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 تعريف النحافة
 

النحافة هى نقص الوزن عن المعدل الطبيعى قليال أو •

 كثيرا

 اذا كان الشخص خامال بليدا مريضا ونحيفا•

أما اذا كان الشخص نشيطا ومتحركا وحيويا فال خوف •

 عليه 

 تشخيص النحافة•

 اذا نقص عن الوزن المثالى للبالغين : الوزن•

 18.5> عندما تكون مؤشر كتلة الجسم •

 



 أسباب النحافة 

 هناك أسباب عديدة للنحافة

عادات غذائية خاطئة مكتسبة منذ الطفولة مثل كره  -1
 بعض المأكوالت

نقص الوعى الغذائى ونقص المعلومات الغذائية أو -2
الظروف االقتصادية فيجب تنظيم الوجبات وعدم اهمال 

 .أى وجبة

 .أسباب وراثية فاألسرة كلها نحفاء-3

اتباع انظمة غذائية خاطئة لتخفيف الوزن فى السمنة -4
واالستمرار بها الى حد الوصول الى النحافة ومن ثم عدم 

 .  القدرة على استرجاع الوزن الطبيعى

 



 ,االصابة ببعض االمراض العضوية مثل  -5

 .فرط افراز الغدة الدرقية-

 .فقر الدم الشديد -

بعض أمراض الجهاز الهضمى التى تمنع امتصاص الطعام 
 .المهضوم أو سوء الهضم

 .االصابة ببعض األورام أو كنتيجة لعالجها

 .االصابة بالبول السكرى أو الطفيليات والديدان

األمراض النفسية مثل االكتئاب الشديد والهوس الذى يجعل المصاب 
 .    ال يشعر بالجوع



 أعراض النحافة

 الوجه الشاحب -

 الهاالت السوداء حول العين -

 جفاف الجلد -

 سقوط الشعر-

 الصداع والدوخة أو سوء التغذية

 مشاكل هرمونية

بعض األمراض العضوية والنفسية فال يمكن للشخص المتوتر والقلق 
والعصبى من زيادة وزنه اال اذا تغلب على المشاكل النفسية 

والتخلص من التوتر والعصبية واعطاء جسده حقا من الراحة 
 واالستجمام فالراحة الجسدية والنفسية هى اساس العالج



 النصائح

قبل العالج من الضرورى أن يستشير المصاب بالنحافة •

طبيبا الستبعاد أمراض الجهاز الهضمى التى قد تسبب 

عدم امتصاص المواد الغذائية أو الغدد الهرمونية للوقوف 

ومراجعة .على نشاط الغدة النخامية  أو الغدة الدرقية

اخصائى التغذية ليتأكد من انه ال يشكو نقصا فى 

المغذيات األساسية وذلك عن طريق التحاليل المخبرية 

 لمعرفة أسباب النحافة وعالجها



 عالج النحافة

من الصعب على النحيف زيادة وزنه مقارنة بالشخص العادى أو •

ذى الوزن الزائد وذلك يرجع للجينات الوراثية أو زيادة نسبة 

أو ألنه يمتلك عددا أقل من الخاليا , األيض أو حرق الغذاء لديه

الدهنية  أو بسبب زيادة طوله أو ألنه ببساطة غير حريص على 

 .األكل ولذلك البد من العمل المستمر وعدم الملل من المحاوالت

يجب استشارة الطبيب للتأكد من عدم وجود أمراض مسببة •

المصاب بفقر الدم يجب معرفة السبب .للنحافة ومن ثم عالجها

وعالجه مثل أعطاء الطفل الحديد مثال أما اذا كان بسبب النزيف 

 .أثناء الدورة الشهرية فالعالج من قبل طبيب النساء والوالدة



وكذلك بالنسبة للمصاب بفرط الغدة الدرقية فهو بحاجة •

الى تحليل مستوى الهرمونات بالدم ثم العالج المناسب 

 .لتثبيط الهرمون المرتفع

بعد التأكد من سالمة النحيف من األمراض العضوية •

والجسدية يأتى الدور العالجى للتغذية والتمارين 

 .الرياضية المنتظمة للوصول الى الوزن الطبيعى



 -:  كبار السن والنحافة

من الفئات العمرية التي تعاني من النحافة، كبار السن الذين لديهم •
 .حاجتهم الخاصة في الطعام والدواء

وقد يزداد التركيز على مثل هذه الحاالت وتولى المزيد من األهمية  •
 .إذا كان كبير السن يعاني من سوء في التغذية

وكما هو معروف فإن الكثير من األمراض تظهر مع التقدم بالعمر،  •
وخصوًصا األمراض المزمنة، كالسكري من النوع الثاني، وارتفاع 

 .ضغط الدم، وارتفاع الكولسترول، وأمراض القلب

ويحتاج كبار السن إلى عناية خاصة، واختيار مناسب للغذاء، حتى  •
وإن لم يعانوا من االمراض السابقة الذكر، فهم معرضون لإلصابة بها 

وقد يربط البعض بين هذه األمراض والبدانة، إال انها قد . بشكل اكبر
 .  تظهر كذلك عند النحفاء



 -:  كبار السن والنحافة

البد ان يكون الغذاء مناسبا لكبار السن الذي اليعانون من •

االمراض، محتويا على قدر كافي من السعرات الحرارية، 

سعرة حرارية لكل كيلو غرام، واليزيد كثيرا  25-30

 .  بالنسبة للنحفاء

والبد ان يراعى اختيار الطعام المناسب، والذي اليؤثر على •

االمراض الموجودة في الجسم اصال ، واليساهم في حدوث 

االمراض، ومن اهم صفات الغذاء، هو احتواءه على مواد 

تحافظ على الكتلة العضلية التي قد تتراجع مع التقدم بالعمر، 

 .  خصوصا مع ظهور بعض االمراض، وقلة النشاط البدني

 



مراض والنحافة
 
 -:  ال

البد اوال قبل عالج النحافة عند بعض المرضى المصابين بامراض •

اخرى ، من عالج االمراض التي قد تؤثر في النحافة من خالل 

تأثيرها على الشهية او على قدرة الجسم على خزن الدهون او التي 

 .تؤثر على وظائف الجسم

الن الطعام او العالج باالدوية او االعشاب لن يكون مجديا بشكل  •

 .كبير

بعد ذلك سيضع الطبـيـب برنامج غذائي وعالجي خاص لكل مرض،  •

يتضمن المواد الغذائية االساسية التي تلبي حاجة الجسم ، وكمية 

السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم يوميا، مع تجنب بعض المواد 

 .في الطعام التي قد تؤدي الى تفاقم المرض االصلي



 -:المراض الناتجة عن النحافة 

   :مرض السكري من النوع االول•
يحتاج مثل هؤالء المرضى الى اغذية مناسبة لحالتهم ، في اوقات     

محددة يوميا، تحتوي على البروتينات ، وكمية مناسبة من الدهون 
من السعرات الحرارية المخصصة يوميا، ويفضل %  30التتجاوزن 

وكمية جيدة من االلياف . ان يكون معضمها من الدهون غيرالمشبعة
التي يتم الحصول عليها من الحبوب والخضراوات والفواكه، والتي 

تعمل على تقليل الشعور بالجوع وتمنع االمساك ، وتقلل من امتصاص 
 .  ومن الضروري جدا االبتعاد عن السكريات. الكاربوهيدرات االخرى 

 
 
 



 -:المراض الناتجة عن النحافة 

 :مرض الغدة الدرقية•
يحتاج المريض بهذا النوع من االمراض الى اغذية ذات سعرات حرارية عالية جدا     

 .  ، المداد الجسم بالطاقة، ولتقليل شدة التعب واالرهاق
 

اما بالنسبة لالمراض االخرى، فالبد من مراعاة اختيار االطعمة المغذية، التي 
تزود الجسم بالسعرات الحرارية الكافية والمواد االساسية، حتى وان كانت الوجبات 

صغيرة، حتى التؤثر على حالة المريض في حالة رفضه او امتناعه عن تناولها، 
كما هو الحال في مرض فقدان الشهية العصبي واالمراض النفسية االخرى، لحين 

 .  عالج االمراض المسببة للنحافة
 
 
 



 -: النـــحافـة والمجــاعـة

من المؤكد ان معظمنا قد رأى من خالل شاشات التلفزيون مناظر االصابة •
 .  بالمجاعة التي تصيب االطفال والنساء في بعض البلدان التي تمر بالمجاعات

الضعف الذي يصيب مثل هؤالء االشخاص اليمكن اطالق تسمية نحافة عليه، •
الن مثل هؤالء االشخاص يفتقدون الى الغذاء ، ويمرون بحالة من االنقطاع شبه 

 .الكامل عن الغذاء او المواد المغذية، ولفترة طويلة

اال ان هذا الضعف الشديد يمثل في نظر بعض المختصين شكال متقدما من  •
النحافة، اي ان الشخص لو استمر لفترة طويلة من الزمن بدون تغذية مناسبة ، 

مشتملة على االساسيات من بروتينات وكاربوهيدرات ودهون وفيتامينات 
ومعادن، بسبب انعدام الشهية مثال، فقد تظهر عليهم اعراض مشابه لما يعاني 

منها الذين يمرون بالمجاعة، ليس بالشكل الخارجي للجسم، انما بوظائف اعضاء 
 . الجسم المختلفة



 -: الـعـــــــــالج 

البد في البدء ان تكون لدى المعالجين القدرة على التميز ، ومعرفة •
سبب النحافة، هل هو سبب مرضي يتطلب العالج؟، او يمكن العالج 

منه خالل فترة عالج النحافة؟، او عالجه مرتبطا ايضا بعالج 
وعلى العموم فالبد من تقدير حالة المريض، ومحاولة . النحافة؟

 . معالجته بطريقة صحيحة من دون التأثير على مرضه االصلي

اذا كان السبب يتعلق بفقدان الشهية، فالبد من ايجاد السبب، والعمل •
 .  على حل هذه المشكلة

 

اما اذا كان سبب النحافة غير مرضي ، والشهية جيدة ، فهناك انظمة •
غذائية يمكن اتباعها ، او يمكن بعد االطالع وسؤال المختصين من 

 . وضع نظام غذائي خاص
 
 



 -:  الشـهيـة والـــوزن 

يمثل فقدان الشهية احدى اهم العقبات لزيادة الوزن، والتي يواجهها الكثير ممن •
يعانون من النحافة ، فتجدهم بدون شهية، على الرغم من توفر انواع االغذية 

امامهم، وقد يكون هذا االمر وراثيا، او مكتسبا نتيجة التعرض لمرض معين، او 
 .  نفسيا ، او نتيجة استعمال دواء معين

هناك تفسير علمي لفقدان الشهية ، يركز على وجود مركزان في الدماغ مسؤالن •
عن السيطرة على الشهية لتناول الطعام ، مركز الشبع وهو المسؤول عن 
كما . االحساس بالشبع ، ومركز الجوع ، وهو المسؤول عن االحساس بالجوع 

يوجد بالدماغ مركز اخر مسؤول عن االنفعاالت ، وعند التعرض للضغوط النفسية 
والعصبية ، يستثار هذا المركز ، ويؤثر بدوره على مركز الشبع ، او مركز الجوع 

كذلك يؤثر هذا المركز على نشاط الغدد . ، فيشعر الشخص بالشبع او الجوع 
 .  الصماء ، مما قد يؤدي الى حدوث نقص في الشهية والوزن

 
علما ان اول خطوات عالج النحافة البد ان يتم عبر تحسين الشهية، فالبد من 

واذا لم يكن هناك سبب مرضي . التعرف على اسباب فقدانها ، ومحاولة عالجها
 . لذلك، فهناك بعض المواد الطبيعية والدوائية التي تعطى لتقوية الشهية



 -:  المنتجات الطبيعية وزيادة الوزن 
هناك العديد من االعـشاب والمواد الطبيعية المستعملة لزيادة الشهية، يمكن خلط هذه •

ويستعمل في مجتمعنا العربي الكثير من هذه المواد منذ . االعشاب او تناولها مباشرة
 .القدم ، وما زالت مستعملة ، بعد ان اجريت عليها بعض الدراسات

 

 (.Fennel)من هذه االعشاب الحلبة واليانسون والقرفة والزنجبيل والشومر  •

 

كما ان هناك مواد اخرى يمكن تناولها بشكل يومي مثل بعض االنزيمات الهاضمة،  •
التي تساعد في عملية الهضم، وتحسن من امتصاص المواد الغذائية ، مثل انزيمات 

البابايا وانزيمات االناناس وانزيمات اخرى مثل الببسين والتريبسين والبنكرياتين 
 .واالميالز

 

، وهي من البكتريا (Acidophilus)كذلك الحال مع تناول بكتريا االسيدوفيلس  •
النافعة التي تستوطن البطانة الداخلية ألمعاء االنسان، وتحسن من عملية امتصاص 

 .  بعض المواد الغذائية

 

كما يمكن تناول االحماض االمينية، والتي تعمل على زيادة امتصاص وتوفر مثل هذه •
  المواد في الجسم



 -:  الفيتامينات والمعادن والنحافة

ففقر الدم . كما ذكرنا سابقا، يمكن ان ترتبط بعض االمراض والمشاكل مع النحافة •
، او حامض الفوليك ، وبعض  12يمكن ان ينتج نتيجة نقص الحديد، او فيتامين ب 

 .المعادن والفيتامينات المساعدة 

   

كذلك الحال لقلة المناعة ، حيث يمكن ان يساعد فيتامين سي والزنك على تقوية •
 المناعة بشكل كبير

باالضافة الى بقية الفيتامينات والمعادن ، التي تقوي االعصاب وتقلل من التوتر والقلق •
وتحد من التعب واالرهاق كمجموعة فيتامين ب ، والزنك ، وامالح المغنيسيوم 

والكالسيوم ، وتساعد في الحد من تساقط الشعر وجفاف البشرة الذي يمكن ان يكون 
 .مرافقا للنحافة ، وتفتح الشهية وتحسن عملية الهضم 

 

لذلك ينصح النحفاء عادة بتناول بعض االطعمة الغنية بمثل هذه الفيتامينات والمعادن  •
، وخصوصا من كان سبب النحافة لديهم هو التوتر والعصبية ، ومن هذه االغذية 

 .  التمر والخس والشكوالته والتين واللحم والقمح والحليب ومنتجاته والعسل
 
 
 



 -:  الرياضة والنحافة
قد يتصور البعض ان الرياضة هي للبدناء فقط ، او لمن يريد المحافظة على •

 .وزنه ، اال ان الرياضة تمثل عالجا للنحفاء ايضا 

صحيح انها تحتاج الى مجهود وتستهلك بعض السعرات الحرارية  •

فالرياضة . المخزونة في الجسم ، اال انها تعود بفائدة كبيرة على الجسم 

تحسن من الشهية ، وتزيد من النشاط العضلي وبناء العضالت ، وتقوي 

الدورة الدمـوية وتنشط الجسم ، وتحسن الحالة النفسية للشخص ، باالضافة 

 .الى فوائد اخرى 

اال ان ليس كل الرياضات مناسبة للذين يعانون من النحافة ، فهم في االصل  •

يتعبون بسرعة ، لذلك فالبد من رياضة مناسبة كالمشي او الجري او 

السباحة ، ولفترات محددة ، مع شرب كمية كافية من الماء ، وتناول بعض 

السكريات قبل بدء الرياضة ، وعدم مارسة الرياضة بدون وجبة طعام قبلها 

 . بساعة على االقل ، كما البد من اختيار مكان مناسب للرياضة



 -:  تنظيم الطعام وزيادة الوزن 

 .تمثل عملية تنظيم الطعام احدى اهم الخطوات في عالج النحافة •

فأغلب من يعانون من النحافة لديهم مشاكل في االكل تتراوح بين فقدان  •
الشهية ، والمشاكل الهضمية ، ومشاكل اخرى تتعلق بتظيم اوقات وكمية 

 .ونوعية الطعام 

لذلك عند بدء اي برنامج لزيادة الوزن البد ان يكون هناك تنظيم لعدد  •
الوجبات واوقاتها ، ونوعية الغذاء وكميته ، يراعى فيه حالة المريض الصحية 

 .والنفسية ، وتقبله لهذا النظام ، وحثه على االلتزام به 

هناك برامج غذائية خاصة للذين يعانون من النحافة ، باالضافة الى تغيرات  •
محددة في نمط حياتهم ، البد ان يرتبوا حياتهم للسير وفقها، من اجل ان 

يستطيع جسمهم زيادة مخزونه من المواد الغذائية، التي تتشكل داخل الجسم 
 . بشكل شحوم وعضالت وعظام

باالضافة الى ذلك فهناك اخطاء قد يقع بها البعض ، متخيلين ان ذلك يزيد من •
وزنهم ، والذي ينقلب في بعض االحيان الى خطر يهدد حياتهم، او ينعكس 

 .  سلبيا ويؤدي الى انخفاض الوزن



 -:  الطعام وزيادة الوزن تنظيمطرق 

ضع برنامج واقعي ، وتعرف على طبيعة جسمك ، واستشر مختص فيما لو كان . -1•
 .هناك اي مرض ، وليكن البرنامج بالتدرج، وليس مرة واحدة

   
وجبات ، تحتوي على عدد  5تناول عدد اكبر من الوجبات يوميا ، ليكن مثال . -2

كبير من السعرات الحرارية ، اكثر من الحاجة اليومية ، حتى وان كانت اصغر حجما 
 .  مع ضرورة تثبيت مواعيد الوجبات وعدم الشعور بالجوع. 

 
تناول مواد ذات سعرات حرارية عالية ، وبكميات كافية ، ويفضل ان تكون  -3

طبيعية غير مصنعة ، وان تتضمن هذه الوجبات المواد الغذائية االساسية التي يحتاجها 
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 .  والتمر والبطيخ والمانكو والموز
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 -:  طرق خاطئة في زيادة الوزن 

لزيادة الوزن ، قد تؤدي الى االصابة بعواقب  خاطئةيتبع العديد من الناس طرق •
 :   من هذه الطرق الخاطئة. واضرار يمكن ان تهدد الحياة

 
تناول كمية كبيرة من الطعام في وجبة واحدة والوصول الى حد التخمة، مما قد يؤدي  .1

 . الى عسر الهضم، وضياع الشهية
تناول مواد مختلفة وغريبة في بعض االحيان، بحجة انها تزيد من الشهية، من دون  .2

كما هو الحال عند تناول الهرمونات وبعض . معرفة تأثيرها على الجسم، وما هي مكوناتها
 .  انواع االعشاب كاالعشاب الصينية التي زاد انتشراها مع عدم معرفة مكوناتها

التركيز على انواع معينة من االغذية كالدهون وبكميات كبيرة، والتي قد تسبب مع  .3
الزمن في حصول مشاكل مرضية تتعلق بالشرايين، باالضافة الى تحميل الجهاز الهضمي 

 .  عبئا اضافيا قد يؤدي الى احداث خلل في عمله
عدم ممارسة الرياضة، بحجة ان الرياضة قد تستهلك السعرات الحرارية والدهون  .4

 . المخزونة في الجسم
اتباع انظمة غذائية وصحية خاطئة، والتي تؤدي في احيان كثيرة الى مشاكل صحية  .5

  .تتعلق بشكل كبير بالجهاز الهضمي
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 -:  ال

تستخدم ادوية مختلفة في هذا المجال، بعضها ذات تأثير غير مباشر ، •
يستعمل لعالج امراض اخرى غير فقدان الشهية، وبعضها االخر ذات 

تأثير مباشر لزيادة الشهية، تكون ذات تأثيرات جانبية خطيرة اذا 
اال ان ذلك اليعفي من كونها ذات تأثيرات . استعلمت بطريقة خاطئة

لذلك البد من الحذر عند استعمال، حتى اليعود االمر بتأثيرات . جانبية
 .  غير مرغوبة

 

من االدوية المنتشرة في الصيدليات والتي توصف احيانا لعالج فقدان •
الشهية، احد مضادات الهستامين، المستخدمة لعالج الشقيق، اال ان من 
خواصه االخرى فتح الشهية ، لذلك يوصف احيانا كمقوي للشهية، اال 

انه يسبب بعض االثار الجانبية منها النعاس واالمساك، وقد يسبب 
، وقد يكون له مفعوال معاكس لدى البعض ويسبب .خفقان في القلب

   .انخفاضا في الشهية



دوية وزيادة الوزن 
 
 -:  ال

عبارة عن مجموعة انزيمات هاضمة وفيتامينات ،  :ادوية اخرى•

تعمل هذه التركيبة على زيادة الشهية . 12، وب 6، وب 1وخصوصا فيتامين ب 
 ، 

باالضافة الى انواع اخرى اليتم وصفها اال تحت اشراف ومتابعة طبية مباشرة •
كما هو الحال في عالج انقطاع الشهية التي تمثل . ولحاالت مرضية خاصة 

خطرا على حياة االنسان، مثلما يحصل عند العالج الكيميائي ، حيث يستعمل دواء 
حيث انه يعمل على احد . يعمل على منع الغثيان والتقيء، وبالتالي يحسن الشهية 

وهذا الدواء مستخرج من نبتة القنب، التي . مستقبالت النواقل العصبية في الدماغ 
 .  يستخرج منها احد العقاقير المخدرة

كما ان هناك العديد من االدوية الهرمونية التي تستعمل لعالج مرض فقدان الشهية •
 العصبي 

 



دوية وزيادة الوزن 
 
 -:  ال

كما قد يلجأ بعض االطباء الى استعمال االنسولين لزيادة الوزن، والذي البد ان يكون •
تحت اشراف طبي، الن اي خطأ في هذا المجال يحتمل الكثير من المشاكل، واولها 

واالنسولين هو هرمون طبيعي يصنعه الجسم من . هبوط في معدل السكر في الدم
 .  خالل غدة البنكرياس 

هناك عدة اليات عمل لالنسولين يعتمد عليها االطباء للحصول على زيادة في الوزن •
منها زيادة االحساس بالجوع ، اي فتح الشهية ، عن طريق تقليل مستوى سكر 

الكلوكوز بالدم، من خالل زيادة استهالكه من قبل خاليا الجسم، فينبه مركز الجوع في 
الدماغ ، باالضافة الى زيادة افراز العصارة المعدية، والحركة الدودية ، فالمساعدة 

 .على الهضم ، وبالتالي عالج انسداد الشهية 

كما ان االنسولين يعمل على زيادة تخزين سكر الكلوكوز على هيئة دهون ، وبالتالي  •
زيادة الوزن، وتقليل تكسر وتحلل البروتينات في الجسم، وبالتالي المحافظة على نمو 

 . االنسجة العضلية والخاليا

من الوصول الى ( Tryptophan)باالضافة الى مساعدة الحامض االميني تربتوفان •
الدماغ، وهذا الحامض االميني مهم جدا في صناعة الناقل العصبي السيروتينين، الذي 

يقلل من التوتر والقلق والعصبية ويضفي على الجسم السكينة والهدوء، ويزيد من قدرة 
  الجسم على التحمل


