإنم%35)

.ةعشملارئاظنلاو،ةينيسلاةعشألاو،اماجةعشأ:لثم،ةنيأتملاةعشألاوأ،سمشلاةعشألدئازلاضّرعتلا-5

.(AlkylatingAgents)ةيولقللةببسملالماوعلااهنموةيودألاضعبلوانت-6

Relationshipbetween)ناطرسلابعاتغلاةقالع Food and Cancer)

Foodand)يدثلاناطرسوءاذغلا-1 Breast Cancer)

نيجورتسإلاينومرهزارفإزفحيةيناويحلانوهدلالوانتيفطارفإلانأظحولدقف.يدثلاناطرسوءاذغلانيبةقالعكانهنأدقتعي

تيزّنأىلإتاساردلاتراشأدقو.اهلاحفتساوةيناطرسماروأومنلهايإًاضّرعُم،يدثللةيعانملاةمواقملارييغتىلعنالمعينيذللانيتكالوربلاو

عوننمةدّدعتملاةعبشملاريغةينهدلاضامحألاىلعيوتحيهنأل؛اهومنوماروألاروهظعنميو،ناطرسلابةباصإلانمناسنإلايقيدقكمسلا

.3-اجيموأ

Foodand)ةترلاناطرسو،عاتغلا-2 Lung Cancer)

ناطرسبةباصإلانيبامةقالعكانهّنأًايلاحدقتعيو.نيخدتلابهطابتراوهتباثلانأالإ،ةئرلاناطرسوءاذغلانيبةقالعدوجوبدقتعيال

.نوهدلاةدايزوأ،نيتوراكلابةينغلاتاوارضخلالوانتةلقوةئرلا

Foodand)دلجلاناطرسوعاتغلا-3 Skin Cancer)

.ناطرسلاوءاذغلانيبامةقالعدوجو–نآلاىتح–تبثيمل

Foodand)مدلاناطرسوعادغلا-4 Leukemia)

.رضاحلاتقولاىتحءاذغلانيبوهنيبامةقالعفرعتال

FoodandStomach)ةدعملاناطرسوعاتغلا-5 Cancer)

ةبّبسُملا(Nitrosamine)نيمازورتينلاةدامومنىلعدعاستيتلاةحلمملاوةنخدملاةيذغألاضعبوةدعملاناطرسنيبةقالعكانهنأدقتعي

.ةنطرسملانيمازورتينلاةدامريثأتطيبثتىلعلمعيهكاوفلاوتاوارضخلالوانتنأتبثدقو.ناطرسلل
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Foodand)دبكلاناطرسوءاذغلا-6 Liver Cancer)

دادزي)اهعيمجملاعلالوديفدبكلاناطرسلةببسمىرخأةدامدجوتو.دبكلاناطرسلببسُملاسيئرلارطخلالماعةيلوحكلاتابورشملاةقث

هذهنيسكوتالفألامومسو،ةئفادلاةبطرلاءاوجألايفتايرطفلاضعباهزرفتيتلا(Atlatoxins)نيسكوتالفألامومسيه،(مويدعبًاموياهرطخ

مومسبةثّولملاقلاوعللةييدثلاتاناويحلالوانتنأامك.تارسكملاو،زرألاو،ةرذلاو،بوبحلاك،اهبةثولملاةيذغألالوانتقيرطنعناسنإلاىلإلقتنت

.ناسنإلاهبرشييذلابيلحلاىلإمَّسلالاقتناىلإيدؤينيسكوتالفألا

Pharynxand)عيرملاوموعلبلاومفلاناطرسوءاذغلا-7 Esophagus CancerوFood and Mouth)

جنيماتيفوهكاوفلاوءارضخلاتاوارضخلالوانتةلقوموعلبلاومفلاوءيرملاناطرسنيبةقالعدوجوىلإةثيدحلاتاساردلاضعبتراشأ

.ًادجةراحلا(لئاوسلاوأ)ةيذغألاوةحلمملاةيذغألاوتاللخملالوانتةرثككلذكو،أنيماتيفو

Foodand)تاتسوربلاناطرسوءاذغلا-8 Prostate Cancer)

–اتيب)و،أنيماتيفبةينغلاةيذغألالوانتنمراثكإلانأىلإتاساردلاريشتو.ناشلامّدقتدنعلاجرلاًابلاغتاتسوربلاناطرسبيصي

.تاتسوربلاناطرسبةباصإلاطبثي(نيتوراك

Foodand)نولوقلاناطرسوعادغلا-9 Colon Cancer)

يتلا،ءارفصلازارفإةدايزببسبةيناويحلانوهدلالوانتيفطارفإلاّنأنّيبتدقف.نولوقلاناطرسوءاذغلانيبةيوقةقالعكانهنأدقتعي

.ًاضيأةنطرسملاداوملانمنوهدلاوءارفصلاحالمأنوكتنألمتحيامك.ةنطرسمةدامىلإةيوعملاايريتكبلالعفبلّوحتت

ةباصإلانأتبثدقف.نولوقلاناطرسلةبّبسُملاةرطخلالماوعلانميهةيئاذغلافايلألانماهاوتحميفةريقفلاةيذغألانأهيفكشالاّممو

بسنبنوهدلاوأةمسدلاةيذغألانولوانتينيذلاصاخشألابةنراقمءارضخلاتاوارضخلانولوانتينيذلاصاخشألاىدلضفخنمنولوقلاناطرسب

.ةعفترم

ناطرسلابةباصالابةلصلاتاذةيذغألاتافاضموةيتاذغلارصانعلا

(Nutrients And Food Additives Related to Cancer)

ةيذغألاتافاضمضعبو،نوهدلاةصاخ،ناطرسلابةباصإلاوةيئاذغلارصانعلاضعبنيبةيوقةقالعدوجوتاساردلاتتبثأ

(FoodAdditives)،يتآلاوحنلاىلعكلذو،تانيماتيفلاو،ةيئاذغلافايلألاو،لوحكلاو:

وامك.م..همدم*.-.

نومرهعينصتلدعمعافترامسجلايفاهتدايزببستو،ةيتابنلاتويزلاو،هتاجتنموبيلحلاو،موحللايفنوهدلادجوت:نوهدلاـ1

.محرلاو،يدثلاو،نولوقلاو،تاتسوربلاناطرسبةباصإلارطخلصخشلاضرعتيتلا،ةيسنجلاتانومرهلانمهريغونيجورتسإلا

صةيأعوح

ةرارملاودبكلاوقلحلاناطرسبةباصإلاىلإاعيمجيدؤتيهو،رومخلانمىرخااعاوناو،يكسيولاو،ةريبلالوحكلالمشت:لوحكلا-2

.مظنملاريغايالخلاماسقنااهزفحب،يدثلاو

Nitrateand(تيرتنلاوتارتنلا-3 Nitrite(:امهفصوب(فيبدنروكلاو،نوشناللاو،قجسلا:لثم)ةحلمملاموحللاىلإنابكرملاناذهفاضي

داوملانّمدَعُيىذلانيمازورتينلابكارمنيوكتلةعفترملاةرارحلاتاجردىفةينيمألاضامحألاتاقتشمبناطبتريامهو،ةظفاحةدام
-- ص.-ي

مولعملانمف.تيرتنلاو،تارتنلاةصاخ،ناطرسلاضرمبةباصإلاوةيذغالاتافاضمضعبنيبامةقالعدجوت،ىرخاةرابعبو.ةنطرسملا

ّدَعُييذلانيمازورتينلابكرمًانّوكُم،ةينيمألاضامحألاعملعافتيتيرتنىلإلّوحتتاهنأالإ،ةيذغألاضعبلةظفاحةداميهتارتنلاّنأ

.نيمازورتينلانّوكتةقاعإىلعنالمعيلوريفوكوتلاوجنيماتيفنأانههركذردجياّممو.ناطرسللةببسملاداوملارطخأنم

.ةحلمملاموحللاو،برشلاءامو،تاوارضخلا:اهنم،تارتنللةّدعرداصمدجوت



ةيجالعلاةيذغتلا616

اهتفاضإعنُمو،ةنطرسمداوماهنأتبثيتلاةيعانصلا(نوللاوأ)ةهكنلاتابكرمنمديدعلادجوي.ةيعانصلاةهكنلاوأنوللاتابكرم-4

.ةيذغألاىلإ

،حمقلاو،زرألاو،ةرذلا:لثم)ةيذغألاضعبىلعومنتيتلاتايرطفلاعاونأضعبنمنيسكوتالفألاجتني:(Aflatoxins)نيسكوتالفألا-5

.دبكلاناطرسببسُياّمم،مظتنملاريغايالخلاماسقنازفحيوهو،(تارّسكملاو

ريغايالخلاماسقنانمديزتيهو،محفلاىلعةيوشملاموحللاىلعةيئايميكلاةداملاهذهنوكتت:(Benzo–a–Pyrene)نيريبوزنبلا-6

.ءاعمألاوأةدعملاناطرسبةباصإلابّبسُتو،مظتنملا

،رئاجسلاوأبشخلاقارتحانمةجتانلاكلتو،جاجدلاوأمحللايوشءانثأيفمحفلانمةدعاصتملاةرخبألانأتاساردلاتتبثأ:ةرخبألا-7

لوانتيفطارفإلامدعبىصوي،اذل؛نوهدلادوجولاحيفداوملاهذهةيلعافدادزتو،ةنطرسمةيرطعةينوبركورديهداومىلعيوتحت

ةعفترمةرارحتاجردلتضّرعتيتلاتويزلابةيذغألايلقمدعبًاضيأىصوي.يوشلاريغىرخأقئارطبماعطلايهطو،ةيوشملاةيذغألا

بّبسُتيتلا،تاديهدلألاوضامحألالثم،ةنطرسمتابكرمىلعاهئاوتحاىلإًارظن،(يلقلايفاهمادختسارّركتيتلاتويزلا)ةليوطةّدم

لوانتنماهناكسرثكييتلاملاعلالودضعبيفةدعملاناطرسبةباصإلاةبسنعافتراىلإتاساردلاضعبتراشأدقو.ةيناطرسًاماروأ

.ةحلمملاوةنخدملاةيذغألا

Sweeteners)ةيعانصلاتايلحملا-8 Artificial):ةيعانصلاتايلحملالامعتسانمراثكإلانيبةقالعدوجوىلإتاناويحلابراجتتراشأ

تايمكلوانتلاحيفالإرهظيالدقريثأتلاكلذّنإف،ناسنإلاىلإةبسنلاباّمأ.ةرارملاناطرسبةباصإلاو(Saccharineنيراكسلالثم)

،تاناويحلايفةيّمُستاريثأتثودحىلإيدؤيهنأل،قاوسألانم(Cyclamate)تامالكيسلابحسمتهنأركذُي.نيراكسلانمًادجةريبك

، (Aspartame) ماترابسألاركسصخياميفو .)Convulsion( ةيبصعلاتاجنشتلاو ،)Dermatitis( دلجلاباهتلابةباصإللناسنإلاضّرعيو

.ناويحلاوأناسنإلايف(ةيناطرس)ةيبلستاريثأتةيأيفهبّبست–نآلاىتح–تبثيملف

.ناطرسلاعاونأضعببءاذغلاةقالع(1–19)لودجلاحضويو

ناطرسلاعاونأضعببءاذغلاةقالع:(1-19)لودجلا

ناطرسلاعون

- - - - ديزتديزتديزتديزت –-- .- .. .- نوهدلا

الوهةع

- - - - - - للقت--ةيئاذغلافايلالا

اليهفاليهفاليهواليهفاليهواليهفاليهف...

للقتللقتللقتللقتللقت-للقت-للقتتاوارضخلاوهكاوفلا

- - ديزتديزت-----ةيلوحكلاتابورشملا

ديزت-ديزت------ةحلمملاوةنخدملاةيذغألا

ةللحملاو

Mechanismof)ناطرسلاثودحةيلآ Cancer Formation)

:يتآلايفصخلتتيهو،ثيبخيناطرسمروىلإيعيبطلاجيسنلاوأةيلخلالّوحتىلعلمعتيتلاعئاقولانمةلسلسدجوت

،دلجلاناطرسبّبسُتيتلا(سمشلاةعشألثم)ةعشألالعفبكلذو،ةيلخلايفدوجوملا(DNA)يوونلاضمحلايفرّيغتًالوأثدحي-1
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نّوكتييذلانيرويباوزنبلاو،(تايرطفلاضعبهزرفتيذلانيسكوتالفالالثم)ةيئايميكلاداوملاو،ةيلخلايفهتانيجنقحييذلاسوريفلاو

.محفلابةيوشملاةيذغألاىلع

ىلإيدؤياّمم،ةمظتنمريغوةعفترمتالدعمبمسقنتو،اهفئاظوىلعةرطيسلاريغتملا)DNA(يوونلاضمحلايوحتيتلاايالخلادقفت-2

.ةثيبخةيناطرسماروأىلإاهلّوحتو،اهمجحةدايز

ردجياّممو.ةفلتخملامسجلاةجسنأىلإامهلالخلقتنتمث،ةيوافميللاةيعوألاوةيومدلاةيعوألامجحلاةريبكلاةيناطرسلاايالخلامجاهت-3

يوونلاضمحلايوحتيتلا(EpigeneticCarcinogens)ايالخلاماسقنالدعمةدايزىلعدعاستةريثكةنطرسملماوعدوجوانههركذ

Preventionof)ناطرسلانمةياقولا Cancer)

:ناطرسلارطخبةباصإلانمةياقوللةيكيرمألاةينطولاناطرسلاةسسؤماهتردصأيتلاتايصوتلامهأيتأياميف

،نولوقلاو،محرلاو،يدثلاناطرسثودحزفحياّمم،مدلايفهاوتسمعافتراو،نيجورتسإلانومرهعينصتىلعدعاستيهف،ةنمسلابنجتـ1

.ةرارملاو،تاتسوربلاو

.ةيئاذغلارصانعلانمهتاجاحلماكبمسجلادّوزتةنزاوتمةيئاذغتابجولوانت-2

.ًايمويةلوانتملاتارعسلايلامجإنم%30وحنىلإنوهدلالوانتضفخ-3

.ًايموياهلوانتةرورضو،(ةلماكتملابوبحلاو،تاوارضخلاو،هكاوفلالثم)ةيئاذغلافايلألابةينغلاةيذغألالوانتنمراثكإلا-4

.موينيليسلاو،تانيتوراكلاو،جو،هو،أنيماتيفبةينغلاةيذغألاىلعةيمويلاةيئاذغلاةبجولاءاوتحابوجو-5

.ةنطرسملاداوملاضعبيوحتاهنأل؛تيرتنلاىلعةيوتحملاو،ةيوشملاو،ةيلقملاو،ةنخدملاو،ةحلمملاةيذغألالوانتنملالقإلا-6

،تارتنلاو،ةعشملاتابكرملاو،ةيعانصلاةيذغألاتافاضمضعبو،نيسكوتالفألامومس:لثم،ةنطرسملاداوملابءاذغلاثولتعنم-7

.تيرتنلاو

.ةنطرسمداومىلعامهئاوتحال:لوحكلابرشونيخدتلانععانتمالا-8

.ةيعانصتاهكنوأناولأىلعةيوتحملاكلتوأ،ًادجةنخاسلاةيذغألالوانتنععانتمالا-9

.نوهدلاوتويزلاو،ةنخاسلاةيذغألاةصاخ،ةنطرسمةيكيتسالبةيعوأيفةيذغألانيزختمدع-10

.ةيرطفلاوةيرشحلاتاديبملاةصاخ،اهبةقلاعلاداوملاةلازإلاهلوانتلبقًاديجتاوارضخلاوهكاوفلالسغ-11

.ناطرسلابةباصإلانمةياقولايفمهستيتلاةيئاذغلارصانعلاضعبدئاوفزربأهذهو

،ةدسكأللداضملمعيوهو،ءارضخلاةيقرولاتاوارضخلاو،ةيتابنلاتويزلاو،ةلماكلابوبحلاىفنيماتيفلااذهدجوي:هنيماتيف-أ

.ةيلخلالخاد(DNA)يوونلاضمحلايفتاريغتثودحعنمياّمم

،هكاوفلاو،معدملابيلحلاو،ةدشقلاو،ضيبلاو،ةدبزلاو،ةدبكلايفةرثكبنيماتيفلااذهدجوي:(نيتوراك-اتيبوأ)أنيماتيف-ب

عنمياّمم،ةيلخلايفمظتنملايعيبطلاماسقنالاثودحىلعدعاسيوهو.مطامطلاو،رزجلاو،خنابسلاك؛ءارفصلاوءانكدلاتاوارضخلاو

.ةرجنحلاويدثلاودلجلاناطرسو،نينخدملاىدلةئرلاناطرسةصاخ،ناطرسلابةباصإلاو،(DNA)يوونلاضمحلايفتاريغتثودح

لفلفلا:لثم،تاوارضخلاو،(ةفاّوجلاو،ةلوارفلاو،ماّمشلاو،تايضمحلا:لثم)هكاوفلايفةرثكبنيماتيفلااذهدجوي.جنيماتيف-ج
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ثادحإىلعةرداقةنطرسمداومىلإتيرتنلاوتارتنلالّوحتعنمل،ةدسكأللداضملمعيوهو،مطامطلاو،يلكوربلاو،طيبنرقلاو،رضخألا

ةباصإلاوـهو،جنيماتيفصقننيبةيوقةقالعدوجوىلإةثيدحلاتاساردلاريشتو.ةيلخلالخاد)DNA(يوونلاضمحلايفتارّيغت

.ةرجنحلاوةئرلاوءيرملاوةدعملاناطرسب

يفةعورزملاةلماكلابوبحلاو،يوالكلاو،ةدبكلاو،ضيبلاو،كامسألاو،نجاودلاو،موحللايفةرثكبموينيليسلارفاوتي:موينيليسلا-د

.ةيلخلالخاد(DNA)يوونلاضمحلايفريغتثودحعنمل،ةدسكأللداضملمعيوهو،موينيليسلابةينغةبرت

.لاقتربلارباصعو،زوملاو،ةلوارفلاو،تفللاو،يلكوربلاو،نويلهلاو،ءارضخلاةيقرولاتاوارضخلايفةرثكبتالوفلارفاوتت:تالوفلا-ـه

.مظتنملايعيبطلاايالخلاماسقنازيفحتىلعلمعتيهو

،تايلوقبلاو،يلكوربلاو،ءارضخلاةيقرولاتاوارضخلاو،ةفلتخملانابلألاتاجتنمو،بيلحلايفةرثكبمويسلاكلالدجوي:مويسلاكلا–و

ضامحألاوءارفصلاضامحأبطبتريامكو،نولوقلايفايالخلاماسقنالدعمضفخىلعلمعيوهو،نيدرسلاو،نوملسلاو،نايبورلاو

.ةرحلاةينهدلا

يوتحت(طيبنرقلاو،يلكوربلاو،فوفلملاو،بنركلا:لثم)ةيبيلصلاةلئاعلاتاوارضخنأدقتعي:(cruciferous)ةيبيلصلاةلئاعلا-ز

.تانيتوراكلاىلإةبسنلابلاحلاوهامكةنطرسملاداومللةطبثمتابكرمىلع

دقتعيو،تاوارضخلاو،هكاوفلاو،(رمسألازبخلالثم)ةلماكلابوبحلاو،ةلاخنلايفةرثكبفايلألاهذهرفاوتت:ةيئاذغلافايلألا-ح

فايلألالمعت.ميقتسملاونولوقلاناطرسبةباصإلارطخنمللقيامم،مسجلاجراخاهحرطتوزاربلايفةنطرسملاداوملابطبترتاهنأ

يتلاءارفصلاضامحأجورخنمللقتامك،نولوقلاباهكاكتحانمزنمللقيامم،ءاعمألانمةنطرسملاداوملاجارخإعيرستىلعةيئاذغلا

.ناطرسلابةباصإلازفحاهتدايزبّبست

.ةيناطرسلاماروألاومنطيبثتىلعلمعتاهنأدقتعيو،درابلاءاملاكامسأيفضامحألاهذهدجوت:(3-اجيموأ)ةينهدلاضامحألا–ط

ىلعلمعتامبرو،فوفلملاوطيبنرقلاك،تاوارضخلاضعبيفتابكرملاهذهرفاوتت(Indoles):تالودنإلاو(Phenols)تالونيفلا-ي

.ةنطرسملاداوملاطاشنطيبثت

اهحرطيويمضهلازاهجلايفةنطرسملاداوملابطبتريدقيذلاكيتيفلاضمحىلعتاجتنملاهذهيوتحت:ايوصلالوفتاجتنم–كل

(Lactobacillusacidophilus)سليفوديسألاايريتكبىلعيوتحيهنأل،يدثلاناطرسبةباصإلانمءاسنلايدابزلانبليقي:يدابزلانبل–ل

تابوركيملالتقيو،طاشنلاوةيويحلابمسجلايدابزلانبلّدميامك.براجتلاتاناويحيفةيناطرسلاماروألاومنطيبثتىلعاهتردقبزيمتتيتلا

.ةخوخيشلامواقيو،نهذلاطشنيو،(هللارمأب)رمعلاليطيو،ءاعمألاةنوفعليزيو،ةيوعملا

.(Anticarcinogens)ناطرسلاتاداضممسابفّرعُت،ناطرسلابةباصإلانمناسنإلايقتيتلاركذلاةفنآلاتابكرملاّنأركذُي

ةيئاذغتاداشرإوحئاصننمضتتتايصوت(WCRF)يملاعلاناطرسلاثاحبأقودنصو(AICR)ناطرسلاثاحبأليكيرمألادهعملاردصأ

(DietaryAdvices)تاداشرإلاوحئاصنلازربأهذهو.لضفأةحصبعتمتلاو،ناطرسلانمةياقولل:

موحللاماهسإو،(موي/تايقوأ3)ًامارج80نملقأىلإًايمويةلوانتملا(تاناويحلاموحلو،نجاودلاو،كامسألا)موحللاةيمكضفخ-1

.ًايمويةلوانتملاتارعسلايلامجإنم%10نملقأيفءارمحلا

لوانتنملالقإلاقيرطنعكلذقيقحتنكميو،ايمويةلوانتملاتارعسلايلامجإنم(%30–15)وحنبضيرملاتويزلاونوهدلاديوزت-2

.ةيتابنلاتويزلانمةطسوتمتايمكمادختساو،(خملاوأ،ةيلكلاوأ،ةدبكلا)تاناويحلاءاضعأ:لثم،ةينهدلاةيذغألا
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،تاللخملا)ةحلمملاةيذغألالوانتنمّدحلابكلذقيقحتنكميو،تامارج6ىلعًايمويةلوانتملا(NaC)حلملاةيمكديزتالأةاعارم-3

.ةدئاملاحلممادختسامدعو،(اهلثاميامو،تويزلاوتارسكملاو

عومجمنم%7وحنةيمكلاهذهلثمتو،(ًايمويرثكأوأصصح5لداعت)هكاوفلاوتاوارضخلانممارج)800–400(ًايمويصخشلالوانت-4

لداعياميأ.ًايمويتانردلاو،روذجلاو،نيتوربلابةينغلاتايلوقبلاو،بوبحلانم(ةيقوأ30-20)مارج(800-600)وحنصخشلالوانت-5

%10نملقأبمسجلادّوزتثيحب،(ةطيسبلا)ةرّركملاتايركسلالوانتنملالقإلابجيو.ًايمويةلوانتملاةقاطلاعومجمنم(%60-45)

.ًايمويةلوانتملاةقاطلاعومجمنم

.صخشلامزلتىتلااهعيمجةيئاذغلارصانعلاىوحت،ةعونتم،ةلماكتم،ةيتابن،ةيئاذغتابجولوانتا-6 مرلليرصانعلايوحت،هعوبسم.بجوالوصرحل

.ةيذغألاتافاضمنمايندلابسنلاىلعءاذغلاءاوتحانمدكأتلا-7

،ةحلمملاموحللاو،(CharredFood)(ةمخفتملا)ةقورحملاةيذغألالوانتبنجتو،ةضفخنملاةرارحلاتاجرديفكامسألاوموحللاوهط-8

.ةنخدملاموحللاو

نسيف)نزولايفةدايزلانوكتنأو،(25–18.5)نيب(BMI)مسجلاةلتكرشؤمحوارتيثيحب،مسجلليلاثملانزولاىلعةظفاحملا-9

.تامارجوليكةسمخنملقأ(غولبلا

يفصخشلاىصويو.(VigorousActivity)لعافيضايرطاشنةسرامملتقوصيصختعم،طاشنلاوةيويحلابةمعفمةايحشيعولؤافتلا-10

.عوبسألايفةدحاوةّرملعافطاشنةسراممو،ًايمويةدحاوةعاسةّدميشملاةضايرةسراممب،ةيويحلاوطاشنلاةلقلاح

NutritionalProblems)ناطرسلاىضرماهلضرعتييتلاةيئاذغلاتالكشملا In Cancer Patients)

ةيهشلانادقف:امه،ناطرسلاضيرمناهجاوتنيتيئاذغنيتلكشمدوجوىلإةراشإلابجي،ناطرسلاضرملةيئاذغلاةجلاعملانعثدحتلالبق

.لازهلاو،ماعلافعضلاو،نزولانادقفيفلثمتملا)Cachexia(ماعلالالتعالاو،)Anorexia(ماعطلل

ماعطللةيهشلانادقف-أ

ىضرملةيهشلانادقفىزعيدقو.ماعلالالتعالاثودحىلإيدؤتو،ناطرسلاىضرماههجاوييتلاةسيئرلاتالكشملانمةيهشلانادقفّدَعُي

.راوثلاوؤيقتلاو،عبشلابروعشلاو،يئاذغلاضيألاةيلمعو،قوذتلاةساحيفتاريغتثودحىلإناطرسلا

ماعلالالتعالا-ب

ةفلتخملامسجلاةجسنأتانيتورب(لالحمضا)نادقفو،لازهلاو،ديدشلانزولانادقفيفناطرسلاىضرملماعلالالتعالاضارعألثمتت

صقنو،ايمينألابةباصإلاىلإماعلالالتعالايدؤي،ةجسنألالئاوسلخادىلإمدلانيمويبلأكرحتو،مسجلايفضيألاتايلمعلدعمعافتراةجيتن

.ةيبوركيملاتاباهتلالابةباصإلاةلوهسو،مسجلاةعانمفعضو،جو،أنيماتيف

تارديهوبركلاضيأبارطضا-ج

.نيلوسنألاةمواقمو،زوكولجلالّمحتمدعيفناطرسلاىضرمىدلتارديهوبركلاضيأبارطضالثمتي

(Lipolysis)ينهدلاللحتلالدعمعافتراو،مسجلانوهدفازنتسا-د

،ضرملامّدقتعممسجلالخاد)ProteinTurnover((نيتوربلامدهتونيتوربلاعينصتنيبنزاوتلا)نيتوربلابالقنايفةدايزثودح

.تالضعلايفةينيتوربلاةجسنألاعينصتلدعمضافخناىلإةفاضإلاب
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DietaryTherapy)ناطرسلاىضرملةيتفلاتاغللاةجلاعملا for Cancer Patients)

رصانعلانمديدعلاكانهنأنّيبتدقو.ةيناطرسلاماروألاطاشنطيبثتو،مسجلاةعانمةدايزىلإناطرسلاىضرملةيئاذغلاةجلاعملافدهت

ةقالعدوجونعًالضف،كنزلاو،ديدحلاو،أنيماتيفو،تانيتوربلا:لثم،مسجلايفيعانملازاهجلاىلعةظفاحملايفًايويحًارودبعلتيتلاةيئاذغلا

.مسجلايفةيناطرسلاماروألاثودحزفحتيتلاتانومرهلاضعبوءاذغلانيبةقيثو

تاريثأتلاوأ)ضرملاضارعأفيفختىلعلمعتو،ةعفترملاضيألاتالدعمعممءالتتةيئاذغتابجوطيطختىلإًاضيأةجلاعملاهذهفدهت

.اهنيكستو(جالعللةيبناجلا

:ةيئاذغلارصانعلانمناطرسلاىضرمتاجاحلنايبيتأياميفو

ةقاطلا-1

اسوجوحياسع

،ةنمسلانمصلختلاىلعنيدبلاصخشلادعاسيتارعسلالوانتيفلادتعالاّنأكلذىلإفضأ.حيحصسكعلاو،ناطرسلابةباصإلازفحيتارعسلا

- همه.....م.أا..ةما.هم.د*سميم

نيتوربلامدختسييكلينيتوربريغرداصمنمتارعسلامظعمنوكتناىصويو.افناركذامكناطرسلابةباصاللةزفحملالماوعلانمدعتيتلا

.مسجلابةديدجايالخعينصتيف

نوهدلا-2

طارفإلانيبةقالعدوجوتاساردلاتتبثأدقف.ًايمويةلوانتملاتارعسلاعومجمنم%30ىلعديزتالثيحب،نوهدلالوانتىفلادتعالابىلصويل

وم--.

ىرخألاتويزلانمًالدبكمسلاتيزونوتيزلاتيزلامعتسابىصوتتاسارددجوتامك.نولوقلاناطرسوأيدثلاناطرسبةباصإلاونوهدلالوانتيف

.نطرسمريثأتهلنوكيدقيذلاكيلونيللاضمحىلعيوتحتةريخألانأل،ةفورعملا

:ةيتآلاحئاصنلاعابتابكلذو،ًايمويةلوانتملاتارعسلاعومجمنملقأوأ%30هتبسنامىلإةيئاذغلاةبجولايفنوهدلاةيمكضفخنكمي

.اهبةقولسملاوأةيوشملاوأةزوبخملاةيذغألالادبتساو،ةيلقملاةيذغألالوانتبنجت-أ

.نهدلاةليلقلاوأنهدلانمةيلاخلاموحللاءارشو،موحللانماهعيمجنوهدلاةلازإ-ب

.ماعطلايهطءانثأيفنيرجراملاوأ،ةدبزلاوأ،نهدلانمةليلقةيمكمادختسا-ج

Nondairyهيبيلحلاريغةوهقلاتاضيبملثم)نهدلالئادبمادختسا–د Creamer(كلذنكمأاذإ.

نيتوربلا-3

عيطتسيو.تاباهتلاللمسجلاةمواقمةدايزو،ةديدجةجسنأءانبو،ةفلاتلاةجسنألاةجلاعملكلذو.ًايمويةلوانتملانيتوربلاةيمكةدايزبىصوي

لوانتبحصنيفةيذغتلاءوسيناعيناكاذإاّمأ.مسجلانزونممارجوليكلكلنيتوربلانمدحاومارجلوانتةيذغتلاءوسيناعياليذلاضيرملا

تايبلهملاىلإبيلحلاقوحسمةفاضإبةلوانتملاتانيتوربلاةيمكةدايزنكميو.مسجلانزونممارجوليكلكلنيتوربلانمتامارج(3-2)

.مورفملامحللاو،نبجلاو،ينادوسلالوفلاةدبزو،ضيبلايوحتةفيفختابجولوانتو،ءاسحلاو

تانيماتيفلا-4

تاساردلاتتبثأدقف.نيسالوفلاو،ةيابلو،(بلو،أو،جنيماتيفةصاخ،ايمويةلوانتملاتانيماتيفلاةيمكةدايزىلإناطرسلاىضرمجاتحي

اهنألةيناطرسلاماروألاومنقيعي(RDAةيمويلاتاجايتحالانم%100نعديزيال)نداعملاتامعدموMultivitaminةددعتملاتانيماتيفلالوانتنأ
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نداعملا-5

،عينصتلاءانثأيف(لكينلاو،موركلاو،خينرزلاو،مويمداكلا:لثم)ةيندعملارصانعلاضعبلطرفملاضّرعتلاّنأىلإتاساردلاضعبتراشأ

ناطرسةصاخ،ناطرسلابةباصإلالدعمنمللقيموينيلسلاوديدحلابةينغلاةيذغألالوانتنمراثكإلاّنأنّيبتامك.ناطرسلابةباصإلارطخنمديزي

وأدويلالوانتيفطارفإلانأامك.ةدعملاويدثلاناطرسبةباصإلارطخنمديزيكنزلابةينغلاةيذغألالوانتيفطارفإلانإف،لباقملايفو.نولوقلا

.ةيقردلاةدغلاناطرسبةباصإلارطخنمديزيامبرهصقن

ةيئاذغلافايلألا-6

ةصاخ،(ميقتسملاو،نولوقلا)ةظيلغلاءاعمألاناطرسبةباصإلانمةياقولايفةيئاذغلافايلألاةيمهأنايبىلعةثيدحلاتاساردلافكعت

ةريقفةيذغألوانتتيتلابوعشللهنملقأوه،اهماعطيفةرثكبةيئاذغلافايلألالوانتتيتلابوعشلانيبناطرسلابةباصإلالدعمنأحضتاامدعب

.فايلألاب

ةباصإلارطخنم(لالقإلا)ّدحلاةيغبةيئاذغلاةبجولاتانّوكمرييغتصوصخبةيلودلاتامظنملاضعبتايصوت(2–19)لودجلاحضويو

(لالقإلا)دحلاةيغبةيئاذغلاةبجولاتانوكمرييغتصوصخبةيلودلاتامظنملاضعبتايصوت:(2-19)لودجلا

.ناطرسلابةباصالارطخنم

.م7نملقأنملقأ.ص7.نودنمصصح5صصح5مولعللةينطولاةيميداكألا

6نملقاددحيمل55نمرثكامعد3--وحوح

10 30 نهدرثكافرثكأف )U.s. NAS"89( ةيكيرمألا

أ(10–0)(10–0)(30–15)(75–50)(24–16)دتةيملاعلاةحصلاةمظنم

6نملقا(10–0)(10–0)(30–7515–50)(24–16)ددحي.الفلاحتبارج400 )90"wHo(ملام

وت9--تامدخلاوةحصلامسق

نملقانملقارصصح6صصح5ح طسوتمبلطيملىمرمىمرملددحيملددحيملبلطيمل3--وحىكيرمالاةيناسنالا

10 30 رثكافرثكاف --

(U.s. DHH"92)

اللنملقأاقتيدنكلاناطرسلاحسم

طسوتمبلطيملددحيددحيملساقتملبلطيملمعدمعد.

30 ةيمكلا CCS"92

نملقانملقانملقا.م7نمرثكا...سساقتملصصح3(so"93)ةنلتكساةمظن

4 40 نملقاىصعحوح

10 11 35 16 ةيمكلارثكاف

اللنملقأنملقأاقتاقتةيبوروألاتايالولاةمظنم

6 الفلاحتبىرللملىبلسللملبلطي.ملرصتلصح6رصتلصح5

10 30 ةيمكلاةيمكلا (Eso"94)

اللنودنم9-9-ةيكيرمألاناطرسلاةيعمج

دفلاحتبملبلطيملضفخضفخبلطيملـلفلاحتبرثكاوا3صصح5

)96"U.s. Acs(نهد

ضفخةيمكةدايزنملقأةحدرفراهةعماجريرقت

.. اقتمب5نمرثكا.ه.....رخ

نوهدلااللمم.ةيبمكلاصصحو

)96"u.s.HR(ةيناويحلاةدقعملاايعوبسا

,Alpers.536(م2002):عجرملا DH .etal
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MethodsofFeeding)ناطرسلاىضرمةيذغتقئارط Cancer Patients)

:يتآلالمشتيتلاةيئاذغلاضيرملاةلاحنع(يرودلاو،ركبملا)فشكلابجياذهل.نيتوربلاوةقاطلايفًاصقنةفاكناطرسلاىضرميناعي

.يئاودلاويعامتجالاويئاذغلاخيراتلاـ1

.(AnthropometricMeasurement)ةيرتموبورثنألاتاسايقلا-2

.(BiochemicalMeasurements)ةيويحلاةيئايميكلاتاسايقلا-3

.ةيئاذغلارصانعلاوءاودلانيبامتالعافتلا-5

.نزولاضافخنايفرارمتسالافقوتو،هيدلةيذغتلاءوسةجلاعمىلعلمعتاهنأل،ًادجةمهمناطرسلاضيرملةيئاذغلاةجلاعملاّدَعُت

عاعشإلابةجلاعملاو،(Chemotherapy)ةيئايميكلاةجلاعملا:يه،ةجلاعملانمىتشفونصلنوعضخيناطرسلاىضرمنأىلإةراشإلابجي

)RadiationTherapy(،ًاعمنآىفةيعاعشإلاوةيئايميكلاةجلاعملاو)Radiochemotherapy(،تاريغتلاضعبثدحتاهعيمجتاجلاعملاهذهّنأو
رموممهم

فالتخاو،صاصتمالاومضهلاةيلمعفعضو،لوبلاعمىرخألارصانعلاضعبوتانيتوربلانادقفو،ايالخلافلت:لثم،ناطرسلاىضرملةيئاذغلا

.نزولانادقفو،ماعطللةيهشلانادقفو،مشلاوقوذتلاةساح

:ناطرسلاىضرمةيذغتقئارطلنايبيتأياميفو

(MouthFeeding)مفلابةيذغتلا-أ

.اهيناعييتلاةيذغتلاءوسةجردو،ماعطللهتيهشو،ءاذغلالوانتىلعهتردقىدمىلعًاساسأدمتعتناطرسلاضيرملةيئاذغةبجوطيطختنإ

تاريغتثودحوأ،راوَّدلابةباصإلاوأ،ةيهشلانادقفببسبماعطلالوانتنعنوعنتميىضرملاضعبنأالإ،ةيذغتلاقئارطلضفأنممفلابةيذغتلاّدَعُت

لوانتىلعضيرملاعيجشتبجي،ماعهجوبو.ضيرمللةيبذاجرثكأاهلعجلةبجولاىلعةريثكتاليدعتلاخدإمتحياموهومشلاوقوذتلايتساحيف

.مشلاوقوذتلايتساحيفتاريغتلاةجلاعمةيغب؛(تاراهبلاةفاضإب)ةهكنرثكأماعطلالعجو،قئارطلافلتخمبماعطلا

فلتثدحاذإاّمأ،ةيعاعشإلاوأةيئايميكلاةجلاعملاةجيتنءيرملافلتلاحيفضيرملللئاوسلاوةفيفخلاةيذغألامّدقت،رخآبناجنم

(3–19)لودجلاحضويو.ةيئاذغلافايلألاو،زوتكاللاو،نوهدلانمةيئاذغلاةبجولاتايوتحميفرييغتثادحإمزليهنإف،ةجلاعملاءانثأيفءاعمألل

.ًافنآةروكذملاقئارطلاىدحإبةيناطرسلاماروألاةجلاعمءانثأيفمفلاقيرطنعناطرسلاىضرمةيذغتبةصاخلاتاداشرإلاضعب

ةروصبةفيفخلاتابجولانمراثكإلاو،ناطرسلاىضرمل(ةرّركتم)ةدّدعتموةدودحمةيئاذغتابجوميدقتو،روطفلاةبجوبمامتهالابىلصويل

.ةيهشلاحتفلًانايحأتاللخملاونوميللامّدقيو،ينادوسلوفةدبزوأ،ضيبوأ،ةنبجتاشيودنس

(TubeFeeding)بوبنألابةيذغتلا-ب

زاهجلالمعينأطرش،مفلاقيرطنعءاذغلالوانتىلعهتردقمدعةلاحيفءاعمألاوأةدعملاىلإلصيبوبنأبضيرملاةيذغتاهبدصقي

.ةيلاعةءافكب(ءاعمألاو،ةدعملا)يمضهلا

دجويو.ضيرملاىدلضيألاىوتسمو،بوبنألاعضومو،يمضهلازاهجلاةءافكىدمىلع)EnteralSolutions(ةيوعملاليلاحملارايتخادمتعي

CommercialMilk(يراجتلابيلحلاةفصو:لثم،ةيذغتلايفاهمادختسانكمييتلاتافصولانمديدعلا Based Formula(،ايوصلالوفةفصوو

)Soy–Based Formula(عاعشإلابهتجلاعملاحيفضيرملابسانتيتلا.
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يناطرسلامرولاةجلاعمءانثأخيبمفلاقيرطنعةيذغتلابقلعتتتاداشرإ:(3-19)لودجلا

بسانياليذلاءاذغلا
تادعاسملاوتاماعدلا ةيئاذغلاةبجولا

،راحلاءاسحلاو،هتاجتنموبيلحلا

.بوبحلاو

،تايضمحلاةصاخ،رئاصعلا

ةيذغألاو،هتاجتنموبيلحلاو

،موحللاو،ةبلطلاوةجزاطلا

.ةبلطلاةيذغألاو،زبخلاو

،نيتاليجلاو،هتاجتنموبيلحلا

.ةجوزللاةعفترملالئاوسلاو

،نيتاليجلاو،هتاجتنموبيلحلا

،ةجوزللاةعفترملالئاوسلاو

،زبخلاو،ةبلطلاةيذغألاو

.موحللاو

داوملانمةيلاخلاةيذغألا

.ةفيرحلا

.ةوهقلاو،واكاكلاو،رمحألامحللا

،تاوارضخلاو،ةجزاطلاهكاوفلا

ةيذغألاو،هتاجتنموبيلحلاو

,Krause:عجرملا MV and Mahan, LK(1984)

،(GlucosePolymers)زوكولجلا

بجي)ةهكنلاةفيفخلاتامعدملاو

ةبظاوملاو،رارمتسابمفلافيظنت

.(يحلملالولحملابهلسغىلع

يعانصلاباعلالاو،زوكولجلا

مفلالسغىلعةبظاوملابجي)

.(يحلملالولحملاب

وأبيلحلايوحتيتلاتامعدملا

،يعانصلاباعلالاو،ايوصلالوف

نميلاخلانوميللاو،زوكولجلاو

لسغىلعةبظاوملابجي)ركسلا

.(يحلملالولحملابمفلا

ةبظاوملابجي)ةهكنمتامعدم

.(يحلملالولحملابمفلالسغىلع

.ةهكنملاهكاوفلاتامعدم

،زوتكاللانمةيلاختامعدم

ةطسوتملانوهدلاو،زوكولجلاو

.ةلسلسلا

.ةدرابةيفاصةلئاسةبجو

يوحت،ةمعان–ةلئاسةبجو

،هكاوفلابارشو،ءاسحلا

بنعلاو،ةيزاغلاتابورشملاو

ماوقلاريغي)مامشلاو،دّمجملا

.(ةرارحلاةجردو

،ياشلايوحتةلئاسةبجو

تابورشملاو،رئاصعلاو،نوميللاو

.نوميللاريصعو،ةيزاغلا

يوحتةبوطرلاةريثكةيداعةبجو

،ءاسحلاو،كمسلاوأجاجدلا

ما.مهيال.

لوانتت)نوميللاو،تاصلصلاو

ىأ؛ةهكنلاةديدشةيداعةبجو

.لباوتلاوتاراهبلاىلعيوتحت

ىلعيوتحتةدرابةيداعةبجو

،تايلحملاو،هتاجتنموبيلحلا

.حلملاو

ةمعان–ةلئاسةبجو

(Liquidto Soft Diet)ةينغ

تايمكيوحتو،تارعسلاونيتوربلاب

.فايلألاونهدلانمةطسوتم

:ةجلاعملاةلحرم–

ممستبيمضهلازاهجلاةباصإ-أ

.داح

:ةجلاعملاةلحرمدعب–

.ءيرملاومفلاباهتلا-أ

جزللايطاخملاجارخإ–ب

.باعللازارفإةلق–ج

معطلابساسحإلاضافخنا–د

.(Hypogeusia)

ءيدرمعطبساسحالا-ـه

.(Dysgeusia)

زاربلاخيبنوهدلاطرف–و

.لاهسالاو

.ا
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:ParenteralNutrition)(ةدروألابنقحلا)ةلماشلاةيوعملاريغةيذغتلا-ج TPN)

زاهجلاةردقمدعلاحيفمَدختسُتيهو،ءاعمألابرورملانودةدروألابنقحلاقيرطنعةرشابممدلاىلإةيئاذغلارصانعلالاصيإاهبدصقي

.ةيلاعةءافكبلمعلاىلعيمضهلا

ةيذغألاضعبلوانتضيرمللنكميو،مدلاىلإمجحلاريبكلاديرولالالخةزكرملاةيئاذغلارصانعلاليلاحملاخدإةيديرولاةيذغتلالمشت

ةقاطلاميدقتنكمي،نكلو.اهلوانتناطرسلاىضرملنكميةيلاثمةيئاذغرصانعليلاحمًايلاحدجويال،علاطلاءوسلو.كلذعاطتسااذإمفلاب

ضامحألاصقنبةباصإلاعنمل؛ةدروألابنقحلاقيرطنعنوهدلابًاضيأضيرملادّوزُي.ةينيمألاضامحألانمطيلخوزوكولجةروصبمهلنيتوربلاو

.ةقباسلاليلاحملاىلإتانيماتيفلاضعبوتاتيلورتكلإلافاضتامك.ةقاطللًازكرمًاردصمنوهدلاّدَعُتو.ةيساسألاةينهدلا

ةلباقلا)ةيدادترالاضارعألاروهظلاحيفةصاخ،ًاديفمتالاحلاضعبيف)NutritionalIntervention(يئاذغلالخدتلانوكيدق،ماعهجوبو

ةجلاعملليبلسلاريثأتلاوأ،هسفنناطرسلاببسبًادودحممفلابماعطلالوانتنوكينيحلئاوسلاوتارعسلابًابلاغضيرملادّوزُيو.(ساكعنالل

(Medication).ةيضيألاتارّيغتلاّنإذإ؛دودحمةيئاهنلاةجيتنلايفريثأتلانكلو،ةلجاعلاتالكشملاجلاعيدقيئاذغلالخدتلانإف،ىرخأةرابعبو

ةعئاشلاتالكشملاضعبحضوييذلا(4–19)لودجلارظنا،يئاذغلالخدتلليباجيإريثأتثودحعنمت(ثيبخلا)يناطرسلامرولااهببسييتلا

.ناطرسلاىضرمبيصتو،ةيذغتلابةقالعاهليتلا

نمزملالئاوسلانادقفونزولانادقفوؤيقتلابهتباصإو،ماعطللهلوانتلدعمضافخنادنعطابحإلانمةلاحب–ًانايحأ–ضيرملاباصيدق

ةيوعملاةيذغتلاّنأعمو.ًادجةدودحم(TPN)ةلماشلاةيوعملاريغةيذغتلانمضيرملاةدافتساّنإف،اذبو.يئايميكلاجالعللهعوضخءانثأيف

ىلعةفلتخمةجيتنىلإيضفت–علاطلاءوسل–اهنأالإ،ةلماشلاةيوعملاريغةيذغتلااهثدحتيتلاكلتنملقأتافعاضمبّبسُت(بوبنألاوأ،مفلاب)

.ديعبلاىدملا

اهتجلاعموناطرسلانعةمجانلاةيئاذغلاتالكشملا:(4-19)لودجلا

يدسجلاىضرملاىضرم

( Pathophysiology)

يئاذغلالخدتلا

.تارعسلاتامعدمو،ةدئاملاةيذغأ.ماعطلالوانتلدعمضافخنانزولانادقف

قيرطنعماعطلالوانتىلعثحلا

ؤيقتلاتاداضملوانتنمّدحلاو،مفلا
الل.لماوعلاةدّدعتمنايثغلا

(Antiemetics)،ةجلاعملالاحخيبالإ

.ةيئايميكلا

ناكاذإمفلابلضفي)دقافللمسجلاضيوعتيدلجلاءاعمألاروسان
ص.تاتيلورتكلإلاولئاوسلانادقف

)EnterocutaneousFistula(انكمم).

ءاعمألاىضرملنيتوربلانادقف

.نهدلاةليلقةيئاذغةبجو.(LymphaticBlockage)ىوافميللادادسنالا

-- Protein-Losing Enteropathy

.(نكمأنإمفلاب)تالوفلاوديدحلاتامعدم.(تالوفلا)ماعطلاةلقو،مدلانادقفايمينألا

.ةجاحلادنع(Opiates)ينويفأرضحتسم.صاصتمالاءوسو،لاهسإلا(AbdominalRadition)ينطبلاعاعشإلا

اللاللوه

ةداضملاتابجولاو،ةدودحمتابجولوانت

اللةمزالتمو،ىلخادلالماعلاو،نزاخلانادقف

تامعدمو،(AntidumpingDiet)ةدعملاغيرفتل.(Gastrectomy)ةحارجلابةدعملالاصئتسا

.(D.S)يمضهلاغيرفتلا

.ايبيلنيماتيف
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يدسجلاىضرملاىضرم

( Pathophysiology)

يئاذغلالخدتلا

ةيوعملاريغةيذغتلابنجتو،ةلئاستابجو

نا(Gastrostomy)ةدعملامفتوأ،ةلماشلا.سفنتلاقيضو،علبلاةبوعصو،ةحرقلا

.نكمأ

(Oral/Mediastinal Radiation)

اللضمحلالاهسإو،ءارفصلاحالمأضافخنا

.(Cholestyramine)نيمارتسيلوك،تامعدملاوح(IlealResection)ىفئافللاوضعلالاصئتسا

.ءارفصلاحالماوينهدلا..

lleostomy/ يفئافللاوأنولوقلاخيبحتف

.نكمأنإمفلابضيوعتلا.لئاوسلاوحلملاصاصتماضافخنا
Colostomy

.نوهدلالوانتنملالقإلا.سايركنبلاتاميزنإضافخنا(Pancreatectomy)سايركنبلالاصئتسا

.حالمألالوانتنملالقإلا.حالمألاسابتحا(Corticosteroids)تانوزيتروكلا

ىمسيءاودمادختساو،ًايئاذغلخدتلامدع.-.:ج.دهموخ..

.(Serotonin-Receptor Antagonists)

ريغةيذغتلانمةدودحمةدافتسالانوكتوح..سل

ةيذغتلاعوبساىضرمىدلىضيالامدهتلاعافترا

هتبسنامبةايحلاصرفديزت)ةلماشلاةيوعملا..ةحارجلا

.داحلا

.ةيحارجلاةيلمعلالبقمتتيتلا(%10

.Alpers.:عجرملا D.H543ص،(م2002)نورخآو

ناطرسلاضرمبةلصتاذحتاصنوةمهمةيتاذلاغتامولعم

(Dietary Advices and Information Related to Cancer)

:ناطرسلاضرمبنيباصملاديفتيتلاحئاصنلاوقئاقحلازربأيتأياميف

تالاحلايفالإةظفاحةيئايميكداوميوحتيتلاةبلعملاةيذغألالوانتمدعو،ناكمإلاردقةجزاطلاةيذغألالوانتضيرملاةلواحم•

.ةيرارطضالا

ناطرسللةداضمتابكرمىلعيوتحتاهنأل،خنابسلاو،طيبنرقلاو،(Kale)بنركلاةطلسو،(فوفلملا)بنركلالوانتنمراثكإلا•

ةصاخ)ناطرسلابةباصإلانمناسنإلايقتةيقرولاتاوارضخلاهذهيفةدوجوملافايلألانأامك.(Indoles)تالودنإلاىعدُت

.يدثلاناطرسبةباصإلابّبسُييذلاعفترملانيجورتسإلانومرهىوتسماهضفخب؛(يدثلاناطرس

اّمم،ةعانملازاهجطاشننمديزيهنأل،ةيناطرسلاماروألابةباصإلانمناسنإلايقيةمظتنمةروصبنينلاموثلالوانتىلعصرحلا•

تراشأدقو.اهطاشنقيعياّمم،ةيناطرسلاةيلخلالخادداوملا(ةدسكأ)ضيأةيلمعطبثيو.اهريمدتوةيناطرسلاايالخلاومنقيعي

امكةظفاحةدامهفصوبموحللاعاونأضعبىلإفاضييذلاتيرتنلابكرملنطرسملاريثأتلانمففخيموثلاّنأىلإتاساردلاضعب

،لثملابو.(DiallyTrisulfide)افلسلاتابكرمىلعهئاوتحاىلإةيناطرسلاماروألاومنلطبثملاموثلليئاقولاريثأتلاىزعيو.ًافنآركذ

،لصبلاو،(يلغملاريغ)رضخألاياشلاو،(بنعلاريصعةصاخ)بنعلا:لثم،ناطرسلانمناسنإلايقتىرخأةيذغأدجوت

.3–اجيموأينهدلاضمحلابةينغلاكامسألاو

.(TPN)ةلماشلاةيوعملاريغةيذغتلامادختسالاحيفىتح،تالضعلانادقفو،لازهلاو،ماعلافعضلاو،ديدشلا





0لصفلا

لافطألاوعضرلاضارمألةيئاذغلاةجلاعملا

Nutritional Therapy of Infancy and Childhood

،ةيضيأةيقلخضارمأبنيباصملالافطألاوعضرلاةيذغتنعلصفلااذهيف–هللاةئيشمب–ثدحتنس

.(ةيثاروريغ)ةّيقلخريغىرخأضارمأبنيباصملالافطألاةيذغتاذكو

(ةيثارو)ةيضيأةيقلخضارمأبنيباصملالافطألاةيذغت:ًالوأ

(Nutrition ofChildren with Inherited Metabolic Diseases)

نمرثكأوأدحاواضيأىلعمهتردقنودلوحت(ةيثارو)ةيقلخبويعبنودلوينيذلالافطألانمديدعلادجوي

يناعيفوس،ىرخأةرابعبو.ةّتبلااهدوجومدعوأ،ةدّدحملاتاميزنإلاضعبةيافكمدعببسبةيئاذغلارصانعلا

تانيتوربلاةصاخ،ةيئاذغلارصانعلاضعبمضهةيلمعيفتابارطضانمةيقلخبويعبنوباصملالافطألاءالؤه

ةروصبةدالولادعبةرشابملفطلاىلعةيقلخلاضيألا(تابارطضا)ضارمأضارعأرهظتو،تارديهوبركلاو

.ةداحةيبصعتابارطضاو،ىلقعفلخت

InheritedMetabolic)ةيثارولاضيألاضارمأ Diseases)

عينصتلدعمضفخنالاحيف،ةيويحلاتالعافتلاةصاخ،ةفلتخملاهفئاظوءادأناسنإلامسجعيطتسيال

.مسجلايفةيقلخبويعدوجوةجيتنيعيبطريغهيفيئانبلانيتوربلابيكرتنوكيامدنعكلذكو،هلخادنيتوربلا

ررضيأاهثادحإلبقو،ًاركبم)InbornErrors(ةّيقلخلابويعلاصيخشتةثيدحلاةيبطلاثاحبألالواحت،اذهل

لخادهومنءانثأيفنينجلاتاروطتةعباتمنم–ةثيدحلاةيبطلاةزهجألالضفب–ءابطألانكمتدقو.صخشلاب

يتلاىرخألاةيثارولاضارمألاضعبو،هيفةيقلخلا(بويعلل)ضارمأللركبملاصيخشتلانعًالضف.مألامحر

.تانيماتيفلاونوهدلاوتارديهوبركلاضيأيفرثؤت

.ةيقلخلاضيألاتابارطضانعةمجانلاضارمألاضعبىلعةلثمأيتأياميفو

:Phenylketonuria)ايروينوتيكلينفلاضرمنأ PKU)

وهو،لافطألانيبًاراشتناةيقلخلاضيألابارطضانعةمجانلاضارمألارثكأدحأضرملااذهّدَعُي

نينالألينفلاميزنإصقنةجيتننينالألينفلايساسألاينيمألاضمحلانضيأبيصييقلخللخوأبارطضا

لّوحتمدعىلإيدؤييذلارمألا،دبكلايفةتبلاهدوجومدعوأ،(PhenyalamineHydroxylase)زيليسكورديه

هلئاوسومسجلاةجسنأىف)Phenylketones(لونيفلاتابكرممكارتو،نيسوريتىلإنينالألينفلاينيمألاضمحلا

.لوبلاعماهزارفإكلذكو،اهلًارارضأًابّبسُم

رادقمضافخناو،مدرتليللم100/ًامارجيللم(20-16)ىلعمدلايفنينالألينفلاضمحةيمكةدايزنإ

.ايروينوتيكلينفلاضرمبلفطلاةباصإدكؤي،مدرتليللم100لكلتامارجيللم3نعنيسوريتلاضمح
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ىوتسمعفتريثيح،بيلحلانيتوربمضهعيضرلاأدبينيحهضارعأرهظتو،ةدالولاذنملفطلامزالتيتلاضارمألانمضرملااذهّدَعُي

لكلتامارجيللم(3–1)وهمدلايفضمحلااذهليعيبطلاىوتسملاّنأبًاملع،مدرتليللم100لكلًامارجيللم20نمرثكأىلإنينالألينفلاضمح

لثمزَرفُتو.مدرتليللم100لكلمارجيللملانم(راثآ–رفص)وه(Phenypyruvic)كيفوريبلينفلاضمحليعيبطلاىوتسملاو،مدمارجيللم100

.(MustyOder)ةنفعهتحئارلعجياّمم،لوبلاعمضامحألاهذه

ةجلاعملارخأتّنأنيحيف،ةيعيبطةروصبيدسجلاويلقعلاومنلانمهنكمتهتايحنمىلوألاروهشلالالخلفطللةيئاذغلاةجلاعملاّنإ

.لفطلاتافرصتيفنسحتثودحنممغرلاىلع،يلقعلافلختلاثودحعنميفديفيالضرمللرخأتملافاشتكالاءاّرجةيئاذغلا

symptomsof)ايروينوتيكلينفلاضرمضارعأ Phenylketonuria)

،(milable)بضغلاعيرسلفطلاحبصيّمث.دلجلانوليفبوحشو،(SkinRash)يدلجحفطروهظيفةيلوألاىضرملاضارعألثمتت

يلقعفلختةروصبضرملاضارعأرهظتفةنّسلارمعيفاّمأ.رهشأ(6-3)رمعيف(Frantic)جّيهتلاديدشو،ةحاربمونلاىلعرداقريغو

(MentalRetardation)،ماظعلاعاخننيوكتيفبيعو،دلجلاورعشلانوليفحتفتو،غامدلانزويفصقنو(Myelination).ةينمزلاةّدملارصقتامك

عفتريو،مكارتيهنإف،نينالألينفلاضمحاضيأىلعدبكلاةردقمدعىلإًارظنو.ةنس(30-20)نيبحوارتتف،جلاعملاريغصخشلااهشيعييتلا

تابكرم)نينالألينفلاضمحنمةقتشملاةينوتيكلاضامحألانمددعلوبلايفرهظيامك.لوبلاومدلاةصاخ،اهعيمجمسجلالئاوسيفهزيكرت

تاتيسألينفيسكورديهو،)Phenyllactate(تاتكاللينفو،)Phenylpyruvate(تافوريابلينفو،)Phenylacetate(تاتيسأليتف:لثم،(لونيفلا

)Hydroxyhenylacetate(.لفطلاجلاعيملاذإخملاايالخلكتهتثدحيدقو،يلقعلافلختلابةباصإلاتابكرملاهذهبّبسُتو.

:امه،نيسيئرنيراسمقيرطنعضيألاةيلمعمتينينالألينفلاضمحّنإف،ماعهجوبو

(Liver)دبكلا-1

نيسوريتلاضمحنّوكتيف،زيليسكورديهنينالألينفلاميزنإةدعاسمبنينالألينفلاضمحىلإليسكورديهةعومجمةفاضإدبكلايفمتي

،(Epinephrine)نيرفنيبإلاو،غامدلاايالخودلجلايفدجوتةغبصيهو؛(Meanin)نيناليملا:لثم،مسجلايفةمهملاتابكرملاضعبلجتنُملا

،نيسكوريثلانومرهو،ةيبصعلاايالخلالوطىلع(Impulses)ةيبصعلاتالايسلالقنىلعنالمعينابكرمامهو؛(Norepinephrine)نيرفنيبإرونلاو

:ةيتآلاةلداعملايفحضوموهامك

زيليسكورديهنينالأليتف

نيناليم-نيسوريت-نينالأليتف

نيسكوريثنيرفنيبإرون

(Kidney)ناتيلكلا-2

حضوموهامك،لوبلاعمزَرفُت(Byproducts)(ةيبناج)ةيوناثتاجتنمىلإنينالألينفلاضمحليوحتبنيتيلكلايفةدوجوملاتاميزنإلاموقت

:ةيتآلاةلداعملايف

وم

ىرخالونيفضامحا؟-كيفوريبلينفلاضمح؟-نينالاليتف

( Other Phenyl Acids ) ( Phenylpyruvic) ( Phenylalanine )

(A Ketone Body)

ةحاللs.وم

لينفلاضمحمكارتىلإيدؤي،زليسكورديهنينالالينفلاميزنإصقنةجيتنايروينوتيكلينفلاضرمبصخشلاةباصإنإف،هالعاركذامكو
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ةدعاسمبنيتيلكلايفمكارتملانينالألينفلاضمحلّوحتنعًالضف.مسجلايفنيسوريتلاضمحيفصقنثودحو،نيتيلكلاومدلاودبكلايفنينالأ

وموحالل....-...-.حم*وح.*

.لوبلاعمزّرفتلونيفضامحأىلإلّوحتييذلا،(ينوتيكمسج)كيفوريبلينفلاضمحىلإ(Aminotransferase)زيريفسنارتونيمألاميزنإ

ةيئاذغةبجوطيطختيغبني،اذهل.يساسأينيمأضمحوهو،نيسوريتلاضمحيفاصقنيناعيضرملااذهبباصملانأقبساّممحضتي

مايألالالخ(MetabolicTest)ضيأرابتخالمعبجي،ضرملااذهبًاثيدحدولوملالفطلاةباصإنمققحتللو.ضمحلااذهنمضيرملاةجاحبيفت

.ةرّمدملاضرملارارضأبنجتلكلذو،لفطلاةايحنمىلوألا

DietaryTherapy)ايروينوتيكليتقلاىضرملةيتاذلاغلاةجلاعملا of Phenylketonuria)

نوكتثيحب،نينالألينفلاضمحنماهاوتحميفةضفخنمةيئاذغتابجوةدالولاذنملافطألاءاطعإبايروينوتيكلينفلاضرمةجلاعمنكمي

.مسجلاةجسنأنمفلاتلاضيوعتو،ومنلاتايلمعبءافوللطقفةيفاكهتيمك

اليذلامئادلايلقعلافلختلاضارعأروهظىلإيدؤياهميدقتيفرخأتلاّنإذإ،ةدالولانمىلوألاعيباسألالالختابجولاهذهمّدقتنأبجتب

نأركذي.اهومنلمتكادقهغامدايالخنوكتثيح،تاونس(6-4)رمعيفةيداعلاةيئاذغلاتابجولالوانتينأضيرملاعيطتسيو.هتجلاعمنكمي

.ةقهارملاةلحرملالخنينالألينفلاضمحبةريقفلاةيئاذغلاتابجولاباصملالفطلالوانترارمتسازفحتةثيدحلاتاساردلاضعب

،مدلاودلجلاوماظعلايفتافعاضموتالكشمثودحيفبّبستينينالألينفلاضمحنًمادجةليلقتايمكلفطلالوانتنإف،ماعهجوبو

تاجاحبءافوللنينالألينفلاضمحنمةنزتموةبسانمةيمكىلعةبجولاءاوتحابىصوي،اذل.ةافولاّمث،يلقعلافلختلاوومنلاةقاعإىلإةفاضإلاب

لينفلاضرمبنيباصملالافطألابةصاخةيئاذغتارضحتسمقاوسألايفًايلاحرفاوتيو.لفطلاةحصىلعةظفاحملاوومنللةيرورضلامسجلا

.(Low–Phenylalanine Formula) نينالألينفلاضمحنماهاوتحمضافخنابزيمتت،ايروينوتيك

ايلوصافلاو،تارّسكملاو،بيلحلاو،ضيبلاو،نبجلاو،نجاودلاو،موحللا:لثم،نيتوربلابةينغلاةيذغألانماهولخبةيئاذغلاتابجولاهذهزاتمت

نمرذحلابجيو،بوبحلاو،تاوارضخلاو،هكاوفلا:لثم،نينالألينفلاضمحبةريقفلاةيذغألالوانتبضيرمللحَمسُيو،ةفاجلاءالزابلاو،ةفاجلا

.نينالألينفلاو،كيترابسإلا:امه،نينيمأنيضمحنمفلأتتاهنأل؛(Aspartam)ماترابسألاةيلحملاةداملاميدقت

،راطفإلابوبحةصاخ،تابورشملاوةيذغألانمديدعلابيكرتيفلخديوهو،(NutraSweet)يراجتلامسالابقاوسألايفماترابسألاعابي

براقألاوءاقدصألاىلعنيعتيو.نيتاليجلاتايلحمو،(ةهكاف،ركس،ضيب،نبل،قيقد)(InstantPuddings)نابوذللةلباقلاجندوبلاىولحو،نابللاو

.نيدلاولاةراشتسادعبالإايرويوتيكلينفلاضرمبباصملالفطلاىلإةيذغألاميدقتمدعمهريغو

زّيمتتيتلاةزهاجلاةيراجتلاةيذغألاضعبمهئاطعإبكلذو،ايرويوتيكلينيفلاضرمبنيباصملالافطألاةجلاعمنكمي،رخآبناجنم

رضحتسملاو،(عضرلللامعتسالاعئاش)(Lofemalac)كالانيفوللا:لثم،(نيسوريتلاضمحبةينغ)نينالألينفلاضمحنمضفخنملااهاوتحمب

يناثلاءاذغلاالخنيحيف،لوألاءاذغلانمنينالألينيفلاضمحنم%95وحنعزنهنأبًاملع،نيغلابلاولافطألل(Pheny-Free)ىمسملايئاذغلا .م.هسفنينيمألاضمحلانمةتبلا

،ةقاطلانمةريبكةيمكبلفطلاوأعيضرلاّدمتاهنأالإ،نينالألينفلاضمحنمىوتحملا(ةميدعوأ)ةليلقةيذغألاهذّهنأنممغرلاىلعو

ةينيمألاضامحألانّمدَعُيهنأل،نينالألينفلاضمحنمًايئاهنلفطلانامرحنكميال،رمألاعقاويفو.نيتوربلانمهتجاحو،تارديهوبركلاو

يذلارمألا،مدلايفهاوتسمضفخىلعدعاسينينالألينفلاضمحنمىوتحملاةليلقلاةيذغألالوانتنكل،هروطتوهومنةيلمعلةمزاللاةيساسألا

.خملاايالخيففلتثودحنملفطلايمحي

هتاجاحىلعلفطلالصحييكل،ةيعيبطلاةيذغألاميدقتنينالألينفلانمىوتحملاةليلقلاةيراجتلاةزهاجلاةيذغألالوانتقفارينأبجي

ةبسنلاباّمأ.مسجلاةجسنأءانبوومنللةيرورضلا(تانيماتيفلاو،نداعملاو،تارديهوبركلاو،نوهدلاو،تانيتوربلا)ةيئاذغلارصانعلانماهعيمج

.لئاوسلاو،(ركسلاهيلإًافاضمنهدلالماكلابيلحلاوأ)زكرملابيلحلاو،كالانيفوللاطقفىطعيف،رهشأةعبرأىلإمويرمعيفعيضرلاىلإ

،تارديهوبركلاو،نيتوربلابينغو،(نينالألينفلانم%95هتبسنامهنمعزن)لينفلانمهاوتحميفريقفزهاجيراجتءاذغهنأبكالانيفوللازيمتي

.بيلحللًايلاثمًاليدبّدَعُيوهف،اذل.نداعملاو،تانيماتيفلاو،ةعبشملاريغنوهدلاو
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PlanningofA)نينالأليتقلاةليلقةيئاذغةبجوطيطخت Low Phenylalanine Diet)

.غامدلاايالخفلتلاوضّرعتياليكل؛نينالألينفلاضمحنمطقفةيمويلامهتاجاحبمهديوزتوهعضرللةبجولاهذهطيطختنمفدهلانإ

املكةيرودةروصباهليدعتوةيئاذغلاةبجولاةعجارمةرورضعم،تانيماتيفلاو،نداعملاو،تارعسلاو،نيتوربلانمةيمويلامهتاجاحىلإةفاضإلاب

.مدرتليللم100لكلتامارجيللم(10–2)نيبمدلايفنينالألينفلاىوتسمىقبيثيحب،رمعلايفعيضرلامّدقت

لقتةجاحلاهذهنكلو،مسجلانزونممارجوليكلكلًامارجيللم70وحنغلبتنينالألينفلانمنيرهشلارمعيفعيضرلالفطلاةجاحنأركذُي

مارجيللم35–25)اهسفنةيمكلاىطعتو.ةيناثلانسيفمسجلانزونممارجوليكلكلامارجيللم(35–25)ىلإلصتلرمعلايفعيضرلامّدقتعم

.تاونس(10–2)نيبمهرامعأحوارتتنيذلالافطألل(مسجلانزونممارجوليكلكل

ةيذغألاتاعومجّمدَعُتنيحيف،عيضرلامزلييذلانينالألينفلاضمحلسيئرلاردصملانهدلالماكلارقبلابيلحوأزكرملابيلحلاّدَعُي

.(ًارتليللم30)ةدحاوةيقوألكلنينالألينفلانمًامارجيللم47وحنىلعرقبلابيلحيوتحيو.لافطألاىلإةبسنلابنينالألينفلارداصمةفلتخملا

ضعبميدقتنكمي،ذئدنعف.ةدئاملاةيذغألوانتلفطلااهيفعيطتسييتلاةلحرملاءانثأيفىتحةقاطلاونيتوربللسيئرلاردصملاكالانيفوللاّدَعُيو تب.امهلثاميامو،ةبيرغلاو،ةيبلهملالمعيفرخآلاهضعبمادختساو،بارشةروصبكالانيفوللا

ًادبأبيلحلافاضيالنكلو،ةيناثلانسغلبينيحكالانيفوللانمًالدب(Pheny-Free)يراجتلايئاذغلارضحتسملالفطلاءاطعإبىصوي

.طقفلافطأللىطعيو،نينالألينفلانمولخييذلا(Pheny-Freeلوانتءدبدنعبيلحلالفطلاىطعُيال)(Pheny-Free)ءاذغىلإ

بجيو.ةيئاذغلاةبجولايفنهدلالماكلابيلحلاوأ،زكرملابيلحلاةيمكليدعتبعضرلالافطألامديفنينالألاينفلاىوتسمطبضنكمي

.نينالألينفلانمًاليلقيوحتيتلاةيئاذغلاةبجولابهتيذغتةرتفلالخهتافرصتولفطلاومنةعباتم

:اهنم،مدلايفنينالألينفلاىوتسمعافترابّبسُتةّدعلماوعدجوت

.نينالألينفلانمةريبكتايمكلوانت-أ

.ةقاطللًاردصماهمادختسالمسجلاةجسنأمّدهتىلإيدؤيام،ًايمويةلوانتملا(ةقاطلا)تارعسلاتايمكةلآض-ب

.ضرملا–ج

لئاوسلالوانتهنكميرهشأ(9-8)هرمعحبصينيحو،رهشأ(6-5)رمعيفةقعلملابةسورهملاةيذغألاعيضرلاءاطعإبًاضيأىصوي

.حمقلااشنمادختسابتازوبخملانمامهريغونيتوربلايضفخنملازبخلاوةنوركملاعينصتنكمي،رخآبناجنم.بوكلاب

NutrientsCalculation)ايروينوتيكليتقلاىضرمةبجويفةيئاذغلارصانعلاباسح of PKU Diet)

وحصكلوم.وحهو..--

،ايروينوتيكلينفلاضرمبباصملالفطلاوا،عيضرللايمويمدقتيتلالئاوسلاونينالالينفلاضمحوتارعسلاونيتوربلاتايمكباسحنكمي

:يتآلاوحنلاىلع

.3.3×(مارجوليك)نزولا=(مارج)نيتوربلاةيمك•

.ًارعس115×(مارجوليك)نزولا=(يرولاكوليك)تارعسلاةيمك•

.(نيرهشنملقأرمعلا)نينالألينفلاضمحنمًامارجيللم70×(مارجوليك)نزولا=(مارجيللم)نينالألينفلاضمحةيمك•

.(نيرهشنمرثكأرمعلا)نينالألينفلاضمحنمًامارجيللم60×(مارجوليك)نزولا=(مارجيللم)نينالألينفلاضمحةيمك•

.(نيرهشنملقأرمعلا)200ىلإ150×(مارجوليك)نزولا=(رتليللم)لئاوسلاةيمك•

.(نيرهشنمرثكأرمعلا)نينالألينفلاةيمكو،رمعللًاعبتفلتخت)×(مارجوليك)نزولا=(رتليللم)لئاوسلاةيمك•
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:1لاثم

،تامارجوليك75هنزوّنأبًاملع،ايروينوتيكلينفلاضرمبباصم،رهشأ6هرمععيضرلنينالألينفلاضمحنمًاليلقيوحتةيئاذغةبجوططخ

.فالطاشنوةديجةحصبعتمتيو

.ًايمويعيضرلامزلتيتلانينالألينفلاضمحونيتوربلاةيمكباسح-

.ًامارج24.75=3.3×7.5=ًايمويعيضرلامزلتيتلانيتوربلاةيمك–

.ًارعس862.5=ًارعس115×7.5=ًايمويعيضرلامزلتيتلاتارعسلاةيمك–

.ًامارجيللم450=60×7.5=ًايمويعيضرلامزلتيتلانينالألينفلاضمحةيمك–

.ًايمويعيضرلامزلتيتلا(نينالألينفلاليلقزهاجيراجتءاذغ)كالانيفوللاةيمكباسح-2

.كولانيفوللاءاذغنمةيمويلانيتوربلاتاجاحنم%90ىلععيضرلالصحينأبجي

.ًامارج223=%90×24.75=كولانيفوللانمنيتوربلاةيمكنذإ

:ّنإف،نيتوربمارج1.5ىلعيوتحي(ةوبعلابقفرم)دحاولاكالانيفوللارايعّنأامب

.ًارايع15ً=ارايع149=223:1.5=ًايمويعيضرلامزلتيتلاكالانيفوللاتارايعددع–

.(تامارج10×15)كالانيفوللانمًامارج150وحنلداعتكالانيفوللانمًارايع15–

:كالانيفوللاباهطلخمزاللاءاملاةيمكباسح-3

متي(ًارتليللم30/ًارعس20)ءاذغلااذهليعيبطلافيفختلانكلو،لئاسللهتجاحوعيضرلارمعلًاعبتكالانيفوللءاذغلئاسةجوزلافلتخت

.(تامارج10)كالانيفوللانمدحاورايعلكلءاملانمًارتليللم60ةفاضإب

تايقوأ4و،زكرملابيلحلانم(ًارتليللم75-60)ةيقوأ(2.5–2)ب(ًامارج150)كالانيفولرايع15طلخمتي،هالعألاثملاصخياميفو

عبرأىلعلوصحللةيفاكنوكتةيمكلاهذهو.ةيقوأ32وحنىلإيئاهنلاءاذغلاجتنممجحلصيلءاملافاضيّمث،(Lumps)لتكلانّوكتعنملءام

.تايقوأ8اهنمةدحاولاةعس،ريراوق

قئاقحلاوتانايبللًاعبت،زكرملابيلحلاوكالانيفوللانمعيضرلااهيلعلصحييتلاتارعسلاونيتوربلاونينالألينفلاضمحةيمكباسح-4

.(1–20)لودجلايفةدراولا

- ي9--وت

:هاندأحضوموهامكىرخألاةيعيبطلاةيذغألانماهيلعلوصحلابجييتلانيتوربلاونينالألينفلاضمحتايمكباسح-5

.ًامارجيللم450=ًايمويعيضرلامزلييذلانينالألينفلاضمحيلامجإ–

.ًامارجيللم341=كالانيفوللاءاذغنمنينالألينفلاضمحةيمك–

:نذإ

صيوحوح

.ايمويتامارجيللم109=341–450=ىرخالاةيذغالانمنينالالينفلاضمحةيمك–

.ايموينيمارجواامارج=ىرخالاةيذغالانمنيتوربلاةيمك–

صيوح

.ايمويتارعس103.9=758.6–862.5=ىرخالاةيذغالانمتارعسلاةيمك–
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-- -. ي9 -

ًاداشرتسا،تارعسلاونيتوربلاونينالألينفلانمهتاجاحةيقبىلعلوصحللعيضرلالفطلاىلإمّدقتيتلاىرخألاةيذغألاةيمكباسح-6

.(2–20)لودجلا،ةيئاذغلالئادبلامئاوقب

.رهشأةتسهرمععيضرلفطلنينالألينفلانمىوتحملاةليلقةيئاذغةبجو(1–20)لودجلاحضويو

رهشأةتسهرمععيضرلنينالألينفلانمىوتحملاةليلقةيئاذغةبجو:(120)لودجلا

120 22.3 681 150،ًارايعام(. )femalaeًامارج )15( كالانيفوللا

221 4.4 77.6 بيلحلا(. ًارتليللم60،ناتيقوأ)زكرملا

341 26.7 758.6 عومجملا

:(ةزهاجلاوأةوهطملاةيذغألانمدحاوليدب)تاوارضخلاةعومجم

7.5 0.5 5 فصن(. بوك%2وأ،ةدئامقعالم3)نوحطملارزجلانمليدب

7.5 0.5 5 فصن(. ةدئامقعالم3)ةنوحطملاءارضخلاايلوصافلانمليدب

:(فصنوناليدب)هكاوفلاةعومجم

30 1 120 ناليدب. نوحطملازوملانم

7.5 0.25 30 فصن(. مارج100)حافتلاةصلصنمليدب

:بوبحلاةعومجم

27 0.6 27 ثالث. زهاجلا(فاجلا)زرألابوبحنمةدئامقعالم

420.5 29.6 945.6 عومجملا

:تاظوحلم25

.نينالألينفلانمتامارجيللم8و،نيتوربمارج1.5و،ًارعس454وحنىلع(تامارج10)دحاولاكالانيفوللارايعيوتحي–

.نينالألينفلانمتامارجيللم110.5و،نيتوربمارج22و،ًارعس385وحنىلعزكرملابيلحلانم(ًارتليللم30)ةدحاولاةيقوألايوتحت–

نيتيقوأنمًالدبركسةريغصقعالمعبرأهيلإًافاضم،يعانصلابيلحلاوأ،مسدلالماكلابيلحلانمًارتليللم120عيضرلاءاطعإنكميو

.(ًارتليللم60)زكرملابيلحلانم

Gerber'sلثم)ةزهاجلاةأّبعملاةسورهملاهكاوفلاوتاوارضخلا(ةدحاوةنسرمعىتحةدالولانم)عيضرلاءاطعإبىصوي– Foods)اهنأل؛

.ةيئاذغلارصانعلابةينغ

نمتامارجيللم9و،نيتوربمارج0.2و،تارعس9وحنىلع)Gerber's(ةكرشهعنصتيذلازرألابوبحنمةدحاولاةدئاملاةقعلميوتحت-

،كالانيفوللانمًالدب(Pheny-Free)ءاذغنينالألينفلاةليلقةيئاذغةبجوطيطختدنع(ةنسرمعقوف)لافطأللمّدقيو.نينالألينفلا

نًمالدب(Fruitce)هكاوفلاجلثو،ةيداعلاةنوركملانمًالدبنيتوربلاةليلقلاةنوركملاو،يداعلازبخلانًمالدبنيتوربلاليلقلازبخلاو

.ةظوبلا
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نينالألينافلاةليلقةيئاذغتابجوطيطختيبةمدختسملاةيئاذغلالئادبلاعيماجم:(2-20)لودجلا

لئادبلادادعا

20 30 0.6 30 1 بوبحلاوزبخلا–1

4 60 0.1 5 1 نوهدلا-2

10 60 0.5 15 1 هكاوفلا–3

10 10 0.5 15 1 تاوارضخلا-4

ليلق0.160ليلق1**ةرحلاةيذغألا-5

.ةقاطلاو،نيتوربلاو،نينالألينفلانمقيقدلاهاوتحمو،دحاولاليدبلاةيمكديدحتلةيئاذغلالئادبلامئاوقيوحتيتلاةيذغتلابتكىلإعوجرلابجي*

.ماعطللةيهشلانادقفةلاحيفةصاخ،تايلحمةرحلاةيذغألامدختست**

:2لاثم

.تامارجوليك43هنزوو،نارهشهرمععيضرلنينالاليتفلانمىوتحملاةليلقةيئاذغةبجوططخ

:لحلا

.ًايمويعيضرلامزلتيتلالئاوسلاونينالألينفلاضمحوتارعسلاونيتوربلاةيمكباسح-

.ًامارج1419=3.3×4.3ً=ايمويعيضرلامزلتيتلانيتوربلاةيمك–

.ًارعس494.5ً=ارعس115×4.3ً=ايمويعيضرلامزلتيتلاتارعسلاةيمك–

.مارجيللم301=70×4.3ً=ايمويعيضرلامزلتيتلانينالألينفلاةيمك–

.ًارتليللم860ىلإ645=200ىلإ150×4.3ً=ايمويعيضرلامزلتيتلالئاوسلاةيمك–

.ًايمويعيضرلامزلتيتلاكالانيفوللاةيمكباسح-2

:ّنإف،نيتوربمارج1.5ىلعيوتحي(تامارج10،ةوبعلابقفرم)دحاولاكالانيفوللارايعّنأامب

.تارايع10=تارايع993=14.9:1.5=ًايمويعيضرلامزلتيتلاكالانيفوللاتارايعددع–

.(تامارج10×10)كالانيفوللانممارج100وحنلداعتكالانيفوللانمتارايع10–

نّوكتعنملءامتايقوأ4و،زكرملابيلحلانم(ًارتليللم60)نيتيقوأب(مارج100)كالانيفولتارايع10طلخمتي،هالعألاثملاصخياميفو

(ًارتليللم120)نهدلالماكلابيلحلامادختسانكميو.ًارتليللم750وحنىلإيئاهنلاءاذغلاجتنممجحلصيلءاملافاضيّمث،(Lumps)لتكلا

لينفلانمىوتحملاةليلقةيئاذغةبجو(3–20)لودجلاحضويو.(ًارتليللم60)زكرملابيلحلانمًالدبركسلانمةريغصقعالم4هيلإفاضملا

.نارهشهرمععيضرلنينالأ
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نارهشهرمععيضرلنينالأليتفلانمىوتحملاةليلقةيئاذغةبجو(320)لودجلا

80 15 454 مارج100،تارايع(. Lonenalac( )10 ( كلالانيفوللا

221 4.4 77.6 .** بيلحلا( أتلي60،ناتيقوأ)زكرملا

301 19.4 531.6 عومجملا

نمىوتحملاةليلقلاةيئاذغلاةبجولاليدعتدنعةصاخ،(مدرتليللم100/تامارجيللم10–2)مدلايفنينالألينفلاىوتسمةعباتمبجي*

.نينالألينفلا

ًاردصمهفصوبيعانصلابيلحلاوأركسلانمةريغصقعالم4هيلإفاضملا(ًارتليللم120)نهدلالماكلارقبلابيلحمادختسانكمي**
. ومص

بوبحو،تاوارضخلاو،هكاوفلا:لثم،ىرخأةيذغأىطعيهنإف،رمعلايفعيضرلامّدقتعمو.(رتليللم60)زكرملابيلحلانمالدبتارديهوبركلل

.نداعملاوتانيماتيفلانمهتجاحىلعهلوصحنامضلعيضرلارمعدايدزابةيذغألاهذهتايمكدادزتو.ةقاطلاونينالألينفلاضعببهديوزتل؛راطفإلا

(Galactosemia)ايميزوتكالجلاىضرم-ب

زوتكالجلاميزنإدوجو(مادعناوأ)صقنةجيتنثدحي،(Galactoseزوتكالجلاركس)تارديهوبركلاضيأيفيقلخ(لالخ)بارطضاوه

Galactose–1(زيريفسسنارتتافسوف –Phosphate Uridyl Transferase(،لافطألالوانتينيحو.زوكولجىلإزوتكالجلاليوحتىلعدعاسييذلا

زوتكالجءيزجنمفلأتيبيلحلايفدوجوملازوتكاللاركسءيزجّنأل،لاهسإلاوؤيقتلابنوباصيمهنإفبيلحلاايميزوتكالجلابنوباصملاعضرلا

.زوكولجءيزجو

Galactoseتافسوف–1–زوتكالج)زوتكالجلاركسضيأىلعمسجلاةردقمدعنإ –1 – Phosphate)هتاقتشمضعبوهمكارتىلإيدؤي

ةبوبيغلاو،)Seizures(جنشتلاتابونو،)Cataracts(نيعلاةسدعماتعإو،يولكلالشفلاو،دبكلامخضتو،ومنلاءطببّبسُياّمم،مسجلاةجسنأيف

(Coma)،فاطملاةياهنيفةافولاثدحتدقو.

قيرطنعضرملابةباصإلانمدكأتلانكميو.ةدالولانمنيلوألانيعوبسألالالخعيضرلالفطلاىلعايميزوتكالجلاضرمضارعأرهظت

نأيفكشالو.(Transferase)زيريفسسنارتلاميزنإطاشنلدعمصحفكلذكو،مدلايف(زوكولجلاركسءانثتساب)ةيداحألاتايركسلاصحف

.تافعاضملاثودحبنجتو،هالعأةروكذملاضارعألاروهظمدعىلعدعاسيضرمللركبملاصيخشتلا

فذّحنإذإ،زوتكالجلاركسنمًادجًادودحمًاردقيوحتةيئاذغتابجومهئاطعإبايميزوتكالجلاضرمبنيباصملالافطألاةجلاعمنكمي

تادبيلوتكلاجلالثمةبكرملاتاديبللاجاتنإليرورضلازوتكالجلاعينصتلىرخأةديدجتاراسمداجيإىلإمسجلازفحيءاذغلانًمايئاهنزوتكالجلا

)Galactolipids(،تاديسوربيريسلاو)Cerebrosides(لفطلاءاذغنمبيلحلايوحتيتلاةيذغألاو،ًاعيمجهتاجتنموبيلحلاداعبتسابجي،اذل؛

ميدقتنععانتمالاًاضيأبجي.زوكولجوزوتكالجىلإمضهلاةيلمعءانثأيفمّدهتييذلازوتكالجلاركسىلعيوتحتاهنأل،ايميزوتكالجلابباصملا

.ةايحلالاوطزوتكالجلاةدودحملاةيذغألالوانتيفرارمتسالاو،خملاوةدبكلالثم،موحللاضعب

،بيلحلالئادبضعبقاوسألايفًاثيدحرفاوتيو.يدثلابيلحو،نيزاكلاو،ةظوبلاو،نبجلاو،ةدشقلاو،،ةدبزلاو،يدابزلانبلو،بئارلانبللا:لثم

. (Nutramigen و) % )Neo–Mull– Soy(و % (Soyalac) كالايوسلاو ،)Isomiا)ليموزيإلا:لثم

دادعإيفزوتكالجلاوأزوتكاللاركسمادختسامدعو،(بلقلاو،خملاو،ةيلكلاو،ةدبكلا:لثم)ةيناويحلاةيذغألالوانتبنجتًاضيأبجي

:اهلوانتلبقةبلعملاةيذغألاعيمجلةيئاذغلاةقاطبلاتانايبةءارقبىصويامك.تايركسلانمعاونألاهذهيوحتيتلاةيذغألافلتخمبنجتو،ماعطلا
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.ايميزوتكالجلاضرمبةباصإلالاحيفزوتكالجلااضيأراسمحضوييذلا(1–20)لكشلارظنا،هالعأةروكذملاةيذغألاعيمجنماهولخنمدكأتلل

زوتكاللا

زيتكاللاميزنإ

زوتكالجلا+زوكولجلا

ميزنإ

زينيكوتكالجلا

تافسوف–1–زوتكالجلا

–1–Galactoseا
Phosphate

Uridyl

Transferase

زوكولجلا

ايميزوتكالجلاضرمبةباصإلالاحيابزوتكالجلااضيأراسم:(120)لكشلا

GlycogenStorage)نيجوكيالجلانيزختضارمأ-ج Diseases)

،تالضعلاوأ،دبكلايفنيجوكيالجلليعيبطريغنيزختثودحبزيمتتو،تارديهوبركلاضيأيفرثؤت(GeneticDiseases)ةيثاروضارمأيه

.امهالكوأ

:يه،عاونأةثالثىلإضارمألاهذهفنصت

(1Type)لوألاعونلا-1

زيتافسوف–6–زوكولجميزنإصقننمجتنيو،ًاراشتناوًايشفتعاونألارثكأنموهو،(GerkesDisease)كريكضرمبعونلااذهىّمسُي

(Glucose–6 – Phosphatase)(نيجوكيالجلاوأزوكولجلاعينصت)زيسنجوينوكيلجلاراسملالخزوكولجىلإتافسوف–6–زوكولجلّوحييذلا

(Gluconeogenesis)،(نيجوكيالجلامّدهت)زيسيلونجوكيلجلاراسمو(Glycogenolysis).ىلإمسجلايفتافسوف–1–زوكولجمكارتيدؤيو

.نيجوكيالجلامكارتو،مدلايفزوكولجلاىوتسمضافخنا

،(ةيلكلاةقاطلانم%70-60)تارديهوبركلاب(تاعاسثالثلك)ةمظتنمةروصبلفطلاديوزتبضرملااذهةجلاعمنكمي

(GlucosePolymer Formula)بوبنألابةيذغتلاقيرطنع.

(TypeIII)ثلاثلاعونلا-2

–Amylo–1,6)زيديسوكيلج–1،6–وليمأميزنإصقنهببسو،(CorisDisease)زيروكضرمبعونلااذهىّمسُي Glucosidase)طّبثييذلا

.ةريصقةيبناجلسالسنّوكتىلإيدؤياّمم،(تاعّرفتلا)ةيبناجلالسالسلايفنيجوكيالجلامّدهت
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(TypeTV)سماخلاعونلا-3

لسالسنّوكتىلإيدؤياّمم،)BranchingEnzeme(عّرفتلاميزنإسمصقنهببسو،)AndersonDisease(نوسردنأضرمبعونلااذهىّمسُي

.نيجوكيالجلانمةيعيبطريغةليوط

(Citrullinemia)ايميتيلورتسلاىضرم-د

ArgininosuccinateAcid(زيتيثنيستانيسكسونينيجرألاضمحميزنإصقننمجتنييثاروضرموه Synthetase(ليوحتىلعلمعييذلا

.مسجلاةجسنأيفاينومألاونيلورتسلازيكرتعافتراىلإيدؤياموهو،تانيسكسونينيجرألاضمحىلإ)Citrolline(نيلورتسلا

نيبمورثوربلاةدامريثأتءطبو،ةيجنشتتابونو،سفنتلاةعرسو،)Lethargy((يضرممون)تابسةروصبضرملااذهضارعأرهظت

(Prothrombin)ةينوتيكلاضامحألانًماطيلخلفطلاءاطعإبةلاحلاهذهةجلاعمنكميو.ةعباسلانسيفةافولاّمث،مدللةرثخملا(KetoAcids)

.نينيجرألاتامغدمعمنيتوربلاةليلقلاةيذغألاديدجلادولوملاءاطعإو،ةيساسألاةينيمألاضامحألانمةقتشملا

(Homocystinuria)ايروينيتسيسوموهلاضرم-ـه

ىلإيدؤياّمم،)CystathionineSynthase)زيثنيسنينويثاتسيسلاميزنإصقننعةمجانلاةيثارولاضيألاتابارطضاضارمأدحأوه

نيئتسيسىلإنينويثملالّوحتفاقيإو،(نيئتسيسلاو،نيتسيسلاو،نينويثملا)تيربكلاىلعةيوتحملاةينيمألاضامحألاضيأيفبارطضاثودح

)Cysteine(،نييتسيسوموهلاونينويثملازيكرتعافتراو(Homocysteine)نيتسيسلاونينويثاتسيسلازيكرتضافخناو،مدلاامزالبيف(Cystine).

.يمظعلالكيهلاهّوشتو،يلقعلافلختلاو،(Dsocation)يعيبطلااهعضومنعنيعلاةسدعلفارحناثودحيفضرملااذهضارعألثمتت

ضمحلاتامعدملوانتىلإةفاضإلاب،نيتسيسلاضمحبةينغونينويثملانماهاوتحميفةريقفةيئاذغتابجولوانتبةلاحلاهذهةجلاعمنكميو

500)يبنيماتيفنمةريبكتاعرجاهئاطعإباهتجلاعمنكميىضرملانمىرخأةعومجمكانهنكلو(L–Cystine)نيتسيس–لينيمألا

.نينويثملانمىوتحملاةطسوتمةيئاذغتابجولوانتعم،ًافنآروكذملازيثنيسنينويثاتسيسلاميزنإطيشنتىلعلمعييذلا(رهشلموي/مارجيللم

.ةقاطللرداصماهفصوبنوهدلاو،بوبحلاو،تاوارضخلاو،هكاوفلالوانتضيرملاعيطتسيو

(Metinade) دانايتملااهنمو،نيتوربللًاردصماهفصوباهلوانتضيرمللنكمييتلاةيراجتلاءاذغلاتارضحتسمضعبقاوسألايفرفاوتي

1–موهلاو،(نينويثملانمًامامتيلاخلاايوصلانيتورب)(3200K)ك3200جتنملاو،(نوميللاوألاقتربلاريصعيفبوذييذلانينويثملاليلق)

.(Hom–1 )

(MevalonicAciduria)ايروديسأكينولافيملاضرم-و

يويحلاعينصتلايفللخثودحىلإيدؤييذلا(MevalonicKinase)ميزنإصقننعةمجانلاةّيقلخلاضيألاتابارطضادحأوه

(Biosynthesis)تانولافيملازيكرتعافتراو،لورتسلوكلل(Mevalonate)مدلايفلورتسلوكلازيكرتعافترابةلاحلاهذهزيمتتو.مسجلاةجسنأيف،

.جضنلاوومنلامدعو

MapleSyrup)يبقيقلالوبلاءادىضرم-ز Urine Disease: MSUD)

فّرعُيو،(لفط225000لكلةدحاوةلاح)عضرلالافطألاىدلثودحلاةردانلاةيثارولاضيألاتابارطضاضارمأنمضرملااذّهدَعُي

ةثالث))Valine(نيلافلاو،)Isoleusine(نيسويلوزيإلاو،)Leusine(نيسويللاضمحلةينوتيكلاضامحألااضيأيفتابارطضاثودحهنأب

نيباصملالافطألاّنأنّيبتدقو،ادنكواكيرمأيفةرثكبدجوتيتلابقيقلاةرجش(Maple)ةملكينعتو.(ةلسلسلاةعّرفتمةيساسأةينيمأضامحأ

ميزنإصقنىلإضرملااذهىزعيو.بقيقلاةرجشهجتنتيذلاركسلانمحوفتيتلاةحئارلاهبشتةحئارمهقرعومهلوبنمحوفتضرملااذهب

.هالعأةروكذملاةثالثلاةينيمألاضامحأللةينوتيكلاضامحألاضيأليرورضلا(Decarboxylase)زيليسكوبركيدلا
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ةينوتيكلاةينيمألاضامحألاىوتسمعافترايف–(بيلحلانيتورب)بيلحلالوانتلفطلاءدبدنعحوضوبرهظتيتلا–ضرملاضارعألثمتت

،مدلايفركسلاىوتسمضفخنيو،ماعطلللفطلاةيهشلقتةدالولانمعوبسأدعبو.لوبلايفاهسفنةينوتيكلاضامحألاروهظو،مدلايفةثالثلا

متيملاذإو.بقيقلاةرجشنمجرختسملاركسلاةحئارهبشتهلوبيفةحئاررهظتو،جنشتلاو،(Apathy)(ةالابماللا)روتفلانمةلاحبباصيو

.هرمعنمىلوألارهشألالالختوميهنإفًاعيرسلفطلاةجلاعم

نيسويلوزيإلاونيسويللاضامحأبةريقفلاةيراجتلاةيذغألاميدقتبلفطلاةايحنملوألاعوبسألالالخةيئاذغلاةجلاعملابءدبلابجي

MSUDDiet):لثم،نيلافلاو Powder)،و(1–MSUD)،و(2–MSUD).ديزيالثيحب،مدلايفةينيمألاضامحألاهذهىوتسمةعباتمبجيو

.امزالبرتليللم100لكلتامارجيللم(5–2)ىلعنيسويللاضمحىوتسم

(DiabetesMellitus)يركسلاىضرم-ح

،ةيثارولالماوعلاضعبيفتابارطضادوجوببسب(لوألاعونلانميركسلا)نيلوسنألاىلعدمتعملايركسلاضرمبًابلاغلافطألاباصي

.مسجلاةجسنأيفدوجوملاركسلاقرحلنيلوسنألابنقحلاىلإلافطألاءالؤهجاتحي،اذل.تاموسوموركلاوأ،(Genes)تانيجلا:لثم

:يتآلايفيركسلاضرمبنيباصملالافطألاجالعلثمتي

.مدلايفزوكولجلاىوتسمميظنتو،ومنلاىلعلفطلاةدعاسمل؛ةيئاذغلاتابجولاميظنت-1

.مدلايفزوكولجلاركسىوتسمميظنتلنيلوسنألابنقحلا-2

ةيمويلالفطلاتاجاحو،ةيئاذغلاةجلاعملاةصاخ،ليصفتلابيركسلاضرملوانتيذلانماثلالصفلارظنا،ةيضايرلاةطشنألاةسرامم-3

.ةفلتخملاةيئاذغلارصانعلانم

(Allergy)ةيساسحلا-ط

هذهةجلاعمًابلاغنكمي،ةيثارولماوعىلإكلذىزعيدقو،لافطألانيبةرشتنملاتالكشملاىدحإرقبلابيلحنمةجتانلاةيساسحلاّدَعُت

نمةيساسحلاضارعأرهظتو.رقبلابيلحنًمالدبزكرملابيلحلاوأ،يلغملابيلحلاوأ،مقعملابيلحلاوأ،بيلحلاقوحسمعيضرلاءاطعإبةلكشملا

يعانصلابيلحلانمعاونأقاوسألايفًايلاحرفاوتيو.جيهتو،سفنتلايفبارطضاو،صغمو،لاهسإو،مضهلايففعضةروصبعيضرلادنعبيلحلا

ثيح،)CasineHydrolysate(ًايئامللحتملانيزاكلاوأ،محللاوأ،ايوصلالوفنيتوربيوحتو،)HypoallergenicFormulas(ةيساسحةيأبّبسُتال

.(Alpha-Lactoglobulin)نيلويبولجوتكال–افلأةصاخ،ةيساسحللةبّبسُماهعيمجبيلحلاتانيتوربّنأنّيبت

NutritioninDiseasesof)لافطألاوعضرلاضارمأةلاحيفةيذغتلا:ًايناث Infants and children)

لماوعامنإو،ةيقلخوأةيثارولماوعوأ،ةيئاذغلارصانعلاضيأءوساهّدرمسيلو،لافطألاوعضرلابيصتيتلاضارمألانمديدعلادجوي

.ةحارجلاو،تابوركيملاو،تاباهتلالاك؛ةيوناث

لافطألاوعضرلابيصتيتلاةيقلخلاريغضارمألاضعبىلعةلثمأ

(Cretinism)ةيقردلاةدغلالومخ-أ (Hypothyroidism)

امإ:لفطلاضرملااذهبيصي.نيسكوريثلانومرهزارفإةلقىلإيدؤياّمم،ةيقردلاةدغلاطاشنلدعميفريبكضافخناثودحكلذبدضقي

.(Cretinism) ةءامقلامساضرملاىلعقلطيو،هتدالودعباّمإو،همأمحريفنينجوهو

رصنعلمألالوانتةلقةجيتن،ةيقردلاةدغلانمنيسكوريثلانومرهزارفإلدعمضافخناىلإةيقردلاةدغلالومخضرمبةباصإلاببسىزعُت

،ةيرحبلاةيذغألالثمدويلابةينغلاةيذغألالوانتقيرطنعضرملابةباصإلانمةياقولانكميو.لمحلاةرتفءانثأيفءاذغلايف(lodine)دويلا

.(lodizedSalt)دويلابجلاعملاحلملالوانتو
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مكحتلاةبوعصو،(لومخلا)لسكلاو،ناسللامخضتو،كاسمإلاو،(مئاد)رمتسميفنأحيشرةروصبعيضرلاىلعضرملاضارعأرهظت

مساةلوفطلاةلحرملالخلافطألابيصييذلاةيقردلاةدغلالومخضرمىلعقلطيو.سأرلامجحمخضتو،روتفلاو،مشبتلامدعو،سأرلايف

(MyxedemaJuvenile)،ةيقردلاةدغلالومخةجلاعمنكمي.ومنلارخأتو،مّزقتلاو،ةيئاوطنالاو،بعتلابروعشو،يلقعفلختةروصبهضارعأرهظتو

لالخجالعلاضيرملايطعأاذإةديججئاتنلانوكتو،لفطلاغامدومنفقوتومزقتلاثودحعنمىلعلمعييذلاةيقردلاةّدغلانومرهضيرملاءاطعإب

.رمعلانمنييلوالانيتنسلا

Gravesيقردلاممستلاضرم-ب Disease) Hyperthyroidism)

لدعمةدايزىلإيدؤياّمم،نيسكوريثلانومرهزارفإةدايزو،ةيقردلاةدغلاطاشنطرفببسب(رابكلاكلذكو)لافطألاضرملااذهبيصي

.ناسنإلامسجيفضيألاةيلمعميظنتىلعلمعينيسكوريثلانومرهنأمولعملانمو.%80وحنبيعيبطلاىوتسملاىلعضيألا

جضنو،ومنلاةعرسو،ةيبصعلاو،ماعطللةيهشلاةدايزو،نينيعلاظوحجو،ةيقردلاةّدغللمخضتثودحيفيقردلاممستلاضرمضارعألثمتت

ضرمبةباصإلاىلإيدؤييذلارمألا،مسجلاجراخروفسوفلاومويسلاكلاحرطةدايزلامتحاو،(ةمّدقتملالحارملايف)نزولانادقفو،ماظعلا

. (Osteoporosis) ماظعلاةشاشه

تانيماتيفلاونداعملابةينغ،(ًايمويرعس5000-4000)تارعسلاةعفترمةيئاذغتابجوميدقتقيرطنعضرملااذهلةيئاذغلاةجلاعملامتت

ةصاخ)نداعملاوتانيماتيفلاتامغدمضيرملاءاطعإنكميامك.نزولاضافخناو،ةجسنأللمّدهتثودحعنمو،عفترملاضيألالدعمةهجاومل

ةهّبنملاةيذغألالوانتبنجتبجيو،تيوكسبلاو،رئاصعلاو،تاشيودنسلا:لثم،تابجولانيبةفيفخلاةيذغألاميدقتو،(ةبكرملابنيماتيفةعومجم

.غبتلاو،ياشلاو،ةوهقلاك:باصعألل

ةيمكةدايزبحاصيو.ةمّدقتملاتالاحلايف(%75-50)و،ةطيسبلاتالاحلايف(%25–15)وحنبةبجولايفتارعسلادادزت،ماعهجوبو

ممستلاضرمةجلاعميفةيلعافبمهسُيضيرمللدويلاميدقتنأامك.تارديهوبركلاوتانيتوربلانملكةيمكةدايزةيئاذغلاةبجولايفتارعسلا

ضعبلوانتوأ،ةحارجلاقيرطنعيقردلاممستلاةجلاعمنكميهنأانههركذردجياّممو،ةيقردلاةدغلانومرهنيوكتىلعدعاسيهنأل،يقردلا

.ةيودألا

(Constipation)كلاسمإلا-ج

ةيمكىلعيوتحييدثلابيلحنأامبو.هجورخةبوعصو،لفطلازاربيفبلصتثودحبزّيمييذلا،كاسمإلابةرثكبلافطألاوعضرلاباصي

زاربلانمةيمكجرخييدثلابيلحبىذغتييذلالفطلاّنإف،(رقبلابيلح)ةجاجزلابيلحبةنراقم،زوتكاللاركسةصاخ،تارديهوبركلانمربكأ

.ةجاجزلابيلحبىذغتييذلالفطللاهنمربكأ

نيحيف،ةجاجزلابيلحبنوذغتينيذلالافطألابيلحيفركسلاةيمكةدايزنكمي،ًالثمف.ةباصإلاببسلًاعبتكاسمإلاةجلاعمقئارطفلتخت

مهئاطعإبىصويف،ةمعدمةيئاذغتابجونولوانتينيذلالافطألاوعضرلاىلإةبسنلاباّمأ.يدثلابيلحبنوذغتينيذلالافطأللهكاوفلاريصعمّدقي

،شمشملاو،قوقّربلا)ةسورهملاوأةلماكلاهكاوفلاوأ،(مطامطلاريصع)تاوارضخلاريصعوأ،(لاقتربلاوقوقّربلاريصع)هكاوفلاريصع

رمعلًاعبتكلذو،ةبجولايفاهتيمكةدايزوأ،ةلماكلابوبحلابلافطألاءالؤهةيذغتنكميامك.(Applesauceحافتلا(ريصعوأ)ةطلسو،طامخلاو

.لفطلا

(Colic)صغملا--د

يف(ةيدارإالةيلضعتاصلقت)(Spasm)تاجنشتثودحةجيتنرمعلانمرهشأةثالثمهغولبلبقديدشصغملًابلاغعضرلاضّرعتي

ىلعلمعتايريتكبلانأتاساردلاتحضوأدقو.ءاذغلالوانتدعبةصاخ،ديدشلاخارصلانمةلاحبمهتباصإىلإكلذيدؤيو،ةيلخادلاءاضعألا

بيلحلافيفختبةلكشملاهذهةجلاعمنكميو.ءاوهلاوتازاغلامكارتىلإيدؤييذلارمألا،يمضهلازاهجلايفبيلحلانمةدئازلاةيمكلاريمخت

يعانصلابيلحلاميدقتو،(Burping)ؤشجتلاىلعهتدعاسمو،ةدقعملاتارديهوبركلاعيضرلاءاطعإبنجتو،ءاملانمةبسانملاةيمكلابيعانصلا
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نوناعيعضرلاضعبنأىلإةثيدحةساردتراشأدقو.ديدشلاصغملاهلببسيدقةدوربلاوأبعتلابعيضرلاروعشوةيساسحلاّنأدجوامك.ًادراب

.بيلحلالوانتنعمألافقوتتنيحلوزيصغملاّنأو،رقبلابيلحتاهمألالوانتةجيتنصغملا

(Diarrhea)لاهسالا-ه

وم

حصنياذهل.زيتكاللاميزنإيفنادقفكلذبحاصيو،ءاعمألارادجلًاباهتلاببستيتلاةطرفملاةيذغتلاءاّرجلاهسإلابًابلاغلافطألاباصي

.ةلكشملاةّدحنمديزيهنألةّدملاهذهلالخبيلحلاعيضرلاءاطعإمدعبمألاءابطألا

،زاربلاعماهنمدقافلاضيوعتل(مويساتوبلاو،ديرولكلاو،مويدوصلا)تاتيلورتكلإلاولئاوسلاضعبعيضرلاءاطعإبلاهسإلاةجلاعمنكمي

.(Pedialyte) رو ، (Lytren) كلذكو: لثم،ليلاحملاضعبهؤاطعإ

،ةثولملاةيذغألالوانتو،(سوريفوأ،ايريتكب)ةيوعملاتاباهتلالاو،زوتكاللالّمحتمدعو،ةيساسحلا:اهنم،لاهسإللىرخأبابسأدجوت

،Acidosis)مدلاةضومحو،فافجلابباصيدقفًاعيرسعيضرلاجلاعيمللاحيفو.(ةبجولا)ةعضرلايفنهدلاوأتارديهوبركلاةيمكةدايزو

ةيمانلالودلايفةصاخ،عضرلالافطألانيبةافولاثودحلةسيئرلابابسألانملاهسإلاّدَعُي،اذل.ةافولاّمث،نيتيلكلافئاظويففعضو،ىّمحلاو

لولحمتانّوكم(4–20)لودجلاحضويو.لزنملايفةيحصريغةقيرطب(رهشأةتسرمعدعب)ةمعدملاةيذغألازيهجتىلعمألااهيفدمتعتيتلا

.لاهسإلانمجتانلافافجلاةجلاعملزوكولجلاوحالمألابينغ

لاهسإلابنيباصملالافطاللزوكولجلاوحالمألابينغلولحم:(420)لودجلا

:يتآلاءاملانمدحاورتلىلإفاضي

.مويدوصلاديرولكنمتامارج3.5•

.مويدوصلاتانوبركيبنممارج2.5•

.مويساتوبلاديرولكنممارج1.5ه

.زوكولجلانمًامارج20•

.ةعاس24لكًاجزاطلولحملازيهجتبجي:ةظوحلم

(Over-concentratedFormula)يعانصلابيلحلازيكرتةدايز-و

عيضرلاّدميزكرملابيلحلانأتاهمألاضعبداقتعاوأ،بيلحلافيفختلةبسانملاءاملاةيمكديدحتيفمألاأطخةجيتنةدايزلاهذهثدحت

نيحءاملانمةيفاضإةيمكعيضرلاءاطعإمألاىلعبجي،اذل.يعولانادقفو،يولكلشفبهتباصإىلإيدؤياموهو،ةيئاذغلارصانعلانمربكأةيمكب

.ضيألاتافلخمزارفإىلعنيتيلكلاةدعاسملكلذو،زيكرتلايلاعًايعانصابيلحلوانتهنأفشتكت

IronDeficiency)ديدحلاصقنايمينأ-ز Anemia)

اهنكل،رامعألافلتخمنمصاخشألاايمينألابيصت،ماعهجوبو.لافطألاوعضرلانيبًاراشتناايمينألاعاونأرثكأدحأديدحلاصقنايمينأّدَعُت

.مدلانمةريبكتايمكدقفتيتلاكلتوأ،ايمينألابةباصملامألابيلحبنوذغتينيذلاكئلوأةصاخ،ًارهش(24–6)رمعيفعضرلانيبةرثكبىشفتت

.يمضهلازاهجلايفمدلانمةريبكةيمكل)Occult(يفخنادقفثودحىلإرقبلابيلحنمعضرلاسسحتيدؤيو

بنجتلديدحلاتامغدمبهيلعدمتعييذلاعيضرلاديوزتمتحياّمم،ديدحلانمهاوتحمبًادجريقفراقبألابيلحّنأانههركذردجياّممو
-- ومصوح

ايمينأبيدثلابيلحبىذغتييذلاعيضرلاةباصإردنيهنإف،ىرخأةرابعبو.عيضرللعيرسلاومنلاةلحرملالخةصاخ،ديدحلاصقنايمينأبهتباصإ

.ةجاجزلابيلحوأرقبلابيلحبةنراقميمضهلازاهجلارادجلالخهصاصتمالهسييذلاديدحلاىلعيوتحيبيلحلااذهنأل،ديدحلاصقن
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تاوارضخلاوهكاوفلاضعبو،ةسورهملاةدبكلاو،ةسورهملاموحللاو،ضيبلارافصو،بوبحلابهتيذغتبىصويايمينألابعيضرلاةباصإبنجتلو

.كاليرسلاو،معدملابيلحلاك:ديدحلابةمعدملاةيراجتلاةيذغألاضعبهؤاطعإنكميامك.رهشأ(6-5)وحنىلإهرمعلصينيحءارضخلا

ةوقيفًافعضايمينألابةباصإلاببستو.تاونس(6-2)رمعيفةصاخ،ديدحلاصقنايمينأبنوباصيدقمهنإف،لافطألاىلإةبسنلاباّمأ

باعيتسالاىلعلفطلاةردقفعضىلإةفاضإلاب،مسجلاةجسنأىلإلصتيتلانيجسكألاةيمكةلقةجيتن(Stamina)لامتحالاىلعهتردقولفطلا

.ملعتلاو

،يعانصلابيلحلالثم،ديدحلابةمعدملاةيذغألاتاهمألالامعتساببسبًايجيردتديدحلاصقنايمينأبلفطلاةباصإلقت،لباقملايفو

صتمييذلايميهلاديدحلاىلعاهئاوتحابزيمتتيتلاةوهطملاموحللانمةبسانمتايمكميدقتكلذكو،(اهتاليثموراطفإلابوبح)حمقلابوبحو

ديدحلاصاصتماىلعدعاسيلكألاءانثأيفجنيماتيفميدقتنأركذُي.ةيتابنلاتانيتوربلايفدوجوملايميهلاريغديدحلابةنراقمبةعفترمتالدعمب

.يمضهلازاهجلايف

:لافطألاىدلديدحلاصقنايمينأضرمضارعألنايبيتأياميف

.طاشنلاةلقو،لّمحتلاىلعةردقلافعض-1

.داهجإلاولسكلاوفعضلابروعشلا-2

.هابتنالاوملعتلاوباعيتسالاىلعةردقلافعض-3

.ىرخألاتايركسلاوأزوتكاللالّمحتمدع-4

.دلجلايفةكحثودح-5

.ةعانملازاهجفعضةجيتنةيبوركيملاتاباهتلالاةمواقمفعض-6

.دربلاةمواقمىلعةردقلافعض-7

.يرصبلازييمتلاىلعةردقلافعض-8

.حورجلامائتلاءطب-9

.مويمداكلاوصاصرلاممستبةباصإلالامتحا-10

.نيكسلاكحبصتثيحباهفارطأةّدحو،اهرعقتورفاظألابوحشـ11

(MilkAnemia)بيلحلاايمينأ-ح

ومصصةحةحةح

ةبلّصلاىرخألاةيذغألاباسحىلع(ايمويارتليللم750نمرثكأ)بيلحلانمةريبكتايمكنولوانتينيذلالافطألابيلحلاايمينأبيصت

.تاوارضخلاو،هكاوفلاو،زبخلاو،بوبحلاو،موحللا:لثم،ديدحلابةينغلا

(AcuteInfection)داحلاباهتلالا-ط

تالزنبةباصإلاةلاحيفامك(ةريصقةينمزةّدملفطلابيصيباهتلا)ةداحلاتاباهتلالابةباصإلادنعماعطللةيهشلافعضلافطألايناعي

لفطلاءاطعإبضرملانمنيمويلوألالخىصوياذهل.)Chickenpox(يرذُجلاوأ))Pneumonia(ةئرلاباهتلاوأ،)Measles(ةبصحلاوأدربلا

.ةيئاذغلارصانعلانمهتجاحبهّدمتيتلالئاوسلاميدقتبطقفىفتكيو،لفطللًايئاهنماعطلامّدقيال،نايحألاضعبيفو.ماعطلانمةليلقتايمك

يعيبطلاهئاذغلوانتىلإعيضرلالفطلادوعيّمث،(ةنوخسلا)ةعفترملاةرارحلاتاجردضافخناىتحءاملابيعانصلابيلحلافيفختنكميامك

هتباصإءانثأيفلفطللمّدقتيتلاةلئاسلاةبجولاّنأركذُي.نكميامعرسأبةيئاذغلارصانعلاوةقاطلانمهتجاحىلعلوصحلل،(يعانصلابيلحلا)

.(هلّمحتيلفطلاناكلاحيف)بيلحلاو،ءاسحلاو،هكاوفلارئاصعيوحت،داحباهتلاب
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(ChronicInfection)نمزملاباهتلالا-ي

لفطلالصحينأبجيو.(ةليوطةّدملفطلابيصيباهتلا)نمزملاباهتلالابباصملالفطللةيفاكلاوةنزاوتملاةيذغألاميدقتبىصوي

ةجسنألا)مسجلاتانيتوربلًارمتسمًامّدهتتاباهتلالابّبسُتذإ،مسجلايفيبلسلانيجورتينلانزاوتثودحبنجتل،نيتوربلانمهتجاحلماكىلع

.(ةيلضعلا

(CeliacDisease)كلايبلسلاىضرم-ق

.(لفط3000/1)ةيكيرمألاةدحتملاتايالولايفلافطألانيبةرثكبكايلسلاضرمرشتني

(نيتولجلانيوكتيفلخدييذلاًاديدحت(Gadin)نيديالجلا)(Gulen)نيتولجلانيتوربهاجتةيساسحهبباصملالفطلايناعيو

يفريغتثودحىلإنيتولجلانيتوربلافطألالوانتيدؤيو.نافوشلاو،رادواجلاو،ريعشلاو،حمقلا:لثم،بوبحلانمةعساوةعومجميفدوجوملا

ةقيقدلاءاعمألارادجلالخةيئاذغلارصانعلاصاصتماىلعاهتردقنمّدحياّمم،ةحطسمحبصتو،رمضتف،ةقيقدلاءاعمألاتالمخ(لكشوأ)عضو

.تالمخلاهذهاهنطبتيتلا

GlutenSensitive)نيتولجللةساسحلاءاعمألاو،(CeliacSprue)يطاخملالاهسإلا:اهنم،كايلسلاضرملىرخأءامسأدجوت Enteropathy).

.ةنوركملاو،تيوكسبلاو،زبخلاو،كاليريسلا:لثم،حمقلابوبحبهتيذغتءدبدنعلفطلاىلعضرملااذهضارعأًابلاغنادلاولاظحاليو

يتلاةيذغألانمسطاطبلاوةرذلاوزرألاّدَعُيو.هالعأةروكذملاةيذغألاىطعياليأ:نيتولجلانمةيلاخلاةيذغألالفطلاىطعُي،كلذةجلاعملو

،عضرلالافطأللمّدقتيتلاةمعطألاةمّدقميفزرألابلويحنوكتنأبةيذغتلايصاصتخايصويامك.كايلسلاضرمبباصملالفطللاهميدقتبىسلصاويل

ةصاخيهو،نيتولجلانمةيلاخلاةبلعملالافطألاتاجتنمضعبقاوسألايفًايلاحرفاوتيو.ةيساسحلابهبّبستمدعو،نيتولجلانمهولخىلإًارظن

SeparatedMilk)لثم،كايلسلاضرمبنيباصملالافطألاب Food).

(LactoseIntolerance)زوتكاللالمحتمدع-ل

لّوحييذلازيتكاللاميزنإمسجلازارفإمدعةجيتن،بيلحلايفزوتكاللاركسمضهىلعةردقلامدعىلإيدؤيضيألايفيثاروللخوه

ةيمكلوانتدعب)ةعبارلانسدعباهضارعأرهظتو،نيغلابلانيبةلاحلاهذهرشتنت.امهصاصتمامسجللنكمينيذللازوتكالجوزوكولجىلإزوتكاللا

ىلإيوعملازاهجلايفمكارتملازوتكاللاركسرّمختءاّرجنطبلايفصغموخافتناو،لاهسإو،راوُدو،جنشتةروصب(بوكنمرثكأ،بيلحلانمةريبك

.يوعملازاهجلايفمكارتملازوتكاللانميزومسألاريثأتلاةجيتنوأ،ةيوضعضامحأونوبركلاديسكأيناث

لّوحتدقامهيفدوجوملازوتكاللانأل،بيلحلانًمالدبنبجلاويدابزلانبللوانتبزوتكاللالمحتمدعةلاحنوناعينيذلاصاخشألاحَصنُي

.(Lactic)كيتكاللاضمحىلإتابوركيملالعفب

دعببيلحلالافطألالوانتمدعىلإو،ةيثاروبابسأىلإكلذناوزعتامهو،زوتكاللالّمحتمدعضرمبةباصإلاببسناحضوتناتيرظندجوت

.بسحففيكتةيلمعاهنإيأ،ًاديدحتغولبلانسيفوأ،ًالبقتسمزيتكاللاميزنإزارفإمدعىلإيدؤيام،ماطفلانس

:اهنم،ةّدعقئارطبصخشلاىدلزوتكاللاصقنديدحتنكمي

.زوتكاللالّمحتمدعرابتخا-1

Breath–Hydrogen)نيجورديهلاسفنترابتخا-2 Test).

.(Biopsy of the Intestinal Mucosa) ًايرهجماهتساردو،ءاعمألايفةيطاخملاةجسنألانمةعزخلاصئتسا-3
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Protein-EnergyMalnutrition)لافطألاىدلةقاطلاونيتوربلاصقنببسبةيذغتلاءوس-م (PEM) inYoung Children)

ةلتكوأتالضعلانادقفىلإيدؤيهنإف،ةيئاذغلاةبجولايفنيتوربلاصقناّمأ.ةقاطللًاردصمهلامعتساةجيتنمسجلانيتوربلانادقفهعبتي،مسجلا

.هدوجومدعوامسجلانهددوجونعرظنلافرصب،نيتوربلا

صقنءاّرجةيذغتلاءوستالاحىشفتتو.ءانبللةمزاللاةيساسألاةينيمألاضامحألاىلإةيئاذغلاةبجولاراقتفاببسبنيتوربلاصقنثدحي

لافطألانمنييالمباصيو،تاونس(4–1)رمعيفلافطألاتايفوددعةدايزىلإكلذيدؤيو،ةيمانلالودلايفةرثكب(PEM)ةقاطلاونيتوربلا

.ةيمانلالودلايفةصاخ،ماعلكيفةقاطلاونيتوربلاصقننعمجانلاةيذغتلاءوسب

نيتوربلاصقنءاّرجةيذغتلاعوبسابنوباصم،ةيمانلالودلاىف،ةسردملالبقامةلحرمىفلافطألانمرثكأوأ%20نأىلإتايئاصحإلاريشت

Mildto)ةطسوتملاىلإةفيفخلاتارعسلاو Moderate: PEM)،داحلاةيذغتلاءوسبنوباصملافطألاءالؤهنم%2نأو(Severe: PEM).

:اهنم،ةديدعتالكشمثودحىلإةيذغتلاءوسبلافطألاةباصإيدؤت

.ومنلالدعمضافخنا-1

.تاونس(4–1)رمعيفلافطألاىدلتايفولالدعمةدايز-2

.يسفنتلازاهجلاو،ءاعمألاو،ةدعملاتاباهتلابةباصإللةيلباقلاةدايز-3

وم

سانلانمىرخأتائفبيصتاهنكلوراغصلالافطألاىلعطقفرصتقتال،ةقاطلاونيتوربلاصقننعمجانلاةيذغتلاءوسبةباصإلانأركذُي

:هاندأحضوموهامك

Young(بابشلا)ثادحالالافطألا-أ Childrenةيمانلالودلايفةصاخ،ةريقفلاتاعمتجملايف.

ىفشتسملايفةيذغتلاءوسمسابفّرعياميف،(SevereIllness)ةداحلاضارمألابةباصإلاةجيتن(ةينغلالودلايفىتح)نوغلابلا–ب

)Hospital Malnutrition(ه

.(Famines)تاعاجملالالخرامعألافلتخمنمةفاكسانلا-ج

:يتآلاىلإةقاطلاونيتوربلاصقننعمجانلاةيذغتلاءوسضارمأمسقنت

.(Marasmus)سمسارملا-1

.(Kwashiorkor)روكرويشاوكلا-2

.(MarasmicKwashiorkor)ىمسمسارملاروكرويشاوكلا-3
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:يه،ماسقأةسمخىلإهذهةيذغتلاءوسضارمأميسقتبةيملاعلاةحصلاوةعارزلاوةيذغألااتمظنمتماقدقو

ةبسن)نزولاصقنةيوئمةبسن)مسجلانزوىضرملامسا

(لوطلاىلإ(يسايقلانزولانم

-- -- (%60-80) ) Kwashiorkor( روكرويشاوكلا

---- -- %60 نملقأ )Marasmic KWashiorkor( يسمسارملاروكرويشاوكلا

---- رعسلص%60نملقأ ) Marasmus( سمسارملا

ًادجطيسبرفص%60نملقأ(NutritionalDwarfing)(مزقتلا)يئاذغلامسجلامجحرغص

-- رعسلص%60نملقأ )Under Weight Child( نزولاصقن

(Marasmus)ىمسمسارملا-1

ةقتشمةملكيهسمسارملاو.ةقاطلاونيتوربلاصقنببسب(ًارهش18-6)رمعلانمىلوألارهشألالالخلافطألابيصتةيضرمةلاحوه

يعانصلابيلحلابهتيذغتولفطللئجافملاركبملاماطفلاةجيتنسمسارملابلافطألاباصيو،(Withering)دقفياهانعمةميدقةينانويةملكنم

رصقوأ،ةيذغتلاءوسباهتباصإءاّرجةقاطلاونيتوربلانممألابيلحةيافكمدعو،ةقاطلاونيتوربلانماهاوتحميفةصقانلاةيعانصلاةيذغألاوأ

عابتاصخياميفلهجلاو،لاهسإلاوةيدعملاضارمألاوةيوعملاتالزنلابلفطلاةباصإراركتنأامك.رخآولفطنيبلصفتيتلاةينمزلاةفاسملا

ىلإيدؤيكلذلك:نكسملاةفاظنمدعو،ماعطلادادعإناكميفةبسانملاةيحصلافورظلارفاوتمدعو،ماعطلادادعإدنعةحيحصلاقئارطلا

.ضرملااذهبةباصإلا

نماهجورخلاّمإو،يميلعتلاوأيفاقثلااهاوتسمضافخنالاّمإ:ةيعانصلاةعاضرلاىلإةيعيبطلاةعاضرلانمًابلاغلّوحتتةأرملاّنأركذُي

.فاجلابيلحلاولافطألاةيذغأبةصاخلاةيراجتلاتانالعإلاعادخببسباّمإو،لمعلاىلإتيبلا

ديدشلازهةروصبلفطلاىلعسمسارملاضارعأرهظتو،رابكلابيصييذلا(Starvation)عوجلاضرملافطألاسمسارمضرمهبشي

نينيعلاروغو،(َنيسُملالجرلاهجويضيرملاهجوهبشي)هجولادعجتو،ايمينألابةباصإلاو،مسجلايفةينهدلاوةيلضعلاةجسنأللنادقفو،ًادج

،سمسارملاضرملةتباثريغىرخأضارعأرهظتدقو.(ميلسلالفطلانزونم%40نمرثكأىلإلصي)نزولانادقفو،(Cheeks)نيتنجولاو

يفتانيماتيفلاصقنو،ماعطللةيهشلادقفو،اهلكتاقوألايفلفطلاةظقيو،دبكلامخضتو،دلجلاباهتلاو،ينبلانوللاىلإرعشلانولريغت:اهنم

عافترابنجتلًايجيردتهتجلاعمنمدبالهنإف،ةنمزملاضارمألانموهسمسارملاّنأامبو.مفلابناوجيفتاققشتثودحىلإيدؤياّمم،مسجلا

.مدلايفتافسوفلاصقنوأ،مدلايفاينومألاىوتسم

ىلإةبسنلابلاحلاوهامك(لودجلايفةقباسلاةظحالملارظنا)(Edema)مروتلابةلصهطبرتالسسمسارملاضرمنأىلإةراشإلاردجت

(ةينهدلاوةيلضعلاةجسنألالالحمضا)سمسارملاضرمضارعأ(2-20)لكشلاحضويو.لاهسإلابلفطلاباصيدقنكلو،روكرويشاوكلاضرم

.باصملفطىلع
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لافطألابيصييذلاسمسارملاضرم:(2-20)لكشلا

,Robinson:نعالقن etal(1986)

(Kwashiorkor)روكرويشاوكلا-2

.ةريصقةينمزةّدمءاذغلاىفنيتوربلالوانتصقنببسب(تاونس4–1)رمعلانمىلوألاتاونسلالالخلافطألابيصتةيضرمةلاحوه
.- ععجت

.يناثلالفطلاةدالودعبموطفملالفطلاضرمينعتو،يقيرفإلالفطلاىلعاساساتقلطاروكرويشاوكةملكو

تابجوبلفطلاةيذغتدنعوأ،(تاونس4–1)هدعبوأ،ماطفلادنعوأ،ةيعيبطلاةعاضرلانمةيئاهنلالحارملايفضرملااذهبلافطألاباصي
وب--

روكرويشاوكلابةباصإلاثدحت،ىرخأةرابعبو.ةضفخنمةيويحلااهتميقتانيتوربيوحتتابجووأ،نيتوربلابةريقفوتارديهوبركلابةينغةيئاذغ

.نداعملاوتانيماتيفلاثيحنمةنزاوتمريغو،ةيوشنلاةيذغألابةينغو،ةيناويحلاتانيتوربلانماهاوتحمىفةريقفةيئاذغتابجولوانتةجيتن

:يتآلايفلافطألابيصييذلاروكرويشاوكلاضرمضارعألثمتت

لئاوسلاوحالمألاصقنكلذكو،مدلايفهاوتسمضافخناو،نيمويبلألانيتوربعينصتضافخناببسبضرعلااذهجتني:Edemaمروتلاـ1

(رثأ)ةمالعرهظتو،(MoonyFaceرمقلاهجو)هجولاونيلجرلايفةصاخ،اهعيمجمسجلاءازجأيفمرورهظيو.ةيئاذغلاةبجولايف

.ةمروتملافارطألاىلععبصإلابطغضلادنعةحضاو

مسجلاةردقمدعو،نيتوربلاصقنءاّرجاهلالحناوءاعمألارادجلةنطبملاةيطاخملاةيشغألاباهتلاةجيتنلاهسإلاثدحي:لاهسإلا-2

.ةداضملاماسجألاعينصتىلع

.هيلعةنولمطوطخروهظعم،طقاستلاو(Pluck)عالتقالاوعازنلالهسًافاجًافيفخرعشلاحبصي،رعشلا-3

.نيسبرتلاو،زيبيللاو،زيليمألاةصاخ،سايركنبلااهزرفييتلاتاميزنإلازارفإلقي:تاميزنإلا-4

.(FattyInfiltration)ةينهدتاحشرتاهيلعرهظتو،دبكلامجحمخضتي:دبكلا-5

ىلإهلوصوّدَعُيو،(امزالبرتليللم/100تامارج5.6–3.5)يعيبطلاهلدعمنملقأىلإمدلايفنيمويبلألاىوتسمضفخني:نيمويبلألا-6

.مسجلايفنيتوربلاصقنىلعًاليلدرتليللم100لكللقأوأتامارج3.5

.ىمعلاّمث،نيعلاةمحتلمفافجىلإيدؤيدقنيماتيفلااذهيفديدشصقنثدحينأنيماتيف-7

ًانايحأاهيلعرهظتدقو،ءانكدلاقطانملايفةصاخ،ةرثانتملاروشقلااهيطغتةفاجحبصتّمث،ةحتافوءانكدعقببةرشبلانّولتت:دلجلا-9

ةلاحيفامكسمشللةضّرعملاقطانملاىلعكلذرصتقيالو،اهعيمجمسجلاءاحنأةرشبلابيصييذلاررضلالمشيو.تاحّرقتلاضعب

.(Pellagra)ارجالبلاضرم
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.يرجلاو،بعللاك:قاشيلضعدوهجمبمايقلاوأ،ةكرحلاىلعلفطلاةردقمدعىلإيدؤي،تالضعلايفرومضوفعضثدحي:تالضعلا-10

رعشيامك.ةقاطلانيوكتوايالخلاىلإنيجسكألالقنلمزاللانيبولجوميهلاىوتسمضافخناةجيتنروتفلابباصملارعشي:روعشلاروتف-11

.تقولامظعمًانيزحهلعجياّمم،ةداعسلامدعو،بائتكالاو،ةالابماللاب

جالعنكميهنأالإ.لفطلاءاذغيفكيلوفلاضمحوديدحلاونيتوربلاصقنةجيتنمدلارقفبةباصإلاضرملااذهبحاصي:مدلارقف-12

،روكرويشاوكلاضرمبًانايحأنوغلابلاباصيدقو.ـهنيماتيفو،يبويبنيماتيفلثم،تانيماتيفلاضعبلفطلاءاطعإبمدلارقف

نامدإلاّنأكلذىلإفضأ.Dextrose(%5)زورتسكدلاليلاحمبنوذغيو،تايلمعلاوأ،ةداحلاضارمألاضعبنوناعينيذلاكئلوأةصاخ

نوزخمنأبًاملع،روكرويشاوكلابةباصإلاىلإيضفتيتلابابسألانمنوكتدق،ةلوطملاةعاضرلاوأ،رّركتملالمحلاوأ،تاركسملاىلع

مهتاجاحلماكبمهّدمتةلوانتملاةيئاذغلاتابجولانأبيحوياّمم،ًايعيبطودبينيباصملاصاخشألاماسجأيفتالضعلاةلتكونوهدلا

ضافخناو،حورجلامائتلاءطبو،رعشلاعزنةلوهسو،ءاقستسالا:يتآلايفنيغلابلاصاخشألاىلعرهظتيتلاضرملااذهضارعأمهألثمتت

لفطىلعروكرويشاوكلاضرمضارعأ(3–20)لكشلاحضويو.سايركنبلافئاظوبارطضاو،ةيلسانتلاددغلافعضو،مدلايفنيمويبلألاىوتسم

.هيفجالعلاريثأتو،باصم

هيفجالعلارثأو،روكرويشاوكلاضرمبباصملفط(320)لكشلا

Krause:ردصملا &Mahan(1984)

(MarasmicKwashiorkor)يسمسارملاروكرويشاوكلا-3

.سمسارملاوروكرويشاوكلاضارعأنمطيلخاهضارعأو،ةقاطلاونيتوربلالوانتصقناهببسةيضرمةلاحيه

(NutritionalDwarfing)(مزقتلا)يئاذغلامسجلامجحرغص-4

ةهباشممهنازوأومهلاوطأودبتثيح،نيباصملاريغلافطألابةنراقم،مهلاوطأونيباصملالافطألانازوأيفصقنثودحبةلاحلاهذهزّيمتت

.رثكأوأةدحاوةنسبمهنمرغصأمهنّمممهنازوأولافطألالاوطأل

UnderWeight)لافطألاىدلنزولاصقن-5 Child)

اهضارعأرهظتملاذإةصاخ،ةقاطلاونيتوربلاصقنضارمأبةباصإللًاديجًارشؤمّدَعُيوهو،ةيذغتلاءوسببسبنزولاصقنلافطألايناعي

نزوباهتنراقموةيسايقلانازوألالوادجوأ،(StandardCharts)ةيسايقلا(تاططخملا)طئارخلامادختسابلفطلانزوعبتتنكمي.لفطلاىلع

نيذلاهنارقأنمًءاكذلقأحبصيو،تاباهتلالاوةيدعملاضارمألابةباصإللةضرعرثكأنوكينزولاصقنبباصملالفطلانإف،ماعهجوبو.لفطلا

سمسارملاضرمصئاصخضعب(5–20)لودجلاحضويو.ةيعيبطةروصبغامدلاومنلمزاللانيتوربلارفاوتمدعىلإًارظن،ناشلايفهنولثامي

.روكرويشاوكلاو
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روكرويشاوكلاوسمسارملاضرمصئاصخضعب:(5-20)لودجلا

(GeneralFeatures):ةماعلاصئاصخلا–

دالوفلاحتمماعراشتنالا

ةثلاثلاو،ةيناثلا:ناتنسلاةركبملاةلوفطلارمعلا

:جالعللةباجتسالا–

ةلتحافملاةافولاتالاحضةديجةفيعضةرشابمةلاحتسا
. اولىصعبعم.ريلبلايلامايلاح

(ًانايحأىجافمتلومعم)ةديجةلدتعمىدملاةديعبةباجتسا

LongTerm)ىدملاةديعبلاتاريثأتلا– Effects):

دجوتال

(exaggerated)

ةيلقعلا

ةيندبلا

دبكلافلت

:(Clinicalsigns)ةيريرسلاضارعألا–

ءاقستسالا

ةيدلجلاضارمألا

رعشلاريغت

دبكلامخضت

ةيلقعتاريغت

نهدلاةراسخ

تالضعلاةراسخ

مدلارقف

تانيماتيفلاصقن

:(LaboratoryFindings)ةيربخملاجئاتنلا–

:ةماعصوحف

مسجلاخيبيلكلاءاملاىوتسم

ايالخلانيبةيفاضإلاءاملاةيمك

مويساتوبلا

صاصتمالاءوس

دبكلاخيبنهدلابسرت

ةيلكلافئاظو

زوكولجلالمحت

نيلانيرداللةباجتسالا

:مدلالصم–
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روكرويشاوكلاسمسارملاةصيصخلا

ىرصعحتلمضفخنمنيمويبلألا

ةضفخنمةيعيبطتاميزنإلا

ضفخنميعيبطمويدوصلا،كنزلا،ساحنلا

:ضامحألا–

ةعفترمةيعيبط:ةيساسألاريغةينيمألاضامحألا

ةيعيبطةيعيبط:ةيثالثلاتاديرسيلجلا،ةيساسألاةينيمألاضامحألا–

ضفخنميعيبطلورتسلوكلا

non-esterified)ةرتساتملاريغةينهدلاضامحألا fatty acids)ةعفترمةيعيبط

B–ةضفخنمةعفترمنيتوربوبيل

ضفخنمضفخنمنيلوسنالا

عفترميعيبطوأضفخنمومنلانومره

ًادجضفخنمضفخنمزوكولجلا

%50نعلقي%65ىلعديزي:لوبلا–

%50نعلقي%65ىلعديزييلكلانيجورتينلا/ايرويلا

ImidozaleAcrylic)كيليركألوزاديمألاضمح Acid)دجويالدجويال

HydroxyProline)نيلوربيسكورديهلالماعم Index)ضفخنمضفخنم

:لسكلا–

ةضفخنمةضفخنمايرويلاةرودتاميزنإ

ةضفخنمةضفخنمةينيمألاضامحألاعينصتتاميزنإ

,Krause(م1979):عجرملا MV and Mahan, LK

ةقاطلاونيتوربلاصقننعمجانلاةيذغتلاءوسضارمأنمجالعلاوةياقولا

(Prevention and Treatment of Protein-Energy Malnutrition PEM)

.ةقاطلاونيتوربلاصقنضارمأبةباصإلانملافطألاوعضرلاةياقولاهعابتانكمييتلاريبادتلامهأيتأياميف

ةيذغألانمو.رهشأ(5-4)رمعيفعيضرللةبسانملاةيذغألاميدقتعم،ةنكممةدملوطأةيعيبطلاةعاضرلاىلعتاهمألاعيجشت-أ

هكاوفلاكلذكو،ءارمحلاءالزابلاو،زرألا:لثم،تايلوقبلاوبوبحلانمطيلخ،اهريضحتمأللنكمييتلا،ةلحرملاهذهيفةبسانملا

نأتبثدقو.ةلئاعلااهلوانتتيتلاةمعطألانمريثكبهتيذغتنكميرهشأ6لفطلارمعحبصينيحو،سطاطبلاو،زوملا:لثم،تاوارضخلاو

.ةيمانلالودلايفلافطألانييالمةايحذاقنإيفمهستنأنكميةيعيبطلاةعاضرلا

رثكأّنأنّيبتذإ؛(فافجلابنيباصملالافطألاىلإةبسنلاب)مفلاقيرطنع(Rehydration)(ةهامإلا)ايالخلاىلإءاملاةداعإ-ب

ًاطولخملافطألاءاطعإب،ايالخلاىلإءاملاةداعإّنإف،اذبو.لاهسإلانعمجانلافافجلاببسبًايونسنوتوميلفطنييالمةسمخنم

.لافطألاءالؤهةايحذاقنإىلعدعاسي،مفلاقيرطنعءاملاوركسلاوحالمألاىلعيوتحي

.ةيذغتلاءوسةلاحبةباصإلاةيادبةفرعمو،لفطلاومنةعباتمل؛لزنملايفومنلاتالجسبظافتحالا–ج

.ةدّدحملااهديعاوميفةبسانملاميعاطملامهئاطعإب؛لافطألاوعضرلا)Immunize(نيصحت–د
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ضرملاولهجلانأل،عمتجملادارفأوتاهمألانيبيفاقثلاويحصلايعولارشنقيرطنعكلذو،لافطأللمّدقملاءاذغلاةيعوننيسحت-ه

.ةيذغتلاءوسضارمأراشتنالةسيئرلابابسألايهرقفلاو

،ةعفترملاةدوجلاتاذموحللاوةيذغألاءارشنماهنكميو،ةرسألاوأدرفلالخدنيسحتيفمهسيلمعلاصرفريفوتّنإذإ؛لداعيعامتجا

.ةيساسألاةيئاذغلارصانعلانممهتجاحلماكىلعةفاكةرسألادارفألوصحينعيام

ةقاطلاونيتوربلاصقننعمجانلاةيذغتلاءوسنملافطألاةياقولالNICEFةلوفطلاةمظنمتاداشرإ

،ةقاطلاونيتوربلاصقننمجتانلاةيذغتلاءوسبةباصإلانملافطألاةياقولحئاصنلاوتاداشرإلاضعب(فيسينويلا)ةلوفطلاةمظنمتردصأ

:اهلنايبيتأياميفو.لافطألاىدلةيذغتلاءوسبةباصإلالدعمضفخيفحضاولايباجيإلااهريثأتحئاصنلاوتاداشرإلاهذهلناكدقو

ةمظتنمةيرودةروصبلفطلاراضحإو،صاخفلميف(Weight–for–AgeChart)(رمعلاىلإةبسنلابنزولا)ومنلاططخمبمألاظافتحا-1

.بيبطلانمةحيصنلايقلتونزولاسايقل،هيفنكستيذلايحلايفمألاولفطلاةحصفصوتسمىلإ

:يتآلانمفلأتتيهو،ءاعمألاوةدعملاباهتلابلفطلاةباصإلاحيف(UNICEFFormula)ةلوفطلاةمظنمةفصودامتعا-2

.(Nacأ)ماعطلاحلمنمتامارج3.5ه

.(Koأ)مويساتوبلاديرولكنممارج1.5•

.(NaHCO3)مويدوصلاتانوبركيبمارج2.5•

.زوكولجلانمًامارج20•

.يقنلاءاملانمرتليفهالعأتانّوكملاطلخت:ةظوحلم

تاءارجإلااهيفىندتتيتلا،ةريقفلاتاعمتجملايفنوشيعينيذلاعضرللةديجةزيمهذهّدَعُتو.همأيدثنمعيضرلالفطلاعاضرإ-3

(6–5) رمعيفةبلطلاةيذغألا–ًابلاغ–ىطعُيّمث،ةنكممةدملوطأمألايدثنملفطلاعاضرإبىصويو.ميقعتلاتامدخوةيحصلا

قنعلاتالضعبيصيضرم)زازكلاو،يكيدلالاعسلاو،ايرتفدلاو،ةبصحلا:لثم،ضارمألانملفطلاميعطتىلعديدشلاسصرحلا-4

.لافطألاللشو،لسلاو،(جنشتلابكفلاو

Treatmentof)ةقاطلاونيتوربلاصقننعمجانلاةيذغتلاءوسنملافطألاةجلاعم PEM)

:يه،(سمسارملاوروكرويشاوكلا)لحارمثالثىلعةجلاعملاةيلمعمتت

،تاتيلورتكلإلاسلصقنو،فافجلاو،تاباهتلالا:لثم،ةداحلاةقاطلاونيتوربلاسصقننمجتانلاةيذغتلاعوبستافعاضمةجلاعمبءدبلاـ1

،باهتلالابةباصإلاضارعأ(روهظ)ةظحالمبعصيهنأركذلابريدجلاو.مدلايفركسلاىوتسمضافخناو،ةرارحلاةجردضافخناو

.باهتلالابباصمهنألامتحاىلعًايويحًاداضملفطلاءاطعإىلإءابطألاضعبدمعيف

ةيويحلاةميقلايذنيتوربلابةينغةيذغألفطلاءاطعإبكلذو،ةقاطلاونيتوربلاصقننعمجانلاةيذغتلاءوسضارمألةيئاذغلاةجلاعملا-2

،ةلحرملاهذهيفضيرملالفطللاهميدقتنكمييتلاةيذغألالضفأنمبيلحلاّدَعُيو.ىرخألاةيئاذغلارصانعلاو،ةقاطلاو،ةعفترملا

زرألاعميلغملاءاملانمةريبكتايمكًاضيألفطلاىطعُي،ةفيرحلاريغةفيفخلاةيذغألاضعبهئاطعإنعًالضف،مألابيلحةصاخ

كلذمتيثيحبايالخلاىلإءاملاةداعإدنعديدشلارذحلابوجوىلإةراشإلاردجتو.لاهسإلاببسبمسجلااهدقفيتلالئاوسلاضيوعتل

نمنأىسننالو.بلقلاةلضعفاعضإو،يوئرلاءاقستسالاىلإيدؤي،ةريبكتايمكبوةدحاوةعفدءاملالاخدإّنإذإ،ةيجيردتةروصب
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نمديفتسيالمسجلانأامبو.مسجلايفتاتيلورتكلإلانزاوتطبضةداعإو،لاهسإلافاقيإةقاطلاونيتوربلاصقنجالعفادهأمهأ

وأ،نيزاكلاتاجتنموأ،نهدلانميلاخلابيلحلامادختسانكميهنإف،ةداحلاةقاطلاونيتوربلاصقنةلاحيفمسدلالماكلابيلحلا

زوتكاللاركسلّمحتلفطلاىلعرذعتةلاحيفبيلحلانيتورببةيتابنلانيتوربلارداصملّدبتسُتامك.هنعًاضوعةيتابنلابيلحلالئادب

صقنةجلاعملةينيتوربرداصماهفصوب(WeaningFoods)ماطفلاةيذغألامعتساًاضيأنكمي،ًالاهسإهلبّبسُيهلوانتىلعهماغرإّنإذإ

.ةيفاكتايمكبيناويحلابيلحلارفاوتيملاذإةقاطلاونيتوربلا

ةيتابنةيئاذغتاطلخلودلانمريثكترّوطدقو،تارعسلاونيتوربلابةينغلاتايلوقبلاوبوبحلاتاطلخنمةريبكتايمكقاوسألايفرفاوتي

صقنضارعأمهيلعرهظتنمملافطألاةجلاعمو،ومنللةمزاللاةيساسألاةينيمألاضامحألانمةيفاكتايمكيوحت،ةعفترمةيئاذغةميقتاذ

:صيخرلااهنمثو،غاستسملااهمعطو،ةعفترملاةيئاذغلااهتميقبزّيمتتيتلاةيئاذغلاتاطلخلاىلعةلثمأهذهو،ةقاطلاونيتوربلا

•(ACorn-SoyMilk CS.M):اكيرمأيفجتني،بيلحلاو،ايوصلالوفو،ةرذلانمطيلخيه.

•(BalAhar):يوحت)ةيندعملاحالمألاو،تانيماتيفلاو،نهدلانميلاخلافاجلابيلحلاو،ينادوسلالوفلاو،حمقلانمجيزميه

.دنهلايفجتني،(نيتورب%22

Incaparina( O):رطفو،نداعملاو،تانيماتيفلاو،ةرذلاقيقدو،تيزلانمةيلاخلانطقلاروذبنمطيلخيه(TorulaYeast((يوحت

.ىطسولااكيرمأيفجتني،(نيتورب%26

.اينابسأيفجتنيطيلخيه:(Faffa)افاف•

.رئازجلايفجتنيطيلخيه:)Supperamine(نيماربوس•

.ايبمولوكيفجتنيطيلخيه:(Columbiharina)انيراهايبملوك•

.اينيكيفجتنيطيلخيه:(Simba)ابميس•

نيحيف،ايمويمسجلانزونممارجوليكلكلتامارج3.5وحنبةقاطلاونيتوربلاصقنيناعييذلالفطللىطعتيتلانيتوربلاةيمكردقت

ضرملايناعيعيضرلاناكاذإاّمأ.(RDAاهبىصوملاةيئاذغلاتارّرقملا)،مويلايفمسجلانزونممارجوليكلكلمارج22وحنعيضرلاىطعي

.ًايجيردتتاعرجلاهذهدازُتّمث،(ًايمويمارجوليكلكلنيتوربلانممارج)ةطيسبتاعرجةيادبلايفىطعيهنإف،ةداحةروصب

مخضتنمو،لوبلايفايرويلاةبسننمديزيكلذنأل؛هلةدّدحملاةيمكلانمربكأنيتوربلانمتايمكلفطلاءاطعإيغبنيال،لباقملايفو

33وحنبهّدميًايمويمسجلانزونممارجوليكلكلبيلحلانمرتليللم100لفطلالوانتنأنّيبتدقو.ةافولاىلإكلذيدؤيدقو،ينهدلاريغدبكلا

.نيتوربلانمةيمويلاهتاجاحبةيمكلاهذهيفتو،مارجوليكلكلنيتوربلانمتامارج

فاضملاففخملابيلحلا،ةقاطلاونيتوربلاصقنضارمأنوناعينيذلالافطألاءاطعإب(WHO)ةيملاعلاةحصلاةمظنمتصوأ،اهبناجنم

.(6-20)لودجلارظنا،ةقاطلانمهاوتحمةدايزلتيزلاهيلإفاضملابيلحلاف،ففخملاريغلماكلابيلحلاهلمّدقُيّمث،لوألامويلايفركسلاهيلإ

دعبنكميو،رطخلاةلحرملوزتىتحىفشتسملايفجلاعيهنإف،ةقاطلاونيتوربلاصقنبةديدشلاةباصإلاتايادبللفطلاضّرعتلاحيفو

لكلًارعس(160-150)ًايمويلفطلاءاطعإبىصوي،ماعهجوبو.ةّدععيباسألتيبلايفةقاطلاونيتوربلابةينغلاةيذغألالوانتيفرارمتسالاكلذ

ريصقتقويفةقاطلاونيتوربلاصقنضارمأنمىفشيىتحمسجلانزونممارجوليكلكلنيتوربلانمتامارج3.5و،مسجلانزونممارجوليك

ىلصوبلاو.مويسينغملاومويساتوبلاتامعدمو))Multi-VitaminDrops(تارطقةروصبةبكرملاتانيماتيفلاًاضيألفطلاىطعُي.(عيباسأ5–4(

.ماعطللمهتيهشةلقىلإًارظن،ةّدحمديعاومنمضءاذغلاراركتعم،مهتاهمأناضحأيفمهوروكرويشاوكلاضرمبنيباصملالافطألاةيذغتب

ننسحتو،اميدإلاءافتخا)عيباسأةثالثوحندعببلاغلاىفهتحصديعتسيثيح،(NutritionalRehabilitation)ًايئاذغلفطلاليهأتةداعا-3

رارمتسالانادلاولاىلعبجي،اذل؛هنارقأنزونملقألظيهلوطىلإةبسنلابيلاثملاهنزونكلو،(ينهذلايعولانّسحتو،ماعطللةيهشلا

.بسانملايلاثملانزولاىلإلصيىتحتانيتوربلابةينغلا(ةرسألااهلوانتتيتلاةيذغألاةصاخ)ةيذغألاهؤاطعإو،ًايئاذغلفطلاةياعريف
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ةداحلاةقاطلاونيتوربلاصقنضارمأبةباصإلالاحياببيلحلابلافطألاةيذغت:(620)لودجلا

يئايميكلابيكرتلا

فصن)طسوتم

1.2 38 - 25 500 500

(زيكرتلا

3.3 75 - 40 - 1000 لماك

3.0 133 55 70 - 900 ةيلاعتارعس

:(PEM)ةقاطلاونيتوربلاصقننعمجانلاةيذغتلاءوسبنيباصملالافطألاةجلاعمبةلصلاتاذحئاصنلاوةيئاذغلاتاميلعتلاضعبهذهو

،ءاذغلانمةيفاكتايمكميدقتةاعارمعم،ةفيفخةباصإلاتناكاذإ(لزنملايف)ىفشتسملاجراخضيرملالفطلاةجلاعمنكمي•

.ةيئاذغلاةفاقثلابنيدلاولاماملإو،تاباهتلالاةجلاعمو

ةديدشةباصإلاتناكاذإىفشتسملايفلفطلاةجلاعمبجي•

ةيئاذغلارصانعلابةينغلاةيذغألاميدقتّمث،تاباهتلالاجالعولفطلامسجيفتاتيلورتكلإلاولئاوسلانزاوتليدعتبةجلاعملاأدبت•

زكرملايعانصلابيلحلاف،ففخملاريغيعانصلابيلحلاهيلي،ففخملا(InfantFormula)يعانصلابيلحلاًالوألفطلاىطعُي•

.(ةقاطلا)تارعسلانمةريبكتايمكبلفطلادادمإل؛(ًايرورضناكاذإ)

وم

نّسحتتامدنعةيعيبطلاةيذغتلاىلإىرخأةّرمدوعيهنكلو،ةجلاعملاةيادبيف–(ًانايحأ–بوبنألابةيذغتلاىلإلفطلاجاتحيدق•

.هتحص

–125)ةقاطلابمسجلادّوزي،تاتيلورتكلإلاولئاوسلابمسجلادادمإنم(ةيحصلاضيرملاةلاحىلعكلذدمتعي)عوبسأّيضُمدعب•

.مايأ(5-3)لالخايجيردتيعانصلابيلحلازيكرتةدايزبجيو.(بيلحرتليلليملكلدحاورعسىلعيوتحي)زكرميعانص

.ةيئاذغلالفطلاةلاحنّسحتتنيحلاهسإلافقوتيذإ،ةيذغتلارارمتسانودلوحيالكلذنكلو،لاهسإلابةداعلافطألاباصي•

–Neoلا–Soy):لثم،نيتوربلابةينغلالئاوسلاميدقت• Mu)(و(Prosobee)%لفطلاةحصنسحتدعبةبلُصلاةيذغألامّدقتنيحيف،

لضفيو،تارعسلاونيتوربلابةينغلاةيذغألابمامتهالاعم،ةيجيردتةروصبءاذغلالفطلاءاطعإبىصويو.ماعطللهتيهشحاتفناو

.تاقوأةثالثيفماعطلانمةريبكتايمكبهتيذغتنمًالدب،ةبراقتمددُمىلعماعطلانمةليلقتايمكهؤاطعإ

يرورض)مويساتوبلاو،(ررضيأبنيعلاةباصإعنمي)أنيماتيفةصاخ،نداعملاوتانيماتيفلاتامعدملفطلاءاطعإبىصوي•

.مويسينغملاو،(نيتوربلاعينصتل

.امضرمبةباصإلادنعةصاخ،ًادجةفيعضتاباهتلاللهتمواقمنوكتو،ًابلاغلاهسإلاةيذغتلاءوسبباصملالفطلايناعي•
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.ةيذغتلاءوسبباصملالفطلاىلإةبسنلابةلتاقةبصحلاّدَعُت•

قلعتياميفًايئاذغمألافيقثتبجياذل،مألاىدلةيئاذغةفاقثدوجومدعىلإروكزويشاوكلابلفطلاةباصإلسيئرلاببسلاىزعُي•

.ماطفلادعبةينيتوربلاةيذغألللفطلاتاجاحب

،مألاةفاقثو،رقفلا:اهنم،ةّدعلماوعبطبترتيتلاو،(Intractable)اهجالعبعصييتلاتالكشملانمسمسارملاضرّمدَعُي•

.ةفاظنلامدعلثمضارمألايشفتعنملةيحصلاتاءارجإلايندتو،لمحلاعنملئاسوو

يبيبيج





1لصفلا

ةيتاذغلاةلاحلامييقت

Evaluation of the Nutritional Status

.تاعومجملاودارفألانيباهلدعموةيذغتلاءوستالاحفّرعتلةسيئرلاةادألاةيئاذغلاةلاحلامييقتّدَعُي

.(ةيئاذغلارصانعلا)ءاذغلالوانتبًاساسأرثأتتيتلادارفألاةحص(NutritionalStatus)ةيئاذغلاةلاحلاينعتو

نمهنولوانتياميفةيئاذغلارصانعلانمةيجولويسفلادارفألاتاجاحعابشإةجرداهنأبةيئاذغلاةلاحلافّرعُت

مسجلاجراخهحرطيامو(NutrientsIntake)ةيئاذغرصانعنمناسنإلاهلوانتيامنيبةنزاوملااهنإيأ،ماعط

. (Nutrients Expenditure)

،كولسلاو،هروطتوهومنو،ناسنإلا)PhysicalExamination(مسجصحفةيئاذغلاةلاحلامييقتلمشي

ةيودألاعاونأو،ةيحصلاءرملاةلاحفّرعتّنأيفكشالو.اهلوانتييتلاةيئاذغلارصانعلاىوتسمو،مدلاو،لوبلاو

ةلاحلاو،ماعلايفاقثلاىوتسملاو،ةيئاذغلاةفاقثلاىوتسمو،ةيداصتقالاةلاحلاو،ةنمزملاضارمألاو،اهلوانتييتلا

تاجاحلاو،ةلوانتملاةيذغألاةيمكيفرثؤتلماوعلاهذهنأل،ةيئاذغلاءرملاةلاحمييقتىلعدعاسي،ةيشيعملا

.ةيئاذغلا

:امه،نينثانيرمأةيئاذغلاةلاحلانمضتت

رصانعلانمةبسانموةمئالمتايمكدرفلالوانتاهبدصقي:)NormalNutrition(ةيعيبطلاةيذغتلا-أ

.ناصقنوأةدايزنودنمهتاجاحبءافولليفكت،ةقاطلاوةسيئرلاةيئاذغلا

ةيئاذغلارصانعلانمرثكأوأدحاوىفصقنوأةدايزثودحوه:(Malnutrition)ةيذغتلاءوس–ب

.لازهلاوأةنمسلابةباصإلاىلإيدؤياّمم،ةقاطلاوةسيئرلا

ضعبباهضعبطبترمقئارطلاهذهّنإيأ،ًاضعباهضعبمدخيةّدعقئارطعابتابةيئاذغلاةلاحلاميقت

:ةيئاذغلاةلاحلامييقتيفةعبتملاقئارطلازربألنايبيتأياميفو.اهديكأتوةيئاذغلاةلاحلافاشتكال

.ةيدسجلاوأةيريرسلاصوحفلا-1

.(ةيويحلاةيئايميكلا)ةيلمعملاليلاحتلا-2

.(ةيرشبلا)ةيرتموبورثنألاتاسايقلا-3

.يئاذغلامييقتلا-4

clinicalorPhysical)ةيدسجلاوأةيريرسلاصوحفلا:ًالوأ Examinations)

ةيريرسلاصوحفلالمشت.يبطلاخيراتلاىلإةفاضإلاب،مسجلاءاضعأفلتخمللماكلاصيخشتلااهبدصقي

،ماظعلاو،تالضعلاو،رفاظألاو،هجولاو،نينيعلاو،ناسللاو،نيتفشلاو،ةثللاو،نانسألاو،رعشلاو،دلجلاصحف
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.ةيذغتلاءوسةلاحىفاهريغتةعرسىلإًارظن؛ةيئاذغلاةلاحللةمهملاتارشؤملانممفلاودلجلاورعشلاصحّفدَعُيو.ةيقردلاةّدغلاو

ريغ(ةيدسجلا)ةيريرسلاضارعألاضعبرهظتو،ةيريرسلاضارعألاةحصدكؤتيهو،ةيلمعملاليلاحتلالبقةيريرسلاصوحفلالمعت

.ضارعألانمريثكنيبهباشتولخادتدوجوىلإًارظن،ةديجةفرعموةربخبلطتيةيريرسلاضارعألاصيخشتنإف،ماعهجوبو.ةيئرملا

.رعشلاو،مفلاو،دلجلاو،نينيعلابيصتيتلاةيذغتلاءوسضارعأزربأليتأياميفضّرعتنس

نانيعلا-أ

صقنةدايزعمو.)Bitot'sspots(ىّمسُتاهيلعةيوغرةعقبنوكتوا)ConjunctivalXerosis(نيعلاةمحتلمفافجىلإأنيماتيفصقنيدؤي

ضيرملاباصيدقو،)Xerophthalmiaةمحتلملافافجضرم)باهتلاللًادجةساسحو،)Opaque(ةفافشريغو،ةمتعمةينرقلاحبصت،نيماتيفلا

نينيعلايفرارضأثودحىلإيبنيماتيفصقنيدؤي،هبناجنم.نيعلالوخدىلعءوضلاةعشأةردقمدعةجيتنفاطملاةياهنيفمئادلاىمعلاب

،(GeneralVascularization)مسابفرعيامب،مدلابةيومدلاةيعوألاءالتمايفلثمتتيهو،ركذلاةفنآلاأنيماتيفصقننمةجتانلاكلتنعفلتخت

.نيبولجوميهلاصقنةلاحيفاتهابرمحأهنولحبصييذلا،يلفسلانيعلانفجلنطبملاءاشغلاصحفب:حوضوبهفّرعتنكمييذلاديدحلاصقنو

دلجلا-ب

رصانعلاصقنبًاعيرسرثأتتيهف،اذلررضوأ،عطقو،تامدكلضّرعتلادنعةصاخ،ةرمتسمةروصبةيجراخلادلجلاةقبطدّدجتت

رعشلا(ةليصب)بيرجةدعاقدنعةّيلجضارعألاهذهرهظتو،ًافاجًانشخدلجلالعجىلإمسجلايفأنيماتيفصقنيدؤي،ةيئاذغلا

)HairFollicles Base. Foliculosis(دلجلاباهتلاىلإنيساينلاصقنيدؤيامك)Dermatitis(نّوكتنعًالضف.سمشلاةعشألةضّرعملاقطانملاىف

اميزكألابعضرلالافطألاةباصإو،دلجلاباهتلاىلإيدؤيفةينهدلاضامحألاصقناّمأ.جنيماتيفصقنةلاحيفدلجلاتحتةقيقرفزنةقبط

)ECzema(ه

مفلا-ج

فيزنورارمحاومّروتاهعبتينيتفشلاىلعةيسأرقوقشو،(AngularStomatitis)مفلااياوزيفققشتثودحىلإنيفالفوبيرلاصقنيدؤي

ةلاحيفاّمأ.نيفالفوبيرلاصقنةلاحيفًايناوجرأو،نيساينلاصقنةلاحيفسلمأوًايزمرقحبصيلناسللانولريغتيامك.(Ulceration)تاحّرقتو

Atrophyof(قّوذتلاتاميلحلرومضثدحيف،بتانيماتيفةعومجموديدحلاصقن Papilla(صقنيدؤينيحيف،ناسللاحطسىلعةرشتنملا

ءامدإةلوهسىلإجنيماتيفصقنيدؤيو.يزمرقلاوأيناوجرألانوللابهنّولتو،همخضتوأناسللامّروتىلإنيسالوفلاويبنيماتيفونيساينلا

.(ةجنفسإلالكش)اهمّروتوةثللا(فزن)

رعشلا-د

.(ًاتهابحبصي)يعيبطلاهنولوأةغبصللًادقاف،قاّربريغ،فضقتلالهس،ًافاج،ًاقيقررعشلالعجىلإنيتوربللداحلاصقنلايدؤي

:ةيتآلاةلئسألاحرطبكلذو،صخشلليبطلاخيراتلافّرعتهالعأةروكذملاةيريرسلاصوحفلالمعبلطتي

ةعلبلاوأغضملاةيلمعيفةبوعصدجوتله•

؟باعللازارفإصقنةجيتنفافجلابقلحلاوأمفلاباصيله•

؟ةيعانصنانسألابيكرتوأ،ةيعيبطنانسألادقفدجويله؟نانسألايفملأدجويله•

.ةيذغألانمةددحمعاونأءاهتشاوأ،ماعطلايفرثؤتلماوعوأبابسأدجوتله•

فّرعتليبطلاةلئاعلاخيراتبةناعتسالابيبطللنكمي،ةيئاذغلاناسنإلاةلاحيفّمث،ةلوانتملاءاذغلاتايمكيفرثؤتتالكشملاهذهّنأيفكشال

يذلا(1–21)لودجلارظنا،ةيريرسلاصوحفلايفهروهظبعصياموهو،يرودلاوأ،يبصعلاوأ،يمضهلازاهجلابيصييفيظووأيكولسريغتيأ

.ةيئاذغلارصانعلاصقنبحاصتيتلاةيريرسلاضارعألاحضوي
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ةيئاذغلارصانعلاصقنبحاصتيتلاةيريرسلاضارعألا(1-21)لودجلا

هصقنلمتحييتلاةيئاذغلارصانعلاةيعيبطلاريغضارعألا

:روضحلا–

.لمعلاوأةسردملانعرركتملابايغلا

:(لافطألا)ومنلافقوت–

.كنزلاو،نيتوربلاو،ةقاطلا.لوطلاونزولاخيبةدايزلافقوت

:كولسلا–

ةعومجمو،نيتوربلاو،ةقاطلا:لمشت،ةدّدعتمةيئاذغرصانعخيبصقنمدعو،جيهتلاو،لسكلاو،ةبآكلاو،ةالابماللاو،ةيبصعلاو،داهجإلا

.بتانيماتيف.قرألاو،زيكرتلاىلعةردقلا

:دلجلا–

.ةيساسألاةينهدلاضامحألاو،أنيماتيف.(Flakey)رشقتلاو،ةنوشخلاو،فافجلا

.جنيماتيفو،نيتوربلاايالخلانيبلئاوسلاعمجتو،حورجلامائتلاةبوعصو،مونلادنعمالآلا

( Edematous)

.كلنيماتيف.(ExcessiveBruising)ةطرفملاشودخلاو،حورجلا

.أنيماتيف.(Keratinization)نرقتلا

.نيساينلا.(سمشللةضّرعملاءازجألا)لثامتملادلجلاباهتلا

:رعشلا–

.ةقاطلاو،نيتوربلا.نوللاريغتو،ناعمللامدعو،فضقتلاو،فافجلاو،رثانتلاو،ةقرلا

:هجولا–

.نيسالوفلاو،يبويبنيماتيفو،ديدحلا.بوحشلا

.هبنيماتيفو،نيساينلاو،نيفالفوبيرلا.فنألالوحرشقتلا

.نيتوربلا.(اميدألا)خافتنالا

:نانيعلا–

.ديدحلا.بوحشلا

.هبنيماتيفو،نيفالفوبيرلا.اياوزلارشقتو،فافجلا

.يبنيماتيفو،نيفالفوبيرلا.ةكحلاو،عطاسلاءوضللةيساسحلا

.يبنيماتيفو،نيساينلاو،نيفالفوبيرلا(Vascularity)ةيومدلاةيعوألاةدايز

.أنيماتيف.ةمحتلملاةقرو،يليللاىمعلا

:(مفلا)ناتفشلا–

.يبنيماتيفو،نيساينلاو،نيفالفوبيرلاو،ديدحلا.اياوزلادنععّدصتلاوأ،ققشتلا
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اهصقنلمتحييتلاةيئاذغلارصانعلاةيعيبطلاريغضارعألا

.نيساينلاو،نيفالفوبيرلا.خافتنالاومخضتلاوأ،مّروتلا

:ناسللا–

.يبنيماتيفو،نيسالوفلاو،ديدحلا.بوحشلا

.يبنيماتيفو،نيسالوفلاو،نيساينلا.مّروتلا

.نيساينلا.يزمرقرمحأ

.نيفالفوبيرلا.قرزمرمحأ

.بتانيماتيفةعومجمو،ديدحلا.ناسللاىلعقّوذتلاتاميلحرومض

:نانسألا–

.ديرولفلاةدايز.ناولألابةطقنمانيم

.نانسألابةيانعلامدعو،ركسلاةدايز.رخنلاوسّوستلا

.ةثللا–

.جنيماتيف.ةنويللاو،فزنلاو،مّروتلا

:رفاظألا–

.ديدحلا.ةداحلافاوحلاو،جراخلاىلإءانحنالاو،راسكنالاةعرسو،ةشاشهلا

:ددغلا–

.دويلا.ةيقردلاةدغلامخضت

:تالضعلا–

.ةقاطلاو،نيتوربلا.لازهلا

.مويساتوبلاو،جنيماتيف.ملألا

.مويسينغملاو،مويساتوبلاو،جنيماتيف.فعضلا

:ماظعلا–

.جنيماتيفو،مويسلاكلاو،دنيماتيفلكش)عولضلازرختوحورجلامائتلارخأتو(ءانحنإ)ةلدتعمريغةفقو

.لصافملاخيبلواطتوملأو(ةعبس

:يوعملاويداعملازاهجلا–

.بتانيماتيفةعومجم.ماعطلاىلإةيهشلادقف

.نيتوربلا.ينهدحشارعمدبكلامخضت

:ةيومدلاةيعوألاوبلقلا–

.مويدوصلاوتارعسلاةدايز.مدلاطغضعافترا

.يبنيماتيفو،نيمايثلاو،ديدحلا.سفانتلارسع
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اهصقنلمتحييتلاةيئاذغلارصانعلاةيعيبطلاريغضارعألا

.مويساتوبلا.ضبنلاماظتنامدع

:يبصعلازاهجلا–

.نيساينلاو،نيمايثلا.ةيلقعلاتابارطضالا

.نيمايثلا.مدقلاغسروةبكرلالصافمخيبنادقف

.مويسينغملا.اهشاعتراوأتالضعلافاجترا

.يبنيماتيفو،نيساينلاو،نيمايثلا.يحطسلابصعلاباهتلاو،يكرحلافعضلا

.هبنيماتيف.(عضرلا)جنشتتابون

.كينيثوتنابلا.مدقلاخيبةقرحبروعشلا

,Robinson.(م1986):عجرملا CHetal

Laboratoryor)(ةيويحلاةيتايميكلا)ةيلمعملاليلاحتلا Biochemical Analysis)

متي.(ةيئايميكلا)ةيلمعملاليلاحتلاضعبءارجإبهيلعةيريرسلاضارعألاروهظلبقصخشلاىدلةيئاذغلارصانعلاصقنةلاحفّرعتنكمي

ءاذغلاصقنضارعأفّرعتو،ةيريرسلاصوحفلااهترهظأيتلاةيئاذغلارصانعلاصقنضارعأديكأتلفاطملاةياهنيفةيلمعملاليلاحتلاىلإءوجللا

.ةيئاذغلاةجلاعملاءدبلبقًالماكصيخشتلاحبصيكلذبو،ةيريرسلاصوحفلااهلضّرعتتمليتلا

ليلاحتلاهذهّدعُتو،ماظعلاو،دبكلاو،رعشلاو،زاربلاو،لوبلاو،مدلا:نملكيفةزرفملاداوملاوةيئاذغلارصانعلاةيلمعملاليلاحتلاسسيقت

،ةيريرسلاضارعألاةفرعمنأهيلإةراشإلاردجتاممو.تارعسلاونيتوربلاصقننعمجانلاةيذغتلاءوس(Detecting)فاشتكالًايرهوجًارشؤم

.ةيلمعملاليلاحتلاجئاتنريسفتىلعدعاست،يئاذغلاخيراتلاو،(ةيدسجلا)ةيرتموبورثنألاسيياقملاو

.ةيلمعملاليلاحتلاضعبلنايبيتأياميفو

Plasma)امزالبلانيمويبلأ-1 Albumin)

يفضافخنالصحي،ةليوطةينمزةّدملالخ(VisceralProtein)يئاشحألانيتوربلافازنتسافاشتكالًاديجًارشؤمامزالبلانيمويبلأّدَعُي

لصميفنيريفسنارتلانيتوربسايقّدَعُيامك،بلقلاوأ،ةيلكلاوأ،دبكلاضارمأبةباصإلاوأ،داهجإلاوأ،طوغضللضّرعتلاةجيتننيمويبلألاىوتسم

.يئاشحألانيتوربلاةلاحلًارشؤم)Lymphocytes(ةيوافمللاايالخلاددعو،)SerumTransferrin(مدلا

(Hemoglobin)مدلانيبولجوميه-2

نيبولجوميهلاىوتسمضفخني،ةيئاذغلاتاحوسملالمعءانثأيفةقيرطلاهذهمادختساعيشيو،ديدحلاىوتسمةفرعملمدلانيبولجوميهساقي

)Hb(مدلارارمحاوفافجلاةلاحيفهاوتسمعفترينيحيف،تارعسلاونيتوربلاصقنببسبةيذغتلاعوـبسوايمينألاوفيزنلاةلاحيفمدلايف

.(Polycythemia)(ءارمحلاايالخلاددعيفةيعيبطريغةدايز)

Creatinine-Hight)نينيتايركلارشؤم-3 Index:CHI)

نكميو.تارعسلاونيتوربلاصقننعمجانلاةيذغتلاءوسفّرعتلتايفشتسملايفًاثيدحةمدختسملاقئارطلارثكأنمنينيتايركلارشؤمّدَعُي

نمناولخت)ناتميلسنيتيلكلانأضارتفابلوبلايف(نيجورتينىلعيوتحيبكرم)نينيتايركلاةيمكسايقبمسجلايفتالضعلاةلتكفّرعت

.(ضرملا

.(Casual Urine Specimen) ةيضرعلوبةنيعذخأنكمي،كلذرذعتةلاحيفو.ةعاس24ىدمىلعلوبلانمتانيععمجةقيرطلاهذهبلطتت
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لوبلايفنينيتايركلاىوتسميفضافخناثدحي،ماعءاجوبو.ةيذغتلاعوبسابنيباصملانمىفشتسملايفنيمونملاىضرملاةقيرطلاهذهبسانت

لدعملانم%80(CHا)ـلاغلبينيح.ضارمألادحأبنيتيلكلاةباصإدنعو،تارعسلاونيتوربلاصقنةجيتنمسجلاتالضعةلتكضفخنتامدنع

MildProtein)مسجلانيتوربلطيسبفازنتساثودحىلعلديكلذّنإف،يعيبطلا Depletion)،فازنتسالانوكي(%80-60)نيبحوارتينيحو

ProteinDepletion(ًاطسوتم Moderate(،ًاديدشوًاداحنوكيةيلضعلاةجسنألايففازنتسالانإف%60نعلقينيحو.

24لالخيلوبلانينيتايركلاةيمك
100x = نينيتايركلارشؤم

ةيسايقلانينيتايركلاةميق

Creatinine–Hight(ةيسايقلانينيتايركلالوادجنمةيسايقلانينيتايركلاةميقفّرعتنكمي Index Standards(رشؤمباسحلكلذو؛

.(2–21)لودجلارظنا.نينيتايركلا

باسحلةنيابتملاوطأنمضءاحصألاءاسنلاولاجرلللوبلاخيب(ةيسايقلا)ةيلاثملانينيتايركلازارفإميق:(2-21)لودجلا

دم.همهةع

نينيتايركلارشؤم

نينيتايركلانينيتايركلا

24لالخ24لالخلماعميلاثملانزولا

ةعاسلا.ةعاسانينيتايركلا(مارجوليك)

(مارج)(مارج)

0.782 17 46.0 147.3 1.29 23 56.0 157.5

0.802 47.2 14.9 1.32 57.6 160.0

0.826 48.6 152.4 1.36 59.0 162.5

0.848 49.9 154.9 1.39 60.3 165.1

0.872 51.3 157.5 1.43 62.0 167.6

0.894 52.6 160.0 1.47 63.8 170.2

0.923 54.3 162.6 1.51 65.8 172.7

0.950 55.9 165.1 1.55 67.6 175.3

0.983 57.8 167.6 1.60 69.4 177.8

1.01 59.6 170.2 1.64 71.4 180.3

1.04 61.5 172.7 1.69 73.5 182.9

1.08 63.3 175.3 1.74 75.6 185.4

1.11 65.1 177.8 1.78 77.6 188.0

1.14 66.9 180.3 1.83 79.6 190.5

1.17 68.7 182.9 1.89 82.2 193.0

,Shils(م1988):عجرملا ME, and Young VR, etal.

.تاونس10لكل%10وحنبميقلاضّفخُتفةنس54رمعقوفنيغلابلاىلإةبسنلاباّمأ.لقأفةنس54رمعيفنيغلابللهالعألودجلا*

.لافطألللوبلايفةيلاثملانينيتايركلازارفإميقحضوتلوادجدجوت**
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(ImmuneCompetence)ةيعانملاةعافكلا-4

نيتوربلاصقنبّبسيةيذغتلاءوسنأتبثدقو.(LymphocyteCount)ةيوافميللاءاضيبلامدلاايالخددعريدقتبةعانملاةءافكديدحتنكمي

نمنيتوربلافازنتساةدايزبلقيءاضيبلامدلاايالخلىلامجإلاددعلانأو،مسجلاىفةعانملازاهجفعضيةيئاذغلارصانعلاصقّننأو،تارعسلاو

.ةيئاذغلاءرملاةلاحمييقتلًامهمًارشؤمّدَعُياموهو،مسجلا

ةيلخ2000ىلعددعلادازاذإ)(mm)بعكمرتميللملكلةيلخ2500وحنبميلسلاناسنإلامسجيفءاضيبلامدلاايالخليلكلاددعلارّدقي

دوجوىلعلديهنإف،بعكمرتميللملكلةيلخ(2000-1200)ىلإددعلااذهضفخنينيحو.(ًايعيبطًارمأّدَعُيكلذّنإف،بعكمرتميللم/ةيوافمل

ءوسىلعلدياذهف،بعكمرتميللم/ةيلخ(1200-800)ىلإةيوافميللاايالخلاددعلصينيحو،ةعانملازاهجةءافكيف(Mid)طيسبفعض

Moderateطسوتملاةيذغتلا Malnutrition(وأModerateDepletion).ىلعلديكلذّنإف،لقأوأبعكمرتميللملكلةيلخ800ىلإددعلالصينيحاّمأ

. (Severe Depletion) ةعانملازاهجيفداحفعضثودح

LeucocyteCount)ءاضيبلامدلاايالخليلكلاددعلاةفرعمبةيعانملاءاضيبلامدلاايالخليلكلاددعلاباسحنكمي WBC)،ايالخةبسنو

(Differential)ةيعانملاءاضيبلامدلا (% Lymphocytes)ةيتآلاةلداعملايفامك:

WBC (Cell/mm3) x Lymphocytes

Total Lymphocytes Count (Cell/mm3) -
100

(NitrogenBalance)نيجورتينلانزاوت-5

نوكي،ةتباثريياعمىلعءانبةيمويلانيتوربلاتاجاحريدقتّمث،مسجلانمنيتوربلافازنتسالدعمةفرعملةلعافةقيرطليلحتلااذهّدَعُي

نزاوتنوكينيحيف،(مسجلاجراخةحورطملانيجورتينلاةيمكيواستةلوانتملانيجورتينلاةيمك)انزتمميلسلاصخشللنيجورتينلانازيم

.ةيذغتلاءوسةلاحيفًايبلسو،ًايباجيإضرملانمءافشلاولمعلاوومنلاةلحرملالخنيجورتينلا

UrinaryUrea(لوبلاايروينيجورتينةيمكو،ةلوانتملانيجورتينلاةيمكريدقتبنيجورتينلانزاوتباسحنكمي Nitrogen: UUN(24لالخ

:نيتيتآلانيتلداعملايفامكةعاس

(مارج)ةلوانتملانيتوربلاةيمك

=مويلايف(مارج)ةلوانتملانيجورتينلاةيمك
6.25

(مارج)ةلوانتملانيجورتينلاةيمك

تامارج4+(مارج)لوبلاايروينيجورتينةيمك

=1نيجورتينلانزاوت

ىلإفاضت(تامارج4)ةميقلاّنإف؛مسجلاجراخًايمويةحورطملاةيلكلانيجورتينلاةيمكنم%85لكشُيلوبلاايروينيجورتينّنأىلإًارظنو

.دلجلاو،نيتئرلاو،رفاظألاو،قرعلاو،زاربلاعم(%25)مسجلانمًايمويدوقفملانيجورتينلاةيقبضيوعتلايرويلانيجورتين

NutrientsLevel)مدلايفةيئاذغلارصانعلا-6 in Blood)

مدلا)مدلالصميفرصانعلاهذهسايقبكلذنوكيو،ةيئاذغلادرفلاةلاحفّرعتلًالعافًارشؤممدلايفةيئاذغلارصانعلاةبسنسايّقدَعُي

.(ةيومدلاايالخلاهنمتليزأيذلالماكلامدلا)امزالبلايفو،(رثختلاوأطلجتلالماوعو،ةيومدلاايالخلاهنمتليزأيذلالماكلا

ةبسنريدقتّنأبًاملع،ربتخملايفاهليلحتكلذيلي،اهداسفنودةلوليحللةمئالمفورظيفنّزخُتّمث،نيينفلاةطاسوبمدلاتانيععّمجت

تابثىلعمسجلاظفاحي،ًالثمف.ةيعيبطلاةلاحلاوةيذغتلاءوسةلاحيفمدلايفةتباثىقبتةبسنلاهذهنأل،ًاريثكديفيالمدلايفرصانعلاضعب

ءوسةلاحيفةتباثهتبسنىلعظفاحيةيلكلايفعفترملاأنيماتيفنوزخمنأامك،ًادجعفترمماظعلايفهنوزخمّنأل،مدلايفمويسلاكلاةبسن

فازنتسادنعرفصىلإ(مارجيللم0.5)يعيبطلاّدحلانعضفخنتو،هنمةريبكتايمكلوانتدنعمدلايفجنيماتيفةبسنعفترتنيحيف،ةيذغتلا

.مسجلاتاعدوتسميفهنوزخمنم%50
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:اهسايقلةقيقدلاقئارطلاوأتارابتخالاو،مدلايفةرفاوتملاةيئاذغلارصانعلامهألنايبيتأياميفو

.(Iron Deposits in Bone Marrow) ماظعلاعاخنيفديدحلانوزخم،امزالبلاديدح

D3.Plasma)3دنيماتيف–لسكورديه25–امزالب.ادنيماتيف• 25 – OH– Vit).ا.

.ا

.ا.)PlasmaCarotene(امزالبلانيتوراك،)PlasmaVitaminA(امزالبلايفأنيماتيفأنيماتيف•

.(Serum or Plasma Tocopherol) ماريسلاوأامزالبلالوريفوكوتـهنيماتيف •

PlasmaVitaminو)امزالبلايفيبنيماتيفيبنيماتيف• B)،ميزنإ(ThimidylateSynthetase)ماريسلايف.

. (Plasma Pholate) امزالبلايفكيلوفلاضمحنيسالوفلاه

PlasmaAscorbic)امزالبلايفكيروكسألاضمح.جنيماتيف• Acid).

.(Plasma and Serum Zinc) ماريسلاوامزالبلايفكنزلايكنزلاوه

. (Plasma Calcium) امزالبلايفمويسلاكلامويسلاكلا •

.(Serum Magnesium) ماريسلايفمويسينغملامويسينغملا •

. (Serum Triglycerides) ماريسلايفةيثالثلاتاديرسيلجلا ، (Serum Cholesterol) ماريسلالورتسلوكنوهدلاو

PlasmaAmino)امزالبلايفةينيمألاضامحألا،(SerumAlbumin)ماريسلانيمويبلأنيتوربلا• Acids).

.اهنيوكتوأاهبيكرتيفتانيماتيفلاهذهلخدتيتلاتاميزنإلازيكرتسايقبمدلايفتانيماتيفلاضعببسنةفرعمنكميهنأىلإةراشإلاردجت

ًارشؤم)Transaminase(زينيمأسنارتميزنإو،دنيماتيفلًارشؤم(GlutathioneReductase)زيتكاديرنويثاتولجلاميزنإسايّقدَعُي،ًالثمف

.بنيماتيفلًارشؤم(Transketolase)زيلوتيكسنارتميزنإو،هبنيماتيفل

NutrientsLevelsin)لوبلايفةيئاذغلارصانعلا-7 Urine)

تابكرمو،نهدلايفةبئاذلاتانيماتيفلا:رصانعلاهذهنمو.ةيئاذغلادرفلاةلاحفّرعتلًالعافًارشؤملوبلاىفةيئاذغلارصانعلاريدقتّدَعُي

.ةينيمألاضامحألاضعبو،(نينيتايركلا)نيجورتينلا

:اهسايقلةقيقدلاقئارطلاوأتارابتخالاو،لوبلايفةرفاوتملاةيئاذغلارصانعلامهألنايبيتأياميفو

ىسايقلاةقيرطيئاذغلارصانعلا

. ( Urinary Hydroxy Proline) لوبلانيلوربيسكورديها ( Urinary Creatinine) لوبلانينيتايركنينيتايركلا •

UrinaryAscorbic)لوبلاكيبروكسإضمحجنيماتيف• Acid).

(Urinary Thiamin) لوبلانيمايث.بنيمايثلا •

(Urinary Riboflavin) لوبلانيفالفوبيرنيفالفوبيرلا •

. ( Urinary lodine) لوبلادويدويلا •

(UrinarySodium)لوبلامويدوصمويدوصلا•

.ةيئاذغلادرفلاةلاحمييقتلهبداشرتسالانكمييذلا،لوبلاومدلايفةيئاذغلارصانعلازيكرت(3–21)لودجلاحضويو
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باحصأىدلمدلايفنيبولجوميهلاةبسننوكت،ًالثمف.ةيئاذغلارصانعلليعيبطلابيكرتلايفةيثارولاتافصللريثأتدوجولامتحا-أ

فالتخاةجيتنديدحلايفصقندوجوينعياموهو،رامعألافلتخمنمءاضيبلاةرشبلاباحصأىدلاهنملقأءادوسلاةرشبلا

.مهنيبةيثارولالماوعلا

يفةيئاذغلارصانعلابةصاخةيسايقبسنعضوىلإءابطألاعفداموهو،رمعلاوسنجلابمسجلايفيئاذغلارصنعلاةبسنرثأت-ب

.ملع

دمأذنماهلوانتيتلاةيئاذغلارصانعلاضعبكلذكو،ةرشابمدرفلااهلوانتيتلاةيئاذغلارصانعلاضعبةيلمعملاليلاحتلاضعبنايب-ج

.ةرشابملوانتملاءاذغلاىلعلديامزالبلايفةيثالثلاتاديرسيلجلاونيتوراكلاوجنيماتيفدوجونإف،لاثملاليبسىلع.ديعب

(Folate)تالوفلادوجونإف،لاثملاليبسىلع،هدوجومدعوأرخآرصنعدوجوبيئاذغرصانعلةيلمعملاليلاحتلاميقرثأتلامتحا-د

.ناسنإلامسجيفيبنيماتيفدوجوبرثأتيمريسلايف

لوبلاوامزالبلاخيبةيئاذغلارصانعلازيكرت(3-21)لودجلا

(لوبلانينيتايركنممارجلكلمارجوركيم)لوبلا(رتللكلمارجوركيم)امزالبلا

500 نيمويبلألا. دويلا35(رتللكلمارج)

1.6 .(N-Methylnicotinamide) 700 ديدحلا

80 .) يبنيماتيف)نيفالفوبيرلا200 )Retinol( لونيتيرلا

66 .) ب)نيمايثلا800نيتوراكلا

3.5 دنيماتيف–يسكورديه–25

.تاونس6نعمهرامعألقتنيذلالافطألا3.جنيماتيف

300 .) يبنيماتيف)نيفالفوبيرلا1270بنيماتيف

120 .) ب)نيمايثلا7نيسالوفلا

(AnthropometricMeasurments)(ةيرشبلا)ةيرتموبورثنألاتاسايقلا

روطتلاوومنلالدعمسكعتيهو،لماوحلاوءاسنلاونيقهارملاولافطألاوعضرلاىلإةبسنلابةمهملاةيريرسلاصوحفلانمتاسايقلاهذهّدَعُت

.رغصلاذنمةرشابماهتجلاعمبجيىتلاةحيحصلاريغةيئاذغلاةلاحللًاقيقدًارشؤمءىطبلاومنلاّدَعُيذإ،ةيئاذغلاةلاحلاو

تحتنهدلا(ةّيط)ةقبطكّمُسو،ردصلاطيحمو،سأرلاطيحمو،عارذلا...هلطيحمو،لوطلاو،نزولاةيرتموبورثنألاتاسايقلالمشت

،لوطلانمًالكلمشت،اهعيمجرمعلالحارملةيسايقريياعمةيذغتلاءاملععضودقف،دارفألاومنعبتتليهستلو.مسجلانمةدعنكامأيفدلجلا

ةيسايقلاريياعملارفاوتمدعىلإًارظنو.اهبةيقيقحلاسيياقملاةنراقملكلذو،ردصلاوسأرلاوعارذلاطيحمو،نهدلا(ةّيط)ةقبطكّمُسو،نزولاو

ةيلحمةيسايقريياعمدادعإل–لجوزع–هللاانقفويىتحةيملاعلاةيسايقلاريياعملابداشرتسالانكميهنإف،ةزيزعلاانتكلمميفهالعأةروكذملا

.انبةصاخ

،ءاسنلاو،نيقهارملاو،لافطألاو،ةدالولايثيدحلاعضرلاةصاخ،ةيبطلاصخشلاصوحفنمًامهمًاءزجةيرتموبورثنألاتاسايقلاّدَعُت
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.ةحيحصلاريغةيذغتللًارشؤمّدَعُيكلذّنإف،ىلوألارمعلالحارملالخ

اّمأ.ةقباسلاهرمعلحارملالخةيئاذغلاناسنإلاةلاح،سأرلاطيحمولوطلالثم،ةيرتموبورثنألاتاسايقلاضعبسكعت،رخآبناجنم

ةيرتموبورثنألاتاسايقلازربألنايبيتأياميفو.ةيلاحلاةيئاذغلاةلاحلاسكعتاهنإف،دلجلا(ةّيط)ةقبطكّمُسونزولاوعارذلاطسوطيحمتاسايق

.(ةيرشبلا)

:Midarmcircumference)عارذلافصتنمطيحم-1 MAC)

يتلاتالضعلاةلتكىلإريشتيهو،تايفشتسملاىضرمو،سانلاةماعلةيئاذغلاةلاحلامييقتيف–عساوقاطنىلع–ةقيرطلاهذهمدختسُت

.نمزملاوأداحلاةيذغتلاءوسةلاحيفلقتو،ةنمسلاةلاحيفدادزت

ىلعطغضيأثادحإنودنمدلجلاحطسبًالماكطيرشلاقصتلينأبجيو،تاءارقثالثطسوتمذخؤيثيحب،(1–21)لكشلارظنا،ءاخرتسا

.(4–21)لودجلارظنا،عارذلافصتنمطيحمليسايقلامييقتلالوادجىلعًءانبجئاتنلاليلحتمتيو.هتحتيتلانهدلاةقبط

تالضعلاةباصإىلعكلذلد،لقأوأ(Percentiles"10)ةرشاعلاةينيتملاةجردلاىلإعارذلافصتنمطيحمسايقراشأاذإ،ماعهجوبو

بتكلامظعمديفتو.يمانلالفطلاىلإةبسنلابنمزمضرمبةباصإلاوأ،تارعسلاونيتوربلاصقننعمجانلاةيذغتلاءوسيأ؛(ومنلاءطب)لازهلاب

.تالضعلاةلتكيفضافخنادوجوىلإريشي،<Percentile"30نيثالثلانعةينيتملاهتجردلقتيذلاعارذلافصتنمطيحمسايقنأب

عارذلافصتنمسايق:(1ـ21)لكشلا

&Krause,(1984):ردصملا Mahan.

(رتميتنسلاب)عارذلافصتنمطيحملاةينيتملاتاجردلا:(4-21)لودجلا

(Percentiles of Midarm Circumference)

.ثانالا

%95%90%75%50%25%10%5%95%90%75%50%25%10%5ةت"
17.7 17.2 16.4 15.6 14.8 14.2 13.8 18.3 17.6 17.0 15.9 15.0 14.6 14.2 ( 1.9–1)

18.4 17.6 16.7 16.0 15.2 14.5 14.2 18.5 17.8 17.0 16.2 15.3 14.5 14.1 (2.9–2)

18.9 18.3 17.5 16.7 15.8 15.2 14.3 19.0 18.4 17.5 16.7 16.0 14.3 15.0 (3.9-3)

19.1 18.4 17.7 16.9 16.0 15.4 14.9 19.2 18.6 18.0 17.1 16.2 15.4 14.9 (4.9-4)

21 . 1 20.3 18.5 17.5 16.5 15.7 15.3 20.4 19.5 18.5 17.5 16.7 16.0 15.3 (5.9-5)

21 . 1 20.4 18.7 17.6 17.0 16.2 15.6 22.8 20.9 18.8 17.9 16.7 15.9 10.5 (6.9-6)

23.1 21.6 19.9 18.3 17.4 16.7 16.4 23.0 22.3 20.1 18.7 17.7 16.7 16.2 (7.9-7)

26.1 24.7 21.4 19.5 18.3 17.2 16.8 25.5 22.0 20.2 19.0 17.7 17.0 16.2 (8.9-8)

26.0 25.1 22.4 21 . 1 19.4 18.2 17.8 25.7 24.9 21.7 20.0 18.7 17.8 17.5 (9.9-9)

26.5 25.1 22.8 21.0 19.3 18.2 17.4 27.4 26.2 23.1 21.0 19.9 17.4 18.1 ( 10.9-10)
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رمعلا

%95%90%75%50%25%10 %5%95%90%75%50%25%10 %5 -
30.3 27.6 24.8 22.4 20.8 19.4 18.5 28.0 26.1 24.4 22.3 20.2 19.0 18.6 ( 11 .9– 11 )

29.4 28.2 25.6 23.7 21.6 20.3 19.4 30.3 28.2 25.4 23.2 21.4 20.0 19.3 ( 12.9-12)

33.8 30.1 27.1 24.3 22.3 21 . 1 20.2 30.1 28.6 26.3 24.7 22.8 21 .1 19.4 ( 13.9–13)

32.2 30.4 27.2 25.2 23.7 22.3 21.4 32.2 30.3 28.3 25.3 23.7 22.6 22.0 ( 14.9-14)

32.2 30.0 27.9 25.4 23.9 22.1 20.8 32.0 31.1 28.4 26.4 24.4 22.9 22.2 ( 15.9-15)

33.4 31.8 28.3 25.8 24.1 22.4 21.8 34.3 32.4 30.3 27.8 26.2 24.8 24.4 ( 16.9-16)

35.0 32.4 29.5 26.4 24.1 22.7 22.0 34.7 33.6 30.8 28.5 26.7 25.3 24.6 ( 17.9–17)

32.5 31.2 28.1 25.8 24.1 22.7 22.2 37.9 35.3 32.1 29.7 27.6 26.0 24.5 ( 18.9-18)

34.5 31.9 29.0 26.5 24.7 23.0 22.1 37.2 35.5 33.1 30.8 28.8 27.2 26.2 (24.9-19)

36.8 34.2 30.4 27.7 25.6 24.0 23.3 37.5 36.2 34.2 31.9 30.0 28.2 27.1 (34.9-25)

37.8 35.6 31.7 29.0 26.7 25.1 24.1 37.4 36.3 34.5 32.6 30.5 28.7 27.8 (44.9-35)

38.4 36.2 32.8 29.9 27.4 25.6 24.2 37.6 36.2 34.2 32.2 30.1 28.1 26.7 (54.9-45)

38.5 36.7 32.5 30.3 28.0 25.7 24.3 36.9 35.5 33.6 31.7 29.6 27.3 25.8 (64.9-55)

37.3 35.6 32.6 29.9 27.4 25.2 24.0 35.5 34.4 32.5 30.7 28.5 26.3 24.8 (74.9-65)

,Frisancho.(م1981):عجرملا AR.

Tricepsskinfold)دلجلاتحتنوهدلا(ةيط)ةقبطكمسنم2 (TSF) or Skinfold Measurment)

(Triceps) عارذلانميفلخلايولعلاءزجلافصتنمدنع )Caliper( ربيلاكزاهجةطاسوبةرثكبدلجلاتحتنهدلاةقبطكّمُسساقي

نم50نألمسجلانمىرخأقطانميفكلذكو،(3-2)لكشلاو،(2-2)لكشلا،قفرملاوفتكلانيبامفصتنملايفةعقاولاةقطنملا)

.دلجلاتحتةنّزخُممسجلايفةينهدلاةجسنألا

صخشللدلجلاةقبطكّمُسميقةنراقمبو.تايفشتسملاىضرموسانلاةماعلةيئاذغلاةلاحلامييقتيفةقيرطلاهذهمادختساعيشي

نوعستيهنهدلاةقبطكّمشلةينيتملاةجردلاتناكاذإ،لاثملاليبسىلع.(5–21)لودجلارظنا،هتنمسةجردديدحتنكمي،ةيسايقلاميقلاب

(Percentile"90)رشعيهةجردلاهذهتناكاذإو.ةنادبلابصخشلاةباصإىلعكلذلد،رثكأف(Percentile"10)دوجوىلعكلذلد،لقأف

نهدفازنتساىلعلدتاهنإف،نيثالثلاةينيتملاةجردلانملقأدنععقتيتلانهدلاةقبطكّمُسميقاّمأ.نوهدلانممسجلانوزخملداحفازنتسا

.ةطسوتمىلإةلدتعمةروصبمسجلا

مل

/2

/هب

نهدلاةقبطكمسسايق:(321)لكشلاخيبةعقاولاةطقنلاديدحت:(221)لكشلا

دلجلاتحتقفارملاوفتكلانيبةفاسملافصتنم
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عارذلاةقطنمخيبدلجلاتحتنهدلاةقبطكمسلةينيتملاتاجردلا:(521)لودجلا

.ثانإلاا
(ةتس)

16 12 10 8 6 16 12 10 8 6

( 1.9– 1 )

16 12 10 9 6 15 12 10 8 6 (2.9–2)

15 12 11 9 7 15 11 10 8 6 (3.9–3)

16 12 10 8 7 14 11 9 8 6 (4.9–4)

18 12 10 8 6 15 11 9 8 6 ( 5.9–5)

16 12 10 8 6 16 10 8 7 5 (6.9–6)

18 13 11 9 6 17 12 9 7 5 (7.9–7)

24 15 12 9 6 16 10 8 7 5 (8.9–8)

22 16 13 10 8 18 13 10 7 6 (9.9–9)

27 17 12 10 7 21 14 10 8 6 ( 10.9–10)

28 18 13 10 7 24 16 11 8 6 ( 11.9– 11)

27 18 14 11 8 28 14 11 8 6 ( 12.9–12)

30 21 15 12 8 26 14 10 7 5 ( 13.9–13)

28 21 16 13 9 24 14 9 7 4 ( 14.9–14)

32 21 17 12 8 24 11 8 6 4 ( 15.9–15)

31 22 18 15 10 22 12 8 6 4 ( 16.9–16)

37 24 19 13 10 19 12 8 6 5 ( 17.9– 17)

30 22 18 15 10 24 13 9 6 4 ( 18.9–18)

34 24 18 14 10 22 15 10 7 4 (24.9–19)

37 27 21 16 10 24 16 12 8 5 (34.9–25)

38 29 23 18 12 23 16 12 8 5 (44.9–35)

40 30 25 20 12 25 15 12 8 6 ( 54.9–45)

38 31 25 20 12 22 14 11 8 5 (64.9–55)

36 29 24 18 12 22 15 11 8 4 (74.9–65)

,Frisancho.(م1981):عجرملا AR.

نيسمخلاةينيتملاةجردلادنععقتيتلاكلتيه،(ةيعجرملالوادجلايف)نهدلاةقبطكّمُسل(ةيلاثملا)ةيسايقلاميقلانأىلإةراشإلاردجت

)50hPercentile((ًارتميللم16.5ةغلابلاةأرمللو،ًارتميللم12.5غلابلالجرللةيسايقلانهدلاةقبطكّمُس)نيثالثلانسيفةأرملاولجرلانملكل.

،ىدملاديعبلاةيذغتلاءوسلًارشؤمّدَعُيديدشلافازنتسالاّنإف،ةلوانتملاتارعسلايفصقنلاةجيتنًايجيردتلقتمسجلايفنهدلانزاخمّنأامبو

. (Intentional Weight Loss) دّمعتملانزولاصاقنإلًارشؤموأ

MidarmMuscle)عارذلافصتنمةلضعطيحم3 circumference: MAMc)

فصتنمطيحمونهدلاةقبطكّمشبةصاخلاميقلاةطاسوب،تالضعلاةلتكلًارشؤمّدَعُييذلا،عارذلافصتنمةلضعطيحمباسحنكمي

:ةيتآلاةلداعملابسحكلذو،عارذلا

.(نهدلاةقبطكّمُس)(0.134)–(رتميللم)(MAC)عارذلافصتنمطيحم=(رتميللم)عارذلافصتنمةلضعطيحم

ىصوي،ةقيقدجئاتنىلعلوصحللو.(6-21)لودجلايفةدراولاةيسايقلاميقلاب(MAMC)هالعأةلداعملانمةجتانلاميقلانراقت،كلذدعب
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.(اهلباقتيتلاةينيتملاةجردلانّودتو،ةءارقلكطسوتمنّودي)ةدحاولاةّرملايفتاءارقثالثطسوتمدامتعا-2

S.C:عونلا)ركذلافنآلاربيلاكلازاهجمادختسا-3 Halipern, Caliper Skinfold Lange)،هرادقم(طغض)دهجلذبىلعهتردقبزيمتييذلا

.mm2/تامارج10

.ناوث(3–2)وحنبزاهجلاطغضدعبةءارقلادصر-4

عارذلافصتنمةلضعطيحمل(يونملاعيزوتلا)ةينيتملاتاجردلا:(6-21)لودجلا

ا)ةينيتاللاتاجردلا

لاجرلا

32.5 31.4 29.6 27.9 26.3 24.8 23.8 28.0 ( 74–18)

32.3 30.8 28.9 27.2 25.8 24.4 23.5 27.4 (24–18)

32.9 31.7 30.0 28.0 26.5 25.3 24.2 28.3 (34–25)

33.0 32.1 30.3 28.7 27.1 25.6 25.0 28.8 ( 44–35)

32.6 31.5 29.8 28.1 26.5 24.9 24.0 28.2 ( 54–45)

31.8 31.0 29.6 27.9 26.2 24.4 22.8 27.8 (64–55)

30.7 29.9 28.5 26.9 25.3 23.7 22.5 26.8 (74–65)

ثانإلا

27.4 28.5 23.6 21.8 20.2 19.0 18.4 22.2 (74–18)

24.9 23.6 22.1 20.6 19.4 18.5 17.7 20.9 (24–18)

26.6 24.9 22.9 21.4 20.0 18.9 18.3 21.7 (34–25)

27.4 26.1 24.0 22.0 20.6 19.2 18.5 22.5 (44–35)

27.8 26.6 24.3 22.2 20.7 19.5 18.8 22.7 ( 54–45)

28.1 26.3 24.4 22.6 20.8 19.5 18.6 22.8 (64–55)

28.1 26.5 24.4 22.5 20.8 19.5 18.6 22.8 (74–65)

. Shils, M.E and Young, VR. P.856 م1988:عجرملا

وم

.رتميتنسلاةدحومادختساب،ىنميلاعارذلاىلعاهعيمجتاسايقلاتيرجأ*

.ةنس(18–1)ةيرمعلاةلحرمللعارذلافصتنمةلضعطيحمحضوتعجارمرفاوتت**

ذخفلاطيحمو،(AbdomenSkinfod)نطبلايفنهدلاةقبطكّمشةفرعمبمسجلايفنهدلاةيمكريدقتنكميهنأىلإةراشإلاردجت

(ThighCircumference)،ةيتآلاةلداعملاقفو،عارذلافصتنمطيحمو،نزولاو:

×لطرلابنزولا)+(رتميتنس)عارذلافصتنمطيحم)+(0.403×(رتميتنس)ذخفلاطيحم)=(مارجوليك)مسجلايفنهدلاةيمك

26.189–(0.159×(رتملليم)دلجلاةقبطكّمش)+(0.083

نهدلاةيمكباسحدنعايهامكقبطتةتباثلماوعيهةللضملاماقرالا
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(Headcircumference)سأرلاطيحم4

.(Occiput)ةمجمجلانمزرابلاءزجلالوحفليصاخطيرشةطاسوبتاونسثالثنعمهرامعألقتنيذلالافطأللسأرلاطيحمساقي

ددعضافخنابّبسي–رمعلانمةلحرملاهذهيف–ةيذغتلاءوسنأينعيام،عيرسلدعمبومنيعيضرلالفطلاغامدنأىلإتاساردلاتراشأدقو

عبتتىلعدعاس،ةيملعلابتكلاوعجارملايفةيسايقلاسأرلاطيحمتاططخمرفاوتنأىلإةراشإلاردجت.سأرلامجحرغصو،اهمجحو،خملاايالخ

.ومنلاتاططخمىلإةبسنلابلاحلاوهامك،ةدّدحمةينمزةّدملالخلافطألاىدلهروطتوسأرلاومن

Heightand)نزولاولوطلاسايق-5 Weight Measurements)

نزوسايقف.ةيئاذغلاةلاحلاوومنللًارشؤماهفصوبلافطألاوعضرلااهلعضخييتلاةيرتموبورثنألاتاسايقلارثكأنمنزولاولوطلاسايقّدَعُي

نزولاسايقّنإف،نيغلابلاىلإةبسنلاباّمأ.ةلماكتملاريغوأةحيحصلاريغةيذغتلاوومنلاتالكشمبًاركبمؤبنتلاهنكميومنللمهمرشؤملفطلا

ةيبلتىلعصخشلاةردقمدعىلإريشيقباسلايعيبطلانزولانملقأىلإنزولاضافخناّنإذإ،ةنمزملاضارمألاةلاحيفًاريثكديفيمظتنملا

.ةيئاذغلارصانعلانمةيمويلاهتاجاح

لوطلا-أ

ىتحلاوطألاسايقل،(4–21)لكشلارظنا،صاخزاهجلَمعتسيو.ةيئاذغلامهتلاحومهومنلدعمةفرعملعضرلالافطألالاوطأساقت

دنعةكرحتمىرخأو،سأرلادنعةتباثةيسأرةمئاق)نيتمئاقلايذسايقلاحولقوفهرهظىلعنيمدقلايفاحلالفطلايقلتسيثيح،ًارهش36رمع

لعجو،نيمدقلانيبةدعابملامدعو،ةيقفأةروصبسأرلاتيبثتو،ءانحنانودنمةماقتسابلفطلامسّجدَملوطلاسايقدنعىعاريو.(نيمدقلا

.سايقلاةيلمعبنينثانيصخشمايقبلطتياموهو،كرحتملايسأرلامئاقلاناسمالينيفتكلا

1_11_____LLــلــلــلــلــلــلــلــلـلT-T-T-T-T-T-TCTCTCT=TTCTCTCTCDDDDDDDDDIDIDIDIDIDIIIIIIIII

رحيح–حح\

ارهش(36-1)رمعنمعيضرلالفطلالوطسايق:(4-21)لكشلا

.(5–21)لكشلارظنا،سايقلاطيرشهيلعتبثُمىوتسمحطسىلإنوفقاومهومهلاوطأساقتف،نيغلابلاونيرخآلالافطألاىلإةبسنلاباّمأ

سأرلاونيفتكلاونيبعكلاةسمالمنعًالضف،(نيبعكلا)نيبقعلاقصتلم،ةماقلابصتنم،نيمدقلايفاحصخشلانوكينأسايقلاةيلمعيفىعاري

ىلعأىلإهسأرعفرينأنودنمةرشابمهمامأًارظانميقتسمطخيففوقولاو،ضعبىلإامهضعبنيمدقلاّمضو،يوتسملايفلخلارادجللنيفدرلاو

.ةصوبعبربرقأىلإلوطلانيودتّمث،صخشلاسأرةمقىلعرقتسيىتحنازيملليقفألابيضقلالازنإكلذيلي.لفسأىلإهضفخيوأ

غلابلاصخشلالوطسايق:(5-21)لكشلا
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(Weight)نزولا-ب

لكشلايفحضوموهامكسايقلاةيلمعءانثأيًفاتباثهيقبُتثيحبةصاخ(ElectronicScales)ةينورتكلإنيزاوميفعيضرلانّزوي

ةيسأرلاةيقفألاةماعدلانيزاومىلعنونزويفلافطألااّمأ.ءاذحلاوةظافحلاوسبالملانمًادرجمو،هرهظىلعًاددممعيضرلاعضوي.(6-21)

(BeamBalance)،نازيملاصحفبجي،حيحصقيقدسايقىلعلوصحللو.(7–21)لكشلارظنا،ةفيفخسبالمنيدترمو،مادقألاةافحمهو

ماعطلوانتلبقلضفي)هسفنداتعملادعوملايفصخشلانزوّمث،هيلعنزولاةمولعملاقثأعضوب(Calibration)هطبضو،رخآىلإنيحنم

ةيسايقلاومنلاتاططخملامعتسابجي،لفطلاوعيضرلانزويفةدايزلاةجردعبتتليهستلو.هسفننازيملالامعتساو،اهسفنسبالملاو،(راطفإلا

.لوطلابنزولانراقتيتلا(رامعألالثمييقفأدومعو،نازوألالثمييسأردومعنمنّوكتت)

نيبلصتطوطخلمعّمث،ينايبططخمىلعةيسايقلانازوألاعضوباهيلإلّصوتيتلاةيسايقلاومنلاتاينحنمىلعومنلاتاططخميوتحت

مسريّمث،رهشدعبًارهشطاقنةئيهىلعةيقيقحلالفطلانازوأعضيهنإف،لفطلاوأعيضرلا(نزو)ومنعبتتبيبطلابغرلاحيفو.نازوألاهذه

عملفطلليقيقحلاومنلاىنحنم(براقتوأ)قباطتّنأبًاملع،يسايقلاىنحنملابىنحنملااذهنراقيّمث،ضعبباهضعبطاقنلاهذهلصيىنحنم

لازهلاىلعيسايقلاىنحنملانع(هعافتراوأ)يقيقحلاىنحنملاضافخنالدينيحيف،لفطللديجلايئاذغلاعضولاىلعلدييسايقلاىنحنملا

.ةيذغتلاءوسةجيتن،يلاوتلاىلعةنمسلاوأ

ا

ةيسأرلاةيقفألاةماعدلانازيمبلفطلانزوسايق:(7-21)لكشلا

(GrowthCharts)ومنلاتاططخم6

الل**9-ه.د.-هماهمص--هيالام-*همهم9-....ه.ويل

نوكتت.ةيئاذغلاهتلاحمييقتىلإالوصو،هتعرسىدمفرعتو،لفطلاومنعبتت،سيسارلاطيحمونزولاولوطللةيسايقلاومنلاتاططخملهست

s. وحكلووحي.وحي..7ه .

ومنلاططخمىلعلاوطالاونازوالاميقحضوتو.نزولاوالوطلالثمي)Abscissa(يسارروحمو،رمعلالثمي)Axis(يقفاروحمنمومنلاتاططخم
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هنارقأبةنراقم(مجحلايفةدايزلا)لفطلاومنلدعمحضويىنحنمىلعلوصحللطاقنلاهذهلّصوتّمث،يسأرلاروحملالوطىلعطاقنةروصب

.امهيسفنسنجلاورمعلانم

يذلاتقولايفو.ومنلاةيلمعءانثأيفططخملايفحضوملا(Percentle)(ينيتملا)يبسنلاىنحنملالدعمقفولافطألامظعمنازوأدادزت

ةيحصلاتايئاصحإلليكيرمألاينطولازكرملاروطدقو.يلاتلارهشلايفعيرسلدعمبنومنيمهنإف،امرهشلالخًاومنلافطألاضعبهيفرهظيال

)American(National Center for Health Statisticsنيتنسرمعنمكلذكو،ًارهش36رمعىتحةدالولانمتانبلاودالوأللومنلاتاططخمنمًاددع

.(رمعلالباقمسأرلاطيحموأ،لوطلالباقمنزولاوأ،رمعلالباقمنزولاولوطلا)ةنس18رمعىتح

ناكسلانمطقف%5نأينعي)(Percentile"5)ةسماخلاةينيتملاةبسنلاتحتوألفسأومنلاىنحنميفمهلاوطأوألافطألانازوأتناكاذإ

وأ،ءاعمألالالخةيئاذغلارصانعلاصاصتمالدعمفعضوأ،ةصقانلاةيئاذغلاةلاحللًارشؤمّدَعُيكلذّنإف،(لوطلاوأرمعلالباقمًانزولقأمه

.ةيعامتجاتالكشمدوجو

(75h and 25th Percentile) نيعبسلاوسماخلاونيرشعلاوسماخلاةينيتملاةبسنلاىنحنمنيبمهنازوأعقتنيذلالافطألافنصُي،ماعهجوبو

سماخلاىنحنملاقوفنوعقينيذلالافطألااّمأ.ةيذغتلاءوسىلإاهلفسأوأدودحلاهذهىلعأعقتيتلانازوألاريشتنيحيف،ءاخصألافطأمهنأب

ةزكرمةيئاذغوةيحصةياعرو،ةيفاضإليلاحتىلإنوجاتحيمهنإف،)5hPercentile(سماخلاىنحنملاتحتوأ،)95hPercentile(نيعستلاو

ومنلاتاططخم(13–21)و،(12–21)و،(11–21)و،(10–21)و،(9–21)و،(8–21):لاكشألاحضوتو.هتجلاعموببسلافاشتكال

.ةيحصلاتايئاصحإلليكيرمألاينطولازكرملااهمّمصيتلا(تانبلاودالوألل)
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رمعلاىلإةبسنلابنزولاولوطلا.ًارهش36رمعىتحةدالولانمدالواللومنلاططخم:(821)لكشلا

Birth to 36 months: Boys NAME

Length-for-age and Weight-for-age percentiles RECORD t

Birth 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36

شنإ-ملسمدلل

41

ت

ت

يب

ألاب

12 –15 24 -27 33 -36

GestationalـMothers Stature

Age: Weeks CommentـFather's Stature

يب

2

لطر

Birth 3 6 9

مسوملاعم

Published May 30, 2000 (modified 4/20/01). 5 ع(
SOURCE:Developed by the National Center for Health Statistics in collaboration with %22 ص

the National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion (2000).
http://www.cdc.gov/growthcharts sAr-ER - HEALTHERج -PEOPLE
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.رمعلاىلإةبسنلابنزولاولوطلا.ًارهش36رمعىتحةدالولانمتانبللومنلاططخم:(921)لكشلا

Birth to 36 months: Girls NAME

Length-for-age and Weight-for-age percentiles RECORD t

Birth 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36

مددنمهددل

ةا

يب

رهشرمعلا

12 15 21 24 30 33 -36

GestationalـMother's Stature

Father's Stature______________________________ Age: Weeks Comment

2

لطر

Birth 3 6 9

رامدلاصاصم

Published May 30, 2000 (modified 4/20/01). [2 (a
SOURCE:Developed by the National Center for Health Statistics in collaboration with يلاع

the National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion (2000).
http://www.cdc.gov/growthcharts sAFERهيتلخا ج - PHIEFه PEOPLEج "
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.رمعلاىلإةبسنلابنزولاولوطلا.ةنس20.2رمعنيبامدالواللومنلاططخم:(10-21)لكشلا

2to 20 years: Boys NAME

Stature-for-age and Weight-for-age percentiles RECORD t

12 13 14 15 16 17 18 19 20

Father'sـمهددع StatureـMother's Stature

تاونسلابرمعلا
Date Stature

10,000Stature (cnn) xب(Stature(cnnب(CalculateBMI: Weight (kg

703Stature (in) xب(Stature(inب(orWeight (b

شنإ-ملس11-10

1

62

ت

يب

تاونسلابرمعلا
لطر.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17 18 1920

Published May 30, 2000 (modified 11/21/00). 5 ه
SOURCE:Developed by the National Center for Health Statistics in collaboration with طامك

the National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion (2000) %2 ص

http://www.cdc.gov/growthcharts sAFERجءايتخا----جهحتوحن-ت"
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.رمعللةبسنلابنزولاولوطلا.ةنس2.20رمعنيبامتانبللومنلاططخم:(11-21)لكشلا

2to 20 years: Girls NAME

Stature-for-age and Weight-for-age percentiles RECORD t

12 13 14 15 16 17 18 19 20

Father'sـمهددس StatureـMother's Stature

تاونسلابرمعلا
Date Stature

1

1

17

110,000Stature (cm) xب(Stature(cmب(CalculateBMI: Weight (kg

703Stature (in) xب(Stature(inب(orWeight (Ib

شنإ--ملس1074==11

62

1

1

ةا

ةيو

تامنيسلابلمعلا
لطرونادسل.رمعللطر

2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Published May 30, 2000 (modified 11/21/00). (2 % 2

SOURCE:Developed by the National Center for Health Statistics in collaboration with لا

the National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion (2000). %2 عنص

http://www.cdc.gov/growthcharts sAFERهيتخا ج -PH IEFيتلا جهحتمت - "
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.لوطللةبسنلابنزولا.دالواللومنلاططخم:(12-21)لكشلا

NAME

Weight-for-stature percentiles: Boys RECORD t

Date Age Stature Comments

لوطلا

مهددع12011511010510095908580

شنإوأ474645444342414039383736353433

Published May 30, 2000 (modified 10/16/00). ةع
SOURCE:Developed by the National Center for Health Statistics in collaboration with طمك

the National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion (2000). %2 وحن

http://www.cdc.gov/growthcharts sAFERتحت "جهلتيرجايتيجهحت
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.لوطللةبسنلابنزولا.تانبللومنلاططخم:(13-21)لكشلا

Weight-for-stature percentiles: Girls

Date Stature Comments

لوطلا

مهددس10095908580

،شنإ3331 34 35 36 37 38 39 40

Published May 30, 2000 (modified 10/16/00).

SOURCE:Developed by the National Center for Health Statistics in collaboration with

the National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion (2000).

http://www.cdc.gov/growthcharts

NAME

RECORD t

105 110 115 120

41 42 43 44 45 46 47

ةح
(2)(ع

2ظح
"rsEOPLEجهRIEF-جهيتركسsAFER
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WeightHeight)نيغلابلالوطىلإةبسنلابةيسايقلانازوألا7 Standards for Adults)

مسجلا(لكيه)مجحولوطللًاعبتنيغلابللةيسايقلانازوألاديدحتب)MetropolitanCompany,1983)ناتيلوبورتمةكرشتماق

(BodyFrame)،ةبوغرملانازوألامسابفرعياميف(DesirableWeights)،ةيلاثملانازوألابىضماميففرعتتناكيتلا(IdealWeights)،نأالإ

.صخشلامسجليلاثملانزولاةفرعملةيملعةقيرطدوجومدعىلإًارظن،ةقيقدريغةيمستلاهذه

لالخنزولااذهىلعةظفاحملاهيلعمتحياموهو،ةنكممةدملوطأًايحءاقبلاىلعناسنإلادعاسييذلانزولاهنأبيلاثملانزولافّرعي

،(WristCircumference)ديلامصعمطيحم:امه،نيتقيرطمادختساب(ضيرع،طسوتم،فيحن)مسجلامجحديدحتنكمي.اهعيمجهتايحلحارم

.هضافخناوأنزولاةدايزنعمجانلاةيذغتلاءوستالاحفّرعتلًاديجًارشؤملاوطألاونازوألالوادجّدَعُتو.(ElbowBreadth)قفرملاضرعو

ةيلخادلامهسبالمنودتريو،ةنس(59–25)نيبمهرامعأحوارتتنيذلانيغلابلاصاخشأللهالعأةروكذملاةيسايقلانازوألالودجمّمُص

،ناتيلوبورتمةكرشهتمّمصيذلا(1–14)لودجلارظنا،(ةدحاوةصوبءاذحلابعك)مهتيذحأو،(لجرلللاطرأ5و،ةأرملللاطرأ3)

(1983Metropolitan)،لوطلاىلإةبسنلابةيسايقلانيغلابلاصاخشألانازوأحضويو.

:مسجلامجحديدحتاهبنكمييتلاقئارطلازربألنايبيتأياميف

مصعملاطيحم-أ

:ةيتآلاةلداعملاهحضوتامك،لوطلاوىنميلاديلامصعمطيحمنملكةفرعمبمسجلامجحديدحتنكمي

(rلوطلاىلإمصعملاطيحمةبسن Height– Wrist Circumference Ratio)

(رتميتنسلاب)لوطلا

(رتميتنسلاب)مصعملاطيحم-

:يتآلاكجئاتنلاللحتو

.ةأرملل11نمرثكأو،لجرلل104نمرثكألوطلاىلإمصعملاطيحمةبسنتناكاذإ:فيحنمسجلامجح•

.ةأرملل(11–10.1)و،لجرلل(10.4–9.6)نيبحوارتتلوطلاىلإمصعملاطيحمةبسنتناكاذإ:طسوتممسجلامجح•

.ةأرملل10.1نملقأو،لجرلل9.6نملقألوطلاىلإمصعملاطيحمةبسنتناكاذإ:ضيرعمسجلامجح•

(ElbowBreadth)قفرملاضرع-ب

يهو.(Metropolitan)ناتيلوبورتملالوادجمادختساب(ةنس59–25)غلابلاصخشلليلاثملانزولاةفرعميفةقيرطلاهذهنمدافتسي

(ءوتن)زوربنيبةفاسملاسساقتّمث،ةدودمم(Palm)ديلاةحارءاقبإعم،ةجرد90ةيوازب)Forearm(دعاسلاينثّمث،ديلاّدميفصخلتت

(Prominences)ةربعكلامظع(Radius)(ماهبإلاىلإًابرقدشألادعاسلايمظعدحأ)دنزلامظعزوربو(Ulna)(ماهبإلللباقملا)مادختساب

.مسجلامجحوقفرملاضرعحضوييذلا(7–21)لودجلارظنا،(Caper)ـلالثم(IndexFinger)رشؤملاعبصإوديلاماهبإ
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مسجلامجحوقفرملاضرع:(7-21)لودجلا

.(شتا)قفرلاضرع-(شتا)لواطلاسنجلاا

2.88نمرثكأ)2.88–2.52.5نملقأ)62-61(:ركذ

2.88نمرثكأ2.88–2.63(2.63نملقأ)66-63(

3نمرثكأ)3-2.43(2.43نملقأ)70-67(

3.13نمرثكأ)3.13-2.75(2.75نملقأ)74-71(

3.25نمرثكأ)3.25-2.88(2.88نملقأ75

2.5نمرثكأ2.5-2.25(2.25نملقأ)58-57(:ىثنأ

2.5نمرثكأ)2.5-2.25(2.25نملقأ)62-59(

2.63نمرثكأ)2.63–2.38(2.38نملقأ)66-63(

2.63نمرثكأ)2.63–2.38(2.38نملقأ)70-67(

2.75نمرثكأ)2.75–2.5(2.5نملقأ71

ريبكطسوتمريغص:مجحلا

,Aplers.(م1988):عجرملا DH

FormulatoCalculate)بوغرملانزولاباسحةلداعم Desirable Weight)

سسبالملانودترينيذلانيغلابلابةصاخيهو،نازوألالوادجرفاوتمدعلاحيفصخشللبوغرملانزولاباسحلةصاختالداعملَمعتسُت

.ةيذحألاو

:يتآلايفتالداعملاهذهصيخلتنكمي

ةدايزدحاو(Inch)شنإلكلاطرأ3ىلإةفاضإلاب،لوطلانم(Fi)مادقأسمخلوأل(10)ًالطر120،مجحلاةطسوتملاةأرملا–

.(lb for first 5 feet Height + 3 lb/In 120)

.ةدايزدحاوشنإلكللاطرأ3ىلإةفاضإلاب،لوطلانممادقأسمخلوألًالطر130:مجحلاطسوتملالجرلا–

.هالعأركذاّمملاطرأ10حرطي،مجحلاريغصلامسجلا–

.هالعأركذامىلإلاطرأ10فاضي:مجحلاريبكلامسجلا–

BodyMass)مسجلاةلتكرشؤم8 Index : BMI)

امكهلوطومسجلانزوةفرعمبكلذو،نيغلابلاىدل(ةنمسلاةجرد)(BodyFatness)مسجلاةنادبةجردمييقتللمعتستةلهسةقيرطيه

:ةيتآلاةلداعملايف

(مارجوليك)نزولاالل

=مسجلاةلتكرشؤم

(عبرمرتم)لوطلا

نوكينيح(ًايلاثم)ًابسانملجرلانزونوكيو،ةأرملل26.9نمرثكأو،لجرلل27.2نمرثكأمسجلاةلتكرشؤمنوكيامدنعًانيدبصخشلاّدَعُي

.مسجلاةلتكرشؤمميقللحييذلا(8-21)لودجلارظنا،224ةأرمللو227.مسجلاةلتكرشؤم
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:لاثم

؟المأًانيدبلجرلاّدَعُيله؟مسجلاةلتكرشؤمام،ًارتميتنس175هلوطغلبيو،ًامارجوليك89لجرنزي

:لحلا

(مارجوليك)نزولا

=مسجلاةلتكرشؤم

(عبرمرتم)لوطلا

78 78

25.5=ـل=ـل=

3.063 (1.75) 2

.نيدبريغهنإيأ،لوبقمصخشلانزوّنأنّيبتي،(8–21)لودجلاىلإعوجرلاب

مسجلاةلتكرشؤمميقليلحت:(8-21)لودجلا

.ءاسنلالاجرلافصولاا

19.1نملقأ20.8نملقأ)Underweight(ضفخنمنزو

(27.3–19.1) (27.8-20.7) (Acceptable) لوبقمنزو

27.3نمرثكأ27.8نمرثكأ)Overweight(دئازنزو

32.3 نمرثكأ31.1نمرثكأ (Severe Overweight) ًادجدئازنزو

44.8نمرثكأ45.4نمرثكأ)MorbidObesity(ةيضرمةنادب

(Percentage of Usual Body Weight: %UBW) يعيبطلامسجلانزونمةيمستلا-9

وأ،ةقاطلانمًادودحمًاردقيوحتنزولاضفخبةصاخةيئاذغتابجولوانتدعبصخشلانزويفريغتلاةفرعملةرثكبرشؤملااذهلَمعتسُي

.نزولايفًاضافخنابّبسُتيتلالماوعلانماهريغوأ،ماعطللةيهشلافعضوأ،لاهسإلابةباصإلا

:يتآلاكيعيبطلامسجلانزونمةبسنلاباسحنكمي

=(%UBW)يعيبطلامسجلانزونمةبسنلا

(نزولاضافخنادعبنزولا)(ActualWeight)يقيقحلانزولا

100ال<

(نزولاضافخنالبقنزولا)(UsualWeight)يعيبطلانزولا

:يتآلاكجئاتنلاللحتو

.مسجلاةجسنألطيسبفازنتساثودح:(%95-85)نيبحوارتتيعيبطلامسجلانزونمةبسنلاه

.مسجلاةجسنألاطسوتمفازنتساثودح:(%84–75)نيبحوارتتيعيبطلامسجلانزونمةبسنلاو

.مسجلاةجسنألديدشفازنتساثودح:%75نملقأيعيبطلامسجلانزونمةبسنلا•

ىلعًايحصوًايئاذغصخشلاةياعرنيعتيهنإف،لقأوأ(نزولانم%25دقفيأ)%75يعيبطلامسجلانزونمةبسنلاتغلباذإ،ماعهجوبو
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Percentof)يلاثملامسجلانزونمةبسنلا-10 Ideal Body Weight: %IBW)

:يأ:يلاثملاهنزوبصخشلليقيقحلانزولاةنراقماهبدصقي

يقيقحلانزولا

IBW%=ـلX100

يلاثملانزولا

يتآلاوحنلاىلعجئاتنلاليلحتنكميو،)Overnutrition(اهطرفوأةيذغتلاءوسليبيرقترشؤميهةبسنلاهذهنأبًاملع

IBW%=115–120:ةنادبلا.

.ةيذغتلاءوس:90نملقأكانهنا//

:يتآلاكةيذغتلاءوستالاحفينصتنكميو

.مسجلاةجسنألطيسبفازنتساثودح:(90-80)نيبحوارتتمسجلانزونمةبسنلا–

.مسجلاةجسنألاطسوتمفازنتساثودح:(79-70)نيبحوارتتمسجلانزونمةبسنلا–

.مسجلاةجسنألديدشفازنتساثودح70:نملقأمسجلانزونمةبسنلا–

ىلعةلالدللىربكلاىدملاةميقلمعتسيمهضعبنأالإ:يلاثملانزولاىدمللَمعتسُت(طسوتملا)ةيطسولاةطقنلانأىلإةراشإلاردجتو

.ءافحنلاصاخشألاىلعةلالدللىرغصلاهتميقو،نينيدبلاصاخشألا

:DietaryEvaluation)يئاذغلامييقتلا Assessment)

.(يناثلالصفلارظنا)

يبيبيج



كلانيماتيف

(مارجوركيم)

10

15

20

30

45

65

70

80

80

45

55

60

65

65

65

65

65

".م1989،(FNB)يكيرمألاةيذغتلاوءاذغلاسلجمنم(RDA)ةحرتقملاةيئاذغلاتاررقملا،(1)قحلملا

نهدلاةيبةيتاذلاتانيماتيفلا

مهنيماتيف

مارجوركيم)

(oxـ1ـ

10

10

10

10

10

10

12

دنيماتيف

(مارجوركيم)

7.5

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

نيماتيف

مارجوركيم)

(لوتيترا

375

375

400

500

700

1000

1000

1000

1000

1000

800

800

800

800

800

10

10

10

16

24

34

45

59

58

63

63

46

44

46

50

50

60

65

62

مارجوليك

24

28

35

44

52

62

69

70

70

68

62

64

65

64

63

60

لطر

0.5–0.0

71 20 9 0.5–1

90 29 13 3.0–1 .0

112 44 20 6.0–4.0

132 62 18 10.0–7.0

157 - 99 45 14.0–11.0

176 145 66 18.0–15.0

177 160 72 24.0– 19.0

176 - 174 79 50.0–25.0

178 - 170 77 رثكأف51

157 101 46 14.0–11.0

163ـ18.055120–15.0

164 128 58 24.0– 19.0

163 - 138 63 50.0–25.0

160ـ65143رثكأف51

رهشألاةتس

ىلوألا

رهشألاةتس

ةيناثل

. "

(A)عضرلا

(B)لافطألا

(C)روكذلا

(D)ثانإلا

(E)لماوحلا

)F(تاعضرملا
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ةيندعملاحالمألاعالاةئيبةيتاذلاتانيمايتفلا

موينيليسلادويلاكنزلاديدحلامويسينغلاروفسوفلامويسلاكلا.يبنيماتيفنايسالوفلانبنيماتيفنيساينلانيفالفوبيرلانيمايثلاجنيماتيف

(مارجوركيم):(مارجوركيم).(مارجيللم)(مارجيللم)(مارجيللم)(مارجيللم)(مارجيللم)(مارجوركيم)(مارجوركيم)(مارجيللم)(مارجيللم)(مارجيللم)(مارجيللم)(مارجيللم)

10 40 5 6 40 300 400 0.3 0.3 5 0.225
0.4 . 30 (A)

عضرلا

15 50 5 10 60 500 600 0.5 35 0.6 6 0.5 0.4 35

20 70 10 10 80 800 800 0.7 50 1 9 0.8 0.7 40 (B)

لافطألا

20 90 10 10 120 800 800 1 75 1.1 12 1.1 0.9 45

30 120 10 10 170 800 800 1.4 100 1.4 13 1.2 1 45

40 150 15 12 270 1200 1200 2 150 1.7 17 1.5 1.3 50 (C)

روكذلا

50 150 15 12 400 1200 1200 2 200 2 20 1.8 1.5 60

70 150 15 10 350 1200 1200 2 200 2 19 1.7 1.5 60

70 150 15 10 350 800 800 2 200 2 19 1.7 1.5 60

70 150 15 10 350 800 800 2 200 2 15 1.4 1.2 60

45 150 12 15 280 1200 1200 1 150 1.4 15 1.3 1.1 50 (D)

تانإلا

50 150 12 15 300 1200 1200 2 180 1.5 15 1.3 1. 1 60

55 150 12 15 280 1200 1200 2 180 1.6 15 1.3 1. 1 60

55 150 12 15 280 800 800 2 180 1.6 15 1.3 1.1 60

55 150 12 10 280 800 800 2 180 1.6 13 1.2 1.1 60

65 175 15 30 320 1200 1200 2.2 400 2.2 17 1.6 1.5 70 (E)

لماوحلا

75 200 19 15 355 1200 1200 2.6 280 2.1 20 1.8 1.5 95 (F)

تاعضرملا

75 200 16 15 340 1200 1200 2.6 260 2.1 20 1.7 1.6 90

:تاظوحلم

ىلعةيئاذغلاةبجولايوتحتنأبجيو،ةيكيرمألاةدحتملاتايالولايفنوشيعينيذلاءاحصألاصاخشألاتاجاحمظعمبتارّرقملاهذهيفت–

.ةمزاللاةيئاذغلارصانعلابمسجلاّدمتيكلةعونتمةيذغأ

.(B-Carotene)نيتوراك-اتيبتامارجوركيم6وأ،لونيترمارجوركيم=لونيترلاىفاكم:يهلونيترلاتائفاكم–

.دنيماتيفنم(ا.U)ةيلودةدحو40=لوريفسيلاكيلوكلانمتامارجوركيم10(Cholecaciferol)لوريفسيلاكيلوكةروصبنوكي–

1Oك–TEلرويفوكوتلاىفاكمً–افلأ=لرويفوكوت–افلأمارجوركيم:لوريفوكوتلاتائفاكم–

NE-1نيساينلائفاكم–(Tytophan)نافوتبرتلانمًامارجيللم60وأ،نيساينمارجيللم–

ماطفلادعباهبىصوملاتارّرقملااّمأ.مألابيلحيفنيماتيفلازيكرتطسوتمىلعدمتعتعضرلليبنيماتيفنماهبىصوملاتارّرقملا–

.ءاعمألايفصاصتمالالدعم:لثم،ىرخألالماوعلاضعبو،ًايمويةلوانتملاةيلكلاةقاطلارادقمىلعدمتعتف

ىصوي،اذل.ةأرملامسجيفديدحلانوزخمنمالو،ةيداعلاةيئاذغلاةبجولانماهريفوتنكمياللمحلاةلحرمءانثأيفةدئازلاتاجايتحالا–

،لماحلاريغةأرمللاهنعفلتختالةعاضرلاةلحرمءانثأيفديدحلاىلإةأرملاةجاحّنأعمو.ديدحلاتامغدمنًمامارجيللم(60–30)لوانتب

.لمحلاةرتفءانثأيفتفزنتسايتلاديدحلانزاخمألمتيكل؛ةدالولادعبرهشأ)3-2(ةّدمديدحلاتامعدممألالوانترارمتسابىلصوبهنأالإ



681قحلملا

نداعملاوتانيماتيفلانمًايمويةلوانتملاريداقملا(2)قحلملا

نيتويبلا

(مارجوركيم)

(30 – 15) ( 40 – 10) (0.5 – 0.1) (0.6 – 0.3) (0.6– 0.4 ) 2 10 )0.5– 0.0( عضرلا

(40 – 20) (60 – 20) (1.0 – 0.2 ) ( 1 .0 – 0.6) ( 1.0 – 0.6) 3 15 . ( 1.0–0.5)

( 50 – 25 ) ( 80 – 20) ( 1.5 – 0.5) ( 1.5 – 1.0) (1.0 – 0.7) 3 20 )3.0– 10( لافطألا

(ري-هم)(هو–ةم)(هو–وه)(هو–وه)(هو–وه)(ـه)ة5(هوهو)""""

( 150 – 50) (200 – 50) (2.5 – 1.5) (3.0 – 2.0) (2.0 – 1.0) (5 – 4) 30 (10.0–7.0)

(250 – 75) (200 – 50) (2.5 – 1.5) ( 5.0 – 2.0) (2.5 – 1.5) (7 – 4 ) (100–30) 11 -

(250 – 75) (200 – 50) (4.0 – 1.5) ( 5.0 – 2.0) (3.0 – 1.5) (7 – 4) (7 – 4) ( 100–30) نوغلابلا

Recommended Dietary Allowances, NRC م1989):عجرملا(

يبيبيج





عجارملا

ةيبرعلاعجارملا:ًالوأ

ةيذغتلليبيراكلادهعملادادعإ.ةيئاوتسالاقطانملايفعمتجملاةيمنتلاجميفنيلماعللةيذغتلاليلد.(م1990)دومحمةمالس،يلبابلا-

ةياعرلاوةيمنتللوتديم.اكياماجيفةحصلاةرازوعمنواعتلابةيملاعلاةحصلاةمظنم/نيتكيرمألالودلةحصلاةمظنم،ماعطلاو

.صربق،ايسوقين،ةيحصلا

رشنللةيبرعلارادلا.ىلوألاةعبطلا،ةنراقملاةيذغتلايفتايساسأ:ةماعلاةيذغتلاملع.(م1989)رضخ،يرصملاو،دماح،يروركتلا»

.ةرهاقلا،عيزوتلاو

.رصم،ةرهاقلا،عئالطلاراد.لكأتالولك:سنجلاوءاذغلاوركسلا.(م1994)نميأ،ينيسحلا»

.رصم،ةرهاقلا،عئالطلاراد.لكأتالولك:ءاذغلاهمسابيبط.(م1994)نميأ،ينيسحلا»

.قارعلا،لصوملا،رشنلاوةعابطللبتكلارادةيريدم،ةيذغألاءايميك.(م1988)دومحملماك،يباكرلاو،لماكلساب،يلالدلا»

.ايروس،قشمد،ةفرعملاراد.ىلوألاةعبطلا،طسبملاةيذغتلاملع.(م1992)هطمساق،ةداسلا-
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(رحبلاناطرس)بولاكسإلا

يراجتنيلوسنأ

ةيزومسأ

نويضايرصاخشأ

أشنملايدبكلاغامدلابارطضا

نيتولجلابيونعملالالتعالا

(كايلسلاضرم)

(ناقريلا)دبكلاباهتلا

ةيندعمرصانع)تاتيلورتكلإلا

(تانحشتاذ

يئاذغرمأ

Liver Resection

Gastrectomy

Estrogen

Hydrothorax

Home Remedies

Clams

Nontropical Sprue

Truma

French–Fried Potato

Plants Varieties

Cardiomyopathies

Neurologic Disorders

Dementia

Esophageal Disorders

Nutritional Rehabilitation

Rehydration

Handicaps

Cataract

Surgical Illnesses

SeaWeeds

Staple Foods

Dietetic Foods

Energy Foods

Table Foods

Snacks

Cariogenic Foods

Fortified Foods

Enriched Foods

Salty Foods

Myelin Sheaths

AVOCado

Avidin

دبكلانمءزجلاصئتسا

ةدعملانمءزجلاصئتسا

(ةثونألانومره)نيجورتسإلا

يبانجلافيوجتلاءاقستسا

ةيلزنم(تاجالع)تافاعسإ

ةيفدصكامسأ

ريغةراحلادالبلالاهسإ

(كايلسلاضرم)ةيئاوتسالا

جيسنوأوضعةباصإ

ةيلقمسطاطبعباصأ

تاتابنلافانصأ

بلقلاةلضعيفتابارطضا

ةيبصعتابارطضا

ةيلقعتابارطضا

ءيرملايفتابارطضا

يئاذغليهأتةداعإ

ايالخلاىلإءاملاةداعإ

(ةهامإلا)

تاقاعإ

نيعلاةسدعماتعإ

ةيحارج(ضارمأ)تالالتعا

وداكوفأ

ضايبيفماسنيتورب)نيديفألا

(ءينلاضيبلا
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Total Parenteral Nutrition

(TPN)

Nutrition of Kidney Disease

Steatorrhea

Drip Administration

Pump Administration

Keratinization

Dietary Evaluation

Infection

Enteritis

Acute lnfectious Enteritis

Pancreatitis

Dermatitis

Cholecystitis

Pneumonia

Diverticulitis

Appendicitis

Acute Inflammation of Biliary

Tract

Seborrheic Dermatitis

Osteitis Fibrosa Cystica

Glomerulonephritis

Pyelonephritis

Regional Ileitis

Esophagitis

Acute Cholecystitis

Gastritis

Gastroenteritis

Arthritis

Rheumatoid Arthritis

Phlebitis

Thrombophlebitis

Nephritis

ةلماشةيوعمريغةيذغت

ىلكلاضرمةلاحيفةيذغت

ينهدلا(لاهسإلا)طّوغتلا

(زاربلايفنهدلاةرثك)

طيقنتلابميدقت

ةخضملابميدقت

رعشلابيرجدادسنا)نّرقتلا

(نيتاريكلاب

(ةباصإلا)ىودعلا

ءاعمألاباهتلا

داحلاءاعمألاباهتلا

سايركنبلاباهتلا

دلجلاباهتلا

ةيرارملاةلصوحلاباهتلا

ةئرلاباهتلا

جترلاباهتلا

ةيدودلاةدئازلاباهتلا

داحلاءارفصلاةانقباهتلا

ينهدلادلجلاباهتلا

يسيكلايفيللاماظعلاباهتلا

ضرم)ةيولكلاتابيبكلاباهتلا

(ةيرعشلاديقانعلا

ضوحلاوةيلكلاباهتلا

يفئافللاباهتلا

ءيرملاباهتلا

داحلاةرارملاباهتلا

ةدعملاباهتلا

ءاعمألاوةدعملاباهتلا

لصافملاباهتلا

يمزيتامورلالصافملاباهتلا

ديرولاباهتلا

يرثختلاديرولاباهتلا

يولكباهتلا

Obstructive Constipation

Spasmic Constipation

Nasoduodenal Tube

Pancreatic Enzymes

Intestinal Pseudo –Obstruction

Esophageal Obstruction

Physical or Muscular Activities

Pernicious Anemia

Microcytic Anemia

Catabolic Stress

Adults

Whole Protein

Proteins

Hemorrhoids

Pyridoxine

Plasma Albumin

Thermogenic Effect of Food

Specific Dynamic Effect

(SDE)

Medical History

Dietary History

Biochemical Analysis

Ultralente

Proximate Composition

Nasopharyngeal Feeding

Liquid Feeding

Normal Nutrition

Therapeutic Nutrition

Enteral Nutrition

Forced Enteral Feeding

Tube Feeding

Oral Feeding

Parenteral Nutrition

يدادسناكاسمإ

يصلقتكاسمإ

يرشعانثالايفنألابوبنألا

(ةيوعملاةيذغتلاقئارطىدحإ)

سايركنبلاتاميزنإ

بذاكلاءاعمألادادسنا

يئيرمدادسنا

تاذايمينألا)ةثيبخلاايمينألا

(ةمخضتملاءارمحلامدلاايالخ

ةريغصلامدلاايالختاذايمينألا

يمدهداهجإ

نوغلاب

لماكنيتورب

تانيتورب

ريساوب

(6بنيماتيف)نيسكوديريبلا

امزالبلانيمويبلأ

ءاذغلانعئشانيرارحريثأت

ءاذغلليعونيكيمانيدريثأت

يبطخيرات

يئاذغخيرات

(ةيويحةيئايميك)ةيلمعمليلاحت

دمألاةليوطةيلعافوذنيلوسنأ

(يئايميك)يبيرقتبيكرت

موعلبلاوفنألابةيذغت

ةلئاسةيذغت

ةيجالعةيذغت

ةيوعمةيذغت

ةيذغت)ةيرسقةيوعمةيذغت

(بوبنألاب

بوبنألابةيذغت

مفلاقيرطنعةيذغت

(نقحلابةيذغت)ةيوعمريغةيذغت
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Medical Record

Naturally Occurring Sugar

Tuberculosis

Flatfish

Obese Person

Coronary Artery

Resting Energy Expenditure

(REE)

Energy Expenditure of Activity

(EEA)

Tarragon

Ultracentrifugation

Tropical Climate

Esophageal Sphincter

Spinal Cord

Vagotomy

Anal Sphincter

lleus

Pancreatoduodenectomy

Lunch

Adrenal Gland

Pituitary Gland

Dietary Intake

Amputation

Gangrene

Diabetic Coma

Hiatal Hernia

Clinical Examination

Clinical or Physical Examination

Renal Failure

Multivitamins

Gastric Ulcer

يبطلجس

ةيعيبطتايركس

(ضرم)لّسلا

نيدبصخش

يجاتنايرش

ةحارلاءانثأيفةكلهتسمةقاط

طاشنلاىلعةفورصمةقاط

(راهبلانمعون)نوخرطلا

ةعرسلاقئافيزكرمدرط

يئاوتساخانم

ةيتيرمةرصاعةلضع

يكوشلبح

ةيجرشةرصاعةلضع

(ءاعمألادادسناهّدرَمءيقلاب

ينثالاوسايركنبللةيحارجةيلمع

ربتعا

ركسلاةبوبيغ

باجحلاقتف)يوجفلاقتفلا

(زجاحلا

ةيريرسصوحف

ةيدسج/ةيريرسصوحف

يولكلشف

ةبكرمتانيماتيف

ةدعملاةحرق

AChalasia

Thiamin

Gastroplasty

Myocardial Infraction or

Coronarythrombosis

American Dietetic Association

Neurologic System

Sympathetic nervous System

Gastrointestinal Tract

Toxic Goiter

Nutritional Quality

Starvation

Nutritional Status

Whole Grain

Osteodystrophy

Diaphragm

Fluid Restriction

Average Serving

Cholelithiasis

Acidosis

Abscess

PerCentile

Metabolic Turnover

Dialysis

Retina

Anaerobic Exercise

Aerobic Exercise

Retinoids

Forearm

Shank

ةيمضهلاةانقلليكرحقفاوت

(1بنيماتيف)نيمايثلا

ةيدعمةيضيوعتةحارج

ةطلجلا/بلقلاةلضعءاشتحا

ةيجاتلا

ةيكيرمألاءاذغلاةيعمج

يبصعزاهج

يواتبمسيبصعزاهج

،ءاعمألا)ةيمضهلاةانقلا

(ةدعملاو

ماسريتوج

ةيئاذغةدوج

ديدشعوج

ةيئاذغةلاح

ةلماكبوبح

يمظعلثح

زجاحباجح

لئاوسلانمّدحلا

ميدقتلاةدحو)ةطسوتمةصح

(ةطسوتملا

ةيرارمىصح

(مدلاةضومحعافترا)ضامُحلا

جارخ

ةينيتمةجرد

ةيضيأةرود

(مدلاةيقنت)ةزليدلا

نيعلاةيكبش

نيرامت)ةيئاوهاللاةضايرلا

نمًاريثكاهتسراممبلطتت

(نيجسكألا

بلطتتنيرامت)ةيئاوهلاةضايرلا

(نيجسكألانمًاليلقاهتسرامم

يفأنيماتيفروص)تاديونتيرلا

(ةيناويحلاةيذغألا

دعاس

(اهنميولعلاءزجلا)قاسلا
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Radiation Therapy

Food Diary

Recommended Dietary

AlloWance ( RDA)

United States Recommended

Dietary Allowances

(U.S.RDA)

Autoimmunity

Additives

Muffins

Neonate

Fistulas

Lethargy

ConValescence

Delirium Tremens

Chemically defined Diets

(formulas) or Elemental Diets

Therapeutic Diet

SuperiorVena Cava

Peripheral Vein

Central Vein

Atomic Weight

Ideal Weight

Commercial Formulas

Standard Formulations

Lactose–Free Formula

Volum Restricted Formula

Waffle

Fibers

Dietary Fibers

Insoluble Fibers

Carbohydrate Fibers

Pregnant Woman

(ناطرسلا

ةيئاذغةركفم

ةحرتقمةيئاذغتارّرقم

ةدحتملاتايالولل

ةيتاذةعانم

ةفاضمداوم

ةحطسمةقيقرةريطف)ةينيفوملا

(ةرّودم

ثيدحلفط)ديدجلادولوملا

(ةدالولا

روسان

(يضرممون)ساعنلا

(ءافشلا)ةهاقنلا

فارطألليلمثنايذه

ًايئايميكةدّدحمتابجو

ةيجالعةيئاذغةبجو

يولعفوجأديرو

(يجراخ)يحطسديرو

يزكرمديرو

يرذنزو

يلاثمنزو

ةيراجتتابجو

ةيسايقتابجو

زوتكاللانمةيلاخةبجو

ةريغصةبجو

(ةكعك)لفيولا

فايلأ

ةيئاذغفايلأ

ةبئاذريغفايلأ

ةيتارديهوبركفايلأ

لماحةأرما

Peptic Ulcer

Husk

Puffed Wheat

Alimentary Tube

Anorexia Nervosa

UlCerative Colotis

Pseudomembranous Colitis

Granulomatous Colitis

Anthropometric Measurements

Laboratory or Biochemical

Measurements

Biological Value

Glomeruli

Carbohydrate

Lymphocyte

Immune Competence

Nutritional Amblypia

Angel Food Cake

Epigastric Pain

Prognostic Nutritional Index

Nephrosis or Nephrotic

Syndrome

Milk Shakes

Teenagers (Teenagers )

Cerebrovascular Disease or

Stroke

Morbidity

Phenylketones

ESophagus

Surface Area

Chemotherapy

ةيمضهةحرق

ةيجراخلاحمقلاةبحةرشق

خوفنمحمق

ةيمضهةانق

يبصعلاةيهشلانادقف

يحرقتلانولوقلاباهتلا

(جنلوقلا)

بذاكلايئاشغلاجنلوقلا

(نولوقلاباهتلا)جنلوقلا

ىبيبحلا

(ةيرشب)ةيرتموبورثنأتاسايق

ةيئايميك)ةيلمعمتاسايق

(ةيويح

(ةيئاذغ)ةيويحةميق

(ةيرعشديقانع)تابيبكلا

تارديهوبرك

ايالخنمعون)ةيوافميللاةيلخلا

(ءاضيبلامدلا

ةيعانمةءافك

(رصبلايفللخ)يئاذغلاشمغلا

يكئالمكيك

ةدعملا(ىلعأ)سأرملأ

يراذنإيئاذغرشؤم

(ينورفينرذانت)ةيئالكةمزالتم

ينبلقوفخم

(نوقهارم)تاقهارم

ةتكسلا/يئاعولاخملاضرم

ةيغامدلا

(ضرملاراشتناةبسن)ةيضَرَملا

لونيفلاتابكرم

عيرم

(مسجلل)ةيحطسةحاسم

ىضرمل)ةيئايميكةجلاعم

(ناطرسلا
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ءيرملادادسنا

نيماتوربلاكنزنيلوسنأ

نيبولجلاكنزنيلوسنأ

ةيلعافلاليوطنيلوسنأ

ةدودحمةيلعافوذنيلوسنأ

ةيلعافلاطسوتمنيلوسنأ

يجَعمتلاتالضعلاضابقنا

بيلحلاايمينأ

(راهبلانمعون)يابلاقاروأ

ةقيقدةدروأ

ةدروأ

(ًامارج30)ةيقوألا

يفيئايميكبكرم)تالاسكوألا

(تاوارضخلا

ينيمأضمح)نيسويلوزيإلا

(يساسأ

(يندعمرصنع)دويلا

اياباب

دوسأناجنذاب

ةيماب

(ًامارج475)تنيابلا

(بيذم)يلورتبرثيإلا

ضيبلالئادب

بيلحلالئادب

موحللالئادب

حلملالئادب

روذب

ةيذغتجمارب

ةيئاذغلاةفاقثلاجمارب

يسردملاءاذغلاجمارب

قوقرب

ليلحتبصاخيبساحجمانرب

ةبجولا

يئاشحانيتورب

Muscular Tissues

Structure of Esophagus

Protamin Zinc Insulin

Globin Zinc Insulin

Long–Acting Insulin

Short– Acting Insulin

Intermediate– Acting Insulin

Peristaltic Contraction

Milk Anemia

Bay Leaves

Venules

Veins

Ounce

Oxalate

lsoleucine

lodine

Papaya

Eggplant

Okra

Pint

Petroleum Ether

Egg Substitutes

Milk Exchanges

Meat Exchanges

Salt Substitutes

Seeds

Nutrition Programs

Nutrition Education Programs

School Lunch Programs

Prunes

Diet Analysis Computer

Program

Visceral Protein

Lactating Woman

Extremities

Vascular Disorders of the

Extremities

Cardiovascular Diseases

Arteriosclerosis

Inherited Metabolic Diseases

Congenital Valvular Diseases

Intestinal Diseases

Amylase

Enamel

Pineapple

Enterostomy Tube

ejunostomy Tubeل

Esophagstomy

Gastrostomy

Distension

Emphysema

Anuric

Hypothyroidism

Hypoalbuminemia

Hypokalemia

Hyponatremia

Hypophosphatemia

Hypoglycemia

Metaloenzymes

Adipose Tissues

عضرمةأرما

ةيفرطةيومدةيعوأ

ةيفرطلاةيومدلاةيعوألاضارمأ

ةيومدلاةيعوألاوبلقلاضارمأ

نييارشلابلصتضارمأ

ةيثاروضارمأ

بلقلاتامامصيفةيقلخضارمأ

ةيوعمضارمأ

زيليمألاميزنإ

نانسألاانيم

سانانأ

ءاعمألاىلإةحتفوذبوبنأ

(ةيوعملاةيذغتلاقئارطىدحإ)

مئاصلاىلإةحتفوذبوبنأ

(ةيوعملاةيذغتلاقئارطىدحإ)

ءيرملاىلإةحتفوذبوبنأ

(ةيوعملاةيذغتلاقئارطىدحإ)

ةدعملاىلإةحتفوذبوبنأ

(ةيوعملاةيذغتلاقئارطىدحإ)

خافتنا

ةئرلاخافتنا

لوبلاسابحنا

سلضافخنا

نيسكوريثلا

يفنيمويبلألاىوتسمضافخنا

مدلا

نومرهزارفإ

مدلا

يفمويدوصلاىوتسمضافخنا

مدلا

يفروفسوفلاىوتسمضافخنا

مدلا

ةيندعمتاميزنإ

ةيندةجذا
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Polishing

Lymphoma

Starvation

Kidney Pelvis

SubCutaneous

Diuresis

Hydrolysis

Cord Blood Analysis

Glucose Tolerance

Supplement

24–Hours Recall

Transaminase

Transulfurase

Transferrin

Transketolase

Tryptophan

Testosterone

Hepatotoxicity

Tooth Decay (Dental Caries)

Transferrin Saturation

Cheilosis

Tetany

Creatinine Clearance

Atherosclerosis

Hypertrophy of the Myocardium

VaSOConstrictor

Asepsis

Dystocia

Pediatric Nutrition

زرألاةرشقةلازإ)ضييبتلا

(ةيجراخلا

ددغلاناطرس)يتفميلمرو

(ةيوافميللا

عيوجت

ةيلكلاضوح

دلجلاتحت

لوبلا(جورخزيفحت)راردإ

يئامللحت

زوكولجلالّمحت

َمَعَد

ةعاس24لالخءاذغلاركذت

(ميزنإ)زينيمأسنارتلا

(ميزنإ)زيريفلسسنارتلا

لقاننيتورب)نيريفسسنارتلا

(مسجلايفديدحلل

(ميزنإ)زيلوتيكسنارتلا

نافوتبرتلا

(يساسأ

(ةروكذلانومره)نوريتسوتستلا

دبكلامّمست

نانسألاسّوست

وح

نيريفسنارتلاعبشت

مفلااياوزققشت
الل

جنشت

نينيتايركلاةيفصت

نييارشلابلصت

(نييارشلا

قيض)

ةيعوألاقيضت

(نييارشلا)

(ميثارجلانمولخلا)ريهطتلا

ةدالولارسعت

لافطألاةيذغت

ةيومدلا

Soy Protein

Prostacyclin

Prostaglandin

Prolactin

Saltines

Crakers

Vanilla WWafer

Pretzel

Onion

Potato

Yam or Sweet Potato

Nutrition Label

Food Label

Watermelon

Parsley

Legumes

Pectin

Beet

Nutritive Data Bank

Computerized Data Banks

Spices

Hemorrhoid

Potassium (k)

Pureed Fruits

Peroxides

Sodium BiCarbonate

Biotin (Vitamin H)

Fish Roe

Expiry Date

ايوصلالوفنيتورب

عنميبكرم)نيلكيساتسوربلا

(ةيومدلاةطلجلاثودح

مهمبكرم)نيدنالجاتسوربلا

(ةيومدلاةيعوألاضابقنال

زارفإزفحينومره)نيتكالوربلا

(بيلحلا

حلممقيقرتيوكسب

شهقيقرتيوكسب

ةشهةقيقرتيوكسبةعطق

الينافلاب

ةروصىلعةحلممتيوكسبةعطق

هفلعكح

لصب

سطاطب

(اطاطب)ةولحسطاطب

يئاذغقصلم

ماعطقصلم

(بَحَبَحلا)خيطبلا

سنودقب

تايلوقب

(يئاذغفيل)نيتكبلا

ةيئاذغلارصانعلاتانايبكنب

ةبسوحملاتانايبلاكونب

تاراهب

(ضرم)روسابلا

(يئاذغرصنع)مويساتوبلا

،ةيلغمهكاوف)هكاوفلاهيروب

(ةافصمو،ةسورهمو

تاديسكوريب

مويدوصلاتانوبركيب

(هنيماتيف)نيتويبلا

ةيحالصلاءاهتناخيرات
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Tri–Idothyronine

Ricotta Cheese

Cheddar Cheese

Cream Cheese

Farmers Cheese

Mozzarella Cheese

Natural Cheese

Process Cheese

Serious Medical

Intestinal Bypass Surgery

Lobster

Grapefruit

Parsnips

Triglycerides

Thrombosis

Glutathione

Glutathione Reductase

Monosodium Glutamate

Gluten

Glucagon

Fasting Blood Glucose (FBG)

Postprandial Glucose

Glucocorticoids

ellyل

Glycerol

Glycogenesis

Ferrous Glyconate

Gluconeogenesis

Glycolipids

دحأ)دويلاىثالثلانينوريثلا

(ةيقردلاةّدغلاتانومره

اتوكيرلانبج

رديشلانبج

ةميركلانبج

نيعرازملانبج

اليرازوملانبج

عنصُمنبج

ةرطخحارج

ةيوعملاةيبناجلاةلصولاةحارج

رحبلادارج

تورفبيرج

ضيبارزج

ةيثالثتاديرسلج

ةيومدةطلج

ايالخيفنيتورب)نويثاتولجلا

(ءارمحلامدلا

(ميزنإ)زيتكاديرنويثاتولجلا

مويدوصلاةيداحأتاماتولج

(حمقلانيتورب)نيتولجلا

يفزرفينومره)نوجاكولجلا

(مدلايفركسلاطوبهةلاح

مايصلاةلاحيفمدلازوكولج

ماعطلادعبامزوكولج

هزرفتنومره)ديوكيتروكوكولجلا

(ةيرظكلاةدغلاةرشق

يلج

لورسيلج

يالجلانيوكت)سسينيجوكيلجلا

(نيجوك

زوديدحلاتانوكيلج

لجلانيوكت)سسينيجوينوكولجلا

(زوكو

تاديبلوكويلجلا

(ةيركسلا

تاديبيللا)

Instill

Peristalsis

Hypertrophy

Cholelithiasis

Gastroesophageal

Liver Cirrhosis ( Hepatic

Cirrhosis)

Cool–Down Exercises

Warm–Up Exercises

Irritable Bowel Syndrome

(Spastic or MuCous Colitis)

Spastic or Mucous Colitis

Catabolism

Positive Energy Balance

Food Balance

Nitrogen Balance

Gastric Bypass

Tofu (Soybean Curd)

Tocopherol

Figs

Thromboxan

Threonline

Persimmon

Garlic

Chive Garlic

Thiamine Pyrophosphate

(TPP)

Thyroxine

ةرطقلئاسلالاخدإ)ريطقتلا

(ةرطق

تاصلقت)ةيجقمتلاةكرحلا

ناردجيفثدحتةبقاعتمةيدارإال

(ماعطلاكيرحتلءاعمألا
الل

مخضت

ةرارملاتايصحنّوكت

يئيرميدعم

ءاهتنالادعب)ءاخرتسالانيرامت

(سيئرلانيرمتلانم

لبق(نيخستلا)ءامحإلانيرامت

نيرمتلاءدب

جّيهتملانولوقلا(رذانت)ةمزالتم

(يبصعلانولوقلا)

يمدهاضيأ

ءاذغلانزاوت

نيجورتينلانزاوت

ةدعمللةيبناجةلصو

(ايوصلالوفةراثخ)وفوتلا

(ـهنيماتيف)لوريفوكوتلا

نيت

دعاسيبكرم)ناسكوبمورثلا

(مدلارثخت
:-

ينيمانينويرثلا

(يساسأ

ضمح)

نوميسربلارمث

موث

(رّمعم)نيزخللموت

قفارم)تافسوفوريبنيمايثلا

(ميزنإ

تانومرهدحأ)نيسكوريثلا

(ةيقردلاةدغلا
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Oxalate Stones

Nephrolithiasis or Renal Caluli

Gallstones

Kidney Stone

Attendance

Pudding

Ice Milk

Low Sodium Milk

Sorrel

Arachidonic Acid

ASCOrbic Acid

Oxalic Acid

Pantothenic Acid

Uric Acid

Tannic Acid

Galacturonic Acid

Tetrahydrofolic Acid (THFA)

or (TH4)

Linoleic Acid (18:2)

Linolenic Acid ( 18:3)

Omega–3 Fatty Acid سن3(

FA)

Omega–6 Fatty Acid سن6(

FA)

Chickpeas

Fever

Anatomical Barrier

Zinc (Zn )

Cornbread

Hamburger Bun

Roll Bread

تالاسكوألاتايصح

ىلكلاتايصح

ةرارملاتايصح

ةيلكلاةوصح

روضح

نمةّدَعُمىولح)غندوبلاىولح

،زرألاقيقدو،ضيبلاو،بيلحلا

(ركسلاو،ةهكافلاو

جلثمبيلح

مويدوصلاضفخنمبيلح

(راهبلانمعون)ضامُحلا

كينوديكارألاضمح

(جنيماتيف)كيبروكسألاضمح

كيلاسكوألاضمح

نيماتيف)كينثوتنابلاضمح

(5ب

(كيرويلا)كيلوبلاضمح

كناتلاضمح

كينوروتكالجلاضمح

كيلوفلا

نيجورديهلا

ينهدضمح)كيلونيللاضمح

(يساسأ

كينيلونيللاضمح

3-اجيموأعوننمينهدضمح

6–اجيموأعوننمينهدضمح

(تايلوقبلانمعون)صّمجلا
وم

ىمح

ةيحيرشتزجاوح

(يندعمرصنع)نيصراخلا

ةرذلازبخ

رجربمهلازبخ

لوماصلازبخ

Shrimp

American Heart Association

(AHA)

American Diabetes Association

(ADA)

Fetus

Germ

Wheat Germ

Body composition Analyzer

Milk Solids

Walnuts

PeCans

Mace

Coconut

Nutmeg

ouleل

Gelatin

Unconsciousness

Kernel

Anorexigenic Pills

Puffed Cereal

Contraceptives

Frame Size

Serving Size

Hypertrophy

Heme–Iron

Ferrous Iron (Fe+2)

Ferric Iron ( Fe+3)

Carpentry

Heartburn

Gastrointestinal Motility

Calculi

ةيكيرمألابلقلاةيعمج

ةيكيرمألايركسلاىضرمةيعمج

نعلوؤسملاءزجلا)نينجلا

(بوبحلايفرثاكتلا

حمقلانينج

مسجلاتانّوكمليلحتزاهج

بيلحلادماوج

زوج

ناقبلازوج

ةسابسب

دنهلازوج

بيطلاةزوج

ةقاطلاسايقلةدحو)لوجلا

نيتاليج

يعولانادقف/يعواللاةلاح

حمقةبح

ةيهشلازكارميفرثؤتبوبح

غامدلاب

ةخفتنمبوبح

لمحلاعنمبوبح

مسجلامجح

ميدقتلاةدحو)ةصحلامجح

(ةدحاولا

مخضتثودح

يميهديدح

زوديدح

كيديدح

ةراجنلاةفرح

ةدعملامفيفةقرح

ءاعمألاوةدعملاةكرح

ةبلكلاةاصح
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لزنملاةبر

نيكفلاطبر

نمعون)نيراتكنلاوأيناقيحرلا

(قاّردلا

لطر

ةرذلاقئاقر

ةرّذلاقئاقر

ةلاخنلاقئاقر

دامر

ةيديتببطباور

(يبنيماتيف)نيفالفوبيرلا

(أنيماتيف)لانتيرلا

ةدبز

بيبز

يحاوضعةعارز

(يندعمرصنع)خينرزلا

(رتعسلا)رتعزلا

ليبجنز

نيسكوريثلانومرهزارفإةدايز

كيرويلاضمحلالوبلازارفإةدايز

لئاوسلاةدايز

دوجوةجيتنمدلاةضومحةدايز

ةينوتيكلاماسجألا

مدلاايالخددعيفةطرفمةدايز

ءارمحلا

ةيثالثلاتاديرسيلجلاتيز

ةطسوتملا

كمسلاتيز

دنهلازوجتيز

نوتيز

(صلاخلا)ةداسلا

نوملس

لجس

نوزوملاءاذغلاتالجس

(ضرم)ناطرسلا

Refined Bread

Local Abscess

Mustard

Starchy Vegetables

Meal Plans

Beta Cells

Villi

Peach

Meatless alternatives

Gout

Molasses

Millets

Flour

Monohydrose Dextrose

Lipids

Plasma Triglyceride

Polyunsaturated Fats

Saturated Fats

Dopamine

DeCosahexaenoin ( DHA)

Homemaker

aw Wiringل

Nectarine

Pound

Corn Chips

Corn Flakes

Branflakes

Ash

Peptide Bonds

Riboflavin

Retinal

Butter

Raisin

Transplantation

Arsenic (As)

Thyme

Ginger

Hyperthyroidism

Hyperuricosuria

Fluid Overload

Ketoacedosis

Polycythemia

Medium–Chain Triglyceride

(MCTا Oi)

Fish Oil

Coconut Oil

Olives

Plain

Salmon

Record

Weighed Food Records

Suction

Cancer

Decarboxylase

Dialysis

Hemodialysis

7–dehydrocholestrol

Angina Pectoris

Maize

Resting

Palm

Rhubarb

(ةلاخنلاعوزنم)رّركمزبخ

يعضومجارخ

لدرخ

(ةيئاذغجذامن)ةيئاذغططخ

اتيبايالخ

لخاددجوتبيكارت)تالمخلا

خوخ

ةيمحلاريغتارايخ

سرقنلاءاد

نخد

قيقد

ءاملايداحأزورتسكد

(ءاذغلاتانّوكمدحأ)تاينهدلا

امزالبلانوهد

ةدّدعتمةعبشمريغنوهد

ةعبشمنوهد

نيمابود

ضمح)كيوناسكهاسوكودلا

(–3اجيموأعوننمينهد

(ميزنإ)زيليسكوبركيدلا

ةيلكلانممدلارارمإ)ةزليدلا

(ةيعانصلا

ةيلكلابمدلاليسغ)مدلاةزليد

ةبيرغلاداوملاةلازإلةيعانصلا

(ةماسلاو

بكرم)لورتسلوكورديهيد–7

دنع3دنيماتيفىلإلّوحتي

(سمشللضّرعتلا

ةيردصةحبذ

وم

ةرذ

ةحار

ديلاةحار

دنوار



Arterioles

Arteries

Whey

Barley

Capillaries

Aspiration

Liposuction

Cantaloup Melon

Honeydew Melon

Chard

Oat

Manufacturer

Net Protein Utilization (NPU)

Chest

Insulin Shock

Sauce

Gums

Baking Soda

Sodium ( Na )

Photos

Infusion

Debilitated

Diastolic Pressure

Systolic Pressure

Hypogeusia

Atrophy

Atrophy of Papilla

Dyspnea

ESophagus

Portal Blood– Stream

Gravity Drip Method

Glycosuria

Intrinsic Factor

lymphocyte Count

Lentil

Arrhythmia

(بحسلا)طفشلا

نوهدلاطفش

رفصأماّمش

نملاماّمش

عنصملابحاص

نيتوربلانمةدافتسالايفاص

ر)لالص

نيلوسنألاةمدص

ةصلص

(يئاذغفيل)غومصلا

زيبخلاادوص

(يندعمرصنع)مويدوصلا

ةيفارغوتوفروص

خض

(نهولا)فعضلا

طاسبنالاطغض

ضابقنالاطغض

قوذتلاةساحفعض

رومض

قّوذتلاتاميلحرومض

ءيرملا

يبابلاديرولاىرجم

ةيبذاجلاريثأتبطيقنتلاةقيرط

لوبلايفركسلاروهظ

يلخادلماع

ةيوافمللاءاضيبلامدلاايالخددع

ىرسبلع

Crab

Leukemia

Endometrial Cancer

Colon Cancer

Sphingomyelin

Sodium Saccharin

Infusion

Stock

Corn Sugar

uvenile Diabetesل

Monosaccharides

Polysaccharides

Oligosaccharides

Salami

Cellulose

Selenium (Si)

Sesame

Skinfold Thickness

Triceps Skinfold (TSF)

Shortening

Malnutrition

Sorbitol

Cytochrome

Serum

Cerebrosides

Cereals

Ready–to–Eat Cereal

Silicon (Si)

Parsley Flakes

رحبلاناطرس

مدلاناطرس

محرلاةناطبناطرس

نولوقلاناطرس

نوهدلانمعون)نيلياموجنفسلا

(ةرفسفملا

مويدوصلانيراكس

(لاخدإلا)بكسلا

ةيغامدةتكس

ةرذلاركس

(لافطألا)ثادحألايركس

تحتنهدلا(ةّيط)ةقبطكّمش

دلجلا

تحتنهدلا(ةّيط)ةقبطكّمش

عارذلايفدلجلا

ةيذغتءوس

لوتيبروس

موركوتيس

(مدلالصم)مريسلا

تاديسوربريسلا

(تاديبلوكيلجلا

بلويح

لكاللةزهاجبوبح

(يندعمرصنع)نوكيليسلا

سنودقبلاقئاقر

نمعون)

.ا
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ejunostomyل

Esophagostomy

Gastrostomy

Apathy

Mental Apathy

Radish

Biopsy

Colonscopic Examination

Hypertension

Azotemia

Ferritin

Popcorn

Heart Failure

Congestive Heart Failure

Intestinal Failure

Corn Muffin

Pie

PanCakes

Amnesia

Comatose

Lipotrophy

Anorexia

Myocardial lschemia

Mushroom

Red Pepper

All Spice

Paprika

Fluoride (F)

Flouropatite

Pyridoxal Phosphate (PLP)

Phosphatidyl Insositol

روتف

ينهذروتف

لجف

ةيحلاةجسنألاصحف

راظنملابنولوقلاصحف

مدلاطغضعافترا

مدلايفنيجورتينلاةيمكطرف

نيزختروصىدحإ)نيتيرفلا

(مسجلايفديدحلا

راشف

بلقلالشف

يناقتحالابلقلالشف

ءاعمألاةردقمدع)يوعملالشفلا

(اهفئاظوءادأىلع

ةرّذلاةريطف

ةولحةريطف

ةالحمةريطف

ةركاذلادقف

يعولادقف

نقحةقطنميفنهدلانادقف

نيلوسنألا

ماعطللديدشلاةيهشلانادقف

بلقلاةلضعيفةيورتصقن

مورشملارطف

رمحألفلف

راحلفلف

ولحلفلف

(يندعمرصنع)رولفلا

ىلعبسرتيحلم)تسيتابورولفلا

(اهتيوقتلنانسألا

قفارم)نيسكوديريبلاتافسوف

(ميزنإ

لوتيسونيإليديتافسوفلا

(ديبلوفسوف)

Glucose Intolerance

Lactose Intolerance

Elbow Breadth

DySphagia

Neurological Dysphagia

Dyspnea

Cider

Thirst

Nutritionists

Nutritional Care Process

Milling

Peritonealdialysis

Gastric Partitioning

Major Surgery

Abdominal Surgery

IntraVenous

Chlorine

Thyroid Gland

Endocrine Glands

Sodium–Free Food

Cholesterol– Free Food

Lean Food

Low Fat Food

LOW Calorie Food

Low Cholesterol Food

Reduced Calorie Food

Reduced Cholesterol Food

Cookies

Coma

Kidney Beans

Pinto Beans

Valine

Vanadium (V)

Tracheostomies

Stoma or Ostomy

زوكولجلالمحتمدع

زوتكاللالّمحتمدع

قفارملاضرع

علبلارسع

يبصعلاعلبلارسع

حافتريصع

(أمظلا)شطعلا

ةيذغتلاءاملع

ةيئاذغلاةياعرلاةيلمع

نحطلاةيلمع

مدللينوتيربلاليسغلاةيلمع

ةدعملا(ميسقت)ةئزجتةيلمع

ىربكةيحارجةيلمع

نطبلايفةيحارجةيلمع

ةدروألاقيرطنع

رولكلازاغ

ةيقردةدغ

ءامصددغ

مويدوصلانملاخءاذغ

لورتسلوكلانملاخءاذغ

(نهدلانملاخ)فاصءاذغ

نهدلاليلقءاذغ

تارعسلاليلقءاذغ

لورتسلوكلاليلقءاذغ

تارعسلاضفخنمءاذغ

لورتسلوكلاضفخنمءاذغ

ةبيرغ

ةبوبيغ

ةيولكايلوصاف

ةطقنمايلوصاف

(يساسأينيمأضمح)نيلافلا

(يندعمرصنع)مويدانافلا

ةبصقلايفةيحارجتاحتف

ةيئاوهلا

.. *
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Catheter

Cream

Non–Dairy Coffee creamer

Shellfish

Tin (Sn )

Short Bowel

Vagotomy

Tenderloin

Sage

Hypoxia

Anoxious

Malaise

Food Exchange Lists

Weeks Menus

Purine bases

Cadmium (Cd )

Carotenoids

Casein

Cashews

Caviar

Calcium (Ca )

Calorie (Cal.)

Caliper

Cryptoxanthin

Lamb Liver

Sulfur (S )

Ferrous sulfate

Sodium Sulfate

Sulfites

Hospital's Diet Manual

Nutrients Density

Polyphagia

(طاطملانمبوبنأ)ةرطسقلا

ةدشق

ةينبلاريغةوهقةدشق

تايرشق

(يندعمرصنع)ريدصقلا

ءاعمألارصق

مهبملابصعلاعطق

ةرصاخلامحلنميرطءزج

ةيمريملا

يفنيجسكألازيكرتضافخنا

غامدلاايالخ

قلق

قيض

ةيئاذغلالئادبلامئاوق

ةيعوبسالاماعطلامئاوق

نيرويبلادعاوق

(يندعمرصنع)مويمداكلا

(قتشمنهد)تاديونيتوراكلا

(بيلحنيتورب)نيزاكلا

(تارّسكملاعاونأدحأ)وشاكلا

رايفاك

(يندعمرصنع)مويسلاكلا

سايقلةدحو)رعسلا/يرولاكلا

(ةقاطلا

ةّيطسايقلزاهج)ربيلاكلا

(دلجلا

(نيتوراكةغبص)نيثنازوتبيركلا

فورخلادبك

(يندعمرصنع)تيربكلا

زوديدحلاتاتيربك

مويدوصلاتاتيربك

ىفشتسملاتابجومئاوق

ةيئاذغلارصانعلاةفاثك

(ماعطلالوانتةرثك)مهتلا

Phosphatidyl Glycerol

Phosphatidyl Serin

Phosphotranspherase

Phosphorus ( P)

Phospholipids

Peanuts

Folate

Phytate or Phytic Acid

Calcitrol

Vitamins

Vicin

Phylloquinone

Phenylalanine

Ferrous Fumarate

List

Deglutitition

Rule ofThumb

Constipation

Pyloric Channel Ulcer

Esophagitis (Esophageal

Ulcer)

Safflower

SummerSquash

ZuCChini

Cinnamon

Cauliflower

Cloves

Coenzyme–Q

Custard

لورسيلجليديتافسوفلا

(ديبلوفسوف)

نيريسليديتافسوفلا

(ديبلوفسوف)

(ميزنإ)زيريفسنارتوفسوفلا

(يندعمرصنع)روفسوفلا

تاديبلوفسوف

ينادوسلوف

وأكيلوفلاضمح)تالوفلا

(نيسالوفلا

بكرم)كيتيفلاضمح/تاتيفلا

(بوبحلايف

دنيماتيف

تانّوكمدحأ)تانيماتيفلا

(ءاذغلا

(كنيماتيف)نونيوكوليفلا

ينيمأضمح)نينالألينفلا

(يساسأ

ديدحلاتارامويف

ةمئاق

علبلاىلعرداق

ديلاماهبإةدعاق

(كاسمإلا)ضبقلا

ةيباوبلاةانقلاةحرق

ءيرملاةحرق

(رّفضُملاَبَح)مطرقلا

يفيصعرق

(تايعرقلانمعون)ةسوك

ةفرق

طيبنرق

لفنرق

ويك–ميزنإلاقفارم

نمىلحمجيزم)درتسكلا

(ضيبلاوبيلحلا
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Trip ةلحر

Breast Meat ردصلامحل

Plateribs عولضلامحل

Veal Meat لجعلامحل

Shoulder فتكلا

Tripe شركلامحل

Goose Meat زولامحل

Sirloin رقبلاةرصاخمحل

Lean Meat محل( نهدنودنم)فاص

Corned Meat حلمممحل

Kale بنرك

Turnip تفل

Almond يرجبزول

Intermediate–Density ةفاثكلاةطسوتمتانيتوربوبيل

Lipoproteins (IDL)

High–Density Lipoproteins ةفاثكلاةعفترملاتانيتوربوبيللا

(HDL) لورتسلوك( )عفان

Low–Density Lipoproteins ةفاثكلاةضفخنملاتانيتوربوبيللا

(LDL) لورتسلوك( )راض

Veryةفاثكلاةضفخنمتانيتوربوبيل Low– Density Lipoproteins

(VLDL) ًادج

Lithium (Li) مويثيللا( يندعمرصنع)

LeCithin نيثيسيللا( رفسفمنهد)

Lysine نيسيللا( يساسأينيمأضمح)

Lycopen ىفنيتوراكلاةغبص)نيبوكيللا

. مطامطلا(

Leukotriene ىقيىئايميكبكرم)نيرتوكيللا

.- -- نم( تاباهتلالا

Leucine

(يساسأينيمأضمح)نيسويللا

(يركسلابسنملا)ركسلارشؤم

نينيتايركلارشؤم

Glycemic Index

Creatinine–Height Index

( CHI)

Body Mass Index (BMI) مسجلاةلتكرشؤم

Waters ءام( ءاذغلاتانّوكمدحأ)

Dialysate ةيلكلاليسغءام

Margarine نيرجرام

Leucocytes ءاضيبلامدلاايالخ

Erythrocyte Protoporphyrin ةجضانلاريغءارمحلامدلاايالخ

Sodium Carbonate مويدوصلاتانوبرك

Disaccharides ةيئانثتارديهوبرك

Complex Carbohydrates ةدقعمتارديهوبرك

Cretinism لقعومنفقوت)مزنيتركلا

هجولامجحربكو،لفطلا

(ناسللاو

Creatinine نينيتايرك

Cherries زرك

Celery سفرك

Sauer Krout توركلا( للخمبنرك)

Chromium موركلا( يندعمرصنع)

Dried Bread Crumbs فاجلازبخلارسك

Fractures روسك

Chlorophyll يفءارضخةغبص)ليفورولكلا

(تاتابنلا

Pear ىرثمك

Quart تراوكلا( بيلحباوكأ4لداعي)

KWashiorkor ضارمأدحأ)روكرويشاوكلا

(نيتوربلا

Cobalamine نيمالابوكلا( يبنيماتيف)

Cobalt تلابوكلا( يندعمرصنع)

Cholesterol لورتسلوك

Plasma Cholesterol امزالبلالورتسلوك

Dietary Cholesterol ءاذغلالورتسلوك

Cholecalcifero ) دنيماتيف)لوريفيسيلاكيلوكلا

Kilocalorie (Koal.) سسايقلةدحو)يرولاكوليكلا

(ءاذغلايفةقاطلا

Chylomicrons تانّوكمدحأ)تانوركيموليكلا

(تانيتوربوبيللا

Nil Per Oris (N.PO) مفلاقيرطنعءيشلوانتمدع

Lignin نينجللا( ةيتابنفايلأ)

Duck Meat اطبلامحل

Flink ةرصاخلامحل
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Midarm Circumference (MAC)

Growth Charts

Buttermilk

Diuretics

Protein Supplements

Iron Supplements

Calories Supplements

Dietary Protein Supplements

Nutritional Supplements

Values Ranges

Marasmus

Catabolic Phase

Adulthood

Anabolic Phase

uvenileل

Food Guide Pyramid

Daily Food Guide

Eclampsia

Granulomatous BOWel

Beri–Beri

Pellagra

Hyperthyroidism (Graves

Disease)

Galactosemia

Respiratory Disease

Asthma

Diabetes Mellitus

Insuline–Dependent Diabetes

Mellitus (IDDM)

Non–Insuline–Dependent

Diabetes Mellitus (NIDDM)

CeliaC Disease

عارذلافصتنمطيحم

ومنتاططخم

نبلضيخم

لوبتاّردم

نيتوربتامعدم

ديدحلاتامعدم

ةقاطتامعدم

ةيئاذغنيتوربتامعدم

ةيئاذغتامعدم

ميقلاىفلم

ءوسضارمأدحأ)سمسارملا

نيتوربلاصقننمجتانلاةيذغتلا

(ةقاطلاو

يمدهلاضيألاةلحرم

غولبلاةلحرم

يئانبلاضيألاةلحرم

ابضلاةلحرم

يمرهلاءاذغلادشرم

يمويلاءاذغلادشرم

يجنشتلاشاعترالاضرم

يبيبحلاءاعمألامروضرم

يربيربلاضرم

ارجالبلاضرم

يقردلامّمستلاضرم

بارطضا)ايميسوتكالجلاضرم

(زوتكالجلاضيأيف

يسفنتلازاهجلاضرم

وبرلاضرم

يركسلاضرم

ىلعدمتعملايركسلاضرم

نيلوسنالا

ىلعدمتعملاريغيركسلاضرم

نيلوسنالا

ضرملا)كايلسلا ىرضرم

(يقالزنالا

Maltose

Anticoagulant

Mannitol

Mucillages

Mayonnaise

Pesticides

Herbicides

Trypsin Inhibitors

o–Amylase Inhibitors

National Research Council

(NRC)

Four Food Group

Miscellaneous Group

Milk and Milk Products Group

Bread and Cereal Group

Fruits and Vegetables Group

Meat and Meat alternates

Group

Oyster

Parenteral Vein Solutions

Hypertonic Solution

Protein–Sparing Solutions

lsotonic Solution

Intravenous Solutions

Hypotonic Solution

Base Solution

Parenteral Nutrition Solution

Hypertonic Solution

Desserts

Sweets

Milk Desserts

Head Circumference

Midarm Muscle Circumference

(MAMC)

Wrist Circumference

(يئانثلاريعشلاركس)زوتلاملا

طلجتعنام

لوتينام

فايلألانمعون)جلتسياملا

(ةيئاذغلا

زينويام

ةيرشحتاديبم

ةيبشعتاديبم

نيسبرتلاميزنإتاطبثم

زيليمإ–افلأميزنإتاطبثم

يكيرمألاينطولاثحبلاسلجم

عبرألاءاذغلاتاعومجم

ةعونتملاةيذغألاةعومجم

هتاجتنموبيلحلاةعومجم

بوبحلاوزبخلاةعومجم

تاوارضخلاوهكاوفلاةعومجم

تاهباشموموحللاةعومجم

موحللا

راحم

يحطسلاديرولابنقحليلاحم

رتوتلاةدئازليلاحم

نيتوربلاةليلقليلاحم

رتوتلاةيواستمليلاحم

ةيديروليلاحم

رتوتلاةصقانليلاحم

ساسألولحم

ةيوعمريغةيذغتلولحم

رتوتلاطرفملولحم

تايلحم

تايولح

سأرلاطيحم

عارذلافصتنمةلضعطيحم
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Homocysteinuria

Gastrointestinal Patients

Diabetics (Diabetic Patients)

Immobilized Patients

Fat Modules

Carbohydrate Modules

Feeding Modules

Ambulatory Patient

b–Oxidation

Teaching Aids

Comprehensive Vitamin

Preparations

Lipid Emulsion (FatEmulsion)

Platable

Insulin Receptors

Dyslipidemia

Glucosuria

Baking Powder

Curry Powder

ACute Cardiovascular Problems

Apricots

Antioxidant

Antidiarrhea

Minerals

Nutrition Norms

Basal Metabolic Rate (BMR)

Glomerular Filtration Rate

(GFR)

Carbohydrate Fat complex

ايروينيتسيسوموهلاضرم

يمضهلازاهجلاىضرم

يركسلاىضرم

ةكرحلاوتباثىضرم

مسجلادّوزت)نهدلاتابكرم

(طقفنهدلاب

دّوزت)تارديهوبركلاتابكرم

(طقفزوكولجلابمسجلا

ةيئاذغتابجو)ءاذغلاتابكرم

(دحاورصنعبضيرملادوزت

رداق)ريرسلامزالمريغضيرم

(يشملاوةكرحلاىلع

نوهدلاةدسكأراسم

ميلعتتاودأ)ةيميلعتلئاسو

(ةيئاذغلاةفاقثلل

(تاجتنم)تارضحتسم

ةلماشلاتانيماتيفلا

نيلوسنألاتالبقتسم

يعيبطلاريغنهدلاىوتسم

لوبلايفركسلاىوتسم

زيبخلاقوحسم

(يدنهراهب)يراكلاقوحسم

ةيومدلاةيعوألاوبلقلاتالكشم

ةداحلا

شمشم

ةدسكأداضم

لاهسإتاداضم

(ءاذغلاتانّوكمدحأ)نداعملا

ةيئاذغريياعم

يساسأاضيألدعم

ةيولكلاتابيبكلاحيشرتلدعم

تارديهوبركلاونهدلادقعُم

Coronary Artery Disease

(CAD)

Phenylketonuria

Coronary Heart Disease

(CHD)

Active Inflammatory Colitis

Disease

Ulcevative Colitis

Goiter

Chronic Liver Disease

Renal Disease

Polycystic Kidney Disease

Gallbladder Disease

Gout

Anderson Disease

Colonic Diverticulosis

Premature atherosclerosis

Pulmonary Disease

Citrullinemia

Renal Osteodystrophy

Severe Illness

Orapharyngeal Disease

Parenchymal Disease

Crohn's Disease

Chronic Renal Disease

Cori's Disease

Gierk's Disease

Keshan's Disease

Osteomalacia

Mevalonic Aciduria

يجاتلانايرشلاضرم

ايروينوتيكلينفلاضرم

لينفلااضيأيفبارطضا)

(نينالأ

نولوقلاباهتلاضرم

نولوقلاحّرقتضرم

ةّدغلامخضت)رتيوجضرم

(ةيقردلا

نمزملادبكلاضرم

ىلكلاضرم

سايكألاةدّدعتملاةيلكلاضرم

ةرارملاضرم

سرقنلاضرم

نوسردنأضرم

(جترلا)نولوقلالصوحتضرم

يلوألانييارشلابلصتضرم

يوئرضرم

ايمينيلورتسلاضرم

يولكلاماظعلاةيذغتءوسضرم

ديدشضرم

يموعلبيومفضرم

يميشنربلاجيسنلايفضرم

يوشحلا

نوركضرم

نمزملاةيلكلاضرم

زيروكضرم

اضيأيفبارطضا)كريجضرم

(زوكولجلا

بيصيضرم)ناشيكضرم

(بلقلا

ماظعلانيلضرم

ايروديسأكينولافيملاضرم
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Pure Vegetarians (Vegans)

Fruitarians

Lactovegetarians

Sodium Nitrate

Nitrosamine

Asterisk

Copper

Bran

Decarboxylation

Hemorrhage

Protein Efficiency Ratio (PER)

Height–Wrist Circumference

Ratio

Percent Ideal Body Weight

(%IBW)

Endosperm

Starch

Light Activity

Very Light Activity

Heavy Activity

Moderate Activity

Food Groups System

Glossitis

Frankfurter

Oliguria

Dietary pattern (Food pattern)

Neurotransmitters

Convulsive Seizures

Norepinephrine

Niacin or Nicotinic Acid

Blood Urea Nitrogen (BUN)

Urinary Urea Nitrogen (UUN)

(نوصلاخ)تخبنويتابن

ةهكافلاويتابن

نبللاويتابن

مويدوصلاتارتن

(ةنطرسمةدام)نيمازورتينلا

ةمجن

(يندعمرصنع)ساحنلا

ةلاخن

نوبركلاديسكأيناثةعومجمعزن

فزن

نيتوربلاةءافكةبسن

لوطلاىلإمصعملاطيحمةبسن

يلاثملامسجلانزوةبسن

يلخادلاءزجلا)يذغملاجيسنلا

(حمقلاةبحنم

ًادجفيفخطاشن

(دهجُم)قاشطاشن

(لدتعم)طسوتمطاشن

ءاذغلاتاعومجمماظن

ناسللا(باهتلا)ةموعن

نمعون)رتروفكنارفقناقن

(قجسلا

راسحنا)زرفملالوبلاةيمكصقن

(لوبلا

يئاذغجذومن

ةيبصعلقاون

الل

جنشتتابون

نيريفنيبارون

(3بنيماتيف)نيساينلا

مدلايفايرويلانيجورتين

لوبلاايروينيجورتين

Protein Fat complex

Magnesium

Interview

Measures

lmitation

Dietary Standards

milliequivalents

Retinal Equivalents

Ingredients

Salt Shaker

Cabbage

Laxatives

Nerve Impulses

Product

Basta

Bakery Products

Food and Agriculture

Organization ( FAO )

Goitrogens

Carcinogens

Standards of Identity

Vitamin Precursors

Provitamin A

Lymphocytes Antigens

Molybdenum ( Mo)

Methionine

Mega joule

Melanin

Menaquinone

Myoglobin

Lacto–Ovo–Vegetarians

نيتوربلاونهدلادقعُم

ةلباقم

سيياقم

ةيئاذغريياعم

مارجيللملاىفاكم

لانيترلاتاتفاكم

تانّوكم

(ةحلَمَم)ةحالم

فوفلم

تانتلُم

ةيبصع(تالايس)تاهّبنُم

جتنم

ةوهطملابوبحلاتاجتنم

(ةيئاصعلاةنوركملاو،ةنوركملا)

زبخملاتاجتن

ةعارزلاوةيذغألاةمظنم

ةدغلامخضتبّبست)ةقردمداوم

(ةيقردلا

ةنطرسمداوم

قباطتلاريياعم

نيماتيفدلوم

أنيماتيفدلوم

ةيوافميللاايالخللدضلاتادلوم

(يندعمرصنع)مويندبيلوملا

(يساسأ

سايقلةدحو)لوجاجيملا

(ةقاطلا

يفةدوجومةغبص)نيناليملا

(دلجلا

(كنيماتيف)نونيوكانيملا

(تالضعلانيتورب)نيبولجويملا

ضيبلاونبللاويتابن
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Liberal Diet

Traditional Diet

Diabetic Diet

Gluten Free Diet

Carbohydrate–Free Diet

LOW–Residue Diet

Clear Liquid Diet

Full Liquid Diet

Healthful Diet

Normal or General or Regular

Diet

High–Fiber Diet

Hospital Diet

Pre–Operation Diet

LOW Protein Diet

Low Fat Diet

Low Phenylalanin Diet

Low Carbohydrate Diet

Soft or Light Diet

Adequate or Balanced Diet

Fat–Restricted Diet

Sodium Restricted Diet

Cholesterol and Fat–

Restricted Diet

Sepsis

Choledocholithiasis

Hemothorax

Tumor

Neoplasm

Xanthomas

،ةعونتم)ةّرحةيئاذغةبجو

(ةلماكتمو

ةيديلقتةيئاذغةبجو

ضرمبةصاخةيئاذغةبجو

يركسلا

نيتولجلانمةيلاخةيئاذغةبجو

نمةيلاخةيئاذغةبجو

تارديهوبركلا

تالضفلاةليلقةيئاذغةبجو

ةيفاصةلئاسةيئاذغةبجو

ًامامتةلئاسةيئاذغةبجو

ةيحصةيئاذغةبجو

ةيداعةيئاذغةبجو

فايلألابةينغةيئاذغةبجو

فشتسملايفمّدقتةيئاذغةبجو

ءارجإلبقمّدقتةيئاذغةبجو

ةيحارجلاةيلمعلا

نيتوربلاةليلقةيئاذغةبجو

نهدلاةليلقةيئاذغةبجو

نينالألينافلاةليلقةيئاذغةبجو

تارديهوبركلاةليلقةيئاذغةبجو

ةفيفخةيئاذغةبجو

(ةنزاوتموأ)ةيفاكةبجو

نهدلاةدودحمةبجو

مويدوصلاةدودحمةبجو

لورتسلوكلاةدودحمةبجو

نهدلاو

مدلايفةيضرملاايريتكبلا

(مدلانفعت)

ءارفصلاةانقيفىصح

ردصلايفمد

مرو

(يعيبطريغومن)ثيبخمرو

مسجلاءازجأضعبيفثيبخمرو

(ءارفصلاماروألا)

Neutrophil

Nephrons

Nick (Ni)

Nicotinamide Adenine

Dinucleotide (NAD)

Adrenalin ( Epinephrine)

Pituitary Hormones

Osteoporosis

Hexane

ASparagus

Endive

Chicory

Food and Nutrition Board

(FNB)

Hyperlipidemia

Hypothalamus

Sodium Hydroxide

Hematocrit

Hemoglobin

Hemosiderin

HemeCellulose

Liquid Diets

Normal Diets

Standard Diets

Soft Diets

Iron Rich Diet

Post–Operation Diet

مدلاايالخعاونأدحأ)ليفورتينلا

(ةلداعتملاءاضيبلا

يفحيشرتلاتادحو)تانورفينلا

(ةيلكلا

(يندعمرصنع)لكينلا

يئانثنيندأديمأنيتوكين

ديتويلكينلا

نومره)نيلانيردألانومره

(نيرفنيبيإلا

ةيماخنلاةدغلاتانومره

(بيذم)ناسكهلا

نويله

ءابدنه

ةيربءابدنه

ةيذغتلاوءاذغلاةئيه

ىوتسمعافترا)ايميديبلربيهلا

(مدلايفنوهدلاوألورتسلوكلا

(سوملاثوبيهلا)داهملاتحت

مويدوصلاديسكورديه

مدلاايالخةبسن)تيركوتاميهلا

(لماكلامدلايفءارمحلا

(مدلانيتورب)نيبولجوميهلا

روصىدحإ)نيرديسوميهلا

(مسجلايفديدحلانيزخت

(يئاذغفيل)زوليلسيميهلا

(داتعملاةدئاملا

ةيسايقةيئاذغتابجو

.- ةيفخةيئاذغتابجو

ديدحلابةينغةيئاذغةبجو

ةيلمعلاءارجإبقعتةيئاذغةبجو

ةيحارجلا
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ACute Cardiovascular Problems

Acute Cholecystitis

ACute Infectious Enteritis

Acute Inflammation of Biliary

Tract

Additives

Adenosine Triphosphate

(ATP)

Adequate or Balanced Diet

Adipose Tissues

Adolescents

Adrenal Gland

Adrenalin ( Epinephrine)

Adulthood

Adults

Aerobic Exercise

Albumin–Based Formulas

Alimentary Tube

Alkalosis

All Spice

Almond

Ambulatory Patient

American Diabetes Association

(ADA)

American Dietetic Association

American Heart Association

(AHA)

Amino Acids

Amnesia

Amputation

Amylase

ةيومدلاةيعوألاوبلقلاتالكشم

ةداحلا

داحلاةيرارملاةلصوحلاباهتلا

داحلاءاعمألاباهتلا

داحلاءارفصلاةانقباهتلا

ةفاضمداوم

تافسوفلايثالثلانيسونيدألا

(مسجلايفةقاطلللماحبكرم)

(ةنزاوتموأ)ةيفاكةبجو

ةينهدةجسنأ

نوقهارم

ةيرظكةّدغ

نومره)نيلانيردألانومره

(نيرفنيبيإلا

غولبلاةلحرم

نوغلاب

بلطتتنيرامت)ةيئاوهلاةضايرلا

(نيجسكألانمًاليلقاهتسرامم

نيتوربلااهساسأتابجو

ةيمضهةانق

مسجلالئاوسةيولقعافترا

راحلفلف

يرجبزول

رداق)ريرسلامزالمريغضيرم

(يشملاوةكرحلاىلع

ةيكيرمألايركسلاىضرمةيعمج

ةيكيرمألاةيئاذغلاةيعمجلا

ةيكيرمألابلقلاةيعمج

ةينيمأضامحأ

ةركاذلادقف

فارطألادحأرتب)رتبلا

(ًالثمةحارجلاب

زيليمألاميزنإ

Subclavian Vein

Milk–Based Formulas

Standard Formulas

Albumin–Based Formulas

Renal Disease Formulas

Phenylketonuria Formulas

Commercial formulas

Complete formulas

Fluid Restricted Formula

(Diet)

Low–Residue Formula

Isotonic Formula

Rye Wafer

Pumpkin

lodine

Tangerine

Frozen Yogurt

Fruit–flavored Yogurt

Plain Yogurt

o–Amylase Inhibitors

24–Hours Recall

7–dehydrocholestrol

Abdominal Surgery

Abscess

AChalasia

Acidosis

Active Inflammatory Colitis

Disease

يوقرتلاتحتديرولا

اهساسأ(تاجتنم)تابجو

بيلحلا

ةيسايقتابجو

نيتوربلااهساسأتابجو

يولكلالشفلاتابجو

ايرونوتيكلينفلاتابجو

ةيراجتتابجو

ةلماكتمتابجو

لئاوسلاةدودحمةبجو

تالضفلاةليلقةيئاذغةبجو

رتوتلاةيواستمةبجو

ةشهلارادواجلاتيوكسبقئاقر

(يندعمرصنع)دويلا

يفسوي

جلثملايدابزلانبل

هكاوفلاةهكنبيدابزلانبل

(ةداسلا)صلاخلايدابزلانبل

يبرع-يزيلجنإ،ًايناث

زيليمإ–افلأميزنإتاطبثم

ةعاس24لالخءاذغلاركذت

بكرم)لورتسلوكورديهيد–7

دنع3دنيماتيفىلإلّوحتي

(سمشللضّرعتلا

نطبلايفةيلمع

جارخ

اللاوأيئيرملاءاخترالارذعت

ةيئاخترا

(مدلاةضومحعافترا)ضامُحلا

نولوقلاباهتلاضرم
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Aspiration

Asterisk

Asthma

Atherosclerosis

Athletes

Atomic Weight

Atrophy

Atrophy of Papilla

Attendency

Autoimmunity

Average Serving

Avidin

AVOCado

Azotemia

Bakery Products

Baking Powder

Baking Soda

Barley

Basal Metabolic Rate (BMR)

Base Solution

Basta

Bay Leaves

Beet

Beri–Beri

Beta Cells

Bioavailability

Biochemical Analysis

Biological Value

Biopsy

Biotin (Vitamin H)

Blenderized Foods

Blood Urea Nitrogen (BUN)

(بحسلا)طفشلا

ةمجن

وبرلاضرم

نييارشلابلصتضارمأ

(ةيجاتلابلقلاضارمأ)

نويضاير

يرذنزو

رومض

قّوذتلاتاميلحرومض

روضح

ةيتاذةعانم

ميدقتلاةدحو)ةطسوتمةصح

(ةطسوتملا

ضايبيفماسنيتورب)نيديفألا

(ءىينلاضيبلا

وداكوفأ

مدلايفنيجورتينلاةيمكطرف

زبخملاتاجتنم

زيبخلاقوحسم

زيبخلاادوص

يساسأاضيألدعم

ساسألولحم

ةوهطملابوبحلاتاجتنم

(ةيئاصعلاةنوركملاو،ةنوركملا)

(راهبلانمعون)يابلاقاروأ

يربيربلاضرم

اتيبايالخ

ةيويحةيحاتإ

(ةيويحةيئايميك)ةيلمعمليلاحت

(ةيئاذغةميق)ةيويحةميق

ةيحلاةجسنألاصحف

(هنيماتيف)نيتويبلا

طالخلايفةزهجمةيذغأ

مدلايفايرويلانيجورتين

Anabolic Phase

Anabolism

Anaerobic Exercise

Anal Sphincter

Anatomical Barrier

Anderson Disease

Angel Food Cake

Angina Pectoris

Anorexia

Anorexia Nervosa

Anorexigenic Pills

Anoxious

Anthropometric Measurements

Anticoagulant

Antidiarrhea

Antihypertensive Drugs

Antioxidant

Anuric

Apathy

Appendicitis

Apricots

Arachidonic Acid

Arrhythmia

Arsenic (As )

Arteries

Arterioles

Arteriosclerosis

Arthritis

ASCOrbic Acid

Asepsis

Ash

ASparagus

يئانباضيأةلحرم

ةجسنأءانب)يئانبلاضيألا

(مسجلايفةديدج

نيرامت)ةيئاوهاللاةضايرلا

نمًاريثكاهتسراممبلطتت

(نيجسكألا

ةيجرشةرصاعةلضع

ةيحيرشتزجاوح

نوسردنأضرم

يكئالمكيك

ةيردصةحبذ

ماعطللديدشلاةيهشلانادقف

يبصعلاةيهشلانادقف

ةيهشلازكارميفرثؤتبوبح

غامدلاب

قلق

ةيرتموبورثنأتاسايق

طلجتعنام

لاهسإتاداضم

مدلاطغضعافترالةداضمةيودأ

ةدسكأداضم

لوبلاسابحنا

روتف

ةيدودلاةدئازلاباهتلا

ىرللملسملا

كينوديكارألاضمح

(يندعمرصنع)خينرزلا

نييارش

ةريغصنييارش

نييارشلابلصتضارمأ

لصافملاباهتلا

(جنيماتيف)كيبروكسألاضمح

(ميثارجلانمولخلا)ريهطتلا

دامر

نويله
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Carotenoids

Carpentry

Casein

Cashews

Catabolic Phase

Catabolic Stress

Catabolism

Cataract

Catheter

Cauliflower

Caviar

Celery

CeliaC Disease

Cellulose

Central Vein

Cereals

Cerebrovascular Disease or

Stroke

Cerebrosides

Chard

Cheddar Cheese

Cheilosis

Chemically defined Diets

(formulas) or Elemental Diets

Chemotherapy

Cherries

Chest

Chickpeas

Chicory

Chive Garlic

Chlorine

Chlorophyl

(قتشمنهد)تاديونيتوراكلا

ةراجنلاةفرح

(بيلحنيتورب)نيزاكلا

(تارّسكملاعاونأدحأ)وشاك

يمدهتلاضيألاةلحرم

يمدهداهجإ

يمدهاضيأ

نيعلاةسدعماتعا

(طاطملانمبوبنأ)ةرطسق

طيبنرق

رايفاك

سفرك

ضرملا)كايلسلاضرم

(يقالزنالا

(يئاذغفيل)زوليلس

يزكرمديرو

بلوبح

ةتكسلا/يئاعولاخملاضرم

ةيغامدلا

تاديسوربريس

(تاديبلوكيلجلا

ردنمش

نمعون)

رديشلانبج

مفلااياوزققشت

ًايئايميكةدّدحمتابجو

(ناطرسلا

زرك

رلالص

ىضرمل)

(تايلوقبلانمعون)صّمج

ةيربءابدنه

(رّمعم)نيزخللموث

رولكلازاغ

يفءارضخةغبص)ليفورولكلا

(تاتابنلا

Body composition Analyzer

Body Mass Index (BM )

b–Oxidation

Bran

Branched–Chain Amino Acids

Branflakes

Bread and Cereal Group

Breast Meat

Brown Rice

Butter

Buttermilk

Buttocks

Cabbage

Cadmium (Cd )

Calcitrol

Calcium (Ca )

Calculi

Caliper

Calorie (Cal.)

Calories Supplements

Cancer

Cantaloup Melon

Capillaries

Carbohydrate

Carbohydrate Fat complex

Carbohydrate Fibers

Carbohydrate Modules

Carbohydrate–Free Diet

Carcinogens

Cardiomyopathies

Cardiovascular Diseases

Cariogenic Foods

مسجلاتانّوكمليلحتزاهج

مسجلاةلتكرشؤم

نوهدلاةدسكأراسم

ةلاخن

ةعّرفتمةينيمأضامحأ

ةلاخنلاقئاقر

بوبحلاوزبخلاةعومجم

ردصلامحل

ينبزرا

فادرأ

فوفلم

دنيماتيف

ةيلكلاةاصح

ةّيطسايقلزاهج)ربيلاكلا

(دلجلا

(ةقاطلاسايقلةدحو)يرولاك

ةقاطلاتامغدم

(ضرم)ناطرسلا

رفصأماّمش

ةيومدتاريعش

تانّوكمدحأ)تارديهوبركلا

(ءاذغلا

تارديهوبركلاونهدلادقعُم

ةيتارديهوبركفايلأ

دّوزت)تارديهوبركلاتابكرم

(طقفزوكولجلابمسجلا

نمةيلاخةيئاذغةبجو

تارديهوبركلا

ناطرسلاببستداوم

بلقلاةلضعيفبارطضا

ةيومدلاةيعوألاوبلقلاضارمأ

سّوستلاثودحزفحتةيذغأ
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Complex Carbohydrates

Comprehensive Vitamin

Preparations

Computerized Data Banks

Congenital Valvular Diseases

Congestion

Congestive Heart Failure

Constipation

Contraceptives

ConValescence

Convulsive Seizures

Cookies

Cool–Down Exercises

Copper

Cord Blood Analysis

Cori's Disease

Corn Chips (Corn Flakes)

Corn Muffin

Corn Sugar

Cornbread

Corned Meat

Coronary Artery

Coronary Artery Disease

(CAD)

Coronary Heart Disease

( CHD)

Crab

Crakers

Cream

Cream Cheese

Creatinine

Creatinine Clearance

Creatinine–Height Index

(CHI)

Crohn's Disease

ةدقعمتارديهوبركCholecalciferol(دنيماتيف)لوريفيسيلاكيلوكلا

(تاجتنم)تارضحتسمCholecystitisةيرارملاةلصوحلاباهتلا

ةلماشلاتانيماتيفلاCholedocholithiasisءارفصلاةانقىفىصح

ةبسوحملاتانايبلاكونبCholelithiasisةيرارمىصح

بلقلاتامامصيفةيقلخضارمأCholelithiasisةرارملاتايصحنّوكت

ناقتحاCholesterolلورتسلوك

Cholesterol–لورتسلوكلاةدودحمةبجو and Fatيناقتحالابلقلالشف

(كاسمإلا)ضبقلا

لمحلاعنمبوبح

(ءافشلا)ةهاقنلا

جنشتتابون

ةبيرغ

ءاهتنالادعب)ءاخرتسالانيرامت

(سيئرلانيرمتلانم

(يندعمرصنع)ساحنلا

يرسلالبحلامدليلحت

زيروكضرم

ةرّذلاقئاقر

ةرّذلاةريطف

ةرّذلاركس

ةرذلازبخ

حلمممحل

يجاتنايرش

يجاتلانايرشلاضرم

رحبلاناطرس

شهقيقرتيوكسب

ةدشق

ةميركلانبج

نينيتايرك

نينيتايركلاةيفصت

نينيتايركلارشؤم

نوركضرم

Restricted Diet

Cholesterol– Free Food

Chromium

Chronic Liver Disease

Chronic Renal Disease

Chylomicrons

Cider

Cinnamon

Citrullinemia

Clams

Clear Liquid Diet

Clinical Examination

Clinical or Physical Examination

Cloves

Cobalamine

Cobalt

Coconut

Coconut Oil

Coenzyme–Q

Collard Green

Colon Cancer

Colonic Diverticulosis

Colonscopic Examination

Coma

Comatose

Commercial Formulas

Complete formulas

نهدلاو

لورتسلوكلانملاخءاذغ

(يندعمرصنع)موركلا

نمزملادبكلاضرم

نمزملاةيلكلاضرم

تانّوكمدحأ)تانوركيموليكلا

(تانيتوربوبيللا

حافتريصع

ةفرق

ايمينيلورتسلاضرم

ةيفدصكامسأ

ةيفاصةلئاسةيئاذغةبجو

ةيريرسصوحف

ةيدسج/ةيريرسصوحف

لفنرق

(يبنيماتيف)نيمالابوكلا

(يندعمرصنع)تلابوكلا

دنهلازوج

دنهلازوجتيز

ويك–ميزنإلاقفارم

(بنرك)فوفلم

نولوقلاناطرس

(جترلا)نولوقلالصوحتضرم

راظنملابنولوقلاصحف

ةبوبيغ

يعولادقف

ةيراجتتابجو

ةلماكتمتابجو
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Dietary Fibers

Dietary Guidelines

Dietary History

Dietary Intake

Dietary pattern

Dietary Protein Supplements

Dietary Standards

Dietetic Foods

Disaccharides

Distension

Diuresis

Diuretics

Diverticulitis

Dopamine

Dried Bread Crumbs

Drip Administration

Duck Meat

Dyslipidemia

DySphagia

Dyspnea

Dystocia

Eclampsia

Edema

Egg Substitutes

Eggplant

Eicosapintaenoic ( EPA)

Elbow Breadth

Electrolytes

Emphysema

Enamel

Endive

Endocrine Glands

Endosperm

ةيئاذغفايلأ

ةيئاذغتاداشرإ

علبلارسع

سفنلاقيض

ةدالولارسعت

يجنشتلاشاعترالاضرم

ةجسنأيفءاملاعّمجت)اميدألا

(مسجلا

ضيبلالئادب

دوسأناجنذاب

كيوناتنيباسوكإ

قفارملاضرع

ةيندعمرصانع)تاتيلورتكلإلا

(تانحشتاذ

ةئرلاخافتنا

نانسألاانيم

ءابدنه

ءامصددغ

يلخادلاءزجلا)يذغملاجيسنلا

(حمقلاةبحنم

Creatinism

Cryptoxanthin

Crystalline Amino Acids

Curry Powder

Custard

Cyanosis

Cytochrome

Daily Food Guide

Debilitated

Decarboxylase

Decarboxylation

DeCosahexaenoin ( DHA)

Deglutitition

Delirium Tremens

Dementia

Depression

Dermatitis

Desserts

Diabetes Mellitus

Diabetic Coma

Diabetic Diet

Diabetic Patients ( Diabetics)

Dialysate

Dialysis

Diaphragm

Diastolic Pressure

Diet Analysis Computer

Program

Diet Order

Dietary Cholesterol

Dietary Evaluation

،لفطلالقعومنفقوت)مزنيتركلا

(ناسللاوهجولامجحربكو

(نيتوراكةغبص)نيثنازوتبيركلا

ةرولبتمةينيمأضامحأ

(يدنهراهب)يراكلاقوحسم

بيلحلانمىلحمجيزم)درتسكلا

(ضيبلاو

ةرشبلاقاقرزا

موركوتيس

يمويلاءاذغلادشرم

(نهولا)فعضلا

(ميزنإ)زيليسكوبركيدلا

نوبركلاديسكأيناثةعومجمعزن

ضمح)كيوناسكهاسوكودلا

(3-اجيموأعوننمينهد

علبلاىلعرداق

فارطألليشاعرّزه

ةيلقعتابارطضا

طابحإ

دلجلاباهتلا

تايلحم

يركسلاضرم

ركسلاةبوبيغ

ضرمبةصاخةيئاذغةبجو

يركسلا

يركسلاىضرم

ةيلكلاليسغءام

يفهرارمإبمدلاةيقنت)ةزليدلا

(ةيعانصلاةيلكلا

زجاحباجح

طاسبنالاطغض

ليلحتبصاخيبساحجمانرب

ةبجولا

يئاذغرمأ

ءاذغلالورتسلوك

يئاذغمييقت
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External Genitalia

Extremities

Farmers Cheese

Fast Foods

Fasting Blood Glucose (FBG)

Fat Emulsion

Fat Modules

Fat–Restricted Diet

Fatty Acids (FA)

Feeding Modules

Ferric Iron ( Fe+3)

Ferritin

Ferrous Fumarate

Ferrous Glyconate

Ferrous Iron (Fe+2)

Ferrous sulfate

Fetus

Fever

Fibers

Figs

Fish Oil

Fish Roe

Fistulas

Flatfish

Flink

Flour

Flouropatite

Fluid Overload

Fluid Restricted Formula

(Diet)

Fluid Restriction

Fluoride (F)

ةيجراخةيلسانتءاضعأ

ةيفرطلاةيومدلاةيعوألاضارمأ

مايصلاةلاحيفمدلازوكولج

مسجلادّوزت)نهدلاتابكرم

(طقفنهدلاب

نهدلاةدودحمةبجو

ةينهدضامحأ

ةيئاذغتابجو)ءاذغلاتابكرم

(دحاورصنعبضيرملادوزت

كيديدح

نيزختروصىدحإ)نيتيرفلا

(مسجلايفديدحلا

كمسلاضويب

روسان

حطلفمكمس

ةرصاخلامحل

قيقد

ىلعبسرتيحلم)تيتابورولفلا

(اهتيوقتلنانسألا

لئاوسلاةدايز

لئاوسلاةدودحمةبجو

لئاوسلانمّدحلا

(يندعمرصنع)رولفلا

Endometrial Cancer

Energy Expenditure of Activity

(EEA)

Energy Foods

Enriched Foods

Enteral Nutrition

Enteritis

Enterostomy Tube

Epigastric Pain

Epinephrine

Ergocalciferol

ergosterol

Chylomicrons

Cider

Cinnamon

Citrullinemia

Clams

Clear Liquid Diet

Clinical Examination

Clinical or Physical Examination

Cloves

Erythrocyte Protoporphyrin

Esophageal Disorders

Esophageal Obstruction

Esophageal Sphincter

Esophagitis

Esophagitis (Esophageal

Ulcer)

Esophagostomy

ESophagus

Estrogen

Expiry Date

محرلاةناطبناطرس

طاشنلاىلعةفورصمةقاط

ءاعمألاىلإةحتفوذبوبنأ

(ةيوعملاةيذغتلاقئارطىدحإ)

ةدعملا(ىلعأ)سأرملأ

(نومره)نيرفنيبيإلا

(دنيماتيف)لوريفيسلاكوجرإلا

لّوحتيبكرم)لوريتسوجرإلا

ضّرعتلادنع2دنيماتيفىلإ

(سمشلل

تانّوكمدحأ)تانوركيموليكلا

(تانيتوربوبيللا

حافتريصع

ةفرق

ايمينيلورتسلاضرم

ةيفدصكامسأ

ةيفاصةلئاسةيئاذغةبجو

ةيريرسصوحف

ةيدسج/ةيريرسصوحف

لفنرق

ةجضانلاريغءارمحلامدلاايالخ

ءيرملايفتابارطضا

يئيرمدادسنا

(ةرصاعةلضع)ةيئيرمةرصاع

ءيرملاباهتلا

ءيرملاةحرق

ءيرملايفةحتف

ءيرملا

(ةثونألانومره)نيجورتسإلا

ةيحالصلاءاهتناخيرات
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Garlic

Gastrectomy

Gastric Bypass

Gastric Partitioning

Gastric Stenosis

Gastric Ulcer

Gastritis

Gastroenteritis

Gastroesophageal

Gastrointestinal Motility

Gastrointestinal Patients

Gastrointestinal Tract

Gastroplasty

Gastrostomy

Gelatin

Germ

Gierk's Disease

Ginger

Gizzard

Globin Zinc Insulin

Glomerular Filtration Rate

(GFR)

Glomeruli

Glomerulonephritis

Glossitis

Glucagons

Glucocorticoids

Glucose Intolerance

Glucose Tolerance

Glucosuria

وم

موت

ةدعملانمءزجلاصئتسا

ةدعمللةيبناجةلصو

ةدعملا(ميسقت)ةئزجتةيلمع

يدعمسابتحا

ةيدعمةحرق

ةدعملاباهتلا

ءاعمألاوةدعملاباهتلا

يئيرميدعم

ءاعمألاوةدعملاةكرح

يمضهلازاهجلاىضرم

،ءاعمألا)يمضهلازاهجلا

(ةدعملاو

ةيدعمةيضيوعتةحارج

ةدعملايفةحتف

نعلوؤسملاءزجلا)نينجلا

(بوبحلايفرثاكتلا

اضيأيفبارطضا)كريجضرم

(زوكولجلا

ليبجنز

ءاشحأ

نيبولجلاكنزنيلوسنأ

ةيولكلاتابيبكلاحيشرتلدعم

(ةيرعشديقانع)تابيبكلا

ضرم)ةيولكلاتابيبكلاباهتلا

(ةيرعشلاديقانعلا

ناسللا(باهتلا)ةموعن

يفزرفينومره)نوجاكولجلا

(مدلايفركسلاطوبهةلاح

هزرفتنومره)ديوكيتروكوكولجلا

(ةيرظكلاةدغلاةرشق

زوكولجلالّمحتمدع

زوكولجلالّمحت

لوبلايفركسلاىوتسم

Folate

Food and Agriculture

Organization ( FAO )

Food and Nutrition Board

(FNB)

Food Balance

Food Diary

Food Exchange Lists

Food Groups System

Food Guide Pyramid

Food Label

Food pattern

Forced Enteral Feeding

Forearm

Fortified Foods

Four Food Group

Fractures

Frame Size

Frankfurter

Free Fatty Acids

French–Fried Potato

Frozen Yogurt

Fruitarians

Fruit–flavored Yogurt

Fruits and Vegetables Group

Full Liquid Diet

Galactosemia

Galacturonic Acid

Gallbladder Disease

Gallstones

Gangrene

وأكيلوفلاضمح)تالوفلا

(نيسالوفلا

ةعارزلاوةيذغألاةمظنم

ةيذغتلاوءاذغلاةئيه

ءاذغلانزاوت

ةيئاذغةركفم

ةيئاذغلالئادبلامئاوق

ءاذغلاتاعومجمماظن

يمرهلاءاذغلادشرم

يئاذغقصلم

يئاذغجذومن

ةيذغت)ةيرسقةيوعمةيذغت

(بوبنألاب

دعاس

ةمغدمةيذغأ

عبرألاءاذغلاتاعومجم

روسك

مسجلامجح

نمعون)رتروفكنارفقناقن

(قجسلا

نهد)ةّرحلاةينهدلاضامحألا

(قتشم

ةيلقمسطاطبعباصأ

جلثملايدابزلانبل

ةهكافلاويتابن

هكاوفلاةهكنبيدابزلانبل

تاوارضخلاوهكاوفلاةعومجم

ًامامتةلئاسةيئاذغةبجو

بارطضا)ايميسوتكالجلاضرم

(زوتكالجلاضيأيف

كينوروتكالجلاضمح

ةرارملاضرم

ةرارملاتايصح

اني.هبهل
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Heavy Activity

Height–Wrist Circumference

Ratio

Hematocrit

Hematuria

HemeCellulose

Heme–Iron

Hemodialysis

Hemoglobin

Hemorrhage

Hemorrhoid

Hemorrhoidectomy

Hemosiderin

Hemothorax

Hepatic Cirrhosis

Hepatic Encephalopathy

Hepatitis

Hepatotoxicity

Herbicides

Hexane

Hiatal Hernia

High–Density Lipoproteins

(HDL)

High–Fiber Diet

Home Remedies

Homemaker

Homocysteinuria

Honeydew Melon

Hospital Diet

(دهجُم)قاشطاشن

لوطلاىلإمصعملاطيحمةبسن

مدلاايالخةبسن)تيركوتاميهلا

(لماكلامدلايفءارمحلا

لوبلايفمدلاىوتسمعافترا

فايلألانمعون)زوليلسيميهلا

(ةيئاذغلا

يميهديدح

ةيلكلابمدلاليسغ)مدلاةزليد

ةبيرغلاداوملاةلازإلةيعانصلا

(ةماسلاو

(مدلانيتورب)نيبولجوميهلا

فزن

(ضرم)روسابلا

ريساوبلالاصئتسا

روصىدحإ)نيرديسوميهلا

(مسجلايفديدحلانيزخت

ردصلايفمد

دبكلافيلت

أشنملايدبكلاغامدلابارطضا

(مدلايفاينومألاىوتسمعافترا)

(ناقريلا)دبكلاباهتلا

دبكلاممست

ةيبشعتاديبم

(بيذم)ناسكهلا

باجحلاقتف)يوجفلاقتفلا

(زجاحلا

ةفاثكلاةعفترملاتانيتوربوبيللا

(عفانلورتسلوك)

فايلألابةينغةيئاذغةبجو

ةيلزنم(تاجالع)تافاعسإ

لزنملاةبر

ايروينيتسيسوموهلاضرم

نملاماّمش

ىفشتسملايفمّدقتةيئاذغةبجو

Glutathione

Glutathione Reductase

Gluten

Gluten Enteropathy

Gluten Free Diet

Glycemic Index

Glycerol

Glycogensis

Glycolipids

Glyconeogensis

Glycosuria

Goiter

Goitrogens

Goose Meat

Gout

Granulomatous Bowel

Granulomatous Colitis

Grapefruit

Gravity Drip Method

Growth Charts

Gums

Hamburger Bun

Handicaps

Head Circumference

Healthful Diet

Heart Failure

Heartburn

ايالخيفنيتورب)نويثاتولجلا

(ءارمحلامدلا

(ميزنإ)زيتكاديرنويثاتولجلا

(حمقلانيتورب)نيتولجلا

نيتولجلابيوعملالالتعالا

(كايلسلاضرم)

نيتولجلانمةيلاخةيئاذغةبجو

(يركسلابسنملا)ركسلارشؤم

لورسيلج

نيوكت)سسينيجوكيلجلا

(نيجوكيالجلا

تاديبيللا)تاديبلوكويلجلا

(ةيركسلا

نيوكت)سسينيجوينوكولجلا

(زوكولجلا

لوبلايفركسلاروهظ

ةّدغلامخضت)رتيوجضرم

(ةيقردلا

ةّدغلامخضتبّبست)ةقردمداوم

(ةيقردلا

زولامحل

سرقنلاءاد

يبيبحلاءاعمألامروضرم

(نولوقلاباهتلا)جنلوقلا

يبيبحلا

تورفبيرج

ةيبذاجلاريثأتبطيقنتلاةقيرط

ومنتاططخم

فايلألانمعون)غومصلا

(ةيئاذغلا

رجربمهلازبخ

تاقاعإ

سأرلاطيحم

ةيحصةيئاذغةبجو

بلقلالشف

ةدعملامفيفةقرح



715ةيملعلاتاحلطصملاتابث

Hyponatremia

Hypophosphatemia

Hypothalamus

Hypothyroidism

Hypotonic Solution

Hypoxia

Ice Milk

Ideal Weight

lleus

lmitation

Immobilized Patients

Immune Competence

Lymphocytes Antigens

Infection

Infusion

Ingredients

Inherited Metabolic Diseases

Insoluble Fibers

Instill

Insulin Receptors

Insulin Shock

Insuline–Dependent Diabetes

Mellitus (IDDM)

Intermediate– Acting Insulin

Intermediate–Density

Lipoproteins (IDL)

Interview

Intestinal Bypass Surgery

Intestinal Diseases

Intestinal Failure

مدلا

يفروفسوفلاىوتسمضافخنا

مدلا

(سوملاثوبيهلا)داهملاتحت

نومرهزارفإضافخنا

نيسكوريثلا

رتوتلاةصقانليلاحم

يفنيجسكألازيكرتضافخنا

غامدلاايالخ

جلثمبيلح

(بسانملانزولا)يلاثملانزولا

بوحصمديدشصغم)صّولعلا

(ءاعمألادادسناهّدرَمءيقلاب

دلقُم

ةكرحلاوتباثىضرم

ةيعانمةءافك

ةيوافميللاايالخللدضلاتادلوم

(ةباصإ)ىودع

(لاخدإ)بكس

تانّوكم

ةيضيأةيثاروضارمأ

ةبئاذريغفايلأ

ةرطقلئاسلالاخدإ)ريطقتلا

ةيلعافلاطسوتمنيلوسنأ

ةفاثكلاةطسوتمتانيتوربوبيل

ةلباقم

ةيوعملاةيبناجلاةلصولاةحارج

ةيوعمضارمأ

ءاعمألاةردقمدع)يوعملالشفلا

(اهفئاظوءادأىلع

Hospital's Diet Manual

Humulin

Husk

Hydrolysis

Hydrothorax

Hyperammonemia

Hypercholestrolemia

Hyperchylomycronemia

Hyperglycemia

Hyperinsulinemia

Hyperlipidemia

Hyperlipoproteinmia

Hypermetabolic

Hypertension

Hyperthyroidism (Graves

Disease)

Hypertonic Solutions

Hypertriglyceridemia

Hypertrophy

Hypertrophy of the

Mycocardium

Hyperuricemia

Hyperuricosuria

Hypoalbuminemia

Hypogeusia

Hypoglycemia

Hypokalemia

ىفشتسملاتابجومئاوق

يراجتلانيلوسنألا

ةيجراخلاحمقلاةبحةرشق

يئامللحت

يبنجلافيوجتلاءاقستسا

مدلايفاينومألاىوتسمعافترا

يفلورتسلوكلاىوتسمعافترا

مدلا

يفتانوركيموليكلاددععافترا

مدلا

مدلايفركسلاىوتسمعافترا

مدلايفنيلوسنألاىوتسمعافترا

ىوتسمعافترا)ايميديبلربيهلا

(مدلايفنوهدلاوألورتسلوكلا

يفتانيتوربوبيللاىوتسمعافترا

مدلا

ضيألالدعمعافترا

مدلاطغضعافترا

ةدايز)يقردلامّمستلاضرم

(نيسكوريثلانومرهزارفإ

زيكرتلاةدئازليلاحم

يفةيثالثلاتاديرسيلجلاعافترا

مدلا
لل

. -

بلقلاةلض**.هم

يفكيرويلاضمحىوتسمعافترا

مدلا

كيرويلاضمحلالوبلازارفإةدايز

يفنيمويبلألاىوتسمضافخنا

مدلا

قوذتلاةساحفعض

مدلايفركسلاىوتسمضافخنا

يفمويساتوبلاىوتسمضافخنا

مدلا
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Kidney Stone

Kilocalorie (Koal. )

KWashiorkor

Laboratory or Biochemical

Measurements

Lactating Woman

Lacto–Ovo–Vegetarians

Lactose Intolerance

Lactose–Free Formula

Lactovegetarians

Lamb Liver

Laxatives

Lean Food

Lean Meat

LeCithin

Legumes

Lentil

Lethargy

Leucine

Leucocytes

Leukemia

Leukotriene

Liberal Diet

Light Activity

Lignin

Linoleic Acid (18:2)

Linolenic Acid (18:3)

Lipid Emulsion

Lipids

ىلكلاىصح

سايقلةدحو)يرولاكوليكلا

(ءاذغلايفةقاطلا

ضارمأدحأ)روكرويشاوكلا

سصقننمجتانلاةيذغتلاءوس

(نيتوربلا

ةيئايميكلا)ةيلمعملاتاسايقلا

(ةيويحلا

عضرم

ضيبلاونبللاويتابن

زوتكاللالّمحتمدع

زوتكاللانمةيلاخةبجو

نبللاويتابن

فورخلادبك

(ةلهَسُم)ةنّيلُمةيودأ

(نهدلانملاخ)فاصءاذغ

(نهدنودنم)فاصمحل

(رفسفمنهد)نيثيسيللا

تايلوقب

ىرسبلع

(يضرممون)ساعنلا

(يساسأينيمأضمح)نيسويللا

ءاضيبلامدلاايالخ

مدلاناطرس

يقييئايميكبكرم)نيرتوكيللا

(تاباهتلالانم

،ةعونتم)ةّرحةيئاذغةبجو

(ةلماكتمو

فيفخطاشن

(ةيتابنفايلألانمعون)نينجللا

ينهدضمح)كيلونيللاضمح

(يساسأ

كينيلونيللاضمح

نهدلابلحتسم

(ءاذغلاتانّوكمدحأ)تاينهدلا

Intestinal Pseudo –Obstruction

IntraVenous

Intravenous Solutions

Intrinsic Factor

lodine

Iron Rich Diet

Iron Supplements

Irritable Bowel Syndrome

lsoleucine

Isotonic Amino Acids

Isotonic Formula

lsotonic Solution

lymphocyte Count

aw Wiringل

ejunostomyل

ejunostomy Tubeل

ellyل

ouleل

uvenileل

uvenile Diabetesل

Kale

Keratinization

Kernel

Keshan's Disease

Ketoacedosis

Ketones

Ketosis

Kidney Beans

Kidney Pelvis

ءاعمأللبذاكدادسنا

ةدروألاقيرطنع

ةدروألاقيرطنعةلخادمليلاحم

يلخادلماع

(يندعمرصنع)دويلا

ديدحلابةينغةيئاذغةبجو

ديدحلاتامغدم

جّيهتملانولوقلا(رذانت)ةمزالتم

(يبصعلانولوقلا)

ينيمأضمح)نيسويلوزيإلا

(يساسأ

رتوتلاةيواستمةينيمأضامحأ

رتوتلاةيواستمةبجو

رتوتلاةيواستمليلاحم

ةيوافمللاءاضيبلامدلاايالخددع

نيكفلاطبر

مئاصلايفةحتف

مئاصلاىلإةحتفوذبوبنأ

(ةيوعملاةيذغتلاقئارطىدحإ)

يلج

(ةقاطلاسايقلةدحو)لوجلا

ابضلاةلحرم

(لافطألا)ثادحألايركس

تفل

رعشلابيرجدادسنا)نّرقتلا

(نيتاريكلاب

بيصيضرم)ناشيكضرم

(بلقلا

دوجوةجيتنمدلاةضومحةدايز

ةينوتيكلاماسجالا

ةينوتيكماسجأ

مكارتببسبمدلاةضومحعافترا

ةينوتيكلاداوملا

ةيولكايلوصاف

ةيلكلاضوح



717ةيملعلاتاحلطصملاتابث

Malnutrition

Maltose

Mannitol

Manufacturer

Marasmus

Margarine

Mayonnaise

Meal Plans

Measures

Meat and Meat alternates

Group

Meat Exchanges

Meatless alternatives

Medical History

Medical Record

MediCations

Medium–Chain Triglyceride

(MCTا Oi)

Megajoule

Melanin

Menaquinone

Mental Apathy

Metabolic Stress

Metabolic Turnover

Metaloenzymes

Methionine

Mevalonic Aciduria

Microcytic Anemia

Midarm Circumference (MAC)

Midarm Muscle Circumference

(MAMC)

ةيذغتلاءوس

(يئانثلاريعشلاركس)زوتلاملا

لوتينام

عنصملابحاص

ءوسضارمأدحأ)سمسارملا

نيتوربلاصقننمجتانلاةيذغتلا

(ةقاطلاو

نيرجرام

زينويام

(ةيئاذغجذامن)ةيئاذغططخ

سيياقم

تاهباشموموحللاةعومجم

موحللا

موحللالئادب

ةيمحلاريغتارايخ

يبطخيرات

يبطلجس

ةيودأ

ةيثالثلاتاديرسيلجلاتيز

ةطسوتملا

سايقلةدحو)لوجاجيملا

(ةقاطلا

يفةدوجومةغبص)نيناليملا

(دلجلا

(كنيماتيف)نونيوكانيملا

ينهذروتف

يضيأداهجإ

ةيضيأةرود

ةيندعمتاميزنإ

ينيمأضمح)نينوثيملا

(يساسأ

ايروديسأكينولافيملاضرم

ةريغصلامدلاايالختاذايمينألا

عارذلافصتنمطيحم

Liposuction

Lipotrophy

Liquid Diets

Liquid Feeding

List

Lithium (Li)

Liver Cirrhosis

Liver Resection

Lobster

Local Abscess

Long–Acting Insulin

LOW Calorie Food

Low Carbohydrate Diet

Low Cholesterol Food

Low Fat Diet

Low Fat Food

Low Phenylalanin Diet

LOW Protein Diet

Low Sodium Milk

Low–Density Lipoproteins

(LDL)

Low–Residue Diet

Low–Residue Formula

Lunch

Lycopen

Lymphocyte

Lymphoma

Lysine

Mace

Magnesium

Maize

Major Surgery

Malaise

نوهدلاطفش

نقحةقطنميفنهدلانادقف

نيلوسنألا

ةلئاسةيذغت

ةمئاق

(يندعمرصنع)مويثيللا

(دبكلاعّمشت)دبكلافيلت

رحبلادارج

ةيلعافلاليوطنيلوسنأ

تارعسلاليلقءاذغ

تارديهوبركلاةليلقةيئاذغةبجو

لورتسلوكلاليلقءاذغ

نهدلاةليلقةيئاذغةبجو

نهدلاليلقءاذغ

نينالألنيفلاةليلقةيئاذغةبجو

نيتوربلاةليلقةيئاذغةبجو

(راضلورتسلوك)

ةلئاسةيئاذغةبجو

تالضفلاةليلقةيئاذغةبجو

ءادغ

يفنيتوراكلاةغبص)نيبوكيللا

(مطامطلا

ايالخنمعون)ةيوافميللاةيلخلا

(ءاضيبلامدلا

(يساسأينيمأضمح)نيسيللا

بيطلازوج

ةرذ

ىربكةيحارجةيلمع

قيض
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Myoglobin

Nasoduodenal Tube

Nasogastric Tube

Nasopharyngeal Feeding

National Research Council

(NRC)

Natural Cheese

Naturally Occuring Sugar

Nectarin

Neonate

Nephritis

Nephrolithiasis or Renal Caluli

Nephrons

Nephrosis or Nephrotic

Syndrome

Nerve Impulses

Net Protein Utilization (NPU)

Neurologic Disorders

Neurologic System

Neurological Dysphagia

Neurotransmitters

Neutrophil

Newplasm

Niacin or Nicotinic Acid

Nick (Ni)

Nicotinamide Adenine

Dinucleotide (NAD)

Nil Per Oris (N.PO)

Nitrogen Balance

Nitrosamine

(تالضعلانيتورب)نيبولجويملا

يرشعانثالايفنألابوبنألا

(ةيوعملاةيذغتلاقئارطىدحإ)

ىدحإ)يدعملايفنألابوبنألا

(ةيوعملاةيذغتلاقئارط

موعلبلاوفنألابةيذغت

يكيرمألاينطولاثحبلاسلجم

ةيعيبطتايركس

نمعون)نيراتكنلاوأيناقيحرلا

(قاّردلا

ثيدحلفط)ديدجلادولوملا

(ةدالولا

يولكباهتلا

ىلكلاتايصح

يفحيشرتلاتادحو)تانورفينلا

(ةيلكلا

رذانتلا)ةيئالكلاةمزالتملا

(ينورفينلا

ةيبصع(تالايس)تاهّبنُم

نيتوربلانمةدافتسالايفاص

ةيبصعتابارطضا

يبصعزاهج

يبصعلاعلبلارسع

ةيبصعلقاون

مدلاايالخعاونأدحأ)ليفورتينلا

(ةلداعتملاءاضيبلا

(يعيبطريغومن)ثيبخلامرولا

(3بنيماتيف)نيساينلا

(يندعمرصنع)لكينلا

يئانثنيندأديمأنيتوكين

ديتويلكينلا

مفلاقيرطنعءيشلوانتمدع

نيجورتينلانزاوت

(ةنطرسمةدام)نيمازورتينلا

Milk and Milk Products Group

Milk Anemia

Milk Desserts

Milk Exchanges

Milk Shakes

Milk Solids

Milk–Based Formulas

Millets

milliequivalents

Milling

Minerals

Minimum Requirements

Miscellaneous Group

Moderate Activity

Modified Amino Acids

Molasses

Molybdenum ( Mo)

Monohydrose Dextrose

Monosaccharides

Monosodium Glutamate

Morbidity

Mozzarella Cheese

Mucillages

Muffins

Multivitamins

Muscular Tissues

Mushroom

Mustard

Myelin Shaeths

Myocardial Infraction or

Coronarythrombosis

Myocardial lschemia

هتاجتنموبيلحلاةعومجم

بيلحلاايمينأ

بيلحلالئادب

ينبلقوفخم

بيلحلادماوج

اهساسأ(تاجتنم)تابجو

مارجيلملاىفاكم

نحطلاةيلمع

(ءاذغلاتانّوكمدحأ)نداعملا

ايندتاجاح

ةعونتمةيذغأةعومجم

(لدتعم)طسوتمطاشن

ةلدعمةينيمأضامحأ

ىرسبال

(يندعمرصنع)مويندبيلوملا

ءاملايداحأزورتسكد

ةيداحأتايركس

مويدوصلاةيداحأتاماتولج

(ضرملاراشتناةبسن)ةيضَرَملا

اليرازوملانبج

فايلألانمعون)جلسياملا

(ةيئاذغلا

ةحطسمةقيقرةريطف)ةينيفوملا

(ةرّودم

ةبكرمتانيماتيف

مورشملارطف

لدرخ

نيليملافلغ

ةطلجلا/بلقلاةلضعءاشتحا

ةيجاتلا

يفيسابتحإلايعضوملامدلارقف

بلقلاةلضع
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Omega–6 Fatty Acid سن6(

FA)

Onion

Oral Feeding

Oral Glucose Tolerance Test

(OGTT)

Orapharyngeal Disease

Osmolality

Osteitis Fibrosa Cystica

Osteoclasts

Osteodystrophy

Osteomalacia

Osteoblasts

Osteoporosis

Ounce

Oxalate

Oxalate Stones

Oxalic Acid

Oyster

Palm

PanCakes

Pancreatic Enzymes

Pancreatitis

Pancreatoduodenectomy

Pantothenic Acid

Papaya

Paprika

Paraboiled Rice

Parenchymal Disease

Parenteral Nutrition

Parenteral Nutrition Solution

6–اجيمواعوننمينهدضمح

لصب

مفلاقيرطنعةيذغت

يومفلازوكولجلالمحترابتخا

يموعلبيومفضرم

ةيزومسأ

يسيكلايفيللاماظعلاباهتلا

ةمداهةيمظعايالخ

ماظعلانيلضرم

ةينابةيمظعايالخ

(ضرم)ماظعلاةشاشه

(ًامارج30)ةيقوألا

يفبكرم)تالاسكوألا

(تاوارضخلا

تالاسكوألاتايصح

كيلاسكوألاضمح

راحم

ديلاةحار

ةالحمةريطف

سايركنبلاتاميزنإ

سايركنبلاباهتلا

ينثالاوسايركنبللةيحارجةيلمع

رشع

نيماتيف)كينثوتنابلاضمح

(5ب

اياباب

ولحلفلف

قولسمزرأ

يميشنربلاجيسنلايفضرم

يوشحلا

ةيذغتلا)ةيوعملاريغةيذغتلا

(نقحلاب

ةيوعمريغةيذغتلولحم

Non–Dairy Coffee creamer

Non–Insuline–Dependent

Diabetes Mellitus (NIDDM)

Nontropical Sprue

Norepinephrine

Normal Diets

Normal Nutrition

Normal or General or Regular

Diet

Nutmey

Nutrient Density

Nutrition Education Programs

Nutrition Label

Nutrition Norms

Nutrition of Kidney Disease

Nutrition Programs

Nutritional Amblyopia

Nutritional Care Process

Nutritional Quality

Nutritional Rehabilitation

Nutritional Status

Nutritional Supplements

Nutritionists

Nutritive Data Bank

Oat

Obese Person

Obstructive Constipation

Okra

Oligosaccharides

Oliguria

Olives

Omega–3 Fatty Acid سن3(

FA)

ىلعدمتعملاريغيركسلاضرم

نيلوسنألا

ريغةراحلادالبلالاهسإ

(كايلسلاضرم)ةيئاوتسالا

نيريفنيبارون

ماعط)ةيداعةيئاذغتابجو

(داتعملاةدئاملا

ةيعيبطةيذغت

ةيداعةيئاذغةبجو

بيطلاةزوج

ةيئاذغلارصانعلاةفاثك

ةيئاذغلاةفاقثلاجمارب

يئاذغقصلم

ةيئاذغريياعم

ىلكلاضرمةلاحيفةيذغت

ةيذغتجمارب

(ةلوسكلانيعلا)يئاذغلاشمغلا

ةيئاذغلاةياعرلاةيلمع

ةيئاذغةدوج

يئاذغليهأتةداعإ

ةيئاذغةلاح

ةيئاذغتامعدم

ةيذغتلاءاملع

ةيئاذغلارصانعلاتانايبكنب

نافوش

نيدبصخش

يدادسناكاسمإ

راسحنا)زرفملالوبلاةيمكصقن

(لوبلا

نوتيز

3-اجيموأعوننمينهدضمح
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Phlebitis

Phosphatidyl Glycerol

Phosphatidyl Insositol

Phosphatidyl Serin

Phospholipids

Phosphorus ( P)

Phosphotranspherase

Photos

Phylloquinone

Physical or Muscular Activities

Phytate or Phytic Acid

Pie

Pineapple

Pint

Pinto Beans

Pituitary Gland

Pituitary Hormones

Plain

Plain Yogurt

Plants Varieties

Plasma Albumin

Plasma Cholesterol

Plasma Triglyceride

Platable

Plateribs

Pneumonia

Pneumothorax

Polishing

Polycystic Kidney Disease

Polycythemia

ديرولاباهتلا

لورسيلجليديتافسوفلا

(ديبلوفسوف)

لوتيسونيإليديتافسوفلا

(ديبلوفسوف)

نيريسليديتافسوفلا

(ديبلوفسوف)

تاديبلوفسوف

(يندعمرصنع)روفسوفلا

(ميزنإ)زيريفسنارتوفسوفلا

ةيفارغوتوفروص

(كنيماتيف)نونيوكوليفلا

بكرم)كيتيفلاضمح/تاتيفلا

(بوبحلايف

ةولحةريطف

سانانأ

(ًامارج475)تنيابلا

ةطقنمايلوصاف

ةدعاقيف)ةيماخنلاةدغلا

(غامدلا

ةيماخنلاةدغلاتانومره

(صلاخلا)ةداسلا

(ةداسلا)صلاخلايدابزلانبل

تاتابنلافانصأ

امزالبلانيمويبلأ

امزالبلالورتسلوك

امزالبلانوهد

عولضلامحل

ةئرلاباهتلا

يردصحاورتسا

زرألاةرشقةلازإ)ضييبتلا

(ةيجراخلا

سايكألاةدّدعتملاةيلكلاضرم

مدلاايالخددعيفةطرفمةدايز

ءارمحلا

Parenteral Vein Solutions

Parsley

Parsley Flakes

Parsnips

Peach

Peanuts

Pear

PeCans

Pectin

Pediatric Nutrition

Pellagra

Peptic Ulcer

Peptide Bonds

Percent ldeal Body Weight

(%IBW)

PerCentile

Peristalsis

Peristaltic Contraction

Peritonealdialysis

Peripheral Vein

Pernicious Anemia

Peroxides

Persimmon

Pesticides

Petroleum Ether

Phenylalanine

Phenylketones

Phenylketonuria

Phenylketonuria Formulas

يحطسلاديرولابنقحليلاحم

سنودقب

سنودقبلاقئاقر

ضيبأرزج

خوخ

ينادوسلوف

ىرثمك

ناقبلازوج

فايلألانمعون)نيتكبلا

(ةيئاذغلا

لافطألاةيذغت

ارجالبلاضرم

ةيمضهةحرق

ةيديتببطباور

يلاثملامسجلانزوةبسن

ةينيتمةجرد

تاصلقت)ةيجَعمتلاةكرحلا

ناردجيفثدحتةبقاعتمةيدارإال

(ماعطلاكيرحتلءاعمألا

يجَعمتلاتالضعلاضابقنا

مدللينوتيربلاليسغلاةيلمع

(يجراخلا)يحطسلاديرولا

تاذايمينألا)ةثيبخلاايمينألا

(ةمخضتملاءارمحلامدلاايالخ

تاديسكوريب

نوميسربلارمث

ةيرشحتاديبم

(بيذم)يلورتبرثيإلا

ينيمأضمح)نينالألينفلا

(يساسأ

لونيفلاتابكرم

ايروينوتيكلينفلاضرم

لينفلاضيأيفبارطضا)

(نينالأ

ايرونوتيكلينفلاتابجو
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Protein Fat complex

Protein Supplements

Proteins

Protein–Sparing Solutions

Proteinuria

Provitamin A

Proximate Composition

Prunes

Pseudomembranous Colitis

Pudding

Puffed Cereal

Puffed Rice

Puffed Wheat

Pulmonary Disease

Pump Administration

Pumpkin

Pure Vegetarians (Vegans)

Pureed Foods

Pureed Fruits

Purine bases

Pyelonephritis

Pyloric Channel Ulcer

Pyridoxal Phosphate (PLP)

Pyridoxine

Quart

Radiation Therapy

Radish

Radius

Raisin

Ready–to–Eat Cereal

نيتوربلاونهدلادقعُم

نيتوربلاتامعدم

تانّوكمدحأ)تانيتوربلا

(ءاذغلا

نيتوربلاةليلقليلاحم

لوبلايفنيتوربلاىوتسمعافترا

أنيماتيفدلوم

(يئايميك)يبيرقتبيكرت

قوقرب

بذاكلايئاشغلاجنلوقلا

نمةّدَعُمىولح)غندوبلاىولح

،زرألاقيقدو،ضيبلاو،بيلحلا

(ركسلاو،ةهكافلاو

ةخفتنمبوبح

خوفنمزرأ

خوفنمحمق

يوئرضرم

ةخضملابميدقت

(نوصلاخ)تخبنويتابن

ةسورهمةيذغأ

،ةيلغمهكاوف)هكاوفلاهيروب

(ةافصمو،ةسورهمو

نيرويبلادعاوق

ضوحلاوةيلكلاباهتلا

ةيباوبلاةانقلاةحرق

قفارم)نيسكوديريبلاتافسوف

(ميزنإ

(6بنيماتيف)نيسكوديريبلا

(بيلحباوكأ4لداعي)تراوكلا

ىضرمل)عاعشإلابةجلاعملا

(ناطرسلا

لجف

ماهبإ

بيبز

لكاللةزهاجبوبح

Polyphagia

Polysaccharides

Polyunsaturated Fats

Polyunsaturated Fatty Acids

(PUFA)

Popcorn

Portal Blood–Steam

Positive Energy Balance

Post–Operation Diet

Postprandial Glucose

Postprandial hyperglycemia

Potassium ( k)

Potato

Pound

Pregnant Woman

Premature atherosclerosis

Pre–Operation Diet

Pretzel

Process Cheese

Product

Prognostic Nutritional Index

Prolactin

Prophylaxis

Prostacyclin

Prostaglandin

Protamin Zinc Insulin

Protective Food

Protein Efficiency Ratio (PER)

(ماعطلالوانتةرثك)مهتلا

ةدّدعتمتايركس

ةدّدعتمةعبشمريغنوهد

ةعبشمريغةينهدضامحأ

يبابلاديرولاىرجم

بجوملاةقاطلانزاوت

ةيلمعلاءارجإبقعتةيئاذغةبجو

ةيحارجلا

ماعطلادعبامزوكولج

دعبمدلاركسىوتسمعافترا

ماعطلا

(يئاذغرصنع)مويساتوبلا

سطاطب

لطر

لماحةارما

يلوألانييارشلابلصتضرم

ءارجإلبقمّدقتةيئاذغةبجو

ةيحارجلاةيلمعلا

ةروصىلعةحلممتيوكسبةعطق

هفلعكح

عنصُمنبج

.م.مأ

جيللم

يراذنإيئاذغرشؤم

زارفإزفحينومره)نيتكالوربلا

(بيلحلا

ةيئاقوتاءارجإ

عنميبكرم)نيلكيساتسوربلا

(ةيومدلاةطلجلاثودح

مهمبكرم)نيدنالجاتسوربلا

(ةيومدلاةيعوألاضابقنال

نيماتوربلاكنزنيلوسنأ

تاذةيذغأ)ةيقاولاةيذغألا

(ةعفترمةيئاذغةميق

نيتوربلاةءافكةبسن
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Salt Shaker

Salt Substitutes

Saltines

Salty Foods

Saturated Fats

Saturated Fatty Acids (SFA)

Sauce

Sauer Krout

Scallops

School Lunch Programs

Seaweeds

Seborrhoeic Dermatitis

Seeds

Selenium (Si)

Sepsis

Septic Abortion

Serious Medical

Serum

Serving Size

Sesame

Severe Illness

Severe Metabolic Stress

Shank

Shellfish

Short– Acting Insulin

Short Bowel

Shortening

Shoulder

Shrimp

Silicon (Si)

Sirloin

Skinfold Thickness

(ةحلَمَم)ةحالم

حلملالئادب

حلممقيقرتيوكسب

ةحلممةيذغا

ةعبشمنوهد

ةعبشمةينهدضامحأ

ةصلص

(للخمبنرك)توركلا

(رحبلاناطرس)بولاكسإلا

يسردملاءاذغلاجمارب

ةيرحبباشعأ

ينهدلادلجلاباهتلا

روذب

(يندعمرصنع)موينيلسلا

مدلايفةيضرملاايريتكبلا

(مدلانفعت)

ينفعضاهجإ

ةرطختاحارج

(مدلالصم)مريسلا

ميدقتلاةدحو)ةصحلامجح

(ةدحاولا

مسمس

ديدشضرم

ديدشيضيأداهجإ

(اهنميولعلاءزجلا)قاسلا

تايرشق

ةدودحمةيلعافوذنيلوسنأ

ءاعمألارصق

فتك

يربمج

(يندعمرصنع)نوكيليسلا

رقبلاةرصاخمحل

تحتنهدلا(ةّيط)ةقبطكّمش

دلجلا

Recommended Dietary

AlloWance (RDA)

Record

Red Pepper

Reduced Calorie Food

Reduced Cholesterol Food

Refined Bread

Regional Ileitis

Rehydration

Renal Disease

Renal Disease Formulas

Renal Failure

Renal Osteodystrophy

Respiratory Disease

Resting

Resting Energy Expenditure

(REE)

Retina

Retinal

Retinal Equivalents

Retinoids

Rheumatoid Arthritis

Rhubarb

Riboflavin

Ricotta Cheese

Roll Bread

Rule of Thumb

Rye Wafer

Safflower

Sage

Salami

Salmon

ةحرتقمةيئاذغتارّرقم

لجس

رمحألفلف

تارعسلاضفخنمءاذغ

لورتسلوكلاضفخنمءاذغ

(ةلاخنلاعوزنم)رّركمزبخ

يفئافللاوضعلاباهتلا

ايالخلاىلإءاملاةداعإ

(ةهامإلا)

ىلكلاضرم

يولكلالشفلاتابجو

يولكلشف

يولكلاماظعلاةيذغتءوسضرم

يسفنتلازاهجلاضرم

ةحار

ةحارلاءانثأىفةكلهتسمةقاط

نيعلاةيكبش

(أنيماتيف)لونتيرلا

لانيترلاتاتفاكم

يفأنيماتيفروص)تاديونتيرلا

(ةيناويحلاةيذغألا

يمزيتامورلالصافملاباهتلا

(ةاثيرلا)

دنوار

(2بنيماتيف)نيفالفوبيرلا

اتوكيرلانبج

لوماصلازبخ

ديلاماهبإةدعاق

ةشهلارادواجلاتيوكسبقئاقر

مطرق

ةيمريملا

هبشييئاذغجتنم)يمالسلا

(قجسلا

نوملس
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Starch

Starchy Vegetables

Starvation

Steatorrhea

Sterols

Stock

Stoma or Ostomy

Stress

Structure of Esophagus

SubClavian Vein

SubCutaneous

Suction

Sulfites

Sulfur (S )

SummerSquash

SuperiorVena Cava

Supplement

Surface Area

Surgical Illnesses

Sweet Potato

SWeets

Sympathetic nervous System

Systolic Pressure

Table Foods

Tangerine

Tannic Acid

Tarragon

Teaching Aids

Teenagers

Tenderloin

Testosterone

Tetany

Tetrahydrofolic Acid (THFA)

or (TH4)

ةيوشنتاوارضخ

ديدشعوج

ينهدلا(لاهسإلا)طّوغتلا

(زاربلايفنهدلاةرثك)

(قتشمنهد)تالوريتسإلا

ةيغامدةتكس

ةحتف

داهجا

ءيرملادادسنا

يوقرتلاتحتديرولا

دلجلاتحت

بحتببس

تيتيربك

(يندعمرصنع)تيربكلا

يفيصعرق

يولعلافوجألاديرولا

ميعدت

ةيحطسةحاسم

ةيحارج(ضارمأ)تالالتعا

ةولحسطاطب

تايلحم

يواتبمسيبصعزاهج

ضابقنالاطغض

ةدئاملاةيذغأ

يفسوي

كناتلاضمح

(راهبلانمعون)نوخرطلا

ميلعتتاودأ)ةيميلعتلئاسو

(ةيئاذغلاةفاقثلل

تاقهارم

ةرصاخلامحلنمةيرطةعطق

(ةروكذلانومره)نوريتسوتستلا

الل

جيلسل

يعابرلاكيلوفلاضمح

نيجورديهلا

Small Bowel Resection

Snacks

Small Bowel Resection

Snacks

Sodium ( Na )

Sodium BiCarbonate

Sodium Carbonate

Sodium Hydroxide

Sodium Nitrate

Sodium Restricted Diet

Sodium Saccharin

Sodium Sulfate

Sodium–Free Food

Soft Diets

Soft or Light Diet

Solid Foods

Sorbitol

Sorrel

Soy Protein

Spasmic Constipation

Spastic or Mucous Colitis

Spasticity

Specific Dynamic Effect

(SDE)

Sphingomyelin

Spices

Spinal Cord

Standard Diets

Standard Formulas

Standard Formulations

Standards of Identity

Staple Foods

ءاعمألانمءزجلاصئتسا

ةقيقدلا

ةفيفخةيذغأ

ءاعمألانمءزجلاصئتسا

ةقيقدلا

(يندعمرصنع)مويدوصلا

مويدوصلاتانوبركيب

مويدوصلاتانوبرك

مويدوصلاديسكورديه

مويدوصلاتارتن

مويدوصلاةدودحمةبجو

مويدوصلانيراكس

مويدوصلاتاتيربك

مويدوصلانملاخءاذغ

ةفيفخةيئاذغتابجو

ةفيفخةيئاذغةبجو

ةبلُصةيذغأ

لوتيبروس

(راهبلانمعون)ضامخلا

ايوصلالوفنيتورب

يصلقتكاسمإ

نولوقلا)جّيهتملانولوقلا

(يبصعلا

(جنشت)شاعترا

ءاذغلليعونلايكيمانيدلاريثأتلا

نوهدلانمعون)نيلياموجنفسلا

(ةرفسفملا

تاراهب

يكوشلبح

ةيسايقةيئاذغتابجو
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Transketolase

Transplantation

Transulfurase

Triceps Skinfold (TSF)

Triglycerides

Tri–Idothyronine

Tripe

Tropical Climate

Truma

Trypsin Inhibitor

Tryptophan

Tube Feeding

Tuberculosis

Tumor

Turnip

UlCerative Colitis

Ultracentrifugation

Ultralente

Unconsciousness

United States Recommended

Dietary Allowances

(U.S.RDA)

Unsaturated Fatty Acid (UFA)

Uremia

Uric Acid

Urinary Urea Nitrogen (UUN)

Vagotomy

Valine

Values Ranges

Vanadium (V)

Vanilla WWafer

(ميزنإ)زيلوتيكسنارتلا

يحاوضعةعارز

(ميزنإ)زيريفلسسنارتلا

تحتنهدلا(ةّيط)ةقبطكّمش

عارذلايفدلجلا

ةيثالثتاديرسلج

دحأ)دويلايثالثلانينوريثلا

(ةيقردلاةّدغلاتانومره

شركلامحل

يئاوتساخانم

جيسنوأوضعيفةباصإ

نيسبرتلاميزنإتاطبثم

نافوتبرتلا

(يساسأ

بوبنألابةيذغت

(ضرم)لشل

مرو

تفل

يحّرقتلانولوقلاباهتلا

(جنلوقلا)

ةعرسلاقئافيزكرمدرط

دمألاةليوطةيلعافوذنيلوسنأ

يعولانادقف/يعواللاةلاح

اهبىصومةيمويةيئاذغتارّرقم

ةدحتملاتايالولل

ةح

ىنيماضمح)

ةعبشمريغةينهدضامحأ

مدلايفايرويلاىوتسمعافترا

(كيرويلا)كيلوبلاضمح

لوبلاايروينيجورتين

مهبملابصعلاعطق

(يساسأينيمأضمح)نيلافلا

ميقلاىدم

(يندعمرصنع)مويدانافلا

ةشهةقيقرتيوكسبةعطق

الينافلاب

Therapeutic Diet

Therapeutic Nutrition

Thermogenic Effect of Food

Thiamin

Thiamine Pyrophosphate

(TPP)

Thirst

Threonline

Thrombophlebitis

Thrombosis

Thromboxan

Thumb

Thyme

Thyroid Gland

Thyroxine

Tin (Sn )

Tocopherol

Tofu (Soybean Curd )

Tonsillectomy

Tooth Decay (Dental Caries)

Total Iron–Binding Capacity

(TIBC)

Total Parenteral Nutrition

(TPN)

Toxin Goiter

Tracheostomies

Traditional Diet

Transaminase

Transferrin

Transferrin Saturation

ةيجالعةيئاذغةبجو

ةيجالعةيذغت

ءاذغلانعئشانيرارحريثأت

(بنيماتيف)نيمايثلا

قفارم)تافسوفوريبنيمايثلا

(ميزنإ

(أمظلا)شطعلا

ينيمأضمح)نينويرثلا

(يساسأ

يرثختلاديرولاباهتلا

ةيومدةطلج

دعاسيبكرم)ناسكوبمورثلا

(مدلارثختىلع

ديلاماهبإ

(رتعسلا)رتعزلا

ةيقردةّدغ

تانومرهدحأ)نيسكوريثلا

(ةيقردلاةدغلا

(يندعمرصنع)ريدصقل

(ـهنيماتيف)لوريفوكوتلا

(ايوصلالوفةراثخ)وفوتلا

نيتزوللالاصئتسا

نانسألاسّوست

ديدحلابطابترالاةعسيلامجإ

ماسريتوج

ةيئاوهلا

ةيديلقتةيئاذغةبجو

(ميزنإ)زينيمأسنارتلا

لقاننيتورب)نيريفسسنارتلا

نيريفسنارتلاعبشت
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Watermelon

Waters

Weeks Menus

Weighed Food Records

Warm–Up Exercises

Wheat Germ

Whey

White Rice

Whole Grain

Whole Protein

Wrist Circumference

Xanthin Oxidase

Xanthomas

Xerophthalmia

Yam or Sweet Potato

Zinc (Zn )

ZuCChini

(بَحَبَحلا)خيطبلا

(ءاذغلاتانّوكمدحأ)ءاملا

ةيعوبسألاماعطلامئاوق

نوزوملاءاذغلاتالجس

لبق(نيخستلا)ءامحإلانيرامت

نيرمتلاءدب

حمقلانينج

ضيبأزرأ

ةلماكبوبح

لماكنيتورب

ديلامصعمطيحم

(ميزنإ)نيثنازلازيديسكأ

مسجلاءازجأضعبيفثيبخمرو

(ءارفصلاماروألا)

ةمحتلمفافج)ايمالافوريزكألا

(نيعلا

(اطاطب)ةولحسطاطب

(يندعمرصنع)نيصراخلا

يفيصعرق

Vascular Disorders of the

Extremities

VaSOConstrictor

Veal Meat

Veins

Venules

Very Light Activity

Very Low–Density Lipoproteins

(VLDL)

Vicin

Villi

Visceral Protein

Vitamin Precursors

Vitamins

Volum Restricted Formula

WWaffle

Walnuts

يياييريييياي

ةيفرطلاةيومدلاةيعوألاضارمأ

ةيومدلاةيعوألاقيضت.-

(نييارشلا)

لجعلامحل

ةقيقدةدروأ

ًادج

نيسيف

لخاددجوتبيكارت)تالمخلا

(ءاعمألاناردج

نيماتيفدلوم

تانّوكمدحأ)تانيماتيفلا

(ءاذغلا

ةريغصةبجو

(ةكعك)لفولا

روج



.يوناثلاوطسوتملاويئادتبالاهميلعتىقلتوأشنثيح،ـه١٣٧٥ماعةرونملاةنيدملاخيبدلولاق

كلملاةعماجنمةيعارزلامولعلاخيبفرشلاةبترمعمسويرولاكبلاةجردىلعلصحيتلا

.ه١٣٩٧ماع(اقباسضايرلاةعماج)دوعس

ىلإثعتبامث،دوعسكلملاةعماج–ةعارزلاةيلك–ةيذغألامولعمسقباًديعمنيعلك

.(هاروتكدلاوريتسجاملا)يلاعلاهميلعتلامكإلةيكيرمألاةدحتملاتايالولا

–انوزيرأةعماجنم(FoodScience)ةيذغألامولعخيبريتسجاملاةجردىلعلصحيتلا

.ـه١٤٠١ماعةيكيرمألاةدحتملاتايالولابناسوت

مولعصصخت)(NutritionalScience)ةيذغتلاملعخيبهاروتكدلاةجردىلعلصحيتلا

.ـه١٤٠٤ماعةيكيرمألاةدحتملاتايالولابناسوت–انوزيرأةعماجنم(ةيذغتوةيذغأ

ةعماج–ةعارزلاةيلكبةيذغألامولعمسقباًدعاسماذاتسأثاعتبالانمهتدوعدعبنيعلك

.دوعبسيكلملا

هلمعلالخه١٤١٤ماعذاتسأةجردىلإمث،ـه١٤٠٩ماعكراشمذاتسأةجردىلإيقرلك

ءايحألامسقبةيذغتلاوةيذغألامولعلاذاتسأنيعو،ـه1416ماعةبيطةعماجىلإلقتنايتلا

.مولعلاةيلكب

.ةبيطةعماجببصانملانماًريثكلغش(7

.ه١٤٢٢نمًءادتبابرعملاعادبإلاولامعأللةعماجلاليكو(2)



.ه١٤٢٥نمًءادتباىملعلاثحبلاديمع(7

ةيرادإلانوؤشلاىلعماعلافرشملاونيفظوملاوسيردتلاةئيهءاضعأنوؤشديمع(7

.ـه١٤٢٩نمًءادتباةيلاملاو

اهجراخوةكلمملالخادةصصختمةيملاعتالجمةباًروشنمًاثحب٢٠نعلقيالامهلناك

مييقتلاو،(نيسكوتالفألامومس)ةيرطفلامومسلاوةيذغألاةدوجةبقارمتالاجمخيب

.اهريغوةديدجةيئاذغتاجتنمريوطتو،يئاذغلاحسملاو،ةيذغألليجولويبلا

(ةيئاذغلاتابجولاطيطخت)و(ناسنإلاةيذغتتايساسأ)اهنمبتكلانماًريثكفلألك

.(يحصلاةقاشرلاميجر)و(ركسلاةجلاعملءاذغلا)و(نييضايرلاةيذغت)و

ةعماج،ةعارزلاةيلكبيعارزلاداشرإلازكرمعمنواعتلابةيداشرإلاتاروشنملانمريثكهلترا

مسقلبقنمةمدقملاتارودلابةصاخلاةيملعلاتاركذملانماًريثكّدعأو،دوعسكلملا

.دوعسكلملاةعماجبرمتسملاميلعتلاوعمتجملاةمدخزكرمعمنواعتلابةيذغألامولع

ىلإةفاضإ،ةينقتلاومولعللزيزعلادبعكلملاةنيدمنممعدمثحبعورشمخيبكراشيتلا

.ةنيدملانماهليومتفدهبنيثحابلانمةمدقملاوةحرتقملاتاعورشملامييقتبهمايق

.دوعسكلملاةعماجبةيذغألامولعمسقبريتسجاملالئاسرنمريثكىلعفرشأيتلا

ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملالخادةدوقعملاةيملعلاتاودنلاوتارمتؤملانمريثكخيبكراشيتلا

.اهجراخو

لثم،ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملالخادةدوقعملاتاودنلانمريثكميظنتودادعإخيبكراشيتلا

ةودنلاو،ةيذغألالوادتونيزختولقنةودنو،ةيذغتلاوءاذغللىلوألاةيدوعسلاةودنلا

ءاذغللةيناثلاةيدوعسلاةودنلاوةيمحملاتويبلانيبةعارزللىلوألاةيدوعسلاةيملعلا

.ةيذغتلاو

.ةيلودلاوةيلحملاةيملعلاتايعمجلانمريثكخيبوضعلاق

ةعماجلالخادةددعتملاناجللاويملعلاسلجملاومسقلاوةيلكلاسلاجمخيبكراشيتلا

.اهجراخو



ةيجالعلاةيذغتلا

ىظحتيتلامولعلانمحبصأةيذغتلاملعنإ

ةيذغتلانالكلذو،ضيرملاوميلسلاصخشلامامتهاب

هللانذإب-لوألاعافدلاطّخدعُتةنزاوتملاةحيحصلا

ضارمألانمةياقولاوةحصلاىلعظافحلل-لجوزع

.ءافشلاو

ةيجالعلاةيذغتلابمامتهالادازةريخألاةنوآلاخيبو

ضارمالانمريثكنمءافشلاخيبءاذغلامادختساو

،هيلعًءانبو،ضارمألابةباصإلانمةركبملاةياقولاو

نمديزمبةيجالعلاةيذغتلاةمدقتملالودلاتلوأدقف

وأيئاودلاجالعلابمامتهالانعلقياليذلامامتهالا

.يحارجلاجالعلا

اهكلفخيبباتكلااذهرودييتلاةيجالعلاةيذغتلاو

àبىضرملاىلإةلدعمةيئاذغتابجوميدقتىلإفدهت

،ةيحصلامهتلاحعممءالتت،اهجراخوأتايفشتسملا

ّدحيكلذو،ةيئاذغلارصانعلانممهتاجاحبمهدوزتو

تافعاضملمهضرعتنمو،ةيحصلامهتلاحروهدتنم

ةيذغتلانإف،كلذىلعةوالعو،مهئافشبلّجعيو،ضرملا

،ضيرملامسجءازجأضعبةحارىلإفدهتةيجالعلا

هريغواذهلو...يمضهلازاهجلاوأةيلكلاوأدبكلاك

يتلابتكلاةميقرهظتو،ةيجالعلاةيذغتلاةيمهأنمكت

.اهنمدحاوباتكلاكلذو،اهنعثدحتت

وذباتكلااذهنأىلإهيبنتلانمدبالانهنمو

:ةيوعملاريغوةيوعملاةيذغتلاتاقيبطتو،يميلعتعباط

طيطختو،ةفلتخملاضارمأللةيئاذغلاةجلاعملاو

نودىضرملانماهقيبطتيغبنيالهبةدراولاتابجولا

فرعأمهنأل،ةيذغتلايصتخموءابطألاىلإعوجرلا

تاراهملامهيدلو،هلةبسانملاءاذغلاةيمكوةيعونب

.ةبولطملاةيبطلا
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ا
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ةيذغتلا-ةيذغألابجالعلا:باتكلاعوضوم

9

ةضيوعنيسحنسحنبماصعروتكدلاذاتسألا

دلو. ـها"\/هماعةرونملاةنيدملاتنيب

مولعلانيبفرشلاةبترمعمسويرولاكبلاةجردىلعلصح

ماع(اقباسضايرلاةعماج)دوعسكلملاةعماجنمةيعارزلا

.ـه١٢-١/

كلملاةعماج–ةعارزلاةيلك–ةيذغألامولعمسقباديعمنيع

هميلعتلامكإلةيكيرمألاةدحتملاتايالولاىلإثعتبامث،دوعس

يلاعلا(. هاروتكدلاوريتسجاملا)

Food)ةيذغألامولعخيبريتسجاملاةجردىلعلصح

Science)ةدحتملاتايالولابناسوت–انوزيرأةعماجنم

.ـه١،١٤ماعةيكيرمألا

Nutritional)ةيذغتلاملعخيبهاروتكدلاةجردىلعلصح

Science)(ةيذغتوةيذغأمولعصصخت)ةعماجنم

.ـه14.4ماعةيكيرمألاةدحتملاتايالولابناسوت–انوزيرأ

مولعمسقبادعاسماذاتسأتاعتبالانمهتدوعدعبنيع

ةيذغألا. دوعسكلملاةعماج–ةعارزلاةيلكب

ةجردىلإمثـها:**ماعكراشمذاتساةجردىلإيقر

مسقنيبسيردتةئيهوضعهلمعلالخـه1414ماعذاتسأ

.دوعسكلملاةعماجبةيذغألامولع

ةيذغألامولعلاذاتسأنيعوـه1416ماعةبيطةعماجىلإلقتنا

ةعماجلاليكو:اهنم،بصانملانمديدعلالغشوةيذغتلاو

سيردتلاةئيهءاضعأنوؤشديمعويبرعلاعادبإلاولامعألل

..ةيرادإلاوةيلاملانوؤشلاىلعماعلافرشملاو،نيفظوملاو

ةصصختمةيملاعتالجميفةروشنمًاثحب،نعلقيالامهل

. مومسلاوةيذغألاةدوجةبقارمتالاجمنيباهجراخوةكلمملالخاد

ةيذغألليجولويبلامييقتلاو(نيسكوتالفألامومس)ةيرطفلا

حسملاو. اهريغوةديدجةيئاذغتاجتنمريوطتويئاذغلا

(ناسنإلاةيذغتتايساسأ)اهنمبتكلانماريثكفلأ

ءاذغلا)و(نييضايرلاةيذغت)و(ةيئاذغلاتابجولاطيطخت)و

.(يحصلاةقاشرلاميجر)و(ركسلاةجلاعمل
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