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 Malnutrition diseasesأمرإض سوء إلتغذية              

 

ن إلصحة وإلغذإء ، فالغذإء إلمتوإزن هو إلدعامة إألوىل لصحة      إل صحة بدون تغذية سليمة فهنالك ترإبط بي 

ورية ووقايته من  ورية لبناء جسمه ونموه وتزويده بالطاقة إلضن إلفرد حيث يوفر له جميع إإلحتياجات إلضن

إ" ما تكون إلتغذية إلخاطئة إحد إألسباب إلرئيسية لظهور بعض إألمرإض كالسمنة وسوء إلتغذية  إألمرإض وكثي 

وفقر إلدم وإؤلجهاد وإلتعب . وإلغذإء ليس بغالء ثمنه وإنما باحتوإئه عىل إلعنارص إلغذإئية إألساسية للجسم 

ة ينتج عند إستهالكها إلطاقة وإلنمو وبناء إلجسم حسب إلعمر وإلجنس ولذلك  إلغذإء هو أي مادة صلبة أو سائل

ي إلجسم . 
ن
 وتنظيم إلعمليات إلحيوية ف

 

  Anemia فقر إلدم

ن بينما إلتعريف إلعمىلي لفقر إلدم هو   ي قصور قدرة إلدم عىل نقل إألوكسجي 
ؤن تعريف فقر إلدم فسيولوجيا" يعنن

ي إلدم عن إلم
ن
ن ) خضاب إلدم ( ف ن إلهيموكلوبي  عدل إلطبيعي لألفرإد إألسوياء وحسب إلجنس وإلعمر ، إنخفاض تركي 

إص )  ن له عالقة وثيقة بحجم كريات إلدم إلمير ن إلهيموكلوبي  ( فمن إلممكن إستخدإم إألخي   PCVوبسبب كون تركي 

 كمؤرسر أيضا" لفقر إلدم . 

ي تنتج بسبب نقص إلعنارص إألساسية إلغذإئي   
 ةؤن أكير أنوإع فقر إلدم شيوعا" تلك إلنر

 كالحديد   -1

 حامض إلفوليك -3

ي -4  )ب 
ن  ( 23لحد ما فيتامي 

ن . -5 وتي   إلي 

ن كحاإلت فقر دم إلبحر إألبيض -6 ي ؤنتاج إلهيموكلوبي 
ن
ي ف

ومن إألسباب إلشائعة إإلخرى هو وجود نقص خلقر

 إلمتوسط وفقر إلدم إلمنجىلي . 

ة ؤن إؤلصابة بالطفيليات وإلديدإن إلمعوية كاؤلصابة بالمالريا  -7   وإلديدإن إلشصية هي أيضا" من إألسباب إلمبارسر

 لحدوث فقر إلدم . 

ن عند إلتعامل مع حاإلت فقر إلدم لدى إإلفرإد:    علينا ؤن نتذكر عاملي 

ن  -2 إص . ، تركي  ن وحجم كريات إلدم إلمير ن إلهيموكلوبي  إلتأكد من وجود حالة فقر دم من خالل قياس تركي 

ن وعدد كريات إلدم إلم ن عمر إلهيموكلوبي  ي إألطفال ما بي 
ن
إص ف % 31-21أشهر ولغاية سن إلبلوغ تقل بما يقارب  4ير

ن يكون ملحوظا" فقط عند سن إلبلوغ .  ن إلجنسي  ن . وإن إإلختالف بي  ي إلبالغي 
ن
 عن معدإلتها ف

 -فقر إلدم قد يسبب أعرإضا" لدى إإلفرإد: 

 كالنحول إلعام   -2

 ورسعة إلتعب -3

ن -4 كي 
 وعدم إلير

 نفسوصعوبة إلت-5
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 وإلخفقان .  -6

ؤإل أن وجود هذه إألعرإض إل تدل دوما" عىل وجود فقر إلدم ، كذلك فان فحص إلغشاء إلمخاطي أكير دقة من  

ي جميع إألحوإل إل 
ن
فحص إلجلد حيث أن لون إلغشاء إلمخاطي عندما يكون باهتا" قد يدلل عىل وجود فقر إلدم وف

و  ريا" وأساسيا" لالستدإلل عىل وجود فقر إلدم ويجب عىل إلطبيب يمكن إإلعتماد عىل ذلك ويبقر فحص إلدم رصن

ي إلصحة إلمدرسية أن يخي  إلمعلم أو وىلي أمر إلطالب حول نتيجة إلفحص سوإء كانت سلبية أو إيجابية 
ن
إلفاحص ف

. 

 

ية معرفة سبب فقر إلدم من خالل كونه من نوع فقر إلدم إلخبيث أو وجود كريات دموية بيضاء غي  إعتياد -3

 ضمن فحص إلدم أو فقر إلدم نتيجة لنقص إلحديد . 

 

 slimnessإلنحافة 

 بصحة جيدة وحيوية ونشاط فال    
ً
 فإذإ كان إلشخص متمتعا

ً
إ  أو كثي 

ً
هي نقص إلوزن عن إلمعدل إلطبيعي قليال

 ومتحر 
ً
ن إلمشهورين عن إلطفل إلنحيف إنه ؤذإ كان نشيطا  فإنه إل خوف عليه. وقد قال أحد إألطباء إؤلنجلي 

ً
 وحيويا

ً
كا

خوف عليه وهؤإلء إلفئة من إلناس هم إلذين يعمرون بالرغم من أن أكلهم قليل وتعتي  ظاهرة إلنحافة عند هؤإلء 

ي مثل هذه إلحالة إلبد من عرضه عىل طبيب ألنه إلبد 
ن
 فإنه ف

ً
 مريضا

ً
 بليدإ

ً
إلناس ظاهرة طبيعية. أما ؤذإ كان خامال

ي أدى ؤىل ح
 دوث إلنحافة. من وجود سبب مرضن

 

  sign and symptom أعرإض وعالمات إلنحافة

ن  -5سقوط إلشعر  -4جفاف إلجلد  - 3إلوجه إلشاحب  -2 -7إلصدإع وإلدوخة   -6إلهاإلت إلسودإء حول إلعي 

 بعض إألمرإض إلعضوية وإلنفسية.. -9مشاكل هرمونية -8سوء إلتغذية  

 

 بالنحافة منها: : هناك أسباب عديدة لإلصابة أسباب إلنحافة

 عادإت غذإئية خاطئة مكتسبة منذ إلطفولة. • 2

 أسباب ورإثية. • 3

ؤتباع أنظمة غذإئية خاصة لتخفيف إلوزن وإإلستمرإر بها ؤىل حد إلوصول ؤىل إلنحافة ومن ثم عدم إلقدرة عىل • 4

 . جاع إلوزن إلطبيعي  إسير

 إؤلصابة ببعض إألمرإض إلعضوية...مثل: • 5

 قية. . فرط إلغدة إلدر 2

 . فقر إلدم إلشديد. 3

ي تمنع إمتصاص إلطعام إلمهضوم. 4
 . بعض أمرإض إلجهاز إلهضمي إلنر

 . إؤلصابة ببعض إألورإم أو كنتيجة لعالجها. 5

 بعض إألمرإض إلنفسية ...مثل: • 

 . إإلكتئاب إلشديد إلذي يسبب فقدإن إلشهية. 2

 . إلهوس إلذي يجعل إلمصاب به إل يشعر بالجوع. 3

 

 :Treatmentافة عالج إلنح
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من إلصعب عىل إلنحيف زيادة وزنه مقارنة بالشخص إلعادي أو ذي إلوزن إلزإئد، وذلك يرجع للجينات إلموروثة   

 أقل من إلخاليا إلدهنية أو بسبب زيادة طوله 
ً
أو بسبب زيادة نسبة إأليض أو حرق إلغذإء لديه، أو ألنه يمتلك عددإ

 .أو ألنه ببساطة غي  حريص عىل إألكل

يحتاج إلمصاب بالنحافة إلشديدة لالستشارة إلطبية للتأكد من خلوه من إألمرإض إلمسببة للنحافة ومن ثم 

 يحتاج لفحوصات خاصة لمعرفة سبب إلفقر وعالجه، فإن كان بسبب نقص 
ُ
عالجها، فالمصاب بفقر إلدم مثال

ف  ن ي تعوض إلنقص، أما ؤذإ كان بسبب إلين
إلشديد أثناء إلدورة إلشهرية، عندها إلحديد ُيعىط حبوب إلحديد إلنر

ف وعالجه.  ن  تحتاج إلسيدة للعالج من ِقبل طبيب إلنساء وإلوإلدة لمعرفة سبب غزإرة إلين

وكذلك بالنسبة للمصاب بفرط إلغدة إلدرقية فهو بحاجة لعمل تحليل لمستوى إلهرمونات بالدم ثم إلعالج 

 إلمناسب لتثبيط إلهرمون إلمرتفع. 

ي للتغذية وإلتمارين إلرياضية بعد إلتأكد من س ي إلدور إلعالج 
المة إلنحيف من إألمرإض إلعضوية وإلجسدية يأبر

 .  إلمنتظمة للوصول ؤىل إلوزن إلطبيعي

 

 obesityإلسمنة : 

ي وقوع    
ن
إكم فيها إلدهون إلزإئدة بالجسم ؤىل درجٍة تتسبب معها ف ي تير

تعرف إلسمنة بأنها تلك إلحالة إلطبية إلنر

إيدٍة. آثاٍر سلبي ن  بذلك ؤىل إنخفاض متوسط عمر إلفرد أو ؤىل وقوع مشاكٍل صحيٍة مير
ً
 ٍة عىل إلصحة، مؤدية

ن إلوزن وإلطول، إألفرإد إلذين Body mass index (BMI) يحدد مؤرسر كتلة إلجسم     ، وهو مقياس يقارن بي 

ن   يعانون من فرط إلوزن )مرحلة ما قبل إلسمنة( بأنهم إألفرإد إلذين يكون مؤرسر    36كتلة إلجسم إلخاص بهم بي 

  41، ويحدد إألفرإد إلذين يعانون من إلسمنة بأنهم أصحاب مؤرسر كتلة إلجسم إألكير من 3كجم/م  41و 3كجم/م

 . 3كجم/م

 إألمرإض إلمصاحبة للسمنة   
ً
 : وخاصة

 أمرإض إلقلب، -2

3- ، ي
 سكري إلنمط إلثابن

 صعوبة إلتنفس أثناء إلنوم،4

 رسطان ،أنوإع معينة من إل -5

6- .  وإلفصال إلعظمي

  

إت إلجينية.  إإلسباب:  ي وإلتأثي 
ي إلنشاط إلبدبن

ن
 ما تنتج إلسمنة من مزي    ج من سعرإٍت حرإريٍة زإئدٍة، مع قلٍة ف

ً
 وعادة

ي إلوزن بسبب  
ن
 لكنهم يزيدون ف

ً
ويجب مالحظة أن إلدإلئل عىل أن إألفرإد إلذين يعانون من إلسمنة يأكلون قليال

ي إلمتوسط فإن فقدإن إلطاقة لدى إلذين يعانون من إلسمنة أكي  من نظرإئهم إلذين إل بطء عمليات إأل 
ن
يض ؛ ف

إيدة.  ن  يعانون منها بسبب إلحاجة للطاقة من أجل إلحفاظ عىل كتلة جسم مير

ي  -إلعالج: 
ن
 ويتمثل إلعالج إألول للسمنة ف

 إتباع حميٍة غذإئيٍة  -2

 وممارسة إلتمارين إلرياضية. -3
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 أدوية لتقليل إلشهية أو لمنع إمتصاص إلدهون. تعاطي -4

إلحاإلت إلمتقدمة، يتم ؤجرإء جرإحٍة أو يتم وضع بالون دإخل إلمعدة للتقليل من حجمها و/أو تقليل طول -5

 إألمعاء، مما يؤدي ؤىل شبع مبكر وخفض إلقدرة عىل إمتصاص إلموإد إلغذإئية من إلطعام. 

     

     
ً
 رئيسيا

ً
  تعد إلسمنة سببا

ً
إيدإ ن  مير

ً
 أو إنتشارإ

ً
للموت يمكن إلوقاية منه عىل مستوى إلعالم أجمع، وهي تشهد شيوعا

ي إلقرن 
ن
 من أكير مشكالت إلصحة إلعامة ف

ً
ها إلسلطات )إلسمنة( وإحدة ن فئات إلرإشدين وإألطفال، وتعتي  بي 

ي إلعالم إلحديث )
ن
 ف

ٌ
ين خطورة. وُينظر ؤىل إلسمنة عىل أنها وصمة (، عىل إلرغم إلحادي وإلعرسر ي  إلعالم إلغرب 

ً
خاصة

ي عصور أخرى عي  إلتاري    خ، إألمر  -وعىل نطاٍق وإسٍع -من أنها كانت ُينظر ؤليها 
ن
وة وإلخصوبة ف عىل أنها رمز إلير

ي بعض أنحاء إلعالم. 
ن
 ف
ً
 إلذي ما زإل سائدإ

      

إكم فيها إلدهون إلزإئدة بالجسم ؤىل       ي تير
ي وقوع آثاٍر سلبيٍة إلسمنة هي إلحالة إلطبية إلنر

ن
 درجٍة تتسبب معها ف

ي ضوء توزع إلدهون من 
ن
ٍ ف  كتلة إلجسم، كما يتم تقييمها بصورٍة أكي 

عىل إلصحة. ويتم تحديدها من خالل مؤرسر

 كتلة إلجسم بشكل وثيق بكل من نسبة دهون إلجسم وإجماىلي 
خالل مقياس نسبة إلخض ؤىل إلورك . يرتبط مؤرسر

 دهون إلجسم. 

 

: يتم   
ً
 حساب مؤرسر كتلة إلجسم من خالل قسمة كتلة إلفرد عىل مرب  ع طوله أو طولها، ويتم إلتعبي  عنه عادة

ي :   BMI = kilograms / meters3إلنظام إلمير

 

ي عام 
ن
ي حددتها منظمة إلصحة إلعالمية ف

عد إلتعريفات إلنر
ُ
ي عام  8::2كما ت

ن
تها ف   3111ونرسر

ً
هي إألكير إنتشارإ

ي تش
، وإلنر

ً
ي صاغتها وشيوعا

ي  ؤىل إلقيم إلموجودة بالجدول. ؤإل أنه تم ؤجرإء بعض إلتعديالت عىل إلتعريفات إلنر

ِسم درإسات إلجرإحة "إلدرجة إلثالثة" إلسمنة أو 
َ
ق
ُ
منظمة إلصحة إلعالمية من ِقَبِل بعض إلجهات إألخرى. حيث ت

ي مدى دقتها. إلبدإنة ؤىل تصنيفاٍت فرعيٍة، ولكن إلقيم إلمحددة لهذإ إلتصنيف ما 
ن
 زإل مشكوٍك ف

 يشي  ؤىل سمنٍة مفرطةٍ  51أو  46? أي مؤرسر كتلة جسم ? 

 يشي  ؤىل سمنٍة مرضيةٍ  :،:5أو  :،55-51أو  46? أي مؤرسر كتلة جسم ? 

 يشي  ؤىل سمنٍة رهيبةٍ  61أو  56? أي مؤرسر كتلة جسم ? 

ي إلشعوب إآلسيوية من
ِبعاٍت صحيٍة سلبيٍة عند مؤرسر كتلة  أعادت بعض إلدول تعريف مرض إلسمنة، حيث تعابن

َ
ت

ه إليابانيون عىل أنه أي مؤرسر كتلة جسٍم أكي  من 
َ
ف ، فقد عرَّ ن إلجسم إألقل من مؤرسر كتلة إلجسم عند إلقوقازيي 

ن إستخدم إلصينيون مؤرسر كتلة جسٍم أكي  من 36 ي حي 
ن
ي تعريفهم للسمنة.  39،] ف

ن
 ف

 

 

 :نسبة إنتشار إلمرض

مالية إإلصابة بالعديد من إألمرإض إلجسدية وإلعقلية. يمكن مالحظة إنتشار مثل تلك تزيد إلسمنة من إحت   

 ( ي
ن
ي تشتمل عىل: إألمرإض ف

 من إإلضطرإبات إلنر
ً
ي تمثل مزيجا

، -2إلمتالزمة إأليضية(، وإلنر ي
-3سكري إلنمط إلثابن

ي إلدم،  -4ضغط إلدم إلمرتفع،
ن
ول ف  إلثالثية.  وإرتفاع مستوى إلدهون-5إرتفاع معدل إلكوليسير

 

ٍة من خالل آليات لها نفس إلسبب    ٍة من خالل إلسمنة أو بصورٍة غي  مبارسر وتنجم إلمضاعفات ؤما بصورٍة مبارسر

ن إلسمنة وظروٍف بعينها. وتتمثل ؤحدى  . هذإ وتختلف قوة إلعالقة بي  ي
مثل ضعف إلتغذية أو نمط إلحياة إلسكوبن

ي عالقة إلسمنة سكري إلن
ن
ي أقوى تلك إلعالقات ف

ن
. حيث يشكل إلوزن إلزإئد إألساس ف ي

% من حاإلت 75مط إلثابن
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ي إلرجال و
ن
ي إلنساء. 88مرض إلسكري ف

ن
 % من إلحاإلت ف

 : ن ن أساسيتي  ي فئتي 
ن
ي تعزو ؤىل آثار زيادة كتلة إلدهون )مثل إلفصال  -2تقع إلتبعات إلصحية ف

تلك إلتبعات إلنر

، إنقطاع إلنفس إإلنسدإدي أثناء إلنوم، وإلنفور  (   إلعظمي إيد -3إإلجتماعي ن وتبعاٍت أخرى تحدث نتيجة للعدد إلمير

 . ي غي  إلكحوىلي
 من إلخاليا إلدهنية )إلسكري ، إلرسطان، أمرإض إلقلب، ومرض إلكبد إلدهنن

. كما تسبب    ن ، حيث قد تؤدي ؤىل مقاومة إألنسولي  ن غي  زيادة دهون إلجسم من إستجابة إلجسم لألنسولي 
ُ
وت

ي 
ن
 زيادة إحتمالية إلتعرض لاللتهابات وتخير إلدم . إلدهون إلزإئدة ف

 

 under nutrition diseasesأمرإض نقص إلتغذية              

 

ٌٔطهق عهٍّ يشض انجهذاٌ انفقٍشح، ٌٔعًُ ثبنهغخ األفشٌقٍخ  :(Kwashiorkor)نكٕاشٍٕسكٕس ا

تكٌٕ فٍّ األحًبض  انطفم انًعجذ أٔ انًعضٔل، ْٕٔ يشض انُقص انحبد فً انجشٔتٍٍ انكبيم ٔانزي

األيٍٍُخ انخًبٍَخ ٔانتً ال ٌستطٍع انجسى صُعٓب ثُفسّ ثم ٌجت عهٍّ انهجٕء نتُبٔل األغعًخ انغٍُخ 

 ثبنجشٔتٍٍ نهحصٕل عهٍٓب. 

 

 الفئة األكثر إصببة

ٌصٍت يشض انكٕاشٍٕسكٕس األغفبل يٍ انٕالدح حتى عًش حالث سُٕاد، ٔتكخش اإلصبثخ ثّ فً    

بنُٓذ، ٔثعط انجهذاٌ اَسٌٍٕخ ٔانتً تهذ َسبؤْب ثشكم يتتبثع، يًب ٌحٕل دٌٔ أخز انذٔل انُبيٍخ؛ ك

انطفم نحقّ يٍ انشظبعخ انطجٍعٍّخ َتٍجخ نحًم األو ثطفم آخش، َٔتٍجخ العتًبد األغفبل فً غزائٓى 

ٌّ انطفم سًٍٍ نكُّ ٌفتقش نهعُبصش انغزائٍخ  ثشكم أسبسً عهى انشص، ٔانزسح، ٔانجطبغب، فٍالحع أ

 انٓبّيخ، ٔثخبصخ انجشٔتٍٍ. 

 

 أعراض مرض الكواشيوركور

 باألطفال إآلخرين من جيله.  ●
ً
ي إلنمو، بحيث يكون إلطفل صغي  إلبنية وإلحجم مقارنة

 بطء فن
؛ مما يجعل جسم إلطفل عرضة لألمرإض بشكل دإئم ومستمر؛ كالرشح، وإلتهابات إلحلق،  ● ضعف إلجهاز إلمناعي

إلت إلمعوية، وقد يؤدي  ن . وإلين ي إلحاإلت إلمتقدمة نتيجة لتدهور إلجهاز إلمناعي
 لوفاة إلطفل فن

ي سوإئل ومعادن إلجسم، ويصاب إلطفل بالجفاف، وزيادة حموضة إلدم، ونقص إلبوتاسيوم.  ●
 إختالل فن

 يصاب إلطفل بفقر إلدم )إألنيميا(؛ بسبب نقص إلعنارص إلغذإئية إألساسية، وبخاصة إلحديد.  ●
ي إلكبد. توّرم إلبطن؛ بسبب إإلرتش ●

ي فن
 اح إلدهنن

م إلكبد؛ بسبب ترّسب إلدهون فيه.  ●
ّ
 تضخ

 يفقد إلطفل إلشهية لتناول إلطعام.  ●

 .B2ٌصبة انطفم ثبنتٓبثبد فً انفى؛ َتٍجخ َقص فٍتبيٍٍ  ●
 اَخفبض دسجخ حشاسح انجسى ٔثشٔدح األغشاف. ●
 شحٕة انجششح، ٔجفبفٓب، ٔتقّششْب، ٔثشٔص االنتٓبثبد فٍٓب. ●
ِ األظبفش ثتكّسش ● ّٕ  ْب ٔتشقّقٓب.تش

 ظعف انشعش، ٔتسبقطّ، يع تصجّغخ ثهٌٕ قشٌت يٍ األصفش. ●
انٕريبد؛ أي تشّكض انسٕائم ثًُبغق يعٍُّخ ثبنجسى دٌٔ غٍشْب؛ كبنقذيٍٍ، ٔانٍذٌٍ، ٔثشٔص يب ٌشجّ انكشش  ●

 فً يُطقخ انجطٍ يع َحبفخ ثبقً انًُبغق ثبنجسى.
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 ْضال شذٌذ ٔظعف فً انجسى ثشكم عبو. ●
عهى انتٕاصم انزًُْ، ٔعذو انقذسح عهى إثذاء أّي سدح فعم تجبِ انًٕاقف انًعحكخ أٔ  اظطشاة فً انقذسح ●

 انحضٌُخ، ٔفقذاٌ انشعٕس ثبألنى.

 عالج مرض الكواشيوركور

، ويخّصص  ● ن وتي  ي يفتقدها، بحيث تكون عىل هيئة مكّمالت غذإئية غنية بالي 
تزويد إلجسم بالعنارص إلغذإئية إلنر

ن وبالشكل إلذي يتناسب مع للطفل عدد من إلوجبات إل وتي  غذإئية إلمنتظمة إلمحتوية عىل إلحليب إلصناعي وإلي 
مة يوضع إلطفل بالمستشقن ويتّم ؤعطاؤه أغذية عن طريق إلوريد، 

ّ
ي إلحاإلت إلمرضية إلمتقد

ن
عمر إلطفل، وف

ة،  ق بالهضم، وإلبرسر
ّ
ي منها تتعل

إت حيوّية، ؤذ وجد هناك مشاكل يعابن
ّ
 وإلتهابات بالجسم. وُيعىط إلطفل مضاد

ي إلدول إلنامية بعقد إجتماعات مع إألمهات وإلسيدإت إلحوإمل؛ ؤلرشادهم لطرق وقاية  ●
ن
تقوم بعض إلمنظمات ف

، وتوزيعهم لوجبات مجانّية تحتوي عىل  ن أطفالهّن من هذإ إلمرض، وباؤلضافة لمعالجتهم لألطفال إلمصابي 
ها من   إلعنارص إلغذإئّية. سعرإت حرإرية، وبروتينات، ومعادن، وغي 

 

 
 

 

من أمراض نقص الغذاء والبروتينات، وهي حالة  مرضهو  :(Marasmusمرض إلمرإزمس )

مرضية تنتشر بين األطفال الرضع حتى األقل من خمس سنوات. وينتج عن نقص حاد في الطاقة 

 العينين.والبروتين عند الطفل ويرتبط بنقص وزنه، فيصبح هزيالً جداً وينكمش الجلد وتجحظ 
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إإلعرإض: إهم إعرإض إلمرإزمس هو إلهزإل و نقص إلوزن . إإلطفال إلذين يعانون من هذه إلحالة 

يتعرضوإ لفقدإن إلكثي  من كتلة إلعضالت و إلدهون تحت إلجلد ) إلدهون تحت إلجلد هي طبقة 

ة ( . مما يؤدي إىل جفاف إلجلد و جعل إلشعر هش و ضعيف   من إلدهون تحت إلجلد مبارسر

 كما يمكن إيضا إن يتعرض إإلطفال إلذين يعانون من إلهزإل إو إلمرإزمس إىل ما يىلي : 

 إسهال مزمن .  –

 إلتهابات إلجهاز إلتنفسي .  –

 نمو غي  مكتمل .  –

 عوإمل إلخطر : 

ي من إلمجاعات إو معدإلت إلفقر إلمرتفعة لديها نسب إعىل من    
ي تعابن

إلمناطق إو إلبلدإن إلنر

ي من حليب إإلطفال إلذ
ين يعانون من إلشغل . قد تكون إإلمهات غي  قادرة عىل إنتاج ما يكقن

ي منها هؤإلء إإلمهات إلمرضعات . و يؤثر هاذإ بشكل مبارسر 
ي يعابن

إلثدي سبب سوء إلتغذية إلنر

 عىل صحة إطفالهن . 

ي كما إن إلمناطق ذإت معدإلت إلمرض إلعالية و إلرعاية إلصحية غي  إلكافية قد تكون    
ن
سبب ف

ي تصيب إإلطفال 
ية إو إلطفيلية إلنر وسية إو إلبكتي  إلمرض . حيث يمكن إن تتسبب إلعدوى إلفي 

ي نقص إلتغذية لديهم . 
ن
 إن تتسبب ف

 

  :(Free Radicalsانجزٔس انحشح )

انجزٔس انحشح عجبسح عٍ إنكتشَٔبد يُفشدح ٔحشح تذٔس فً فعبء غالف انزسح أٔ انجضيء، ْزِ     

 تسبْى فً سثػ انزساد يع ثععٓب حٍج تُجزة إنى ثععٓب فتتجبرة انزساد أًٌعب. انجضٌئبد 

ن وتصبح منفردة تتحول بدورها ؤىل جذور حرة غي  مستقرة  عند إنقسام جزيئات إألوكسجي 
إبط معها، عملية إلبحث هذه تسم إؤلجهاد إلتأكسدي  وتبحث لنفسها عن جزيئات أخرى تير

(Oxidative stress.) 
ن إلحرة ؤىل تكمن خط ي أن تصل ذرإت إألوكسجي 

ن
 دةإلموجو  إلورإثية إلمادةورة إؤلجهاد إلتأكسدي ف

ي 
ن
ي إلخلية لتتحول بدورها لخاليا مريضة أو فتؤثر عىل (DNA) إلخاليا ف

ن
 مبناها وتحدث طفرة ف

 خاليا خبيثة رسطانية يمكن أن تنمو وتزدإد. 
 

ًْٔ سهسهخ يٍ  -( Mitochondria)ٔجذ أَّ عُذيب تصم انجزٔس انحشح إنى إصبثخ انًتقذساد   

، ستهحق انعشس ثغزاء -انعًهٍبد انجٍٕكًٍٍبئٍخ انتً تؤدي إنى تٕنٍذ انطبقخ يٍ انغزاء فً انخهٍخ 

 .انخهٍخ يب سٍؤدي إنى صٌبدح إَتبد انجزٔس انحشح ٔثبنتبنً تسشٌع تهف انخهٍخ

 

ون  إألكسدة مضادإت ع بإلكير هي موإد كيميائية تقلل أو تمنع إثار إلجذور إلحرة، ؤذ أنها قابلة للتي 
ونا للجذر إلحر  منها دون أن تتحول ؤىل جذر حر قابل للتفاعل، هذإ إألمر يجعلها تعىطي ؤلكير

 فيتوقف عن إلتفاعل. 
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إلجذور إلحرة أي إل تكون قادرة عىل إلتأثي  عليها، حيث كل إل تالئم كافة مضادإت إألكسدة جميع 
ي 
ي غنن

منها لديها خوإصها إلكيميائية إلمختلفة، لكن من إلمفيد دإئًما إلمحافظة عىل نظام غذإب 
 بمضادإت إألكسدة. 

 : ي
ي تحتوي عىل مضادإت إألكسدة ما يأبر

 من أبرز إألطعمة إلنر

 إلملفوف إألحمر.  ●

●  . وكىلي  إلي 

 .إلبطاطا إلحلوة ●

 إلمكرسإت، مثل: إلجوز، وإلفستق، وإلبندق.  ●

 إلبقوليات، مثل: إلفاصوليا، وإلعدس.  ●

تقال، وإلكرز، وإلتوت.  ●  إلفوإكه، وأبرزها: إلخوخ، وإلتفاح، وإلي 

 


