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 الملخص
كميػػة قسػػـ عمػػـو اةغذيػػة تػػ  ومختبػػرات صػػ ا الػػديف العػػاـ مست ػػ   مختبػػرات الدراسػػة تػػ   أجريػػت
لغايػػة    7102 -ومختبػػرات مديريػػة زراعػػة صػػ ا الػػديف تػػ  مديدػػة تكريػػت لممػػد  مػػف  ايمػػوؿ  الزراعػػة

بػػداء  ي ػػات المصػػاباتالوجبػػات الغذاةيػػة الم دمػػة لممر محتػػو  هػػدؼ اختبػػار ب 7102 -ت ػػريف اةوؿ 
العداصػر الغذاةيػة المكودػة لهػا وم اردتهػا مػف   ص ا الديف تػ  تكريػت ت  مست  السكر  والراقدات 

مػػا اةحتياجػػات الغذاةيػػة ال ياسػػية. ا ػػاتة الػػ  ت ػػدير اةعػػداد الكميػػة لمميكروبػػات المعويػػة والمكػػورات 
   دمة لممر  .العد ودية وادواع ال طريات المموثة لمغذاء المكوف لموجبات الغذاةية الم 

اظهػػرت دتػػاةد الدراسػػة الحاليػػة اف اعػػداد المصػػابات بػػداء السػػكر  تػػ  مست ػػ   صػػ ا الػػديف العػػاـ 
. كمػػػا كغػػػـ 27-01سػػػدة وبػػػاوزاف بػػػيف  10-72بػػػيف مصػػػابات ت ػػػط  تراوحػػػت اعمػػػار ف  01كادػػػت 

ادػػػت مػػػف العداصػػػر الغذاةيػػػة كاف كميػػػات ومحتػػػو  المػػػواد الغذاةيػػػة الم دمػػة لممر ػػػ  اظهػػرت الدتػػػاةد 
كميػة  مختم ة عف المعايير اليومية ال ياسية الموص  بها لمر   داء السكر  حيػ  كادػت الزيػاد  تػ 

 الكربو يػدرات كادػتغػـ و  (65.0) كمية الد ف م دار ام دار الزياد  ت  غـ  و ( 06)البروتيف م دار ا 
ا حصػؿ د ػ  بيدمػ k.cal( 061652)ت  كميػة الطاقػة بم ػدار و حصوؿ زياد  (غـ712520) بم دار

ممغػػػػػػػػراـ وال سػػػػػػػػ ور ( 26.562)مػػػػػػػػؿ والكالسػػػػػػػػيـو بم ػػػػػػػػدار (0111566) المػػػػػػػػاء بم ػػػػػػػػدارتػػػػػػػػ  كميػػػػػػػػة 
 ممغراـ. (.06250)بم دار

ت ػػػ  عمػػػا ذكػػػر تػػػاف وجبػػػات الغػػػذاء الم دمػػػة تػػػ  ال طػػػور والغػػػداء والع ػػػاء لممر ػػػ  الراقػػػدات تػػػ  
ات العد وديػػػة وال طريػػػات المست ػػػ   كادػػػت جميعهػػػا مموثػػػة باعػػػداد مػػػف الميكروبػػػات المعويػػػة و المكػػػور 

اعم  بأ عاؼ عف اةعداد المسموا بها ت  ادواع اةغذية، الت  ت ػعها تػ  مجموعػة اةغذيػة غيػر 
 .الصالحة ل سته ؾ الب ر 

 المقدمة
الغػػػػػذاء المثػػػػػال   ػػػػػو الغػػػػػذاء المتػػػػػوازف الصػػػػػح  الحػػػػػاو  عمػػػػػ  جميػػػػػا 

تتداسػػم مػػا اةحتياجػػات اليوميػػة  العداصػػر الغذاةيػػة ال ػػرورية وبكميػػات
. تعػػد الكربو يػػدرات مػػػف ا ػػـ عداصػػر الغػػػذاء [0]ل ػػماف صػػحة الجسػػػـ

% .0امػػا البروتيدػػات تأدهػػا تمثػػؿ  ،[7] لكودهػا المصػػدر الرةيسػػ  لمطاقػػة
ي  ػؿ اف لػد وف امػا ا [6] مف المجموع الكم  اليوم  لمسعرات الحراريػة

بيدمػػا  .[1]% مػػف المجمػػوع اليػػوم  لمسػػعرات الحراريػػة .7ة تزيػػد عػػف 
ويجػػم اةلتػػزاـ بمػػا  [.]يحتػػاا الجسػػـ  لمعداصػػر المعدديػػة بكميػػات قميمػػة 
 Recommended يدصح به المختصوف كم ػررات يوميػة مسػموا بهػا

Dietary Allowance RDA) ا ػػاتة الػػ  تجدػػم تدػػاوؿ الجرعػػات )

. كمػا تعػد ال يتاميدػات  مػف المكودػات [0]الكبير   وغيػر المحسػوبة مدهػا 
المهمػػة تػػ  األغذيػػة والتػػ  تتواجػػد  بكميػػات قميمػػة دسػػبيا عػػاد  تك ػػ  لسػػد 

 .[2]حاجة الجسـ 
حيػ   يعتبر الماء مف ال روريات المهمة ةدامة الحيا  بعد اةوكسػجيف

% مدػػػػه 01ت ػػػػداف يعػػػػد مميتػػػػا  و % مػػػػف مػػػػاء الجسػػػػـ 77-71اف ت ػػػػداف 
 .[2]سيكوف مؤذيا لخ يا وادسجة الجسـ 

تعػػرؼ التغذيػػة تػػػ  المست ػػ يات بادهػػا جممػػػة اةجػػراءات المتبعػػة لتػػػوتير 
يحصػؿ  .[6]اجات المريض مف مختمؼ العداصر الغذاةيػة يو ماف احت

المػريض عمػ  حاجتػه الغذاةيػة امػا عمػ   ػكؿ وجبػة اعتياديػة تؤخػذ عػػف 
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ؿ مستح ػرات تؤخػذ عػف طريػؽ ادبػوم الػ  طريؽ ال ـ او قد تكوف ب ك
اةمعػػػػػػاء او المعػػػػػػد  او الػػػػػػ  الػػػػػػدـ ب ػػػػػػكؿ مبا ػػػػػػر مػػػػػػف خػػػػػػ ؿ الوريػػػػػػد 

وحسػػم حالػػة المػػريض الراقػػد ودػػوع المػػرض حيػػ  تتمػػايز اةغذيػػة .[01]
بيدػػػت الدراسػػػات اف ،  [00]الػػػ  خ ي ػػػة او ليدػػػة او سػػػاةمة  مػػػف اعتياديػػػة

% مػػػػػػػف اةتػػػػػػػراد المصػػػػػػػابوف بػػػػػػػداء السػػػػػػػكر  لػػػػػػػيس لػػػػػػػديهـ العمػػػػػػػـ 2-.
مميػوف  ػخ   020باصابتهـ.اف اعداد المصابيف بهذا المػرض قاربػت 

ـ.كمػا اف  7110حسم ت رير مدظمة الصحة العالمية الػذ  صػدر عػاـ 
العػػػدد تػػػ  تزايػػػد مسػػػتمر ومػػػف المتوقػػػا اف يت ػػػاعؼ  ػػػذا العػػػدد بحمػػػوؿ 

ازديػػاد اةصػػابة بالسػػمدة التػػػ  تػػؤد  بػػدور ا الػػ  خمػػػؿ  ـ بسػػبم 7161
تػػ  اتػػراز  رمػػوف اةدسػػوليف كػػذلؾ ارت ػػاع معػػدؿ العمػػر ل  ػػخا  تػػ  

 .[07]الدوؿ المت دمة 
تحديػػد المحتػػو  الكيميػػاة  والميكروبػػ  لموجبػػات   ػػوكػػاف  ػػدؼ الدراسػػة 

الراقػػػػػدات تػػػػػ  و  المصػػػػػابات بػػػػػداء السػػػػػكر  الغذاةيػػػػػة الم دمػػػػػة لممر ػػػػػ 
وم اردتهػا مػا المواصػ ات  تكريت مديدة ص ا الديف العاـ ت مست    

 .ال ياسية العالمية
 المواد وطرق العمل

 Specimens Collectionجمع العينات  
مف مكودات الوجبات الغذاةية الم دمػة لممر ػ   ات ت طعيد 01جمعت 

 مديدػػػػة تكريػػػػتالراقػػػػديف تػػػػ  مست ػػػػ   صػػػػ ا الػػػػديف العػػػػاـ الواقػػػػا تػػػػ  
 ممت الوجبات الغذاةيػة المػاخوذ  )ثػ   مكودػات تػ  كػؿ مػف . /العراؽ

اسػػتمر جمػػا العيدػػات   ال طػػور والغػػداء واربػػا مكودػػات تػػ  وجبػػة الع ػػاء(
يوميػػػا  لمػػػد   ػػػهر كامػػػؿ حسػػػم جػػػدوؿ التغذيػػػة الم ػػػرر مػػػف قبػػػؿ ادار  

مكررات لكؿ عيدػة  ت ػمدت عيدػات ال طػور البػيض  6بواقا المست    
،والغػػداء ت ػػمدت مكوداتػػه الػػرز ومػػرؽ مػػف البطاطػػا والحميػػم والصػػموف 

 ػػػد ت ػػػمدت  ػػػوربة او الباميػػػا ولحػػػـ دجػػػاا م مػػػ ، امػػػا وجبػػػة الع ػػػاء ت
غػػػـ او مممتػػػر لكػػػؿ  1.وكػػػاف كميػػػة العيدػػػات  ،دجػػػاا وسػػػمطة وعصػػػير

مدهػػا. كػػاف جمػػا العيدػػات تػػ  عمػػم ب سػػتيكية دظي ػػة ومع مػػة ثػػـ د مػػت 
يكروبيػػػة والكيمياويػػػة لكػػػؿ مبا ػػػر  إلػػػ  المختبػػػر حجػػػراء ال حوصػػػات الم

 Rebonts and Greenحسػػم الطري ػػة المعتمػػد  مػػف قبػػؿ و  مدهػػا

wood [06]. 
 الفحوصات الميكروبية

تـ ت دير اةعػداد الكميػة ل دػواع الميكروبيػة لعيدػات اةغذيػة تػ  الدراسػة 
العػدد حيػ  قػدر  .Rebonts and Green wood  [06]اعتمػادا عمػ 

 Staphylococcus وديػػػػػػةالمكػػػػػػورات العد  و المعويػػػػػػة الكمػػػػػػ  لمبكتريػػػػػػا
 .[01] طري ة حسمال طريات و 
 التحميالت الكيميائية  
بػالتج يؼ وقػدرت دسػبة الػد ف  قدرت دسبة الرطوبة ت  عيدػات اةغذيػة 

كمػػػا   (Soxhlet extraction unit)باتسػػػعماؿ جهػػػاز سكسػػػوليت 
واسػػػػتعمؿ تػػػػرف  (Kjeldahlقػػػػدرت دسػػػػبة البػػػػروتيف باسػػػػتخداـ كيمػػػػداؿ )

الترميػػد لت ػػدير دسػػبة الرمػػاد امػػا الكربو يػػدرات ت ػػد قػػدرت بطري ػػة ال ػػرؽ 
بػػػػيف المكودػػػػات ا ػػػػاتة الػػػػ  ت ػػػػدير العداصػػػػر الث يمػػػػة باتسػػػػعماؿ جهػػػػاز 

.  (AA202 Atomic Absorption type)اةمتصػػػا  الػػػذر   
   .[.0]كما ت 

 التحميل االحصائي
 Complete)تػػػـ تد يػػػذ التجربػػػػة بموجػػػم التصػػػميـ الع ػػػواة  الكامػػػؿ 

Randomized Design) ( ،CRD واجر  تحميػؿ التبػايف باسػتخداـ )
 ػمف البردػامد   General Linear Model)الدمػوذا الخطػ  العػاـ )
. وتػػػػ  حالػػػػة وجػػػػود تروقػػػػات معدويػػػػة SAS [00]اححصػػػػاة  الجػػػػا ز 

لتحديػػػد معدويػػػة ال روقػػػات مػػػا ،  Duncan [02]اسػػػتخدـ اختبػػػار ددكػػػف 
 .0.05بيف المتوسطات المختم ة عدد مستو  احتمالية 

 النتائج والمناقشة 
الراقاااادات فااااي و بااااداء السااااكري  المصااااابات  اعمااااار واوزان المرضااااى

 .ين العاممستشفى صالح الد
المر   المعتمػديف تػ  الدراسػة  ػـ مػف جػدس اةدػا  ت ػط  ت اعدادكاد
وبػاوزاف بػيف  سػدة  10-72بػيف   فتراوحػت اعمػار مصابات( ت ػط  01)

 كغـ.  01-27

غاام  100الغااذاءمغم/المقاادرة فااي انااوا   الكيميائيااة مكوناااتكميااات ال
 المقدم لمرضى السكري في مستشفى صالح الدين العام

اف وجبػػػػة اةتطػػػػار الم دمػػػػة لممر ػػػػ  قػػػػد ت ػػػػمدت الدتػػػػاةد تبػػػػيف مػػػػف  
غػػػػـ  (011، 711، .6)البػػػػيض والحميػػػػم والصػػػػموف بكميػػػػات م ػػػػدار ا 

عمػػ  التػػوال . وكادػػت العداصػػر الغذاةيػػة الم ػػدر  مختبريػػا التػػ  ت ػػمدتها 
غػػػػػـ بػػػػػروتيف، ( 725.2 ) ػػػػػ  تػػػػػ  الوجبػػػػػةدػػػػػواع مػػػػػف اةغذيػػػػػة تمػػػػػؾ اة

 )12.562k.cal)غػػػػػػػـ كربو يػػػػػػػدرات، (07562)غػػػػػػػـ د ػػػػػػػف،  (065.2)
 (15.012)ممغػػػـ كالسػػػيـو  و (025101)مػػػؿ مػػػاء،  (761512)، طاقػػػة

التػ  ت اربػت مػا م ػادير الكميػات الكميػة   ،ممغـ تس ور تػ  الوجبػة الكميػة
يػػػة اعتمػػػادا الػػػ  المراجػػػا العمميػػػة المحسػػػوبة تػػػ  مكودػػػات الوجبػػػة الغذاة

غػػـ  (0252) غػػـ د ػػف،(.075) غػػـ بػػروتيف،( 7256)التػػ  كادػػت  [02]
 (156077)مػػؿ مػػاء و (.7705)طاقػة،  ) k.cal.1605)كربو يػدرات، 
كميػػػػة ممحوظػػػػا لكػػػػؿ مػػػػف الوكػػػػاف ال ػػػػرؽ لػػػػد س اةغذيػػػػة ممغػػػػـ تسػػػػ ور 

و  (075226)التػػػػػػػػػ  كادػػػػػػػػػت عدػػػػػػػػػد وال سػػػػػػػػػ ور المحسػػػػػػػػػوبة لمكالسػػػػػػػػػيـو 
ممغـ عم  التػوال . كػذلؾ ت ػمدت وجبػة الغػداء كميػات مػف  (156077)

غػـ عمػ  التػوال   (011، 701، 0.1 )الرز والمرؽ والصػموف  م ػدار ا
محتػػو  الوجبػػة الم ػػدر غػػراـ حيػػ  بمػػ   (01.).وكػػاف مجموعهػػا الكمػػ  
غػػػـ  (22502) غػػػـ د ػػػف، .2516غػػػـ،  (16521)تعميػػػا  مػػػف البػػػروتيف 

 ( 00570)مػؿ  مػاء ، (621510)، طاقػة ) 01757k.cal)كربو يػدرات، 
ممغػػػػػػـ تسػػػػػػػ ور. امػػػػػػا م ػػػػػػادير الكميػػػػػػػات  (150720)ممغػػػػػػـ كالسػػػػػػيـو و 

غػػـ  (0577)غػـ بػروتيف،  (.6651)المحسػوبة لػد س الوجبػة ت ػد كادػت  
طاقػػػػػػػػػػػػػة،  k.cal (67522.)، غػػػػػػػػػػػػػـ كربو يػػػػػػػػػػػػػدرات (.6152)د ػػػػػػػػػػػػػف، 

ممغػػػػػػػـ  (150012)ممغػػػػػػػـ كالسػػػػػػيـو و (01562)، مػػػػػػؿ مػػػػػػاء (6065.2)
    تس ور.

وقػػد تبػػيف اةخػػت ؼ تػػ  كميػػات المكودػػات الم ػػدر  تعميػػا والمحسػػوبة تػػ  
غػػـ مكودػػة مػػف  لحػػـ  221وجبػػة الع ػػاء ت ػػد ت ػػمدت  كميػػة كميػػة عدػػد 

، 0.1 ،621) بكميػػات م ػػػدار ادجػػاا مػػرؽ وسػػمطة وعصػػػير وصػػموف 
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 (17526)غػػػـ عمػػػ  التػػػوال  .كػػػاف محتوا ػػػا مػػػف البػػػروتيف  (011، 7.1
غػػػػػػػػػػػػػػـ كربو يػػػػػػػػػػػػػػػدرات ، (060570)غػػػػػػػػػػػػػػـ د ػػػػػػػػػػػػػػػف، (005162)، غػػػػػػػػػػػػػػـ

(266501k.cal ( ، ممغػػػراـ  (.0656)مػػػؿ مػػػاء،  ( 0615107)طاقػػػة
ت ػػد  الم ػػادير المحسػػوبة لموجبػػة امػػا ممغػػـ تسػػ ور. (05007)كالسػػيـو و 

غػػػػػػـ د ػػػػػػف،  (01506)، غػػػػػػـ بػػػػػػروتيف (66562) كادػػػػػػت محتويػػػػػػة عمػػػػػػ 
مػؿ ( 067566)طاقػة،  ) 210516k.cal)، غـ كربو يدرات (060561)

   ممغراـ تس ور. (15660)ممغراـ كالسيـو و  (0562.)ماء، 
تبػػػػيف مػػػػف الدتػػػػاةد تػػػػ  الجػػػػدوؿ اف المجمػػػػوع الكمػػػػ  لموجبػػػػات الم دمػػػػة 

 (665.06) غػػـ بػػروتيف، (.00.50)لممر ػػ  تػػ  اليػػـو كػػاف بكميػػات  
طاقػػػة  ) 0222520k.cal)غػػػـ كربو يػػػدرات،  (720570)غػػػـ د ػػػف، 

،  (0115171)مػػػػؿ مػػػػاء،  (076.5117)،  (752166)ممغػػػػراـ كالسػػػػػيـو
امػػا مجمػػوع المكودػػات الم ػػار اليهػػا اعػػ ي حسػػابيا  تهػػ   ممغػػراـ تسػػ ور.

 ) 0261522k.cal) غػػـ، (766526)غػػـ، (76510)غػػـ،  (010526)
ممغػػػػػراـ  (056.26)ممغػػػػػراـ ،  (2.5066 )مػػػػػؿ،  (0726512)طاقػػػػػة،  

المصػام بػداء اةحتياجات اليوميػة الموصػ  بهػا لم ػرد اما  عم  التوال .
غػـ د ػف،  (61)غػـ بػروتيف،  (10)بكميػات م ػدار ا السكر  ت ػد كادػت 

، مػػػؿ مػػػاء (7211 ) ،طاقػػػة k.cal  (21.) غػػػـ كربو يػػػدرات، (.675)
 .ممغراـ تس ور (211)ممغراـ كالسيـو ، (0111)

 تبػػيف مػػػف الدتػػاةد اف كميػػػات ومحتػػو  المػػػواد الغذاةيػػة الم دمػػػة لمر ػػػ 
كادػػػػت غيػػػػر متطاب ػػػػة مػػػػا الكميػػػػات الموصػػػػ  بهػػػػا قياسػػػػيا واف  السػػػػكر 

حي  كادػت  كميػة البػروتيف بزيػاد   (P<0.05اخت تاتها كادت معدوية )
غػػػػـ  (65.0) بزيػػػػاد  م ػػػػدار اغػػػػـ وكادػػػػت كميػػػػة الػػػػد ف  (06)م ػػػػدار ا 

تػػ  كميػػة  و حصػػوؿ زيػػاد  غػػـ(712520م بم ػػدار وكػػذلؾ الكربو يػػدرات
المػػػاء بيدمػػػا حصػػػؿ د ػػػ  تػػػ  كميػػػة  k.cal (061652) الطاقػػػة بم ػػػدار

ممغػػراـ وال سػػ ور  (26.562)مػػؿ والكالسػػيـو بم ػػدار( 0111566)بم ػػدار
  ممغراـ. (.06250)بم دار 

ركػػػف اساسػػػ  مػػػف اركػػػاف عػػػ ا  تعتبػػػر تغذيػػػة المر ػػػ  تػػػ  المست ػػػ  
المر ػػػ  واةسػػػراع ب ػػػ اةهـ لمػػػا لمتغذيػػػة مػػػف ا ميػػػة كبيػػػر   تػػػ  تحسػػػف 
الحالػػة الصػػحية لممػػريض وزيػػاد  م اومتػػه لممػػرض والمسػػاعد  تػػ  تجديػػد 
 وبداء الخ يا والتةاـ الجػروا واسػت رار الحالػة الصػحية والد سػية لممػريض

لـ تكف ت  وجبػة الغػداء  . كما اف الوجبة الرةيسة الم دمة لممر  [06]
كما تعتمػد ا اكثػر الم ػاييس العالميػة، لكدهػا كادػت تػ  مست ػ   صػ ا 
الػػػػديف العػػػػاـ  ػػػػ  وجبػػػػة الع ػػػػاء كمػػػػا اف وجبػػػػة الع ػػػػاء الم دمػػػػة كادػػػػت 
اةكثػػػر تػػػػ  كميتهػػػػا وكػػػػاف محتوا ػػػػا مػػػػف المكودػػػػات الغذاةيػػػػة كػػػػالبروتيف 

عة الذ  يدػتد عدػه والد وف والطاقة والماء والكالسيـو وال س ور كاف مرت 
استه كه ت  حصوؿ تأثيرات سمبية ت  عمميات اله ػـ لتمػؾ المكودػات 
عمػػػ  الػػػرغـ مػػػف اف المواصػػػ ات ال ياسػػػية ت ػػػير الػػػ  اف تت ػػػمف وجبػػػة 

 .[71]الع ػاء تػ  مكوداتهػػا ال ميػؿ ت ػ  اف كمياتهػػا تكػوف كػذلؾ اةقػػؿ 

لػػػد ف الدتػػػاةد اي ػػػا اف  دػػػاؾ زيػػػاد  تػػػ  كميػػػة البػػػروتيف وا كمػػػا اظهػػػرت
والكربو يدرات والطاقة وراتؽ ذلؾ حصوؿ الػد   تػ  والمػاء والكالسػيـو 
وال سػػ ور لمػػا لمحػػاةت اعػػ ي مػػف تػػأثير سػػمب  عمػػ  صػػحة المري ػػات 

اف اعػػػداد الوجبػػػات الغذاةيػػػة المثاليػػػة لممر ػػػ  ةسػػػيما  .[70]الراقػػػدات 
المصػػابيف بػػداء السػػكر  يجػػم اف يراعػػ  تيهػػا اةسػػس التغذويػػة المثاليػػة 
لمحصػػوؿ عمػػ  اقػػؿ تػػاثير سػػمب  عمػػ  المػػريض. التػػ  مػػف ا مهػػا مػػد  
م ةمػػػة الغػػػذاء لحالػػػة جسػػػـ المػػػريض، كػػػذلؾ تػػػ  ت ػػػمف الوجبػػػة عمػػػ  

  زيػاد  او ت ميػؿ  احػد العداصػر او اغمم العداصر الغذاةية وال رور  ت
اكثػػر تبعػػا لدػػوع المػػرض، واف يتما ػػ  ذلػػؾ ب ػػدر اةمكػػاف مػػا الدمػػوذا 
المثال . كمػا يجػم اف تحتػو  الوجبػة عمػ   كميػات متوازدػة مػف ال واكػه 

و  [77]والخ راوات أل ميتها الكبير  ودور ا ال عػاؿ تػ  صػحة اةدسػاف 
كر  يجم اف تت ػمف تدػاوؿ مػا اف التغذية الع جية لمر   الس .[76]

وجبػػػػات/ يػػػـو  بػػػػدة مػػػف وجبتػػػػيف او ث ثػػػة. كمػػػػا اف الطاقػػػػة  0-.بػػػيف 
الحراريػة اليوميػة المتداولػة يجػم اف تكػوف متداسػبة مػا وزف الجسػـ و ػ  

سػػػػعر  حراريػػػػة /كغػػػػـ مػػػػف الػػػػوزف تػػػػ  المػػػػريض المصػػػػام  71بحػػػػدود  
 61وف عدػد بالسكر  ا ػاتة الػ  السػمدة امػا ذو الػوزف المثػال  تأدهػا تكػ

. كػػػػػذلؾ يجػػػػػم اف ة تزيػػػػػد  سػػػػعر  حراريػػػػػة/ كغػػػػػـ مػػػػػف الػػػػػوزف تػػػػػ  اليػػػػػـو
% مػػػػف كميػػػػة الطاقػػػػة اليوميػػػػة واف ة تزيػػػػد 1.-11الكربو يػػػػدرات عػػػػف 
% مػػػػف مجمػػػػوع الطاقػػػػػة الحراريػػػػة. واف يتػػػػػراوا 61دسػػػػبة الػػػػد وف عػػػػػف 

 001-01% مػػػف السػػػعرات الحراريػػػة الكميػػػة ا  71-.0البػػػروتيف بػػػيف 
وزيػػاد   Bد   تدػػاوؿ ال يتاميدػػات ةسػػيما تيتػػاميف غػػـ /اليػػـو .ويجػػم زيػػا

غػػػػـ /كغػػػػـ مػػػػف وزف الجسػػػػـ  .15جػػػػرع الكالسػػػػيـو المػػػػأخوذ لتصػػػػؿ الػػػػ  
وكػػػػػذلؾ زيػػػػػاد  تدػػػػػاوؿ اةليػػػػػاؼ الغذاةيػػػػػة ألدهػػػػػا تعرقػػػػػؿ مػػػػػف امتصػػػػػا  
الكموكػػػوز مسػػػببة تػػػ  تأخير ػػػا حتػػػػراغ محتػػػو  المعػػػد  وابطاةهػػػا له ػػػػـ 

تػػػػ  أف دوعيػػػػة  [.7]ا ذكػػػػري . ات  ػػػػت الدتػػػػاةد مػػػػا مػػػػ[71]الكربو يػػػػدرات 
الغذاء المتدػاوؿ مػف قبػؿ المر ػ  كػاف ذا تػاثير مبا ػػر تػ  دسػػبة سػػكر 
الػػػدـ وكػػذلؾ تػػ  مسػػتو   ػػغط الػػدـ واةمػػراض المتعم ػػة بحالػػة ال مػػم. 
لػػػػذلؾ تمػػػػف األ ميػػػة أف يكػػػوف  دػػػاؾ ادراؾ لتػػػاثير العػػػادات والمعت ػػػدات 

ػف تدظػػػيـ الع قػػػة بػػيف الغذاةيػػة تػػ   ػػذا ال ػػأف. وبدػػاء عمػػ  ذلػػؾ ةبػػد مػػ
دػػوع المػػرض ودػػػوع الغػػذاء الم ػػػدـ لممر ػػ  بالسػػكر . لػػػذلؾ تػػاف قيػػػػاس 
دسػػػبة السػػػكر تػػػ  الػػػدـ ا ػػاتة الػػ  مسػػتو   ػػغط الػػدـ تػػ  ال مػػم قبػػػؿ 
وبعػػػػد تدػػػاوؿ الوجبػػػػات وكػػػذلؾ عدػػػػد ممارسػػػػة التمػػػػاريف الريا ػػػية وعدػػػد 

يض ومعرتػػػة تدػػػاوؿ األدويػػػة، تكػػػوف  ػػػرورية لمتعػػػرؼ عمػػػ  حالػػػة المػػػر 
 .[70]الحاجة ال  اجراء بعض التعدي ت عم  دمط حياته اليومية

 الػػػد وف، ،البػػػروتيفالم ػػػدر  مػػػف  مكودػػػاتال (  م ػػػادير0) الجػػػدوؿ يبػػػيف
بطراةػػؽ مختم ػػة لكػػؿ  الكالسػػيـو وال سػػ ور المػػاء، الطاقػػة، الكربو يػػدرات،
تػ   اتالراقػدداء السػكر  الم دمة ال  المر ػ  المصػابيف بػ مف اةغذية

 مست    ص ا الديف العاـ.
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 .السكري في مستشفى صالح الدين العامة  لمرضى غم  المقدم100الغذاءمغم/ المقدرة في انوا  مكوناتكميات ال  1مجدول
 الكمية نو  الغذاء ت

 غم_مل/يوم

 بروتين
 غم

 دهون
 غم

 كربوهيدرات
 غم

 طاقة
k.cal/g 

H2o 

 مل
 كالسيوم
 ممغرام

 فسفور
 ممغرام

 وجبة االفطار
 0.0128 0.514 20.4 62.595 1.36 0.875 12.32 35 بيض  .1

 0.348 15.6 178.4 134.4 3.34 9.6 8.66 200 حميب  .2

 0.2 2.3 31.63 288.98 57.67 3.1 7.6 100 صمون  .3
 0.5608 18.414 230.48 485.97 62.37 13.57 28.58 335 المجمو  الفعمي المقدم
 0.3622 12.789 226.5 496.5 68.70 12.50 27.3 335 المجمو  المحسوب

 وجبة الغداء
 0.346 5.85 116.76 145.63 20.19 2.535 10.51 150 رز  .4

 0.0811 8.11 221.67 167.59 9.82 2.86 25.63 260 مرق  .5

 0.2 2.3 31.63 288.98 57.67 3.1 7.6 100 صمون  .6
 0.6271 16.26 370.06 602.2 87.68 8.495 43.74 510 المجمو  الفعمي المقدم
 0.6647 10.37 369.58 592.78 94.75 6.22 39.45 510 المجمو  المحسوب

 وجبة العشاء
 1.28 58.17 316.19 297.19 23.67 8.398 31.73 380 لحم دجاج مرق  .7

 0.126 4.51 115.8 136.80 31.95 0 2.25 150 سمطة  .8

 0.0562 4.37 230.8 76.70 17.92 0 1.25 250 عصير  .9

 0.2 2.3 31.63 288.98 57.67 3.1 7.6 100 صمون  .10
 1.662 69.35 694.462 799.64 131.21 11.498 42.83 880 المجمو  الفعمي المقدم
 0.931 51.98 692.99 801.49 136.34 10.69 39.98 880 المجمو  المحسوب

 
 2.8499 104.024 1295 1887.8 281.26 33.563 115.15 1745 المجمو  الكمي المقدم

 1.9579 75.139 1289 1890.8 299.79 29.41 106.73 1745 المجمو  الكمي المحسوب
 700 1000 2700 584 32.5 30 46 داء السكري الكميات الموصى بها
 -697.15 -895.97 -1405 +1303.8 +248.76 + 3.56 + 69 داء السكري الفرق عن القياسي

 اةعداد الميكروبية الكمية ت  الوجبات الم دمة لممر   الراقديف ت  مست    ص ا الديف العاـ .
 

اةعػداد الميكروبيػة الكميػة )وحػد  تكػويف مسػتعمر  / غػـ( تػ  اف مستو  
وجبػػػػات اةغذيػػػػة الم دمػػػػة الػػػػ  مر ػػػػ  السػػػػكر  وال مػػػػم الراقػػػػديف تػػػػ  

 .(7)يـو قد و حها الجدوؿ  61مست    ص ا الديف العاـ لمد  
تبيف مف الدتػاةد اف عيدػات وجبػات الغػذاء الم دمػة مػف اةتطػار والغػداء 

وثػػػة بػػػأدواع اةحيػػػاء المجهريػػػة المختم ػػػة وقػػػد والع ػػػاء كادػػػت جميعهػػػا مم
ا ارت اةعداد الكمية لمميكروبات ت  تمػو  مكودػات وجبػة اةتطػار مػف 

  020، 061، 001البػػػيض والحميػػػم والصػػػموف بأعػػػداد ميكروبيػػػة كميػػػة 
/ غػـ عمػ  التػوال  وكادػت اةعػداد الكميػة (CFU وحد  تكويف مستعمر )

 062، 62لمػػرؽ والصػػموف عدػػد تػػ  مكودػػات وجبػػة الغػػداء مػػف الػػرز وا
/ غػـ عمػ  التػوال  امػا مكودػات وجبػة الع ػاء مػف لحػـ CFU لػو 062،

 7، 007، 072دجاا والسػمطة والعصػير والصػموف قػد تموثػت باألعػداد 
/ غػػػـ عمػػػ  التػػػوال . كػػػذلؾ كػػػاف التمػػػو  حاصػػػ  مػػػف CFUلػػػو  766،

والم ػار ادواع البكتريا المعوية لعيدات كؿ مػف اةتطػار والغػداء والع ػاء 
/ غػـ CFUلػو   26، 062،  22اليها ت  اع ي عدػد اعػداد كميػة مدهػا 

/ غػػػـ عمػػػ  CFUلػػػو  007،  20، 00عمػػ  التػػػوال   لوجبػػػة اةتطػػػار و

، صػػػػ ر  20، 22التػػػوال  لوجبػػػػة الغػػػداء ومكودػػػػات وجبػػػة الع ػػػػاء عدػػػد 
/ غػـ عمػ  التػوال . كمػا لػوحظ تمػو  الوجبػات الغذاةيػػة CFUلػو  077،

والمذكور  اد ا  بأدواع بكتريا المكػورات العد وديػة تكادػت  الم دمة لممر  
/ غػػػػـ عمػػػػ  CFUلػػػػو  72،  62، 10اةعػػػػداد الكميػػػػة لوجبػػػػة اةتطػػػػار 

/ غػػـ عمػػػ  التػػوال  لوجبػػػة الغػػداء امػػػا CFUلػػػو  61، 16، .التػػوال  و 
/ غػػػـ CFUلػػػو  17،صػػػ ر ،  .0، 76وجبػػػة الع ػػػاء ت ػػػد كادػػػت عدػػػد 

  بػػػػأدواع ال طريػػػػات لموجبػػػػات عمػػػػ  التػػػػوال  .كمػػػػا كػػػػاف التمػػػػو  حاصػػػػ
/ CFUلػو  001،  776،  062الث   الم ار اليها ألعػداد كميػة عدػد 

 60غػـ عمػ  التػوال  لوجبػػة اةتطػار ،تػ  حػيف وجبػػة الغػداء كادػت عدػػد 
لػػو  010،  66، .1، 017/ غػػـ عمػػ  التػػوال  وCFUلػػو  076،  61،

CFU. لميكروبيػة اف اةعػداد ا/ غـ عم  التوال  لمكودات وجبػة الع ػاء
الم ار اليهػا تػ  الدتػاةد ولجميػا المكودػات  كادػت تػ  اعػداد كميػة مدهػا 
غيػػػػر مسػػػػموا بهػػػػا اعتمػػػػادا الػػػػ  جميػػػػا الموصػػػػ ات المحميػػػػة والعربيػػػػة 

اةغذيػة ةتتجػاوز والعالمية الت  ت ػير الػ  اف اةعػداد الكميػة تػ  ادػواع 
خميػػة/غـ  011خميػػة/غـ واف ةتتجػػاوز اعػػداد المعويػػة تيهػػا عػػف  0111
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كمػػا  .  [72]و  [72] .مسػػتعمرات/غـ 01ومػػف ال طريػػات اف ةتتجػػاوز 
والدراسػػة التػػ   [76] بيدػػت الدراسػػات السػػاب ة حػػوؿ  ػػذا المو ػػوع مدهػػا

ف اسػػبام تمػػو  تمػػؾ المكودػػات الغذاةيػػة أ [67]و  [60] و [61]أجرا ػػا 
راجػػا الػػ  تركهػػا بعػػد الطػػبل لمػػد  طويمػػة تصػػؿ تيهػػا الػػ  درجػػات حػػرار  

يمكػػػف اف  تسػػػمح لدمػػػو الميكروبػػػات بػػػدوف اسػػػتعماؿ وسػػػاةؿ ح ػػػظ لهػػػا .
 يكوف السبم ت  حصوؿ التمو  غير السموا به مف اةحيػاء المجهريػة

بدظاتػة اةعػداد وكػذلؾ تػ   اةعتدػاءالمختم ػة الػ  حػاةت عػدـ  بادواعهػا
دوعيػػػة المػػػواد اةوليػػػة المكودػػػة ل غذيػػػة ت ػػػ  عػػػف عػػػدـ اةعتدػػػاء تػػػ  

لطػبل واةدوات المسػتعممة تػ  الطػبل وال ػاةميف تػ  عمميػة دظاتة مكػاف ا
الطػػبل ،اذ اف جميػػا  ػػذي العوامػػؿ يمكػػف اف تكػػوف مصػػدر تمػػو  لممػػواد 
الغذاةيػػػػػة المكودػػػػػة لموجبػػػػػات الغذاةيػػػػػة الم دمػػػػػة لممر ػػػػػ  الراقػػػػػدات تػػػػػ  

ات  ػػػػػت الدتػػػػػاةد مػػػػػا ماتوصػػػػػ  اليػػػػػه . [.6]و  [61] و [66]المست ػػػػػ   
حيػػػػػ  أف عػػػػػدـ الدظاتػػػػػة تػػػػػ  ت ػػػػػديـ األغذيػػػػػة أو مراعػػػػػا   [72]و  [60]

تمػػػو  مسػػػببات األمػػػراض الداتجػػػة عػػػف الدظاتػػػة العامػػػة يػػػؤد   ػػػذا إلػػػ  
تعػػرض الطعػػاـ لمح ػػرات وال ػػوارض عمػػ  اخػػت ؼ أدواعهػػا والتػػ  تد ػػؿ 

ف احدسػػػاف بحاجػػػه إلػػػ  تدػػػاوؿ األغذيػػػة الم يػػػد  يػػػر  الباحػػػ  أالبكتريػػػا 
ة تمػػػػػدي بالعداصػػػػػر الرةيسػػػػػية التػػػػػ  والداتعػػػػػة لجسػػػػػمه، حيػػػػػ  إف األغذيػػػػػ

يحتاجهػػػػػا الجسػػػػػـ لمب ػػػػػاء عمػػػػػ  قيػػػػػد الحيػػػػػا  وامػػػػػت ؾ ال ػػػػػدر  عمػػػػػ  أداء 
المهمات والوجبات المطموبة مده عم  أكمؿ وجه وحتػ  يسػت يد احدسػاف 

تجعػؿ احدسػاف  مف  ذا الغذاء ةبد إف تتوتر تيػه ال ػروط الصػحية التػ 
عػػػػد الدظاتػػػػة ال خصػػػػية .ا ػػػػاتة الػػػػ  مراعػػػػا  قوا قػػػػادر عمػػػػ  اسػػػػته كه

ومراعػػا  دظاتػػة البيةػػة تػػ  المست ػػ   ودظاتػػة اةيػػد  وم ػػابض اةبػػوام 
وال ػػػػػبابيؾ ومسػػػػػتمزمات اسػػػػػر  المػػػػػريض وتع ػػػػػيـ اةدوات والمسػػػػػتمزمات 

وغير ػػػػا. وكػػػػؿ تمػػػػاس مػػػػا  ػػػػذي اةسػػػػطح والجػػػػدراف واةدوات الجراحيػػػػة 
 مػو  غيػر الم بػوؿ وكػؿ مػاذكر يػؤد  الػ  وصػوؿ الميكروبػاتيسبم الت

 المموثة ال  اةغذية وبالتال  لمري ات السكر  .
 

 .االعداد الميكروبية المموثة النوا  االغذية المكونة لوجبات المرضى الراقدات في مستشفى صالح الدين العام  2مجدول 
 العدد الكمي العينة ت

10م×
-6  

 البكتريا المعوية
10م×

-6  
 العنقوديةالمكورات 
10م×

-6  
 الفطريات

10م×
6   

 وجبة االفطار
 138 46 78 110 بيض  .1
 223 98 198 130 حميب  .2
 110 27 89 186 صمون  .3

 وجبة الغداء
 91 5 66 97 رز  .4
 90 43 81 198 مرق  .5
 123 34 112 198 صمون  .6

 وجبة العشاء
 102 29 87 127 لحم دجاج مرق  .7

 45 15 81 162 سمطة  .8
 39 0 0 2 عصير  .9

 141 42 122 233 صمون  .10
 

 رالمصاد
ت يػػػيـ الحالػػػة التغذويػػػة لػػػد   (.7102) فاطماااة فاااائق جمعاااة حماااد, .0

)مجمػػػا الجادريػػػة(  طمبػػػة وطالبػػػات اةقسػػػاـ الداخميػػػة تػػػ  جامعػػػة بغػػػداد
والجامعػػػة المستدصػػػرية .جامعػػػة بغػػػداد ،قسػػػـ اةقتصػػػاد المدزلػػػ  ،مجمػػػة 
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ed. Boston: McGraw-Hill Publishing Company. 
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( 7100.) عطيااة ,محمااد عااادل احمااد ن عبااد النبااي ,وائاال محمااد .06
ت يػػػػيـ الوجبػػػػات الغذاةيػػػػة الم دمػػػػة لممر ػػػػ  بمست ػػػػ   المديػػػػا الجػػػػامع  
:بػالتطبيؽ عمػ  مر ػ  السػكر  وال مػم وال  ػؿ الكمػو  والكبػد . جامعػػة 

 (.7/0ال يـو ،مجمة كمية السياحة وال دادؽ ،المجمد العا ر ،العدد )

( "األطعمػػػػػة والتغذيػػػػػة: تػػػػػ  المدػػػػػازؿ .066،) دوماااااة مصاااااطفى و .71
 20والمطاعـ"، الطبعة األول ،المكتبة اةكاديميػة ،مصػر،   وال دادؽ 

 ،026-020. 
( التغذيػػػػة وقػػػػواةـ الطعػػػػاـ ،مكتبػػػػة 7112، ) هالااااة حساااان لساااايد ,ا .70

  .710بستاف المعرتة ،ال ا ر  )مصر( ،  

إدار  وتخطػػيط الوجبػػات"، مكتبػػة  ،" 2006بركااات وعبااد الجمياال, م .77
 12 – 13.  ،)بستاف المعرتة، ك ر الدوار )مصر

التغذيػػػػة العالجيػػػػػة"،  ،( "2015عويضااااة, عصاااااام باااان حسااااان, م  .76
الطبعػػػػػػة األولػػػػػػػ ، دار العبيكػػػػػػػاف لمد ػػػػػػػر، الريػػػػػػػاض )المممكػػػػػػػة العربيػػػػػػػة 

 ..06-061، 06السعودية(،   

( سمسػػمة التغذيػػة تػػ  الصػػحة والمػػرض: 7111،) قناااوي والشااريف .71
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Abstract 
The study carried out from September - 2017 to October - 2017 in laboratories of food science department in 

agriculture collage, educational hospital and agriculture directorate of Salah al-din in tikrit city. Aimed to 

evaluate the food meal; which catering to the diabetic who stayed in Salah al-din hospital in Tikrit, To evaluation 

the essential elements that formed it and compared with a standard food demand. and to detect the total account 

of microbes, Enterobacteriaceae, Staphylococcus and fungi that contaminated the food in patient's meal. 

the results showed the diabetic patients' number were 10 patients at aged between 28-41 years with weight 60-72 

kg. the amount and content of food elements were differ from the standard parameters that recommended to 

diabetics; whereas the protein amount (69) gm;the  lipid was(3.56) gm ; carbohydrates( 248.76) gm. as well as 

the increase happened in amount of energy about (1303.8) k.cal while; there was a decreasing in; water amount 

about (1404.99) ml; calcium (895.97) mg ; phosphor (697.15) mg . 

In addition to above the food meal that catering to stayed patients in hospital; at breakfast, lunch and dinner were 

contaminated with  microbes, Enterobacteriaceae and staphylococcus, and with fungal accounts in levels highest 

thaw a limited level in food types so it's considered a non-allowed edible by men's. 

 


