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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . واالكتشاف
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد 
ُ
ف للوظائ عام الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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 الملخص: 

ز أفراد المجتمع ويرجع ذلك لعدم وجود التوعية الكافية      ي الصخي مح  نقاش وجدال بي 
مازال الحديث عن النمام الغذائ 

 لتوضي  ما هي اخأغذية الصحية المفيدة للصحة. وبناء عليم  البد من مناتشة بعض الجوانب 
ز والالزمة من تل  اخأشخاص المعني 

ي عند الرئيسية أو اخأساسية الخاصة بالغ
ي النمام الغذائ 

ز
ذاء الصخي بقدر الُمستطاع وإيضا  مدى أهمية عم  بعض التعديالت ف

ار تناول الوجلات الرسيعة عىل الصحة. وأشارت  ي نفس الوتت عن أضز
ز
اإلصابة بأمراض معينة إىل جانب لمحة رسيعة وعميقة ف

 التوعية للتعرف عىل اخأنممة المختلفة للغذاء الصخي 
وريات الهامة لضمان التمتع بحياة صحية باإلضاالنتائج أن نرسر فة من الضز

 إىل توضي  أهمية ممارسة الرياضة. 

 

اوات والفاكهة. الكلمات المفتاحية:  ي  مرض السكري  الوجلات الرسيعة  الخضز
 الحمية الكيتونية  الداء اللطتز

 

Nutrition 

 

Abstract: 

       Clarifying the meaning of healthy diets is still under discussion and presents some disputes among people because of 

the absence of the essential awareness from the responsible persons. Thus, discussing some information related to healthy 

diets is crucial, clarifying the importance of making some changes in the diets, especially when people infected with certain 

diseases, and looking deeply at the negatives consequences of eating fast food. The results have shown that raising 

awareness is fundamental to assist people to understand the meaning of healthy diets, as well as informing them about the 

importance of practicing physical exercise regularly. 

Keywords:  Ketogenic Diet, Coeliac Disease, Diabetes Mellitus, Fast Food, Vegetables and Fruits.  
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 المقدمة: 

ي الصخي    
ي التعرف عىل مفهوم النمام الغذائ 

ي االعتلار  لذلك ينلغز
ز
ي يجب أيذها ف

التغذية الصحية من اخأمور بالغة اخأهمية الت 

ها. ويجب أيضا معرفة ارتلاط بعض اخأمراض بالغذاء والحاجة لتعدي   اوات وغي  ز مختلف اخأغذية مث  الخضز وفائدة التنوع بي 

ار تناول الوجلات غي  صحية  اخأنممة الغذائية حينها مع التعرف عىل أنواع الحميات الغذائية الُمتاحة إىل جانب إلقاء نمرة عىل أضز

 (Boucher, 2017)(Bahadoran, Mirmiran, & Azizi, 2015)(Skerrett & Willett, 2010). ويطورتها عىل الصحة

 

 مشكلة البحث: 

الغذاء هو أحد مقومات الحياة وكلما كان الغذاء صحيا  كلما تمتع اإلنسان بالصحة الجيدة وبالعمر المديد. ولكن  يتطلب         

ي حاالت معينة مث  اإلصابة بلعض اخأمراض أو حت  أث
ز
ي ف
ذائية معينة. ناء إتلاع حمية غاخأمر المزيد من االنتلاه لتعدي  النمام الغذائ 

ي تنتج 
ار أنماط الحياة الحديثة الُمتلعة حاليا من االعتماد عىل الوجلات الرسيعة والكشف عن المشاك  الت  والبد أيضا من رسد أضز

 من تناول هذه النوعية من اخأغذية. 

 يتضمن هذا اللحث مناتشة ك  ما يدور حول الغذاء من مختلف االتجاهات: 

؟ما هو  ي الصخي
 النمام الغذائ 

ي باخأمراض؟
 ما مدى ترابط تعدي  النمام الغذائ 

 ما هي بعض أنواع الرجيم؟

؟ ي عضنا الحاىلي
ز
ات السلبية للغذاء غي  صخي الُمتبع ف  ماذا عن التأثي 

 

 أهمية البحث: 

ي وتعديلها بناء عىل اإلصاب     
رتلة حت  ة بلعض اخأمراض بصورة ميشتم  هذا اللحث رسد كافة التفاصي  الخاصة بالنمام الغذائ 

ي 
ز
تلة عىل تناول الوجلات الرسيعة ف يتستز لنا التعرف عىل جميع المعلومات بسهولة إىل جانب مناتشة بعض اآلثار السلبية المي 

ي ذكرت بسالسة هي اخأيرى. 
 عضنا الحاىلي والت 

 

 منهج البحث: 

     . ي التحليىلي
ستخدم المنهج الوصفز

ُ
 ا
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ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 السابقة: الدراسات 

Mediterranean Eating Pattern( تعريف حمية اللحر اخأبيض المتوسط ناتشت هذه الدراسة ) -   

 (Boucher, 2017)مع ذكر الفوائد الناتجة من استخدام هذا النوع من الحميات. 

 (Impact of Nutritional Changes on Nonalcoholic Fatty Liver Disease) وضحت-  

ي والتعرف عىل الناحية الغذائية لهذا المرض. هذه 
 الدراسة كافة التفاصي  الخاصة بمرض الكلد الدهتز

(Perdomo, Frühbeck, & Escalada, 2019) 

لومات المتاحة حول تعريف كافة المع   (Ketogenic diets: Boon or bane?( بينت هذه الدراسة  - 

 الحمية الكيتونية وفوائدها وصوال إىل ذكر بعض سلبياتها أيضا. 

(Shilpa & Mohan, 2018) 

 

 مصطلحات البحث: 

- Coeliac disease (CD): “is a chronic systemic autoimmune disorder caused by a permanent 

intolerance to gluten proteins in genetically susceptible individuals” (Melini & Melini, 2019). 

 

- Non-Alcoholic Steatohepatitis (NASH): “is defined as the presence of hepatic steatosis and 

inflammation with hepatocyte injury” (Antunes, Azadfard, & Gupta, 2019). 

 

- Macronutrients : “is the nutrients that we take in large amounts in our daily life are, such as 

Carbohydrates, fats and proteins which are the principle types of micronutrients” (Ullah et al., 

2019). 

 محتوى الدراسة: 

 نبذة مخترصة عن مفهوم الغذاء الصح    -١

ي الصخي ولكن التغذية السليمة هي أحد الوسائ  لتجنب اإلصابة ال يوجد حت  هذه اللحمة 
تعريف ثابت لمعتز النمام الغذائ 

باخأمراض وذلك عن طريق تناول السعرات الحرارية بكميات تليلة للمحافمة عىل الوزن إىل جانب ممارسة الرياضة بانتمام وعدم 

. ولك  نوع من اخأغذية فوائده الجمة عىل صحة اإلن ز سان عند تناولم باعتدال وعدم اإلفراط فيم فعىل سبي  المثال التديي 

اوات والفاكهة  اوات والفاكهة تمد الجسم باخألياف المطلوبة والفيتامينات والمعادن ومضادات اخأكسدة. فتناول الخضز الخضز

اوات والفاكهة ز وأيضا تناول الخضز ي اللالغي 
ز
ي حالة مفيد للصحة العقلي الغنية بالكالسيوم تمنع اإلصابة بهشاشة العمام ف

ز
ة. ولكن ف

 اإلصابة بأمراض معينة  البد من استشارة الطبيب عن الكميات المسمو  بتناولها من مختلف اخأغذية. 

(Dhandevi & Jeewon, 2015)(Skerrett & Willett, 2010) 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . واالكتشاف
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد 
ُ
ف للوظائ عام الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

صاب بها اإلنسان -٢
ُ
  ي
  وفقا لبعض األمراض الت 

 
 أهمية تغي  النظام الغذان

ي للمحافمة
ي النمام الغذائ 

ز
ات ف ي حاالت اإلصابة بأمراض بعينها مث  يمكن اللجوء للعض التغيي 

ز
 عىل صحة المرضز وبالتحديد ف

ها. وبناء عليم  يجب التطرق لمناتشة هذه اخأمراض من حيث تعريفها وصوال إىل التعرف عىل  مرض السكري أو مرض التوحد وغي 

ي الدراسات. 
ز
ي الوجلات الغذائية الُمراد إتلاعها عىل حسب ما ورد ف

ز
 بعض التعديالت ف

 مرض التوحد والغذاء ٢.١

. وتتسم هذه  ي
ي المعروفة باسم اضطراب النمو المتفسر ُيعرف مرض التوحد عىل أنم واحد من مجموعة اضطرابات النمو العصت 

االضطرابات بثالثة اعتالالت رئيسية وهم ضعف التواص  وضعف السلوك االجتماغي والتفاع  المتلادل ومالحمة أنماط سلوكية 

ي بعض اخأحيان  ُمتكررة باخأنشطة أو االهتمامات الخاصة
ز
بهم وتختلف درجة وحدة هذه االعتالالت عىل حسب ك  مريض وف

ي حاالت يحدث 
ز
 (Faras, Al Ateeqi, & Tidmarsh, 2010)اكتساب مهارات تنموية أيرى. تغي  ف

ي  وضحت عدة دراسا
ي التغذية )نقص التغذية(  وااليتالل اخأيضز

ز
ز من سوء ف ت إصابة مرضز التوحد سواء من اخأطفال أو اللالغي 

 : ي
 وجود فوائد عند معالجة هذه اخأسلاب بناء عىل بعض الدراسات الخاصة بالتغذية وهي كاآلئ 

ز ي الجهاز الهضىمي مع تبي 
ز
 ومشاك  ف

ي اخأطفال ال -
ي عملية المثيلة  وانخفاض الجلوتاثيون  وزيادة الفيتامينات / المعادن: يعائز

ز
ز بمرض التوحد من اعتالل ف مصابي 

ي بينت أن تناول المكمالت الغذائية الُمحتواه عىل ميثي 
ز ب ف-اإلجهاد التأكسدي وفقا لما وضحتم بعض الدراسات والت    ١٢يتامي 

ز  ي ميثي  الغليسي 
ي مستويات بعض الفيتامينات مث  فيتام مفيد لهؤالء المرضز مع تحسن وحمض الفولينيك  وثالئ 

ز
ز ب ف   ب ٢ي 

ي حاجة لدراسات مستقللية لتوضي       وحمض١٢  ب ٦  ب ٥
ز
     الفولينيك  CoQ10Hومع ذلك مازلنا ف

 أعمق.   كافة التفاصي  بصورة 

ي أوميغا -
ز أن مستويات الحمض الدهتز ي مرضز التوحد مع  ٣-اخأحماض الدهنية اخأساسية: تبي 

ز
إمكانية استفادة هؤالء منخفض ف

ي عديد 
المرضز من تعويض هذا النقص باستخدام المكمالت الغذائية مث  تناول كبسوالت زيت السمك. وكما يلعب الحمض الدهتز

ي أوميغا
ي تقلي  المشاك  الُمتعلقة بالجهاز ٦أو  ٣-الالتشبع )سواء كان أساسي أو غي  أساسي مث  الحمض الدهتز

ز
( دورا هاما ف

. الهضىمي ال ي منها هؤالء المرضز
ي يعائز
 ت 

ي إنتاج الطاتة وأيض اخأحماض الدهنية مع أهميتم  -
ز
ز من العناض الغذائية اخأساسية ف ز واضطرابات الميتوكوندريا: الكارنتي  الكارنتي 

ز و  ي يمكن تحسي 
ي الميتوكوندريا والت 

ز
ز أن هؤالء المرضز يعانون من اضطرابات ف ي العديد من الوظائف اخأيرى. فتبي 

ز
ائفها عن ظف

 طريق تناول الفيتامينات والمعادن     

 . ز َزْيم Q10 ول-كارنيتي 
ْ
 واخأحماض الدهنية وِتميُم اإلن

ي الجهاز الهضىمي  -
ز
ز بمرض التوحد بمشاك  ف ي اخأطفال المصابي 

المشاك  الُمتعلقة بالجهاز الهضىمي ومدى عالتتها بالغذاء: يعائز

رف ارتلاط حدوث هذه المشاك  جزئيا وبالتحديد اإلمساك المزمن  واإلسهال  وآال 
ُ
ي اللطن  والتهاب المعدة واخأمعاء. كما ع

ز
م ف

ي إفراز اإلنزيمات الهاضمة أو الحساسية تجاه أغذية معينة )وياصة
ز
( أو لربما نتيجة نقص  بسبب تصور ف ز وتي 

ُ
الكازين والغل

ي أوميغا
المرضز بتحسن عند تناول أغذية يالية من  . ووضحت الدراسات بإمكانية الشعور هؤالء٣-مستويات الحمض الدهتز

ز وتناول وجلات صحية.  وتي 
ُ
 (Adams et al., 2018)الكازين والغل
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . واالكتشاف
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد 
ُ
ف للوظائ عام الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 مرض الكساح والغذاء ٢.٢

ي ترسيب 
ز
ز د المؤدي إىل يل  ف ي يحدث نتيجة نقص الكالسيوم والفوسفات و/أو فيتامي 

ُيعرف مرض الكسا  بأنم مرض عمىمي أيضز

ز بمرض الكسا .  ز د أثناء مرحلة نمو العمام مع إمكانية إصابة كال من اخأطفال واللالغي   تلك المعادن و/أو فيتامي 

(Acar, Demir, & Shi, 2017) 

ي المعادن والفيتامينات طلقا لتشخيص الطبيب ولكن يمكن 
ز
ي حالة اإلصابة بم بأدوية لتعويض النقص ف

ز
يعالج مرض الكسا  ف

ز د مع التعرض خأشعة الشمس غي  ضارة. ولذلك ي بالكالسيوم وفيتامي 
ي صخي والغتز

  تجنب حدوث هذا المرض بإتلاع نمام غذائ 

ة الحم  وللرضع أيضا.  ي ويصوصا يالل في 
 البد من توعية المجتمع بأهمية تناول الغذاء اآلئ 

ز د: زيت كلد السمك  و  - ي تحتوي عىل فيتامي 
سمك السالمون المط ي  وسمك التونا  وسمك الرسدين  بعض اخأمثلة لألغذية الت 

هم من اخأطعمة.   والبيض  وغي 

هم. بعض أنواع اخأغذية الغنية  - ز اخأبقار  الزبادي  اخأجلان مث  الشيدر وغي   بالكالسيوم: لي 

(Özkan, 2010) 

 

( والغذاء ٢.٣  
 مرض السيلياك )الداء البطت 

ي المرضز ا
ز
ز وبالتحديد ف ي تحتوي عىل مادة الغلوتي 

ي باضطراب مناغي ينتج من تناول المواد الغذائية الت 
ز لُيعرف الداء اللطتز معرضي 

ي وراثيا إلصابة بهذا المرض. 
ز
ي حدوث التهابات بالغشاء المخاطي لألمعاء الدتيقة وعادة يؤدي إىل يل  ف

ز
ويتسبب هذا االضطراب ف

ي يال من مادة 
امتصاص المواد الُمغذية واإلصابة باإلسهال وفقدان الوزن. لذلك  يعتمد عالج هذا المرض عىل إتلاع نمام غذائ 

ز  ي غضون الغلوتي 
ز
إلمكانية التقلي  من حدوث مضاعفات ويالحظ تحسن يالل بضعة أسابيع مع شفاء ما ح  بالغشاء المخاطي ف

ي سط  الخاليا المهارية مما يتطلب عدم 
ز
ز معاناة هؤالء المرضز من نقص الالكتاز بسبب تلف ثانوي ف سنة إىل سنتان. كما تبي 

ي المراح  اخأو 
ز
ز ب نتيجة تناول المواد الغذائية الخالية من تناول منتجات اخأللان ويصوصا ف ي فيتامي 

ز
لية للعالج إىل جانب نقص ف

. كما وضحت الدراسات النسلة  ز ات ممتدة ولذلك ُينص  بتناول الفيتامينات يالية من مادة الغلوتي 
ز عىل في  مادة الغلوتي 

ز وتدرت بأت  من  مليجرام  ولكن اللعض اآلير من المرضز ُيسم   ٥٠المسموحة واآلمنة الستهالك معمم المرضز لمادة الغلوتي 

ز أت  من  ١٠لهم فقط باستهالك  ز باحتوائها عىل غلوتي  رفت المواد الغذائية الخالية من مادة الغلوتي 
ُ
ي  ٢٠مليجرام  وع

ز
جزء ف

ي بعض الدراسات. 
ز
  ف
 المليون وفقا لما اتي ُ

(Freeman, 2017)(Parzanese et al., 2017), & Shaoul, 2019)(Cohen, Day 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . واالكتشاف
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد 
ُ
ف للوظائ عام الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  والغذاء ٢.٤
 الكبد الدهت 

ي المائة من  
ز
ي منطقة الكلد )أكي  من يمسة ف

ز
ي الالكحوىلي بسبب تراكم الدهون ف

ي أو المعروف باسم الكلد الدهتز
ينتج الكلد الدهتز

ة من الكحوليات أو   بأمراض متعلقة بالمناعة الذاتية أو اإلصابة بالعدوى أو وزن الكلد( والذي ال يحدث نتيجة استهالك كميات كبي 

ي مع التهاب فصيضي يفيف 
ي فقط أو تنكس دهتز

ي عىل هيئة تنكس دهتز
أي أمراض كلدية أيرى. ويمكن وجود مرض الكلد الدهتز

ي الخالي
ز
ي أو اإلصابة برسطان ف

امن مع التنكس الدهتز ز ي الخاليا الكلدية بالي 
ز
ة. وهناك عدة ا الكلديأو اإلصابة بالتهاب وتليف ف

 : ي ومنها ما يىلي
 توصيات بناء عىل دراسات لالهتمام بالتغذية الخاصة بمرضز الكلد الدهتز

ُيوضي بتناول اخأغذية المصنوعة من حبوب القم  الكاملة  والدهون اخأحادية غي  مشلعة )مث  زيت الزيتون واخأفوكادو  -

ي أوميغا
تعددة غي  مشلعة )مث  المأكوالت اللحرية وزيوت النلاتية ومنها زيت الكتان  من الدهون الم ٣-والمكرسات(  وحمض دهتز

وبيوتيك(.  ي  وألياف الي 
ز النلائ  وتي   والي 

ي )اللحوم الحمراء  -
ز الحيوائز وتي  وينص  بتجنب تناول السكريات البسيطة مث  الفركتوز  والدهون المتحولة والُمشلعة  والي 

ي مث  اللحوم ومنتجات اخأللان وأيضا الزيوت النلاتية مث  والُمصنعة(. ومن أمثلة الدهون ا
لُمشلعة المنتجات ذات المصدر الحيوائز

 زيت جوز الهند وزيت النخي  ومن أمثلة الدهون الُمتحولة الزيوت النلاتية المهدرجة جزئيا والحلويات. 

 . ي حاجة لمزيد من اخأبحاث والدراسات فيما يخص تغذية هؤالء المرضز
ز
 ولكننا ف

(Perdomo et al., 2019) 

 

  س  والغذاء ٢.٥
 
 التهاب الكبدي الوبان

وس سي الذي ينتق  عن طريق الدم وُيعد من اخأسلاب الرئيسية لإلصابة  ي سي نتيجة العدوى بفي 
يحدث التهاب الكلدي الوبائ 

كاثر تلد ورسطان الخاليا الكلدية. ووضحت بعض الدراسات أن تناول بعض المواد الُمغذية مرتلط بتثبيط أو تعزيز بتشمع الك

ز د  و  ز  والحديد  والزنك  وحمض التهاب الكلدي سي ومنها فيتامي  حمض اللينولييك )حمض زيت الكتان(  وبيتا كاروتي 

ات ُمثلطة ولذلك يعتقد االراكيدونيك  وحمض االيكوسابنتينويك  وحمض  ي لها تأثي 
الدوكوساهكساينويك جميعهم من اخأمثلة الت 

ز ك   ز ه  وفيتامي  . أما فيتامي   التهاب الكلدي سي
وسات لمرضز باستخدام هذه المواد الُمغذية كمساعد بجانب العالج المضاد للفي 

عزز التك
ُ
ي ت
 سي  والسيلنيوم  وريتينول ُيعدوا من اخأمثلة الت 

ز  اثر. وفيتامي 

(Yasutake et al., 2012)(Morozov & Lagaye, 2018) 

 

٢.٦   
 والغذاء مرض االرتجاع المعدي المريت 

ي من أمرا
ز بهذا النوع من مرض االرتجاع المعدي المريت  ي تؤثر عىل جودة حياة المرضز المصابي 

ض الجهاز الهضىمي المزمنة الت 

 مث  ضيق المريء أو نزيف الجهاز الهضىمي أو اإلصابة بمريء باريت. وألقت بعض 
ي بعض المرضز

ز
المرض ويحدث مضاعفات ف

لمزيد من اخأبحاث خأثلات صحة ما ُوجد ومن  الدراسات نمرة عىل بعض اخأغذية المسمو  والممنوع تناولها ولكنها وضحت الحاجة

 : ي
 أمثلة ذلك اآلئ 

وبات الحمضية يمكن أن يؤدي لتفاتم هذا المرض  كما ُينص  بتجنب تناول بعض اخأغذية والتواب .  -  تناول المرسر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . واالكتشاف
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد 
ُ
ف للوظائ عام الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 أهمية معرفة نوع إمكانية تفاتم المرض عند تناول اخأغذية الغينة بنسلة عالية بالدهون مث  اخأطعمة المقلية إىل جانب -

 الكربوهيدرات وعالتتها بالمرض. 

ي وتت متأير من اللي  مع تقلي  كال من حجم الوجلات الغذائية والسعرات الحرارية.  -
ز
 ُينص  بعدم تناول وجلات ف

(Jarosz & Taraszewska, 2014)(Newberry & Lynch, 2019) 

 

 مرض السكري والغذاء ٢.٧

ز بارتفاع مستوى الس ي مرض السكري هو مجموعة من االضطرابات اخأيضية تتمي 
ي عملية التمثي  الغذائ 

ز
ي الدم ويل  ف

ز
كر ف

وريات  . ومن الضز ز ز و/أو من إداء اخأنسولي  ي إفراز اخأنسولي 
ز
ي أو كام  ف

وتينات والدهون نتيجة نقص جزئ  للكربوهيدرات والي 

رفة  عاالهتمام بالناحية الغذائية لمرضز السكري للمحافمة عىل صحتهم ومنع حدوث أي مضاعفات ويجب استشارة الطبيب لم

د هنا بعض المالحمات الغذائية.   كافة التفاصي  المتعلقة بالوجلات الغذائية المناسلة لك  مريض وسيز

وات والحبوب القم  الكاملة إىل جانب منتجات اخأللان.  - الكربوهيدرات: يفض  تناول المواد الغذائية الغنية باخألياف مث  الخضز

ورة التعرف عىل حساب كميات  يجب توعية مرضز السكري من النوع اخأول أو  ز بضز ي الذين يستخدموا اخأنسولي 
النوع الثائز

وبات السكرية حت  ولو عصائر  ز للخطر ينصحوا بعدم تناول المرسر الكربوهيدرات المسمو  بتناولها. أما بالنسلة للمرضز المعرضي 

ي الدم والوزن وتقلي  يطر اإلصابة 
ز
ي كال من مستويات السكر ف

ز
. بمرض القلب واخأوعية الدموية والكلد الدهالفاكهة للتحكم ف ي

 تز

اب الذرة المحتوي عىل نسلة عالية من  - وبات المحالة بالسكر )مث  رسر المحليات الغذائية: يجب الحد من أو تجنب تناول المرسر

 الفركتوز والسكروز( لتقلي  يطورة زيادة الوزن. 

ي كال من مستويات المحليات غي  غذائية: وافقت منممة الغذاء والدواء اخأم -
ز
ريكية عىل استهالك محليات غي  غذائية بدون زيادة ف

تام أو نيوتيم أو سكارين أو  ز ولكن يجب تناولها بالكميات المسمو  بها من تل  المنممة مث  أسي  ز اخأنسولي  ي الدم أو تركي 
ز
السكر ف

هم.   سكرالوز أو أسيسلفام البوتاسيوم وغي 

ي توض  بصورة كاملة النسب الموضي بها من تناول الدهون ولكن الجمعية اخأمريكية الدهون: لم يتوافر حت  اآلن ال -
دراسات الت 

ز أيض الجلوكوز  للسكري أوصت مرضز السكري بتناول الوجلات الغذائية الغنية بالدهون غي  مشلعة اخأحادية والمتعددة لتحسي 

ها ومن وتقلي  يطر اإلصابة بأمراض القلب واخأوعية الدموية ومن أمثلة  الدهون اخأحادية غي  مشلعة زيت الزيتون واخأفوكادو وغي 

ها. كما نصحت بتناول اخأغذية الغنية ب ي أوميالدهون غي  مشلعة المتعددة زيت فول الصويا وزيت الذرة وغي 
 ٣-غاالحمض الدهتز

هم. باإلضافة ي المكرسات واخأسماك مث  سمك السالمون والرسدين والماكري  وغي 
ز
لة إىل الحد من تناول الدهون المتحو  المتواجد ف

ي اخأطعمة الُمصنعة والوجلات الرسيعة واللحوم 
ز
ي اخأطعمة المقلية مع تجنب تناول الدهون المشلعة المتواجدة ف

ز
المتواجدة ف

 لجلد الحمراء ومنتجات اخأللان كاملة الدسم مع إمكانية استلدال اللحوم الحمراء بتناول بالمكرسات والدواجن المشفاة من ا

 واخأسماك كلما أتي  ذلك واستلدال منتجات اخأللان كاملة الدسم بمنتجات أت  دسامة. 

وتينات الحيوانية الخالية من الدهون مث   -  السكري وهي تناول الي 
وتينات لمرضز وتينات: بعض النصائ  فيما يتعلق بتناول الي  الي 

ي مث  الدواجن المشفاة من الجلد أو اخأسماك أو البيض أو تطع
ز النلائ  وتي  ة تليلة الدسم من لحم اللقر. كما يمكن تناول الي 

ي هذه المنتجات. ويجب معرفة 
ز
ي االعتلار بكميات الصوديوم المتواجدة ف

ز
ي ولكن يجب اخأيذ ف

ز الحيوائز وتي  اللقوليات أو بدائ  الي 

اوات والفاكهة وليس الوجلة بأكملها.  ي الوجلة ُيعد مكمال للخضز
ز
ز ف وتي   أن الي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . واالكتشاف
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد 
ُ
ف للوظائ عام الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

Wu, Ding, Tanaka, & Zhang, 2014)((Gray, 2015) 

 مرض  السمنة والغذاء ٢.٨

ي 
ز
ة من الدهون المؤدي إىل الزيادة الرسيعة ف السبب الرئيسي لزيادة الوزن واإلصابة بالسمنة هو فرط التغذية. واستهالك كميات كبي 

 الثالثية وبعد ذلك لتخليق أو بناء الدهون  أما الوزن الذي يتحول بعملية اخأيض إىل أحماض دهنية حرة والمنتج اخأوىلي من الدهون 

ة يؤدي إىل لتخليق الدهون وتخزينها. لذلك  الهدف اخأساسي لتقلي  السمنة هو التحكم  ة من المغذيات الكبي  استهالك كميات وفي 

ي كميات السعرات الحرارية وكميات الدهون الُمستهلكة يالل الوجلات وبناء عليم البد من المتابعة مع
ز
ص لتحديد الطبيب المخت ف

ي عىل حسب ك  مريض. 
 (Botchlett & Wu, 2018)النمام الغذائ 

 

 أنواع بعض الحميات الغذائية -٣

 الحمية الكيتونية )كيتو دايت( ٣.١

ي الكربوهيدرات )غاللا أت  من 
ز
ز الكيتو دايت بنقص ملحوظ ف وتينات والدهون وغاللا  ٥٠يتمي  ي اليوم( مع زيادة نسب الي 

ز
جرام ف

وتينات لصعوبة  وتينات عن الحد المسمو  بم. ويرجع اكتشاف هذه الحمية لعام تزيد نسلة الدهون عن الي  وكانت  ١٩٢٤زيادة الي 

 . ي
ي مرض السكري من النوع الثائز

ز
شف فوائد لها ومنها تقلي  الوزن والتحكم ف

ُ
ي عالج مرض الضع ولكن حديثا اكت

ز
 تستخدم ف

 وهناك عدة أنواع من الحمية الكيتونية ومنها:  

    - الحمية الكيتونية اخأساسية )Standard ketogenic diet( المعروفة بكميات تليلة جدا من 

وتينات بنسلة  %١٠الكربوهيدرات بنسلة  . وُيعد هذا النوع من %٧٠وكميات عالية من الدهون بنسلة  %٢٠وكميات معتدلة من الي 

ي معمم الدراسات والموضي باستخدامها. 
ز
ي ُوضحت ف

 أكي  اخأنواع الت 

   - الحمية الكيتونية الدورية )Cyclical ketogenic diet( ويتضمن هذا النوع عىل تناول نسب عالية

ات يالل الحمية الكيتونية الدورية عىل سبي  المثال يمسة أيام ُمتبع فيها الحمية الكيتونية ويتلعها  من الكربوهيدرات عىل في 

ي أغلب
ز
ز وكمال اخأجسام.  يوميان من تناول الكربوهيدرات بنسلة عالية كالدورة. وتستخدم ف  اخأحيان من تل  الرياضيي 

   - الحمية الكيتونية الموجهة )Targeted ketogenic diet( يسم  هذا النوع بإضافة المزيد من

ات التمارين اللدنية الُمكثفة. الكربوهيدرات    ز وكمال اخأجسام.  يالل في  ي أغلب اخأحيان من تل  الرياضيي 
ز
 وتستخدم ف

ز High-protein ketogenic diet( ويشم  هذا وتي  ز العالية ) النوع   كميات عالية من الي  وتي    - الحمية الكيتونية ذات نسب الي 

 بحواىلي بنسلة ٣٥% والدهون بنسلة ٦٠% والكربوهيدرات بنسلة ٥% وبالرغم من ذلك مازالت نسلة الدهون عالية.            

ات إيجابية عىل أمراض وهناك بعض فوائد لهذه الحمية الغذائية و  ي الدم ويوجد أيضا تأثي 
ز
ي مستويات السكر ف

ز
منها التحكم الجيد ف

ي بعض الدراسات. ولكن يوجد بعض السلبيات لهذه الحمية الغذائية ومنها تقلصات 
ز
مث  الرسطانات والزهايمر والضع كما ورد ف

هم. لذلك  يجب متابعة اخأشخاص ا لذين يتلعون هذا النوع من الحميات الغذائية مرة أو العضالت  ورائحة الفم الكري  هة وغي 

ي الشهر. 
ز
 مرتان ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . واالكتشاف
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد 
ُ
ف للوظائ عام الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ولكي ُيطبق هذا النوع من الحميات الغذائية عىل نطاق أوسع  البد من إجراء المزيد من الدراسات لوجود بعض العيوب الخاصة 

ام بالحمية ورجعهم إىل تناول وج ز عورهم لاتهم الطبيعية مرة أيرى بسبب شبالكيتو دايت مث  عدم تدرة بعض اخأشخاص عىل االلي 

ي المغذيات الدتيقة. 
ز
رف أن حمية الكيتو دايت يمكن أن تؤدي إىل نقص ف

ُ
 بالمل  أو اإلحساس بالضعف  كما ع

(Shilpa & Mohan, 2018) 

 

 البحر األبيض المتوسط حمية ٣.٢

ز بمواصفات  ال يوجد تعريف موحد لحمية اللحر اخأبيض المتوسط ولكن هناك العديد من التعريفات فيما يخص هذه الحمية وتتمي 

ز الصحة القلبية الوعائية.   معينة ُمستخدمة ك  واحدة منها عىل حدة أو استخدمها معا لتحسي 

اوات - ي تناول الخضز
ز
ي مث  الوفرة ف

 والفاكهة  واللقوليات والمكرسات.  االعتماد عىل النمام النلائ 

 تناول المنتجات الطازجة وتقلي  المنتجات الُمصنعة.  -

تناول الحلويات بكميات محدودة  وتناول عصائر الفاكهة الطازجة كنوع من الحلويات وحلويات مصنوعة من المكرسات  -

 باستخدام زيت الزيتون. 

ي  -
ز
  تناول منتجات اخأللان. استخدام زيت الزيتون  والتقلي  أو االعتدال ف

ي استهالكها.  -
ز
ي تناول المأكوالت اللحرية مع االعتدال ف

ز
 استهالك كميات تليلة من اللحوم الحمراء والتنوع ف

وبات الكحولية.  - ي تناول المرسر
ز
 استخدام التواب  كلدي  الستخدام المل   التقلي  أو االعتدال ف

عد حمية اللحر اخأبيض المتوسط من الحميات
ُ
الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات اخأكسدة والدهون غي  مشلعة اخأحادية  وت

ز صحة القلب  ي تحسي 
ز
أو المتعددة واخألياف وك  هذا مفيد لصحة اإلنسان. ووضحت بعض الدراسات فائدة هذه الحمية ف

ي مستويات الجلوكوز بصو واخأوعية الدموية والصحة اإلدراكية  كما ت  يطر اإلصابة بأمراض القلب واخأوعية الدم
ز
ر وية مع التحكم ف

ي وكالعادة يحتاج اخأمر المزيد من الدراسات. 
 أفض  وانخفاض مؤرسر كتلة الجسم لمرضز السكري من النوع الثائز

(Vitale et al., 2018)(Boucher, 2017)(Davis, Bryan, Hodgson, & Murphy, 2015) 

 

 )DASH Diet( ٣.٣ حمية داش أو الداش دايت  

ي أجريت عىل
ز هذا الُيعد استخدام الداش دايت مناسلا لخفض ارتفاع ضغط الدم بناء عىل الدراسات الت  . ويتمي  نوع  هؤالء المرضز

اوات والفاكهة واللحوم الخالية من الدهون ومنتجات اخأللان إىل جانب إضافة المغذيات  من الحميات بتناول كميات من الخضز

ي الوجلات لحواىلي 
ز
. باإلضافة إىل يفض كميات الصوديوم ف ي

ي اليوم مع توضي  ت ١٥٠٠الدتيقة أيضا للنمام الغذائ 
ز
ناول مليجرام ف

ز من الدراسات فائدة هذه الحمية ليس فقط لمرضز ارتفاع ضغط الدم  اخأغذية الطازجة والتقلي  من اخأطعمة الُمصنعة. كما تبي 

ي المرض نفسم وبفض  استخدام هذا النوع من 
ز
ي الوزن وف

ز
ي للتحكم ف

ولكن هناك فوائد أيضا لمرضز السكري من النوع الثائز

ي هذه الحمية والتشجيع عىل تناول البوتاسيوم الحميات للمرضز الذين يعانون م
ز
ن فش  القلب وذلك لخفض كميات الصوديوم ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . واالكتشاف
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد 
ُ
ف للوظائ عام الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي 
ز
ي يفض نسب اإلصابة برسطان القولون والمستقيم وبالتحديد ف

والماغنسيوم والكالسيوم. كما أتض  من إتلاع هذا النمام الغذائ 

ة البيضاء.   اخأشخاص ذات البرسر

(Challa & Uppaluri, 2018) 

  

 تأثي  تناول الوجبات الشيعة عىل صحة اإلنسان -٤

ي عضنا الحاىلي ومنها 
ز
ي أنماط الحياة ف

ز
ات ف ة عىل تناول الوجلات الرسيعة لسهولة طلبها وانخفاضحدثت تغي   االعتماد بشك  كبي 

ي منها الجميع بمختلف 
ي يعائز
ي بعض اخأحيان. ولكن  إتلاع هذا اخأسلوب أدى لحدوث العديد من المشاك  الصحية الت 

ز
تكلفتها ف

خأمال  وزيادة السعرات الحرارية. ومن تلك أعمارهم نتيجة لما تحتوي  ها هذه الوجلات عىل كميات عالية من الدهون والسكريات وا

اخأمراض زيادة الوزن واإلصابة بالسمنة وزيادة الخطر لإلصابة بمرض السكري أو أمراض القلب واخأوعية الدموية أو متالزمة التمثي  

 . ي
 (Bahadoran et al., 2015)الغذائ 

 

 نتيجة الدراسة: 

ي أدت إىل ظهور بعض اخأمراض مث      
ز أن معمم اخأفراد عىل مستوى العالم يتناولون الوجلات الرسيعة بصورة يومية والت  تبي 

ي أمراض معينة عند 
ز
ي اخأطفال  كما أظهرت نتائج بعض الدراسات أنم يمكن التحكم ف

ز
ي مختلف اخأعمار وبالتحديد ف

ز
ها ف السمنة وغي 

ي وتناول إتلاع أنممة غذائية وفقا إلر 
ي تعود عىل المرضز بفوائد عديدة. لذلك  البد من االهتمام بالنمام الغذائ 

شادات الطبيب والت 

 الوجلات الصحية للمحافمة عىل الصحة. 

 

احات والتوصيات:   االقي 

ي عىل الصحة وتشجيعهم - ها السلت  التجاه ل يجب توعية جميع أفراد المجتمع عن يطورة تناول الوجلات الرسيعة وعن مدى تأثي 

 للوجلات الغذائية الصحية. 

ي للمحافمة عىل صحتهم وتجنب حدوث  -
هم بالحاجة لتعدي  نمامهم الغذائ  يجب إعالم بعض المرضز مث  مرضز السكري وغي 

 مضاعفات غي  مرغوب فيها وذلك عن طريق استشارة الطبيب المختص. 

ورة  - تنوعم ومنحهم فرصة للتعرف عىل فوائد ك  نوع من اخأطعمة يجب عىل المدارس توعية اخأطفال عىل أهمية الغذاء وضز

 لتشجيعهم عىل تناول الوجلات الصحية والحد من الوجلات غي  صحية. 

امج التلفزيونية.  - ورة تناول الغذاء الصخي وذلك من تل  الحمالت اإلعالنية والي 
 يجب توجيم نمر المجتمع لضز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . واالكتشاف
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد 
ُ
ف للوظائ عام الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 االستنتاج: 

ار الوجلات الرسيعة عىل صحة مازلنا بحاجة ماسة لتص     حي  مفهوم الغذاء الصخي مع تسليط الضوء بصورة واسعة عىل أضز

ز اخأطفال نتيجة تناول اخأطعمة  اإلنسان. وبناء عىل الدراسات ارتفعت معدالت اإلصابة باخأمراض مث  السمنة ومرض السكري بي 

ي تضع عبئا عىل المنمومة الطبية والدولة عىل حد 
 سواء. غي  صحية الت 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . واالكتشاف
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد 
ُ
ف للوظائ عام الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر
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 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
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ز
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ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
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ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 
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َ
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ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف
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ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز
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