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األخ القارئ العزيز،،

نحاول قدر املس��تطاع أن نص��ل إىل املعلومة الطبية الدقيقة 
لنقلها إليك عرب مجلتك )الصحة و الس��كري( ولكل مناس��بة 
مقالته��ا التي تتالءم مع أهميتها. ففي بضعة أيام س��يطالعنا 
شهر رمضان الكريم مبا يعني من بركات و روحانيات و رجوع 
كام��ل إىل الله و عبادت��ه و التقرب إليه ولكن بعض العادات 
التي من املمك��ن أنها كانت تخدم غرضاً اجتامعياً ش��ّوهت 
قدسية هذا الشهر فأصبح شهر الوالئم و التخمة و التبذير يف 
األكل و الرشب و انحرصت مالمح العبادة الحّق يف ش��كليات 
تعكرها عادات سيئة من اإلفراط و التفريط، ولذا وجدنا من 
واجبن��ا أن يكون هذا العدد خاصاً مبوضوع البدانة بش��ّقيها: 
زيادة الوزن و السمنة املفرطة التي نهى الله عنها حيث قال 
ع��ز و جّل يف محكم كتابه: »َيا َبِني آَدَم ُخ��ُذوا ِزيَنَتُكْم ِعنَد 

ُبوا َوَل تُْسُِفوا ِإنَُّه َل ُيِحبُّ اْلُمْسِِفنَي« سورة األعراف )31( هذا ما جاء يف  ُكلِّ َمْسِجٍد َوُكُلوا َواْشَ
القرآن الكريم معززاً بكثري من األحاديث نخترصها بحديث س��يد الخلق حيث قال: )ما مأل ابن 
آدم وعاء رشاً من بطنه، بحسب ابن آدم لقيامت يقمن صلبه، فإن كان البد فاعالً فثلث لطعامه 

وثلث لرشابه وثلث لنفسه(.

هذا منهاج اإلس��الم الذي حّذر من السمنة التي أصبحت اليوم من الكوارث االقتصادية العاملية 
فقد أشار تقرير ماكنيس لعام 2014م إىل أن كلفة السمنة وما تسببه من أرضار و أمراض يفوق 
اثنني من الرتليونات )2 ترليون دوالر( وال ينافسها يف الكلفة اإلنسانية واالجتامعية و االقتصادية 
غري  القتل و الحروب و التدمري التي تش��نها ال��دول القوية عىل الضعيفة و األمم املتخلفة التي 
تس��ودها الحروب و املش��احنات ب��ني أبناء العرق الواح��د و الدين الواح��د و الثقافة الواحدة 
و الحض��ارة اإلنس��انية، و من ه��ذا املنطلق فقد رأينا أن نطرح موضوع الس��منة يف عدد خاص 
مبناس��بة ش��هر رمضان الكريم ليكون مقدمة إلخراجه يف كتاب كام عملنا يف العدد السابق الذي 
حمل عنوان )الغدة الدرقية و أمراضها(. متمنني أن يكون هذا العدد فيه الفائدة الكافية، راجني 
م��ن كل قرائنا تزويدن��ا بتعليقاتهم و نصائحهم يف االضافة أو الح��ذف و التغيري ليكون الكتاب 

باملستوى املرجو. 

والله من وراء القصد،،

بروفسور كامل العجلوني
 رئيس المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة

املقدمة
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 أبارك للقراء األعزاء بحلول هذا الشهر العظيم سواء كانوا 
سكريني أو غري سكريني ، فهو شهر الربكة واإلحسان أعاده 
الله عىل هذه األمة وهي يف وضع أحسن من وضعها الذي 
وحتى   ، مبستقبلها  أعداؤها  يتحّكم  كاريث  حد  إىل  وصل 
الكفر  بيد  أصبح  املادي  غناها  كل  ورغم  اليومي  قوتها 
والطغيان وأضحت دون مقومات الحياة ناهيك عن الذّل 
واملهانة تلحق بنا وباستمرار فاألمر بات ليس أمرها والتدبري 
ليس تدبريها، وهذا الخذالن والوضع املزري نتيجة حتمية 
َها الَِّذيَن  لتخّلينا عن الله ومل نعد نذكر اآلية الكرمية »َيا أَيُّ
أَْقَداَمُكْم«سورة  َوُيَثبِّْت  َينُصُْكْم  اللََّه  وا  َتنُصُ إِن  آَمُنوا 
ما  يغري  ال  الله  »إن  أخرى  آية  عن  وغفلنا   ، آية7  محمد 
بقوم حتى يغريوا ما بأنفسهم«سورة الرعد آية 11 صدق 

الله العظيم.

 أكتب هذه املقدمة و رمضان عىل األبواب، ويتأثر بالصيام 
كثري من املرىض سلباً دون معرفتهم ، ويف كثري من األوقات 
لعناد  أو  الرشعية  األحكام  يف  جهلهم  أو  أطبائهم  لتزمت 
حديث  ونسينا  الورع  بحكم  ال  التقاليد  بحكم  املرىض 
يَن أََحٌد  يَن ُيْسٌ ، َوَلْن ُيَشادَّ الدِّ الحبيب املصطفى: ) إِنَّ الدِّ
ِباْلَغْدَوِة  َواْسَتِعيُنوا   ، وا  َوأَْبِشُ َوَقاِرُبوا  ُدوا  َفَسدِّ  ، َغَلَبُه  إاِلَّ 
البخاري )39( ومسلم  ْلَجِة ( رواه  الدُّ ِمَن  ٍء  َوَشْ ْوَحِة  َوالرَّ

.)2816(

 فلنبدأ بالقول إن صوم رمضان فرض من الفروض ، وهو 
عبادة من العبادات ، والعبادات يف الدين اإلسالمي العظيم 
فائدة  نرجو  ال  لله  طاعًة  إمتامها  فعلينا  تعلل،  وال  تربر  ال 
جسمية يف الدنيا و إمنا هي خالصة لوجهه – فالصالة فرض 
والخنزير  نظافة  وليس  فرض  والوضوء   ، رياضة  وليست 
غريها  أو  الوحيدة  الدودة  عىل  يحتوي  ألنه  ليس  محرم 
االنصياع  وعلينا  الدودة-  بنفس  مصاب  والسمك  فالبقر 
لكل هذه الفروض دون تربير وال تعليل ألنه بسقوط العلة 
يسقط الحكم و مثل ذلك تحريم الخمر وتربيره السكر ، 
وإذا  فالعنب حالل  أصبح حالالً  الصفة  ذهبت هذه  فإذا 
وإن  احتساؤه حراماً  أصبح  إىل خمر مسكر  تحول عصريه 
تحول إىل خل غري مسكر أصبح حالالً، وال مانع بل حّض 

الدين عىل التفكري والتأمل بخلق الله وأوامره.

لنعود للصيام فآية الصيام من اآليات املحكامت 

َعَل  ُكِتَب  َكَم  َياُم  الصِّ َعَلْيُكُم  ُكِتَب  آَمُنواْ  الَِّذيَن  َها  أَيُّ َيا 
ْعُدوَداٍت  مَّ أَيَّاًما   )183( َتتَُّقوَن  َلَعلَُّكْم  َقْبِلُكْم  ِمن  الَِّذيَن 
أَُخَر  أَيَّاٍم  ْن  مِّ ٌة  َفِعدَّ َسَفٍر  َعَل  أَْو  ِريًضا  مَّ ِمنُكم  َكاَن  َفَمن 
َع َخْيًا  َوَعَل الَِّذيَن ُيِطيُقوَنُه ِفْدَيٌة َطَعاُم ِمْسِكنٍي َفَمن َتَطوَّ
َفُهَو َخْيٌ لَُّه َوأَن َتُصوُمواْ َخْيٌ لَُّكْم إِن ُكنُتْم َتْعَلُموَن)184( 
َوَبيَِّناٍت  لِّلنَّاِس  ُهًدى  اْلُقرْآُن  ِفيِه  ُأنِزَل  الَِّذَي  رََمَضاَن  َشْهُر 
ْهَر َفْلَيُصْمُه َوَمن  َن اْلُهَدى َواْلُفرَْقاِن َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الشَّ مِّ
ْن أَيَّاٍم أَُخَر ُيِريُد اللَُّه ِبُكُم  ٌة مِّ َكاَن َمِريًضا أَْو َعَل َسَفٍر َفِعدَّ
اللََّه  ُواْ  َوِلُتَكبِّ َة  اْلِعدَّ َوِلُتْكِمُلواْ  اْلُعْسَ  ِبُكُم  ُيِريُد  َواَل  اْلُيْسَ 
َعَل َما َهَداُكْم َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن )185(َ وإَِذا َسأََلَك ِعَباِدي 
اِع إَِذا َدَعاِن َفْلَيْسَتِجيُبواْ  َعنِّي َفإِنِّ َقِريٌب أُِجيُب َدْعَوَة الدَّ
ِل َوْلُيْؤِمُنواْ ِب َلَعلَُّهْم َيْرُشُدوَن سورة البقرة اآليات )-186

)183

   

إذا تّدبرنا هذه اآليات بكل يس وسهولة نستنبط األحكام 
التالية :

قبلنا . 1 من  الذين  عىل  كتب  كام  فرضاً  الصيام  كتب 
أياماً معدودات لعلكم تتقون: ليس لشفاء من مرض 
أو سبب دنيوي ، وهنا ترى من شهر رمضان موساًم 
للمعدة  اسرتاحة  من  الجسدية  الصيام  فوائد  إلعالن 
يستدلون  من  أكرث  وما   ، الرسطان  من  الشفاء  حتى 
بآراء علامء )مجهولني( من الغرب والرشق إلثبات ما 
يدعون وكأّن قول عامل غريب أو رشقي حجة يف حكم 
يريح  للتقوى ال يشفي من مرض وال  فالصيام   ، الله 
املعدة ، فاملعدة عضو عامل طيلة الحياة ال يسرتيح 

بصيام وال يعمل فقط بأكل. 

رخصة . 2 وهي  واملسافر  للمريض  الرخصة  الله  أعطى 
أو  قدرة  أو  وتعب  بنصب  لتربيرها  حاجة  ال  ربانية 
طاقة فالرسول وأصحابه كانوا يتمّتعون بهذه الرخصة 

عند نّية السفر ال عندما يصلون حّد التعب.

 صيام المرضى في رمضان

بين الرخصة والموانع
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يستطيعون . 3 ممن  واملسافر  املريض  لغري  الخيار  ترك 
الصيام  بعد حدود السعة ) ألن األصل بالتكليف هو 
السعة » الَ ُيَكلُِّف الّلُه َنْفًسا إاِلَّ ُوْسَعَها لََها َما َكَسَبْت 
َوَعَلْيَها َما اْكَتَسَبْت َربََّنا الَ ُتَؤاِخْذَنا إِن نَِّسيَنا أَْو أَْخَطأَْنا 
ا َكاَم َحَمْلَتُه َعىَل الَِّذيَن ِمن  َربََّنا َوالَ َتْحِمْل َعَلْيَنا إِْصً
ْلَنا َما الَ َطاَقَة لََنا ِبِه َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر  َقْبِلَنا َربََّنا َوالَ ُتَحمِّ
اْلَكاِفِريَن  اْلَقْوِم  َعىَل  َفانرُصَْنا  َمْوالََنا  أَنَت  َوارَْحْمَنآ  لََنا 
« سورة البقرة آية 286 ولكن بصعوبة أن يصوموا أو 

يفطروا وأّكد عىل أفضلية الصيام.

ثم عادت اآلية رقم 185 من سورة البقرة: » َوَمن َكاَن . 4
ْن أَيَّاٍم أَُخَر ُيِريُد الّلُه ِبُكُم  ٌة مِّ َمِريًضا أَْو َعىَل َسَفٍر َفِعدَّ
ُواْ  َولُِتَكربِّ َة  اْلِعدَّ َولُِتْكِمُلواْ  اْلُعرْسَ  ِبُكُم  ُيِريُد  َوالَ  اْلُيرْسَ 
تربير  وهذا  َتْشُكُروَن«  َولََعلَُّكْم  َهَداُكْم  َما  َعىَل  الّلَه 

إلهي إلباحة اإلفطار للمريض واملسافر.

من  أّما  به،  األذى  الصيام  ُيلحق  ال  ملن  كلها  األحكام  هذه 
الرضر  ُيلحق  صيامهم  أن  املتواتر  والطب  العلم  أثبت 
من  منعهم  عىل  الفقهاء  أجمع  فقد  وأجسامهم  بصحتهم 
سيعود  كان  إذا  الحرام  درجة  إىل  الصيام  ووصل  الصيام 
بالرضر الذي يؤدي إىل املوت فام هي األمراض التي أصبحت 

شائعة بني الناس ومُينع الصيام معها:

الفشل الكلوي.. 1

قصور الدورة الدموية وتصّلب رشايني القلب والدماغ.. 2

السكري الذي يرافقه بعض املضاعفات:. 3

)وليس  كلوي  قصور  من  يعاين  الذي  السكري  مريض 
بالرضورة فشل كلوي(

مريض السكري الذي يعاين من جلطات قلبية أو دماغية.

نزيف  مثل  السكري  مضاعفات  من  العيون  يف  إصابة  ج�. 
العني وغريها.

مريض السكري الذي يحتاج ضبط السكر إىل حقن األنسولني 
عدة مرات.

مريض السكري الذي يتعرّض للدوخة والسقوط يف كثري من 
الحاالت )حاالت هبوط السكر املتكررة(.

وانظروا عظمة اإلسالم يف التكليف:

َما  َوَعَلْيَها  َكَسَبْت  َما  َلَها  ُوْسَعَها  إاِّل  َنْفًسا  اللَُّه  ُيَكلُِّف  »ال 
اْكَتَسَبْت َربََّنا ال ُتَؤاِخْذَنا إِْن َنِسيَنا أَْو أَْخَطْأَنا َربََّنا َوال َتْحِمْل 

ْلَنا  ا َكَم َحَمْلَتُه َعَل الَِّذيَن ِمْن َقْبِلَنا َربََّنا َوال ُتَحمِّ َعَلْيَنا إِْصً
َما ال َطاَقَة َلَنا ِبِه َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر َلَنا َواْرَحْمَنا أَْنَت َمْوالَنا 

فَانْصُْنَا عَلَ الْقَوْمِ الْكَافِرِين« سورة البقرة آية  )286(

أَن  أََراَد  ِلَمْن  َكاِمَلنْيِ  َحْوَلنْيِ  أَْوالََدُهنَّ  ُيرِْضْعَن  »َواْلَواِلَداُت 
ُيِتمَّ الرََّضاَعَة َوعَل اْلَمْوُلوِد َلُه ِرزُْقُهنَّ وَِكْسَوُتُهنَّ ِباْلَمْعُروِف 
اَل ُتَكلَُّف َنْفٌس إاِلَّ ُوْسَعَها اَل ُتَضآرَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدَها َواَل َمْوُلوٌد 
لَُّه ِبَوَلِدِه َوَعَل اْلَوارِِث ِمْثُل َذِلَك َفإِْن أََراَدا ِفَصااًل َعن َترَاٍض 
َتْسَتِْضُعواْ  أَن  ْم  أَرَدتُّ َوإِْن  َعَلْيِهَم  ُجَناَح  َفاَل  َوَتَشاُوٍر  ْنُهَم  مِّ
ِباْلَمْعُروِف  آَتْيُتم  َسلَّْمُتم ما  إَِذا  َعَلْيُكْم  ُجَناَح  َفاَل  أَْوالََدُكْم 
َواتَُّقواْ الّلَه َواْعَلُمواْ أَنَّ الّلَه ِبَا َتْعَمُلوَن َبِصٌي« سورة البقرة 

آية )233(

ج�. »َواَل َتْقَرُبواْ َماَل اْلَيِتيِم إاِلَّ ِبالَِّتي ِهَي أَْحَسُن َحتَّى َيْبُلَغ 
إاِلَّ  َنْفًسا  ُنَكلُِّف  اَل  ِباْلِقْسِط  َواْلِميزَاَن  اْلَكْيَل  َوأَْوُفواْ  ُه  أَُشدَّ
ُوْسَعَها َوإَِذا ُقْلُتْم َفاْعِدُلواْ َوَلْو َكاَن َذا ُقْرَب َوِبَعْهِد الّلِه أَْوُفواْ 
ُروَن«. سورة األنعام آية )152( اُكم ِبِه َلَعلَُّكْم َتَذكَّ َذِلُكْم َوصَّ

إاِلَّ  َنْفًسا  ُنَكلُِّف  اَل  اِلَحاِت  الصَّ َوَعِمُلواْ  آَمُنواْ  »َوالَِّذيَن  د. 
سورة  َخاِلُدوَن«.  ِفيَها  ُهْم  اْلَجنَِّة  أَْصَحاُب  ُأْوَلِئَك  ُوْسَعَها 

االعراف آية )42(

ه�. »َوال ُنَكلُِّف َنْفًسا إاِّل ُوْسَعَها َوَلَدْيَنا ِكَتاٌب َينِطُق ِباْلَحقِّ 
َوُهْم ال ُيْظَلُموَن«. سورة املؤمنون  أية)62(

عزيزي القارئ:

بعضها  ذكر  الذي  السكري  مضاعفات  من  تعاين  كنت  إذا 
قوله  فاسمع  الكىل  أو قصور يف  القلب  يف  أو مريضاً  أعاله 
َها الَِّذيَن آَمُنوا اَل َتْأُكُلوا أَْمَوالَُكْم َبْيَنُكْم  تعاىل الذي قال: »َيا أَيُّ
َتْقُتُلوا  َوال   ۚ ِمْنُكْم  َترَاٍض  َعْن  ِتَجارًَة  َتُكوَن  أَْن  إاِلَّ  ِباْلَباِطِل 
أَْنُفَسُكْم ۚ إِنَّ اللََّه َكاَن ِبُكْم رَِحياًم« سورة النساء أية ) 29(

ْهُلَكِة  وقوله: »َوأَنِفُقواْ ِف َسِبيِل الّلِه َواَل ُتْلُقواْ ِبأَْيِديُكْم إَِل التَّ
َوأَْحِسُنَواْ إِنَّ الّلَه ُيِحبُّ اْلُمْحِسِننَي« سورة البقرة أية )195(

واذكر قول الله تعاىل يف آيات التكليف السابقة التي تشرتط 
اإلعياء  أو  واألعراض  املضاعفات  ظهور  تنتظر  وال  السعة، 
الشديد أو اإلغامء فاألعراض تظهر متأخرة وهي عالمة أخرية 
فبادر  قدرته،  الجسم وعدم  مقاومة  انهيار  يتبعها  وخطرية 
إىل سؤال طبيبك عن األذى الذي ميكن أن ُيلحقه نقص املاء 
من جسمك وليس الجوع وال ُتغامر، فصحة األبدان مقدمة 
عىل صحة األديان كام جاء يف القاعدة الرشعية ويعلم الله 

ما يف الصدور وما تخفيه األنفس.

والله من وراء القصد وكل عام وأنتم بخي
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اإلطار التاريخي لتطوير األفكار حول البدانة

1 - طب ما قبل التاريخ )ثالثة آالف سنة ما قبل امليالد(

أ- الطب القديم
واملنحوتات  العظمية  والهياكل  الفنية  والتعابري  لألعامل  كان 

والتحف ذات الصلة عظيم األثر يف دراسة طب ما قبل التاريخ؛ 

ولذلك كان ميكن دراسة الطب ما قبل التاريخ املكتوب من هذه 

األعامل. 

  obesitas الالتيني  األصل  من    Obesityالبدانة كلمة  اشتقت 

البدانة يف  البدين، أو املمتلئ وتُعرف  والتي تعني »السمني، أو 

هذه الفرتة املُبكرة وهي واضحة من خالل التحف الفنية التي 

ترجع إىل  العرص الحجري القديم. 

ب- البدانة في العصر الحجري القديم
التحف الفنية التي ترجع إىل  العرص الحجري القديم

لقد تم الُعثور عىل هذه التحف الفنية عرب  أوروبا من جنوب غرب 

حوايل    قبل  نحتت  وقد  األس��ود.   البحر  شامل  روسيا  حتى  فرنسا 

23.000 إىل 25.000  سنة  مضت. وتُوزع عىل أكرث من 2000 كيلومرت 

من الغرب إىل الرشق.  وتتكون من العاج والحجر الجريي والطني أو 

)الطوب(. 

البدانة في التاريخ
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وأشهر هذه التامثيل هو متثال  فينوس  بالقرب من قرية ولندورف يف النمسا،  وهو عبارة عن 

متدلياً.  الثدي  ويظهر  البطن  منطقة  يف  البدانة  أدلة  مع  الطول  يف  12 سم  بقياس  متثال صغري 

ويوضح التشابه يف تصميم هذه التحف الفنية إىل أن هناك تواصالً يف جميع أنحاء أوروبا خالل 

هذه الفرتة.

كان يُنظر إىل هذه التامثيل من النساء يف العرص الحجري القديم يف كثري من األحيان عىل أنهّن 

مبثابة آلهة النساء البدائية، مام يعكس ِهبَة األرض.  وعند مراجعة األفكار التاريخية املنشورة فيام 

يتعلق يف هذه التامثيل، يستنتج بعض الباحثني أن هذه األشكال تثبت وجود البدانة يف العرص 

الحجري القديم،  وهي كذلك ترمز إىل التعبري وقُْدَوة الفرتة الجاملية املحتملة. »وكانت النساء 

املُخلّدات يف نحت العرص الحجري بدينات. وليس هناك أي تفسري آخر حول ذلك االّ أن البدانة 

كانت حقيقة من حقائق الحياة فعلياً بالنسبة للرجل يف العرص الحجري القديم،  أو عىل األقل 

بالنسبة للمرأة يف العرص الحجري القديم«.
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 2 - التحف الفنية التي ترجع إل العص الحجري الحديث
ميتد العرص الحجري الحديث فرتة 8000 

سنة   5500 حوايل  إىل  امليالد  قبل  سنة 

إدراج  الفرتة  هذه  وشهدت  امليالد.  قبل 

البرشية.  املستوطنات  وإقامة  الزراعة 

العرص  أو  الحديث  الحجري  العرص  وكان 

النحايس، والذي استمر لغاية 3000 سنة 

قبل امليالد، بارزاً عىل التحف الفنية اآللهة 

األم العديدة التي وجدت يف املقام األول 

أغنى  وترجع  حالياً(.  )تركيا  األناضول  يف 

منطقة  يف  الحفريات  من  االكتشافات 

الفرتة  إىل  وتعود  وهاسيالر  كتالهوك 

قبل  سنة   6000 و   5000 بني  ما  الزمنية 

من  التامثيل  هذه  معظم  وتُصنع  امليالد. 

من  يتكّون  منها  القليل  ولكن  الصلصال، 

هي  وبدانتهّن  املرمر.  أو  الجريي  الحجر 

واضحة يف الصدور املتدلية ومناطق البطن 

واألَلَِويّة  الكبرية. وترتاوح هي يف الطول من 

2.5 لغاية 24 سم، ولكن معظمها ما بني 5 

و 12 سم. ويكّن واقفات أو مضطجعات. 

وواحدة من أكرثهّن شهرة من أعامل كاتاجهويك هي متثال المرأة طوله 20 سم تجلس عىل العرش 

مع أسدين يستخدمان  لوضع ذراعها عليهام. 

تظهر التامثيل لهذه الفرتة ُمغاالة يف الوركني والبطن والثديني مع املناطق التناسلية املُشار إليها من 

قبل الزخرفة الثالثية التي ترمز لألمومة والجنس اللطيف.

ثالثاً:  الطب والبدانة املُستخرج من التاريخ املُسجل  لغاية سنة 1500 ميالدي )الطب ما 

قبل الفتة العلمّية( وبداية عص النهضه:-
لقد تقدم الطب بخطى رسيعة يف ذلك العرص، وتطّورت التقاليد الطبية يف جميع الثقافات. إذ 

بدأت الطبقة العليا تتباهى بأحجامها الضخمة خالل عرص النهضة، وميكن مالحظة ذلك يف لوحات 

تلك الحقبة. كام صور الرسام بيرت بول روبنس )-1577 1640( النساء بأجسادهن الكاملة بصورٍة 
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منتظمٍة، ومن هنا جاء املصطلح Rubenesque، مبعنى امرأة ضخمة جميلة وهذه أدلة عىل أن البدانة 

كانت موجودة يف تلك الحقبة الزمنية .

تُعّد التقاليد الطبية جزءاً ال يتجزأ من جميع املجتمعات وتؤثر عوامل كثرية عىل التطور الثقايف من قبل 

هذه املجتمعات، مبا يف ذلك الزراعة  واملامرسات الحياتية وتطور الكتابة والتعدين واملناخ السيايس 

وقد وضعت العديد من الثقافات أمثلة عديدة عىل »البدانة« يف جميع هذه املجتمعات.

أ- الطب في بالد ما بين النهرين
كان حوض نهر دجلة والفرات أرض املعالجني واملنجمني. وكانت الكتابة املسامرية واملكتبات والرصف 

األلواح  املكتوبة عىل 30000 لوح من  امليالد  الطبية واضحة قبل 3600 سنة قبل  الصحي، واملعرفة 

الطينية باستعامل الكتابة املسامرية التي اسرتدت  إىل املكتبة الكامنة يف نينوى من  حوايل سنة  2000 

قبل امليالد إذ يوجد اكرث من  800 لوح تتعلق باملسائل الطبية.

وقد ُعرث عىل متثال صلصال الذي يظهر الدهون عىل  الفخذين والذراعني بشكل كبري يف سوسة يف الفرتة 

العيالمية )Elamite( الوسطى يف القرن الثاين عرش  قبل امليالد ، ويشري إىل استمرار متثيل البدانة يف 

التحف الفنية  لجسد املرأة.
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ب- الطب المصري
كان يف موازاة التقليد الطبي لبالد ما بني النهرين تقليد الدواء يف مرص، إذ كانت العالقة بني الكهنة 

أول مهندس  املدرج، وهو  أن هرم زورس  إىل  إمحوتب )Imhotep( وهو  واألطباء وثيقًة جداً. وبدأ 

معامري يف التاريخ، وكذلك أول طبيب، الذي أصبح إله الشفاء ويعطي املشورة الطبية للملك زورس 

)2900 سنة قبل امليالد(. 

وكان إمحوتب )Imhotep( رجل اإلنجاز العظيم الذي باإلضافة إىل كونه طبيباً و مهندساً معامرياً هو 

أيضاً شاعر ورجل دولة. 

متثال إمحوتب بتحف اللوفر

كانت البدانة معروفة لدى املرصيني. وأظهرت الدراسة حول املومياوات امللكيّة إىل أن كالً من امللكة 

هنت-اوي و امللكة أنهايب كانتا بدينتني

)Henut-Tawy &Inhapy( 
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منها  الحقبة،  تلك  كانت يف  التي  الحجريّة  النقوش  البدانة موجودة يف  األمثلة عىل  العديد من  مثة 

عىل سبيل املثال البواب يف معبد آمون رع خور-ان-خنسو ، وهو طاٍه يف قرب عنخ- ما -هور )الساللة 

السادسة( هو شخص سمني؛ ومثة رجل سمني يستمتع بالطعام املقدم إليه من قبل عبده الهزيل يف 

قرب  مريوريكا. 

تظهر دراسات عن طيّات الجلد للمومياوات مثل أمينوفيس الثالث ورمسيس الثالث أنهم كانوا ذو 

بدانة. وواحدة من الشخصيات املثرية لالهتامم هي أن امللكة بونت )Punt( من معبد امللكة هات 

شيبسوت ) Hat shepsut(، الدير البحري )ساللة الثامن عرش(. وإنها متيزت بِكرَب الَكَفل، ويبدو أن 

لديها تقصري األطراف السفليّة؛ ما يشري إىل ُشُذْوُذ التََّغرْضُف أو خلع الوركني.

ج- الطب الصيني والتبت
نقوش  الشياطني. وتشري  أو عن طريق  اآللهة  قبل  يُرسل من  قد  املرض  أن  األوائل  الصينيون  اعتقد 

العظام إىل وجود مرض الجذام، وحمى التيفوئيد والكولريا، والطاعون. 

اإلمرباطور األصفر )هوانغ دي( هو مؤسس الطب الصيني األسطوري. ويعود تاريخ هونغ دي إىل سنة  

200 قبل امليالد.

اإلمباطور األصفر )هوانغ دي(
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 وقد عّد تشانغ تشونجينج يف الصني األب الروحي للطب، أي ما يعادل أَبُْقراط يف اليونان. ووصف 

تشانغ األعراض والعالج ألمراض كثرية. وقد تطّور العالج بوخز اإلبر وفن العالج عن طريق إدخال اإلبر 

الحادة يف داخل الجسم، وبلغ ذروته يف الصني. وقد استخدمت تقنية وضع أدوات حادة يف ِصيَْوان 

األُذن للحد من »الشهية« لعالج البدانة.  

التقليد الصيني فيام يخص البدانة اتضح، و ظهر يف القرن السابع عرش  بأطروحة برييل األزرق، ويصف 

يف هذه األطروحة إىل أن البدانة حالة تستدعي العالج. وتالحظ  كذلك أن »اإلفراط يف تناول الطعام 

يسبب املرض ويُقرص العمر وما من مانِع الستخدام الكامدات أو الحقن الرشجية الخفيفة. 

د-الطب الهندي
التقليد الطبي الهندي ينظر إىل الخطيئة عىل أنها مبثابة سبب املرض يف نصوصه القدمية يف الكتب 

املقدسة، وقد تتشابك املعرفة الطبية بشكل وثيق مع الدين والسحر. وكانت كاراكا سامهيتا الوثيقة 

األوىل  يف الطب الهندي من النصوص التأسيسية لهذا املجال يف الهند القدمية وقد كانت تربط الخطيئة 

بالبدانة .

الوثيقة األول كاراكا سامهيتا

هـ- طب أميركا الوسطى
كانت هناك ثالث ثقافات عالية يف عامل أمريكا الوسطى قبل »اكتشاف« العامل الجديد من قبل كولومبوس 

البريو.  بلد  اآلن  يُسمى  مبا  الغريب   الساحل  املرتفعات عىل طول  األنكا  واحتلت  م1492،.  سنة   يف 
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واحتلت ثقافة املايا يف شبه جزيرة يوكاتان واملناطق املحيطة بها يف أمريكا الوسطى، وسيطر األزتيك 

الوسطى. وعندما وصلوا  كولومبوس، وكورتيز، ومواطنيهم   الوسطي يف أمريكا  املنطقة  عىل هضبات 

الحصبة  ذلك  يف  مبا  عديدة،  مدمرة  أمراض  إىل  الوسطى  أمريكا  ثقافات  تعرضت  الجديد،  العامل  إىل 

يزال  وال  الُغزاة.  جلبها  التي  العسكرية  األسلحة  من  فتكاً  أكرث  كانت  والتي  املاء،  والجدري وجدري 

يعيش األمريكيون ما قبل كولومبوس يف ثقافة العرص الحجري، ولكن تطورت يف معرفتهم بالرياضيات، 

والفلك، واللغة. و كان لحاء الكينا )الكينني( من بني األدوية األكرث فائدة املُكتشفة يف العامل الجديد، 

والذي استخدم لعالج الحمى، مبا يف ذلك املالريا. ويُعتقد أن األمراض ناجمة عن أسباب خارقة للطبيعة 

والسحرية والطبيعية. ويرتبط العالج لهذا السبب. وهناك واحدة من مصادر املعلومات عن املرض يف 

املجتمعات ما قبل كولومبوس يف التحف الفنيّة النحتيّة. ومتثل هذه التامثيل سوء التغذية والتشوه 

واألمراض الجسدية. ومتثل كذلك بعض األفراد الذين يعانون من أمراض مختلفة مبا يف ذلك عيوب 

العمود الفقري، وتضخم الغدة الدرقية املُتََوطِّن  والبدانة  وأمراض العيون وأمراض الجلد.

و- الطب اليوناني الروماني 
اليوناين  الطب  كان  لقد  الغربية،   الحضارة  نظر  وجهة  من 

لُوحظت  وقد  لدينا.  الرئيس  الطبي  للتقليد  مصدراً  الروماين 

كتابات  يف  واضح  بشكل  بالبدانة  املُرتبطة  الصحية  املخاطر 

شيوعاً  أكرث  هو  املفاجئ  »املوت  يقول:  إذ  الطبية،  أبقراط 

يف أولئك الذين هم يعانون من البدانة بشكل طبيعي، مام 

أن  كذلك  التقاليد  هذه  وتالحظ   .« النحيف  يف  عليه  كانت 

النساء والذي قد ينخفض  العقم عند  البدانة كانت سبباً يف 

تواتر الحيض يف البدانة. 

وكان جالينوس طبيب العرص الروماين الرئيس. واستمر تأثريه 

عىل الطب والتعليم الطبي ألكرث من 1000 سنة. وحدد نوعني 

من البدانة، أحدهام »املعتدل« واآلخر »املُفرط«. ويعد األول 

جالينوسوكأنه أمٌر طبيعي واآلخر وكأنه َمرَِض.
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يعود تاريخ أعراض توقف التنفس أثناء النوم املرتبط بالبدانة إىل العرص الروماين حيث كان الطاغية 

ديونيسيوس وهو يوناين من رسقوسة، يف املنطقة املعروفة اآلن باسم صقلية، جنويب إيطاليا حوايل سنة 

360 قبل امليالد. وكان القدماء يرونه أمنوذجاً للوحشية املستبدة والريبة وحب اإلنتقام يف أسوأ صورها، 

ومن الشخصيات التاريخية األوىل التي تعاين من البدانة و النعاس. ويغط هذا الطاغية بالنوم بشكل 

عميق و متكرر. ويستخدم عبيده تلك اإلبر الطويلة إليقاظه عندما يغط يف النوم. 

الحالة الثانية ماجاس، امللك القريواين، الذي تويف يف سنة 258 قبل امليالد. لقد كان رجالً أثقلته الكتل 

الدهنية البشعة، ويف أيامه األخرية اختنق نفسه حتى املوت .

ز- الطب العربي
انتقل النشاط العلمي من روما إىل بيزنطة وثم إىل العامل العريب األوسع بعد ظهور اإلسالم يف القرن 

السابع مع تراجع النفوذ الروماين بعد سنة 400 ميالدية.

 وكان أبو عيل ابن سينا إحدى الشخصيات الرائدة يف هذا التقليد الطبي، عاش ابن سينا يف أواخر 

القرن الرابع الهجري وبدايات القرن الخامس من الهجرة، وقد نشأ يف أوزبكستان، إذ ولد يف »خرميش« 

إحدى قرى »بخارى« يف أغسطس 908م. و ابن سينا يف  مثل جالينوس، وكان مؤلفاً ذا نفوذ وقد  نرش 

أكرث من 40 عمالً طبياً و 145 عمالً  يف الفلسفة، واملنطق، والالهوت، ومواضيع أخرى. وكانت البدانة 

لهذا الطبيب العريب.  يف كتاب القانون يف الطب الفصل الثاين هنا ابن سينا مل يوضح  معروفة جداً 

فقط كيف تتكون السمنة، بل أشار إىل رضورة تناسب النمو يف جميع أجزاء الجسم وحالياً تعد أفضل 

طريقة عملية ملعرفة وجود السمنة استعامل الجدول القيايس للوزن والطول ووصف منهجه يف عالج 

البدانة يف االدبيات الطبية املتالحقة .

امللخص:
األطباء  ان  إال  الزمن  من  فرتات  يف  النساء  عند  كمظهر جاميل  الوزن  لزيادة  املجتمعات  قبول  رغم 

كانوا عىل علم أكيد مبضار السمنة عىل الصحة حذروا منها و حاولوا قدر االمكان التخفيف منها ومن 

إشكالياتها و طبقوا الكثري من العالجات والتامرين للتخلص منها.
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السمنة هي زيادة وزن الجسم عن الحد الطبيعي نتيجة تراكم أو تجمع الشحوم الزائدة يف مناطق 

مختلفة يف الجسم إذ أن عدد الخاليا الدهنية التي توجد يف جسم اإلنسان تظل يف ازدياد حتى الوصول 

اىل سن البلوغ. ولكن عدد الخاليا الدهنية التي توجد يف جسم اإلنسان بعد وصول سن البلوغ هي 

خاليا ثابتة العدد ال تنقص وال تزيد ولكنها قد تنقص أو تزيد يف الحجم، وهذا يفرس خطورة وصعوبة 

السمنة عند األطفال إذ أن الطفل البدين بعد وصوله سن البلوغ يظل يعاين من السمنة طوال حياته 

ويكون عالجه أصعب بكثري ممن أصيب بالسمنة بعد سن البلوغ.

مرض السمنة
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مفهوم الوزن الصحي
والسعرات  الطعام(  )من  املتناولة  الحرارية  السعرات  هي  بسيطة جداً  الجسم معادلة  يعكس وزن 

الحرارية املستهلكة من الجسم )يف الحركة البدنية والعمليات الحيوية(. وزيادة السعرات املتناولة عن 

حاجات الجسم أياً كان مصدرها ليتمكن الجسم من تخزينها، الدهون تتحول اىل نشويات والربوتينات 

الزائدة إىل دهون، يف البداية يتم تخزين الدهن الزائد تحت الجلد، وهو املكان الطبيعي له، وإذا زاد 

ذلك عن قدرة الجسم عىل التخزين تحت الجلد فيذهب هذا الدهن الزائد إىل األماكن غري املقررة 

يحدث  مكانه  غري  الدهن يف  يتمركز  وعندما  والعضالت.  والقلب   الكبد  مثل:  الدهن  هذا  لتخزين 

التهاب مزمن ويصبح نشطاً كميائياً و يزيد عرضة الشخص إىل األمراض اإلستقالبية و الرسطانات.

 السمنة وطرق قياسها
كيف تقاس االوزان الطبيعية و املرضية؟

)Body Mass Index or BMI( مؤش كتلة الجسم
هو مؤرش لنسبة وزن الجسم بالنسبة للطول. يستعمل هذا املؤرش لتصنيف وزن الجسم ولتحديد 

نقص أو زيادة الوزن أو السمنة وكذلك ملراقبة التغيريات يف وزن الجسم.

وميكنك حساب مؤرش كتلة الجسم باملعادلة اآلتية:

مؤش كتلة الجسم = وزن الجسم )كيلوغرام( ÷)مربع الطول باملرت(

تصنيف وزن الجسم حسب مؤرش كتلة الجسم

تصنيف الوزنمؤرش كتلة الجسم

وزن قليل وغري صحيأقل من 5، 18

وزن طبيعي )صحي(5 ,18- 9, 24

زيادة يف الوزن25- 29,9

سمنة )درجة أوىل(30- 34,9

سمنة )درجة ثانية(35- 39,9

سمنة مفرطة40 فام فوق
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كيف تحسب مؤرش كتلة الجسم

مثال:
وزن سيدة 66 كغم وطولها 165 سم، كم يبلغ مؤرش كتلة الجسم لديها؟؟

مؤرش كتلة الجسم = 66 ÷ ) 1.65 ×  1.65(

                       = 24.2 وزن طبيعي 

                       )يقع بني -18.5 24.9(

قياس محيط الخصر
تعد السمنة أو الدهون املرتاكمة حول الخرص من أخطر أنواع السمنة وأكرثها رضراً، إذ أن هذا النوع 

من السمنة يزيد من احتامل اإلصابة باألمراض املزمنة أهمها السكري من النوع الثاين وارتفاع ضغط 

بتصلب  اإلصابة  نسبة  وزيادة  املرارية   والحىص  النقرس  ومرض  الدهنيات  واختالط  الرشياين  الدم 

الرشايني وأمراض القلب مع زيادة يف نسبة التعرض للرسطانات وضيق التنفس خالل النوم )االنسداد 

الرئوي( والتهاب املفاصل الرثوي.

يكون الشخص معرضاً ملخاطر صحية إذا كان قياس محيط الخرص:

صحيمحيط الخص
ارتفاع احتمل املخاطر 

الصحية

سمنة ومخاطر 

صحية

أعىل من 102 سم92 – 102 سمأقل من 92 سمالرجال

أعىل من 88 سم80 – 88 سمأقل من 80 سمالنساء

وهذه األرقام هي لكافة االجناس و األلوان ولكن بالنسبة لألردنيني فقد وجدت دراسات متعددة أن 

املشاكل االستقالبية تبدأ وتصبح جدية إذا كان محيط خرصاالنسان أكرب من نصف طوله، و ينطبق 

ذلك عىل النساء والرجال واالطفال واليافعني وغريهم.
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مثال : إذا كان طولك 160سم يجب أن يكون محيط خرصك أقل من 80 سم فإذا كان أكرث من ذلك يعد 

غري طبيعي وتكون معرضاً لألمراض االستقالبية مثل: السكري والضغط واختالط الدهنيات وغريها.
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كيفية قياس محيط الخص
يتم قياس محيط الخرص يف منتصف املسافة بني عظم الحوض والحد األسفل من عظم القفص الصدري 

)الضلوع(.
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الطرق األخرى لقياس نسبة الدهن ف الجسم
يعد مقياس امتصاص األشعة السينية ثنايئ البواعث، أو DXA SCANالطريقة الحديثة لتقدير نسبة 

الدهون يف الجسم وتقدير تركيب الجسم وكثافة املعادن يف العظام.

DXA SCAN
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أكرب من  امتصاص أحداهام بصورة  الجسم، ويتم  البواعث لفحص  ثنائية  السينية  األشعة  وتستخدم 

األخرى عن طريق الدهون. وميكن للحاسوب استخراج صورة واحدة من األخرى، ويشري االختالف إىل 

كمية الدهون املتعلقة بالخاليا األخرى عند كل نقطة. ويساعد املجموع الزائد عن الصورة الكاملة يف 

حساب تركيب الجسم الكيل.

الطرق األنثروبومرتية
يوجد العديد من الطرق األنرثوبومرتية لتقدير 

دهون الجسم. يشري املصطلح أنرثوبومرتي إىل 

للجسم  املختلفة  املعايري  تحدد  التي  املقاييس 

البرشى، مثل: محيط األجزاء الجسدية املختلفة 

أو سمك طبقات الجلد.

و كذلك طُرق قياس ثنايا الجلد ليتم من خاللها 

قياس الضغط عىل الجلد بدقة كبرية عن طريق 

الجسم  من  معيارية  نقاط  بضع  يف  الفرجار 

الجلد  تحت  الدهون  ُسمك  طبقة  لتحديد 

تحت  ومنطقة  البطن  منطقة  هذا  ويشمل 

بعد  والفخذين.  والردفني  والذراعني  الكتف 

إجاميل  لتقدير  القياسات  تستخدم هذه  ذلك، 

الدهون يف الجسم.

وميكن أن يتم حساب تركيب الجسم باستخدام 

التصوير  مثل:  املقطعي  التصوير  طرق  إحدى 

الطبقي  والتصوير   )MRI( املغناطييس  بالرنني 

)CT SCAN(. وأن التصوير بالرنني املغناطييس  

والتصوير الطبقي يعطيان قياسات دقيقة جداً لرتكيب الجسم ونسبة الدهون.
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ويتم استخدام األشعة التلفزيونية فوق الصوتية يف قياس سامكة الدهون تحت الجلد وذلك من خالل 

استخدام نقاط متعددة ميكن بها قياس تركيب الجسم. وتتميز األشعة التلفزيونية فوق الصوتية إىل 

أنها قادرة عىل قياس سامكة العضالت مبارشة وتحديد كمية الدهون داخل العضالت.

وقد أثبتت الدراسات أن هناك أنواعاً مختلفة من الدهون منها: 

الدهون البيضاء: وعادة ما تكون تحت الجلد مبارشة ، وهي غري مرتبطة باألمراض االستقالبية كالسكري 

وفرط التوتر الرشياين والدهنيات وتصلب رشايني القلب . كون هذه الدهون غري نشطة وال تعزز أي 

مواد فاعلة )مخزن للدهن( ومثال عىل ذلك الدهون املوجودة عند العبي السومو إذ  ترتكز تحت 

الجلد وال تؤثر بشكل مبارش عىل الصحة العامة .
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املعروفة  البطن  أو دهون  الصفراء(   ( الحشوية  الدهون  الدهون وهي  آخر من  نوع  يوجد  وكذلك 

الحديثة  النظريات  تصنف    البطن،  تجويف  داخل  تقع  البطن،  منطقه  الداخلية يف  الدهون  باسم 

الدهون الحشوية عىل أنها الدهون يف غري موضعها  Ectopic fat  وعندما تكون هذه الدهون يف  غري 

موقعها  تصبح نشطة هرمونياً، وتفرز مئات املواد الفاعلة كيميائياً تؤدي إىل مهاجمة الخاليا الطالئية، 

وأمراض  الدهنيات  نسبة  وارتفاع  الرشياين  التوتر  وفرط  السكري  ومرض  األنسولني  مقاومة  وزيادة 

القلب والرشايني.  
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مظاهر البدانه

بدانة الكرش)كرش الوجاهه(                           البدانة العامة )كافة الجسم(
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اختالل توازن الطاقة:
 تنشأ السمنة عندما تكون الطاقة املأخوذة من الطعام والرشاب أكرث من الطاقة املرصوفة.

الجينات والبيئة :	 
إن حجم اإلنسان يعتمد عىل التفاعل املعقد بني عوامل جينية وعوامل بيئية. فاألساس الجيني يفرس 

ما يقارب %40 من تغريات كتلة الجسم، ولكن الزيادة امللحوظة يف انتشار السمنة خالل ال� 20 سنة 

املاضية نتجت بشكل كبري عن التغريات يف عوامل البيئة من إذ زيادة أخذ الطاقة من الطعام، وقلة 

وأسعارها  املغرية يف عروضها  والرسيعة  الجاهزة  الوجبات  تناول  زيادة  ذلك:  ومثال  البدين  النشاط 

األعامل  عن  الناتج  البدين  النشاط  وقلة  الحرارية،   السعرات  من  عالية  كميات  عىل  تحتوي  والتي 

املكتبية الرتيبة .

كيف ينشأ مرض السمنة ؟ 
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تأثري السمنة عند األطفال واآلباء على البالغني .	 
إن خطورة إصابة البالغني بالسمنة يعتمد عىل عاملني، األول شدة السمنة ووقتها يف سن الطفولة، 

والثاين إصابة أحد الوالدين مبرض السمنة، فمثالً يكون معدل اإلصابة  بالسمنة عند البالغ حوايل 8% 

النسبة  السمنة وترتفع هذه  يعاين من  السمنة بسن 1-2 سنة، وكان أحد والديه  إذا كان عاىن من 

إىل%79 يف سن البلوغ إذا أصيب بها بسن الطفولة بني 8-14 سنة، وكان أحد والديه يعاين من السمنة. 

أما إذا مل يكن أحد الوالدين مصاباً بالسمنة فإن نسبة الحدوث تكون فقط إذا حدثت السمنة يف سن 

أكرب من 6 سنوات وتكون تقريباً 50% .

تأثري البيئة على املجتمعات عالية الخطورة 	 
يذكر مثال عاملي يظهر تأثري البيئة عىل وزن الجسم عند هنود البيام الذين كانوا يعيشون يف منطقة 

األريزونا يف أمريكا الشاملية، وقد تعرضوا لحياة التمدن والرفاهية فخالل الخمسني عاماً املاضية، طرأ 

تغيري عىل منط حياتهم إذ أصبح %50 من غذائهم دهوناً بدالً من الغذاء التقليدي، الذي يحتوي 15% 

دهون، باإلضافة إىل الحياة الروتينية  والعمل لساعات قليلة جداً ال تتجاوز 6-8 ساعات يف األسبوع 

وهذا التغري أدى إىل إصابتهم بالسمنة بنسبة كبرية. 

أما عند هنود البيام الذين كانوا يعيشون يف املناطق الجبلية الشاملية من املكسيك والذين مل يغريوا 

منط حياتهم بتناولهم طعامهم التقليدي وعملهم يف الزراعة والصيد فكانت النتيجة تشري إىل أن نسبة 

حدوث اإلصابة بالسمنة معدلها قليل. 

األسباب الجينية 	 
األسباب أحادية الجني الذاتية للسمنة: منذ اكتشاف بروتني النسيج الدهني اللبنت )Leptin ( تم . 1

إنجاز الكثري من التقدم العلمي لفهم األساس الجزيئي املسيطر عىل زيادة الدهون أو نقصانها 

ولكن هذا التقدم كان مخيبا لآلمال، ألن السبب أحادي الجني الذايت كان  محدداً يف عدد قليل من 

األشخاص، وألن الجينات التي أكتشفت قليلة ونادرة الحدوث وهذه الطفرات هي :

أ. طفرات ف جني اللبنت 
يعانون  كانوا  الباكستان  سكان  من  عم  أبناء  عند  واحدة  بدراسة  سجلت  أو  حدثت  الطفرة  هذه 

تبني وجود نقص يف سلسلة  لديهم  الجينات  للطعام، وعند دراسة  وتناول مفرط  من سمنة مفرطة 

األحامض النووية رقم 398 عىل جني اللبنت، وهذه الطفرة أدت إىل تغيري يف الشيفرة الوراثية، ونقص 

 مبكر يف تكوين اللبنت .وأيضاً وجدوا إىل أن الطفرة قد تكون إحالل أحد األحامض النووية مكان اآلخر
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) Arg - Trp( إذ وجدوا هذه الطفرة  لدى ثالثة أشخاص مفرطي السمنة كانوا يعانون من مقاومة 

تخفيض  وتم  بنجاح  األشخاص  معالجة هؤالء  وتم  التكاثر،  هرمونات  ونقص يف  الشديدة  اإلنسولني 

وزنهم بإعطائهم هرمون اللبنت املصّنع وقد خرسوا تقريبا -1  2 كغم  كل  شهرخالل سنة وكانت نسبة 

فقدان الدهون من هذه الخسارة يف الوزن تساوي 95% .

إن احتاملية نقصان مستوى هرمون اللبنت للمصابني  بالسمنة تم فحصها عند  مجموعة كبرية منهم، 

وتبني وجود زيادة كبرية للهرمون تتصاحب مع زيادة الوزن؛ مام أدى إىل االعتقاد إىل أن األشخاص 

الذين يعانون من السمنة لديهم مقاومة لهرمون اللبنت.

ب. طفرات يف مستقبالت اللبنت، أثبت ذلك لدى أخوات سمينات جداً، إذ كان مستوى  اللبنت عالياً 

جداً يف الدم. وكان ذلك ناتجاً عن طفرة يف جني مستقبل اللبت . عدا عن السمنة فقد أدت هذه 

املركزية  السيطرة  يف  اضطراب  إىل  أدى  ما  وهرموناتها؛  النخامية  الغدة  يف  اضطراب  إىل  الطفرة 

لتوازن الطاقة. 

ج. طفرات أخرى قد تكون سبباً للسمنة مثل: الطفرة التي حدثت عىل إنزيم محول للهرمونات رقم 

التي تولد  الربوتينات  انقسام  ، وهو املسؤول عن     prohormone convertase 1PC1  واحد

الهرمونات ووجدت هذه الطفرة لدى سيدة تبلغ الثالثة واألربعني من العمر تعاين من السمنة .

د. طفرة يف جني ) pro-opoimelanocortin POMC ( ، وجدت لدى طفلني سمينني وكان شعرهام 

. )ACTH( أحمر وكان عندهام نقص يف الهرمون املتحكم بالغدة الكظرية

 )melanocortin – 4 receptor( الطفرة يف جني مستقبل ميالنو ك��ورتي��ن الرابع ح. 

ويعد أكرث طفرة أحادية الجني الذايت تسبب السمنة فقط، وال تتصاحب مع اضطرابات هرمونية  أخرى .

خ. طفرات تحدث ما بني الكروموسومات مثال ذلك ما يحدث بني الكروموسومات 1-6 ، إذ وجدت 

تزن 47 كغم وعمرها خمس سنوات وسبعة شهور وهذه  الطفرة لدى طفلة سمينة جداً  هذه 

املسؤولة عن  الشيفرة  نقل  الجني مسؤول عن  )SIM-1( وهذا  يف جني   تشوهاً  تحدث  الطفرة 

تكوين أجزاء من املهاد )جزء يف منتصف الدماغ hypothalamus (  املسؤول عن توازن الطاقة . 

2. أسباب النشوء املتعدد الجيني الذايت للسمنة :
إن عدد املصابني بالسمنة أحادية الجني قليل بالنسبة إىل عدد املصابني بالسمنة متعددة الجني، فقد 

بلغ عدد الجينات املتعددة املرتبطة بالسمنة حوايل 250 جيناً .

وما زال يوجد تحٍد كبري لتحديد الجينات التي تسهم يف السمنة وذلك لوجود احتاملية تفاعل ما بني 

هذه الجينات والبيئة التي تؤدي إىل ظهور منط السمنة .

ومهام كانت الجينات املؤهلة أو املسببة للسمنة يف املحصلة ال ميكن زيادة الوزن إال بإزدياد الطعام املتناول.
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أسبيجل  يف مجلة  اسمه  أمرييك  لعامل  مقالة  نرُشت  إذ  النوم،  نقصان  للسمنة  املؤهلة  األسباب  من 

Annals  لعام 2004 بني فيها ان نقصان مدة النوم ) قلة ساعات النوم ( أظهرت تغرياً فسيولوجياً 

يف املنبهات الهرمونية التي تحفز الجوع، وتؤدي إىل السمنة إذ متت هذه التجربة عىل 12 بالغاً يف 

العرشينات من العمر وأجريت عىل مرحلتني، املرحلة األوىل بعد يومني من النوم القصري ملدة أربع 

ساعات واملرحلة الثانية بعد يومني من النوم الطويل ملدة 8 ساعات تحت سيطرة عىل الطعام املتناول، 

والنشاط البدين وتم قياس هرمون Leptin  املفرز من الدهون وهرمون Ghrelin  وهو هرمون يفرز 

من املعدة وأيضاً تم قياس نسبة الجوع والشهية وأظهرت النتائج بعد فرتة النوم القصرية نقصاناً يف 

هرمون اللبنت، ونقصان هذا الهرمون يؤدي إىل زيادة الجوع وزيادة الشهية وأيضاً أظهرت الدراسة 

زيادة يف هرمون Ghrelin وزيادته تؤدي إىل زيادة الجوع وزيادة الشهية وتأثريات هذه الهرمونات 

معروفة مسبقاً لدى العلامء، لذلك بينت هذه الدراسة أن النوم القليل يؤدي إىل السمنة ولكن تحتاج 

هذه الدراسة دراسات مدعمة لها لوجود كثري من األسئلة التي مل تُّحل بعد حول هذه الدراسة.

استقالب الطاقة : 
الكلية  الطاقة  مكونات  توزع  الجسم.  داخل  والهدم  البناء  عمليات  عن  الناتجة  الطاقة  أنه  ويعرف 

املرصوفة يومياً عىل النحو اآليت :

الطاقة املرصوفة أثناء االسرتخاء التام للجسم )resting energy   expenditure REE (   وهي الطاقة 

املرصوفة للوظائف الطبيعية للخاليا واألعضاء يف ظروف ما بعد امتصاص الطعام وهي مسؤولة عن 

حوايل %70 من الطاقة الكلية .

البدين غري  البدين اإلرادي والنشاط  للنشاط  الطاقة املرصوفة  البدين: وهي  للنشاط  الطاقة املرصوفة 

اإلرادي وهي مسؤولة عن حوايل %20 من الطاقة الكلية .

الطاقة املرصوفة عىل عمليات الهضم واالمتصاص ونشاط الجهاز العصبي الودي وتسمى )السعرات 

الحرارية املستهلكة أثناء تناول الطعام واالستقالب الناتج عنه  ) thermic effect وهي مسؤولة عن 

حوايل %10 من الطاقة الكلية.

أثبتت دراسات عديدة أن األشخاص املصابني بالسمنة لديهم مرصوف أكرب من الطاقة املرصوفة أثناء 

االسرتخاء التام )REE(، كونهم ميلكون عدداً أكرب من األنسجة والخاليا. 

وعىل الرغم من أن الدراسات مل ترش إىل خلل يف استقالب الطاقة     )metabolic energy ( لدى 

األشخاص البدينني، إال أن االحتاملية تبقى قامئة بوجود هذا الخلل وذلك للقدرات املحدودة لتكنولوجيا 

البحث يف هذه األيام، التي قد تستطيع تحديد تفاصيل الخلل الذي يحصل يف استقالب الطاقة لفرتة 

قصرية، وال تستطيع تحديدها لفرتة زمنية طويلة . 
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فقد جرت دراسة واحدة قصرية عىل مجموعة من األطفال الرضع ملدة ثالثة أشهر وكانت نتيجة هذه 

الدراسة أن الطاقة الكلية املرصوفة عىل األطفال الرضع خالل ثالثة أشهر أقل من %21 لدى األطفال 

الذين أصيبوا بالسمنة، باملقارنة مع األطفال الذين حافظوا عىل وزنهم ولكن دراسات كثرية أخرى مل 

تثبت ذلك . 

إن الطعام الذي يحفز نزول الوزن نفسه يقلل الطاقة املرصوفة من دون جهد وهذه املشاهدة تعود 

إىل نظرية  الوضعية األساسية set-point theory  التي تنص عىل أن وزن الجسم محدد مسبقاً جينياً، 

لذلك فإن ازدياد أو نقصان الوزن يحفز نقصان معدل االسقالب أو زيادته، الذي يعمل للمحافظة عىل 

وزن الجسم يف املستوى املوضوع جينياً . 

إن الطعام قليل الطاقة لكٍل من السمني والنحيف يقلل من الطاقة املرصوفة يف أثناء االسرتخاء التام 

)REE(  بنسبة 15-%30، وهذا النقص استجابة فسيولوجية للمحافظة عىل الطاقة.

من هذه الدراسات نستنتج أّن تكيف استقالب الطاقة املرصوفة يف أثناء االسرتخاء التام بزيادة الطعام 

أو نقصانه له حدود، فإذا زاد الطعام عىل حد التكيف زاد الوزن، وإذا نقص الطعام عن حد التكيف 

نقص الوزن، إال إذا حدث اختالل يف هذا التكيف، وهذا يفرس عدم زيادة وزن بعض األشخاص الذين 

يتناولون كمية كبرية من الطعام وزيادة الوزن لدى بعض األشخاص رغم تناولهم كميات قليلة . 

الظواهر السيرية واملضاعفات ملرض السمنة
إن مرض السمنة يتصاحب بشكٍل قوي مع أمراض باطنية خطرية، تؤدي إىل اضطراب يف نوعية الحياة، 

وتزيد من األمراض االستقالبية وغري االستقالبية واملوت املبكر .

-1 السمنة تزيد من أالمراض االستقالبية :

أ. متالزمة االستقالب أو متالزمة مقاومة اإلنسولني، وتعرف أيضاً مبتالزمة X   هذه املتالزمة تتصاحب 

مع نوعية خاصة من السمنة، وهي سمنة البطن ) سمنة الجزء العلوي من الجسم (، ومجموعة عوامل 

خطورة استقالبية تؤدي إىل أمراض القلب وأعراض هذه املتالزمة هي :

زيادة مقاومة اإلنسولني، زيادة معدل اإلنسولني يف الدم ، واعتالل يف الجلوكوز التحميل، والسكري 	 

النوع الثاين .

 	. HDL-c وتنقص الدهنيات عالية الكثافة  TG-c اعتالل الدهنيات إذ تزداد الدهنيات الثالثية

ارتفاع الضغط .	 

 	   B الدهني  الربوتني  زي��ادة  مثل:  استقالبية  خطرة  عوامل  مع  وتتصاحب  البطن  سمنة 

.)plasminogen activator inhibitor 1( وزيادة عامل التخرث  ))Apolipoprotein-B
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ب.  السكري النوع الثان : 

مرض السكري يزداد بشكل مضطرد مع ازدياد مؤرش كتلة الجسم ) BMI ( وقد أثبتت بعض الدراسات 

إىل أن خطورة السكري تبدأ إذا زاد مؤرش كتلة الجسم عن 22كغم/م2 ، وتزداد خطورة السكري مع 

من  أكرث  النساء  وعند  من 102سم،  أكرث  الرجال  عند  الخرص  وازدياد محيط  البطنية  السمنة  ازدياد 

88سم أو زيادة معدل محيط الخرص إىل محيط الورك بغض النظر عن قيمة مؤرش كتلة الجسم يزداد 

معدل حدوث السكري بزيادة الوزن يف عمر 35-60 سنة .

ج. االعتالل الدهني : تتصاحب السمنة مع زيادة الدهنيات الثالثية TG ونقصان يف الدهنيات املفيدة 

HDL-c  ، وزيادة نسبة الجزيئات صغرية الكثافة للدهنيات قليلة الكثافة  LDL-c ، وهذه املصاحبة 

تكون قوية، خصوصاً عند األشخاص الذين ميلكون سمنة يف البطن .

-2 أمراض القلب: 
أ. الضغط الرشياين:
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 توجد عالقة مضطردة بني الضغط ومؤرش كتلة الجسم BMI )ويعرّف ارتفاع الضغط إىل أنه زيادة 

الضغط االنقباض أكرث من 140مم زئبقي والضغط االنبساطي أكرث من 90مم زئبقي( . وقد أظهرت 

الدراسات إىل أن انتشار الضغط عند الرجال والنساء السمينات كان %42 و %38 عىل التوايل وهذا 

االنتشار أكرث مبرتني من معدل االنتشار لدى الرجال والنساء النحيفني. واالستنتاج من الدراسات أن 

زيادة الوزن %10 يكون مصحوباً بزيادة الضغط بحدود 6.5مم زئبقي .

ب. تصلب رشايني القلب :
 ان خطورة تصلب رشايني القلب تزداد مع السمنة وخصوصاً السمنة البطنية، ويف األشخاص الذين 

يزداد وزنهم يف سن الشباب وتزداد خطورة التصلب حتى يف وجود مؤرش كتلة الجسم طبيعي، وتوجد 

اللوايت لديهن   النساء  القاتلة تكون كبرية عند  القاتلة وغري  القلبية  دراسة تبني ان خطورة الجلطات 

مستوى قليل من مؤرش كتلة الجسم BMI  ولكنهن ذوات معدل عاٍل بني محيط البطن إىل محيط 

الورك، ويزداد معّدل الجلطات القاتلة وغري القاتلة عند زيادة  5كغم بعد سن 18 سنة وقد صنفت 

جمعية القلب األمريكية السمنة عىل أنها عامل خطورة كبري ألمراض القلب ميكن  منعه . 

ج. األمراض الوعائية والتخرثية: إن خطورة النوبات الدماغية القاتلة وغري القاتلة تقريباً تتضاعف عند 

األشخاص السمينني أكرث من النحاف وتزداد مع زيادة مؤرش كتلة الجسم BMI تزداد خطورة جلطات 

األوردة العميقة والسطحية يف الرجلني وكذلك الجلطات الرئوية مع السمنة، خصوصاً مع سمنة البطن. 

 ذبحة صدرية)الجلطة القلبية(

Heart attack   

جلطة دماغية  

 Stroke 



34



35

3. األمراض الرئوية:

أ. مرض الرئة االنحساري ) Restricted lung diseases( إن السمنة تزيد من الضغط عىل القفص 

الرئة  الرئة وهذا يؤدي إىل هبوط يف وظيفة  إىل تحديد وتقليل حركة ومرونة  ما يؤدي  الصدري 

والقلب األمين . 

ب. متالزمة هبوط التنفس املصاحب للسمنة: السمنة املفرطة تؤدي إىل اعتالل يف تهوية حويصالت 

للقلب ومثال ذلك متالزم��ة  األمي���ن  الرئة. والبطي��ن  الهبوط يف وظيفة  إىل  الرئة وهذا يؤدي 

.)Pickwickian Syndrome( بكويكيان

ج. ضيق النفس االنسدادي خالل النوم ) sleep apnea (، وهذا املرض يتصاحب عادة ً مع ازدياد يف 

مؤرش كتلة الجسم BMI  عندما يكون أكرث من 30كغم/م2 ، وأيضا يتصاحب مع سمنة يف البطن 

والرقبة عندما يكون محيط الرقبة أكرث من 17إنشاً للرجال و16إنشاً للنساء . 

4. أمراض العضالت و العظام :

أ. مرض النقرس ) داء امللوك - سابقاً - والذي اصبح داء الفقراء( يزداد مع السمنة بشكٍل ملحوظ .

ب. التهاب املفاصل: تتأثر املفاصل حاملة الوزن وخصوصاً مفصل الركبة بااللتهابات وتزداد مع زيادة الوزن .

5. الرسطان: أظهرت الدراسات امليدانية عالقة مبارشة بني مؤرش كتلة الجسم BMI ورسطان القولون 

لدى الرجال والنساء، وكذلك زيادة الوزن أو السمنة تزيد من نسبة رسطان املريء واملرارة والقولون 

والثدي والرحم والربوستات . 

6. مرض الجهاز البويل والتناسيل عند النساء: توجد عالقة بني السمنة واضطراب الدورة والعقم وتكون 

املرأة الحامل السمينة عرضة للضغط وسكر الحمل واملضاعفات عند الوالدة، ويكون الجنني عرضة 

للتشوه أكرث مام هو عند املرأة النحيفة وكذلك تزداد خطورة السلس البويل عند املرأة السمينة وقد 

يزول بفقدان الوزن .

األمراض العصبية: تزداد األمراض الوعائية الدماغية مع السمنة وكذلك يحصل ازدياد ملرض الضغط   .7

الدماغي.

مرض العني باملاء األزرق )Cataract( يزداد حدوث املاء األزرق بالعني )تقتيم أو قتامة العدسة(   .8

مع السمنة وخصوصاً سمنة البطن .

أمراض الجهاز الهضمي:   .9

االرتداد املريئي : تزداد نسبة هذا املرض مع السمنة .  أ. 

. BMI ب. حصاة املرارة: تزداد مع زيادة مؤرش كتلة الجسم

ج . التهاب البنكرياس: يزداد مع السمنة وذلك بسبب ازدياد نسبة حصاة املرارة.
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د . أمراض الكبد : يزداد مرض الكبد غري املصاحب للكحول ومثال ذلك: تزايد الدهون عىل الكبد، و 

التهاب الكبد الدهني غري الكحويل، و تليف الكبد و تشمع الكبد.

ج. ضعف االداء يف العالقة الزوجية : عند ازدياد الوزن  فإن القدرة عىل اقامة عالقة زوجية تضعف.

وذلك الن الخاليا الدهنية  تحول الهرمون الذكري عند الرجال اىل انثوي )ومن عالماتة بروز و منو 

الصدر )الثدي(( عند الرجال علام إىل أنه اذا قل الوزن اوقفت هذه العملية وعاد الرجل اىل وضعه 

السابق.

عند النساء يتحول الهرمون االنثوي اىل ذكري و يصاحب ذلك:

سقوط الشعر يف اماكن الرأس حتى يصل يف بعض االحيان اىل صلع جزيئ.	 

منو الشعر يف الناطق املخصصة للرجال كالشارب و الذقن و البطن و الصدر وعل االطراف ) العليا 	 

و السفىل(.

اختالل يف الدورة الشهرية.	 

انخفاض نسبة االباضة.	 

انخفاض احتامل الحمل.	 

مشاكل يف الحمل.	 

مشاكل يف الوالدة عىل الوالدة و املولود.	 
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السمنة يف عاملنا اليوم صارت تشكل وباًء جديداً. فاالنسان ولألسف مير يف حالة تطور نحو األسوأ. وال 

عجب يف ذلك إذ ان اإلنسان الحديث صار يعتمد يف غذائه عىل املاكوالت الدسمة متمثلة بالوجبات 

الرسيعة وغريها. وصار قليل الحركة يعتمد يف تنقالته عىل وسائط النقل الحديثة. ويف هذا السياق نجد 

ان دراسة التغريات الهرمونية لالنسان الحديث والكتابة عنها آضحت تشّكل موضوعاً شيقاً يستهوي 

وعواقبها  التغريات  تلك  ملجمل  واضحة  الصورة  لتكون  خاص  بشكل  والسكري  الصم  الغدد  اطباء 

للمجتمع بشكل عام، ولذلك فسنستعرض يف هذا املقال مجمل تلك التغريات 

السمنة وعالقتها بقاومة هرمون االنسولني :
تشكل السمنة سببا رئيساً يف حدوث مايعرف مبقاومة االنسولني والتي  ميكن تعريفها إىل أنها اعتالل 

بيولوجي يف عمل االنسولني؛ االمر الذي يؤدي اىل ان الكميات الطبيعية من االنسولني واملفرزة من 

البنكرياس تكون غري كافية إلحداث استجابة  من قبل خاليا الجسم. ويف حال حدوث السمنة يحدث 

زيادة يف افراز هرمون االنسولني لغرض التغلب عىل هذه املقاومة حتى يصل البنكرياس اىل مرحلة 

اليستطيع فيها أن يفرز كميات اكرب من هرمون االنسولني ليحدث مرض السكري النوع الثاين.

هناك ثالثة عوامل رئيسة تربط السمنة مبقاومة هرمون االنسولني وهي : 

نوع السمنة )الحشوية او عامة(. . 1

التوزيع العشوايئ لشحوم الجسم . . 2

اإلفرازات الهرمونية من قبل النسيج الشحمي . . 3

االفرازات الهورمونية من قبل النسيج الدهني :
إن النسيج الدهني وباألخص الدهن الحشوي هو نسيج نشط أيضياً إذ ويف حالة حدوث السمنة الحشوية، 

يقوم بإفراز مركبات هورمونية تعرف باسم السايتوكينات التي تؤدي بدورها اىل حدوث مشاكل عديدة 

أبرزها مقاومة األنسولني . ومن أهمها نذكر اآليت: أ( عامل نخر العظم . ب(االنرتلوكني6- . ج( الرسستني 

.د( مثبط مفعل البالزمنوجني إذ ان زيادته مقرتنة بحدوث تجلطات يف االوعية الدموية . 

ولعل من أبرز السايتوكينات التي يقوم بإفرازها النسيج الدهني هو هورمون اللبتني. الذي يقوم يف 

اىل منطقة  ايعازات  ارساله  الطاقة عن طريق  الطعام وصف  تناول  تنظيم  بعملية  الطبيعية  الحالة 

املهاد يف الدماغ . فبعد تناول الطعام يقوم هرمون اللبتني بارسال ايعاز اىل منطقة املهاد؛ االمر الذي 

يؤدي اىل حدوث االحساس بالشبع وزيادة صف الطاقة من قبل الجسم و العكس صحيح يف حالة 

السمنة والتغيرات الهرمونية
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الدم  يف  اللبتني  هرمون  مستوى  ارتفاع  من  الرغم  فعىل  السمنة  حدوث  حال  ويف  انه  اال   . الصيام 

فالتغريات انفة الذكر )االحساس باالشباع وصف الطاقة ( تضطرب؛ ما يؤدي اىل تفاقم السمنة وهذا 

يعكس وجود مقاومة لعمل هورمون اللبتني يف منطقة املهاد. واليقترص املوضوع عىل ذلك فحسب إذ 

تشري الدراسات إىل أن ارتفاع مستوى هورمون اللبتني يف حال حدوث السمنة له تاثريات خطرية اهمها 

زيادة نسبة حدوث التجلطات القلبية وزيادة نسبة حصول مرض كسل الغدة الدرقية .

السمنة و عالقتها بالهرمون الذكري :

الهرمون الذكري وكل من  تشري اغلب الدراسات اإلحصائية إىل أن هناك عالقة عكسية بني مستوى 

مؤرش كتلة الجسم ،الذي هو عبارة عن حاصل قسمة الوزن عىل مربع الطول، ومحيط الخرص و نسبة 

محيط الخرص اىل الورك . هذه العالقة العكسية ولدت حافزاً لدى العلامء للتحري عن السبب حتى 

جاء التفسري العلمي الدقيق من قبل العامل كوهني الذي اشار إىل أن السمنة و القصور الجنيس هام 

عبارة عن دورة فزيادة النسيج الدهني الحشوي الذي يودي اىل زيادة يف افراز انزيم ال اوروماتيز 

الذي يقوم بتحويل الهورمون الذكري، التستستريون، اىل انثوي مام يودي ذلك اىل نقص يف مستوى 

االيبيز الرضوري يف  انزيم  التستستريون هو رضوري لكبح عمل  . ومبا ان هرمون  الذكري  الهورمون 
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تكوين النسيج الدهني فمن املنطقي ان يؤدي نقصه اىل حدوث السمنة . اضف لذلك ونظراً لوجود 

مقاومة لعمل هرموين االنسولني واللبتني يف حال حدوث السمنة يف منطقة املهاد يف الدماغ فان ذلك 

يودي اىل نقص يف توليد االيعازات العصبية املحفزة للغدة النخامية لغرض افراز الهورمونات املحفزة 

عىل انتاج الهورمون الذكري من قبل الخصية؛ األمر الذي يؤدي اىل القصور الجنيس .

: من يايت اوال  الكثري السؤال اآليت  ، إذ يطرح  الغدد الصم والسكري  يف حرية  ولكن يبدو أن أطباء 

السمنة والسكري  ام القصور الجنيس ؟ 

مستوى  نقص يف  من  يعانون  الذين  املرىض  ان  االحصائية  الدراسات  تشري  إذ  تساؤل مرشوع  وهذا 

الهرمون الذكري يكونون اكرث عرضة لإلصابة مبرض السكري النوع الثاين . وعىل الرغم من ان االطباء 

اعطاء  خالل  من  الجنيس  القصور  معالجة  اهمية  عىل  اختالف  اليوجد  انه  اىل  امرهم  من  حرية  يف 

الهرمون الذكري بشكل حقن او جل يف حال وجود تدين يف مستوى الهورمون الذكري يف الدم . إذ 

تشري الدراسات إىل أن تعويض الهرمون الذكري يف حاالت املرىض الذين يعانون من السمنة واملتالزمة 

ناحية  من  ملحوظ  تحسن  عليهم  يطرأ  عنها  الناجمة  دهون(  واختالط  وضغط  )سكري  االستقالبية 

الرغبة الجنسية و اضف اىل ذلك تحسناً يف مستوى الدهنيات يف الدم وانخفاض يف مستوى محيط 

الخرص وانخفاض يف مستوى مقاومة االنسولني. 

اذن نستنتج مام سبق ان السمنة و القصور الجنيس اشبه بحلقة وعالج السمنة وتعويض الهرمون 

الذكري يف حالة وجود قصور جنيس مصاحب للسمنة هو رضوري جدا. 

السمنة وعالقتها بهرمون الغدة الدرقية : 
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ميكن القول إىل أن التغريات التي تطرأ عىل هرمون الغدة الدرقية يف السمنة هو اشبه بتفاعل ولكن 

عىل  تطرا  التي  التغريات  تخص  التي  الدراسات  مجمل  عىل  نظرة  القينا  واذا   . واحد  باتجاه  ليس 

هرمونات الغدة الدرقية يف حال حدوث السمنة الستنتجنا اآليت :

املرىض الذين يعانون من السمنة هم اكرث عرضة من االشخاص ذو االوزان الطبيعية لالصابة مبرض . 1

هرمون  مستوى  الرتفاع  يعزى  السبب  أن  إىل  الدراسات  وتشري   . املناعي  الدرقية  الغدة  قصور 

اللبتني لديهم والذي يودي ارتفاع مستواه يف الدم اىل نشاط الخاليا املناعية يف الجسم و التي تقوم 

مبهاجمة خاليا الغدة الدرقية ما يتسبب يف حدوث قصور يف عملها . و يجب القول، ان قصور 

الغدة الدرقية حتى لو كان بسيطاً من املمكن ان يسهم يف زيادة وزن الجسم .

يف حال حدوث السمنة املفرطة يجب االنتباه إىل أن ارتفاع  مستوى الهرمون املحفز للغدة الدرقية . 2

)TSH( ، و الذي يف العادة يشري ارتفاعه اىل وجود كسل يف الغدة الدرقية، اليعني بالرضورة وجود 

كسل فيها . إذ تشري الدراسات إىل أن مستوى هذا الهرمون يعود اىل طبيعته بعد نزول الوزن . 

لذلك يتضح مام تقدم إىل أن التغريات التي تطرأ عىل هرمون الغدة الدرقية يف حالة السمنة هي . 3

هامة وعىل االطباء االنتباه إىل كيفية تفسري هذه التغريات .

السمنة وعالقتها بهرمون جار الغدة الدرقية :

تشري الدراسات إىل أن شدة االعراض الناجمة عن فرط افراز هرمون الغدة جار الدرقية، الغدة املسؤولة 

عن تنظيم مستوى الكالسيوم يف الدم، تتناسب مع مؤرش كتلة الجسم. فقد اوردت دراسة تم نرشها 

املتمثلة  الدرقية  الغدة  الناجمة عن ورم جار  االعراض  أن  إىل  املرموقة(  يف مجلة  )JCEMاالمريكية 

باعراض ارتفاع مستوى الكالسيوم يف الدم، كالغثيان والتقيؤ و االمساك، تزداد شدة كلام زاد مؤرش 
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كتلة الجسم ، اي نسبة الوزن اىل مربع الطول . هذا وقد اشارت الدراسة إىل أن كتلة ورم جار الغدة 

الدرقية يتناسب هو كذلك مع مؤرش كتلة الجسم .

السمنة وعالقتها بهرمون النمو :
السمنة ويعزى ذلك اىل نظريات عديدة و  النمو منخفضاً يف حالة  باختصار يكون مستوى هرمون 

معقدة لعل من ابرزها هو ارتفاع مستوى االحامض الدهنية الحرة يف الدم. ولكن هذا ال يعني ان 

مرىض السمنة سوف يصابون باعراض نقص هرمون النمو ذلك الن مستوى هرمون عامل النمو رقم 1 

املشابه لالنسولني ، والذي من خالله ميارس هرمون النمو فاعليته، يكون ثابتاً يف الدم . إذ يرى الباحثون 

إىل أنه عىل الرغم من انخفاض مستوى هرمون النمو يف حالة السمنة فان خاليا الكبد لديهم تكون 

حساسة ولو الفراز نسبة بسيطة منه و هذا بدوره يؤدي اىل تكوين نسبة طبيعية من هرمون عامل 

النمو املشابه لالنسولني رقم 1 عن طريق الكبد والذي من خالله ميارس هرمون النمو فاعليته .

السمنة و عالقتها بهشاشة العظام :

هناك اعتقاد سائد إىل أن السمنة تقي من الهشاشة . وهذا املفهوم مبني عىل اساس بعض  الدراسات التي 

تشري إىل أن مستوى كثافة العظم لدى االشخاص البدينني هو اعىل من غريهم . ولكن لو القينا نظرة عىل 

احدى الدراسات الحديثة التي قامت بنرشها املجلة الطبية االمريكية يف ترشين الثاين املاض . إذ اوردت 

الدراسة ، والتي شملت اعداداً كبرية من السيدات الاليت تجاوزن سن اليأس ، زيادة نسبة حصول كسور 

الكاحل وكسور اعىل الساق يف السيدات البدينات عن غريهّن من السيدات ذوات األوزان الطبيعية.
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هذه الدراسة تضعنا امام تساؤالت عديدة اهمها : هل السمنة فعال تقي من الهشاشة ؟ وما الذي 

يفرس زيادة نسبة الكسور اعاله ؟ ماهي العوامل التي قد تسهم يف حدوث هشاشة عند البدناء ؟ 

ولالجابة عن هذه التساؤالت نقول: يرى الباحثون إىل أن السمنة و خاصة الحشوية يرافقها نشاط 

اييض للنسيج الدهني تحت البطن ينجم عنه افراز مركبات هرمونية كام ذكرنا سابقا قد تؤثر سلبا عىل 

كثافة العظم . اضف اىل ذلك هو ان السمنة هي عامل خطر لحدوث نقص يف مستوى فيتامني دال 

والذي نقصه بدوره يسهم يف حدوث هشاشة العظام . اما بالنسبة لشيوع كسور الكاحل وأعىل الساق 

فريى الباحثون ان مرد ذلك اىل قلة سمك الطبقة الشحمية يف هذه املنطقة لدى البدناء و كونهم اكرث 

عرضة للوقوع عىل األطراف . 

ويتضح مام تقدم اننا بحاجة اىل دراسات أكرب و أعمق والتي تربط  بني الهشاشة والسمنة  واننا رمبا 

سوف نغري نظرتنا القدمية عن عالقة السمنة بهشاشة العظام .

السمنة وعالقتها بنقص مستوى فيتامني د ؟
يجب القول إىل أن عالقة السمنة مبستوى فيتامني د هي عالقة ليست يف تجاه ثابت، فالسمنة ممكن 

ان تؤدي اىل نقص يف مستوى فيتامني د من خالل بضع آليات ابرزها :

احتباس الفيتامني د يف النسيج الدهني إذ ان من اهم خواصه هو الذوإىل أن يف شحوم الجسم . . 1

 نظرا لزيادة نسبة اصابة االشخاص البدناء بداء الكبد الدهني فلذلك تقل كفاءة الكبد لديهم يف . 2

تكوين مركب 25 هيدروكيس فيتامني د والذي يعد احد املركبات الفعالة من الفيتامني د .

احد . 3 افراز  زيادة  اىل  ذلك  يعزى  و  البدناء  عند  فعال  غري  مركب  اىل  د  الفيتامني  تحول  زيادة 

االنزميات من قبل النسيج الشحمي و الذي يقوم بتحويل مركب 25 هيدروكيس فيتامنب د الفعال 

اىل مركب غري فعال . 

قلة التعرض الشعة الشمس ، فزيادة الوزن تؤدي اىل تشوه يف شكل الجسم ولذلك كثرياً ما نالحظ . 4

قلة مشاركة البدناء بالنشاطات  يف انشطة الهواء الطلق . 

و من الجدير بالذكر إىل أن العكس صحيح إذ ميكن ان يسهم نقص الفيتامني د يف حدوث السمنة إذ 

ان الفيتامني د رضوري يف تثبيط عمل كثري من االنزميات التي تسهم يف تولد النسيج الدهني ولهذا 

السبب فمن املمكن ان يؤدي نقصه اىل السمنة .

هذا و تشري احدى الدراسات إىل أن تناول كميات كافية من الحليب و مشتقاته يتناسب عكسياً مع 

املساحة السطحية للنسيج الدهني الحشوي .

يتضح مام تقدم إىل أن هنالك عالقة عكسية بني السمنة و فيتامني د وأن التحري عن وعالج نقص 

فيتامني د يف حالة السمنة هو رضوري جدا .
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ميكن ان نوجز التغريات الهرمونية التي تحدث يف السمنة باآليت :

السمنة هي عامل مبارش يف حدوث مقاومة هرمون االنسولني و خاصة السمنة الحشوية و هذا أ. 

يؤدي اىل زيادة احتامل االصابة مبرض السكري .

سمنة البطن قد تعكس وجود متالزمة  كشنج يف البطن وهذا يعني ان وجود خلل يف عمل احد ب. 

انزميات النسيج الدهني قد يتسبب بحدوث سمنة البطن عن طريق تكوين املركب الفعال من 

هرمون الكورتيزون يف النسيج الدهني و الذي بدوره يودي السمنة الحشوية.

ميكننا اطالق مصطلح الجراحة االستقالبية عىل جراحة تحويل مسار املعدة ملا لها من اهمبة بالغة ت. 

يف حدوث شفاء من مرض السكري النوع الثاين .

عالقة السمنة و الهرمون الذكري اشبه بحلقة فاي منهام قد يودي اىل الثاين وتعويض الهرمون ث. 

تقليل  اهمية يف  له من  ملا  الجنيس هو رضوري ومفيد جدا  السمنة والضعف  الذكري يف حالة 

مقاومة هرمون االنسولني و تقليل الدهون الضارة و تقليل نسبة محيط الخرص و زيادة معقولة 

يف النشاط الجنيس .

باتجاه واحد فالبدناء هم ج.  بتفاعل و لكن ليس  الدرقية هي اشبه  الغدة  السمنة بهرمون  عالقة 

اكرث عرضة من غريهم لالصابة بكسل الغدة الدرقية املناعي والنقطة االخرى هي يف حال حدوث 

البدانة املفرطة فان ارتفاع مستوى الهرمون املحفز للغدة الدرقية قد اليعني بالرضورة وجود كسل 

الغدة  الخاصة بهرمون  يتنبه االطباء يف تفسريهم للفحوصات  ان  الدرقية لذلك يجب  الغدة  يف 

الدرقية لدى االشخاص الذين يعانون من السمنة .

ان القول إىل أن السمنة تقي من الهشاشة ال يعد شيئاً مؤكداً بعد اليوم خصوصا بعد التوصل اىل ح. 

استنتاجات قامئة عىل دراسات جديدة تفيد بعكس ذلك . ونحتاج اىل دراسات اكرث لغرض التوصل 

بشكل دقيق عن هذه العالقة .

عالقة السمنة بفيتامني دال هي عالقة عكسية فاي واحد ممكن ان يودي اىل الثاين وان تعويض نقص 

فيتامني دال لدى االشخاص البدناء هو رضوري و مهم جدا .

االستنتاجات 
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إن نسبة انتشار السمنة يف العامل ازدادت بشكٍل مطرد خالل العقود املاضية، ، وقد كشفت اإلحصاءات 

الرسمية األردنية أن معدالت السمنة وزيادة الوزن يف األردن تعد من أعىل معدالتها يف العامل إذ يعاين 

منها %81 من الذكور و%84 من اإلناث حسبام اظهرت الدراسة الوطنية لنقص فيتامني »د« العام 

2008 التي اجراها املركز الوطني للغدد الصم والسكري و قد بينت  الدراسة  أن نسبة اإلصابة بزيادة 

الوزن تزداد مع تقدم العمر وتختلف الزيادة باختالف الجنس كام هو مبني بالجدول اآليت .و قد لوحظ 

ان هناك زيادة كبرية يف سمنة  األطفال أيضاً.

نسبة زيادة الوزن يف األردن حسب الجنس الدراسة الوطنية لنقص فيتامني »د« عام 2008
النسبة %الجنس
81%الذكور
84%اإلناث

انتشار الس�منة في العالم
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أن العديد من الدراسات الحديثة ترى أن نسبة السمنة يف املجتمع االردين قد ازدادت بصورة مقلقة 

كام هو مبني يف الجدول اآليت :

انتشار زيادة الوزن والسمنة ف االردن للفئة العمرية 25 وما فوق

الجهة الباحثة النسبة املئوية السنة

وزارة الصحة %65 1995

CDC + وزارة الصحة %76.8 2004

جامعة العلوم والتكنولوجيا %79.8 2006

املركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة %83.2 2009

متثّل سمنة الطفولة إحدى أخطر املشكالت الصحية العمومية يف القرن الحادي والعرشين. وتتخذ هذه 
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املشكلة أبعاداً عاملية وهي تصيب، بشكل مطرد جميع دول العامل  والسيام الدول العربية منها  . وقد 

شهدت معدالت انتشار تلك الظاهرة زيادة بشكل مريع كام هو مبني يف الجداول اآلتية.

 Age

االعامر

Obesity & 

 Overweight

% زيادة الوزن والسمنة

البلد

16–6
16.4%ذكور

17.2%اناث 
االمارات

12-6
ذكور%24.4

اناث%25.4.9
األردن

1-18
ذكور%16.6

اناث%19.4

اململكة العربية 

السعودية

6-8
ذكور%26

اناث%25
لبنان
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 Age

االعامر

Obesity & 

 Overweight

% زيادة الوزن والسمنة

البلد

11–10
ذكور %24.1

اناث  %22
ايطاليا

11-16 %19.6 كندا
12 %22.7 فرنسا
12 %10.2 **** بروكسل/ بلجيكا

وإذا نظرنا إىل نتائج الدراسات املتعلقة مبوضوع السمنة، نجد إىل أنها سبب رئيس يف وفاة 300000 

حالة سنوياً يف أمريكا وأن الكلفة االقتصادية تصل إىل 100 مليار دوالر.

أما بالنسبة لألردن  فلقد قدرت الكلفة االقتصادية للسمنة والسكري وارتفاع التوتر الرشياين واختالط 

الدهون حسب اإلحصاءات الرسمية كام يأيت

2004  :- 654  مليون دينار.

2010:- 900 مليون دينار.     

2011:- 1 مليار دينار

2013:- 1.2 مليار دينار.

وهذا يوضح أن السمنة مشكلة اجتامعية واقتصادية يعاين منها العامل املتقدم والنامي لذلك يجب 

مواجهتها  ووضع اسرتاتجيات وطنية للحد منها .
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ينبغي  الذي  الصحي  االمر  الرجل هو  أو  للمرأة  الصحية سواء  الناحية  واملقبول من  املناسب  الوزن 

املحافظة عليه وكون الدهن املخزن يف االمكان الطبيعية لوجوده)تحت الجلد( وبالكميات املناسبة 

رضوري إذ أنها الخاليا الدهنية لها دور فسيولوجي هام  يك يتم البلوغ ،وإن انخفاض نسبة الدهون 

يف أنسجة املرأة يؤدي اىل انقطاع الحيض فعىل سبيل املثال:  نسبة عالية من راقصات الباليه والفتيات 

الرياضيات تنقطع عنهن  الدورة وعند العودة اىل الوزن الطبيعي تعود. كذلك نقص الوزن عن الحدود 

املقبولة صحياً قد يؤثر عىل القدرة االنجابية .

وقد تدارك املجتمع الدويل هذه املشكلة فعىل سبيل املثال أقر النواب الفرنسيون، حديثاً ، مرشوع 

الرغبة  مواجهة  بهدف  تغذية،  بسوء  ومصابات  جدا  نحيفات  أزياء  عارضات  توظيف  يحظر  قانون 

املفرطة يف فقدان الوزن املؤدية إىل انعدام الشهية املرض .وجاء التصويت عىل هذا املرشوع غداة 

إقرار مرشوع قانون آخر يحظر الرتويج للنحافة املفرطة تحت طائلة السجن والغرامة املالية.

)Anorexia Nervosa( فقدان الشهية العصبي
 هذه الحالة تصيب الفتيات أكرث من الرجال خاصة يف سن املراهقة ومقتبل العمر يف األعامر ما بني 15-

 Distorted( 30 سنة، إذ تسيطر عليهن أفكار واعتقادات إىل أنهن يعانني من جسم سمني وغري الئق

body image( ولذلك فإن عليهن عدم تناول الطعام أو اإلقالل من تناول املأكوالت وخاصة املحتوية 

عىل النشويات كمحاولة إلنقاص أوزانهن، كام تلجأ مثل هؤالء الفتيات إىل مامرسة بعض املامرسات 

مثل: تكرار التقيؤ املفتعل واستخدام املسهالت واملدرات للتخلص من الطعام والرشاب الذي تم تناوله.

النحافة المفرطة
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ولتشخيص هذه الحالة يجب أن تتوافر الرشوط اآلتية:-

أن يكون وزن الجسم أقل ب� %15 من الوزن املثايل أو أن يكون مؤرش كتلة الجسم أقل من 17.5 . 1

)مؤرش كتلة بالجسم هو الوزن بالكيلو جرام مقسوم عىل مربع الطول والطبيعي أن يكون بني 

.)24-18

الرغبة الشديدة يف النحافة أو إنقاص الوزن.. 2

الخوف الشديد من السمنة.. 3

انقطاع الدورة الشهرية.. 4

ونتيجة للنقصان الشديد يف الوزن والذي 

هؤالء  من  الكثري  فإن  فيه  مبالغاً  يكون 

الدورة  يف  انقطاع  من  يعانني  الفتيات 

الشهرية؛ ما  يعرضهن إىل نقصان كثافة 

العظم وباآليت إىل هشاشة العظام نتيجة 

لنقص إفراز هرمون األسرتوجني األنثوي، 

كام أن مثل هؤالء الفتيات قد يتعرضن 

إىل الجفاف الشديد ونقص يف العديد من 

معدن  وخاصة  الهامة  واألمالح  املعادن 

لعمل  وال��رضوري  الحيوي  البوتاسيوم 

ويحدث  الجسم  يف  واألنسجة  العضالت 

استخدام  و  التقيؤ  لتكرار  نتيجة  هذا 

من  للتخلص  كوسيلة  املفتعل  املسهالت 

لدى  ال��وزن  إلنقاص  كمحاولة  الطعام 

هؤالء الفتيات.

أوزاناً  تتطلب  التي  املهن  بعض  وهناك 

وعارضات  البالية  راقصات  مثل:  قليلة 

لإلصابة  عرضة  أكرث  يكن  أيضاً  األزي��اء 

مبثل هذه الحالة مقارنة مع غريهن من 

الفتيات يف مهن أخرى.

يرافق حالة فقدان الشهية العصبي العديد من التغريات الهرمونية نذكر منها :- 
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انخفاض إفراز الهرمونات املحفزة للهرمونات الجنسية واملفرزة من الغدة النخامية مثل: هرموين . 1

 LH- FSH

يقل إفراز الهرمون األنثوي »اسرتوجني« يف الفتيات؛ ما يؤدي إىل انقطاع الدورة الشهرية وعدم . 2

ظهور الثديني بشكل مالئم عند الفتيات يف حني يقل إفراز الهرمون الذكري » Testosterone » يف 

الرجال الذين يعانون من هذه الحالة.

زيادة إفراز هرموين ال� كورتيزون وهرمون النمو، اللذين يقومان بدورهام بالحيلولة دون انخفاض . 3

سكر الدم نتيجة للبقاء ساعات طويلة دون تناول الطعام.

يبقى إفراز هرمون الغدة الدرقية » الثريوكسني » والهرمون املحفز إلفراز الغدة الدرقية واملفرز . 4

من الغدة النخامية )TSH(، باإلضافة إىل هرمون الحليب )Prolactin( ضمن الحدود الطبيعية.

بقي أن نقول، إن حالة فقدان الشهية العصبي قد يعرض الفتيات املصابات إىل االكتئاب وقد يكن 

عرضة لالنتحار يف 2-%5 من الحاالت.

النفيس وأخصائية  الطبيب  املكون من  الطبي  الفريق  بني  التعاون  تتطلب  الحالة  عالج هذه  وأخرياً 

التغذية إلعطاء نظام غذايئ يحتوي عىل السعرات الحرارية الكافية إلرجاع الوزن إىل حده الطبيعي، 

كام أن للعائلة دوراً مهامً وفعاالً يف إعطاء الدعم النفيس واملعنوي ومساعدة الفريق الطبي يف عالج 

مثل هذه الحاالت.
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العادات الغذائية و العوامل املؤثرة ف تكوينها

من الغرائز الفطرية التي أودعها الله تعاىل يف اإلنسان هي غريزة البحث عن الغذاء إلدامة الحياة، 

لحظة  منذ  لرزقها  تسعى  ان  املخلوقات  يف  القدرة  الله  جعل  لذا  و  االنسان  عاش  ما  الغذاء  فلوال 

والدتها واضعفها االنسان الذي ال ميلك من امره شيئاً عند الوالدة ويعتمد كليا عىل والداته حتى سن 

متقدم حتى يبدأ ان يكون مسؤوال عن اشباع غريزيت البقاء وهي الطعام لبقاء الشخص والتكاثر لبقاء 

االنسانية.

الوحيدة  الوسيلة  ، فهو  الزمن يبحث عنه ويحارب للحصول عليه  بالغذاء منذ قديم  اإلنسان  اهتم 

للبقاء والحفاظ  عىل الصحة والقوة دون التعرف اىل تركيبه أو دراسة عناصه، كام و يعده وسيلة 

اجتامعية إذ يجتمع الناس يف املناسبات واألعياد عىل مائدة واحدة. من هنا كانت العادات الغذائية 

واملعتقدات الدينية تجاه الطعام تتوارثها األجيال الجديدة ويتجدد ويبتكر منها الكثري تبعا ملقتضيات 

الظروف وطبيعة البيئة ومتطلبات الحضارة املتغرية ، ومن العادات ما هو سليم وصحي  و منها ما هو 

ضار يرتكز عىل معتقدات ال أساس لها من الصحة. 

كيف  ليتعلم  املناسبة  البيئة  للطفل  توفر  فاألرسة  طفولته  منذ  الفرد  مع  الغذائية  العادات  تنمو 

وماذا يأكل وهي املسئولة عن نضج العادات الغذائية السليمة ومقاومة الضغوط النفسية والبيئية 

والبيولوجية واالستمتاع بالحياة أطول فرتة ممكنة. و للعوامل االقتصادية دور هام يف تحديد عاداتنا 

الغذائية وتقرير نوعية األغذية املتناولة، ويؤثر الدخل تأثريا مبارشا يف زيادة القدرة الرشائية لألرسة 

لالختيار  فرص  ووجود  أنواعه  وتعدد  الغذاء  من  املزيد  بتوفر  الدخل  يف  الزيادة  تقرتن  ما  وغالبا   ،

وتؤخذ األذواق والرغبات الفردية بعني االعتبار واالعتقادات لتربير بعض الترصفات وصفها عن سببها 

االقتصادي األسايس.

ويف الوقت الحايل فقد تغريت نظرت املجتمع للشخص السمني فالجسم املكتنز كان يعد يف املاض 

مقياساً من مقاييس الجامل إذ كان من الصفات التي يفضلونها يف املرأة يف القديم، إذ كان املعيار 

للزواج مييل نحو املرأة السمينة، وال يزال هذا املعتقد موجوداً عند بعض املجتمعات العربية مام خلق 

العادات الغذائية 
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نوعا من السمنة بني العربيات. و مل يأت هذا االعتقاد حول السمنة من فراغ، فالفكرة السائدة قدميا 

أن املرأة املكتنزة أفضل للزواج من النحيفة، ألنه يف ظل الظروف االقتصادية الصعبة املوجودة يف ذلك 

الوقت كانت السمنة دليال عىل حسن التغذية و الخلو من بعض األمراض و زيادة قدرة املرأه عىل 

االنجاب؛ ما ادى اىل انتشار بعض املعتقدات الخاطئة حول السمنة و التي ال تزال موجودة حتى وقتنا 

الحارض.

وكان القمح مبشتقاته من طحني الخبز والربغل والفريكة يشكل إضافة إىل منتجات األإلىل أن العمود 

الفقري لغذاء الناس يف مجتمعنا، وكانت الجّدات، يحثنث األمهات الصغريات عىل تغذية األطفال يف 

أول مراحل إطعامهم بالقمح، و كّن يفتنت خبز القمح الكامل يف الحليب الطازج، أو يصنعن نوعا من 

الكعك الهش من القمح الكامل والسمسم والقزحة املعجون بزيت الزيتون، ويف مراحل متقدمة أكرث 

من عمر األطفال يف سن الخامسة والسادسة ، وهو العمر الذي يلتهم فيه أطفال هذا العرص أكياس 

“الشيبس”. كام كانت النسوة يسلقن القمح )السليقة( ويقدمنه لألطفال مرشوشا بالسكر، ويحّمصن 

القمح )القلية( ويضعنه يف جيوب هؤالء الصغار.
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املفارقة اآلن هي أن أرياف األردن وبواديه التي تعد اآلن جيوب فقر، كانت يف ذلك الزمن مكتفية 

غذائياً، وكان الناس بالكاد يستخدمون النقود، إذ كانوا يعتمدون، مبدأ املقايضة للحصول عىل السلع 

التي يحتاجونها.

وهناك أساليب وعادات شائعة خاطئة اعتدنا عليها منذ الصغر، يجب علينا تغيريها حتى ننعم بعادات 

غذائية صحية: 

1. مقدار األكل يعكس مقدار العناية والرعاية، فنحن نجرب الطفل عىل أن يأكل كل ما يف صحنه . 1

حتى لو شبع، وإذا مل يأكله كامالً يتعرض للعقاب. ما يحدث هنا هو أن عادات األكل املختلفة 

لكل طفل والكميات التي يستطيع تناولها ال تؤخذ يف الحسبان. بالتايل عندما يكرب الطفل فإنه 

يكرر هذا السلوك.

نربط النشاطات االجتامعية بالطعام. هذا األمر له نواح إيجابية ومشاركة الطعام تقليد جميل يف . 2

كل الثقافات. ولكن ما يحدث أننا نبالغ بأهميته. لذا فإن استهالك الطعام يسيطر عىل التفاعل 

االجتامعي والتواصل مع األشخاص.

أن الطعام ميكن استخدامه كمكافأة أو عقاب. فجميعنا يتذكر اعطاءنا الحلويات كمكافأة لسلوكنا . 3

تستخدم  ملاذا  إذاً  لنا،  سيئة  الحلويات  أن  نعلم  فكام  تناقًضا  يتضمن  األمر  هذا  ولكن  الجيد. 

كمكافأة للسلوك الجيد؟ أليس من املفرتض أال يتم تقديم الحلويات كمكافأة؟

األمث���ال التى تدل عىل الفقر و أن الضيف سبب يف الوجبة املتميزة والتى التزال تستخدم اىل يومنا 

هذا:

األمثال التي تشجع عل زيادة تناول الطعام:
1. أكل الشبعان أربعني لقمة.

2. األكل عىل قدر املحبة.

3. إذا ُدعيت عند الكريم فُكل و زِد فهذا يرسّه وإذا دعيت عند البخيل فزِْد )وهذا يغيظه( : تربير لألكل وزيادته.

4. املعزِّب ربَّاح )ال يأكل مع الضيوف(.

5.  بعض العرب يرتكون الضيف وحده نهاراً ويف الليل يطفئون الضوء.

6. ابن الخري يهّدي عىل الزاد مثل الطري.

7. أكْْل الرجال عالرجال دين وعالنذال صدقة.

8. أكْْل الرجال عىل قد أفعالها.

9. اليل بيوكل عرضسه بنفع نفسه.

ع وإن أطعمت إِشِبع. 10. إن رضبت وجِّ
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األمثال تشري اىل الفقر والجوع :-

الله يبعثلنا ضيف ناكل بحجته.. 1

الله يقطع رزق اليل قطع رزق اوالدي.. 2

اقعد وراه وانشد عن خاله.. 3

ُغْب َغّب الجامل وقوم قبل الرجال.. 4

إن خلص الخبز من بُخل املعزِّب وإن خلَص الِغامس من رشاهة الضيف.. 5

بيت الضيق يسع ألف صديق.. 6

َمن أنفق فلسه صان نفسه.. 7

أكْلْة وانحسبت عليك كُْل وبحلق عينيك.. 8

عـــادات بسبب الفقر
 الحامل )املتوحمة( مسموح لها أن تستجدي الطعام من أي شخص ويف أي مكان.. 1

الحامل يجب أن تلبى رغباتها )الوحام( لكيال يؤذي الجنني )بطلعله طُلع وحمه مثالً(.. 2

إذا اشتمت الحامل رائحة طعام فعىل أصحاب الطعام اطعامها.. 3

اكرام  العريس )بقرص البخت(، وهو طعام خاص مغذي يوم الُعرس وملدة أسبوع.. 4

الحامل والوالدة املرضعة والنفساء تُخَّص كل منهن بتغذية خاصة، يحرض البيض والعسل )وللحامل . 5

لوقت النفاس(.
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بالرغم من كل هذا البذخ ما زلنا نرى هذه الصور ف مجتمعاتنا
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المناسف وأخواتها  سالح التدميرالشامل للصحة العربية
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النشويات
تعد النشويات ومنها السكريات مصدرا اساسيا للطاقة مقارنة بالدهن والربوتني، والوظيفة األساسية 

للنشويات توليد الطاقة التي يحتاجها الجسم كوقود للقيام بنشاطه، وكل غرام من النشويات يعطي 

ما يعادل 4 سعرات حرارية.

وهي تشمل السكريات و األلياف. و السكريات)النشويات البسيطة( إما أن تكون سكريات أحادية 

)الجلوكوز و الفركتوز و الجاالكتوز( أو سكريات ثنائية ) السكروز )سكر املائدة و هو السكر املستخدم 

ىف حياتنا اليومية( و الالكتوز و املالتوز( أو سكريات معقدة مثل: النشا و السليلوز و األلياف و هناك 

بعض النشويات املعقدة التى ال ميكن لإلنسان هضمها. و لذلك فإنها ال تعد مصدرا أساسيا للطاقة 

و توجد بصفة خاصة يف جدران خاليا النبات و تسمى باأللياف الغذائية و هي تساعد عىل تسهيل 

حركة األمعاء وتساعد عىل الهضم.

واملصادر الرئيسة للنشويات يف العامل هي: 

القمح: 	 

وهو يحول اىل الخبز عن طريق الطحن والعجن والَخبز،ويحول عن طريق الجرش اىل الجريش، و 

يحول اىل برغل بعد السلق و التنشيف و الجرش، ويحّول اىل الفريكة عند شوية قبل النضوج وجرشة، 

و يحول اىل املعكرونة ومشتقاتها بالتصنيع.
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األرز	 

ويعد الغذاء الرئيس ألكرث من نصف سكان العامل وخاصة يف قارة آسيا. 

االرز هو الغذاء املشهور يف معظم الدول ويتم تقدميه وطبخه بأشكال كثرية وتعد الهند هي املوطن 

االصيل لالرز ثم انتقل اىل الصني ثم ايران ثم اىل افريقيا وباقي مناطق العامل. 

يوجد هناك انواع كثرية من االرز يف العامل. لكن من إذ االستخدام هناك االرز الذي يستخدم كأرز خام 

اي بقرشته وغشائه الرقيق وهو يحتفظ بالقيمة الغذائية له ومنه االرز البني الذي يبقى الغشاء عليه 

وهو ذو فائدة كبرية إذ يحتوي عىل االلياف والفيتامينات االساسية . 

وهناك االرزمنزوع القرشة والغشاء وهو االرز االبيض.

البطاطا	 

البطاطا محصول غذاىئ يزرع يف جميع أنحاء العامل، وتأخذ البطاطا املركز الرابع من إذ األهمية بعد 

القمح واألرز والذرة.
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الشعي و الذرة	 

الُذرة نوع نبايت يعد ثالث أهم املحاصيل يف العامل بعد القمح واألرز. موطنه األصيل جنوب املكسيك 

وغواتيامال. استعمله الهنود الحمر كمصدر للدقيق، ثم نرشه املستعمرون األوروبيون يف أنحاء العامل 

القديم، كام يعد الذرة أهم محصول يف الواليات املتحدة.

 

كميات 	  عىل  والخرضاوات  البقوليات  تحتوى  كام  أنواعها،  بكافة  :الفواكه  مثل  أخرى  ومصادر 

متفاوته من النشويات.
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الجسم،  وزن  تأثريها عىل  و  الحرارية  السعرات  مقدار  إذ  من  النشويات  تختلف جميع مصادر  وال 

الخبز  أن  الفرق هو  الحرارية،  السعرات  ناحية  من  األسود  و  األبيض  الخبز  بني  فرق  يوجد  وال  كام 

األسود يحتوي عىل القمح كله مع القرشة التي تحتوي عىل األلياف التي لها فوائد عديدة مثل: تقليل 

امتصاص الكوليسرتول يف جدار األمعاء وتقليل خطر اإلصابة بالرسطانات. 
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هضم وأمتصاص النشويات
يبدأ هضم النشويات يف الفم عن طريق إنزميات اللعاب وإذ يتحلل النشا بدرجة جزئيه يف املعدة 

ويقوم حامض الهيدروكلوريك بالعمل عىل النشا والسكروز ثم بعدها يبدأ انزيم اميليز البنكرياس يف 

األمعاء الدقيقة باستكامل خطوات التحلل والهضم.

يتم تحويل النشويات البسيطة بعد الهضم و اإلمتصاص إىل الجلوكوز الذى يستخدم مبارشة ىف إنتاج 

الطاقة أو يتم تحويله إىل الجليكوجني ) وهو الصورة املختزنه من الجلوكوز ىف جسم اإلنسان( و يوجد 

بكميات صغرية خاصة ىف العضالت و الكبد أو يتحول إىل دهون.

و تتكون النشويات املعقدة مثل: النشا من جزيئات عديدة من الجلوكوز )غالبا ما تكون باملئات( 

ترتبط مع بعضها البعض ىف سلسلة طويلة و أثناء الهضم فإنه يتم تفتيتها إىل جلوكوز ميتص و يستفيد 

الحيواىن( يتم  النشا   ( الجليكوجني  الدم. فإن  ىف  الجلوكوز  الجسم. و عندما تنخفض مستويات  منه 

تحويله أيضا إىل جلوكوز و يصبح مصدرا للطاقة. 

الدقيقة  األمعاء  بطانة  إنزميات  السكروز  بهضم  يقوم  إذ  واحدة  ىف خطوة  فيتم هضمه  السكر   أما 

أما  للدم،  وتصل  األمعاء  عرب  متتص  والتى  وفركتوز  جلوكوز  إىل  يحوله  املائدة(  سكر  أيضا  )ويسمى 

الحليب فيحتوى عىل نوع آخر من السكر يسمى الالكتوز والذى يتغري بالهضم ويعمل عليه إنزيم 

آخر يوجد باألمعاء. 

أما األلياف فال يتم هضمها ومتر عرب القناة الهضمية دون أن تتأثر باإلنزميات، وتحتوى العديد من 

األغذية عىل ألياف ذائبة وألياف غري ذائبة وتنحل األلياف الذائبة بسهولة ىف املاء مكونة ما يشبه الجل 

باألمعاء ومتر األلياف غري الذائبة دون أن تتغري.
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هي مركبات عضوية معقدة الرتكيب تتكون من األحامض األمينية )وحدات بناء الجسم األولية( وعندما 

يت��م تناول الربوتينات و هضمها فإنها تتفتت إىل أحامضها األمينية و يتم امتصاصها و اس��تخدامها ىف 

بناء انسجة جديدة. و الربوتينات هي املواد الغذائية املناسبة التي تسهم يف بناء أنسجة الجسم ؛ فهي 

هامة يف تكوين العضالت يف الجسم ، و بناء العظام ، و صحة الجلد. و ميكن استخدام الربوتينات أيضا 

كمصدر للطاقة إذ تنتج الربوتينات حوايل 4 سعرات من الطاقة لكل جرام أي نفس املقدار الذي تسهم 

به النشويات. وال يوجد فرق يف السعرات الحرارية و التأثري عىل وزن الجسم بني أنواع الربوتينات سواًء 

كانت مصادر حيوانية أو نباتية.

واملصادر الغنية بالربوتينات هى املصادر الحيوانية مثل: جميع أنواع اللحوم والدواجن و األسامك و 

البيض و الحليب ومنتجاته و كذلك املصادر النباتية كالبقوليات )مثل الفول و العدس و الحمص و 

الفاصولياء البيضاء(.

 البروتينات
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ومتتص الجزء االكرب من الربوتينات يف صورة احامض امينية من خالل جدار االمعاء الدقيقة. وتنتقل 

التى  الدموية  الدورة  الكبد ومنه اىل  الباىب اىل  الوريد  املمتصة مبارشة عن طريق  األحامض االمينية 

االنسجة  وصيانة  للنمو  الالزمة  الربوتينات  بناء  ىف  الستخدمها  املختلفة  الجسم  انسجة  عىل  توزعها 

وتكوين الهرمونات. 

ويبدأ هضم الربوتني يف املعدة ، ووسط الهضم يف املعدة حاميض بتأثري إفراز حمض الهيدروكلوريك من خاليا 

خاصة يف املعدة إذ يقوم بتطرية اللحوم وتليينها متهيداً لهضمها. ويعد هذا الوسط مناسباً لعمل أنزميات املعدة 

 ،وأهمها أنزيم الببسني،  والتي تحول بعض الربوتينات معقدة الرتكيب إىل مركبات أبسط تسمى عديدة الببتيد

ثم يتم الهضم باألمعاء الدقيقة ويشارك ىف الهضم العديد من اإلنزميات كعصارة البنكرياس وعصارة 

الربوتني إىل جزئيات أقل تسمى األحامض األمينية وهى  الهضم متاما ويتحول  بطانة األمعاء إذ يتم 

التى ميكن أن متتص عرب األمعاء الدقيقة وتدخل تيار الدم الذي يحملها إىل أجزاء الجسم املختلفة 

ليستخدمها ىف بناء الجسم
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و تناول الربوتني بقدر أكرب من االحتياجات ميكن أن يكون تبديدا و إرسافا. ألن الربوتني الزائد سوف 

يتحول إىل جلوكوز و يستخدم كطاقة أو يخزن ىف الجسم كدهن.

وهناك حوايل عرشون حمضا أمينيا مختلفا يستخدمها جسم اإلنسان. و ترتبط هذه األحامض األمينية 

ببعضها البعض لتكوين الربوتينات التي تكون األنسجة املختلفة. و وميكن أن يَكّون الجسم معظم 

هذه األحامض األمينية ولكن هناك أحامضا أمينية ال ميكن للجسم تكوينها و لذلك يجب توافرها ىف 

الغذاء الذى تتناوله و تسمى األحامض األمينية األساسية.و إذا مل تتوافر ىف الغذاء كميات كافية من 

هذه األحامض األمينية األساسية ال يتمكن اإلنسان من تكوين جميع الربوتينات التى يحتاجها الجسم.

بالنسبة للربوتينات الحيوانية املوجودة ىف اللحوم و األسامك و الدواجن و البيض واأللبان و منتجاتها 

فإنها تحتوى عىل جميع األحامض األمينية األساسية. أما بالنسبة للربوتينات النباتية فإنها ال تحتوي عىل 

جميع األحامض األمينية األساسية. و لكن عندما يتناول اإلنسان أنواعاً مختلفة من األغذية النباتية فإن 

األحامض األمينية تتكامل مع بعضها البعض و هذا هام لالشخاص النباتيني و مثال ذلك: فإن تناول 

يَكّون خليطاً  األرز  الذرة و  و  القمح  الحبوب مثل:  الحمص مع  العدس و  و  الفول  البقوليات مثل: 

متوازناً من األحامض األمينية االساسية.

مهام اختلف مصدر الربوتينات )دجاج، خروف،عجل، حمص، فول......( كل غرام يحتوي عىل 4 سعرات 

وال عالقة مبا ننعته بالصحّي بعدد السعرات فيام يتعلق بالطاقة.
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هى مجموعة من املركبات الكيميائية التى تحتوى عىل االحامض الدهنية وتشمل الزيوت النباتية )مثل: 

زيت الزيتون، وزيت الذرة وزيت دوار الشمس( والدهون الحيوانية )مثل: السمنة،الزبده،الليه،الشحم(. 

تعد الدهون مكونا طبيعيا ايضا ىف اللحوم والحليب و مشتقاته والبيض واالسامك. وتسهم الدهون يف 

تحسني النكهة للطعام.

تشكل الدهون احد املكونات االساسيه للغذاء املتوازن ، وهى أيضا احد املصادر املركزة للطاقة و كل 

غرام من الدهون ميد الجسم ب� 9 سعرات حرارية أي ضعف الكمية من الطاقة التى ميكن الحصول 

عليها من النشويات والربوتينات. وال يوجد فرق بني الدهن الحيواين و الدهن النبايت من إذ الطاقة و 

التأثري عىل الوزن.

للطاقة احد املكونات األساسية لالنسجة املغلفة للخاليا .   وتعد الدهون باالضافه إىل كونها مصدراً 

الدهون 



69

منها عىل عدد  البعض  يحتوى  . كام  الفيتامينات  بعض  واستخدام  امتصاص  الدهون يف  اىل  ويٌحتاج 

من الفيتامينات التى يحتاج اليها الجسم مثل: الفيتامينات الذائبة يف الدهون)فيتامني د، فيتامني ه�، 

فيتامني أ، فيتامني ك(.

وتنقسم االحامض الدهنية من إذ درجة تشبعها اىل احامض مشبعة واحامض غري مشبعة .وكلام زاد 

وجود االحامض الدهنية املشبعة ىف الدهون ، زادت صالبتها ىف درجة الحرارة العادية و توجد الدهون 

املشبعة يف اللحوم والدجاج، الزبدة، السمنة، الحليب كامل الدسم ومشتقاته و زيت النخيل وزيت 

جوز الهند. وتحتوى معظم الزيوت النباتية عىل نسبة كبرية من االحامض الدهنية غري املشبعة لذلك 

فانها  توجد ىف صورة سائلة.

نجد أن الدهون أكرث جزئيات الطعام من إذ غناها بالطاقة، وأول خطوة لهضم الدهون تكون بتحولها 

إىل محتواها املاىئ ىف األمعاء ثم ينتج الكبد أحامض الصفراء لتقوم بتحويلها إىل قطريات دقيقة جدا 

إىل جزئيات  وتحويلها  لتكسريها  املعدة  وإنزميات  البنكرياس  عليها عصارة  تعمل  أن  تستطيع  حتى 

الصفراء  أحامض  وتتحد  والكوليستريول،  الدهنية  األحامض  يسمى  الجزئيات  هذه  بعض  أصغر، 

باألحامض الدهنية لتساعدها ىف التحرك داخل الخاليا وىف هذه الخاليا تتحد هذه الجزئيات الصغرية 

ومتر عرب أوعية تسمى الليمف قريبا من األمعاء، وهذه األوعية الدقيقة تقوم بحمل الدهون املعاد 

تشكيلها ومتر عرب الوريد الصدرى ثم  يحملها الدم ويقوم الجسم بتخزينها ىف أجزاء الجسم املختلفة.

والدهون غري املشبّعة تقلل من نسبة الكولسرتول الضار)LDL( وقد تزيد معّدل الكولسرتول الجيد 

النباتية )زيت  الزيوت  الجسم وباآليت تحمي صحة الرشايني والقلب. وهي موجودة يف  )HDL( يف 

األفوكادو واملكرسات  و  السمسم)السريج( وغريها(،  الذرة، زيت  الشمس، زيت  الزيتون، زيت دوار 

)مثل: اللوز، الفستق، الجوز والصنوبر...(.
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وقد درج معظم الناس عىل تناول زيت الزيتون يف الطعام وذلك العتقادهم بفوائده العديدة متناسني 

أن زيت الزيتون هو يف املحصلة دهن ميد الجسم بالسعرات الحرارية التي تؤدي اىل السمنة، ويجدر 

ضاراً  تأثرياً  ما يسبب  للتكسري؛  يعرض جزئياته  الزيتون  باستخدام زيت  األطعمة  اىل قيل  التنبية  بنا 

النباتية تحمال لدرجة حرارة القيل. لذلك يفضل عدم  عىل اإلنسان. فزيت الزيتون هو أقل الزيوت 

استخدامه يف عمليات قيل األطعمة ويفضل تناوله دون تسخني وإضافته عىل األطعمة املراد تناولها. 

ويفضل استخدام الزيوت النباتية االخرى مثل: زيت الذرة و زيت دوار الشمس للقيل  وذلك لثباتهام 

أثناء عمليات القيل.

ويتم  الهامة  الوظائف  العديد من  الجسم ويؤدى  ىف جميع خاليا  اساسياً  الكوليسرتول مكوناً  ويعد 

تكوين معظم الكوليسرتول املوجود بالجسم ىف الكبد. كام ان الغذاء الذي نتناوله من مصدر دهني 

املستويات  عن  الكوليسرتول  نسبة  ارتفاع  يؤدي  وقد  الكوليسرتول.  من  نسبة  عىل  يحتوي  حيواين 

املطلوبة اىل زيادة مخاطر ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وتصلب الرشايني. وميكن أن تؤدي زيادة 

تناول الدهون املشبعة اىل مشاكل صحية . لذلك ينصح باال تزيد كمية الطاقة املتناولة التي تأيت من 

الدهون املشبعة عن %10 من مصادر الطاقة اليومية .

و الدهون املهدرجة أو املتحولة هي الدهون التي تصنع من الزيوت النباتية بتحويلها إىل زبدة صلبة 

أو سمن نباىت، ويتم ذلك بهدرجة الزيوت النباتية)إضافة ذرات الهيدروجني إليها لتحويل الروابط غري 

املشبعة بني جزيئات األحامض الدهنية إىل روابط مشبعة( والهدف من هذه العملية هو اطالة مدة 

بفعل  لها  األكسدة  والتزنخ جراء حصول عملية  الفساد  )القدرة عىل مقاومة  الزيوت  صالحية هذه 

التعرض الطبيعي للضوء والهواء والحرارة( وكذلك تحسني مذاقها ورائحتها. 

والدهون املتحولة سبب مهم يف ارتفاع نسبة الكولسرتول الضار )LDL(، ويف خفض نسبة الكولسرتول 

الحميد )HDL( ، وعليه فإن تناول الدهون املتحولة سبب مهم يف رفع احتامالت اإلصابة بأمراض 

رشايني القلب وجلطة السكتة الدماغية ورفع نسبة كولسرتول الدم. 

ووفق ما تذكره )إدارة املراكز األمريكية للسيطرة عىل األمراض والوقاية(، فإن تناول الدهون املتحولة، 

الطبيعية  املصادر  تناول  من  الصحة  أشد رضرا عىل  جزئيا،  املهدرجة  النباتية  الزيوت  يف  واملوجودة 

للدهون عموما. وتحديدا، تناول الدهون املتحولة أشد رضرا عىل صحة اإلنسان من تناول الدهون 

الحيوانية املشبعة.
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جدول أنواع الدهون وتصنيفها ومصادرها

الدهون املشبعة
الدهون غري املشبعة

الدهون املتحولة الدهون غري املشبعة 

األحادية

الدهون غري 

املشبعة املتعددة
الدهن من اللحوم 

الدهن من الدجاج 

الزبدة 

السمنة 

القشدة

الدهن من الحليب 

كامل الدسم 

ومشتقاته 

زيت النخيل

زيت جوز الهند 

زيت الزيتون

األفوكادو 

املكرسات 

زيت 

السمسم)السريج(

زيت السمسم 

زيت الذرة

زيت دوار 

الشمس 

بذور الكتّان

املكرسات 

 

الزيوت النباتية 

املهدرجة و األطعمة 

املقلية فيها مثل:

البسكويت 

الشيبس 

السمنة النباتية

الزبدة النباتية 

وأنواع أخرى من 

الحلويات املصنوعة 

منها 

الفيتامينات واملعادن الغذائية
الفيتامينات واملعادن تلعب دورا هاما يف الحفاظ عىل صحة الجسم واملساعدة عىل إبقاء جهاز املناعة 

الفيتامينات  بحالة جيدة واملساعدة يف شفاء الجروح ومكافحة األمراض. لذا يجب أن نحصل عىل كل 

واملعادن التي نحتاجها من خالل الغذاء الصحي املتوازن. والفيتامينات واملعادن ال متد الجسم بأي طاقة.

وتصّنف الفيتامينات عىل أساس قابليتها للذوإىل أن يف املاء أو الدهن. وتشمل الفيتامينات التي تذوب 

األمعاء وذلك  امتصاصها من خالل  فيتامني ك( ويتم  أ،  فيتامني  فيتامني ه�،  )فيتامني د،  الدهون  يف 

مبساعدة من الدهون و يتم تخزينها يف مخازن الدهون يف الجسم. والفيتامينات القابلة للذوإىل أن 

يف املاء وتشمل فيتامينات )فيتامني ب املركب ، فيتامني ج(، الفيتامينات التي تذوب يف املاء )ما عدا 

فيتامني ب12( فإنه ال ميكن نسبيا تخزينها يف الجسم، ولهذا يجب أن يتم تعويضها باستمرار.، ويتم 

تخليق أنواع كثرية من الفيتامينات الذائبة يف املاء عن طريق البكترييا. 

واملعادن الغذائية تساعد يف تنظيم توازن سوائل الجسم، وانقباض العضالت، ونقل اإلشارات العصبية، 

وهي رضورية للنمو الصحي للعظام واألسنان .وهناك عىل األقل 20 نوعاً من املعادن يف الغذاء تشمل 
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الكالسيوم ، املغنسيوم ، الصوديوم ، الحديد ، البوتاسيوم ، والفوسفور وغريها.

يعد الغذاء املتوازن أفضل السبل للحصول عىل الفيتامينات و املعادن إذ متد الوجبات اليومية التي 

من  كاف  بقدر  الجسم  األساسية  الغذاء  مجموعات  من  مجموعة  كل  من  متنوعة  أطعمة  تشمل 

الفيتامينات و الشخص الذي يتناول غذاء متوازناً ليس بحاجة إىل الفيتامينات املكملة.
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الغذاء مصدر للطاقة 
تقاس الطاقة الناتجة من الغذاء بالسعرات ويعطي الجرام من كل من الكربوهيدرات والربوتينات 4 

سعرات ، ويعطي جرام الدهون 9 سعرات .

أو  النشويات  يف  املوجودة  الكمية  عىل ضعف  تحتوي  فهي   ، للطاقة  مركزة  مصادر  الدهون  وتعد 

الربوتني . والنشويات والدهون هي املصادر األساسية للطاقة لإلنسان وعندما يتم تناولها بكميات فإنها 

تتحول إىل دهون تخزن يف الجسم الستخدامها كمصدر للطاقة عند الحاجة إليها .

والغذاء هو وقود الجسم أي مصدر طاقته إذا بذل الفرد مجهودا كبريا فانه يحتاج إىل طاقة يحدد 

كميتها نوع النشاط الذي يبذله الفرد.وإذا تناول اإلنسان طعاما ميده بطاقة اكرب مام يحتاجها فانه 

يزيد يف الوزن وإذا كانت الطاقة اقل من احتياجاته فانه ينقص يف الوزن. وإذا وازن الفرد بني كمية 

الطاقة التي يتناولها يف غذائه واملجهود الذي يبذله فانه يحتفظ بوزنه املناسب. 

ومن املهم الحفاظ عىل الوزن الطبيعي ألن وزن الجسم يؤثر عىل قدرة الفرد ومدى استمتاعه بالحياة 

فنقص الوزن يؤدي إىل سوء التغذية وباآليت قصور النمو وقلة النشاط والقدرة عىل العمل والتفكري 

وقد تحدث اضطرابات أخرى إذا ما اشتدت الحالة. وزيادة الوزن صورة من سوء التغذية ويرتتب عليها 

مشاكل صحية كثرية مثل: ارتفاع ضغط الدم ومرض السكر و ارتفاع الدهنيات يف الدم و أمراض القلب.

إن كمّية املادة الغذائّية وليس نوعيَّتها هي التي تحدد كميّة الّسعرات الحرارية املتناولة من كل 	 

عنرص غذايئ يف الطّعام. 

فالّسعرات الحرارية يف ربع رغيف )30 غم( من الخبز األسمر تساوي السعرات الحراريّة املوجودة يف 

ربع رغيف )30 غم( من الخبز األبيض. والّسعرات الحرارية يف ملعقة كبرية من زيت الزيتون تساوي 

السعرات الحرارية يف ملعقة كبرية من الزبدة الحيوانية أو النباتيّة. وكذلك ملعقة صغرية من الّسكر 

تساوي يف الّسعرات ملعقة صغرية من العسل.

إن نوعّية الطعام هي يف غاية األهمية وذلك لتوفري تغذية صحيّة ولحامية الجسم من األمراض 	 

ومن املضاعفات الصحيّة التي لها عالقة مبارشة بالغذاء. 

الجسم  التي متد  الحبوب بقشورها  األبيض ذلك ألنه يحتوي عىل  تناوله عىل  يُفّضل  فالخبز األسمر 

باأللياف والفيتامينات واملعادن والتي تقي الجسم من اإلمساك. 

ْمنة والزبدة وذلك ألن الّدهون 	  بالنسبة للّدهون فينصح بتناول الزيوت النباتية واالبتعاد عن السَّ

بالدم  الكوليسرتول  ترفع  والتي  الّضارة  املشبعة  الّدهون  الحيوانيّة تحتوي عىل كميّة عالية من 

وتؤدي إىل أمراض الرّشايني والقلب، فالّسكرّي معرّض أكرث من غريه لإلصابة بهذه األمراض. يُنصح 

باستعامل الزيوت النباتية يف تحضري الطعام ولكن بكميّات معتدلة إذ أن استعاملها بكميّات كبرية 

نبايت يعطي  املثال هو زيت  الزيتون عىل سبيل  الحراريّة فزيت  بالّسعرات  غنيّاً  الطّعاَم  تجعُل 
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الزيتون )فنجان( يعطي 900 سعر حراري  سعرات حرارية عالية جداً فكل 100غرام من زيت 

وهي سعرات حرارية مشابهه لتلك التي تعطيها نفس الكمية من الزبدة أو السمنة البلدي.

بالّنسبة للحلويّات فينصح بالتقليل منها ألنها تحتوي عىل كميات كبرية من الّسكر والدهون وتعد 	 

مصدراً غنياً بالّسعرات الحرارية. 
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تس��تخدم املكمالت الغذائية والفيتامينات  عىل نطاق واس��ع و خاصة عند املرىض  كبار الس��ن ، عىل 

الرغ��م من أن فاعلية هذه املكمالت الغذائية والفيتامينات يف الوقاية من االمراض أمر مش��كوك فيه 

وخاص��ة اذا م��ا اخذت بغري داع طبي . يف هذا املقال س��أحاول االجابة عن الس��ؤال اآليت  : هل ميكن 

للمكمالت الغذائية والفيتامينات ان تسبب رضراً اكرث من الفائدة و تجعل متناولها أكرثعرضة للرضر.

الفيتامينات واملكمالت الغذائية تلعب دورا هاما يف مجال الصحة والرعاية الصحية للكثري من البالغني 

، واالرباح الناتجة عن عمليات البيع من هذه الصناعة يف جميع أنحاء العامل تقدر  مبليارات الدوالرات.  

استنادا اىل تقرير  الصحة الوطنية االمريكية وفحص التغذية الذي بني ان 40 % من الرجال و 50 % من 

النس��اء ابتداء من عمر 60 عاما يس��تهلكون ما ال يقل عن واحد من الفيتامينات واملكمالت الغذائية  

.ويف  دراس��ة اس��تقصائية وطنية من قبل هيئة الغذاء والدواء األمريكية وجدت أن 73 % من البالغني 

يف الواليات املتحدة استخدموا املكمالت الغذائية يف العام 2002  بكلفة بيع أكرث من 20 مليار دوالر. 

 انه ملن املالحظ ان استخدام الفيتامينات و املكمالت الغذائية قد اصبح عىل نطاق واسع ال تحكمه اي 

ضوابط او تعليامت محددة إذ خلصت املجموعة االمريكية للخدمات الوقائية )USPSTF( عىل أنه ال 

الفيتامين�ات والمكمالت الغذائية 
بي�ن ق�رار المري�ض وق�رار الطبيب
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توجد أدلة كافية للتوصية لصالح أو ضد استخدام الفيتامينات واملكمالت الغذائية ، وان هنالك بعض 

املخاوف بشأن املنافع مقابل األرضار من استخدام هذه املواد. 

 حذرت دراسة طبية حديثة أجراها باحثون بوالية مينيسوتا األمريكية من أن تناول املكمالت الغذائية 

كالفيتامين��ات ق��د يزيد من مخاط��ر حدوث الوفاة .  التحق بهذه  الدراس��ة 41836 ش��خصاً ترتاوح 

أعامرهم بني 55 و 69 سنة.  وكان السؤال املراد االجابة عنه يف هذه الدراسة عن الفائدة املرجوة من 

استخدام  املكمالت الغذائية املختلفة وجميع أسباب الوفيات ؟. 

 وقد اعتمد  الباحثون يف دراستهم حساب العوامل اآلتية : العمر ، املستوى التعليمي ، ومكان اإلقامة 

، التدخني ، ومؤرش كتلة الجس��م )BMI( ، ونس��بة الخرص إىل الورك ، والنشاط البدين ، وطبيعة النظام 

غذايئ ، واستهالك الكحول ، استخدام العالج هرمون االسرتوجني ، ووجود البول السكري وارتفاع ضغط 

الدم.  و نسبة الدهون يف الدم و ضغط الدم كجزء من الدراسة. 

 و أك��دت النتائ��ج التي توصلت لها هذه الدراس��ة بعكس م��ا هو متوقع ارتفاع مخاط��ر الوفاة مع 

استخدام هذه املكمالت الغذائية. 

 النتائج املس��تخلصة من الدراس��ة الحالية تقدم دروس��ا ع��دة و اهمها  رضورة إي��الء اهتامم وثيق 

للعالجات املس��تخدمة من قبل املرىض. إذ يتم حذف هذه العالجات بشكل روتيني عند سؤال املرىض 

عن االدوية املستخدمة، و أن إجراء مثل هذه األخطاء يضع املرىض يف خطر كبري. 

 وينبغ��ي أن يكون األطباء مورداً موثوقاً للمرىض الذين يتناولون  املكمالت الغذائيةويجب ان توصف 

ه��ذه  املكم��الت الغذائية عندما يكون هناك دواٍع طبية  تس��اعد عىل اع��ادة  التوازن الذايت و تعود 

بالفائدة الجمة اىل من يعاين من نقص معني من هذه الفيتامينات واملكمالت الغذائية.
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ما هي هذه المكمالت الغذائية؟

املكمالت الغذائية هى عبارة عن مجموعات من الفيتامينات واألمالح املطلوبة للجس��م التى تس��اعد 

ع��ىل العمليات الحيوية وتحتوى بعض املكمالت عىل مواد غذائية مثل بعض أنواع الربوتينات وبعض 

أن��واع الس��كريات ويدخل فيها بعض األمالح املطلوبة للجس��م والتى تنتقص نتيجة اس��تخدام بعض 

األدوية مثل: عنرص البوتاس��يوم الذى يؤخذ ىف حاالت تن��اول املريض بعض أنواع األدوية املدرة للبول 

بجرع��ات عالية وملدة طويلة ، وأيضاً املواد التى تحتوى عىل عنرص الكالس��يوم وهذه تؤخذ ىف صورة 

عدة تركيبات ىف حاالت نقص الكالس��يوم ىف الجس��م أثناء ىف حالة عدم تواف��ر األكالت املحتوية عىل 

الكالسيوم وىف كبار السن ملواجهة هشاشة العظام ذلك بخالف األعراض واألمراض األخرى التى تحتاج 

إىل الكالسيوم ويؤخذ كعالج باستمرار مثل: اختالل عمل الغدة الجاردرقية، وتوجد املكمالت الغذائية 

كأدوية تحتوى عىل مجموعات من الفيتامينات واألمالح الالزمة لإلنسان أثناء نشاطه العادى وبعضها 

يحتوى عىل مادة السيلينيوم وهى مفيدة لتنشيط جدران األوعية الدموية ولها دور فعال ىف تخفيض 

مستوى الكوليسرتول ىف الدم 

مجموع��ة الفيتامين��ات الت��ى تضاف كمكم��الت توجد بوفرة وبأس��عار زهيدة جداً ىف األس��واق وىف 

الصيدليات ولكن يجب استش��ارة الطبيب للتأكد من رضورة اخد ه��ذه االدوية وهل هذه الرتكيبات 

املكت��وب عليها مكمل غذاىئ أو منش��طات طبيعية ال تتعارض مع الحال��ة املرضية للمريض، خصوصاً 

مرض الس��كر والضغط وبعض األمراض العصبية وكبار الس��ن وأيضاً الش��باب، ويجب التنبيه هنا من 
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ان تناول املنش��طات التى يتناولها بعض الش��باب إلعطائهم طاقة أو لبناء عضالت مثل الذين ميارسون 

رياضة كامل األجس��ام وغريهم  قد تايت بالرضر اكرث من النفع لذا يجب استش��ارة الطبيب عن مدى 

مالءمة األدوية للحالة الكلينيكية لإلنسان

ش��اع ىف الس��نوات األخرية لفظ املكمالت الغذائية وكذا الطلب من األمهات ع��ىل الفيتامينات وفاتح 

الش��هية وذلك لتعويض األطفال عن قلة التغذية الصحيحة واالتجاه لألغذية املحفوظة واملغلفة التى 

تحتوى عىل كثري من املواد الحافظة ومكس��بات اللون والطعم والرائحة، ويوجد باألسواق والصيدليات 

كث��ري من األدوية التى تحتوى ىف مكوناتها عىل أعش��اب طبيعية ويكت��ب عليها »مكمل غذايئ« وهذا 

اللف��ظ مقصود به أن هذا الدواء من أعش��اب وال يحتوي عىل مركب��ات كياموية أو مصنعة وهو دواء 

ولي��س له أي قيمة غذائية وال مكمل للغذاء أي أنه يجب أن يوصف مبعرفة الطبيب وحس��ب الحالة 

والجرعة ومدى العالج تحدد بالطبيب املعالج كأي دواء عادي، ويوجد باألس��واق ما يعرف باألحامض 

األمينية وبدائل الغذاء ومساعدات النمو وبناء الجسم والعضالت وهذه األصناف غري مستحبة لألطفال 

ولها كثري من األرضار الجانبية، إذ إنها تؤدي إىل عدم توازن البناء والهدم بالجس��م والخاليا وتؤثر سلباً 

عىل صحة متعاطيها عىل املدى البعيد وإذا احتاج املريض لهذه األصناف يجب أن تكون تحت إرشاف 

الطبيب ويجب أن تقنن حس��ب الحالة، أما الفيتامينات فهى طلب أس��ايس لكل اآلباء واألمهات وهي 

ليست بديالً عن األكل وعن الوجبة الغذائية املتكاملة، إذ إن الفيتامينات ال تحتوى عىل الكربوهيدرات 

والربوتني والدهون وإمنا هى فيتامينات وأمالح معدنية، كام أن الجسم له احتياجاته املحدودة حسب 

العمر والنمو من الفيتامينات، وكام أن نقص الفيتامني يؤدى إىل أمراض فإن زيادته غري مس��تحبة وله 

أعراض جانبية وهنا يجب أن نعطي الطفل الفيتامني املناس��ب لحالته وحسب النوع الذي ينقصه، أما 

فاتح الشهية فليس سحراً وليس هو الحل املثايل ليك يأكل الطفل وهناك قاعدة هامة وهي أن األرسة 
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تحدد نوع الوجبة وموعد الوجبة والطفل يأكل ما يكفيه فقط من الوجبة وننصح األم هنا بالبعد عن 

مفس��دات الش��هية لألطفال من العصائر املحفوظة واملياه الغازية واألغذية املغلفة املعروفة لألطفال 

وخصوصاً قبل الوجبة األساس��ية ويجب أن يكون األب واألم قدوة للطفل ىف األكل وعدم فرض أغذية 

محددة أمام الطفل وتشجيع الطفل عىل أكل كل ما يقدم له.

ف��إن أفضل الس��بل نحو الحصول عىل املعادن التي تحتاج إليها لصحة مث��ىل أن تتناول طعاماً متوازناً 

غني��اً بالفواكه والخرضاوات والحبوب الكاملة . وهناك دالئل قوية عىل أن من يتناولون هذه األطعمة 

الغني��ة بالفيتامين��ات يكونون أكرث صحة من أولئك الذي ال يحذون حذوهم. د من قدر ما تتناوله من 

الفيتامين��ات بزيادة قدر االطعمة الغنية بها التي تتناولها كل يوم .املعادن تس��اعدك يف تنظيم توازن 

السوائل ، وانقباض العضالت ، واإلشارات العصبية ، وهي رضورية للنمو الصحي للعظام واألسنان .

وهناك عىل األقل 20 نوعاً من املعادن توجد داخل الوجبة املتوازنة تش��مل الكالس��يوم ، املغنس��يوم، 

الصوديوم، الحديد، البوتاس��يوم، والفوس��فور .املعادن الرئيسة مثل: الكالس��يوم يحتاجها الجسم بناء 

العظم  

ويف ما يأيت موجز الفيتامينات واملكمالت الغذائية وتوافرها يف األطعمة:  

الفيتامينات القابلة للذوإىل أن يف الدهون
الفوائد و املفعولاملصادر الغذائيةالفيتامني

فتامني »أ«
البيض، الجنب، الكبد، زيت 

السمك

يحافظ عىل صحة العيون ، اسايس لنمو 

وصحة خاليا االعضاء والجلد والشعر ، يعمل 

كمضاد لالكسدة ) يحمي الخاليا من التلف

فيتامني 

»د«

زيت كبد السمك – البيض 

–االسامك مثل السلمون و 

الرسدين و التونا 

يشجع عىل امتصاص الكالسيوم، يساعد 

يف تكوين العظام واألسنان، يساعد يف أداء 

الجهاز العصبي والعضالت لوظائفهام

فيتامني 

»ه�«

زيوت نباتية، مكرسات، بذور 

جنني حبة القمح، خرضاوات 

ورقية

يعمل كمضاد لألكسدة ) يحمي الخاليا من 

التلف(، يلعب دوراً يف تكوين خاليا الدم

فيتامني 

»ك«

السإىل أنخ ، الربوكويل ، اللنب 

الحليب ، البيض ، وجبات 

الحبوب 

أسايس إلنتاج الربوتينات التي تسمح بتجلط 

الدم
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الفيتامينات القابلة للذوإىل أن يف املاء
الفوائد و املفعولاملصادر الغذائيةالفيتامني

فيتامني »ب1« 

ثيامني

البقوليات ، البذور ، 

املكرسات ، الحبوب املدعمة 

بالفيتامينات ، وجبات الحبوب

يحول الطعام إىل طاقة ، أسايس بالنسبة 

لوظيفة العضالت والجهاز العصبي

فيتامني »ب2« 

ريبوفالفني

اللنب الحليب ، اللنب الزبادي ، 

اللحوم ، الخرضاوات الورقية ، 

الخبز األسمر ، وجبات الحبوب

يساعد عىل إطالق الطاقة من 

الطعام ، ينظم الهرمونات ويساعد 

يف الحفاظ عىل صحة العيون والجلد 

والوظائف العصبية

فيتامني »ب3« 

نياسني

لحوم ، أسامك ، بقوليات ، 

مكرسات ، الحبوب الكاملة 

والغذاء املدعم بالفيتامينات ، 

وجبات الحبوب

يساعد يف تحويل الطعام إىل طاقة 

، يساعد يف تكوين كريات الدم 

الحمراء ، رضوري الستخدام الجسم 

وانتفاعه ببعض الهرمونات

فيتامني »ب6« 

برييدوكسني

دجاج، أسامك، بيض، أرز 

بني، منتجات من حبة القمح 

الكاملة

يحتاجه الجسم يف تكوين كريات الدم 

الحمراء ، يساعد الجسم عىل صنع 

الربوتينات ، يساعد يف مكافحة األمراض وقد 

يقلل من خطر اإلصابة بتصلب الرشايني

فيتامني 

»ب12«

لحوم، أسامك ، دواجن ، بيض 

، لنب حليب

يساعد يف تكوين كريات الدم الحمراء ، 

يحافظ عىل الجهاز العصبي ، قد يقلل 

من خطر اإلصابة بتصلب الرشايني

فيتامني »ج«

الفواكه الحمضية )املوالح( ، 

الخرضاوات الورقية ، وجبات 

الحبوب املدعمة بالفيتامينات

يعمل كمضاد لألكسدة ، رضوري 

لجلد صحي ، ينظم عملية التمثيل 

الغذايئ أثناء الضغوط أو االمراض

حمض الفوليك 

)فوالت(

وجبات الحبوب املدعمة ، 

الخرضاوات الورقية داكنة 

الخرضة ، الفاكهة ، البقوليات ، 

خبز الخمرية ، جنني حبة القمح

يساعد عىل تصنيع خاليا الجسم الجديدة 

، يساعد يف منع تشوهات املواليد ، 

يساعد يف تكوين كريات الدم الحمراء ، 

قد يقلل من خطر تصلب الرشايني
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املعادن
مفعول و فوائدمصادر غذائيةاملعدن

الكالسيوم

، خرضاوات  ومنتجات��ه  اللنب 

 ، ورقي��ة ، التوف��و )صوي��ا( 

م��ع  الس��املون   ، الرسدي��ن 

الربتق��ال  عص��ري   ، العظ��ام 

املدعم بالكالسيوم

رضوري لتكوين العظام واألسنان واملحافظة 

عليه��ا ، انقباض العضالت )ومن بينها عضلة 

القل��ب( ، يدعم وظائف األعصاب الطبيعية 

، يس��اعد يف تجلط الدم ، قد يقلل من خطر 

اإلصابة برسطان القولون

الكروم

منتج��ات الحب��وب الكاملة ، 

الحبوب املضاف إليها النخالة 

، خم��رية برية ، كبد العجول ، 

الجنب األمري��يك ، جنني حبة 

القمح

تحوي��ل  ع��ىل  األنس��ولني  م��ع  يعم��ل 

الكربوهيدرات والدهون إىل طاقة

النحاس

املح��ار ، املكرسات ، البذور ، 

البقولي��ات ، الكبد ، الحبوب 

الكاملة

رضوري لتكوي��ن الجل��د والنس��يج الضام ، 

مطل��وب للعديد من التفاع��الت الكيميائية 

املرتبطة بالطاقة ، رضوري لوظيفة القلب

الحديد

اللحوم ، الدواجن ، االس��امك 

، وجبات الحب��وب ، الفاكهة 

منتج��ات   ، الخ��رضاوات   ،

الحبوب الكاملة

يس��اعد يف نقل االكس��جني داخل تيار الدم 

)من خالل الهيموجلوبني( ، رضوري لتكوين 

هيموجلوبني كريات الدم الحمراء

املغنسيوم

مكرسات ، بقوليات ، حبوب 

كاملة ، خ��رضاوات خرضاء ، 

املوز

يعمل يف مئ��ات من التفاع��الت الكيميائية 

بالجس��م خاص��ة بالتمثي��ل الغ��ذايئ ونقل 

الرسائل بني الخاليا

الفوسفور

الل��نب ، اللح��وم ، الدواجن ، 

األس��امك ، وجبات الحبوب ، 

البقوليات ، الفاكهة

مطلوب لتكوين عظام وأسنان قوية ، يدخل 

يف معاونة الجسم عىل إطالق الطاقة
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البوتاسيوم
الفاكهة ، الخرضاوات ، البقول 

، اللحوم

يساعد يف نقل االش��ارات العصبية ، انقباض 

العض��الت ) ومن بينها عضل��ة القلب( ، قد 

يساعد يف االحتفاظ بضغط الدم الطبيعي

السيلينيوم
االطعمة البحرية ، الكالوي ، 

الكبد ، الحبوب

يعم��ل كمض��اد لالكس��دة ، رضوري لصحة 

عضلة القلب

الصوديوم

مل��ح املائ��دة ، الخرضاوات ، 

العديد من االطعمة الجاهزة 

، بعض املياه املعبأة

يحتفظ بالس��وائل داخل الجسم ، يساعد يف 

نقل اإلش��ارات العصبية وانقباض العضالت ، 

يساعد يف التحكم بإيقاع عضلة القلب 

الزنك

اللحوم ، الدواج��ن ، املحار ، 

البيض ، البقوليات ، املكرسات 

، الل��نب الزب��ادي ، وجب��ات 

الحبوب الكاملة

يستخدم يف انتاج الحيوانات املنوية ، رضوري 

للنم��و وإلنتاج الطاقة ، يس��اعد يف وظائف 

املناعة وتجلط الدم

الخالصة 

 ال يجوز استخدام املكمالت الغذائية بشكل روتيني و ال ينصح باستخدامها من غري املشورة الطبية 

أفضل  املواد. وإن  باستخدام هذه  املرتبطة  املحتملة  املرىض من األرضار  تحذير  إىل  بحاجة  واألطباء 

السبل نحو الحصول عىل هذه املواد التي يحتاج إليها الجسم لصحة مثىل أن نتناول طعاماً متوازناً، 

عدم االستامع للدعايات املرئية  و املسموعة و املكتوبة و الشائعات و الرثثرات عن فوائد املكمالت و 

عمل املعجزات؛ ألن وراءه تجارة باملليارات تتحكم بها رشكات عرب القارات و لها تأثريها السيايس يف 

اتخاذ القرارات .
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يقصد بالنظام الغذايئ املتوازن الحصول عىل جميع العناص الغذائية الرضورية للجسم )النشويات، 

الربوتينات،الدهون، الفيتامينات واملعادن( عن طريق تناول الطعام املتنوع وبالكميات املناسبة لكِل 

عنرص. ولكن ال يوجد يف الطبيعة طعام متكامل من إذ جميع العناص الغذائية، فكل طعام يحتوي عىل 

بعض العناص، وتنقصه عناص أخرى. لذا فإن تكامل األطعمة يف الوجبة الغذائية أمر بالغ األهمية، 

وال ميكن أن يتحقق ذلك إال عن طريق دمج مجموعة من األطعمة مع بعضها البعض للحصول عىل 

وجبة متوازنة من الناحية الغذائية. وميارس النظام الغذايئ املتوازن دوراً هاماً يف الوقاية من األمراض، 

السيام تلك املرتبطة بالتغذية.

 القاعدة األساسية هي أن الطعام يتكون من ثالث مواد رئيسة وهي:  

النشويات: ومنها السكريات تعطينا 4 سعرات من الطاقة يف كل غرام )ويجب أن تحّول إىل سكر أ. 

من خالل عملية الهضم حتى ميكن امتصاصها( ولذلك يف النهاية بالنسبة للوزن ال فرق بني السكر 

أو الخبز أو البطاطا أو األرز إالّ املدة التي تحتاجها للهضم .

الربوتينات:ومنها البقوليات واللحوم مبجموعها سمك،دجاج وتعطينا 4 سعرات طاقة لكل غرام، ب. 

ويجب أن تحول إىل أحامض أمينيه ليك يتم امتصاصها واالستفادة منها 

الدهون:ج. 

           1( النباتية: زيت الزيتون، زيت الذرة، زيت عباد الشمس، و زيت السمسم )السريج(  

2( الحيوانية )سمنة بلدية، لية ،شحم( كل غرام من الدهون يحتوي 9 سعرات، ومن ناحية 

النظام الغذائي المتوازن
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الطاقة التأثري عىل زيادة الوزن ال يوجد فرق بني الدهن النبايت و الدهن الحيواين.  وهناك 

مفهوم خاطئ عند معظم الناس أن زيت الزيتون ال يزيد الوزن وهذا ليس صحيحاً ولكن 

زيت الزيتون والدهون النباتية خالية من الكولسرتول، وكل الدهون يجب أن تحّول إىل 

أحامض دهنية ليك يتمكن الجسم من امتصاصها بعد هضمها واالستفادة منها.      

الوجبات الغذائية الصحية: 
عىل  يعتمد  الذي  الرئيسة  الغذائية  املجموعات  نظام  طريق  عن  الغذائية  للوجبات  التخطيط  يتم 

تقسيم األغذية إىل بضع مجموعات تتشابه إىل حد كبري يف قيمتها الغذائية ومحتواها من العناص 

الوجبة عىل  تشتمل  بإذ  املجموعات  الغذائيةعىل هذه  الوجبة  األطعمة يف  توزيع  يتم  إذ  الغذائية. 

حصص محددة من كِل مجموعة.

عام:  مجموعات الطَّ
مجموعة االلبان ومنتجاتها: تزود هذه املجموعة الجسم مبعظم ما يحتاج إليه من الكالسيوم، . 1

باإلضافة إىل الفيتامني ب2 والربوتني ذي النوعية الجِيدة ونسبة من الدهون والنشويات وبعض 

الفيتامينات واملعادن. 

النوعية . 2 الربوتني ذي  كافية من  بكمية  الجسم  املجموعة  تزود هذه  والبقول:  اللحوم  مجموعة 

الجِيدة، باإلضافة إىل الحديد والفيتامينات ب املركبة وبعض العناصاملعدنية كالفسفور والزنك. 

وتشمل هذه املجموعة اللحوم واألسامك والدواجن والطيور والبيض باالضافة عىل احتوائها عىل 

مواد شبيهة باللحوم من إذ العناص الغذائية ولكنها نباتية املصدر مثل: العدس والحمص و الفول 

والفاصوليا والبازالء الجافة.

َمجموعة الخرضاوات والفواكه: تعد هذه املجموعة مصدراً هاماً لتزويد الجسم باأللياف الغذائية . 3

والفيتامينات و املعادن. وتشمل هذه املجموعة الخرضاوات والفواكه بأشكالها املتعددة الطازجة 

و املجمدة و املجففة و حتى العصائر.

فيتامينات . 4 والربوتني واأللياف وبعض  بالنشويات  الجسم  تزود  وهي  الخبز والحبوب:  مجموعة 

ب املتعددة ، ويوجد الحديد والزنك يف الحبوب الكاملة. وتشتمل هذه املجموعة عىل الخبز و 

الحبوب مثل: القمح  واالرز واملعكرونة و البطاطا.
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النظم الغذائية الخاطئة ومضارها على الصحة
إن األساليب املتبعة من العديد من األشخاص إلنقاص أوزانهم تعد أخطر من مخاطر السمنة نفسها، 

وذلك نتيجة عدم انتشار الوعي الخاص بكيفية اتباع نظم تغذية صحية ومتوازنة ، ويف الوقت نفسه 

الشديد يف كمية  اإلقالل  وأيضا   ، الرياضة فقط  مثل مامرسة  الوزن  عادات خاطئة يف خفض  تنترش 

الغذائية  األمناط  أن  من  ذكرها  السابق  الدراسة  حذرت  إذ   ، السلبية  العادات  من  وغريها  الطعام 

املخفضة للوزن التي تتسم بعدم التوازن ، قد تعرض لإلصابة بالرسطان.

مخاطر  من  تزيد  ألنها  النفس  تجويع  حد  إىل  الشديدة  الحمية  مغبة  من  الناس  الباحثون  ويحذر 

التهابات املرارة ومخاطر تكون حصياتها. ورغم أن مخاطر املرارة تنطبق يف غالب األحيان عىل النساء 

يف أعامر متقدمة، إال أن مخاطر الحمية الشديدة تهدد الشابات أيضا. وأمراض املرارة هي من األمراض 

التي تصيب النساء أكرث من الرجال.

وتشري الدراسة التي أجريت عىل مجموعة من األشخاص الذين يعانون من السمنة إىل أن فقدان ربع وزن 

الجسم خالل 4 أشهر يزيد مخاطر حىص املرارة بنسبة %200. بل إن اإلصار عىل تناول األغذية الخالية 

من الدهن تقريبا يقلل نشاط املرارة ويؤدي إىل تراكم املادة الصفراء فيها، وباآليت إىل زيادة مخاطر تركز 

 األمالح وتحولها إىل حىص. فاملرارة بحاجة ألن تفرغ محتوياتها بتأثري الوجبات الدسمة بني الفينة واألخرى. 

وتثبت الدراسة إىل أن حمية صحية وتدريجية، يجب أال تتعدى خفض كيلوجرام واحد كحد أقىص 

يف االسبوع، تعني األشخاص اللذين يعانون من السمنة عىل خفض وزنهم بشكل علمي من دون تأثري 

عىل املرارة.

مشاكل  إىل  األحيان  من  كثري  يف  تؤدي  تتبع  التي  الخاطئة  الغذائية  النظم  أن  فيه  الشك  مام 

عىل  القدرة  تدعي  التي  املعجزة  بالحميات  سمعت  قد  انك  بد  وال  خطرية.  ونفسية  صحية 

من  ب��دءا  الرسيعة،  الحميات  هذه  من  املئات  هناك  مجهود!  أدىن  بذل  دون  الدهون  حرق 

التاريخ!!  قبل  ما  إنسان  بحمية  وانتهاء  واللنب،  التمر  بحمية  وم��رورا  ف��روت  الجريب   حمية 

الطويل(؟ الخاطئة )عىل األقل يف املدى  الحميات  الوزن امللحوظ عند هذه   لكن ملاذا يحدث نزول 

من الصعب القول، إن أسوأ الحميات عىل اإلطالق ال تسبب يف خسارة الوزن، عىل األقل يف البداية. 

ولكن املالحظ أن أداءها يكون رديئا عندما يستعيد الشخص وزنه السابق، وتفقد قدرتها عىل خسارة 

الوزن.

باإلحباط  يصابون  عادة  للحمية  املتبعون  صحيح،  غري  غذايئ  نظام  اتباع  عىل  أسابيع  بضعة  بعد 

واالستسالم. ما يؤدي إىل إثارة مشاعر الفشل التي ميكن أن تدفعهم دفعا للعودة إىل أسلوب حياتهم 

غري الصحي.
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وهناك العديد من الحميات الغذائية الخاطئة ، والتي من أبرزها:

1. حمية السعرات الحرارية: 
تُقبل أغلبية النساء عىل إتباع حمية غذائية منخفضة السعرات الحرارية من خالل تقليل كمية الطعام 

املتناول إىل أقل حد ممكن عىل مدار اليوم وذلك باالعتامد عىل وجبات قليلة يف الكمية والعدد فنجد 

الكثري من السيدات يعتمدن عىل وجبة كبرية واحدة يومياً اعتقاداً منهن أنها طريقة فعالة يف التخلص 

من الوزن الزائد رسيعاً.

لقد أثبتت األبحاث الطبية فشل هذا النوع من الحميات الغذائية القائم عىل الحرمان من الطعام لفرتات 

الطاقة  من  استهالكه  بخفض  وذلك  الحرق  معدل  بتقليل  الجسم  قيام  إىل  يؤدي  ما  اليوم؛  من  طويلة 

املكتسبة من سعرات الطعام الحرارية يك يستطيع التأقلم مع قلة الطعام. إضافة إىل هذا، يؤدي إتباع هذا 

النوع من الحميات الغذائية إىل صعوبة يف التخلص من الدهون املرتاكمة تحت الجلد ويف الخاليا الدهنية 

بسبب قيام الجسم باالحتفاظ بتلك الدهون كمصدر أسايس للطاقة؛ ما يتسبب يف صعوبة إنقاص الوزن 

خصوصاً إذا ما عاد املرء لنظامه الغذايئ املعتاد عليه قبل املواظبة عىل نظام الحمية.

2. حمية الربوتني ) الحمية الكيميائيه ، حمية اتكنز(:
ومتوسط  الربوتني  من  مرتفع  محتوى  ذات  غذائية  حمية  هي  التي  الربوتني  حمية  مؤخراً  انترشت 

الدهون وقليل النشويات إلنقاص الوزن وتشابه لحد كبري حمية الدكتور اتكينز ذائعة الصيت ، ويدعي 

مؤيدوه أنه ال يؤدي حصول البدين يف طعامه عىل كمية كبرية من الربوتينات إىل حدوث زيادة يف وزنه 

لعدم قدرتها عىل التحول إىل دهون ، وإمنا يستفيد منها جسمه يف ثبات وزن عضالته واستمرار تخلصه 

من السعرات الحرارية مبعدل مرتفع، وبنيت فكرة هذا النظام عىل رغبة البعض فهم جميع العمليات 

الحيوية التي تحدث داخل خاليا الجسم لتوجيهها نحو زيادة حرق الدهون فيها ومنع تجمعها يف 

أنسجة الجسم .

تأثياتها ف الجسم

يحدث خالل األسبوعني األولني من استعامل الريجيم الكياموي نقص رسيع يف وزن الجسم عىل 	 

كمصدر  الخاليا  داخل  الربوتني  احرتاق  عن  ناشئ  أسموزي  بول  إدرار  نتيجة حدوث  ماء  شكل 

أسايس للطاقة يف غياب النشويات ثم يستعيد الشخص تدريجيا بعد التوقف عنه ما فقده من 

وزنه 

 	 ،Ketogenic diet الجسم  يف  الكيتونية  لألحامض  املولد  النوع  من  الغذايئ  النظام  هذا  يكون 
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العتامد خاليا الجسم اعتامداً رئيساً يف ندرة وجود الكربوهيدرات يف الطعام عىل حرق الربوتني 

والدهون إلنتاج الطاقة الالزمة له ، ويغفل مستعملوه عن رضورة مساهمة النشويات يف الحمية 

الغذائية قليلة السعرات الحرارية بنسبة تصل حوايل %50 من السعرات الحرارية الكلية، ويوفر 

الربوتني فيها نحو %15 منها توفر الدهون النسبة الباقية منها )حوايل 30-%35( وتسبب حالة 

الحامض الكيتوين ketoacidosis فقدا يف املاء وعنرص الصوديوم من الجسم فيقل وزن الشخص 

ويدل عليه مؤرش امليزان .

عيوب هذا النظام

 يسبب استعامل الريجيم الكياموي حدوث حالة الحامض الكيتوين يف خاليا الجسم وهي ذات أرضار 

صحية لها خاصة عند استمرارها فرتة طويلة .

يف هذا النظام الغذايئ الخاطىء يحرم الشخص جسمه كليا من األغذية النشوية كالخبز واألرز 	 

واملعكرونة والدرنات النشوية كالبطاطس ويقترص طعامه عىل أغذية بروتينية مع تناول القليل 

من مثار الفواكه والخرضاوات ، ثم يستعيد مستعمله بعد التوقف عنه بشكل تدريجي ما فقده 

من وزنه . أما النظام الغذايئ املثايل إلنقاص الوزن فهو الذي يتيح للجسم قدرة حرق الدهون 

املخزنة فيه وليس فقده املاء أو الربوتينات من خالياه .

ال يوفر الريجيم الكياموي كميات كافية من الكربوهيدرات التي يحتاجها جسم البدين أساسا 	 

 ، وجسمه  طعامه  يف  املوجودين  والدهون  الربوتينات  حرق  إىل  الخاليا  فتتحول  الطاقة  لتوليد 

وتسبب نواتج عمليات األيض الغذايئ للربوتني مبصدريه الداخيل والخارجي داخل خاليا جسمه إىل 

حدوث إدرار بويل وباآليت يكون النقص يف وزن الجسم أساسا يف صورة ماء ، وهو ليس املطلوب 

يف الطريقة الصحيحة إلنقاص الوزن التي تهدف أساسا إىل التخلص من الدهون املخزنة داخل 

الجسم .

ال يكون هذا النظام الغذايئ جيدا لألشخاص الذين يعانون ارتفاعا يف تركيز كولسرتول الدم نتيجة 	 

تناولهم كميات كبرية من اللحوم والدهون ويكون زائدو الوزن أكرث عرضة لحدوث هذه الحالة 

املرضية من اآلخرين .

يؤدي استهالك اإلنسان كميات كبرية من الربوتني يف طعامه إىل زيادة تركيز حمض البولة يف دمه 	 

وهي ذات خطورة عىل صحة املرىض الذين يعانون من داء النقرس .
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3. حمية النوع الواحد:
تعد حمية النوع الواحد أكرث النظم الغذائية انتشاراً يف الوطن العريب وذلك العتامدها عىل نوع واحد 

من الطعام واملرشوبات يتم تناولها عىل مدار اليوم دون تغيري يف نوعية الطعام املتناول. وأشهرها: 

حمية اللنب الرائب مع التمر، حمية املوز مع الحليب قليل الدسم ، حمية البطاطس املشوية مع الشاي 

األخرض، حمية حساء امللفوف والجريب فروت، حمية نباتية صارمة من وجبات الخضار النيئ.

ميكنك إنقاص وزنك عىل وجبات األطعمة التي تركز عىل غذاء واحد )مثل حساء امللفوف( ، ولكن كم 

حساء امللفوف ميكن للشخص أن يأكل؟ قبل ميض وقت طويل ، سوف تسأم من تناول األطعمة نفسها 

كل يوم ، والرغبة الشديدة يف تناول األطعمة املفضلة ستقودك إىل سلوكك السابق يف األكل.

وقد حذر العلامء من اتباع مثل هذا النوع من الحميات الغذائية لعدم احتوائها عىل كافة العناص 

الغذائية التي يحتاج إليها الجسم بشكل يومي ما يسبب خلالً وظيفياً يف األجهزة الداخلية للجسم قد 

يؤثر عىل الصحة البدنية والنفسية يف آن معاً.

نضع يف اعتبارنا أن جميع األطعمة ميكن أن تنسجم مع أسلوب حياة صحي ومعتدل حتى اآليس كريم 

، والشوكوال. وعندما تفرض عليك الحمية وجبات أطعمة خاصة دون أن تدعك تتعامل مع األطعمة 

املفضلة لديك ، فإنها عادة ما تفشل.

4. حمية النشويات :
تعتمد هذه الحمية عىل تناول املواد النشوية ذات املؤرش الجلوكوزي املنخفض الغني باأللياف واملاء 

الكاملة  والحبوب  املسلوقة  والخرضاوات  الطازجة  الفاكهة  أنواع  تناول  مثل:  والفيتامينات  واملعادن 

من الشوفان واألرز البني والقمح بشكل دوري عىل مدار اليوم. لذلك يحذر العلامء من املواظبة عىل 

تلك الحمية الفتقارها إىل عنرصي الدهون والربوتني، ما يؤثر عىل باقي احتياجات الجسم من الطاقة 

ويصيب املرء بالخمول والتعب باالضافة إىل قلة الحركة.

5. حمية فصائل الدم:
وهي تقوم عىل تصنيف األطعمة وفقاً لنوعية فصائل الدم، فمثالً يُنصح أصحاب فصيلة »O« بتناول 

أطعمة تحتوي عىل بروتني عاٍل. بينام يجب أن ميتنع أصحاب الفصيلة »A« عن تناول اللحوم الحمراء 

يف حني ميكن ألصحاب فصيلة الدم »B« بتناولها. وبالرغم من أن تلك الحمية قد القت نجاحاً كبرياً يف 

مجال التغذية وإنقاص الوزن إال أنه مل يثبت صحتها علمياً حتى اآلن.
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6. حمية األعشاب: 
التي  األعشاب  أنواع  لرشاء  العطارة  متاجر  إىل  السيدات  بعض  لجوء  األخرية  الفرتة  يف  املالحظ  من 

البطن والتي تعتمد عىل تناول األعشاب املسببة  الوزن وإذابة شحوم  أُشيع عن فعاليتها يف إنقاص 

لإلسهال واملدرة للبول؛ ما يفقد الجسم الفيتامينات واملعادن واإلصابة باإلمساك الحاد عند التوقف 

عن استعاملها.

7. تناول أدوية إنقاص الوزن : 
أو  صحي  غذايئ  نظام  اتباع  من  بدالً  الوزن  إنقاص  أدوية  تناول  والفتيات  السيدات  معظم  تفضل 

مامرسة نوع معني من الرياضة.

وتقسم عقاقري إنقاص الوزن إىل نوعني رئيسني: األول مثبطات الشهية الذي يؤثر عىل الجهاز العصبي 

يف املخ بهدف الحد من الشهية وترسيع االحساس بالشبع والتي لها الكثري من اآلثار الجانبية مثل: 

وكرثة  النوم  قلة  النفيس،  واالضطراب  القلق  القلب،  نبضات  تزايد  الرتكيز،  صعوبة  بالكآبة،  الشعور 

امتصاص  إعاقة  الثاين فهو يعمل عىل  النوع  أما  القلب.  الضار عىل  لتأثريها  ايقافها  التعرق، وقد تم 

الدهون من األمعاء وطردها خارج الجسم ما يجعله أكرث فاعلية وأماناً من النوع السابق، لكنه قد 

يتسبب يف اإلصابة باإلسهال الدهني الالإرادي وال تفيد إال يف حالة تناول أغذية تحتوي عىل الدهون .

الناس يبحثون دامئاً عن طعام ، أو حبوب ، أو أي دواء يساعدهم عىل إنقاص الوزن ، ولكن لألسف ، ال 

توجد مثل هذه املكونات املعجزة. ال يوجد طعام واحد أو مجموعة من األطعمة تؤكل معا أو يف وقت 

معني من اليوم أي أثر عىل فقدان الوزن وال يوجد دواء سحري كام يف األفالم يعمل عىل انقاص الوزن. 

8. الصوم وحميات ذات محتوى حراري منخفض جدا
كثريا ما يلجأ الناس اىل الصيام من اجل تخيف وزنهم ولكن الصيام لفقدان الوزن يأيت بنتائج عكسية. فعندما 

 تستهلك عددا قليال جدا من السعرات الحرارية ، فإن الجسم سيعتقد أنها عملية تجويع ويتحكم يف عملية األيض . 

و لكن عند العودة إىل تناول الطعام بشكل طبيعي ، األيض ال يعود إىل طبيعته وباآليت تحتاج إىل 

سعرات حرارية أقل من ذي قبل – وهذه الظاهرة تعرف باسم متالزمة يو يو. أما األمر األسوأ ، فهو أن 

فقدان الوزن أثناء الصيام يكون عادة مزيجا من الدهون ، والسوائل ، والعضالت. ولكن حني تستعيد 

هذا الوزن فعىل األرجح سيكون جميعه من الدهون. 
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العثور عل حمية فعالة

ال توجد حمية واحدة مناسبة للجميع عندما يتعلق األمر بخطط النظام الغذايئ. أفضل نظام غذايئ 

هو ما يحملك عىل خسارة الوزن بأمان عىل املدى الطويل، وأيضا يكون سهال وبسيطا. وينبغي للحمية 

بالرتكيز  الصحية وذلك  الطعام  أساليب  لتناسب حياتك وينبغي أن تشجع  أن تكون مرنة مبا يكفي 

عىل التوازن والتنوع واالعتدال. يف الواقع ، قد يكون أفضل الحميات هي التي ال تكون حميات عىل 

اإلطالق!!

ويجب وضع اسرتاتيجيات لتلبية احتياجاتك الغذائية وحاميتك من الجوع بطعام ذي سعرات حرارية 

أقل:

تأمل عاداتك اآلن، وتعرف إىل الحلقة الضعيفة. معظم الناس يعرفونها عىل الفور ،وجبات ما بعد . 1

الظهر الخفيفة ، الحصص اليومية الضخمة ، سكاكر وحلويات ، أو تناول وجبات خفيفة طوال 

اليوم .

 تحديد واحد إىل ثالثة تغيريات صغرية ميكنك ان تحققها اآلن يف نظامك الغذايئ وعليك أن تنّمي . 2

عادة مامرسة الرياضة.)حتى لو كنت تريد نتائج رسيعة ، هذه الطريقة قد ثبت أنها آمنة وفعالة 

ومستدامة عىل املدى الطويل ( 

 تناول األطعمة التي تحتوي عىل املواد الغذائية من كافة املجموعات الغذائية ) الكربوهيدرات . 3

لخسارة  احتياجاتنا  تناسب  بكميات  ولكن  يومياً  والفواكه(  الخرضاوات   ، ،الربوتينات  الدهون   ،

الوزن.

فقدان الوزن هو علم بسيط وفق معادلة بسيطة » كل أقل وتحرك أكرث وسوف ينقص وزنك« لكنه ال 

يبدو أبداً بهذه السهولة أليس كذلك؟

وحتى تنجح الحمية يجب أن تكون الحمية ممتعه وخالية متاما من امللل والحرمان والشعور بالجوع 

وذلك بإدخال تغيريات تدريجية واقعية عىل أسلوب الحياة .  

السكر وتناوله إدمان أم عادة سيئة
مراحل الوجبات الغذائية 

األكل من اجل البقاء عىل قيد الحياة.. 1

األكل من اجل املتعة. 2

اإلدمان عىل األكل . 3

إدمان السكر بني الحقيقة والدعاية



91

يجب التشديد عىل أن الحمية الصحية ليست النظام الغذايئ فقط ، و إمنا هي منط حياة مختلف 

يتبعه اإلنسان مدى الحياة ، أغلب الحميات تكون عبارة عن اتباع نظام غذايئ مختلف يعتمد عىل 

التقليل من الدهون و النشويات لتنزيل الوزن ، و لكن يجب أن تكون الحمية شاملة بإذ يتبعها نظام 

يف النوم و مامرسة التمرينات الرياضية أو املجهود البدين بشكل عام لضامن نجاح الحمية املتبعة .

 تقدم الحميات الصحية املختلفة الطرق املختلفة للتخلص من الوزن والتخلص من شغف  الحلويات. 

ولكن ما هي الحقيقة حول شغفك للسكر وكيفية ترويض نفسك.

هل يمكنك أن تدمن على السكر يف الواقع؟
هناك الكثري من الدراسات التي تحاول اكتشاف حقيقة إن كان الطعام يسبب اإلدمان أم ال، وينقسم 

العلامء مابني مؤيد ومعارض ومام هو متفق عليه ان هنالك بعض العالمات التي قد تدل عىل ذلك :

أن تكون تتلهف عىل أكل السكر 	 

أن تفقد سيطرتك عىل تناول السكر	 

أن تتناول املزيد واملزيد مام هو موجود.	 
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هل دماغك يطلب السكر
يعد السكر مصدرا للطاقة املحركة لخاليا الدماغ، وإذ إنّه ال يوجد مخزون لهذا السكر يف الدماغ؛ يجب 

املحافظة عىل حاجة الدماغ منه، يغذي السكر كل خلية يف الدماغ. ويرى الدماغ السكر مبثابة مكافأة 

له، ما يجعلك تطلب املزيد من ذلك. وإذا كنت تأكل الكثري من السكر غالباً ما تعزز هذه املكافأة، 

التي من شأنها أن تزيد الوضع صعوبة.

وعند تناول السكريات البسيطة تنتقل عىل شكل جلوكوز يف مجرى الدم، وترفع مستويات السكر يف 

الدم. و بعد ذلك يحتاج جسمك إىل نقل الجلوكوز من مجرى الدم إىل داخل خاليا الجسم للحصول 

عىل الطاقة. وللقيام بتلك املهمة، تفرز غدة البنكرياس هرمون األنسولني. ونتيجة لذلك، قد ينخفض 

مستوى السكر يف الدم انخفاضاً مفاجئاً. ويرتك هذا التغري الرسيع يف نسبة السكر يف دمك شعوراً متعباً 

للغاية و رغبة يف البحث عن سكريات الستعادة »ارتفاع« نسبة السكر. 

ويُعرث عىل النشويات البسيطة كذلك يف الفواكه والخضار ويف منتجات األإلىل أن. ولكن وجود أاللياف 

والربوتني التي تبطئ هذه العملية. ولكن العصائر والصودا والحلوى وسكر املائدة ال تحتوي عىل هذه 

االلياف أو الربوتني لذلك فهي رسيعة االمتصاص.
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هل يمكن السيطرة على إدمان السكر ؟ 

نعم ، ال يحتاج الجسم إىل السكر بقدر ما تعتقد، ويف الواقع، ميكنك تدريب ذوقك لالستمتاع بأطعمة 

ال تحتوي عىل سكريات عالية حاول التقليل من الطعام مرتفع السكريات قدر االمكان فعىل سبيل 

املثال، ابدأ  يف وضع كمية أقل من السكر يف القهوة أو الحبوب. ومع مرور الوقت، ستفقد حاجتك 

لذلك الطعم الحلو.

إذا قمت بإجراء تغيريات بسيطة صغرية يف نظامك الغذايئ ، فإنه من السهل الحفاظ عليها. وابدأ من 

ال  التي  تلك  واخرت  الغذائية،  امللصقات  وأقرأ  بكرثة.  املاء  والخرضاوات، وأرشب  الفواكه  تناول  خالل 

تحتوي عىل الكثري من السكر. وميكن ان  يُطلق عليها اسم آخر عىل السكر يف امللصق الغذايئ مثل: 

رشاب الذرة ،الفركتوز،سكر العنب ،عصري قصب ، الجلوكوز، ، رشاب الشعري، دبس،السكروز.

ميكن للربوتني و االلياف أن يساعدا كذلك؛ ان تناول الربوتني هو وسيلة سهلة لكبح الرغبة الشديدة يف 

السكريات. وتهضم املواد الغذائية الغنية بالربوتني ببطء أكرث، وتحفظ لك الشعور بالشبع ملدة أطول. 

وال يرفع الربوتني نسبة السكر يف الدم ارتفاعاً رسيعا كام السكريات. واخرت الربوتينات قليلة الدهون 

مثل: الدجاج او السمك املشوي، اللنب أو الحليب القليل الدهون ، البقوليات.

كام و تساعد األلياف عىل اطالة فرتة الهضم و الشعور بالشبع. واخرت الفواكه والخرضاوات الطازجة 

والحبوب الكاملة.

كام وميكن مامرسة الرياضة لتساعد يف التقليل من الرغبة يف السكر،مترن أو امِش ال يقل عن 30 دقيقة 

مبعدل 5 مرات  يف االسبوع.
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عالج السمنة
قد ينجح انخفاض الوزن بواسطة الحمية وحدها، ولكن املحافظة والبقاء عىل هذا الوزن صعب ويف 

كثري من األحيان يرجع الشخص إىل الوزن السابق أو يزيد ويسمى ذلك حلقة فقدان الوزن واكتسابه 

الحقاً . ولكن العالج الحايل املتكامل يقلل كثرياً من رجوع الوزن وهذا العالج املتكامل يشتمل عىل : 

التداخل بحمية الطعام . 	 

زيادة النشاط البدين .	 

تعديل السلوك .	 

العالج بالدواء . 	 

الجراحة . 	 

أواًل : عالج التداخل بحمية الطعام :-
لقد خلق الله اإلنسان يف أحسن تقويم وخلق عاداته التغذوية لتخدم الجسم بطريقة فسيولوجية 

فمعظم شعوب العامل تعتمد يف التغذية عىل ثالث وجبات يومياً ) ال اختالف بني الشعوب من أدىن 

الهامة  الوجبة  الرئيسة فاالنكليز مثالً يعّدون اإلفطار  الوجبة  األرض إىل أقصاها( االختالف فقط يف 

واألمريكان يرون العشاء الوجبة الهامة والفرنسيون يعّدون الغداء الوجبة األساسية أما نحن عندما كنا 

عاملني كانت الوجبة الرئيسة العشاء واآلن أصبحت الغداء واألكرثية تأكل باستمرار. وعدد الوجبات 

ال يؤثر عىل الوزن وإمنا قدر وكمية الوجبة سواًء أكانت واحدة أم أربع، بل إن اإلنسان يسيطر عىل 

الجوع أفضل إن تعددت وجباته بدالً من أن يعتمد عىل وجبة واحدة )عند البطون تغيب الذهون( 

فإذا جاع اإلنسان ال ميكن السيطرة عىل شهيته الن الغريزة تدفعه للدفاع فيأكل عند الجوع أكرث بكثري 

دون أن ينتبه، ولذا ننصح أن يأكل اإلنسان ثالث وجبات معتدلة تتناسب مع عمله وال يهمل إفطارا 

أو غداء أو عشاء، ونحذر من االعتامد عىل وجبة واحدة حتى أن الرسول صىل الله عليه وسلم أوىص 

اليوم من  نراه  . وما  السحور بركة«  : »تسحّروا فإن يف  السالم  بالسحور يف شهر رمضان فقال عليه 

االعتامد عىل اإلفطار يف شهر رمضان ما هو إال سبب من أسباب زيادة الوزن يف هذا الشهر الفضيل 

بدالً من أن يكون شهر تقشف وعبادة.

البيولوجية فأفضل األوقات  الساعة  له هرمونات تحدد  لإلنسان وخلق  الله  الوقت فلقد نظمه  أما 

لإلفطار بني الرشوق وخروج اإلنسان للعمل أو ساعة بعد الرشوق والغداء بعد منتصف اليوم بساعة 

أو ساعتني والعشاء قبل الِعشاء وإذا حرض العشاء والِعشاء فابدأ بالعشاء أوالً.
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وأما الحميات الغذائية املختلفة فقطعاً إنها تقلل من الوزن لفتة بسيطة يعود اإلنسان بعدها )لعدم 

تحمله هذا النمط من الغذاء( ليزيد وزنه، وان الطريقة الفسيولوجية لتقليل الوزن هو ما جاء ف 

اآلية القرآنية التي وصفت حاجة اإلنسان الفسيولوجية  إذ تقول:

ومل تذكر الجوع.

العثور على حمية فعالة
ال يوجد حمية واحدة مناسبة للجميع عندما يتعلق األمر بخطط النظام الغذايئ. أفضل نظام غذايئ هو ما 

يحملك عىل خسارة الوزن بأمان عىل املدى الطويل، وأيضا يكون سهال وبسيطا. وينبغي للحمية أن تكون 

مرنة مبا يكفي لتناسب حياتك وينبغي أن تشجع أساليب الطعام الصحية وذلك بالرتكيز عىل التوازن والتنوع 

واالعتدال. يف الواقع ، قد يكون أفضل الحميات هي التي ال تكون حميات عىل اإلطالق!!

ومل تذكر الجوع.
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ويجب وضع اسرتاتيجيات لتلبية احتياجاتك الغذائية وحاميتك من الجوع بطعام ذو سعرات حرارية 

أقل:

ما . 1 الفور، وجبات  يعرفونها عىل  الناس  الضعيفة. معظم  الحلقة  إىل  اآلن، وتعرف  تأمل عاداتك 

بعد الظهر الخفيفة، الحصص اليومية الضخمة، سكاكر وحلويات، أو تناول وجبات خفيفة طوال 

اليوم .

 تحديد واحد إىل ثالثة تغيريات صغرية ميكنك ان تحققها اآلن يف نظامك الغذايئ ويف تنمية عادة . 2

أنها آمنة وفعالة  الطريقة قد ثبت  نتائج رسيعة ، هذه  الرياضة. )حتى لو كنت تريد  مامرسة 

ومستدامة عىل املدى الطويل.

 تناول األطعمة التي تحتوي عىل املواد الغذائية من كافة املجموعات الغذائية ) الكربوهيدرات، . 3

الدهون، الربوتينات، الخرضاوات والفواكه( يومياً، ولكن بكميات تناسب احتياجاتنا لخسارة الوزن.

فقدان الوزن هو علم بسيط وفق معادلة بسيطة » كل أقل، وتحرك أكرث، وسوف ينقص وزنك«، لكنك 

ال تراها بهذه السهولة أليس كذلك؟

       وحتى تنجح الحمية يجب أن تكون الحمية ممتعة وخالية متاماً من امللل    والحرمان والشعور 

بالجوع، وذلك بإدخال تغيريات تدريجية واقعية عىل أسلوب الحياة.
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ثانيًا : زيادة النشاط البدني 
يكرث الكالم يف هذه األيام عن الرياضة وأهميتها يف إنقاص الوزن، وانه من البديهي ان الرياضة فيها 

صف للطاقة، ولكنه صف قليل جداً وال يذكر، ولذلك فرغم الفوائد الهامة من الرياضة إال أن االعتامد 

عىل الرياضة إلنقاص الوزن غري مجٍد، فأنت بحاجة إىل الركض 5كم ليك تحرق 200 سعر حراري، وهي 

عبارة عن ربع رغيف فالفل صغري حاف أو نصف رغيف مع قطعة جبنة بيضاء )خالية من الدهون 

املضافة(، فاألفضل أن يعتمد اإلنسان إلنقاص الوزن عىل تقليل كمية األكل.

الطاقة  مع  باملقارنة  نسبياً  قليالً  يكون  البدين  النشاط  طريق  عن  الطاقة  صف  أن  من  الرغم  عىل 

املرصوفة يف أثناء االسرتخاء التام للجسم  ) REE (، فإن النشاط البدين يحافظ عىل عضالت الجسم 

قوية دون ترهل، ويزيد من حساسية اإلنسولني لدى مرىض السكري، ويقلل من حدوث مرض السكري، 

ويقلل من الوفيات الناتجة عن مرض القلب .

ال يعّد فقدان الوزن بزيادة النشاط البدين وحده اسرتاتيجية فعالة يف إنقاص الوزن، فمعظم الدراسات 

أثبتت أن امليش ملدة 45-60 دقيقة يومياً أربع مرات يف اإلسبوع يؤدي إىل نقصان  قليل يف الوزن. ففي 

األشخاص السمينني نقصان الطاقة عن طريق الرياضة قليل جداً باملقارنة مع نقصان الطاقة عن طريق 

تقليل الطعام،  وكمثال عىل ذلك، فإن فقدان  0.45كغم من الدهن لشخص سمني يحتاج إىل أن مييش 

أو يركض حوايل 4.5ميل/يوم ملدة أسبوع، أو يستهلك 500 سعر أقل من الطعام يومياً ملدة أسبوع. 

وعىل الرغم من أن الرياضة ال تقلل الوزن كثرياً إال أن الدراسات أثبتت أن الرياضة هامة لتخفيض 

الوزن عىل املدى البعيد مع حمية الطعام .
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الرياضة والوزن: 
عىل الرغم من قلة أهمية الرياضة إلنقاص الوزن بشكل مبارش، فإن للرياضة فوائد كثرية منها:

تقلل خطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية والسكتة الدماغية.. 1

 تخفض مستوى السكر يف الدم.. 2

 خفض مستوى ضغط الدم.. 3

 تحسني نسبة الدهون.. 4

 تعزيز فقدان الوزن والحفاظ عليه. . 5

 تساعد عىل بناء والحفاظ عىل صحة العظام والعضالت واملفاصل.. 6

 تزيد من قوة ومرونة الجسم . . 7

 تقلل من خطر السقوط لدى كبار السن.. 8

 تقلل من خطر رسطان الثدي والقولون.. 9

 تحّسن النفسية. . 10
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وفيما يأتي جدول باألنشطة ومدى استهالكها من الطاقة :
األنشطة البدنية مع استهالك الطاقة يقرب من 150 سعرة حرارية:

األنشطة االعتيادية: 

 امليش ملدة 30 دقيقة.	 

 تسلق السالمل ملدة 15 دقيقة.	 

 دفع عربة ملدة 30 دقيقة.	 

 غسل النوافذ ملدة 45-60 دقيقة.	 

 البستنة ملدة 30-45 دقيقة.	 

 نبش الرتبة  ملدة 30 دقيقة.	 

 تجريف الثلج ملدة 15 دقيقة. 	 
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األنشطة البدنية مع استهالك الطاقة يقرب من 150 سعرة حرارية:
الرياضة:

 الركض ملدة 15 دقيقة.	 

 ركوب الدراجة ملدة 15 دقيقة.	 

 القفز عىل الحبل ملدة 15 دقيقة.	 

 سباحة ملدة 20 دقيقة.	 

 لعب الكرة الطائرة ملدة 45-60 دقيقة.	 

 لعبة كرة السلة ملدة 15-20 دقيقة.	 

 رقص رسيع ملدة 30 دقيقة. 	 

ومن الجدير بالذكر أن الجسم السليم ال يحتاج إىل رياضة، خاصة إذ مل يخلق اإلنسان ليلعب كرة  

القدم وكرة السلة ورفع األثقال وغريها، ومع انه ال مانع من مامرستها ما دام اإلنسان يتمتع بها . ولكن 

الله قد خلق اإلنسان ليميش يف عمله املعتاد، ويركض دفاعاً عن النفس للهروب إذا حدق به خطر 

طبيعي أو حيواين، ويرقص اإلنسان عندما يفرح، ولذا نويص برياضة امليش كأساس للنشاط البدين.

ثالثًا : تعديل السلوك 
العالج عن طريق تعديل السلوك هو من أجل جعل الشخص السمني يتمكن من التعرف إىل عادات 

الطعام التي تحفز السمنة. وهذا قد ينتج من حدث متكرر مثل: مشاهدة التلفاز واألكل معاً. وهذه 

يشمل  ما  عادة  السمنة  لعالج  السلوك  تعديل  فإن  لذلك،  الحدث.  تكرار  مع  بينهام  تقوى  الرابطة 

اسرتاتيجيات متعددة لتعديل الطعام والعادات وتشمل : 

السيطرة عىل املنبهات بتجنب اإلشارات التي تشجع عىل الطعام . . 1

السيطرة الشخصية باملحافظة عىل تسجيل الطعام املتناول والنشاط البدين. . 2

 مهارات حل املشكلة بتطوير طرق لتحليل املشكلة وتحديد الحلول املحتملة.. 3

الدعم االجتامعي بتعاون األرسة واألصدقاء بتغيري منط السلوك.. 4

بناء املعرفة بالتفكري بطرق إيجابية.. 5

الحامية من الرجوع للسمنة وذلك بطرق تشجيع ثبات الحمية من نوبات زيادة طعام واسرتجاع . 6

الوزن. 

إن تأثري هذا العالج السلويك بشكٍل عام يؤدي إىل فقدان %9 من الوزن خالل 20-26 أسبوعاً .
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شفط الدهون

شفط الدهون هو نوع من الجراحات التجميلية التي تهدف إىل إزالة الدهون من مناطق مختلفة 

من الجسم، واملناطق األكرث شيوعاً هي البطن والفخذين واألرداف، والرقبة، والذقن، وأعىل وخلف 

الذراعني، وبطة الساق والظهر. فقد بينت الدراسة التي قام بها  صموئيل كلني الربوفيسور يف الطب 

وعلم التغذية ورئيس مركز الغذاء اإلنساين يف كلية طب واشنطن و زمالؤه حول إجراء عملية شفط 

الدهون لتقليلها تحت الجلد مبا يقارب %10 من نسبتها يف الجسم و %7 من وزن الجسم الكيل. 

ومقارنة هذا االجراء إىل إنقاص الوزن باتباع الحمية الغذائية، فقد اظهرت هذه الدراسة ودراسات 

كثرية متعددة أن عملية شفط الدهون ال تحسن املشاكل االستقالبية لدى املرىض كمقاومة األنسولني، 

من  بأي شكل  حالً  تكون  أن  وال ميكن  والكوليسرتول،  الثالثية  الدهون  نسبة  وارتفاع  الدم،  وضغط 

األشكال . 

تناول أدوية إنقاص الوزن: 

وتقسم عقاقري إنقاص الوزن إىل نوعني رئيسني: األول مثبطات الشهية التي تؤثر عىل الجهاز العصبي 

يف املخ بهدف الحد من الشهية، وترسيع االحساس بالشبع، والتي لها الكثري من اآلثار الجانبية مثل: 

وكرثة  النوم  قلة  النفيس،  واالضطراب  القلق  القلب،  نبضات  تزايد  الرتكيز،  صعوبة  بالكآبة،  الشعور 

امتصاص  إعاقة  الثاين فهو يعمل عىل  النوع  أما  القلب.  الضار عىل  لتأثريها  ايقافها  التعرق، وقد تم 

الدهون من األمعاء، وطردها خارج الجسم مام يجعله أكرث فاعلية وأماناً من النوع السابق، لكنه قد 

يتسبب يف اإلصابة باإلسهال الدهني الالإرادي وال يفيد إال يف حالة تناول أغذية تحتوي عىل الدهون .

الوزن، ولكن لألسف،  الناس يبحثون دامئاً عن طعام، أو حبوب، أو أي دواء يساعدهم عىل إنقاص 

ال توجد مثل هذه املكونات املعجزة. ال يوجد طعام واحد أو مجموعة من األطعمة تؤكل معاً أو يف 

وقت معني من اليوم لها أي أثر عىل فقدان الوزن، وال يوجد دواء سحري كام يف األفالم يعمل عىل 

انقاص الوزن.



102

العالج الجراحي للسمنة المفرطة

ملن تصلح جراحات إنقاص الوزن والتخسيس؟

لخصت الجمعية األميكية للجراحني الحاالت التي تستفاد من إجراء تلك العمليات كم يأيت:

ينبغي النظر للجراحة كخيار لعالج املرىض الذين يعانون من مؤرش كتلة الجسم 40 كجم / مرت 	 

مربع أو أكرث ممن حاولوا اتباع األنظمة الغذائية والرياضة وفشلوا ىف إنقاص وزنهم.

الذين يعانون من أمراض مرتبطة بالسمنة، مثل: ارتفاع ضغط الدم، وداء        السكري النوع 	 

الثاين، وحاالت ضيق التنفس أثناء النوم، ومؤرش كتلة الجسم عندهم أكرث من 35 كجم / مرت مربع.

وينبغي أن يكون النقاش بني الطبيب واملريض من الخيارات الجراحية متضمناً اآلثار الجانبية عىل 	 

املدى الطويل. 

كام يجب أالّ تجرى مثل هذه العمليات إال يف مراكز متخصصة ذات خربة يف مثل هذا النوع من 	 

الجراحات لديها القدرة عىل متابعة املرىض بعد العملية.
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 	 ما هى التجهيزات الالزمة؟

للخضوع  الطبيب بعمل تقييم شامل و دقيق لحالة املريض لتحديد ما إذا كان مرشحاً جيداً  يقوم 

للجراحة أم ال.

من الرضوري عمل بعض الفحوصات الطبية مثل: فحوصات الكىل والكبد.	 

الطبيب 	  و  الصامء  الغدد  أمراض  الصدرية،  األمراض  القلب،  قبل طبيب  من  التقييم  و  الفحص 

النفيس رضوري.

يقوم الطبيب مبراجعة فوائد و مضاعفات العملية املحتملة مع املريض، يقوم املريض بالتوقيع 	 

كتابيا عىل املوافقة عىل العملية.

املفاصل(، 	  )أدوية التهاب  لاللتهاب  املضادة  األدوية  الدم،  سيولة  أدوية  األسربين،  مثل:  األدوية 

يجب أن تتوقف يف الحال مؤقتاً لعدة أيام أو أسبوع قبل العميل.

 يجب اإلقالع عن التدخني.	 

يجب أن يبدي املريض مثابرة وإصاراً عىل إنقاص وزنه فهذه العمليات ال تنجح دون حافز كاٍف.	 

أنواع عمليات و جراحات عالج السمنة املفرطة:

وميكن تصنيفها لثالث فئات رئيسة : 

االمتصــاص  تقليــل  عمليــات   - أ 

 Predominant Malabsorbitve

 :Procedures

تعتمد تل��ك النوعية م��ن العمليات عىل 

تقليل الهض��م و تقليل امتص��اص الغذاء 

مثل: 

املراري��ة 	  القن��اة  مج��رى  تحوي��ل 

 Biliopancreatic diversion

تحويل مجرى األمعاء الدقيقة )تحويل 	 

 Jejunoileal )بني الصامئي و اللفائفي

bypass  ه��ذه الجراح��ة قلام تُجرى 

اآلن بسبب مشاكل سوء التغذية.    
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:Predominant Restrictive Procedures ب - عمليات تقليل حجم املعدة

 تعتمد تلك النوعية عل تقليل حجم املعدة و بالتال يقلل كم الغذاء. ومنها:

Vertical Banded Gastroplasty حزام املعدة -

يف تدبيس املعدة الرأيس وتسمى حزام املعدة، يتم تدبيس جزء من املعدة بشكل دائم لتحويل املعدة 

ملعدة أصغر حجامً مام سبق.

ومشكلة تلك العمليات هي حدوث االنتفاخ بعد األكل و القيء املتكرر يف حالة االستمرار يف الوجبات 

املعتادة قبل العملية.

:Adjustable gastric band - The LAP-BAND System حزام املعدة املتغي -

بواسطة صامم يوضع تحت جلد  يتم ضبطها  الحجم و  السيليكون متغرية  رابطة من  استخدام  يتم 

املريض، وبضخها يقل مجرى املريء املتصل باملعدة وبتفريغها يُفتح املريء وبذلك يتمكن املريض من 

تحديد كمية الوجبة الغذائية، ولكن ميكن حدوث االنتفاخ بعد األكل والقيء يف حالة االستمرار يف 

الوجبات املعتادة قبل العملية.

:Sleeve gastrectomy االستئصال الجزىئ للمعدة -

وفيها يتم تقليل حجم املعدة وذلك بإزالة الجزء األكرب من قمة املعدة، وذلك هو املوقع الخاص بإفراز 

الشكل االعتيادي للمعدة لشكل  ليتحول  الحافتني  الهرمونات املحفزة للجوع بعد ذلك يتم تدبيس 

أنبويب ويتم هذا النوع من العمليات إّماً جراحياً أو باملنظار والنتائج دامئة. ميكن تكرار العملية بعد 

سنة أو سنة ونصف السنة للمزيد من إنقاص الوزن. 

و لهذا النوع من العمليات نتائج رائعة فهو ينقص الوزن بنسبة 30 إىل 50 % من الوزن الزائد خالل 

6 إىل 12 شهراً بعد العملية. 

كام أن لتلك العملية فوائد أخرى فهي تقلل نسبة حدوث قرحة املعدة وال يعاىن املرىض من االنتفاخات 

بعد األكل، وتقلل من نسبة حدوث سوء التغذية الذي يحدث مع الكثري من عمليات إنقاص الوزن.

:Intragastric balloon زرع بالون داخل املعدة -

الحاجة إلجراء عملية  املنظار دون  باستخدام  املعدة  السيليكون داخل تجويف  بالون من  يتم زرع 

وبتخدير موضعي، عند ملئها يقل حجم تجويف املعدة وباآليت تقل وجبة املريض ولكن نسبة حدوث 

ثقب يف البالون وفشلها كبرية وكذلك تكلفتها عالية نسبياً. ويجب تغيريها كل 6 شهور. 
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:Mixed Procedures ج - عمليات تجمع نوعني او أكرث

:Roux-en-Y gastric bypass - Gastric Bypass Surgery تحويل مسار املعدة -

ىف هذه النوعية من العمليات يتم عمل توصيل بني املعدة والجزء األخري من األمعاء الدقيقة، وبالتايل 

يتم تحول الطعام من املعدة لتلك النقطة مبارشة دون املرور عىل األثني عرش أو األمعاء الدقيقة فيقل 

امتصاص الغذاء. ومن أهم مشاكل تلك العملية: اإلسهال املزمن نتيجة سوء هضم الدهنيات، وكذلك 

 حدوث انتفاخات بالبطن بعد األكل مبارشة، واإلصابة بنوبة من عدم انضباط نسب السكر بعد األكل. 

:Implantable Gastric Stimulation زرع منظم للمعدة -

ويعمل  القلب  رضب��ات  لتنظيم  املستخدم  ذل��ك  مثل  امل��ع��دة  لوظيفة  منظم  برتكيب   

البطن.  وان��ت��ف��اخ  بالشبع  للشعور  إش���ارات  امل��خ  ليعطى  امل��ع��دة  سطح  ع��ىل   مبجسات 

نتائجه مازالت تحت التجربة و مل يتم إثباتها.
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الجدول اآليت يوضح بعض املعلومات األساسية عن العمليات األكرث شيوعاً

نوع العملية
تضييق املعدة 

بطوق

تكميم 

املعدة
تحويل املعدة

تحويل اإلثني 

عرش
العملية قابلة 

للتصليح
كالكالكالنعم

كالكالكالنعماستخدام طوق
تحديد حجم 

املعدة
نعمنعمنعمنعم

نعمنعمكالكالتقليل االمتصاص
يخفف الحموضة 

يف املعدة واملريء
نعمنعمنعمكال

قيود العملية

املرشوبات 

الغنية بالسعرات 

الحرارية ستمنع 

خسارة الوزن. 

األكل غري 

املمضوغ جيدا 

سيعلق يف الطوق. 

يتم توسيع الطوق 

من قبل طبيب.

املرشوبات 

الغنية 

بالسعرات 

الحرارية 

ستمنع 

خسارة 

الوزن.

يستلزم 

متابعة نصف 

سنوية لفحص 

مستويات 

الفيتامينات 

والحديد 

والكلسيوم يف 

الدم

يستلزم 

متابعة نصف 

سنوية لفحص 

مستويات 

الربوتني 

والفيتامني.

شائعة جداتطبيق العملية

عملية 

جديدة يف 

طور اكتساب 

الخربة يف 

البالد والعامل.

العملية األكرث 

شيوعا يف 

الواليات املتحدة

تُنفذ يف 

حاالت السمنة 

املفرطة جدا 

فقط.
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 ما هي الَنتائِج املتوّقعة بعد جراحِة السمنِة التنظيية للبطِن؟

     فقدان الوزن: 

 إن فقدان الوزن يحدث من الوزن الزائد وليس من الكتلة األساسية للجسم، ومن الرضوري أن يتبع 

املريض حمية غذائية ونظاماً غذائياً صحياً بعد العملية وال يعود إىل عاداته الغذائية السابقة. 

تأثي الجراحِة عل الحالة الصحيِة املرتبطِة:

جراحة تخفيِض الوزِن أثبتت أنها تحسن من حاالت: 

 انقطاع النفس عند النوم .	 

مرض السّكري النوع الثاين .	 

 ارتفاع نسبة التوتر الرشياين.	 

 ارتفاع نسبة دهنيات الدم. 	 

تحسن يف املزاِج. 	 

ما هي املضاعفات املمكن حدوثها؟

أي  إجراء  تَحدث كام هو عند  قَد  املضاعفات  أن  إىل  آمنة،  تعد بشكل عام  العملية  أن  بالرغم من 

عملية كربى مثل: التهابات الجرِح، عدم التئام الجرِح، الخراج، ترسبات من الخط الرئيس للجرح، ثقب 

األمعاِء، انسداد األمعاء، قَُرح هامشية، مشاكل رئوية وجلطات دم يف السيقاِن .

املضاعفات  املرارة كأحد  السمنة، وقد تحدث حىص  املرارة هي ظاهرة شائعة عند مرىض  حصوات 

الشائعة لفقدان الوزن الرسيع، لذا يقوم الكثري من الجراحني بإزالة املرارة كإجراء وقايئ خالل العملية، 

ويفضل البعض اآلخر أن يستخدم األدوية للحد من مخاطر تكون حىص يف املرارة بعد الجراحة.

حامض  :فيتامني ب12   مثل  املغّذية  العناص  بعض  يف  نقص  يحدث  قد  املعدة  تحوير  عملية  بعد 

الفوليك والحديد. 

املضاعفات املحتملة األخرى هي احتاملية حدوث ما يسمى متالزمة Dumping syndrome  والتي 

تؤدي إىل حصول نوبات من انخفاض السكر مع التعرق وأمل البطن، وتحدث عادة بعد أكل املرشوبات 

واألطعمة التي تحتوى نسبة عالية من السّكر. يعّد اإلسهال شائعاً بعد عمليات » سوء االمتصاص« 

معتمداً عىل كمية الدهون التي يتناولها الفرد.
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املخاطر العامة الجانبية املحتملة بعد عمليات السمنة

بعد العملية )قصرية املدى( )10%(طويلة املدى )%30-20(
الجلطات الدمويةنقص الحديد

النزيفنقص فيتامني د و الكالسيوم
التهاب ذات الرئةنقص فيتامني ب12

تصلب الرشاينينقص فيتامني ب 1 )القيىء(
تقرحات معويةنقص امتصاص الربوتني )االسهال(

الفتق  أو االلتهابات مكان العمليةحصوات املرارة
املوت )≥1%(رجوع  الوزن الزائد

ماذا بعد هذه العمليات؟ كيف ميكن للمريض األكل؟ 

فوراً بعد الجراحة، يجب عىل املريض اتباع نظام غذايئ سائل، ويشمل األطعمة مثل: الحساء وعصائر 

الفاكهة املخففة أو الحلويات الجيالتينة الخالية من السكر.

 يف املرحلة اآلتية يتم تناول طعام خفيف قليل النشويات.

يتم إدخال أنواع من األلبان والفاكهة ذات األلياف، وبعض من األغذية الربوتينية بشكل تدريجي.

يجب تاليف األكل بكم كبري مثلام كان قبل العملية، وإال سيصاب املريض إما بالقيء املستمر أو االنتفاخ.

األدوية  بعض  يحتاجون  املرىض  من  وكثري  العملية،  نوع  عىل  العملية  بعد  الغذاىئ  النظام  يعتمد 

والفيتامينات. 

الخالصة:
إن عالج السمنة الجراحي ببعض الحاالت املحددة من قبل الطبيب املعالج قد يكون رضورة وحالً، 

ولكن ليس دون مثن أو مضاعفات، وهذا يعيد تأكيد أهمية الوقاية من السمنة، واتباع منط املعيشة 

والصحية  اإلنسانية  الكلفة  واملجتمع  املريض  يجنب   ما  قبل حدوثها؛  السمنة  للوقاية من  الصحية، 

واالقتصادية ملضاعفات السمنة.
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أول ما يطلبه الطبيب من مريض يعاين من داء السكري أو مرض السمنة أو ارتفاع ضغط الدم أو غريها 

من األمراض التي يسببها نظام حياتنا الخامل، هو مامرسة رياضة امليش الذي يرص الطبيب عىل أنها 

جزء مهم من الوصفة الطبية. 

هنا يربز السؤال: اين ميكن مامرسة رياضة امليش؟  هل ارصفتنا وشوارعنا مؤهلة ملامرسة رياضة امليش 

أو هل  الرياضة؟  الرياضية ملامرسة  النوادي  تكاليف  دفع  من  املواطنني  يتمكن جميع  عليها؟ وهل 

يسمح وقتنا املمتىلء بالذهاب يف أوقات معينة للنادي؟ هنا نستنتج أن رياضة امليش هي الجزء األسهل 

للمواطن  ميكن  فهل  للمواطن،  واألنسب  واألرخص 

مامرستها بحرية؟

اذا بحثنا يف عاصمتنا عامن عن موقع واحد مخصص 

ملامرسة رياضة امليش الذي يطالب بها األطباء،  فقد 

وإذا  الغاية،  هذه  تلبي  مبواصفات  املكان  نجد  ال 

استثنينا مسطحات املدينة الرياضية وعدداً محدوداً 

الرياضة  هذه  ملامرسة  يصلح  العامة  الحدائق  من 

عىل الشكل الذي يطلبه األطباء.

األرصفة وجدت من أجل أن مييش عليها املواطنون 

حتى ال ميشوا يف الشوارع ويعرضوا أنفسهم لخطر 

املركبات أويتسببوا يف حدوث أزمات سري لكن معظم 

تبيع  ببسطات  مليئة  أو  باألشجار  األرصفة مزروعة 

وهي  للمركبات  كمصف  تستخدم  أو  السلع  بعض 

ما  كل هذا،  يحدث  لذلك حني  يف معظمها ضيقة، 

الذي يبقى للمشاة اصحاء او مرىض ليامرسوا عنده 

رياضة امليش او حتى امليش العادي الذي ال يقدرون 

عليه دون النزول اىل الشارع وتعريض حياتهم لخطر 

املركبات. 

معوقات ممارسة الرياضة
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شوارعنا المليئة بمعوقات المشي
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شوارعهم المهيئة للمشاه
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مفاهيم غذائية خاطئة
هناك معتقدات خاطئة فيام يتعلق بتغذية السكريني والبدناء وأكرثها  تداوالً واهتامماً وتأثرياً هي:

أوالً: املعتقد الخاطئ:  اإلفراط ف تناول السكر يسبب مرض السكري. 

الحقيقة:

1– إن جسم اإلنسان يحول جميع الكربوهيدرات يف الطعام الذي نتناوله إىل جلوكوز.

2 – سبب السكري من النوع األول: هو عدم إفراز البنكرياس لألنسولني.

الثاين: عجزالبنكرياس عن تقديم ما يكفي من األنسولني ومن أسبابه   النوع  -3 سبب السكري من 

السمنة  . 

ثانياً: املعتقد الخاطئ:  هنالك الكثي من القواعد التي يجب اتباعها للحمية.

 الحقيقة: 

هنالك قاعدتان فقط لضبط الوزن:

كل أقل إن كنت تعاين من الوزن املرتفع.

كل أكرث إن كنت تعاين من الوزن املنخفض.
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ثالثاً: املعتقد الخاطئ:  الكربوهيدرات سيئة للسكريني. 

الحقيقة:

الكربوهيدرات هي العنرص األسايس ألي حمية صحية للسكريني.	 

ذلك 	  يف   مبا  الرضوريِة،  املغّذيِة  املواد  ِمن  العديد  عىل  بالكربوهيدراِت  الغنية  األغذية  تحتوي 

الفيتاميناِت و املعادن واأللياف.

رابعاً: املعتقد الخاطئ:  البوتينات أفضل من الكربوهيدرات للسكريني. 

الحقيقة:

كرثة تناول الربوتينات قد يؤدي إىل مشاكل صحية لدى السكريني، إذ تحتوي اللحوم الحمراء عىل 	 

نسبة من الدهون املشبعة الضارة، وكذلك تزيد من استقالب حامض اليوريك، ولذلك يجب أالّ 

يزيد مجموع الربوتينات التي نتناولها عن %15 - %20  من مجموع السعرات الحرارية املخصصة 

لكل يوم.

خامساً: املعتقد الخاطئ:  ميكن تعديل جرعة دواء السكري لتتناسب مع األكل مهم كان كثياً. 

الحقيقة: 

إن كنت تستعمل األنسولني لعالج السكري سوف تتعلم كيف تعدل جرعة األنسولني ليك تتناسب 	 

مع ما تأكله ولكن ذلك ال يعني أنك تستطيع أكل ما تريد وبالكميات التي تريدها.

 إذا كنت تأخذ نوعاً آخر فإنك ال تستطيع أن تعدل جرعة الدواء بناء عىل ما قد تأكله، بل يجب 	 

أن تتقيد بوصفة الطبيب بغض النظر عن ما قد أكلته.

سادساً: املعتقد الخاطئ:  يجب االبتعاد عن طعامك املفضل.

الحقيقة: 

ال يوجد سبب ليك تبتعد عن طعامك املفضل فمن املمكن أن:

 تُغرّي طريقه تحضريه.	 

تناَول حصصاً أصغر من هذا الطعام.	 

تناَول هذا النوع من الطعام كمكافأة التباع الحمية بالشكل الصحيح. 	 
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سابعاً: املعتقد الخاطئ:  يجب االبتعاد عن الحلويات إن كنت تعان من السكري. 

الحقيقة: 

ليس صحيحاً، فمن املمكن أن تتبع العديد من الحميات الصحية التي تحتوي عىل الحلويات وإليك 

بعض األمثلة:

قلل من حصة كمية الحلويات التي تتناولها.	 

تناول الحلويات كمكافأة التباع الحمية بالشكل الصحيح.	 

وكعك 	  والفاكهة  اللنب  تناول  املحىل  والكعك  البوظة  من  فبدالً  التحلية؛  من  آخر  بنوع  استعض 

الشوفان.

ثامناً: املعتقد الخاطئ: املحليات الصناعية سيئة وخطية للسكريني. 

الحقيقة: 

اعتمدت الجمعية األمريكية للسكري عدد من املحليات السكرية ومنها: 

 الساكرين.	 

أسبارتيم. 	 

بوتاسيوم األكساسالفيم. 	 

 السكرالوز. 	 

تاسعاً: املعتقد الخاطئ: يجب ان تتناول وجبات خاصة بالسكريني. 

الحقيقة: 

تناول 	  السكريني وغريهم  للسكريني، ويجب عىل  بحمية خاصة  ما يسمى  يوجد  ال  الحقيقة  يف 

الطعام الصحي باعتدال وتوازن. 

عارشاً: املعتقد الخاطئ: أفضل الطعام للسكريني هو طعام الحميات. 

الحقيقة: 

ال ميكن الحكم عىل أي نوع من الطعام امللصق عليه ”طعام للحميات“ إىل أنه األفضل للسكريني، 	 

بل قد يكون تم استبدال السكر مبحٍل صناعي يف هذا الطعام وبقيت كمية الدهون واملواد امللونة 

الصناعية هي نفسها يف ذلك الطعام،  بل وقد يحتوي هذا الطعام عىل كمية سعرات حرارية أكرث. 

وأحياناً يتم استبدال السكر مبادة الفركتوز )سكر الفواكه( والتي تؤدي زيادة تناولها إىل ارتفاع 

نسبة الدهون الثالثية يف الدم، وهي النسبة التي تكون مرتفعة عادة عند مرىض السكري، ولهذا 
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يجب االنتباه لهذا األمر. 

وأخرياً، فإن من املمكن رشاء طعام صحي بسعر أقل من أي متجر أو إعداد وجبات صحية يف 	 

املنزل.

الحادي عارش: املعتقد الخاطئ: تكرار اليوم الحر عند اتباع حمية قاسية

الحقيقة:

عند اتباع الكثري من األنظمة الغذائية الخاصة بالتخلص من الوزن الزائد، يكون هناك عادًة يوم  	 

مفتوح »اليوم الحر« خصوصا بعد االلتزام يف جميع أيام االسبوع وانتظار اليوم املفتوح يف نهاية 

االسبوع.

إن اليوم املفتوح هو اليوم الذى ينتظره الكثريون أثناء االلتزام ببعض األنظمة الغذائية الصعبة، 	 

الرسيعة  األطعمة  بتناول  اليوم  ذلك  ىف  الشخص  ويقوم  الحرمان،  بعض  بها  يواجهون  والتي 

واملرشوبات الغازية والحلويات بكرثة. 

إن هذا اليوم يساعد ىف عدم ثبات الوزن، ويساعد عىل زيادة نسبة حرق الدهون، ولكن هذا 	 

اليوم يصبح من أهم أسباب زيادة الوزن؛ ألن األشخاص يقومون بتناول الكثري من األطعمة ذات 

السعرات الحرارية العالية التى من الصعب عىل الجسم حرقها، بعد أن اعتاد عىل نظام صحي، 

ولهذا يقوم الجسم باختزان الباقي، ويكون ذلك السبب ىف زيادة الوزن.

الحادي عش : املعتقد الخاطئ: تناول أو أخذ بعض األدوية ميكن أن يسبب زيادة الوزن.

الحقيقة: 

ال يسبب أخذ األنسولني أو الكورتزون أو أدوية الحساسية أو أي أدوية أخرى زيادة الوزن، ولكن 	 

زيادة تناول السعرات الحرارية عن حاجة الجسم هو ما يؤدي إىل زيادة الوزن.

و هذا ينطبق عىل املفاهيم الخاطئة املتعلقة يف الشتاء وزيادة الوزن، أو مشاهدة التلفاز وزيادة 	 

الوزن، و خمول الغدة الدرقية  وزيادة الوزن.
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تصحيح المفاهيم الغذائية الخاطئة
أوالً:أهمية وجبة اإلفطار 

البعض يظن أن تجنب اإلفطار وسيلة جيدة لتخفيف الوزن، واالعتامد عىل وجبة الغداء فقط،  وهو 

تفكري خاطئ متاماً، إذا مل تتناول فطورك بعد بضع ساعات من الجوع اللييل فإن الجسم سيعّد نفسه 

ىف مواجهة مجاعة، وبالتايل سيخفض من معدل التمثيل الغذايئ للحفاظ عىل دهون الجسم. 

ثانيا : تأثي تناول الوجبات الخفيفة بني الوجبات الرئيسة: 

معظم الناس يعتقدون أن بإلغاء إحدى الوجبات الخفيفة الجانبية والتي تكون وسط الوجبات الثالث 

الرئيسة، سيتمكنون من خسارة أوزانهم بشكل أفضل وأرسع، وهذه معلومة خاطئة، ألن بإلغاء إحدى 

الوجبات حتى لو كانت خفيفة سوف تشعرباإلجهاد والتعب مبكراً، باإلضافة إىل الجوع مبعدل أكرب، 

ما يؤدي اىل تناول كمية اكرب يف  الوجبة اآلتية من شدة الجوع.

لهذا يجب عليك تناول وجباتك الثالث الرئيسة كاملة  وتناول وجبات خفيفة بني تلك الوجبات الثالث، 

باإلضافة إىل املحاولة قدر اإلمكان تنظيم مواعيد تناول تلك الوجبات.
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ثالثا ً: األكل ببطء و كمية الطعام 

الشوكة  والسكني:  بالشوكة  الطعام  وتناول  أصغر  بأطباق  تناول  بطريقتني:  أكلك  معدل  من  بطّئ 

والسكني هي طريقة سهلة جداً لضامن عدم اإلكثار من تناول الطعام، إذ تجعلنا نتناول كميات أقل 

ونشعر بالشبع بصورة أرسع .

واستخدم يف البداية األطباق املقسمة إذ تكون مقسمة إىل ثالثة أو أربعة أقسام، وهي مفيدة للغاية، 

إذ نتمكن من التحكم ىف كميات وأنواع الطعام، فعىل سبيل املثال الربوتني ىف قسم، والخرضاوات ىف 

نتقن  أنفسنا  نجد  الوقت  مرور  للفاكهة، ومع  مثال  األخري  والقسم  ىف قسم،  والكربوهيدرات  قسم، 

اختيار الكميات املناسبة من الطعام.
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رابعاً: عدم تناول الطعام وقت مشاهدة التلفاز

إن التعود عىل تناول وجباتك أمام شاشة التلفزيون أو الكمبيوتر قد يوقعك ىف فخ لتتناول الطعام بال 

وعي، وعندما يكون الذهن شارداً يتناول اإلنسان كمية كبرية من الطعام دون إحساس بذلك، لذلك 

البد أن يكون ألكلك مواعيد ثابتة، وبالتايل تتناوله بوعي وبكميات أقل.
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خامساً :  رشب املاء بكرثة

إن رشب املاء بانتظام يساعدك عىل خسارة الوزن، ألن تناول املاء قبل الوجبات يساعد عىل التحكم ىف 

الشهية أثناء تناول الطعام، وأن تتناول األغذية التى تحتوى عىل نسبة كبرية من املاء و األلياف مثل: 

الخرضاوات والفواكه يجعل الشخص يشعر باالمتالء رسيعاً، مام يجعل كمية الطعام أقل )لذلك ننصح 

بتناول طبق السلطة ىف بداية الوجبة(.

سادساً: تقليل كمية الطعام املتناول

استخدم اطباقاً أصغر حجامً، ألن استخدام أطباق ذات أحجام صغرية خدعة للمخ، للشعور بالشبع 

بعد تناول كميات صغرية من الطعام، ألن هذه األطباق متتىلء بكميات صغرية من الطعام، ما يجعلك 

تشعر بأن الصحن ممتيلء وكمية الطعام أكرث. 

و استخدم االطباق التي تربز كمية الطعام املوجودة فيه مثل االطباق الزاهية االلوان او األطباق بيضاء 

اللون.
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سابعاً: تجنب املصادر الخفية للسعرات الحرارية

تجنب تناول السلطات بالصلصات املحتوية عىل دهون عالية مثل: املايونيز  أو االجبان كاملة 	 

الدسم،  أو الكثري من الزيت.

تجنب تناول العصائر واملرشوبات الغازية وارشب املاء بدالً منها.	 

تجنب تناول البسكويت  االيس كريم  والحلويات كوجبات خفيفة وتناول حبة فاكهة  أو كمشة 	 

مكرسات.

ثامنا : البوفيه

تناول  التي تحتوي عىل بوفيه طعام يجعلك تقع يف فخ  املناسبات االجتامعية  الطعام يف  تناول  إن 

الكثري من السعرات الحرارية حتى قبل البدء يف تناول الطبق الرئيس، فتوفر الكثري من املقبالت التي 

تحمل املائدة ألواناً متنوعة كثرية ومشهية منها، وتحتوي عىل الدهون العالية يجعلك تتناول كمية من 

السعرات الحرارية قبل الطبق الرئيس الذي يحتوي هو عىل سعرات حرارية عالية يف أغلب األحيان. 

إضافة إىل وجود الحلويات إىل أنواع وأشكال مختلفة يف نهاية البوفيه. لذلك يفضل أن تختار ما تحبه 

بالفعل وبكميات مناسبة وال تذهب وأنت خاوي املعدة وتتعامل مع املقبالت تعاملك مع الوجبة 

الرئيسة.
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تاسعا: األلوان واألكل

يؤثر الكثري من العوامل عىل شهيتنا نحو الطعام، سواء كان ذلك بالسلب أو باإليجاب مثل: 

فرداً  الطعام  تناول  وأيضاً  لونه..  وحتى  ورائحته  الطعام  شكل  واملزاجية..  النفسية  الحالة 

الطعام. من  نتناوله  ما  كمية  عىل  تؤثر  العوامل  هذه  كل  االص��دق��اء.  وسط  مجموعة  ىف   أو 

ان سيكولوجية األلوان من أهم العوامل املؤثرة عىل الشهية، وتستخدم األلوان كعالج مساعد ىف حاالت 

فتح الشهية عند األطفال أو راغبي زيادة الوزن كام تستخدم.. أيضاً كعامل مساعد لسد شهية راغبي 

فقدان الوزن. 

الحادي عش: تناول الطعام املرتبط بالحالة النفسية

وجبات  أو  رئيسة  وجبات  تناول  زيادة  إىل  تؤدي  التى  األسباب  أهم  أحد  والعصبية  التوتر  إن 

ب� يسمى  ما  وذلك  والحلويات،  الشبس  مثل:  الحرارية  السعرات  عالية  تكون  األغلب  يف   فرعية 

 )emotional eating( والذي يزيد يف مراحل املراهقة أو يف فرتات الدراسة واالمتحانات وأيضا يكرث 

عند السيدات اللوايت يتعرضن للعنف النفيس أو الجسدي.
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الثان عش: املشوبات الغازية قليلة السعرات الحرارية

القيمة  أن  يعني  وهذا  املكرر،  والسكر  االصطناعية  واإلضافات  املاء  من  الغازية  املرشوبات  تتكون 

الغذائية فيها تكون معدومة، والسعرات الحرارية تزيد من خالل نسبة السكراملكرر املوجود فيها، 

ولذلك فهي تؤدي إىل زيادة الوزن، واملرشوبات الغازية الخالية من السكر )الدايت( هي يف الحقيقة 

أن  من  الرغم  وعىل  الحرارية،  السعرات  منخفضة  مصطنعة  محليات  وهي  األسبارتام،  عىل  تحتوي 

األسبارتام ال تحتوي عىل السعرات الحرارية العالية، إال أنها تجعل الشخص يشعر بالجوع ويتلهف 

للطعام أو يتناول كميات أكرب من الطعام بحجة تناوله املرشوب الدايت وبالتايل زيادة الوزن.
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السعرات الحرارية في األغذية المختلفة
السعرات الحرارية يف الخبز

السعرات الحراريةالوزن )بالغرام(نوع الخبز

80208رغيف خبز أبيض صغري )قُطُر 18 سنتم(

200520رغيف خبز أبيض كبري )قُطُر35 سنتم(

200520خبز رشاك )قُطُر 52 سنتم(

60160خبز حامم )طول 18 سنتم(

100260خبز حامم بسمسم )طول 18 سنتم(

100260رغيف خبز أسمر صغري )قُطُر 18 سنتم(

3078توست أبيض

3078توست أسمر

3078كعك قرشلة مدور

**لحساب السعرات الحرارية ف الخبز اتّبع املعادلة اآلتية:

   السعرات الحرارية ف الخبز= وزن الخبز × 2.6

** 100 غرام  =  نصف وقّية،  200 غرام = وقّية،

   250 غرام = ربع كيلوغرام،  كوب = 250 ملليت وتعادل ربع كيلوغرام من املاء.
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السعرات الحرارية يف الحبوب

النوع
الكمية/ الوزن 

)غرام(
السعرات الحرارية

100355 غرامأرز أبيض قبل الطبخ
100145 غرامأرز مطبوخ

100350 غرامبرغل قبل الطبخ
10075 غرامبرغل مطبوخ

100120 غرامعدس مسلوق
100370 غراممجدرة )أرز + عدس( مع زيت وبصل

10070 غرامشوربة عدس
100220 غرامأرز بشعريية

**100 غرام = نصف وقّية، 200 غرام = وقّية،

 250غراماً = ربع كيلوغرام، كوب = 250 »ملليت« وتعادل ربع كيلوغرام من املاء.

السعرات الحرارية يف الزيوت والدهون الغذائية

الدهون )غرام(السعرات الحراريةالكميةالزيوت والدهون

12014ملعقة طعامزيت زيتون

10090099،9غرامزيت زيتون

12014ملعقة طعامزيت ذرة

12514ملعقة طعامزيت عباد الشمس

10012**ملعقة طعامزبدة

89098،7**100 غرامالسمن

21012**100 غرامقشطة

81590**100 غرامليّه أو دهن

10012ملعقة طعامسمن نبايت

10074081غراممارجرين

10011**ملعقة طعاممايونيز

** مصادر عالية بالكوليستول
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السعرات الحرارية يف أغذية مختلفة

الدهون )غرام(السعراتالكميةمأكوالت مختلفة
20553 غراماً )حبة واحدة(فالفل
صفر4.216 غرام )ملعقة صغرية(سكر

8 غرامات )ملعقة سكر ناعم

طعام(

صفر30

10052028 غرامحالوة
صفر2060 غراماً )ملعقة كبرية(عسل
أقل من 20600.1غراماً )ملعقة كبرية(مرىب
أقل من 20500.1غراماً )ملعقة كبرية(دبس

958ملعقة طعامطحينة
10069062 غرامطحينة

15301غراماً )ملعقة طعام(حمص بطحينة
100401 غرامسلطة خيار مع لنب

1001106 غرامتبولة
1001104 غراممتبل باذنجان

1001256 غرامفتوش
100855 غرامسلطة شمندر

الدهون )غرام(السعراتالكميةمأكوالت مختلفة
100906 غرامعجة كوسا

10035023 غرامسمبوسك بالجنب
10044040 غرامسمبوسك باللحمة
1001507 غرامفطاير بالسإىل أنخ

10028010 غراممناقيش
1001403 غرامأرز بالحليب
2046025-30 حبةبطاطا مقلية

10011ملعقة طعاممايونيز
1001100.4غرامكاتشاب
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السعرات الحرارية يف املشروبات الغازية والعصائر

السعرات الحراريةالكميةاملرشوبات الغازية والعصائر
250100 ملليرتعلبة البيبيس
330130 ملليرتعلبة البيبيس

25097 ملليرتعلبة كوكاكوال
330128 ملليرتعلبة كوكاكوال

25090 ملليرتعلبة السفن أب
330120 ملليرتعلبة السفن أب

250117 ملليرتفانتا
25096 ملليرتسربايت

3301 ملليرتعلبة دايت بيبيس

سعرات حرارية لبعض الحلويات العربية والرمضانية
السعرات الحرارية لكل 100 غرامالنوع

360كنافة بالجبنة
345كنافة بالقشطة

335كالج مشوي بالجبنة
425كالج مقيل بالجبنة

315كالج مشوي بالجوز
410كالج مقيل بالجوز

390عّوامة
250متريّة

370ُعْصملية
310حالوة الجنب بالقشطة

370زنود الست
530هريسة باللوز

520هريسة بالفستق
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540بقالوة بالفستق
595بُرما بالفستق

440بلورية
550عش البلبل

500معمول بالجوز
360كعك بعجوة

540غَريْبة
360مفروكة بالقشطة

سعرات حرارية لكل حبة قطايف حجم وسط
السعرات الحرارية النوع

350 قطايف بالجبنة مقليّة
260 قطايف بالجبنة مشوية

340 قطايف بالجوز مقليّة
250 قطايف بالجوز مشوية

545 قطايف بالقشطة مقلية
200 قطايف عصافريي

السعرات الحرارية يف الفاكهة

الفاكهة الكمية /الوزن )الغرام( السعرات الحرارية
تفاحة حبة وسط بقرشها )140 غراماً( 80
تفاحة حبة وسط مقرشة )130 غراماً( 70

موز بلدي حبة واحدة )50 غراماً( 60
موز صومايل حبة واحدة )120 غراماً( 110

برتقال حبة وسط )130 غراماً( 60
مندلينا حبة وسط )80 غراماً( 40

يوسف أفندي حبة وسط )100 غرام( 50
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ليمون حبة وسط )60 غراماً( 20
جريب فروت حبة واحدة )230 غراماً( 80

جريب فروت أحمر حبة وسط )250 غراماً( 75
بطيخ حز بطيخ )100غرام( 60
شامم حز شامم )100 غرام( 60

مشمش حبة وسط )35 غراماً( 20
دراق حبة وسط )100 غرام( 40

إجاص حبة وسط )170 غراماً( 100
خوخ حبة وسط )70 غراماً( 40

نكرتين حبة وسط )140 غراماً( 70
جوافة حبة وسط )100 غرام( 50

البلح املجفف حبة واحدة )8 غراماً( 20
تني حبة وسط )50 غراماً( 40

عنب 15 حبة 60
زبيب ملعقة كبرية )20غراماً( 30
رّمان حبة وسط )150 غراماً( 100

صرب )صبّري( حبة وسط )100 غرام( 40
أسكدنيا حبة وسط 20

مانجا حبة وسط )200 غراماً( 140
أناناس 100 غرام 60
كيوي حبة وسط )80 غرام( 50
فراولة 100غرام 60

كرز 12 حبة وسط 60
توت 100غرام 60

عّناب 100غرام 60
أفوكادو حبة وسط )170 غراماً( 300
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السعرات الحرارية يف الفاكهة املجففة

السعرات الحراريةالكمية /الوزن )الغرام(الفاكهة
460 حبات مشمش املجفف

360 حبات وسط بلح أو متر 
60حبة ونصف الحبةتني مجفف )قطني(

360 حباتخوخ مجفف
60ملعقتان كبريتان )40 غراماً(زبيب

السعرات الحرارية يف عصري الفاكهة ) بدون سكر مضاف (

السعرات الحراريةالكمية /الوزن )الغرام(الفاكهة
2/160 كوبعصري تفاح

10060% طبيعي 3/1 كوبعصري فاكهة كوكتيل
3/160 كوبعصري عنب

2/160 كوبعصري جريب فروت
2/160 كوبعصري برتقال
2/160 كوبعصري أناناس

الكوب يعادل 240 مل 
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السعرات الحرارية يف الخضار

السعرات الحراريةالكمية /الوزن )غرام(الخضار
15  حبة طازجة )50 غراماً(بندورة

20ملعقة طعامرُب البندورة
10  حبة وسط )25غراماً(خيار

10  كوب مقطع )50غراماً( خس
20  كوب مقطع)50 غراماً(بصل أخرض
20  حبة وسط )100 غرام(فلفل حلو
20  حبة وسط )50 غراماً(فلفل حار
20  كوب مقطع )50 غراماً(بقدونس

20  كوب مقطع )50 غراماً(نعناع
190  كوب مسلوق )170 غراماً(فول

180كوب معلّب )260 غراماً(فول معلّب
270  كوب مسلوق )160 غراماً(حمص

290كوب معلّب )240 غراماً(حمص معلّب
230كوب مسلوق )200 غرام(عدس
200كوب مسلوق )170 غراماً(ترمس
30  كوب مقطع )100 غرام(كوسا

25  كوب مقطع )100 غرام(ملفوف طازج
25  كوب مقطع )100 غرام(قرنبيط )زهرة(

30  كوب مقطع )100 غرام(باذنجان مسلوق أو مشوي
السعرات الحرارية    الكمية /الوزن )غرام(الخضار

25  كوب مقطع )100 غرام(بروكويل مسلوق
20  كوب مقطع )50 غراماً(جرجري

20  كوب مقطع )100 غرام(سلق مسلوق
25  كوب مقطع )50 غراماً(هندباء
30  كوب مقطع )50 غراماً(كزبرة
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15  كوب مقطع )50 غراماً(بقلة
20 5 حبات صغرية )50غرام(فجل

15  كوب مقطع )50 غراماً(عكوب
15 3  فص )10 غرامات(ثوم

زيتون أخرض مكبوس باملاء 

وامللح
5حبة وسط

7حبة وسطزيتون أسود مكبوس بالزيت
30حبة وسط  )70 غراماً(جزر طازج

50كوب مقطع )100 غرام(جزر مسلوق
120حبة وسط )150 غراماً(بطاطا مسلوقة

150حبة وسط )150 غراماً(بطاطا حلوة مشوية /مسلوقة
100كوب مقطع )100 غراماً(شمندر

180كوب مسلوق )160 غراماً(ذرة
40كوب مقطع )50 غراماً(زعرت أخرض

30كوب مقطع )100 غرام(لفت
30كوب مقطع )50 غراماً(رشاد

50كوب مقطع )100 غرام(شومر
60حبة وسط )120 غراماً(أرض شويك مسلوقة

**100 غرام = نصف وقيّة، 200 غرام = وقيّة، 250غراماً = ربع كيلوغرام، كوب = 250 ملليرت وتعادل 

ربع كيلوغرام من املاء

تعد هذه الخرضاوات غنية بالنشويات لذلك ينصح بعدم اإلكثار منها.
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السعرات الحرارية يف بعض االطباق الشعبية

السعرات الحراريةالنوع
100 )كوب(يخنة فاصولياء خرضاء
160)كوباً(يخنة فاصولياء بيضاء

100)كوب(يخنة ملوخية
100)كوب(يخنة بامية

140)كوباً(يخنة بازيالء
150)كوباً(يخنة بطاطا

90)كوباً(يخنة سإىل أنخ
60 )4-5 حبات وسط(ملفوف محيش

110 )10 حبات وسط(ورق عنب )دوايل(
50 )3 حبات صغرية(كوسا محيش

110 )3 حبات وسط(باذنجان محيش
120 ) حبة متوسطة(بطاطا محشية
80 )كوب(خبيزة بالزيت

150 )2 رشحه متوسطة(باذنجان مقيل بالزيت
90 )كوباً(فاصولياء خرضاء بالزيت

120)كوباً(بامية بالزيت
500 )كوب أرز مع كوب لنب(منسف مع قطعة لحمة

350)كوباً(اوزي مع قطعة دجاج
500 )رغيف صغري(مسخن مع قطعة دجاج

250 )كوباً(املجدرة
450 )كوباً(مقلوبة مع قطعة دجاج

300)كوب(حراق اصبعه
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العناصر الغذائية والسعرات الحرارية يف الحليب ومنتجاته

النوع )كوب(
الكربوهيدرات 

غرام

الربوتني

غرام

الدهون

غرام

السعرات 

الحرارية
090 - 1283حليب خايل الدسم
1285120قليل الدسم حليب

1288150*حليب كامل الدسم
1287140*لنب

1282100لنب مخيض )شنينة(
48580حليب الصويا

* مصادر عالية بالكوليسرتول

األجبان و األلبان

األجبان واأللبان

)100 غرام(
السعرات الحرارية

الدهون 

)الغرام(

الربوتني

)الغرام(
4003227**كشكوان

2902223حلوم
2401817جبنة نابلسية
100119جبنة قريش

2702018**جبنة موزاريال
3803124 **جبنة شيدر

4541.5**جبنة مثلثات  )مثلث واحد(
جبنة قابلة للّدهن )ملعقة 

طعام(
** 5051

2502013جبنة فيتا
3033لبنة )ملعقة طعام(

5002826 **حليب بقر بودرة
14087**حليب مكثف محىل
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4032 **قشطة )ملعقة طعام(
3002636 **جبنة بارميزان

215635شنكليش
** مصادر عالية بالكوليسرتول

السعرات الحرارية يف اللحوم ومنتجاتها

الكميةاللحوم
السعرات 

الحرارية

الدهون 

)الغرام(

الربوتني 

)الغرام(
1002401819 غراملحم البقر

2702117**100 غرامخاروف
100150819 غرامدجاج

100180820غرام )4 قطع(شيش طاووق
1002501819 غرام )5 قطع(لحمة مشوية

--200 **60 غراماً )عدد 1(كباب
--260 **100 غرامكفتة

5556**بيضة )50 غراماً(بيض مسلوق
9076**    بيضة ) 50غراماً(بيض مقيل

200931**100 غرامصدر دجاج مقيل
10079**35 غراماًجناح دجاج مشوي
190829**100 غرامصدر دجاج مشوي

2601630**110 غرامفخذ دجاج مقيل
2101030**110غرامفخذ دجاج مشوي

20250،35غرام )رشحة(مرتديال حبش

سمك  )مشوي(
100 غرام )سمكة 

متوسطة(
150819
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سمك   )مقيل مع 

قرشلة(

100 غم )سمكة 

متوسطة(
3001820

رسدين معلب 

بالزيت

25غراماً

)2 حبة(
5036

تونا معلبة بالزيت

)علبة صغرية(

90 غراماً

)بعد تصفية الزيت(
160723

تونا معلبة باملاء

)علبة صغرية(
90110320 غراماً

سمك سليامن 

مطبوخ بالبخار
190923 **100غرام

جمربي مقيل بقرشلة
100غرام

)10 حبات وسط(
** 2001018

جمربي مطبوخ أو 

مسلوق

100غرام

)15 حبة وسط(
** 90118

125919**100غرامنخاعات
140420**100غرامكبدة

95218**100غرامطحاالت
1901416**100غراملسانات

4754821**100غرامسجق
5304013**100غرامنقانق

5043**15 غراماً )رشحة (مرتديال
2801422 **100غرامبسرتما

** مصادر عالية بالكوليسرتول
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السعرات الحرارية يف املكسرات والتسالي

الدهون )غرام(السعراتالكميةاملكرسات
10060047غرامبزر )قرع(

10059045غرامبزر )عبّاد الشمس(
10059546غرامبزر )بطيخ(

10062051غرامسمسم
10064054غراملوز محّمص
81حبة واحدةلوز محّمص

10025022غراملوز فريك
100550،5غراملوز أخرض

10060044غرامكاشو
91حبة واحدةكاشو محّمص

250،2حبة واحدةكستناء مشوية
10073052غرامبندق

91حبة واحدةبندق محّمص
10059044غرامفستق )فول سوداين(

10062051غرامصنوبر
10064054غرامفستق حلبي

40،3    حبة واحدةفستق حلبي محّمص
10070064غرامجوز

10035030غرامجوز هند
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فرض الله الصوم عل املسلمني ف شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة ف سورة البقرة:

ْوُم باملعنى اللغوي هو اإلمساك عن أيَّ فعٍل أو قَْول كان. وباملعنى الرشعي: إمساٌك عن املُْفِطرَاِت  الصَّ

النِّيَّة. وباملعنى الطبي االمتناع عن تناول الطعام عدا املاء  الَفْجِر إىل غروب الشمس مع  من طلوع 

والدواء .

يعة اإلسالميَّة تقوم عىل التَّيسري ورفع الحرج يدلُّ عىل ذلك: الرشَّ

{ )البقرة:185( من القرآن الكريم: قوله تعاىل: }يُِريُد اللَُّه ِبكُُم الُْيْسَ َوال يُِريُد ِبكُُم الُْعْسَ

األعذار املوجبة لالفطار يف رمضان نوعان:

إما: عذٌر يرجى زواله )فيه القضاء( أو عذر ال يُرجى زواله )فيه اإلطعام(. ويجب مراجعة طبيب ذو 

خربة وعلم ليقرر إمكانية الصوم من عدمها، وإذا كان يرضه ذلك أم ال.

ويجب التذكري إىل أن شهر رمضان شهر عبادة وتقشف، وليس للشهوة من األطعمة واألرشبة واإلرساف، 

ألن الله ال يحب املرسفني.

يرشد إىل هذا قول الله سبحانه يف تعليل ) النهي عن ( اإلرساف ) إِنَُه الَ يُِحبُّ املُْسِِفنَي ( األنعام / 141 

طَياُن  َياِطنِي َو كَاَن الشِّ ِريَن كَانُوا إِْخَواَن الشَّ ، وقوله عز وجل يف تعليل النهي عن التبذير: ) إِنَّ املَُبذِّ

لَِربِِّه كَُفوراً ( اإلرساء / 27

وهنا تجدر اإلشارة أن الصيام عبادة، وليس له أي عالقة بإنقاص الوزن، حاله حال الوضوء الذي ليس 

له عالقة بالنظافة، فالعبادات ل يجب أن تربر.

الصيام والسمنة
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أغذية ومأكوالت يشتهر بها شهر رمضان املبارك.
-1 التمر:

يعد التمر مصدراً غنياً بالسكريات واأللياف واألمالح املعدنية مثل: البوتاسيوم والكالسيوم والحديد 

الهضم واالمتصاص،  التمر سهل  إن  للدهون.  قليالً  أ و ب ومصدراً  والفسفور واملغنيسيوم وفيتامني 

ويعد مليّناً جيداً لألمعاء، وللذين يعانون من اإلمساك. ولكن عىل مرىض الكىل الذين يحتاجون حمية 

قليلة البوتاسيوم والفسفور تجّنب تناول التمر ما أمكن، ألنه مصدر غني بالبوتاسيوم والفسفور.

أما بالنسبة للّسعرات الحرارية، فإن تناول 3 حبات من التمر)حجم وسط( متد الجسم بحوايل 60 ُسْعراً 

حرارياً ما يوازي حصة من الفاكهة )حبة التمر الواحدة تحتوي عىل 20-25 سعراً حرارياً(، لذلك يجب 

عدم اإلكثار من تناوله ألنه غني بالسعرات الحرارية.  و يؤدي للسمنة كغرية من الطعام .

دهونأليافبروتنيماءمواد سكرية
06¸ %0.3%2.2%68%25%الرُطب

06¸%4¸2%2¸2%22%73%التمر
متر مثرة النخيل مبراحل هي: الطلع، ثم البلح، ثم البرس، ثم الرطب فالتمر.

البلح لونه أصفر ويكون صلب ، أما البرس فيكون بعد استوائه قليالً بغضاضه، ويتغري لونه لألصفر 

األغمق، ويأيت بعده املناصف الذي نصفه رطب ونصفه برس. أما إذا أصبحت الثمرة ليس فيها برس وال 

تسمى مناصف وبدأت قرشتها تظهر وتصبح الثمرة عند اللمس رطبة لينة فهي الرطب. ويأيت بعده 

التمر وهو ما يقل فيه املاء ويتجعد قرشه.
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2 - التمر الهندي:

واألم��الح  بالسكريات  غني  الهندي  التمر  إن 

واملغنيسيوم  والفسفور  كالبوتاسيوم  املعدنيّة: 

والكالسيوم واأللياف وحمض األوكساليك. لذلك 

الفشل  من  يعانون  الذين  املرىض  عىل  يجب 

تناوله  تجنب  الكىل  يف  الحىص  من  أو  الكلوي 

ألنه مصدر غني بالبوتاسيوم والفسفور وحمض 

األوكساليك.

لحاالت  ومفيد  ملنّي  الهندي  التمر  إن مرشوب 

اإلمساك واالضطرابات املعوية.

كوب التمر الهندي يحتوي                      حوايل   300 سعر حراري.

                      أكرث من 700 ملغم بوتاسيوم.

أكرث من 100 ملغم فسفور.           

                                                          أكرث من 4000 ملغم حمض األوكساليك.

3 - ِعْرق السوس:

يحتوي ِعرق السوس عىل مواد سكرية 

وأمالح معدنية وهو ملنّي ومدر للبول.

أن  الدراسات  من  كثري  أثبتت  وقد 

عرق السوس يساعد يف عالج كثري من 

مشاكل القرحة املعوية أو قرحة اإلثني 

لاللتهابات.  كمضاد  وكذلك  ع��رش، 

ولكن إن لعرق السوس تأثريات جانبية 

وارتفاع  الصداع،  يُسبب  فقد  للجسم 

ضغط الدم، واحتباس السوائل ونقص بالبوتاسيوم.

يُْنصح بعدم اإلكثار من رشب عرق السوس للمصابني بإرتفاع ضغط الدم أو ممن يعانون من مشاكل 

ف عضلة القلب وحتى السكريني  والحوامل، ألن تناوله بكميات كبية يتسبب ف احتباس السوائل 

ويؤدي إل ارتفاع ضغط الدم وهبوط ف عضلة القلب.
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4 - رشاب الخروب:

يعّد رشاب الخروب مصدراً غنياً بالربوتني والفيتامينات والسكريات التي قد تصل إىل 70%.

 إن رشاب الخروب مدر للبول أيضاً.

كوب من رشاب الخروب يحتوي عىل   أكرث من 400 سعر حراري.

أكرث من 500 ملغم بوتاسيوم.

أكرث من 200 ملغم كالسيوم.

أكرث من 100 ملغم فسفور.
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5 - قمر الدين:

إن رشاب قمر الدين غني باأللياف وبفيتامني أ، ويعد مليّناً لألمعاء ألنه مصدرغني باأللياف.

كوب من رشاب قمر الدين يحتوي عىل        260 سعر حراري.

                                               حوايل 350 ملغم بوتاسيوم. 

6 - تسال رمضان

سعرات حرارية لكل كوب

200 سعر حراري الرتمس   

180 سعراً حرارياً  الفول املسلوق  

260 سعراً حرارياً حّمص البليلة  

290 سعراً حرارياً السحلب   

-7 حلويات رمضان:

القطايف: يُفضل أن تكون مشوية بالفرن بدالً من أن تكون مقلية، وذلك لتخفيف كمية الدهن ألنه 

غني بالسعرات الحرارية.

الكالج: يفضل تخفيف كمية الدهون املضافة عند تحضريه، لتقليل كمية السعرات الحرارية املتناولة.

عليها  القطر  يُضاف  وأن  مشوية  تكون  أن  يُفضل  رمضان  حلويات  من  أقل  حرارية  سعرات  ألخذ 

بامللعقة بدالً من غمرها ف وعاء القطر.
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األطعمة الصّحية واملناسبة يف شهر رمضان
ينبغي علينا محاولة اختيار أنواع األغذية التي تحتوي عىل األلياف واألغذية التي يتم هضمها ببطء يف 

الجهاز الهضمي قدر اإلمكان، وتجنب األطعمة رسيعة الهضم.

األغذية بطيئة الهضم هي أنواع األطعمة التي تحتوي عىل الحبوب والبذور والبقوليات مثل: القمح 

والذرة والفاصولياء والعدس والحّمص والفول، والدقيق املصنوع من القمح الكامل، واألرز غري املقرش. 

ويفضل االنتباه إىل كمية الزيت املضافة ملثل هذه األغذية مهام كان نوعه حتى ال تُصبح مصدراً عالياً 

للسعرات الحرارية.

األسمر،  الخبز  مثل:  الكامل  والقمح  النخالة  تحتوي عىل  التي  تلك  باأللياف  الغنية  األغذية  وتشمل 

مثل:  والخرضاوات  الحمص،  وحبوب  األخرض  والفول  العدس  مثل:  والبقوليات  والبذور  والحبوب 

الفاصولياء الخرضاء  والبازيالء والفلفل األخرض والسبانخ وامللوخية، والفاكهة مثل: التفاح والربتقال.

أما بالنسبة لألغذية التي يتم هضمها برسعة فتشمل تلك التي تحتوي عىل السكر والدقيق األبيض: 

كاملعجنات والحلويات، ويفضل تجنب تناولها ما أمكن، ألنها تعد مصدراً للدهون والسعرات الحرارية 

العالية، واإلكثار منها يسبب زيادة الوزن والسمنة، وذلك ألن حاسة الجوع تزيد مع تقلبات مستويات 

السكر يف الدم.

الخبز  مثل  الغذائية  املجموعات  من  األصناف  كافة  عىل  ويحتوي  متوازناً  الطعام  يكون  أن  ويجب 

والفاكهة، ولكن  والخضار  الحليب،  السمك، ومنتجات  أو  الدجاج  أو  واللحوم  والبقوليات،  والحبوب 

يجب محاولة االعتدال يف كمية الطعام املتناولة من جميع هذه املجموعات، وتجنب تناول الزيوت 

األطعمة  عن  االبتعاد  محاولة  وكذلك  الزيتون.  كزيت  نباتياً  مصدرها  كان  ولو  حتى  كبرية  بكميات 

الغنية بالدهون والزيوت. فالطعام املقيل غري صحي ويُسبب سوء الهضم والحرقة يف املعدة ومشاكل 

يف الوزن.

ومن العادات الغذائية املتبعة يف رمضان ما يأتي:
-1 وجبة الّسحور

إن وجبة السحور رضورية جداً للصائم وخاصة ملريض السكري، وذلك لتساعده عىل تحمل ساعات 

طويلة من االمتناع عن الطعام. وليك تكتمل الفائدة املرجوة عىل الّصحة العامة للجسم يجب أن تكون 

وجبة السحور وجبة متوازنة، وأالّ تحتوي عىل األغذية الغنية بالّسعرات الحرارية وبالدهون والزيوت.

فيجب عىل الصائم تجنب تناول األطعمة املالحة عىل هذه الوجبة مثل: الوجبات الرسيعة واملخلالت 

والزيتون املالح والجبنة املالحة، وذلك للحد من الشعور بالعطش ما أمكن.

يحرم  للبول وبذلك  الشاي مدر  الوجبة، ألن  الشاي عىل هذه  تناول كميات كبرية من  ويجب عدم 
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الجسم من املاء ومن بعض املعادن واألمالح املفيدة التي يحتاجها الجسم خالل النهار.

لذلك تعد الخضار والفاكهة والحبوب من األطعمة املناسبة لوجبة الّسحور، فقم بتحضري ساندويش 

مع بعض الخضار الطازجة أو السلطة وتناول حبة فاكهة.

2 - تناول الشوربة والحساء

إن لتناول الشوربة الدافئة قبل الطبق الرئيس دوراً مهامً لتهيئة املعدة وتنشيطها بعد ساعات الصيام 

الطويلة، فمن الرضوري عدم التهام الطعام والتأين يف مضغه، حتى ال يصاب الصائم بعرس هضم، إذ أن 

وجبة اإلفطار يجب أال تعد تعويضاً عن ساعات الجوع بل تغذية للجسم حسب حاجته.

أن يكون  املستطاع، وحاول  الزيوت قدر  أو  الدهون  قليلة من  الحساء عىل كمية  أن يحتوي  حاول 

باأللياف. وتجنب ما أمكن الشوربات املجففة  بالخضار أو الحبوب ليكون مصدراً غنياً  الحساء غنياً 

ألنها تفتقر إىل العناص الغذائية، وألنها غنيّة باألمالح التي تؤدي إىل ارتفاع ضغط الدم. 
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3 - الحلويات

عىل الّصائم مراقبة ما يتناوله من حلويات، 

باقي  عن  يتميز  رمضان  شهر  أن  سيّام  ال 

يُقبل  التي  الحلويات  بأصناف  السنة  أشهر 

تناولها بكرثة، ولكن يكمن الرس  الناس عىل 

باالعتدال يف تناول الحلويات وليس االمتناع، 

ويجب عىل الّصائم محاولة تناولها بكميات 

قليلة مع مراعاة اختيار األصناف التي تحتوي 

عىل كمية دهون وسعرات حرارية أقل.

ويجب معرفة أنه ال فرق بني تناول املقلوبة 

يف  يكمن  الفرق  لكن  الوزن،  عىل  والكنافة 

رسعة امتصاص الجسم للسكريات البسيطة 

املوجودة يف القطر.

بعض الحلول ملشاكل يشكو الصائم منها:
1 - اإلمساك

تناول  باأللياف وكذلك  الخضار والفاكهة، ألنها غنية  أكرب من  املاء وتناول كمية  بزيادة رشب  يُنصح 

النخالة والخبز األسمر.

2 - سوء الهضم و النفخة

تجنَّب اإلفراط يف تناول الطعام واإلفراط يف رشب املرشوبات الغازية والعصائر، وتجنَّب تناول الطعام 

املقيل والغني بالدهون والتوابل ما أمكن.

تناَول كوباً من الزهورات كاليانسون أو النعناع بعد الوجبة لتخفيف عوارض النفخة، وحاِول مامرسة 

قليالً من امليش فالحركة أفضل عالج ملشاكل الهضم.

3 - القرحة املعوية، الحرقة والتهاب املعدة

تجّنب األغذية الغنية بالتوابل وتجنب تناول القهوة واملرشوبات الغازية مثل: الكوال وتجّنب تناول 

الوجبات الكبرية وخاصًة قبل النوم.
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4 - الصداع

تجنب تناول املرشوبات املنبهة مثل: القهوة والشاي بكميات كبرية، وابتعد قدر اإلمكان عن التدخني 

واألرجيلة.

5 - زيادة الوزن

مرة  إىل  واملقايل  والدهنيات  الحلويات  تناول  من  التقليل  فحاول  الوزن  زيادة  من  تعاين  كنت  إذا 

باألسبوع فقط، وحاول مامرسة رياضة امليش ملدة نصف ساعة عىل األقل يومياً.



148

ما املقصود بالنشاط البدن؟

يعرف النشاط البدين عىل أنه حركة جسم اإلنسان بواسطة العضالت الهيكلية؛ ما يؤدي إىل صف طاقة 

تتجاوز ما يرصف من طاقة أثناء الراحة .

اليومية، من  البدنية  البدنية الحياتية كالقيام باألعامل  التعريف جميع األنشطة  ويدخل ضمن هذا 

ميش وحركة وتنقل وصعود الدرج أو العمل البدين يف املنزل أو الحديقة املنزلية أو القيام بأي نشاط 

بدين رياض أو حريك ترويحي، وعليه فالنشاط البدين هو سلوك يؤديه الفرد بغرض العمل أو الرتويح أو 

 .)STRUCTURED(   أو مخططاً له  SPONTANEOUS(( ًالعالج أو الوقاية سواًء  كان ذلك عفويا

 :)PHYSICAL FITNESS( ماذا تعني اللياقة البدنية

تعني مجموعة من الصفات مثل: )القوة والتحمل والرسعة وغريها( التي ميتلكها الفرد أو يحصل عليها، 

وترتبط بقدرته عىل أداء النشاط البدين، واللياقة البدنية تعد أحد مخرجات النشاط البدين املنتظم، 

وعناصها تتأثر بالعوامل الوراثية وبالتدريب البدين. 

وتنقسم عناص اللياقة البدنية إىل عناص مرتبطة بالصحة (أي أن إنخفاض مستواها يؤثر سلباً عىل 

الجسمي،  والتكوين  الهيكلية  العضلية  واللياقة  التنفسية،  القلبية  اللياقة  من  كالً  وتشمل  الصحة، 

وعناص أخرى مرتبطة باألداء الحريك مثل الرسعة والرشاقة والدقة . 

وتعرف اللياقة القلبية التنفسية إىل أنها قدرة الفرد عىل أداء جهٍد بدينٍّ معتدل إىل مرتفع الشدة ألطول 

فرتة زمنية ممكنة، مستخدماً مجموعات عضلية كربى من الجسم وتعد اللياقة القلبية التنفسية ذات 

ارتباط بالصحة، فانخفاض مستواها يقود إىل زيادة مخاطر املوت املبكر، خاصة من جراء أمراض القلب 

بينام تشري نتائج البحوث إىل أن إرتفاع مستوى اللياقة القلبية التنفسية يؤدي بإذن الله إىل خفض 

احتامالت املوت املبكر.

ما هو الُسعر الحراري؟

الُسعر الحراري هو وحدة الطاقة التي ميدها الغذاء للجسم. يستعمل الجسم هذه الطاقة )السعرات 

الحرارية( للقيام بجميع العمليات الحيوية والحركة والنشاطات البدنية.

إّن كميّة املادة الغذائيّة وليس نوعيَّتها هي التي تحدد كميّة الّسعرات الحرارية املتناولة من كل 	 

عنرص غذايئ يف الطّعام. 

فالّسعرات الحرارية يف ربع رغيف )30 غم( من الخبز األسمر تساوي السعرات الحراريّة املوجودة 	 

الرياضة والحركة البدنية والمفاهيم االساسية  المتعلقة بالسمنة
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يف ربع رغيف )30 غم( من الخبز األبيض. والّسعرات الحرارية يف ملعقة كبرية من زيت الزيتون 

تساوي السعرات الحرارية يف ملعقة كبرية من الزبدة الحيوانية أو النباتيّة. وكذلك ملعقة صغرية 

من الّسكر تساوي يف الّسعرات ملعقة صغرية من العسل.

:) METABOLIC EQUIVALENT( املكافئ األييض

يرمز له عادة )MET  ( وهو يعني مقدار الطاقة املرصوفة من قبل الجسم منسوبة إىل ما يرصف 

أثناء الراحة، واملعروف أن الجسم يرصف طاقة مقدارها واحد مكافئ أييض يف الراحة وهو ما يساوي 

تقريباً )3.5( مليلرت من األكسجني لكل كيلو جرام من وزن الجسم يف الدقيقة )يبلغ استهالك األكسجني 

يف الراحة لدى شخص وزنه (75) كجم ما يعادل (262 ) مليلرت يف الدقيقة أو (15.75 لرت يف الساعة (، 

وعليه فالطاقة املرصوفة يف الراحة تساوي واحد مكافئ أييض، كام يبلغ املكافئ األييض حوايل )0.9( 

أثناء النوم .

وميكن حساب الطاقة املرصوفة  يف الراحة بالسعرات الحرارية إذ تساوي كيلو سعر حراري واحد لكل 

كيلو جرام من وزن الجسم يف الساعة أو ما يعادل (4.2) كيلو جول لكل كيلو جرام من وزن الجسم 

يف الساعة، أي أن الطاقة املرصوفة يف الراحة لشخص كتلته )وزنه 84( تبلغ )84( كيلو سعراً حرارياً يف 

الساعة أو ( 1.4 ) كيلو سعر حراري يف الدقيقة )84 كجم 60- دقيقة (.

وعادة ما يتم حساب الطاقة املرصوفة أثناء النشاط البدين إما بالكيلو سعر حراري أو باملكافئ األييض. 

فعىل سبيل املثال: إذا كان هناك نشاط بدين يتطلب من الشخص طاقة تقدر ب� )5( مكافئ أييض، فإن 

ذلك يعني أن ذلك النشاط يتطلب من الشخص طاقة )وبالطبع كمية من استهالك األكسجني( تعادل 

( 5 ) أضعاف املطلوب من ذلك الشخص يف الراحة )أي وهو جالس مرتاح(.

تصنيف شدة النشاط البدن تبعاً ملقدار املكافئ األييض:

إن األنشطة البدنية التي تتطلب أقل من ( 3 ) مكافئ أييض تعد أنشطة بدنية منخفضة الشدة وتلك 

التي تتطلب (3) إىل أقل من (6) مكافئ أييض تعد معتدلة الشدة أما األنشطة البدنية  التي تتطلب 

( 6 ) مكافئ أييض فأكرث فتعد مرتفعة الشدة ، علامً إىل أن املكافئ األييض األقىص املتوقع  لشاب غري 

رياض يبلغ حوايل )12-13 ( مكافئاً أيضياً  إال أن هذا الرقم يتضاءل مع التقدم يف العمر بدءاً من نهاية 

العرشينات من العمر.

:)MAXIMAL HEART RATE (رضبات القلب القصوى

هي أقىص معدل لرضبات القلب يف الدقيقة وعادة ما يتم قياسها أثناء جهد بدين أقىص حتى التعب أو 



150

تقديره من خالل معادالت  تنبؤية بناء عىل العمر ) -220 العمر بالسنة ( أو استخدام معادلة أخرى 

حديثة هي رضبات القلب القصوى = -0.7x( 208 العمر بالسنة(، علامً إىل أن معدل رضبات القلب 

القصوى يتناقص مع التقدم يف العمر بعد سن العرشينات.

:) HEART RATE RESERVE( احتياطي رضبات القلب

يتاثر مقدار احتياطي رضبات  الراحة، و  القلب يف  القلب القصوى ورضبات  الفرق بني رضبات  هو 

القلب بالعوامل املؤثرة، عىل أي من معدل رضبات القلب القصوى أو رضبات القلب يف الراحة مثل: 

العمر واللياقة البدنية وبعض العقاقري الطبية ويستخدم هذا املفهوم كثرياً يف وصفة النشاط البدين 

املرتبط بالصحة أو يف ضبط شدة التدريب البدين .

:)MAXIMAL OXYGEN UPTAKE ( االستهالك األقىص لألكسجني

 )VO2 MAX( �هو أقىص استهالك لألكسجني ميكن للفرد بلوغه أثناء جهد بدين أقىص ويرمز له ب

العاملة ثم عىل قدرة  القلب والرئتني يف أخذ األكسجني ونقله إىل العضالت  ويعد دليل عىل كفاءة 

العضالت العاملة عىل استخالصه وعادة ما يتم وصف النشاط البدين بناء عىل معرفة االستهالك األقىص 

العمر و وزن الجسم  تنبؤية تأخذ يف الحسإىل أن كل من  لألكسجني أو تقديره من خالل معادالت 

ومتغريات أخرى .

 :)VO2 RESERVE( احتياطي استهالك األكسجني

استهالك  ويبلغ  الراحة،  يف  األكسجني  واستهالك  لألكسجني  األقىص  االستهالك  بني  الفرق  مقدار  هو 

األكسجني يف الراحة كام ذكرنا سابقاً حوايل )3.5( مليلرت لكل كجم من وزن الجسم يف الدقيقة . وعادة 

ما يتم وصف النشاط البدين بناًء عىل نسبة من احتياطي إستهالك األكسجني.

:) PHYSICAL ACTIVITY ENERGY EXPENDITURE( الطاقة املصوفة خالل النشاط البدن

هي كمية الطاقة املعرّب عنها باملكافئ األييض أو بالكيلو سعر حراري أو بالكيلو جول،  والناجمة عن 

اللياقة  أنشطة  أو من  رياضياً  نشاطاً  أم  حياتياً  بدنياً  نشاطاً  النشاط  أكان ذلك  البدين سواء  النشاط 

البدنية أو نشاطاً بدنياً مرتبطاً بالعمل . 

وعادة ما تكون الطاقة املرصوفة من خالل النشاط البدين لدى الشخص النشيط بدنياً أ أو ) الرياض( 

الكلية املرصوفة من قبل ذلك الشخص وعموماً  أكرب من غري النشيط عندما يتم نسبتها إىل الطاقة 

تبلغ الطاقة املرصوفة من خالل النشاط البدين للشخص غري الرياض حوايل )20-%30 ( من مجمل 
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الطاقة الكلية املرصوفة يف اليوم، أما بعض الرياضيني الذين ميارسون تدريبات بدنية شاقة يومياً فتصل 

مساهمة النشاط البدين لديهم ما يقارب ) %50 ( من مجمل الطاقة الكلية املرصوفة يف اليوم.

-: Flour Extraction rate نسبة االستخالص

هي النسبة املئوية للدقيق الناتج من طحن القمح وتعني عدد كيلوجرامات الدقيق املتحصل عليها 

من مئة كيلوجرام قمح .

ويُستخدم مصطلح نسبة استخالص الدقيق لوصف أو تعريف أنواع الدقيق الذي يتم إنتاجه، وعيل 

سبيل املثال يوصف الدقيق ذو نسبة االستخالص %75 أو اقل من ذلك إىل أنه دقيق أبيض اللون وغالباً 

» يحتوي عيل أندوسبريم )لب حبة القمح( فقط، بينام إذا كانت نسبة االستخالص الدقيق أكرث من 

%80 فسوف يحتوي الدقيق عيل نسبة كبرية من األجزاء غري األندوسبريم مثل أجزاء القشور، ونتيجة 

او72%،  االستخالص 75%  نسبة  بالدقيق ذو  مقارنته  اللون عند  داكن  أو  قامتاً  الدقيق  يكون  لذلك 

وعند نسبة االستخالص %100 نتحصل عيل دقيق كامل االستخالص، أي دقيق يحتوي عيل األندوسبريم 

والقشور. وعادة يكون الدقيق الذي يتم إنتاجه تجارياً« و هو ذو نسبة استخالص %72  وجدير بالذكر 

الغذائية  األلياف  الغذائية ومحتوى  القيمة  كانت  مرتفعة  الدقيق  االستخالص  نسبة  كانت  كلام  أنه 

مرتفعة و كان لون الدقيق قامتاً أو داكناً.
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حبة القمح

تعّد حبة القمح مخزناً جامعاً للمواد الغذائية التي يحتاجها اإلنسان و يستخدمها يف غذائه منذ فجر 

التاريخ  و مقطع حبة القمح املوضح يبني مكوناتها التي تحتوي عىل املواد الغذائية األساسية لتغذية 

اإلنسان.

Endosperm  االندوسبم

و ميثل حوايل 83% من الحبة و هو مصدر الدقيق األبيض.

و فيام ييل ما يحتويه االندوسربم من املواد الغذائية بالنسبة ملكوناتها الكلية يف حبة القمح: 

70-75%  من البوتني الكيل للحبة 

Pantothenic Acid           43% من حمض البانتوثينك

  Riboflavin                          33% من الريبوفالفني

12% من النياسني                                      Niacin                     فيتامني املركب

B-complex  Pyridoxine                             6%  من الربيدوكسني

vitamin           Thiamine                                      3% من الثيامني

و تحتوي أنواع الدقيق املدعم غذائياً عىل كميات أخرى مضافة من الريبوفالفني و النياسني و الثيامني 
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لرتكيبة  تبعاً  وذلك  الكاملة،  القمح  حبة  يف  نسبتها  عن  تزيد  أو  متاثل  مبقادير  الحديد  إىل  باإلضافة 

وضعت عىل أساس االحتياجات املعتادة للجسم من هذه املواد الغذائية. 

Bran النخالة

 و متثل حوايل 14.5% من حبة القمح ، وهي تدخل جميعها ضمن مكونات دقيق حبة القمح الكاملة 

فإنها  الهضم  السليولوز عرسة  مواد  من  النخالة  تحتويه  ما  إىل  وباإلضافة   ،Whole Wheat Flour

تحتوي عىل املكونات الغذائية اآلتية بالنسبة ملكوناتها الكلية يف حبة القمح. 

 Niacin                                     86% من النياسني

                       Pyridoxine    73% من الربيدوكسني

 Pantothenic Acid       50% من حمض البانتوثينك

Thiamine                                 33% من الثيامني

Riboflavin                         42% من الريبوفالفني

 Protein                                  19% من الربوتني

 Germ الجنني

و ميثل حوايل 2.5% من حبة القمح وهو الجزء املسؤول عن اإلنبات يف الحبة ويفصل عادة من الدقيق 

كغذاء  منفصالً  الجنني  استخدام  ميكن  و  للتخزين  الدقيق  قابلية  من  تحد  دهون  عىل  يحتوي  ألنه 

لإلنسان و فيام ييل ما يحتويه الجنني من املواد الغذائية بالنسبة ملكوناتها الكلية يف حبة القمح: 

 Thiamine                                    64% من الثيامني

                           Riboflavin     26% من الريبوفالفني

Pyridoxine                            21% من الربيدوكسني

Protein                                         8% من الربوتني

            Pantothenic Acid    7% من حمض البانتوثينيك

Niacin                                           2% من النياسني
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حبة األرز

من الشكل واملحتوى املبني أعاله يظهر أن حبة األرز مبكوناتها متشابه لحد التطابق تقريباً مع 

حبة القمح

بعض منتجات المخابز األردنية
لقد قدمنا الدعوة لستة مخابز اختريت عشوائياً إلعطائنا نبذة عن مخبوزاتهم وقيمها الغذائية، وأي 

مالحظات جديرة بالذكر، وهي: 

مخابز السفراء

 مخابز برادايس

 رشكة مخابز جواد الحديثة 

رشكة مخابز رغدان اآللية

مخابز نبيل اآللية

مخابز بسمن الدولية 

ومل يتجاوب لتاريخ نرش هذه املجلة سوى اثنان منهم وهم مخابز السفراء ومخابز جواد، ونرفق 
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كملحق ما جاء منهم، ويف النرشات القادمة سننرش ما يصلنا من الباقني إذا قاموا بتزويدنا مبا طلبناه 

منهم.

أنواع الدقيق

نسبة االستخالص%نوع الطحني

77الطحني املوحد

50طحني زيرو

80طحني بلدي

35طحني الزهرة

الخبز املصنع بالطحني املوحد

وزن الرغيف/ غماملكوناتاملنتج
*السعرات الحرارية  

يف الرغيف الواحد

75263.80طحني موحد، سكر، ملح، خمريةخبز عريب صغري

195584.73طحني موحد، سكر، ملح، خمريةخبز عريب كبري

الخبز املصنع بالطحني الزيرو

املكوناتاملنتج
وزن الرغيف/ 

غم

*السعرات 

الحرارية  يف 

الرغيف الواحد

185527.94طحني زيرو، خمرية، سكر، ملحخبز مسخن أبيض

135457.42طحني زيرو، خمرية، سكر، ملح، حليبخبز مسخن صاج

توست أبيض محسن
طحني زيرو، مصل الحليب، سكر، 

سمنة، محّسن، ملح
5051584.76

خبز فرنيس أبيض كبري
طحني زيرو، حليب، سكر، ملح، 

محّسن، خمرية
235890.99

خبز فرنيس أبيض 

صغري

طحني زيرو، حليب، سكر، ملح، 

محّسن، خمرية
135478

كعكة طويلة
طحني زيرو، سكر، محلب، محسن، 

ملح، خمرية
260673.15
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خبز حامم
طحني زيرو، سكر، ملح، زيت النخيل، 

محّسن، خمرية
85210.78

خبز بريغر كبري
طحني زيرو، سكر، ملح، سمنة، محّسن، 

خمرية، مصل الحليب
85345.05

خبز برغر صغري
طحني زيرو، سكر، ملح، سمنة، محّسن، 

خمرية، مصل الحليب
25136.88

خبز برغر جامبو
طحني زيرو، سكر، ملح، سمنة، محّسن، 

خمرية، مصل الحليب
125507.42

خبز حامم كتكوت
طحني زيرو، سكر، ملح، سمنة، محّسن 

خمرية، مصل الحليب
35136.88

خبز زنجر
طحني زيرو، سكر، ملح، سمنة، محّسن 

خمرية، مصل الحليب
105426.23

كعكة طرية

طحني زيرو، سكر، ملح، زيت النخيل، 

سمنة، محسن خمرية، مصل الحليب، 

سمسم

240616.55

خبز حامم طري

طحني زيرو، سكر، ملح، زيت النخيل، 

سمنة، مصل الحليب، خمرية، محّسن، 

سمسم

110249.44

خبز رمضان )املنقوش(
طحني زيرو، سكر، ملح، حليب، زيت 

النخيل، محّسن، خمرية، محلب
3751794.7

توست ابيض عادي
طحني زيرو، سكر، ملح، زيت النخيل، 

محّسن، خمرية
4651008.10

120301.8طحني زيرو، سكر، ملحخبز رشاك أبيض

الخبز املصنع بالطحني البلدي

املكوناتاملنتج
وزن الرغيف/ 

غم

السعرات 

الحرارية/ 

رغيف

185457.22طحني زيرو، طحني بلدي، خمرية، سكر، ملحخبز مسخن أسمر

80136.43طحني بلدي، ملح، سكر، نخالة، خمريةخبز أسمر
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خبز فرنيس أسمر
طحني زيرو، طحني بلدي، ملح، محّسن، 

خمرية، نخالة
120412.69

حامم أسمر
طحني بلدي، طحني زيرو، نخالة، سكر، 

ملح، أرومالت، خمرية
85198.53

خبز أرمنية كبري
طحني بلدي، طحني زيرو، نخالة، سكر، 

ملح، ارومالت، خمرية
230537.198

خبز حامم أسمر صغري
طحني بلدي، طحني زيرو، نخالة، سكر، 

ملح، ارومالت، خمرية
45105

خبز برغر أسمر
طحني بلدي، طحني زيرو، نخالة، سكر، 

ملح، ارومالت، خمرية
90210.20

خبز أرمنية صغري
طحني بلدي، طحني زيرو، نخالة، سكر، 

ملح، ارومالت، خمرية
125291.95

خبز نخالة محسن

طحني زيرو، سكر، ملح، مصل الحليب، 

نخالة، طحني بلدي، محّسن ، خمرية، 

سمنة

130339.45

قرصة العيد

طحني زيرو، طحني بلدي، حبة الربكة، 

سمسم أحمر، مصل الحليب، سكر، 

ملح، يانسون، شومر، جوزة الطيب، 

خمرية، محّسن ، زيت النخيل

170476.44

توست اسمر
طحني زيرو، طحني قمح، نخالة، 

ارومالت، محسن، خمرية، زيت، ملح
460933.72

120282.4طحني زيرو، طحني بلدي، ملح، سكرخبز رشاك اسمر

خبز رمضان )املنقوش( 

أسمر

طحني زيرو، طحني بلدي، سكر، ملح، حليب، 

زيت النخيل، محّسن، خمرية، محلب
375

80طحني القمح األردين، سكر، ملح، خمريةالخبز املرصي

75249.79طحني زيرو، نخالة، خمريةخبز نخالة

90246.61طحني زيرو، نخالة، خمرية، حبة الربكةخبز النخالة حبة الربكة

الخبز املرصي
طحني بلدي، طحني موحد، سكر، ملح، 

خمرية
80
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 الخبز الوظيفي الذي تم تصنيعه من خالل برنامج دكتور لكل مصنع

وزن الرغيف/غماملكوناتاملنتج

السعرات 

الحرارية 

يف الرغيف 

الواحد

خبز الرتمس
طحني زيرو، طحني بلدي، طحني صويا، 

طحني ترمس بنسبة 21%، خمرية
60177.71

توست الفايتوسرتول

طحني زيرو، طحني بلدي، نخالة، 

محّسن، ملح، ارومالت، خمرية، 

فايتوسرتول بنسبة 1.6غم/4 قطع

5351284.68 )20 قطعة(

الخبز الصحي

املكوناتاملنتج
وزن الرغيف/ 

غم

السعرات 

الحرارية يف 

الرغيف الواحد

خبز شعري
طحني شعري، طحني بلدي، طحني زيرو، ملح، 

سكر، خمرية
65167,87

خبز الربوتني

بروتني القمح، بروتني الصويا، طحني الرتمس، 

طحني الصويا، بذور عباد الشمس، فاصوليا 

بيضا، سمسم محمص، شعري محمص، بذور 

كتان، مصل الحليب

80155

توست نخالة
طحني زيرو، طحني بلدي، نخالة، محّسن، 

ملح، ارومالت، خمرية
5501281,68

توست شعري
طحني زيرو، شعري، نخالة، محّسن، ملح، 

ارومالت، خمرية
5051475,17

توست شوفان
طحني زيرو، شوفان، محّسن، ملح، ارومالت، 

خمرية
5151320,57

خبز الصويا
طحني زيرو، صويا، ملح، محّسن، خمرية، 

ارومالت
85194,74
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توست متعدد 

الحبوب

طحني زيرو، ملح، محّسن، بذور عباد 

الشمس، رقائق الشوفان، رقائق الصويا، نخالة 

القمح، مالت رقائق القمح، ذرة خشنة، دقيق 

الشعري، دكسرتوز )قمح+ ذرة( حبوب الصويا، 

حبوب كتان، بروتني البازيالء

545856,86

خبز الراي 

)توست(

طحني بلدي، طحني الراي، ملح، نخالة، شعري، 

محّسن، خمرية
4101798,07

خبز البوربور
الطحني األرجواين، طحني بلدي، طحني نخالة، 

محّسن، خمرية
30258,8

خبز الكتان
طحني الكتان، طحني الشوفان، طحني بلدي، 

طحني نخالة
70

خبز الطحالب
طحني بلدي، نخالة، شوفان، طحالب بحرية 

)الميناريا(
75152.8

توست أملاين

طحني الشوفان، طحني بلدي، طحني بلدي، 

طحني نخالة، هيل، كتان، شوفان، طحني 

الراي، شعري، قمح

خبز الشياباتا
طحني زيرو، طحني الراي، زيت زيتون، خمرية، 

محّسن
65

خبز امليز 

مكس

طحني بلدي، ذرة، طحني نخالة، رقائق 

الشوفان، بذور عباد الشمس، محّسن، خمرية
180518.6

خبز الطاقة
طحني الراي، طحني بلدي، عشبة الجنسنغ، 

هول ميل، محّسن، خمرية
150

خبز الرشن مكس
طحني الشعري، طحني بلدي، حبوب الكتان، 

خردل، محّسن، خمرية
430

خبز الهول 

ميل
6101557.65طحني بلدي، نخالة، خمرية، محّسن

الخبز الطبي ملرىض حساسية القمح و التوحد
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املكوناتاملنتج
وزن الرغيف/ 

غم

السعرات 

الحرارية

45296.69دقيق األرز، نشا الذرة، نشا البطاطا، سكر، ملحخبز األرز

70242.28دقيق الذرة، دقيق األرز، نشا الذرةخبز الذرة

55267.04دقيق األرز، نشا الذرة، نشا البطاطا، سكر، ملححامم األرز

300511.14دقيق األرز، نشا الذرة، نشا البطاطا، سكر، ملحتوست األرز

مالحظات:

** جميع املنتجات تم تحليلها عن طريق برنامج تحليل األغذية بالتعاون مع برنامج دكتور لكل 

مصنع.

** املحسن عبارة عن: دقيق الشعري، دقيق القمح، مستحلب نبايت، اي 472، حمض االسكوربيك، 

امليز، هيموسليوليز.

** كل رغيف توست يحتوي عىل 20 قطعة.

شركة مخابز جواد الحديثة
السعرات الحرارية لكل 100غماملكوناتاملنتج

خبز القمح  )البلدي (
300 طحني، نخالة، سكر )كمية قليلة(

طحني، نخالة، طحني صويا، خبز النخالة

جلوتني قمح، ملح، خمرية
 200

خبز التوست األسمر
310 طحني، نخالة، خمرية، ملح

الخبز األبيض
350 طحني، خمرية، سكر، ملح

خبز الرشاك األسمر
300 طحني، نخالة، سكر، ملح


