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 :م٣ضمت 

لب ٩ًىهى ئن ألاشخام اإلاٛظون  و ٞىائض أ٦ثر صخت و ئهخاحُت و ٢ضعة ٖلى الخٗلم .  ن بك٩ل حُض ٖلى ألٚا

لٗب  ـ ٖلى ألاؾغة و اإلاجخم٘ و الٗالم بأؾغه ٩٦ل ٖلى ٨ٖـ ؾىء الخٛظًت ٞهى مضمغ, ٍو الخٛظًت الجُضة جى٨ٗ

ٟا٫ في البلضان الىامُت  ضًم ال٣ٟصوعا في أ٦ثر مً زلث وُٞاث ألَا  167غ. خىالي ٌؿخجٝز ئهخاحُت ٧ل شخو ٍو

  ملُىن َٟل صون ؾً الخامؿت مً الٗمغ , أي خىالي زلث أَٟا٫ الٗالم الىامي ؾِئى الخٛظًت.

ٟا٫ ؾُٗاهىن  ٟا٫ و ب٣ىا ٖلى ٢ُض الخُاة في مغخلت الُٟىلت , ٞان الٗضًض مً هإالء ألَا ئطا هجىا هإالء ألَا

 مً اهسٟاى في الخُىع ؤلاصعا٧ي وؤلاهخاحُت. 

ٟالهم٦ما أن ال٨باع ٢ض ًلٗبىن صوعا في ؾىء الخٛظًت بٗضم  مما ًإصي  ٢ضعتهم ٖلى جأمحن الخٛظًت الؿلُمت أَل

ت.   ئلى خل٣ت مٟٚغ

ٟا٫ في البلضان الىامُت؟  لظا ماطا ًخُلب مىا مً أحل ال٣ًاء ٖلى ؾىء الخٛظًت لضي ألَا

 لظل٪ ًجب ٖلُىا أن هٟهم ؾىء الخٛظًت في هظا الؿُمىاع. 

 جعاريف 

  ٖلى ّ هى ٖضم جىاػن زلىي بحن الٛظاء اإلاؼوص و الُا٢ت و مخُلباث الجؿم لها لًمان الىمى و الخٟا

ائ٠ الجؿم .  ْو

  الُٟخامُىاث واإلاٗاصن واإلاىاص اإلاٛظًت هي خالت جخُىع ٖىض ٖضم خهى٫ الجؿم ٖلى ال٨مُت الصخُت ً م

ّ ٖلى ؾالمت اليسج ووْائ٠  ًاء .ألازغي التي ًدخاج ئليها للخٟا  ألٖا

 . وؿبي أو مُل٤ في واخض أو أ٦ثر في الٗىانغ الٛظائُت  ٍ ٝ بدالت مغيُت بؿبب ٖىػ أو ٞغ  ٖغ

 :أهىاع سىء الحغذًة 

 ن:ًًم هىٖح

ت للجؿم . سىء الحغذًة : ظًت الًغوٍع  هى هدُجت ه٣و الخهى٫ ٖلى ألٚا

ضم مماعؾت  ٗمت الٛحر صخُت, ٖو ً ألَا ٍ في جىاو٫ الُٗام , وجىاو٫ ال٨شحر م ؤلافزاغ في الغذاء : هدُجت ؤلاٞغا

ً الُٟخامُىاث أو بضائل ٚظائُت أزغي  ً بك٩ل ٧افي , أو اجساط الٗضًض م  الخماٍع

 :أسباب سىء الحغذًة 

ٟا٫ ٌٗخبر  مغخلت في اإلاغاه٣حن بٌٗ ًهاب ٢ض, الخٛظًت لؿىء زام بك٩ل   مٗغيحن الؿيخحن صون  ما ألَا

  الخٛظًت بى٣و البلٙى
 
 ج٩ىن  أن ًم٨ً ٖام بك٩ل وغ, آلز بلض   مً و ألزغي  خالت   مً ألاؾباب جسخل٠ و, أًًا

ٟا٫ حٛظًت ه٣و أؾباب   :ًلي مما أخض ألَا
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A. الحاالت اإلازطية و الخمجية: 

ا. .1  ألامغاى اإلاٗضًت: الُُٟلُاث اإلاٗىٍت, الخهبت, اإلاالٍع

وزانت في اإلاىا٤َ ال٣ٟحرة التي ًى٣هها اإلااء الى٠ُٓ و الغئت, ؤلاؾها٫ )ئنابت الُٟل بمغى خاص: طاث  .2

ٝ الهحي( مما  الجؿم. في للُا٢ت ٦بحر لهٝغ ًإصي مغا٤ٞ الهغ

 ؾىء و اإلاؼمىت ال٣لب و الضم ٦أمغاى , اإلاغى هظا ٖلى الؿُُغة ٖضم م٘ مؼمً بمغى الُٟل ئنابت .3

 الجؿم. في للُا٢ت ال٨بحر الاؾتهال٥ ٌؿبب مما مؼمً مغى أي أو اإلاٗىي  الامخهام

 اإلاخ٣ضمت(. البلضان في الخٛظًت لؿىء ؾبب أهم)  َىٍلت لٟترة اإلاكٟى في الُٟل ٢بى٫  .4

 ...مخ٨غعة و ٦بحرة حغاخُت إلاضازالث الُٟل حٗغى .5

٣ٞضان خُث اهه زال٫ اإلاغى ًدضر  ,٧ل طل٪ ٖىامل حؿاهم بك٩ل مباقغ أو ٚحر مباقغ في ؾىء الخٛظًت .6

غاى ٢ض حؿبب ؾىء حٛظًت.   قهُت خمى ؾىء امخهام ٧ل هظه ألٖا

B. : سىء الىطع الاجحماعي والاقحصادي 

ض الخٛحراث الا٢خهاصًت و الاحخماُٖت مً زُىعة ؾىء الخٛظًت و جخمشل هظه الخٛحراث:  جٍؼ

1.  ً  الاهٟها٫ بحن الىالضً

 ٖضم وحىص ٖمل لألهل أو مهضع للضزل )ال٣ٟغ(  .2

 لدكغصا .3

 البِئتجلىر  .4

 ٖضم ٦ٟاًت الخٗلُم .5

ت بال٣ُم الٛظائُت  .6  الاٞخ٣اع ئلى اإلاٗٞغ

ضم جىٞغ البِئت الصخُت ال٩اُٞت  .7  ٖو

 ٦بر حجم ألاؾغة .8

 الخمل اإلاخ٨غع  .9

 تألام الٗامل .10

 ؾىء الخٛظًت ٖىض ألامهاث الخىامل مما ًٟض ي ئلى مىالُض ها٢ص ي وػن الىالصة .11

  الىالضًً أخض ٞيها ٩ًىن  التي الٗائالث في ٌكاهض هظا و,  بخٛظًخه الاهخمام ٖضم و الُٟل ئهما٫ .12
 
ًا  مٍغ

 
 
  مغيا

 
  و(  ألام زانت)  قضًضا

 
 ...الىالضًً ٖىض الىٟؿُت ألامغاى زانت

 حىصة الخُاة و حؿبب ؾىء الخٛظًت.مٗٓم هظه الٗىامل ٢ض جإزغ بك٩ل مباقغ ٖلى  .13

  الصخُت خى٫ همِ الٛظاء وججضع ؤلاقاعة هىا ئلى أن الخالت الا٢خهاصًت الجُضة و ٢لت الش٣اٞت

ٗت ًلٗب صوعا ٦بحرا في ؾىء الخٛظًت  خماص ٖلى الىحباث الؿَغ الجُض و همِ الخُاة الس يء و ٦ثرة الٖا

 باججاه الؿمىت ٖىض اإلاِؿىعًٍ.
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C. العىامل الثقافية: 

و ٢ض جلٗب الٗضًض مً الٗاصاث و الخ٣الُض و اإلاماعؾاث و اإلاىا٠٢ و َغ١ الُبش و الجهل بال٣ُم الٛظائُت 

  اإلاٗخ٣ضاث الضًيُت في مجا٫ الخٛظًت صوعا هاما في ؾىء الخٛظًت.

 

D. طعف الخدمات اإلاقدمة: 

ت و اإلاىا٤َ اإلاٗغيت لؿىء الخٛظًت, ومً هظه  ُٟت و البضٍو اًت الصخُت في اإلاىا٤َ الٍغ مً ٢بل مؼوصي الٖغ

ت لألَٟا٫, و زُِ الٗالج, وئٖاصة الخأهُل  الخضماث: ج٣ُُم الخالت الخٛظٍو

٤ الخش٠ُ٣ الهحي الٛظائي, ل٨نها ٚحر مىحىصة بؿبب ي٠ٗ ٪  50 ً مكا٧ل الخٛظًت ًم٨ً خلها ًٖ ٍَغ م

 الخضماث الصخُت

 :مظاهز سىء الحغذًة 

ً جٓاهغاث ؾىء الخٛظًت: الٗىػ البروجُجي الخغوعي و ٖىػ الُٟخامُىاث و اإلاٗاصن و الؿمىت.   م  

 العىس البروثيني الحزوري: .1

ٟه بأهه مجمىٖت  م٨ً حٍٗغ مً الخاالث الُبُت التي ٢ض جىجم ًٖ صعحاث مخٟاوجت مً ه٣و البروجحن ٍو

ت( ٦ٟاًت   .والُا٢ت )الؿٗغاث الخغاٍع

  ً ً البروجحن و / ؾىء الخٛظًت بالبروجحن و الُا٢ت أولي : ًيخج م ئجبإ هٓام ٚظائي ًٟخ٣غ ئلى مهاصع ٧اُٞت م

 أو الُا٢ت.

  : ان والٟكل ًدضر ؾىء الخٛظًت بالبروجحن و الُا٢ت زاهىي ً مًاٖٟاث إلاغى ؤلاًضػ والؿَغ ٖاصة م

ً ألامغاى التي ج٠ًٗ ٢ضعة الجؿم ٖلى امخهام الٗىانغ  حرها م ً , مغى التهاب ألامٗاء , ٚو ال٩لىي اإلاؼم

 الٛظائُت.

 :جعحمد على  سىء الحغذًة بالبروثين و الؼاقةاإلاظاهز السزيزية 

 قضة ومضة ه٣و الخٛظًت .1

 ٖمغ الُٟل .2

ٗمت اإلاسخلٟت ٣و اليؿبي فيوالى .3  ألَا

 وحىص أو ٖضم وحىص التهاباث اإلاغجبُت بها .4

  جهي٠ُ ؾىء الخٛظًت بالبروجحن و الُا٢ت :

 الؿٛل  .1

 .٧ىقحر٧ىع  .2
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  السغلMarasmus 

خمحز الؿٛل بخى٠٢ الىمى والهؼا٫ في الًٗالث وألاوسجتبؿبب ه٣و الُا٢ت, ًدضر    .ٍو

ٟا٫ الظًً لم  الؿٛلًخُىع  ٟا٫ ٖاصة الظًً جتراوح أٖماعهم بحن ؾخت أقهغ وؾىت واخضة, و في ألَا ٖىض ألَا

٪ مً  80وعبما ًىسٌٟ وػن الجؿم ئلى ا٢ل مً  ًدىاولىا مً خلُب ألام أو الظًً ٌٗاهىن مً ؤلاؾها٫ اإلاؼمً

 الىػن الُبُعي باليؿبت للُى٫.

  : العالمات وألاعزاض

 والًٗالثزؿاعة واؾٗت في اليؿُج  .1

 وطمت مخٛحرة .2

  : ٖالماث أزغي حكمل ما ًلي .3

 . حٟاٝ الجلض 

 . ٣ٞضان الشيُاث الجلضًت في ؤلالُت 

 

  كىاشيىركىر 

هظا الخالت جٓهغ ٖاصة  .جخمحز أؾاؾا ًٖ ه٣و البروجحن ؾىء الخٛظًت بالبروجحن و الُا٢تهى ق٩ل مً أق٩ا٫ 

ًم٨ً أن جخُىع في أي و٢ذ زال٫ الؿىىاث قهغا ٖىضما جى٠٢ الغياٖت الُبُُٗت , ول٨نها  12في ؾً 

 الخ٩ىٍيُت للُٟل.

  : العالمات وألاعزاض

 وطمت بال٣ضم .1

   :ٖالماث أزغي حكمل ما ًلي  .2

 .ًُاهخٟار ب 

 اعحكاح صهجي ٘  ضخامت ٦بضًت م

 جغ٤٢ الكٗغ.  

 ٣ٞضان ألاؾىان.  

 جهبٜ الجلض.  

 التهاب الجلض.  

 .٣ٞضان الكهُت 
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 : و الؼاقةجشخيص سىء الحغذًة بالبروثين 

 ًخم جىُٟظ ٞدو قامل ٖلى الجؿم , وج٣ُُم هظه:الخٛظًت بالبروجحن و الُا٢ت  ٖىض الك٪ بؿىء

 حُٛحراث في الىػن., ٖاصاث ألا٧ل .1

ً الضهىن و٢ىة الًٗالث. .2  م٩ىهاث الجؿم م

غاى اإلاٗضًت اإلاٗىٍت. .3  ألٖا

 وحىص أمغاى. .4

 . خالت الخٛظًت .5

 اإلا٣اعهت بحن الُى٫ والىػن خؿب اإلاٗاًحر.  .6

 خؿاب مإقغ ٦خلت الجؿم. .7

ً الظعإ. .8  ٢ُاؽ ؾم٨ت الجلض أو مدُِ الجؼء الٗلىي م

 

 عالج سىء الحغذًة بالبروثين والؼاقة :

الج الخالت التي حؿببذ في  ٝ الٗالج لخىٞحر الخٛظًت ال٩اُٞت , واؾخٗاصة م٩ىهاث الجؿم الُبُُٗت, ٖو ويهض

  .خضور ه٣و

ٟا٫ الظًً ٣ًل وػنهم ًٖ  ٟاى ٪ باليؿبت  60ألَا ٠ , واهس ٝ قضًض , اؾها٫ خاص وهٍؼ للٗمغ م٘ وطمت , وحٟا

 ً  ؾىت ًجب ئصزالهم ئلى اإلاؿدكٟى للٗالج . 1خغاعة الجؿم , ونضمت , وأ٢ل م

 :مظاعفات سىء الحغذًة بالبروثين و الؼاقة

   :اإلاظاعفات الحادة .1

 ت أو مىيُٗت   .الالتهاباث الجهاٍػ

 حٟاٝ خاص.  

 الهضمت.  

 ه٣و ؾ٨غ الضم.  

 مخالػمت اإلاىث اإلاٟاجئ 

 اهسٟاى خغاعة الجؿم.  

 ُٟي ٦بضي  ازخال٫ ْو
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  : مظاعفات على اإلادي الؼىيل .2

 .صه٠ 

 . جسل٠ ٣ٖلي 

 . ت و حٗلُمُت  ئٖا٢اث بهٍغ

 . جأزغ همى 

 

 الىقاًة من سىء الحغذًة بالبروثين و الؼاقة :

٣ت  .1 إلاى٘ ؾىء الخٛظًت في مغخلت حٗخبر الغياٖت الُبُُٗت للُٟل إلاضة ال ج٣ل ًٖ ؾخت أقهغ أًٞل ٍَغ

  .الُٟىلت اإلاب٨غة

  .جدؿحن الصخت لالم ٢بل الخمل و زال٫ الخمل و بٗض الىالصة , مً أحل ألام لُٟل ؾلُم .2

  .اإلاباٖضة بحن الىالصاث وجىُٓم حجم ألاؾغة .3

ؼ مماعؾاث الخٛظًت الصخُدت , والٗاصاث  .4 الٛظائُت الخٛظًت والخٗلُم وج٣ضًم اإلاكىعة والخٛظًت وحٍٗؼ

ظًت واإلاُاه الهالخت للكغب  .وؾالمت ألٚا

 

 مسؤوليات الحمزيع للسيؼزة على سىء الحغذًة بالبروثين و الؼاقة :

ش الٛظائي , بما في طل٪ مضة الغياٖت الُبُُٗت , والٗاصاث  .1 ج٣ُُم خالت الخٛظًت لألَٟا٫ بجم٘ الخاٍع

 والا٢خهاصًت , ووحىص مغى الخ .الٛظائُت وئجبإ هٓام ٚظائي مخىاػن والخالت الاحخماُٖت 

ّ ٖلى الغؾم البُاوي للىمى ًٖ للخض٤ُ٢ .2 الُٗاصة أو اإلاغا٦ؼ  وبه بك٩ل مىخٓم ختى في اإلاجز٫ , أ الخٟا

ً جأزغ الىمى   .الصخُت لل٨ك٠ اإلاب٨غ ٖ

 اإلاكاع٦ت في اإلاؿدكٟى للخد٨م في خالت اإلاًاٖٟاث التي تهضص الخُاة اإلاغجبُت بؿىء الخٛظًت بالبروجحن و  .3

  .الُا٢ت وألامغاى ألازغي طاث الهلت

  .جىُٟظ أوكُت ئٖاصة الخأهُل الٛظائي .4

اًت اإلاجزلُت ومخابٗخه ٖلى ٞتراث مىخٓمت .5 ً الٖغ   .حصجُ٘ آلاباء وألامهاث ٖ

 الخٛظًت والخٗلُم .6

٘ للخٛلب ٖلى مك٩لت ؾىء الخٛظًت بالبروجحن والُا٢ت   .7 ؼ الخضابحر الى٢ائُت لألؾغة والٟغص , واإلاجخم  .حٍٗؼ
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 عىس الفيحامينات .2

ً اإلاىاص الٛظائُت ألاؾاؾُت ,التي ًخُلبها الجؿم ب٨مُاث نٛحرة  الُٟخامُىاث هي مغ٦باث ًٖىٍت , وحٗخبر م

  : وجى٣ؿم الُٟخامُىاث ئلى ٢ؿمحن .حضا

  .A,D,E Kالُٟخامُىاث الظوابت في الضؾم : ُٞخامُىاث  .1

 Bو  C: ُٞخامحن  الُٟخامُىاث الظوابت في اإلااء .2

 

 :A الفيحامين هقص

 وبيحا كاروثين( :  الزيحينىل ) Aوظائف فيحامين 

ت في الٗحن .1   .حك٨ُل أنباٙ بهٍغ

ائ٠ الٗاصًت لألوسجت  .2 ت ألوسجت الجلض , الٗحن , الجهاػ الخىٟس ي الجهاػ ئليغوعي للْى ٛضًت و الٓهاٍع

  .الهًمي والجهاػ البىلي والخىاؾلي

  .ٌصج٘ همى الٗٓام وألاؾىان  .3

  .مًاص ٖضوي و مًاص لأل٦ؿضة ٣ًىم بمهمت .4

ان الغئت والشضي واإلاشاهت والٟم . .5  ٞهى ٣ًلل مً زُغ خضور ؾَغ

 الجزعة اليىمية اإلاىص ى بها :

  : ٘   .م٨ُغوٚغام 400 - 300الغي

  : م٨ُغوٚغام 750اإلاغاه٣حن.  

 مصادره 

خِىى٫ :   وػٍىث ٦بض ألاؾما٥ال٨بض , نٟاع البٌُ , والؼبضة , والجبن والخلُب والؿم٪ واللخىم الٍغ

     ًغاء والٟىا٦ه الهٟغاء والخًغاء.٧اعوجحن : الخًاع الىع٢ُت الخ

 عىسه :

ه   ً أمغاى حهاٍػ ٘ ؾىء الخٛظًت وؤلاؾها٫ اإلاؼم م٘ آزاع ٦بحرة ٖلى الٗحن ٖاصة ما ًغجبِ هظا الى٣و م

اؽ , ٢هىع ال٨بض والخهبت    .والىالصة اإلاب٨غةومخالػمت ؾىء الامخهام , الخل٠ُ ال٨ِس ي للبى٨ٍغ

ه :  ٍغ و اإلاجاعي البىلُت أو اإلاجاعي الهًمُت واإلآاهغ اإلاب٨غة هي  التهاباث الجهاػ الخىٟس يالخاالث جدذ ؾٍغ

 الٗمى اللُلي.

 الىقاًة :

دُت "  Aئُٖاء الُٟخامحن  .1 ٘ الخُُٗم يض الخهبت في  -" م٨مالث ٍػ ت واخضة م ً الٗمغ و  9حٖغ أقهغ م

اث ٧ل  ً  5قهغا( ختى جهل ئلى  60و  54و  48,  42,  36,  30,  24,  18أقهغ الٟانلت ) 6حٖغ ؾىىاث م

 الٗمغ.

ً ُٞخامحن " .2 ظًت الٛىُت بالُٟخامحن A جدؿحن الىاعص الٛظائي م   ." باأٚل
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ب٨غ والؿُُغة ٖلى أمغاى الُٟىلت مشل ؾىء الخٛظًت بالبروجحن و الُا٢ت , وؤلاؾها٫ , الخض , وال٨ك٠ اإلا .3

 والخهبت , الخ

٘ جضابحر و٢ائُت بالخش٠ُ٣ الهحي يض ه٣و ُٞخامحن  .4  Aزل٤ الىعي ووي

 عالجه :

ً ُٞخامحن  .1 ت ٞمىٍت م  خؿب الٗمغ . Aئُٖاء حٖغ

ً مدلى٫ مائي خاوي الُٟخامحن ٖىض نٗىبت جىاو٫ بالٟم  .2  وال٣يء اإلاؿخمغ و ؾىء الامخهامخ٣

 : Aفزغ فيحامين 

 ِ ً الخأزحراث الؿمُت الخاصة بما في طل٪ الٛشُان والخ٣ُإ والضواع , وػٍاصة الًٛ ًم٨ً أن ًإصي ئلى مٓاهغ م

ٝ هظا الخىاطع  ٗغ  وعم ٧اطب مخي. صازل ال٣د٠ ووطمت خلُمت الٗهب البهغي َو

 

  :D الفيحامين عىس 

 وظائفه :

  .الُبُعي للٗٓام وألاؾىانًدٟؼ جمٗضن  .1

ً ألامٗاء والٟؿٟىع  .2 ؼ امخهام ال٩الؿُىم م   .حٍٗؼ

 ؤلاؾهام في الىمى والخُىع الُبُعي لألَٟا٫. .3

 الجزعة اليىمية اإلاىص ى بها:

٘ هى  .1  وخضة صولُت  200م٨ُغوٚغام  5,0الغي

ٟا٫ مً  .2  وخضة صولُت 400 - 200م٨ُغوٚغام  10 - 5ألَا

 مصادره :

ظًت التي حكمل  .1   .ال٨بض , نٟاع البٌُ , والؼبضة , والجبن والؿم٪ وػٍذ الؿم٪ وال٨بض والخلُبألٚا

  .أقٗت الكمـ .2

 عىسه :

ٟا٫ و ه٣و الخىاجغ الًٗلي .   ًإصي ئلى ال٨ؿاح والدكىهاث الٗٓمُت , وجأزغ الىمى لضي ألَا

ً ُٞخامحن "ص" أًًا ه٣و الخٗغى ألقٗت الكمـ و  ال٨ؿاح ٢ض ٩ًىن عاحٗا ئلى ه٣و الىاعص الٛظائي م

 ايُغاب الاؾخ٣الب و ه٣و في جغ٦ُب الُٟخامحن ص في الجلض و خاالث ؾىء الامخهام و أمغاى ؤلاؾها٫ . 

 الىقاًة :

ً أمغاى ٖىػ  .1 غ١ الى٢اًت م ؼ الىعي خى٫ أؾباب َو  ُٞخامحن صالخش٠ُ٣ الهحي وحٍٗؼ

ً اإلاىاؾب .2   .حٍٗغٌ الُٟل ألقٗت الكمـ , وججىب اإلاالبـ الؼائضة وجىٞحر الؿ٨

ظًت طاث ألانل الخُىاوي الٛىُت بُٟخامحن " ص .3   "جدؿحن الٗاصاث الٛظائُت التي حكمل ألٚا

ً ٖىػ ُٞخامحن "ص " , والخضزل اإلاب٨غ للى٢اًت والٗالج .4 ً مالمذ م ٝ الهحي لألَٟا٫ لل٨ك٠ ٖ  .ؤلاقغا
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 د" "جزعة سائدة من فيحامينال

ً , وؤلاؾها٫  لٟترة َىٍلت حؿبب أٖغاى ؾمُت مشل ه٣و الخىاجغ , و٣ٞضان الكهُت والٛشُان ومٛو في البُ

  ., شخىب , والىٗاؽ وجأزغ الىمى أو ؤلامؿا٥ , والتهُج , ُٖاف

 :Eٖىػ الُٟخامحن 

 وظائفه :

ّ ٖلى الاؾخ٣غاع الخُىي لألٚكُت .1   .هًىج الخالًا والخٟا

  .بضوع مًاص لأل٦ؿضة ٣ًىم .2

  .له آزاع مًاصاث ألاوعام .3

 مصادره :

ىث الىباجُت وػٍذ ٖباص الكمـ وٞى٫ الهىٍا وال٣مذ والخىُت , والخًغواث اإلاىع٢ت و نٟاع  وحكمل الٍؼ

 .البظوع والخبىب وال٣مذ ال٩امل مهاصع حُضة .اإلا٨ؿغاث هي مهضع ٚجي .البٌُ , الخ

 

 عىسه :

 صازل البُحن , ٌؿبب ٣ٞغ صم   ٢ض ٝ اهداللي , حُٛحراث الجلض , ًغ٢ان , وطمت , واٖخال٫ الكب٨ُت , هؼ

 زال٫ جيسج ٢هبي عئىي.

  ت, جغهذ , ي٠ٗ ً  ؾىء الامخهام , وأمغاى الغ٧ىص الهٟغاٍو ٟا٫ الظًً ٌٗاهىن مً ٖىػه ٌٗاهىن م ألَا

ائ٠ ؤلاهجاب الًٗالث , وجلٗشم ُت في و٢ذ الخ٤ بؿبب هظا , يمىع الًٗالث وي٠ٗ الىمى و عجؼ في الْى

  .الى٣و

 الىقاًة :

ائ٠ ُٞخامحن    .وخاالث ه٣هه Eجدؿحن الىٓام الٛظائي لألم والُٟل وزل٤ الىعي خى٫ ْو

 Kعىس الفيحامين 

  k₂و  K₁ًىحض ٖلى ق٩ل نُٛخحن  Kُٞخامحن 

 وظائفه :

٘ والٗاقغ( في ال٨بض.  ٌٗمل ٖلى جدٟحز ئهخاج ٖىامل جسثر مُٗىت )الشاوي والؿاب٘ والخاؾ

مصادره :   

  ا  ₁ُٞخامحن ٥ ًخىٞغ بك٩ل عئِس ي في الخًاع الىع٢ُت الخًغاء الُاػحت )الخًغاء الضا٦ىت( , وٞى٫ الهٍى

ٌ والخلُب ً الخلُب  .والُماَم والٟىا٦ه وال٨بض والبٌُ ونٟاع البُ خلُب الب٣غ هى أٚجى بالُٟخامحن م

 البكغي 

  ُٞخامحن ٥ ٘ خم جهيُ  .مً الٟلىعا اإلاٗىٍت ₂ٍو
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 عىسه :

 الخسثر بؿبب اهسٟاى مؿخىي البروزغومبحن ً ٠  .ًإصي ئلى جُاو٫ ػم خجلى في خالت خضًثي الىالصة بجًز ٍو

٘ , ٢ض  ُت ألازغي. في الغي ٕ الؿغي وألامغاى الجٞز ً الجظ ٠ م ٝ صازل الجمجمت , وهٍؼ اإلاجغي الهًمي , هؼ

ت و  ج٩ىن مخٗل٣ت ج٩ىن الٟلىعا ً ومخالػمت ؾىء الامخهام , واوؿضاص ال٣ىاة الهٟغاٍو اإلاٗىٍت وؤلاؾها٫ اإلاؼم

٤ الٟم إلاضة َىٍلت ً ٍَغ  .اؾخسضام اإلاًاصاث الخُىٍت الىاؾٗت ٖ

 الىقاًة :

ت  ٤ الًٗل . 1ئُٖاء الُٟخامحن بجٖغ  م٘ ًٖ ٍَغ

 فزػه :

٘ .  G6PD ٢ض ٌؿبب ٣ٞغ صم اهداللي , والحر٢ان وزانت في الخضج و ه٣و  ٖىض الغي

 Bفيحامين 

 و خمٌ الٟىلُ٪  B₁, B₂, B₅, B₆, B₁₂ًًم  Bُٞخامحن 

 لثيامين :ا B₁فيحامين 

 : ائٟه ىاث ْو ُت .اؾخ٣الب ال٨غبىهُضعاث والبروِج هاب الُٞغ   .وله صوع خُىي في حٛظًت ال٣لب وألٖا

 : ٗمت الُبُُٗت , أي الخبىب ال٩املت والخبىب  مهاصعه وال٣مذ والخبىب والبظوع مخىٞغ في حمُ٘ ألَا

دُت واإلا٨ؿغاث والٟى٫ الؿىصاوي بك٩ل زام اللخىم وألاؾما٥ والبٌُ والخًغواث والٟىا٦ه جدخىي  .الٍؼ

ً الشُامحن  .ٖلى ٦مُت أ٢ل م

  مغى البري بغي في اإلا٣ام ألاو٫.ٖىػه 

  الخش٠ُ٣ الهحي ٖلى هٓام ٚظائي مخىاػن خاوي ٖلى الشُامحن .: الى٢اًت 

 ريبىفالفين : B₂فيحامين 

 :ائٟه   .و ٌؿاٖض في ألا٦ؿضة الخلىٍت .اؾخ٣الب للبروجحن , ألاخماى الضهىُت وال٨غبىهُضعاث ْو

 : وال٨بض والخًغاواث الىع٢ُت الخًغاء , الخ. مهاصعه ٌ ظًت الُبُُٗت والخلُب البُ  في ألٚا

 : خجلى في التهاب الٟم الؼاوي , حك٤٣ الكٟت ٖىػه ً أن ٌؿبب التهاب  ., التهاب اللؿان , الخ ٍو م٨ ٍو

ضم ويىح الغؤٍت , وخغ٢ت وخ٨ت في الُٗىن  ـ   .ال٣غهُت , ٖو ٍ الخ , ؤلاخؿاؽ باأللم , و جأزغ الىمى وجأزغ ٞغ

 جغمُم  ألاوسجت .

 .٢ض ًدضر في خضًثي الىالصة في ئَاع اإلاٗالجت الًىئُت 

 : ظًت التي جدخىي ٖلى الُٟخامح الى٢اًت ٤ حصجُ٘ جىاو٫ ألٚا  ن .أن ًخم ًٖ ٍَغ

 النياسين : B₅فيحامين 

 :ائٟه ً  ْو ائ٠ الجلض و الجهاػ الهًمي و الٗهبي و ج٩ىٍ اؾخ٣الب ال٨غبىهُضعاث والضهىن و ٌؿاٖض في ْو

 الضم .
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 : ظًت الُبُُٗت مشل الخلُب , وال٨بض , والجبن , والٟى٫ الؿىصاوي والؿم٪ والخبىب ,  مهاصعه في ألٚا

 .ئلخ

 : بك٩ل عئِس ي مغى البالٚغا. ٖىػه 

 : ظًت الب٣ىلُت والبروجحن الخُىاوي. الى٢اًت  ئجبإ هٓام ٚظائي مخىاػن ًدخىي ٖلى ألٚا

 بيًردوكسين : B₆فيحامين 

 :ائٟه ائ٠ الُبُُٗت  .ٌؿاٖض في اؾخ٣الب ال٨غبىهُضعاث والبروجِىاث وألاخماى الضهىُت ْو ويغوعي للْى

ً الضم وهًىج .للضماٙ والجهاػ الٗهبي  .الخالًا الىىي  ٦ما أن لضًه صوعا في ج٩ىٍ

 : واللخىم و ال٣مذ , وٞى٫ الهىٍا والباػالء والب٣ىلُاث ,  مهاصعه ٌ ٗمت الُبُُٗت مشل ال٨بض والبُ في ألَا

 .الخ

 : الدكىجاث , التهاب الٗهب اإلادُُي , والتهُج. ٖىػه 

 : البروجحن واإلاىاص الٛظائُت التي جدخىي ٖلى  الى٢اًت ً  .B₆هٓام ٚظائي مخىاػن م٘ ٦مُت ٧اُٞت م

 : B₁₂فيحامين 

 :ائٟه  ْو

ٌ الىىوي , وجغ٦ُب ألاخماى الضهىُت في اإلاُلحن , ٞاهه ٢ض ٩ًىن له  ًخٗاون م٘ خمٌ الٟىلُ٪ لخىل٠ُ الخم

  .صوع في هًىج ٦غاث الضم الخمغاء

 : مهاصعه  

حرها. ٌ والخلُب والؿم٪ والجبن ٚو ظًت الخُىاهُت ٣ِٞ مشل ال٨بض واللخىم والبُ  في ألٚا

 :ٖىػه  

٘ الُضًً وال٣ضمحن ًغجبِ ٕ الكى٧ي م٘ زضع ووزؼ ؤلاخؿاؽ أناب   .ب٣ٟغ الضم الخبِث وآٞاث الىسا

 : الى٢اًت 

ً اإلاىاص الٛظائُت الخُىاهُت في هٓام ٚظائي مخىاػن ًىمي.  حكمل ٦مُت ٧اُٞت م

 حمع الفىليك :

 :ائٟه  مُلىب للىمى الُبُعي لخالًا الضم في الىسإ.  ْو

 : وال٨بض واللخىم ومىخجاث ألالبان الخًغاواث الىع٢ُت مهاصعه ٌ   .والخبىب والٟىا٦ه والخلُب والبُ

 : وال٠ًٗ و٣ٞضان الكهُت والتهاب اللؿان و حك٤٣ الكٟت وؤلاؾها٫ ,  ٣ٞغ الضم الطخم الاعوماث ٖىػه

 واهخٟار في البًُ.

 : ٤ الٟم . 2-1 ٖالحه ٜ خمٌ الٟىلُ٪ ًٖ ٍَغ  مل

 : خمٌ الٟىلُ٪  الى٢اًت ً  ًىمُا في هٓام ٚظائي مخىاػن.٦مُت ٧اُٞت م
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 Cفيحامين 

ائٟه :   ْو

  .امخهام الخضًض .1

  .هًىج ٦غاث الضم الخمغاء .2

  .حك٨ُل البيُت الخلىٍت في ألاؾىان والٗٓام والكٗحراث الضمىٍت .3

ً الٗضوي  .4 ً هؼالث البرص والى٢اًت م   .ٌؿاٖض في الى٢اًت م

 مهاصعه :

واللُمىن ٦ما أنها مخىٞغة في الخًاع الىع٢ُت الخًغاء والباػالء في الٟىا٦ه الُاػحت مشل الُماَم والبرج٣ا٫ 

 ئلخ  .والٟى٫ 

 ٖىػه :

٠ جدذ الجلض أو في اإلاٟانل , وجأزغ الخئام الجغوح و ٣ٞغ  ٠ اللشت , وهٍؼ ٍ وجىعم وهٍؼ ٌؿبب صاء ؤلاؾ٣غبى

  .الضم

 الى٢اًت :

يبغي ئُٖاء ُٞخامحن  .الغياٖت الُبُُٗتجىٞحر اإلاىاص الٛظائُت الُاػحت الٛىُت بالُٟخامحن وحصجُ٘  ئلى  Cٍو

ٟا٫ بك٩ل حٛظًت نىاُٖت .  ألَا

 

ه ٖىػه الٗىهغ الٛظائي   َٞغ

ٖش ى لُلي, اهسٟاى مؿخىي  Aُٞخامحن 

 الخىؾخحرون 

ٍ الكٗغ  جل٠ُ ٦بض, ؾ٣ى

  بغي بغي  B1ُٞخامحن 

  ٢غح ٢غهُت  –حك٣٣اث في الجلض  B2ُٞخامحن 

ايُغاب هٓم ٢لب  –ؾىء هًم  بالححرا B3ُٞخامحن 

 نٗىبت والصة  –

  ٣ٞغ صم وبُل  B12ُٞخامحن 

ٍ  Cُٞخامحن   اؾها٫ ٌؿبب ججٟاٝ  صاء الاؾ٣غبى

 امؿا٥  –ا٢ُاء  –ججٟاٝ  ال٨ؿاح  Dُٞخامحن 

ٝ  مكا٧ل ٖهبُت  Eُٞخامحن  اصة هؼ  ٍػ

ايُغاب  –ه٣و بىجاؾُىم الضم  بىجاؾُىم 

 هٓم ٢لبُت 

ٍ بىجاؾُىم الضم   ز٣ٟان  –ٞغ

ىم   –ا٢ُاء  –ٚشُان  –ي٠ٗ  اعجٟإ يِٛ الضم  مٛىحًز
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اهسٟاى يِٛ  –نٗىبت جىٟـ 

 الضم 

حكىج   -ج٨ؼػ   -جسلخل الٗٓام  ٧الؿُىم 

 ايُغاب هٓم ٢لب  –خىجغة 

 ً  –حكىَل  –ا٦خئاب  –وه

 ٣ٞضان قهُت 

التهاب  –امؿا٥  –ا٢ُاء  –ٚشُان 

اؽ  ٍ جبى٫  –بى٨ٍغ  ٞغ

ه٣و وكاٍ  –ضخامت صع١  الُىص 

 الضع١ 

 –حؿمم بالُىص ) ضخامت صع١ 

ٍ الضع١ ( ٍ وكا  ٞغ

 امغاى ٢لبُت –جل٠ُ ٦بض  ٣ٞغ صم  الخضًض 

ٍ نىصًىم الضم  ه٣و نىصًىم الضم  نىصًىم  اعجٟإ  –ٞغ

 يِٛ الضم 

 حٕى ٧ىقحر٧ىع   البروجحن 

ُت  –ؾ٨غي  –ؾمىت  ؾٛل  –حٕى  َا٢ت الُٗام  امغاى الاٖو

 ال٣لبُت 

 ؾمىت  –ؾ٨غي   ٦غبىهُضعاث بؿُُت 

 ؾمىت  ٦غبىهُضعاث م٣ٗضة 

 ً ؾىء امخهام الُٟخامُىاث  صه

 الظوابت بالضؾم

ائُت  امغاى ٢لبُت ٖو

ائُت  صهىن مكبٗت   امغاى ٢لبُت ٖو

 ؾمىت  صهىن ٚحر مكبٗت 

ائُت  جغاؽ ٞاث   امغاى ٢لبُت ٖو

ائُت  ٧ىلِؿترو٫   امغاى ٢لبُت ٖو
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 الاطؼزابات الناجمة عن هقص اإلاعادن .3

ائ٠ الجؿم .اإلاٗاصن هامت ومٛظًت لإلوؿان ت للىمى , وئنالح وجىُٓم ْو اإلاٗاصن ألاؾاؾُت  .وهي يغوٍع

ىم والخضًض والُىص والٟلىع والؼه٪ والىداؽ  .الغئِؿُت ال٩الؿُىم والٟىؾٟىع والهىصًىم والبىجاؾُىم واإلاٛىحًز

الغنام  .وال٩ىبالذ وال٨غوم واإلاىٛىحز واإلاىلُبضًىىم والؿُلُيُىم والى٩ُل وال٣هضًغ والؿُل٩ُىن والٟاهاصًىم

 الخ .والؼئب٤ والبىع وألالىمىُىم

 الكالسيىم:

ائٟه :  ْو

ً الٗٓام وألاؾىان .1   .ج٩ىٍ

ُٟت ال٣لب , .2 كاع٥ أًًا في جسثر الضم , ْو والخىنُل الٗهبي , ج٣لو الًٗالث والخمشُل  َو

ماث والهغمىهاث. ً ؤلاهٍؼ  الٛظائي م

 ٧الؿِخىهحن و الُٟخامحن ص و هغمىهاث حاعاث الضع١ .اؾخ٣الب ال٩الؿُىم ًىٓم بىاؾُت  .3

 مهاصعه :

ٌ والؿم٪.  الخلُب ومىخجاث ألالبان , ومٗٓمهم , والبُ

  ٖىػه :

ٍ ٧الؿُىم الضم , م٘ ج٣لهاث في الًٗالث ,   .وزضع , وزؼ ؤلاخؿاؽ أَغاٞه الخٌؿبب ال٨ؿاح , ج٨ؼػ ٞغ

حؿىؽ ألاؾىان وهكاقت الٗٓام ولحن الٗٓام , وألاع١ , مكا٧ل الجلض  .ٞاهه ٢ض ًإصي أًًا ئلى جأزغ في الىمى

  ., وآالم اإلاٟانل وز٣ٟان

 الى٢اًت :

اصة الىاعص الٛظائي ب اإلاىاص   الٛظائُت التي جدخىي ٖلى ال٩الؿُىم.ٍػ

 الفىسفىر 

ائٟه :  ْو

  .ًلٗب صوعا خُىٍا في ٖملُت الخمشُل الٛظائي للبروجِىاث والضهىن وال٨غبىهُضعاث .1

ً الٗٓام وألاؾىان. .2  يغوعي لخ٩ىٍ

 مهاصعه :

 ألاؾما٥ , ونٟاع البٌُ والخبىب والب٣ىلُاث. .اللخىم .الخلُب

 

 ٖىػه :

ٍ ٞىؾٟاث الضم في ال٣هىع ال٩لىي .٢ض ًإصي لل٨ؿاح ٖىض  ٟا٫ الىاضجحن , ٞغ  ألَا
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 الصىدًىم

ائٟه :  ْو

ً أهم الكىاعص في الجؿم  ّ ٖلى الًِٛ الاؾمىػي هى م ٘ ؾىائل الجؿم وهى يغوعي للخٟا مىحىص في حمُ

 و الخىاػن الخمض ي ال٣اٖضي.

 مهاصعه :

 ٌ  واللخىم , الخ ..مخىٞغ في اإلالح , ومُاه الكغب والخًغواث والخلُب والبُ

 ٖىػه :

 الخ٣ُإ , اؾخيكا١ مٗضي , ئؾها٫ , حٗضص بُالث .ٌؿبب ه٣و الهىصًىم في الضم , 

ه :  َٞغ

٘ بغوجحن ٖالي و ًخمحز بىطمت  اصة جىاو٫ الهىصًىم م ُت والغئىي( وأٖغاى اخخباؽ الهىصًىم بؿبب ٍػ )الُٞغ

ُبىبت  . الجهاػ الٗهبي مشل البالصه , وحكىجاث ٚو

 البىثاسيىم

ائٟه :  ْو

م .مهم لخ٣لو الًٗالث ٖىهغ مل ألاهٍؼ ً الىبًاث الٗهبُت , هٟاطة أٚكُت الخلُت, ٖو  الخىنُل م

 ً ّ ٖلى الًِٛ الخىايحي, و جىاػن الؿىائل و الكىاعص وؾالمت اؾدشاعة ًٖلت ال٣لب م الًغوعي للخٟا

 خُث الخىنُل وؤلا٣ًإ.

 مهاصعه:

ٗمت جدخىي ٖلى البىجاؾُىم مٗٓمها في اللخىم والخلُب والخبىب والخًغواث والب٣ى٫ والٟىا٦ه  حمُ٘ ألَا

هحر الٟا٦هت   .اإلاجٟٟت ٖو

  ٖىػه :

ٟا٫ ألاصخاء   ال ًدضر ٖىض ألَا

 ه٣و بىجاؾُىم الضم :

٢ض ًىحض  أًًا في ال٣يء ًدضر في ؾىء الخٛظًت والتهاب اإلاٗضة وألامٗاء والٗالج بالؿُتروئُضاث و اإلاضعاث 

 ً ٍ و٣ٞضان ئٞغاػ اإلاٗضة وألامٗاء وفي الخاالث اإلاغيُت  اإلاسخلٟت التي حٗالج باإلادالُل الىعٍضًت الخالُت م اإلاٟغ

بٗضم اهخٓام ص٢اث ال٣لب , حُٛحراث في جسُُِ ال٣لب , ي٠ٗ البىجاؾُىم , ًخٓاهغ ه٣و البىجاؾُىم 

ً  الًٗالث , وه٣و جىاجغ   .والىٗاؽ, اهخٟار البُ

ه :  َٞغ

اصة البىجاؾُىم زاعج الخلُت , في مٗٓم ألاخُان بؿبب الٟكل ال٩لىي وػٍاصة الٗالج ًدضر بؿبب  ٍػ

ً , وألاع١ , وؤلاؾها٫ , بالبىجاؾُىم ,  ت لهظه الخالت ي٠ٗ الًٗالث , واهخٟار في البُ ٍغ اإلآاهغ الؿٍغ
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  .حٛحراث في هٓم ال٣لب , والؿ٨خت ال٣لبُت والغحٟان البُُجي

ىم  اإلاغنيًز

ائٟه :  ْو

ً الٗٓا .مىحىص في حمُ٘ زالًا الجؿم مُتيغوعي لخ٩ىٍ , اؾخ٣الب ال٨غبىهُضعاث م وألاؾىان , والٗملُت ألاهٍؼ

ً ألاخماى الضهىُت والبروجِىاث ً الضم  .البىجاؾُىم أهه ٌؿاٖض في اؾخ٣الب ال٩الؿُىم و .وج٩ىٍ  وج٩ىٍ

 مهاصعه:

 , واللخىم والخًاع الىع٢ُت الخًغاء. واإلاىػ والخلُب والخبىب واإلا٨ؿغاث

 ٖىػه :

ٍ مى٨ٗؿاث جغهذ , وي٠ٗ الًٗالث  ىم الضم أٖغاى ٖهبُت التهُج والدكىجاث و عزاوة و ٞغ ه٣و اإلاٛىحًز

 و ج٨ؼػ.

ه :  َٞغ

ً ًٖلي و اهسٟاى يِٛ صم و ٢ض ًدضر في خاالث جًاؤ٫ َغح البى٫ و ًخٓ ُٖل قضًض و قلل اهغ بىه

 الًٗالث الخىٟؿُت .

 الحدًد:

ائٟه :  ْو

ً الهُمىحلىبحن واإلاُىحلىبحن همُت ٦بري ٦ٗىهغ ٚظائي له أ ُٟت اهه مهم في ج٩ىٍ أهه ٌؿاٖض في جُىٍغ ْو

ـ الخلىي. .الضماٙ , وجىُٓم صعحت خغاعة الجؿم ُٟت للخضًض هى ه٣ل ألاو٦سجحن والخىٟ  أهم ْو

 مهاصعه:

ٌ وألاؾما٥ و  الخًغاء الؿباهش أوعا١ ال٨ؼبغة والب٣ى٫ واإلا٨ؿغاث الخًاع الىع٢ُت في ال٨بض واللخىم والبُ

حرها اإلاجٟٟت دُت والٟىا٦ه ٚو ٌ  ** .والخبىب والبظوع الٍؼ ٗمت التي جمى٘ امخهام الخضًض والخلُب والبُ ألَا

ؼ امخهام الخضًض. .والكاي وألالُاٝ الؼائضة ً ُٞخامحن "ج" اإلاىاص الٛظائُت التي جدخىي ٖلى حٍٗؼ  ل٨

 ٖىػه :

اث و عجؼ في مىاٖت الخالًا و الخأهب للٗضوي  , وػٍاصة مٗضالث ؤلامغاى ٌؿبب ٣ٞغ الضم الهٛحر ال٨ٍغ

 والىُٞاث الىاحمت ًٖ اإلاًاٖٟاث .

ه :  َٞغ

ٍ الخضًض و جغا٦م الٛحر َبُعي لهباٙ الخضًض في ألاوسجت ٢ض ًدضر في خاالث الدؿمم بالخضًض و جسغب  ٞغ

اث الخمغ في ٣ٞغ الضم الاهد  اللي و ج٨غاع ه٣ل الضم في خاالث الخالؾُمُا ال٨ٍغ

 الى٢اًت :
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ؼ امخهام الخضًض بخٛحر في  ً وحٍٗؼ ًخُلب ٚظاء واعص ٚجي بالخضًض لالم و الُٟل و ٖالج ٣ٞضان الضم اإلاؼم

 الٗاصاث الٛظائُت .

 اليىد

ائٟه :  ْو

ً هغمىهاث الضع١ الشحرو٦ؿحن  و مُلىب ب٨مُاث نٛحرة للىمى و  وزالسي ًىصو زحروهحنٖىهغ ٚظائي هام لخ٩ىٍ

 الخُىع 

 مهاصعه:

ٕ في جغبت ٚىُت بالُىص. ت , )أؾما٥ البدغ , وملح البدغ( , والخًغواث التي جؼع ٗمت البدٍغ  ألَا

 ٖىػه :

وحكمل ؤلانابت بخطخم الٛضة الضع٢ُت, ٢ضامت و٢هغ ال٣امت وال٣ؼامت و الب٨م و جسل٠ ٣ٖلي وجأزغ في الىمى 

 الجؿضي و ال٣ٗلي .

 الى٢اًت :

واؾخسضام اإلالح اإلاضٖم بالُىص والى٢اًت بيكغ الىعي الؾخسضام اإلالح اإلاضٖىم بالتزوٍض بىاعص ٚظائي ٚجي بالُىص 

 بالُىص 

 ٍٞغ ٖىػ  اإلاٗاصن 

جسلخل الٗٓام , ج٨ؼػ, حكىج ٦ٟي ٢ضمي ,  ال٩الؿُىم 

 حكىج الخىجغة , ايُغاب هٓمُاث 

ً , ا٦خئاب, حكىَل, ٣ٞضان قهُت,  وه

اؽ,  ٚشُان, ا٢ُاء, ئمؿا٥, التهاب بى٨ٍغ

ٍ جبى٫   ٞغ

ىم  ي٠ٗ, ٚشُان, ا٢ُاء, نٗىبت في الخىٟـ,  اعجٟإ يِٛ اإلاٛىحًز

 اهسٟاى يِٛ

اهسٟاى بىجاؾُىم الضم , ايُغاب هٓمُاث  البىجاؾُىم 

 ال٣لب 

ٍ بىجاؾُىم الضم, ز٣ٟان  ٞغ

ٍ نىصًىم الضم , اعجٟإ يِٛ الضم م ه٣و نىصًىم الض الهىصًىم  ٞغ

 جل٠ُ ٦بضي , أمغاى ٢لب ٣ٞغ صم  الخضًض 

ٍ الضع١  الُىص  ٍ وكا  الدؿمم بالُىص, ضخامت و٢هىع صع١  ضخامت صع٢ُت و ٞغ
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 البداهة في مزحلة الؼفىلة .4

ٍ صهىن الجؿم و جإزغ ؾالبا ٖلى صخت الُٟل, و َغ١ جدضًض صهىن الجؿم نٗبت حضا و  هي خالت ٖىض ٞغ

ٟا٫ , ولها حصخُو الؿمىت ٌٗخمض ٚالبا ٖلى ٦خلت الجؿم,  وهٓغا العجٟإ مٗض٫ اهدكاع الؿمىت بحن ألَا

ٝ ٖلى أنها مهضع ٢ل٤ زُحر للصخت ا جغي الخٗغ ً آلازاع الصخُت الًاعة ٍو  لٗامت.الٗضًض م

 الحصنيفات :

ً ؾيخحن وما ٞى١ واإلاٗض٫ الُبُعي ل٨خلت  ٟا٫ م ٦خلت الجؿم هى اإلا٣ُاؽ اإلا٣بى٫ لخدضًض الؿمىت ٖىض ألَا

ـ .  الجؿم مسخلٟت خؿب الٗمغ و الجي

 أسباب السمنة في مزحلة الؼفىلة:

 الٗىامل الىعازُت:  .1

ً ٌٗاهىن  الؿمىت أو ؤلازىة ألازىاث ٩ًىن ٖغى أ٦ثر الؿمىت جمُل ئلى الٗائالث . الُٟل طو ألابىًٍ الظً

  للؿمىت .

ت  ٍغ ٍ في جىاو٫ الُٗام بؿٗغاث خٍغ ً جدضر ٖىض ؤلاٞغا لِؿذ الىعازت ٣ِٞ وخضها ٢ض حؿبب الؿمىت ول٨

ً اخخُاحاجه .  أ٦ثر م

 الٗاصاث الٛظائُت:  .2

ظًت الصخُت مشل الٟىا٦ه و الخًاع و الخبىب  ً ًدىاولىن ألٚا ٟا٫ الظً ً جىاو٫ الىحباث جسخل٠ ٖىض ألَا ٖ

ت و ال٣ٟحرة باإلادخىي الٛظائي اإلاُٟض. ٗت و اإلاكغوباث الؿ٨ٍغ   الؿَغ

ٟا٫ الظًً ًدىاولىن الُٗام ٖىض ٖضم الكٗىع بالجٕى أو ازىا مكاهضة الخلٟاػ  همِ جىاو٫ الُٗام ٖىض ألَا

 ٌؿبب الؿمىت.

 الخمى٫ البضوي :  .3

ٟا٫ الجلىؽ أمام الخلٟاػ و ال٩ىمبُىجغ و الٗاب الُٟضًى  ً ألَا ج٣ىص ئلى ٢لت الخغ٦ت وبالخالي الؿمىت لضي ٦شحر م

. 

 بٌٗ الخاالث اإلاغيُت :  .4

ً ايُغاب في الهغمىهاث أو ايُغاباث في الاؾخ٣الب . ً ٢ض حؿبب الؿمىت و جخًم  هاصعة حضا ل٨

 ث الجؿضًت:بٌٗ الٗالحا .5

 ٢ض حؿبب ٦ؿب وػن و حٛحر في مٗالجت الُٗام أو خٟٔ الضهىن في الجؿم.
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 مظاعفات السمنة لدي ألاػفال : 

A. اإلاًاٖٟاث الجؿضًت : 

 :  2سكز همؽ  .1

ٟا٫ ٖلى اؾخ٣الب الؿ٨غ , و ًدضر بؿبب الاٞخ٣اع ئلى الىٓام الٛظائي و ٖضم جىاو٫  خالت مؼمىت جىزغ ٖىض ألَا

. ً  الُٗام الهحي و ٢لت الخماٍع

 محالسمة الاسحقالب :  .2

الخاالث ٢ض جً٘ الُٟل ٖغيت لخُىع أمغاى ال٣لب و الؿ٨غ و وهى لِـ مغى بظاجه ئهما هى مجمىٖت مً 

ً و  ٍ الضهىن في البُ ً اعجٟإ يِٛ صم اعجٟإ ؾ٨غ الضم و ٞغ مكا٧ل صخُت أزغي و هظه اإلاجمىٖت جخًم

 اعجٟإ ٧ىلؿترو٫ .

 ارثفاع كىلسترول و طغؽ دم : .3

ً لهظه  .داث في الكغاًحنجغا٦م اللىًٍدث ٖىض ٖضم جىاو٫ ٚظاء نحي وهظه الٗىامل حكاع٥ في ج٩ىن   م٨ ٍو

ً أن جإصي ئلى أػمت ٢لبُت أو ؾ٨خت صماُٚت في و٢ذ الخ٤  اللىخاث ًجٗل الكغاًحن ج٤ًُ وجهلب , والتي ًم٨

ً الخُاة .  م

 الزبى ومشاكل الحنفس ألاخزي :  .4

ً أن ٩ًىن الىػن الؼائض في حؿم الُٟل ٌؿبب مكا٧ل جىٟؿُت ٖىض الُٟل , مما ًإصي ئلى الغبى  م٨ أو ٍو

ً مكا٧ل في الخىٟـ.  ٚحرها م

  اطؼزابات النىم:   .5

ٟا٫ الؿمىت  .ي٤ُ الىٟـ أزىاء الىىم , أمب٨غ.ث الصخحر و الخىٟـ الٛحر َبُعي ٖىض ألَا

 سن البلىغ اإلابكز أو الحيع:  .6

ً  .الؿمىت ًم٨ً أن جسل٤ ٖضم الخىاػن في الهغمىهاث للُٟل ً لهظه الازخالٞاث أن جدؿبب بلٙى في ؾ م٨ ٍو

 مب٨غ .

B. والخٗلم: مًاٖٟاث احخماُٖت 

 اهخفاض احترام الذات :  .1

ً ٣ٞضان الش٣ت بالىٟـ وػٍاصة زُغ الا٦خئاب  ً أَٟا٫ الؿمىت لظل٪ ٢ض ٌٗاهىن م ٟا٫ ٖاصة يهؼؤون م ألَا

 .هدُجت لظل٪

 مشاكل في السلىك والحعلم :  .2

 ً ٟا٫ الؿمىت ًمُلىن ئلى ال٣ل٤ و اٞخ٣اع اإلاهاعاث الاحخماُٖت أ٦ثر م ٟا٫ طوي الىػن الُبُعي. مما ألَا ألَا

ٝ الضعاؾت وج٣ىصهم ئلى الٗؼلت الاحخماُٖت و جإصي ئلى اهسٟاى اإلاؿخىي الضعاس ي و  جبٗضهم ًٖ نٟى

 الخٗلُمي .
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 الاكحئاب :  .3

ٟا٫ طوي الىػن الؼائض ٢ض ًإصي بهم ئلى الكٗىع باإلخباٍ و ٣ٞضان ألامل و  اهسٟاى اخترام الظاث ٖىض ألَا

ً الٗاصة و ازخٟاء اإلاكاٖغ و الٗىا٠َ وهظا الا٦خئاب ٖضم الاهخمام  بيكاَاث الخُاة اإلاسخلٟت و الىىم أ٦ثر م

 زُحر ٦ما هى الخا٫ في ال٨باع ٩ًىن 

 الخالت  الجهاػ 

 ٖضم جدمل ٚلى٧ىػ و م٣اومت الاوؿىلحن الاؾخ٣الب  الجؿضي 

 2ؾ٨غي همِ 

 َمث ٚحر َبُعي 

 اعجٟإ يِٛ  ال٣لبي الىٖائي 

اصة شخىم الضم   ٍػ

 جهلب ٖهُضي مب٨غ

 اه٣ُإ هٟـ هىمي اوؿضاصي  الخىٟس ي 

 عبى

 التهاب ٦بض ٚحر ٦دىلي  هًمي 

 جدص ي نٟغاوي 

 الم مٟانل  ه٨ُلي 

 الم ْهغ 

 نٗىبت جدمل ٚلى٧ىػ  ٚضي 

 ؾ٨غي 

 مخالػمت الاؾخ٣الب 

ٍ الاهضعوحُيُت   ٞغ

 ٖض ج٣ضًغ الظاث الٗاَٟي 

 ا٦خئاب

 ٢ل٤

 الكٗىع بالٗاع احخماعي 

 تهمِل احخماعي 

 جمحز في اإلاٗاملت

 ٦دى٫ الخ ( –زُغ في الؿلى٥ ) جضزحن 
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 الححكم في السمنة عند ألاػفال : 

 همِ الخُاة :  .1

ٟا٫ خضًثي الىال  ىص ى بالغياٖت الُبُُٗت  لجمُ٘ ألَا حر, ٍو ٩ًىن أًًا  ٢ضاصة آلزاعه اإلاُٟضة الٛظائُت ٚو

 .خماًت يض البضاهت في الخُاة في و٢ذ الخ٤

ت: ألا  .2  صٍو

ٟا٫ ت مٗخمضة خالُا لٗالج الؿمىت لضي ألَا ٢ض ٩ًىن ؾِبىجغامحن أوعلِؿخاث مُٟض في الخد٨م  ,ال جىحض أصٍو

ً اإلاغاه٣ت  .بالؿمىت في ؾ

 ٤ حُٛحر ٦ُمُاء اإلاش ؾىت  16: ٌؿخسضم لألَٟا٫ ٞى١  ؾِبىجغامحن  وج٣لُل الكهُت.وهى ٌٗمل ًٖ ٍَغ

  امخهام الضهىن في ألامٗاء.ؾىت  12الخؿاؾُت: ٌؿخسضم لألَٟا٫ ٞى١ ٘ ٤ مى ً ٍَغ  وهى ٌٗمل ٖ

 : آلاثار الجاهبية للسيبىثزامين و أورليسحات

o اعجٟإ يِٛ الضم. 

o حؿٕغ ال٣لب. 

o الا٦خئاب. 

o الاعجبا٥ أو ٞا٢ضا للىعي. 

o الخؿاؾُت , بما في طل٪ الُٟذ الجلضي , ٢غم , خ٨ت 

o جىعم,قت, أو ال٣يء. 

o حٗب. 

o . ـ  جىعم , والهٟحر أو نٗىبت في الخىٟ

ٌ الضهىن  : ئجبإ هٓام ٚظائي .3 ؼ ٣ٞضان الىػن وجى٣ؿم ٖمىما ئلى أعب٘ ٞئاث : مىسٟ الٛظائي لخٍٗؼ

ت ت , ومىسًٟت حضا الؿٗغاث الخغاٍع  .ومىسًٟت ال٨غبىهُضعاث ومىسًٟت الؿٗغاث الخغاٍع

ايُت . .4 ً الٍغ  مماعؾت الخماٍع
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 اإلاغاح٘: 

 Textbooks:  

1. Terri Kyle, Essential of Pediatric Nursing, 1 st edition, 2008. 

2. Parul Datta, Pediatric Nursing, 2nd edition, 2009. 

3. Linda McQuaid, Sally Huband and Esther Parker, Children’s Nursing, 1 st edition, 

2009.  

4. Behrman Kliegman, Nelson Essentials of Pediatrics, 2nd edition, 1994. 

 Websites: 

1. www.tmc.edu.cnrc  

2. www.nutrition forkids.com 

3. www.childclinic.net 

4. www.wikipidia.com  
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