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 عمة والمشروبات وعالقتھا بانتشار): المواد الحافظة الكیمیائیة التي تستخدم في حفظ األط2مشروع (
  األمراض السرطانیة بین أفراد المجتمع المصري

  
  الطالب المشاركون بالبحث:

  
 بطرس  إبراھیم ھاني  مارینا - 1
 غیث الرحمن عبد لبیب عالء باسم - 2
 متولى مرسى المحسن عبد محمد  سارة - 3
 إسماعیل   محمد ھشام  نداء - 4
  رستم على محمد الحمید عبد مصطفى مؤنس - 5

  :ملخص المشروع

كما تستخدم التخزین وإطالة مدة صالحیتھ،  تستخدم المواد الحافظة الكیمیائیة لحفظ العدید من المواد الغذائیة وذلك بغرض

 یة المختلفةالسرطان لإلصابة باألمراضالتعرض  إمكانیةولكن مدي  تعزیز اللون والنكھة، والملمس.ل أیضاالمواد الكیمیائیة 

  .لدى أفراد المجتمعھو مجال اھتمام 

دراسة العالقة بین استخدام بعض المواد الحافظة الكیمیائیة في األغذیة المصنعة  المیداني الي المشروع ھذادف لذلك یھ

زیادة إلي  كما یھدف ھذا المشروعع المصري، المجتم أفراد السرطانیة بین وانتشار أنواع مختلفة من األوراموالمشروبات 

  .ومدى خطورتھا اآلثار الجانبیة للمواد الحافظةوتعریفھم بالمجتمع  أفرادالصحي لدي  وعيال

من خالل الدراسة العلیمة التي حصلوا علیھا بالكلیة الستخدامھ في  من قبل الطالبفائقة بعنایة  شامل تم تصمیم استبیان وقد

والمراكز الصحیة المختلفة،  توجھ الطالب إلى المستشفیاتول علي المعلومات من الجھات الطبیة وقد عمل البحث والحص

في المشروع وقام كل ، وقام جمیع طالب الفرقة األولي بالمشاركة األسواق والمدارس وغیرھا من األماكن العامةوكذلك إلي 

في المستشفیات  السرطان مرضى مقابالت مختلفة مع  أربع إجراءنسخ من االستبیان وتم  أربعةباستخدام عدد  طالب

المستقبل، بعض المستشفیات والعیادات  أیاديجمال عبد الناصر، معھد البحوث الطبیة، مركز  مستشفى(مستشفي المیرى، 

 فراد من األمقابلة عدد  إليبالقاھرة، مركز األورام بطنطا، ودمنھور)  باإلضافة  األطفالالخاصة، مستشفى سرطان 

  .من الجمھوراألصحاء 

وقد تم جمع (محافظة البحیرة ، والغربیة والقاھرة)  أخريومحافظات  اإلسكندریةوشملت المقابالت أماكن متعددة داخل  

  .واستجالء النتائج البیانات وتحلیلھا إحصائیا
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  :بعد تحلیلھا ما یليأظھرت النتائج 

  في المجتمع% 41  المصابین باألورام السرطانیة أكثر من عدد الرجال %59 المصابین باألورام السرطانیة اإلناثعدد. 
 73 أفراد نسبة عالیة من % منھم یتناولون لحوم مصنعة ، كما أن 67% من مرضي السرطان یتناولون أغذیة معلبة ، و

 .الدجاج مرق المجتمع یتناولون
 ومطالبتھم  ،الكیمیائیة المختلفة التي تسبب األورام السرطانیة ةالمواد الحافظ عدم وجود وعي كافیا لدى أفراد المجتمع بأنواع

معرفة المزید من المعلومات في األطعمة والمشروبات ل المواد الحافظة استخدامات عن توعیة لعامة الناس برامجبوجود 

 .انتشار األمراض السرطانیة وكیفیة الوقایة منھاحول أسباب 
 


