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ــ ج ــ

من املعروف أن ِثمة عالقة قوية بني الطعام الذي نتناوله وصحتنا. وقد تأكد املفهوم 
من  تنتج  الصحية  الغذائية  النُّظم  بأن  التدريجي  االعتراف  من  الوظيفية  لألطعمة  الحالي 
التمثيل  ُتعدِّل األطعمة عملية  التي من خاللها  اآلليات  املغذية، ومن تحديد  تناول األطعمة 
الطعام، فإن هدفنا األول واألساسي هو الحصول على  نتناول  الغذائي والصحة. عندما 
بعض  فإن  ذلك  ومع  الوظيفية.  احتياجاتنا  ُتلبي  التي  ألجسامنا  املفيدة  الغذائية  العناصر 
مجموعات األطعمة، إضافة إلى خصائصها الغذائية تقدم خصائص أخرى للصحة، وتسمى 
هذه األنواع من األطعمة باألغذية الوظيفية التي يمكن تعريفها على أنها أي طعام له تأثير 

إيجابي على صحة الفرد، أو أدائه البدني، أو حالته العقلية، إضافة إلى قيمته الغذائية.

ُتعد األطعمة الوظيفية فئة من األطعمة التي ترتبط بعديٍد من الفوائد الصحية، فهي ال 
والتطور  النمو  وتعزز  األمراض  من  أيضًا  تحمي  بل  املغذيات فحسب،  في  النقص  ُتعوِّض 
الصحية  األطعمة  من  متنوعة  بمجموعة  االستمتاع  إلى  إضافة  الجسم،  لبناء  املناسبني 
مة في النظام الغذائي  املتكاملة، بناًء على ذلك يمكن تضمني مزيد من األطعمة الوظيفية املدعِّ
لسد أية فجوات ودعم أفضل للصحة، حيث ُتصنَّف تلك األطعمة واملواد الكيميائية الغذائية 
الفعالة بيولوجيًا إلى عدة تصنيفات من حيث املصادر الغذائية، وطبيعة التركيب الكيميائي، 

وآلية التأثير الوظيفي على جسم اإلنسان.

أنه يجب على جميع األفراد في مختلف  الجهات الصحية والعلمية املختلفة  وتوصي 
فئاتهم العمرية الحصول على احتياجاتهم الغذائية من مصادرها مع ضرورة التنوع واالعتدال 
أو  زيادة،  خطورة  تقل  وبذلك  الغذائية،  اإلضافات  تناول  على  ذلك  مفضلة  تناولها،  خالل 

نقصان العناصر الغذائية.

لتأليف  العربي  املركز  ارتأى  فقد  الوظيفية(  )األطعمة  الكتاب  هذا  موضوع  وألهمية 
وترجمة العلوم الصحية ضرورة أن يكون ضمن إصدارات سلسلة الثقافة الصحية، حيث 
يهدف هذا الكتاب إلى شرح مصطلح األطعمة الوظيفية من حيث تعريفها في بعض األقاليم 

املقـدمــة



مات التابعة لها، وأسباب انتشارها، وتصنيفها بناًء على مصدرها الغذائي،  والدول، أو املنظَّ
وآلية تأثيرها، وتأثيرها الوظيفي على جسم اإلنسان، وطبيعة تركيبها الكيميائي، أو من خالل 
تدعيمها باملغذيات الدقيقة. ويتألف من ثالثة فصول يتناول في فصله األول: تعريف األطعمة 
الوظيفية، كما يوضح لنا تصنيف األطعمة الوظيفية في فصله الثاني، وُيختتم الكتاب بفصله 

الثالث بالحديث عن سالمة تناول األطعمة الوظيفية. 

وهلل ولي التوفيق،،، 

األستاذ الدكتور/ مرزوق يوسف الغنيم
األمني العام املساعد

املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

ــ د ــ



ــ هـ ــ

• د. خالد علي املدني	

ــ سعودي الجنسية.

امللك سعود  ــ جامعة  الصيدلية  والكيمياء  الصيدلة  البكالوريوس في  ــ حاصل على درجة 
بالرياض ــ عام 1972م.

ــ حاصل على درجة املاجستير في الصحة العامة )التغذية( ــ جامعة تولني بالواليات املتحدة 
األمريكية ــ عام 1979م.

ــ جامعة تولني بأمريكا ــ  ــ حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم )التغذية العالجية( 
عام 1984م.

وذلك  )1985م(  عام  ملدة  بأمريكا  تولني  جامعة  في  الدكتوراه  بعد  ما  مرحلة  في  عمل  ــ 
للمشاركة في البحوث الجارية في مجال التخصص )التغذية(.

ــ عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للغذاء والتغذية التابعة لجامعة امللك سعود باململكة 
العربية السعودية.

اململكة  ــ  ــ جدة  العزيز  امللك عبد  البيئية، جامعة  للعلوم  السعودية  الجمعية  نائب رئيس  ــ 
العربية السعودية.

• د. غالية حمد الشمالن 	

ــ سعودية الجنسية.

 University ــ حاصلة على الدراسات العليا والدكتوراه في التغذية الطبية ــ جامعة سري ــ
of Surrey باململكة املتحدة ــ عام 2017م.

ــ عملت في جامعة سري وذلك للمشاركة في البحوث الجارية في مجال التخصص )التغذية(.

 Royal Prince ــ ــ أستراليا  ــ جامعة سدني  الفريد امللكي  ــ عملت في مستشفى األمير 
Alfred Hospital University of Sydney في مجال التغذية والسمنة ــ عام 2019م.

املؤلف فـي سطور

)

(

)
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ــ عضو الكلية األوروبية لعلوم الرياضة ــ أملانيا. 

ــ عضو جمعية التغذية ــ رابطة دراسة السمنة ــ جمعية الحمية البريطانية ــ اململكة املتحدة. 

ــ عضو الكلية األمريكية للطب الرياضي ــ الواليات املتحدة. 

ــ عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للغذاء والتغذية التابعة لجامعة امللك سعود باململكة 
العربية السعودية. 

ــ تعمل حالياً عضو هيئة تدريس في التغذية بجامعة امللك سعود ــ اململكة العربية السعودية.

ــ و ــ
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الفصل األول
مفهوم األطعمة الوظيفية 

هناك حوالي 45 نوعًا من املغذيات األساسية والضرورية للنمو واملحافظة على 
سالمة الصحة وجودتها، وتشمل هذه األنواع: املجموعات الغذائية التي تزوِّد اإلنسان 
والحركة  للنمو  الالزمة  والبروتينات(  والدهون،  )الكربوهيدرات،  مثل:  من  بالطاقة 
ومختلف العمليات الحيوية، وعلى سبيل املثال: انتظام حركة الدورة الدموية، وعملية 
التنفس، واإلخراج ... إلخ، والفيتامينات، حيث يوجد حالياً 13 نوعًا من الفيتامينات 
املعدنية  العناصر  وكذلك  الجسم،  ونمو  لبناء  أساسية  غذائية  مركبات  تعتبر  وهي 
وهي تشمل أكثر من 20 عنصراً ولها وظائف عديدة، ولكنها ال تحتوي على ُسعرات 
حرارية، وأخيراً املاء الذي ُيعد أحد املكوِّنات األساسية للخاليا حيث ُيجرى فيه جميع 
التفاعالت الحيوية، كما ُيعد عامالً مهماً لحركة الطعام وهضمه وامتصاصه، إضافة 
بات األخرى غير األساسية في الطعام. وقد كانت ُتجرى البحوث  إلى اآلالف من املركَّ
في العقود السابقة على املُغذيات األساسية، ولكن في الوقت الحالي ظهرت رغبة في 
معرفة الفوائد الصحية لهذه املواد الكيميائية املوجودة في األطعمة من غير املغذيات 
األساسية، إضافة إلى ظهور مصطلح األطعمة الوظيفية أول مرة باليابان في )ُمنتصف 
الثمانينيات من القرن املاضي(، حيث ُعرفت في ذلك الوقت بأنها األطعمة، أو أحد 

مكوناتها التي تقوم بوظيفة وقائية، أو عالجية عالوة على الوظيفة الغذائية.

ومن املعروف أن استعمال الغذاء في الوقاية أو العالج من األمراض كان شائعًا 
منذ فترة، حيث كان ذلك مبنياً على االعتقادات، أو العادات، أو الُعرف من دون قاعدة، 
أو أساس علمي، ولكن أظهرت الدراسات الوبائية والدراسات السريرية )اإلكلينيكية( 
بات الكيميائية الفّعالة بيولوجياً املوجودة في األطعمة  الحديثة األدلة لفاعلية بعض املركَّ
للوقاية والعالج من بعض األمراض، ويتم حالياً تسويق األطعمة الوظيفية لخدمة عديد 
املناعة، والصحة  الوزن، وجهاز  وتنظيم  الرياضيني،  تغذية  التطبيقات في مجال  من 

الهضمية، والتغذية السريرية )العالجية(، وصحة القلب وغيرها.
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بات الكيميائية املوجودة في األطعمة تفتقر، أو تنعدم  ومع ذلك فهناك بعض املركَّ
والدواء،  الغذاء  كتداخل  تتداخل  أو  تتعارض،  وقد  الوقائية  أو  العالجيـة،  فاعليتها 
إضافة إلى ذلك فإن اإلفراط في تناول هذه املكونات، أو استخدامها بصورة مزمنة قد 
يؤثر تأثيراً سلبياً على صحة الفرد؛ لذلك مازلنا نحتاج ملزيد من األبحاث ملعرفة التأثير 

بات على جسم اإلنسان. طويل املفعول على مدى سالمة هذه املركَّ

يعني مصطلح األطعمة الوظيفية )Functional Foods( عدة معاٍن، حيث يشمل 
باملعادن  مة  املدعَّ واألطعمة  الوظيفية،  الصحية  واألطعمة  الصحية،  األطعمة  من:  كاًل 
الطبيعية،  الصحية  واملنتجات  البديل،  والطب  الغذائية،  واملكمالت  والفيتامينات، 
واألطعمة ذات االستعماالت الخاصة بالصحة؛ ولذلك ُيعتبر تعريف األطعمة الوظيفية 
محل خالف، حيث ال يوجد إلى وقتنا الراهن تعريف محدد في معظم الدول، وذلك 
بعكس اليابان التي وضعت تعريفًا قانونياً ُيعد األول لألطعمة الوظيفية، وبغض النظر 
عن اسم األطعمة الوظيفية التي تندرج تحته، فــإن السمــة املميزة لها هــي وظيفتها 
 (US Food and الصحية. وإلى وقتنا الراهن لم تضع هيـئة الغذاء والدواء األمريكيــة
(Drug Administration, USFDA تعريـفًا محددًا لألطعمة الوظيفية، لكونها تمثل 

مصدرًا أساسيًا للعناصر الغذائية، وحصنًا ضد بعض األمراض، وسوف نذكر فيما 
يلي تعريف بعض الدول ملصطلح األطعمة الوظيفية.

أمثلة لبعض األطعمة الوظيفية.
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اليابان
تعتبر اليابان الدولة الوحيدة التي قامت بوضع برنامج لتعريف وتنظيم تداول 
األطعمة الوظيفية بطريقة مقننة، فهـناك تراخيص وأنظمة خاصة الستعماالت األطعمة 
ألغراض صحية محددة، حيث يتم وضع عـالمات الجـودة وشـارات املطابقة على املنتج 
الغذائي. وقد ظهر في اليابان اصطالح األطعمة الوظيفية في منتصف الثمانينيات من 
القرن املاضي بعد منح وزارة الصحة والعمل والخدمة االجتماعية اليابانية املوافقة 
بالصحة  الخاصة  االستعماالت  ذات  األطعمـة  ُمسمى  تحت  الوظيفية  األطعمة  على 
1991م  عام  البرنامج  بدأ  وقد   .(Food for Specified Health Uses; FOSHU)
بدراسة العالقة العلمية بني األطعمة الوظيفية واالدعاءات الصحية، كما أنه ُيلِزم ذوي 
شركات الصناعات الغذائية واملشروبات الراغبني في الحصول على املوافقة لوضع 
عالمة أطعمة ذات استعمال خاص بالصحة على املنتج الغذائي بتقديم ملخص لجميع 
يشمل  أن  ويجب  ومكوناته.  املنتج  فاعلية  عن  تقرير  إلى  إضافة  املتوفرة،  األبحاث 
في  املتوفرة  الحيوية  الكيمياء  وبحوث  الغذائي(،  )التمثيل  األيض  بحوث  امللخص 
املختبر )In Vitro(، وأيضاً البحوث التي ُتجرى على الكائن الحي )In Vivo(، مع 
إجراء بحوث عشوائية ُمحكمة على أفراد يابانيني. وقد وصل عدد األطعمة التي تمت 
املوافقة عليها لوضع عالمة أطعمة ذات استعمال خاص بالصحة على املنتج الغذائي 

باليابان عام 2010م 950 طعاماً.

الواليات املتحدة األمريكية
ُتؤكل،  التي  )الوجـبة  أنه  على  الطعام  1938م  سنـة  األمريكية  الحكومة  عرَّفت 
أو  للتشخيـص،  التي ُتستعمل  )املادة  الدواء عبارة عن  أو ُتمضغ(، وأن  أو ُتشرب، 
املكمالت  ُعرِّفت  وقـد  األعراض(.  من  التخفيف  أو  الشفاء،  أو  العـالج،  أو  الوقايـة، 
الغذائية سنة 1994م على أنها املنتج ــ ما عدا التبغ ــ الذي يعمل على تكملة الطعام 
التالية:  الغذائية  املحتويات  من  أكثر  أو  واحد  على  يحتوي  أو  يتكون  املُتَناول، حيث 
فيتامني، أو معدن، أو عشب أو أي مركب نباتي، أو حمض أميني، أو أية مـادة غذائيـة 
ُتستعمـل لإلنسان لتكملة الوجبة بهدف زيادة املُتناول اليومي، أو زيادة تركيز مكوِّن 
محدد، أو مزيج من هذه املكونات. ويتم تناول هذه املكمالت الغذائية في صورة حبوب، 
أو أقراص، أو كبسوالت، أو في شكل سائل وال تعتبر في حد ذاتها طعاماً تقليدياً، أو 

ِحمية غذائية، أو وجبة غذائية.   
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وفي سنة 1994م أصدر الكونجرس األمريكي قانوناً خاصاً باملكمالت الغذائية 
)Dietary supplement health and education act 1994( ينظم تداول األغذية 
التكميليـة دون الحـاجة إلى الرجوع إلى هيـئة الغذاء والدواء األمريكية، ومن ثم تعتبر 
سالمـة املكمالت الغذائية مسؤولية الشركة املصنِّعة، وليس لهيئة الغذاء والدواء دور 
أو تركيب املكمالت الغذائية  في ذلك. كما ُيسمح بوضع ادعاءات خاصة بوظيفة و/ 
الغذاء  هيئة  من  ُمسَبق  تفويض  دون  بالجسم  الخاصة   )Structure/ Function(

والدواء األمريكية.

أستراليا 
ُعِرف الطب التكميلي في أستراليا منذ عام 1990م بتنظيم املنتجات العالجية 

لتشمل واحداً، أو أكثر من املنتجات األربعة عشر التالية:

.Amino Acid  (1) الحمض األميني

.Charcoal (2) الفحم النباتي

.Choline Salt (3) ملح الكولني

.Essential Oil  (4) الزيت العطري

(5) نباتات أو مادة نباتية )أو مادة ُمصّنعة 

النباتية،   األلياف  تشمل  النوع(  لنفس  بديلة 
Mush� والفطر ،Alga بواإلنزيمات، والطحل
rooms، والسيليلوز Cellulose، ومشتقات 

.Chlorophyll السيليلوز، أو الكلوروفيل
Home� (6) مستحضرات املعالجة املثلية

.opathic Preparation

(7)  كائن حي دقيق، كامل أو ُمستخلَص 

ما عدا اللقاح.

املوجود  واملعدن  املعدن  ملح  يشمل  معدن   (8)
طبيعياً.

Mucopolysac� (9) عديد السكريات املخاطي
.charide

(10) مادة حيوانية غير آدمية )أو مادة صناعية 
بديلة ملستخلصات، أو تركيزات(.

(11) الشحم ويشمل الحمض الدهني األساسي، 
.Phospholipid أو الشحم الفسفوري

من  عليها  الحصول  يتم  أو  ُتنتج،  مادة   (12)
النحل وتشمل الجيلي امللكي Royal Jelly وطلع 

.Propolis والعكبر ،Bee Pollen النحل
Poly� وعديد السكريات ،Sugar (13) السكر

saccharide، والكربوهيدرات.
.Provitamin (14) فيتامني، أو طالئع الفيتامني

Comple� التكميلي الطب  فكرة  أستراليا ضمن  في  الوظيفية  األطعمة   وُتعتبر 
تنظيمها كاألدوية تحت  يتم  التي  الطبية  املنتجات  الذي يشمل   mentary medicine
 ،)The therapeutic goods Act( قانون املنتجات العالجية الذي صدر عام 1989م
وتم تحديثه عام 2020م حيث يشمل األطعمة الوظيفية، وذلك من خالل خضوع تلك 

املنتجات العالجية إلى ما يلي: 

(
)
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.)Pre-market assessment( ــ التقييم قبل التسويق
ــ الرصد وتنفيذ املعايير خالل التسويق.     

ــ الترخيص للمصانع األسترالية، والتأكد من مطابقة املصانع األجنبية للمعايير نفسها 
في املصانع األسترالية املشابهة.

املفوضية األوروبية
تأثيرات  ُتظِهر  التي  بأنها األطعمة  الوظيفية  املفوضية األوروبية األطعمة  ُتعرِّف 
مفيدة على واحدة أو أكثر من الوظائف املحددة بالجسم بصرف النظر عن مدى كفاية 
التأثيرات الغذائية، بحيث تكون التأثيرات مرتبطة بتحسني الحالة الصحية، والحالة 
النفسية و/ أو تقليل خطورة األمراض، وكذلك تكون جزءًا من النمط الغذائي الطبيعي، 
وليس في صورة حبوب، أو كبسوالت، أو في أي شكل من أشكال املكمالت الغذائية. 

علميًا،  الصحة  على  الوظيفية  األطعمة  تأثيرات  على  أوروبا  في  التأكيد  ويجب 
العلمية  األدلة  تقييم  الطعام، وترجع مسؤولية  االدِّعاء الصحي على  قبل وضع  وذلك 
 )European Food Safety لدعم االدِّعاءات الصحية إلى هيئة سالمة الغذاء األوروبية
Authority; EFSA(i. وُتراجع الهيئة تقييم األدلة العلمية لتشمل النقاط الثالث التالية: 

التمييز والتعرُّف على نوعية الطعام ومكوناته. . 1
التعرُّف على تأثيرات االدِّعاء والفائدة الفيزيولوجية منه. . 2
)للمجموعة . 3 مكوناته  أو  الطعام  تناول  بني  والتأثير  للسبب  راسخة  عالقة  وجود 

املستهدفة تحت تأثير التناول(. 

وال بد من وضوح التأكيدات العلمية التي تدعم جميع النقاط الثالث السابقة، 
وفي حالة ثبوت وجود عالقة بني السبب والتأثير، فإن هيئة سالمة الغذاء األوروبية 

تراعي ما يلي:

أن كمية الطعام ونمط التناول يؤديان إلى ظهور آثار االدِّعاء من خالل تناول الغذاء . 1
املتوازن.

أن يكون اختيار الكلمات املُقتَرحة واستخداماتها مطابقاً لألدلة العلمية.. 2
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االدِّعاء . 3 استخدام  معايير  تطابق  واستخداماتها  املقترحة  الكلمات  اختيار  أن 
الخاص بالغذاء املذكور بنظام التداول.

أن حاالت االستخدام املقترحة مالئمة. . 4

تعتمد التأكيدات على البيانات الخاصة بُمقدِّم الطلب. . 5

األوروبية  الغذاء  سالمة  هيئة  بواسطة  االدِّعاءات  تقييم  إجراءات  حالياً  وتتم 
لبعض  صحية  ادعاءات  الهيئة  تعتمد  التقييم  بعد  ذلك  على  مثال  إيجابية،  بصورة 
 )Stanols( والستانوالت   ،)Sterols( االستيروالت  تشمل:  مكوناتها  أو  األطعمة، 
في تخفيض   )Xylitol( والزايلتول  الكوليستيرول،  تخفيض  في  الصحي  وتأثيرهما 
تسوُّس األسنان، وبيتا ــ جلوكان في تخفيض الكوليستيرول، وألفا-حمض اللينولنيك 
في تطورات املخ واألنسجة العصبية لدى األطفال، واألحماض الدهنية غير املشبعة ذات 
السلسلة الطويلة في التطورات البصرية لدى األطفال، إضافة إلى الفيتامينات واملعادن 
وتأثيراتها الصحية على القلب واألوعية الدموية، واملخ واألسنان، واألمعاء، والعظام، 
واملناعة، ومضادات األكسدة، واأليض. كذلك البروتينات، والكربوهيدرات وتأثيراتهما 
الصحية على العضالت، والقلب واألوعية الدموية، والطاقة. وبعض األحماض الدهنية 
وتأثيرها الصحي على األمعاء، والقلب واألوعية الدموية، والنظر. واأللياف وتأثيرها 

الصحي على األمعاء، والقلب واألوعية الدموية.

صورة توضح بعض األطعمة التي تحتوي على االستيروالت والستانوالت.
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هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي

مشروع   2020م  عام  الخليجي  التعاون  مجلس  لدول  التقييس  هيئة  أصدرت 
مواصفة نهائيًا برقم GSO 2020/55 خاصًا باملكمالت الغذائية، وقد تم تعريفه على 
أنه يشمل منتجات غذائية ُتستخدم الستكمال النظام الغذائي العادي وتحتوى على 
مكونات سواء منفردة، أو متعددة لها أثر غذائي، أو فيزيولوجي، ولها أشكال مختلفة، 
زة وتؤخذ كجرعات، ويحتوي املكمل الغذائي على أحد أو خليط من  وغالبًا تكون ُمركَّ
املكونات التالية أو غيرها من الفيتامينات، واملعادن، واألحماض الدهنية، واإلنزيمات 
الغذائية، وامليالتونني،  الحيوية، والكوالجني، واأللياف  النافعة، واملعاونات  والبكتيريا 
وحبوب اللقاح، واألعشاب، أو املستخلصات العشبية الغذائية؛ لذا يتضح من تعريف 
املكمالت الغذائية حسب مشروع املواصفة أن األطعمة الوظيفية ُتعتبر ضمن املكمالت 

الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي.

أسباب انتشار األطعمة الوظيفية
قـد ترجـع زيـادة انـتشار األطعمة الوظيفية خالل السنوات القليلة املاضية إلى 
وتناول  الحياتي  النمط  تحسني  إلى  االنتباه  وِبدء  والغذائي  الصحي  الوعي  زيـادة 

وقد تكون األطعمة الوظيفية باألشكال التالية:
ــ أطعمة طبيعية. 

ــ أطعمة ُأضيف إليها بعض املكونات. 
ــ أطعمة ُحذف منها أحد املكونات. 

ــ أطعمة تم عليها تعديل لواحد، أو أكثر من املكونات.

ــ أطعمة تم عليها تعديل للوفرة الحيوية )Bioavailability( )ُيقصد بها 
كمية العناصر الغذائية املتاحة التي يمكن أن يستفيد منها الكائن الحي(. 

ــ أية مجموعة مؤتلفة مما سبق. 
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في  املسنـني  نسبة  زاد  مما  املأمول؛  العمر  متـوسـط  وارتـفاع  الصحية،  الوجبات 
عليها  ُيطلق  التي  األخرى  املعدية  غير  املزمنة  واألمراض  السمنة  وانتشار  املجتمع، 
أمراض الرفاهية، كـما أدى ارتـفاع تكاليـف العالج التقـليدي إلى اتجاه املـستهِلك 
نحـو العالج البـديـل، حيث إن الوقاية من خالل الغذاء أقل ُكلفة من األدوية، أو أي 
عالجات طبية أخرى، إضافة إلى قلة أو ُندرة التأثيرات الجانبية للغذاء مقارنة باألدوية 
وسهولة الحصول عليها، كما أدى إصـدار املواصفـات واملقاييس الخاصة باألطعمة 
الوظيفية في بعض الدول إلى سهولة تداولها وزيادة انتشارها، وكذلك ظهور عديد 
من األبحاث التي تـدعم دور الغذاء في مكافحة ظهور بعض األمراض أو الحد منها، 
كما ظهرت في بداية تسعينيات القرن املاضي إلى منتصفه تقنيات حديثة في مجال 
التقنيات الحيوية، والهندسة الوراثية، وسرعة وزيادة كمية اإلنتاج؛ مما ساعد شركات 

الصناعات الغذائية في إنتاج وتصنيع أطعمة صحية متنوعة بكميات كبيرة.  

التي درست أسباب زيادة تحوُّل املستهلك إلى طلب  وهناك عديد من البحوث 
الفرد  اهتمام  زيادة  منها:  إلى عدة أسباب  تفضيلها  يرجع  الوظيفية، حيث  األطعمة 
بصحته، واالعتقاد بأن هذه األطعمة تمثل نوعاً من الوقاية والعالج لبعض األمراض 
األطعمة  من  أماناً  وأكثر  املغذيات  من  أعلى  نسبة  على  تحتوي  قد  أو  املستعصية، 

التقليدية.   
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الفصل الثاني
تصنيف األطعمة الوظيفية

هناك عدة تصنيفات لألطعمة الوظيفية واملواد الكيمائية الغذائية الفّعالة بيولوجياً 
من حيث املصادر الغذائية، وآلية التأثير الوظيفي على جسم اإلنسان، وطبيعة التركيب 

الكيميائي. 

أوالً: املصادر الغذائية

األطعمة  في  الطبيعية  املكونات  كأحد  بيولوجياً  الفّعالة  املواد  توجد  أن  يمكن 
التقليدية من مثل: )الخضراوات والفاكهة بموسمها، أو اللحوم بعد الذبح مباشرة، أو 
الحليب ومنتجاته(، أو من خالل الصناعات الغذائية، أو املكمالت الغذائية، حيث ُتظِهر 
األخيرة احتمالية وجود تركيزات عالية من املواد الفّعالة بيولوجيًا التي يتم استخدامها 
من املصدر األساسي للطعام، وقد تكون في بعض الدول في شكل منتجات صيدالنية 
أو  أو بصورة هالمية طرية، أو مسحوق،  )حبوب، وأقراص، وكبسوالت،  عبارة عن 

شراب جاهز للتناول(، في حني قد تكون في دول أخرى بصور غير صيدالنية.

وُيظِهر الجدول التالي أمثلة ملصادر املواد الكيميائية الفّعالة بيولوجياً التي يكون 
مصدرها النباتات وُيطلق عليها الكيميائي النباتي )Phytochemicals(، حيث إن كلمة 
النبات، وأيضًا املصادر الحيوانية التي ُيطلق عليها  )Phyto( تعني باللغة الالتينية: 

)Zoochemicals(، حيث إن كلمة )Zoo( باللغة اإلنجليزية تعني حيوانًا، وكذلك هناك 

من املصادر الجرثومية التي تشمل البكتيريا والفطر.
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املصادر 
النباتية 

Allicin األليسني
)مركب كبريتي

مسؤول عن النكهة 
الرئيسية للثوم(.

حمض األسكوربك، أو 
  )C( فيتامني

.L-Ascorbic Acid
يتواجد في الحمضيات 
الورقية  والخضراوات 

والطماطم.

بيتا ــ كاروتني
. β- Carotene

الجزر  في  يوجد 
الحلوة  والبـطـاطـا 

والخضراوات 
الورقية الخضراء. 

السيليلوز 
.Cellulose

الكتان  في  يوجد 
والذرة.

Choline الكولني
)مـــركـــب َيحــول 
الدهن  تراكم  دون 
 ،liver فـي الكبـد
ويعتبـــر فيتامينــاً 
بـــعـــض  لـــــدى 

الحيوانات(. 
يوجد في القرنبيط 

والهليون.

هيميسليلوز
.Hemicellulose

واملوجود في الحبوب.

جيرانيول
Geraniol

عـــطـرية  )مـــادة 
توجــد فــي زيــت 

الورد(.

بيتا ــ جلوكان
β- Glucan

)مركَّب مكوَّن من 
عديد الجلوكوز(.

يوجد في الخميرة 
ونخالة الشوفان.

الجلوتاثيون
Glutathione

)ببــتــيـــد ثالثـــي 
ثالثــة  مـن  مكــوَّن 
أمينية(.  أحمـاض 
العنب  في  يتواجد 

والبطيخ.

Lecithin اللسيثني
الشحميــات  )إحــدى 
وهـــي  الفسفــوريـــة، 
تحريـــك  فــي  مهمــة 

الدهون من الكبد(. 
ويوجد في فول الصويا.

Lignin اللجنني
عــضـويـة  )مـادة 
تتكون من أجـزاء 
عطرية وفينولية(. 
جدار  في  ويوجد 
األنسجة النباتية.

جاما ــ ليمونني
γ-Limonene 

عطريــة  )مــــادة 
موجودة في زيـت 

قشر الليمون(.

Lutein اللوتني
صبــغــة  )ُيعتبـــر 

كاروتينويدية(. 
يوجد في 

الخضراوات 
الورقية الخضراء.

Lycopene ليكوبني
تعتبر  حمراء  )صبغة 
صبغة كاروتينويدية(.

ويوجد في الجوافة.

Pectin البكتني
)مواد 

كربوهيدراتية 
معقَّدة توجد في 

جــدار األنسجـــة 
النباتية(. مثل 

الشمندر والكرز.

الكويرستني 
Quercetin

)فالفــون يوجــد 
قـــــشـــور  فـــي 
البصـــل وثــمـار 

الحمضيات(.

جدول يوضح أمثلة ملصادر املواد الكيميائية الفّعالة بيولوجياً 
من املصادر الغذائية
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املصادر 
النباتية 

الريسفيراترول 
Resveratrol

عــديــد  )مــركــب 
الفينــول( يــوجــد 
العــنــب  بقشــرة 

األحمر.

ألفا ــ توكوفيرول
α - Tocopherol  

صــور  مــن  )صــورة 
فيتامني E الفعال(.

يوجد في األفوكادو.

جاما ــ توكوتراينول
γ-Tocotrienol

صور  مـن  )صورة 
فيتامني E الفعال(.

ثمرة  في  واملوجود 
النخيل.

يصفور الذرة 
Zeaxanthin

الذرة  )يوجد في 
أخـرى،  ونباتـات 
صفـــار  وكــذلك 

البيض(.
املصادر 

الحيوانية
)Ca( الكالسيوم

Calcium

)يكــــون مصـــدره 
مــــــن  أســاســــاً 
ومنتجات  الحليب 

األلبان(.

اللينولــييــك  حمــــض 
 Conjugated املقتـرن

.Linoleic Acid
لـحـوم  فـي  يـتـواجـد 
الحيوانات التي تتغذى 
على العشب مثل البقر 

واملاعز والضأن.

دهــنــي  حمــض 
عشريني خماسي 

غير املشبع
Eicosapentae-

.noic Acid
واملوجـود بكـثرة 

في السلمون.

السيلينيوم
.Selenium

يوجد  بكثرة 
في املأكوالت 

البحرية.

الكرياتني
Creatine

مركب نيتروجيني.
)يوجد في الدجاج 

والسمك(.

سفنجولبدات
Sphingolipids

مركبات شحمية. 
يوجد في الزبد 

والسمن.

أوبيكوينون 
.Ubiquinone

بصورة  )يـتـواجـد 
شائعة في اللحوم(.

Zinc الزنك
يوجــد بصــورة 

أكثـر في املصدر 
الحيواني. مثل 
اللحوم الحمراء 

واملأكوالت 
البحرية الصدفية.

املصادر 
الجرثومية
)البكتيريا(

قَّاُء املشقوقة الشَّ
Bifidobacterium

.bifidum
واملوجودة في 

الكاكاو والشاي 
األخضر.

قَّاُء الطفيلية الشَّ
Bifidobacterium

واملوجودة   .infantis

في اللنب والجنب.

املُلبِّنة الَحِمَضة
 Lactobacillus 

 .acidophilus

املوجودة في اللنب.

املصادر 
الجرثومية

 )الفطر(

السكيراء بوالردي
Saccharomces

.boulardii
تم عزلها 

ألول مرة من 
قشرة فاكهة 
املانغوستني.

تابع: جدول يوضح أمثلة ملصادر املواد الكيميائية الفّعالة بيولوجياً 
من املصادر الغذائية
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وهناك بعض املواد الفعالة بيولوجياً التي قد تظهر في أطعمة محددة، أو مجموعة 
من العائلة الغذائية نفسها كما في الجدول )ص 13(، ومع ذلك قد نالحظ وجود بعض 
املواد الفّعالة بيولوجياً في مجموعة كبيرة غير متقاربة من األطعمة )الشكل اآلتي(، 
وعلى سبيل املثال تحتوي ثمار الحمضيات على الكويرستني من الفالفنويدات، وكذلك 
على  الحمضيات  ثمار  تنمو  حيث  تمامًا،  تختلف  األطعمة  فهذه  البصل،  في  يوجد 
أخرى  نباتية  أطعمة  وهناك  األرض.  مستوى  على  البصل  ينمو  حني  في  األشجار، 
تحتوي على نسبة عالية من الكويرستني مثل: العنب األحمر، والبروكلي )الذي يعتبر 
هذه  أن  االنتباه  يثير  مما  األصفر؛  اإليطالي  والقرع  الصليبية(،  النباتية  العائلة  من 

األطعمة ال تتشابه مع ثمار الحمضيات والبصل.

يحتوي التفاح على 
الفالفونويد.

يحتوي التوت األزرق 
على الفالفونويد.

تكون بذور الكتان غنية 
باللجينني.

تحتوي براعم 
البروكلي على 
وفرة من مادة 
السلفورافان.

تحتوي الحمضيات 
على الليمونني.

يحتوي الثوم على 
األليسني بوفرة، 

ويساعد على خفض 
الكوليستيرول ويقي 
من سرطان املعدة.

يتوفر كٌل من 
الفايتوستيرول 

وجنستني والديادزين 
في فول الصويا.

يحمي الفالفونويد 
الذي يوجد في 

الشاي األسود ضد 
أمراض القلب، بينما 
في الشاي األخضر 
يقي ضد السرطان.

يحتوي العنب على 
الريسفيراتول.

تشتهر الطماطم بوفرة 
الليكوبني.

شكل يوضح أمثلة للمواد الكيميائية النباتية في مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات.
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جدول يوضح أمثلة لألطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من بعض 
املواد الفّعالة بيولوجياً

املادة الفعالة بيولوجياً / العائلة

.Adenosine األدينوسني
.Anthocyanates األنثوسيانيات

مركبات األليل الكبريتية
.Ally Sulfur Compounds

.β-Carotene بيتا ــ كاروتني
.Capsaicinoids الكاباسنيودات

.Carnosol الكارنوزول
.Catechins الكاتيكينات

.Cellulose السيليلوز
.CLA حمض اللينولييك املقترن

.Curcumin صبغة الكركم
.EPA حمض دهني عشريني خماسي

.β-Glucan بيتا-جلوكان
.Indoles اإلندوالت

.Isoflavones اإليزوفالفيونات
.Lycopene الليكوبني
.Creatine الكرياتني

األطعمة التي تحتوي على نسبة عالية 
من املادة الفّعالة بيولوجياً

الثوم، والبصل.
العنب.

البصل، والثوم.

ثمار الحمضيات، والجزر، والقرع.
ثمار الفلفل.

.Rosemary أكليل الجبل
الشاي والعنبيات. 

معظم النباتات )مكوِّنات جدار الخاليا النباتية(.
لحوم األبقار ومنتجات األلبان.

الكركم.
زيوت األسماك.

نخالة الشوفان، والشعير.
الكرنب، والبروكلي، والقرنبيط، واللفت.

فول الصويا، والبقوليات األخرى.
الطماطم ومنتجاتها، والبطيخ.

اللحوم الحيوانية.

وليس من الضروري أن تحتوي األطعمة املتشابهة، أو املختلفة على املواد الفّعالة 
األعشاب  من  والثوم  البصل  من  كالً  أن  نجد  املثال:  وعلى سبيل  نفسها.  بيولوجيًا 
الدائمة التي تنشأ من جذور بصلية )ساق أرضية متحورة تخرج منها الجذور عند 
الزنبقيــة  العائلــة  يتبع  النباتــي فكالهمــا  التقسيــم  ومــن حيــث  معاودة غرسها(، 
)Liliaceae Family(، ومع أن البصل يحتوي على نسبة عالية من الكويرستني، حيث 
تصل في بعض أنواعه إلى 10 % من الوزن الجاف، فإننا نجد أن الثوم ال يحتوي 

على أية كمية من هذا الفالفانويد )الكويرستني(.
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ثانياً: آلية التأثير
تعتبر آلية التأثير إحدى طرق تصنيف األطعمة الوظيفية، حيث يمكن جمع املواد 
الكيميائية الفّعالة بيولوجياً كمجموعة واحدة بناًء على التأثيرات الفيزيولوجية املُثبتة 
على اإلنسان بصرف النظر عن مصادرها من الطعام. ويشمل هذا التصنيف مضادات 
التسرطن، ذات التأثير اإليجابي على شحوم الدم، ومضــادات األكســدة، ومضادات 
االلتهابات، وحافظات العظام، والتحصني املناعي )تعزيز املناعة(، والوقاية من سوء 

التغذية، وهكذا كالتالي:

األطعمة الوظيفية التي تعمل على الوقاية من السرطان. 1
     )مضادات التسرطن(  

يمثل السرطان مجموعة من األمراض التي قد تسبب أعراضاً يظهر بعضها بعد 
سنوات عديدة واآلخر بعد شهور. ويمكن عالج بعض هذه األنواع أو التحكم فيها في 
حني يصُعب عالج بعضها اآلخر، ومع ذلك تتشابه جميع أنواع السرطان في أنها تنشأ 
من خاليا سليمة تتحول إلى خاليا سرطانية، حيث تفقد السيطرة على النمو والتكاثر.

وقد لعب التغيير في نمط الحياة والسلوك الغذائي والعوامل البيئية خالل العقود 
يمكن  أغلبها  العوامل  السرطان، وهذه  تزايد حاالت  كبيراً في  املاضية دوراً  الثالثة 
الزائد ألشعة  والتعرُّض  الكحوليات،  والتدخني، وتعاطي  الغذاء،  السيطرة عليه مثل: 
أن حوالي  على  الدراسات  أغلب  وتدل  البيئي.  التلوث  ملخاطر  والتعرُّض  الشمس، 
 .% 30 التدخني  ذلك  بعد  يأتي  ثم  التغذية،  السرطان سببها  إصابات  من   % 35
وتفيد عديد من الدراسات العلمية بأن زيادة تناول الخضراوات الخضراء والصفراء 
والحمضيات قد تقي اإلنسان من بعض أنواع السرطان، وقد يرجع ذلك إلى احتوائها 
  ،)E( وفيتامني ،)C( فيتامني على كمية من مضادات األكسدة من الفيتامينات مثل: 
وطالئع فيتامني )A( التي ُيطلَق عليها بيتا ــ كاروتني ــ )ß-carotene(. ويمكن لبعض 
العناصر الغذائية املحتوية على مضادات األكسدة أن تحمي الجسم ضد السرطان من 
خالل آليات قد تكون مماثلة لخواصها املضادة لألكسدة، فعلى سبيل املثال: يمكن أن 
ُتحفِّز الكاروتينيدات من زيادة تنشيط وتفعيل التواصل الخلوي بني الخاليا املجاورة، 
وذلك عبر ثغرات التواصل )Gap junctions( الخلوية التي تعمل على نقل األيونات 
والجزيئات الصغرى للخاليا املجاورة؛ مما يؤدي إلى زيادة الفاعلية والنشاط، وكل 
هذه التأثيرات ربما لها عالقة بالوقاية من السرطان، ويبني الجدول التالي أمثلة لبعض 

مضادات التسرطن باألطعمة. 
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جدول يوضح أمثلة لبعض مضادات التسرطن باألطعمة

.CLA حمض اللينولييك املقترن.Curcum صبغة الكركمGlycyrrhizin جلسرزين
)ُمركَّب ُيستخلص من جذور 

نبات العرقسوس(.

امللبنة الَحِمَضة
.Lactobacillus acidophillus

Limonene ليمونني
)مادة ُمرة توجد في نوع من 

البرتقال(.

.Lutein اللوتني

.Sphingolipids ألفا ــ توكوفيرولاسفنجولبيدات
.Alpha-tocopherol

ألفا ــ توكوتراينول
.Alpha-Tocotrienol

األطعمة الوظيفية ذات التأثير اإليجابي على شحوم الدم. 2

تشمل شحوم )دهون( الدم املجموعات املختلفة التالية: األحماض الدهنية، والدهون 
الثالثية، والفسفولبيدات، والكوليستيرول، وحيث إن الدم ُيعد وسطًا مائيًا، فإن هذه املواد 
ال تذوب فيه؛ ولذلك تنتقل في الدم في صورة شحوم بروتينية تتكتل مع البروتني لتصبح 
في صورة مستحلب ذائب في الوسط املائي )الدم(. وتسمى األغلفة البروتينية املحيطة 
بالدهون باألبوبروتينات أو صميم البروتني )Apoproteins(، بينما يسّمى الدهــن املوجود 
في الوسط والغالف البروتيني معاً بالبروتني الشحمي )Lipoprotein(، ويوجد خمس 

مجموعات كبيرة من البروتينات الشحمية، ويكون ترتيبها من حيث الحجم كالتالي:

)Chylomicrons( أ ــ الكيلومكرونات

هي عبارة عن بروتينات دهنية كبرى غنية بالدهون الثالثية وتتكون الكيلومكرونات 
كثافةً  الشحمية  البروتينات  أخف  وُتعد  الثالثية  الدهون  من  مركزي  ُلب شحمي  من 
وأكبرها حجماً، وتعمل على نقل دهون وكوليستيرول األطعمة من األمعاء الدقيقة إلى 

األوعية املحيطة.
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)Very low-density lipoproteins; VLDL( ب ــ البروتينات الشحمية منخفضة الكثافة جدًا

الدهون  لنقل  الكبد  في  جداً  الكثافة  منخفضة  الشحمية  البروتينات  ُتصنَّع 
والكوليستيرول الناتج في الجسم.

)Low-density lipoproteins; LDL( ج ــ البروتينات الشحمية منخفضة الكثافة

وُيطلق عليها أيضًا: الكوليستيرول السيئ، إذ إنها تعمل على نقل الكوليستيرول 
من الكبد إلى أنسجة الجسم املختلفة؛ ومن َثمَّ تؤدي زيادة نسبة هذا النوع من نواقل 
قد  مما  الدموية؛  األوعية  داخل  للكوليستيرول  ترسبات  إلى  الدم  في  الكوليستيرول 

يؤدي إلى تصّلبها، وظهور أمراض األوعية الدموية والقلب.

)Intermediate-density lipoproteins; IDL( د ــ البروتينات الشحمية متوسطة الكثافة

الشحمية  للبروتينات  الهدمي  األيض  من  الشحمية  البروتينات  هذه  وتتكّون 
منخفضة الكثافة جداً، وُتعد طليعة لتكوين البروتينات الشحمية منخفضة الكثافة.

 )High-density lipoprotein; HDL( هـ ــ البروتينات الشحمية عالية الكثافة

نقل  على  تعمل  إنها  إذ  الجّيد،  الكوليستيرول  اسم:  أيضاً  عليها  وُيطلق 
الكوليستيرول الزائد من األنسجة وتعيده إلى الكبد إلجراء عمليتي التحليل )الهدم( 
واإلفراز مرة أخرى؛ لذا فإن ارتفاع نسبته في الدم يمّثل نوعاً من الوقاية من تجّمع 

وترسيب الكوليستيرول في األنسجة واألوعية الدموية.

ويمكن تعريف الخلل في شحوم الدم )Dyslipidemia( بأنه اضطراب في 
مستوى شحوم الدم، وأهمها واألكثر انتشاراً هو ارتفاع مستوى شحوم الدم عن 
الشحوم  نسبة  ارتفاع  يعانون  الذين  املرضى  تقسيم  ويمكن  الطبيعي.  املستوى 
وهي تعاني ارتفاع نسبة الكوليستيرول في الدم  املجموعة األولى:  في الدم إلى: 
الذين  املرضى  في  الثانية  املجموعة  تتمثل  بينما   ،)Hypercholesterolemia(
 ،)Hypertriglyceridemia( يعانون ارتفاع نسبة الجليسريدات الثالثية في الدم
الكوليستيرول  نسبة  ارتفاع  من  فعبارة عن خليط  واألخيرة  الثالثة  املجموعة  أما 
البالزما. وعادة  الثالثية وذلك بمجرد قياس كلٍّ منهما في  الجليسريدات  ونسبة 
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الكثافة  البروتينات الشحمية منخفضة  ارتفاعًا في مستوى  يعاني مرضى السمنة 
عالية  الشحمية  البروتينات  مستوى  وانخفاض  السيئ(،  )الكوليستيرول   )LDL(
الكثافة )HDL( )الكوليستيرول الجيد( في الدم، وقد يرجع السبب في ذلك إلى زيادة 
تناول مرضى السمنة للدهون والكوليستيرول، إضافة إلى قلة النشاط البدني مقارنة 

بذوي األوزان الصحية.

ُسمك  زيادة  نتيجة  الشرايني  تصلب  الدموية:  واألوعية  القلب  أمراض  وتشمل 
والسكتة  القلبية،  والجلطة  الصدرية،  والذبحة  الشرايني،  لجدار  الداخلية  الطبقات 

الدماغية. 

صورة توضح مراحل تصلب الشرايني، حيث تترّسب الصفائح الليفية على جدران 
الشرايني عندما تخترقها خاليا الدم البيض والشحوم الدهنية منخفضة الكثافة، 

وفيها تتم أكسدة الشحوم الدهنية منخفضة الكثافة، وتّتحد مع خاليا الدم البيض، 
حيث تتحّول إلى صفائح ليفّية ُمحِدثًة التصّلب الشرياني.

 )Polyunsaturated Fatty Acids( وتعتبر األحماض الدهنية املتعددة غير املشبعة
من املكونات الطبيعية املتوفرة من املصادر الحيوانية والنباتية، وهي تتكون من سلسلة 
اآلخر مجموعة  الطرف  وفي  امليثيل  األطراف مجموعة  أحد  وفي  الكربون  ذرات  من 
الكربوكسيل، وُيطلَق على هذه األحماض الدهنية املتعددة غير املشبعة لكونها تحتوي 
على أكثر من رابطة مزدوجة. وعندما تكون الرابطة املزدوجة األولى بني ذرة الكربون 

شريان
بداية ترسب الصفائح الليفية

ترسب الصفيحات يزيد مما يؤدي إلى 
تلف بطانة الشريان

مرحلة متطورة من 
التصلب الشرياني

تكون جلطة دموية تحد 
من التدفق الدموي 

وانسداد كامل الشريان
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الثالثة والرابعة من مجموعة امليثيل ففي هذه الحالة تكون األحماض الدهنية من النوع 
الجيدة لألحماض  الدهنية من املصادر  3، وتعتبر زيوت األسماك ولحومها  أوميجا 
الدهنية املتعددة غير املشبعة وخصوصاً األحماض من النوع أوميجا - 3، كما توجد 

في الزيوت النباتية.

وهناك بعض األبحاث التي ُتظِهر الدور اإليجابي الصحي لألحماض الدهنية من 
النوع أوميجا - 3 حيث إنها:

العقلي  التكويــن  األولى، وكذلك  الحياة  العقــل في مراحل  لتطور  ُتعد ضرورية  ــ  أ 
السليــم.

ب ــ ُتشكِّل الجزء األكبر من شبكية العني التي تعتبر مركز الرؤية.

بات شبيهة بالهرمون داخل الجسم، حيث إنها تنظم عديدًا من  ج ــ تتحول إلى مركَّ
وظائفه مثل: ضغط الدم، ونسبة الشحوم في الدم، واالستجابة املناعية، واالستجابة 

لاللتهابات الناجمة عن الجروح والعدوى، .... إلخ. 

د ــ ُتقلِّل من تكوين جلطات الدم التي تمنع سريانه في األوعية الدموية بشكل طبيعي 
والتي قد تؤدي إلى فشل عمل األعضـاء الرئيسية في جسـم اإلنسان مثل: القلب، 

والدماغ، والُكلى.

هـ ــ لها تأثير صحي على انتظام خفقان القلب.

و ــ تساعد على تكوين أغشية الخاليا.

ـ تعمل على تقليل نسبة البروتينات الشحمية منخفضة الكثافة جداً التي تعتبر املادة  زـ 
املكوِّنة )طليعة( للكوليستيرول السيئ.

ونظراً لكثرة فوائد األحماض الدهنية من النوع أوميجا - 3، فإن املختصني في 
علوم الغذاء والتغذية يوصون بتناول حصتني أو ثالث حصص من األطعمة البحرية 
(، ومع ذلك ال ينصحون بتناول املكمالت  أسبوعياً )الحصة تعادل تقريبًا 30 جراماً
الغذائية من زيت السمك في شكل صيدالني بصورة عشوائية، وذلك لألسباب التالية: 

أ ــ يؤدي اإلفراط في تناول األحماض الدهنية من النوع أوميجا - 3 إلى زيادة سيولة 
الدم، ومن َثمَّ إلى النزف.



- 19 -

ب ــ يحتوي زيت السمك على نسبة عالية من فيتامني A، وفيتامني D، حيث إنهما 
من الفيتامينات الذائبة في الدهون، ويؤدي اإلفراط في تناولهما إلى تكدسهما في 

الكبد؛ مما يؤثر سلباً على وظائفه.

لتجّمع  السمك مكانًا  ُيستخَرج منه زيت  الذي  ُيعد دهن جلد األسماك وكبدها  ــ  ج 
السموم، وامللوثات، واملبيدات في األسماك.

د ــ ُتعتبر األحماض الدهنية من النوع أوميجا -3 من أسرع الدهون فساداً باألكسدة؛ 
مما قد يؤثر على صحة اإلنسان.

هـ ــ غير مدعمة بأي ادعاءات طبية من هيئة الغذاء والدواء األمريكية.

ز ــ مرتفعة الثمن. 

جدول يوضح أمثلة لبعض املواد الكيميائية ذات التأثير اإليجابي على 
شحوم الدم باألطعمة.

بيتا ــ جلوكان.
B - Glucan

األحماض الدهنية غير املشبعة األحادية 
 Monounsaturated Fatty Acids

.)MUFA(i

األحماض الدهنية من نوع 
أوميجا - 3 

.Omega-3 Fatty Acids

بيتا ــ سيتوسترول
.β - Sitosterol

.Quercetin كويرستني.Resveratrol الريسفيراترول

.Tannins التينينات.γ - Tocopherol جاما ــ توكوفرول.Saponinis الصابونيات

جاما ــ توكوتراينول
.γ - Tocotrienol

األطعمة الوظيفية التي تحتوي على مضادات األكسدة. 3
البيئية بعملية األكسدة؛ مما ينتج  تقوم أنسجة الجسم، وكذلك بعض العوامل 
عنها انطالق ذرات تحتوي على إلكترونات حرة غير مزدوجة وتكون غير ثابتة ونشطة، 
ويكون نصف عمرها قصيراً جداً، قد تحدث الزيادة من هذه الجزيئات الحرة التي 
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ُيطلَق عليها الجذور الحرة )Free Radicals( بعض االلتهابات البسيطة املؤقتة، ثم قد 
تؤدي إلى ظهور خاليا سرطانية. وتوجد عدة طرق لتغلُّب خاليا الجسم على الزيادة 
النحاس،  الفيتامينات واملعادن من مثل:  استخدام بعض  الحرة، منها:  الجذور  من 
الضارة،  الحرة  الجذور  تأثيرات  بعض  بمعادلة  تتميز  حيث  والسيلينيوم،  والزنك، 
وتعمل مضادات األكسدة على منع التأثيرات الضارة للجذور الحرة داخل الجسم، 
ُيحِدث  وال  نشط،  غير  ثابتًا  فيصبح  الحر  للجذر  إلكترون  إعطاء  خالل  من  وذلك 
أو  الوراثية(،  املادة  )وحدات   )Nucleic acids( النووية  األحماض  على  أضراراً 

الدهون، أو البروتينات، أو الجزيئات الحيوية األخرى.
إن إزالة الجذور الحرة بواسطة مضادات األكسدة تبدو مهمة لصحة اإلنسان 
والحفاظ على حياته ومع ذلك فإننا ال يمكن أن نعيش من دون الجذور الحرة، فالجسم 
يستخدم الجذور الحرة لتحطيم الجراثيم، إضافة إلى استخدامها إلنتاج الطاقة، ولكن 
املشكلة تكُمن في أن معظم الناس يتعرضوا لكميات كبيرة من الجذور الحرة، وهذا 

ليس صحيًا. 
الحرة،  للجذور  تعرضنا  تزيد من  التي  العوامل  تجنب  بإمكاننا  فإنه  ذلك  ومع 
الغنية  األطعمة  تجنب  املثال:  سبيل  فعلى  أجسامنا.  في  إنتاجها  من  تزيد  التي  أو 
بالكربوهيدرات املكررة والسكريات، والحد من اللحوم املصّنًعة مثل: النقانق، واللحم 
الحرة،  الجذور  إنتاج  إلى  تؤدي  والسالمي، حيث تحتوي على مواد حافظة  املقدد، 
ألن  ونظراً  إنتاجها.  من  والتدخني  السينية،  واألشعة  الشمس،  أشعة  تزيد  وكذلك 
طبقة األوزون تقل في الجو، فإننا نتعرض باستمرار إلى طاقة أكثر من األشعة فوق 
البنفسجية، كما يزيد اإلجهاد واستهالك األكسجني خالل التمارين الرياضية العنيفة 
نتيجة  ينتجها الجسم تكون  التي  الحرة  الجذور  إلى أن معظم  إنتاجها، إضافة  من 
الطاقة.  وإنتاج  الطعام  لحرق  لألكسجني  االعتيادي  لالستخدام  الجانبية  التفاعالت 
تقوم مضادات  لذلك  فيها؛  نتحكم  أن  يمكن  ال  التي  األمور  هناك عديد من  ومايزال 

األكسدة الغذائية في املساعدة على إعادة التوازن. 
خالل  من  األمراض  من  والوقاية  التلف  تقليل  إلى  األكسدة  مضادات  وتؤدي 

اآلليات التالية:
تحديد تكوين الجذور الحرة. . 1
القضاء على الجذور الحرة. . 2
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تحفيز فاعلية اإلنزيمات املضادة لألكسدة.. 3
إصالح التلف التأكسدي. . 4
تحفيز إصالح فاعلية اإلنزيمات املضادة لألكسدة. . 5
دعم جهاز املناعة. . 6

الجذور الحرةمضاد أكسدة

إلكترون مزدوج )مستقر(

إلكترون غير مزدوج )غير مستقر(

صورة توضح طريقة عمل مضادات األكسدة عن طريق إعطاء إلكترون للجذر الحر.

الخضراء  الخضراوات  تناول  زيادة  أن  العلمية  الدراسات  من  عديد  وتفيد 
والصفراء، والحمضيات قد تقي اإلنسان من بعض أنواع السرطان، وقد يرجع ذلك 
 ،C فيتامني  مثل:  الفيتامينات  من  األكسدة  مضادات  من  كمية  على  احتوائها  إلى 
وفيتامني E ، كذلك طالئع فيتامني A التي ُيطلَق عليها بيتا ــ كاروتني، والكاروتينيدات، 
والفالفونويدات، وصبغات النبات األخرى. كما ُوجد أيضاً أن بعض مضادات األكسدة 
يمكن أن تظهر تأثيراتها املفيدة خارج الجسم مثل ما يحدث في عملية حفظ األطعمة. 
ضد  تحمي  أن  األكسدة  مضادات  على  املحتوية  الغذائية  العناصر  لبعض  ويمكن 
السرطان من خالل آليات قد تكون مماثلة لخواصها املضادة لألكسدة. فعلى سبيل 
ط الكاروتينيدات من الوظيفة املناعية وزيادة التواصل الخلوي.  يمكن أن تنشِّ املثال: 

ويبني الجدول التالي أمثلة لبعض املواد الكيميائية املضادة لألكسدة بالطعام.
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 C حمض األسكوربيك، أو فيتامني

.)L-Ascorbic Acid(

ـ كاروتني  كاروتينيدات + بيتاـ 
 Carotenoids + Beta -

.Carotene

حمض اللينولييك املقترن
 Conjugated Linoleic Acid;

.CLA

 Gingerol جنجرول
)املادة العطرية في الزنجبيل(.

Glutathione الجلوتاثيون
)ببتيد ثالثي مكوَّن من ثالثة 

أحماض أمينية(.

.Lutein الليوتني

Tannins التينينات
)مركـبـات فـيـنـولـيـة توجد في 

عصارة خاليا نباتية كثيرة(.

.Tocopherols التوكوفيروالت.Lycopene الليكوبني

.Tocotrienols التوكوتراينول

صورة توضح عمل فيتامني )E( كمضاد لألكسدة وبذلك يحمي األغشية الخلوية 
للخاليا من التحطيم بالجذور الحرة.

جدول يعرض أمثلة  لبعض املواد الكيميائية املضادة لألكسدة بالطعام.



- 23 -

األطعمة الوظيفية ذات التأثير املضاد لاللتهاب. 4
يعتبر االلتهاب استجابة موضعية من جهاز املناعة لألنسجة الحية، وذلك ألي 
السموم.   أو  الجروح،  أو  املزمنة،  األمراض  أو  العدوى،  نتيجة  أذى خلوي  أو  ضرر 
في  تمددًا  تشمل  وسطية  وعوامل  مواد  إنتاج  في  الجسم  استمرار  ذلك  ويصاحب 
الشعيرات الدموية باملنطقة املصابة، مع زيادة أعداد خاليا الدم البيض، وألم، واحمرار، 
م. ومع أن حدوث االلتهابات هو الوسيلة األولية للوقاية والسيطرة على املكروبات  وتورُّ
واإلجراءات  االلتهابات  تفاعالت  فإن  لاللتهاب،  املُحِدثة  الضارة  األخرى  واألسباب 
املختلفة األخرى قد تؤدي إلى ظهور مشكالت صحية خطيرة؛ لذلك ُتستعمل في هذه 

الحاالت مضادات االلتهابات.

جدول ألمثلة املواد الكيميائية املضادة لاللتهابات بالطعام

صبغة الكركم
Curcumin/Tur-

meric Stain

حمض دهني عشريني خماسي غير مشبع  )أوميجا 3(
 Eicosapentaenoic acid )EPA;icosapentaenoic

acid( or )Omega-3 fatty acid

حمض اللينولينك 
Linolenic Acid

الكويرسيتني )Quercetin( يوجد في ثمار الحمضيات.

األطعمة الوظيفية التي تحافظ على سالمة العظام )حافظات العظام(. 5
فالكالسيوم،  العظام،  كثافة  وقلة  بهشاشة  ترتبط  كثيرة  غذائية  عوامل  هناك 
العظمي،  النسيج  مكونات  هي  والبروتينات  األخرى،  املعدنية  والعناصر  والفسفور، 
أخرى  غذائية  عناصر  توجد  كما  الكالسيوم،  توازن  تنظيم  على   D فيتامني  ويعمل 
تؤثر على امتصاص الكالسيوم وطرحه في البول؛ ولذلك فتناول الغذاء املتوازن الذي 
يحتوي على العناصر الغذائية املهمة يؤثر على كتلة العظام، وتختلف درجة تأثير هذه 
العناصر الغذائية باختالف مراحل عمر اإلنسان، فتناول الكمية الكافية من الكالسيوم 
خالل مرحلة الطفولة وصغار البالغني يؤدي إلى زيادة كتلة العظام، وهذا يمثل نوعاً 

من الوقاية من الكسور لدى كبار السن، وخاصة املرأة بعد انقطاع الطمث. 
نتيجة  أو  األطعمة،  طريق  عن   D فيتامني  من  الكافية  الكمية  تناول  يؤدي  كما 
التعرُّض ألشعة الشمس خصوصاً عند الشروق والغروب )تعريض األيدي واألذرع 
والوجه للشمس ملدة عشر دقائق لعدة مرات في األسبوع( إلى تقليل حدوث الكسور 
الكالسيوم   امتصاص  في  املساعدة  على  يعمل  حيث  العظام،  هشاشة  من  الناتجة 

والفسفور من األمعاء، وكذلك إعادة امتصاص الكالسيوم  من الكلى. 
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ُيعد الفسفور العنصر املعدني الثاني الذي يأتي في األهمية بعد الكالسيوم من 
حيث كميته في الجسم، ويشكل ما يقرب من 1 % من وزن الجسم )560-900 جرام(، 
ويوجد ما يقرب من 85 % من مجموع الفسفور الكلي في الجسم في العظام واألسنان 
متحداً مع الكالسيوم في صورة أمالح فسفات الكالسيوم، وهي صلبة وغير ذائبة وهي 

مسؤولة عن إعطاء الهيكل الصلب للعظام. 
يعتبر املغنيزيوم أحد مكونات العظام، حيث يوجد حوالي 53 % منه في العظام، 
كما يساعد في تنشيط اإلنزيمات التي تساعد في تكلُّس العظام بالكالسيوم والفسفور، 
ويعمل مع الكورتيزون أيضًا في تنظيم الفسفات في الدم، ويساعد في تحويل فيتامني 
D إلى الصورة الفّعالة. وُيظِهر نقص املغنيزيوم بعض أعراض مشابهة ألعراض نقص 

.D فيتامني

 )Osteoprotictives( جدول يعرض أمثلة املواد الكيميائية الحافظة للعظام
باألطعمة

 Calcium )Ca( حمض اللينولييك املقترنالكالسيوم
 Conjugated Linoleic Acid;

.CLA

بروتني الصويا
Soy Protein

Creatine الكرياتني

 
األطعمة الوظيفية التي تعمل على التحصني املناعي )تعزيز املناعة(    . 6

تهاجمه  التي  الغريبة  األجسام  من  الجسم  حماية  على  املناعة  جهاز  يعمل 
البكتيريا، والفيروسات، والخاليا السرطانية، واملواد البروتينية التي قد تسبب  مثل: 
الدفاع  خط  الطبيعية  املوانع  وتعتبر  األخرى.  الغريبة  املواد  من  وغيرها  الحساسية 
املوانع  وتشمل  إليه.  الغريبة  األجسام  عبور  إعاقة  من  الجسم  يحمي  الذي  األول 
الطبيعية كاًل من: الجلد، والطبقات املحيطة للرئة، والقناة الهضمية، واملسالك البولية. 
كما تشمل أيضاً: املادة املخاطية التي تفرزها األغشية املخاطية التي تعمل على صيد 
املكروبات واملواد الغريبة داخل الجسم، كما يحتوي العرق على مواد مضادة للبكتيريا 
والفطريات. ويعمل الشعر املوجود داخل األنف كأداة ترشيح للمواد الغريبة ودفعها 
بلعها  إما  يتم  التي  الحلق  إلى  املخاطية  املادة  مع  التنفس  مجرى  أهداب  بواسطة 
البول من  إلى مجرى  املثانة  اتجاه واحد من  البول في  اتجاه  يقلل  أو بصقها. كما 
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خطورة صعود املكروبات من مجرى البول إلى املثانة. ويؤدي وجود الحامض املَِعدي 
املَِعدية املركزة إلى قتل معظم املكروبات املوجودة في الطعام. كما يعمل  والعصائر 
الُلعاب على تنظيف الفم من بقايا الطعام التي تمثل وسطًا مناسبًا لنمو املكروبات، 

ويحتوي الُلعاب على بعض املواد املضادة للمكروبات.
وفي حالة فشل املوانع الطبيعية وعبور األجسام الغريبة إلى الجسم تبدأ أعضاؤه 
التوتة،  وغدة   ،)Lymph Nodes( اللمفية  والعقد   ،)Spleen( الطحال  تشمل:  التي 
)Thymus(، وخاليا من الجهاز املناعي في االستجابة ملهاجمة هذه األجسام الغريبة 
مية، وإضافة إلى ذلك  بابتالعها، أو الفتك بها بواسطة اإلنزيمات، أو بوسائل إزالة السُّ
يعمل أيضاً جهاز املناعة على مهاجمة الخاليا غير العادية )مثل الخاليا السرطانية(، 

ولكن قد يتفاعل جهـاز املناعـة مع أنسجة الجسم الطبيعية نفسها.
وفي حالة وجود جسم غريب في جسم اإلنسان، أو في حالة العدوى تزيد خاليا 
 )Macrophages( )( ومنها الخاليا امللتهمة الكبرى )البالعمLeucocytes( الدم البيض
التي تعمل على ابتالع املكروبات واألجسام الغريبة وقتلها أو تحليلها بواسطة بعض 
التي  الكيماوية األخرى  املواد  )Lactoferrin(، وبعض  الخلوية والالكتوفرين  العوامل 

  .)Hydrogen Peroxide( تفرزها خاليا الدم البيض، مثل فوق أكسيد الهيدروجني
توجد مواد بروتينية لها القدرة على وقف تكاثر الفيروسات ُيطلق عليها إنترفيرون 
)Interferon( لها وظائف مناعية وحيوية أخرى وتوجد عدة أنواع منها ُتفرز بواسطة 
الجسم ولها ميزة خاصة بالنوع، بمعنى أن الذي يفرزه اإلنسان من مواد بروتينية 
يكون مضادًا للفيروسات التي تصيبه، والشيء نفسه بالنسبة إلى الحيوانات األخرى. 
املَشُقوَقة  املُلَِبنة  عليه  ُيطلق  الضارة  البكتيريا غير  نوع معني من  األمعاء  ويوجد في 
)Lactobacillus bifidus(، بل على العكس قد تكون مفيدة في الحد من نشاط بعض 
أنواع البكتيريا الجرثومية األخرى. وقد لوحظت زيادة هذه البكتيريا املفيدة في براز 
األطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية عن األطفال الذين يرضعون رضاعة صناعية، 
ر العلماء وجود عامل في حليب األم يساعد على نمو هذا املكروب املفيد  ومن َثمَّ فسَّ
 )Bifidobacterium( قَّاء وُأطلق عليه )Bifidus Factor( وهو مركب يعزز نمو الشَّ
الوقاية واملناعة من األمراض؛  في األمعاء. ويعتبر حليب األم هو األمثل من حيث 
وذلك ألنه يتناسب في تركيبه ومحتوياته مع احتياجات وطبيعة بني البشر، وكذلك فهو 
أفضل لوقايتهم وحمايتهم من األمراض املختلفة. وقد يتعرض الحليب الصناعي إلى 
التلوث في مرحلة من مراحل تحضيره وذلك في الدول النامية، أما الدول املتقدمة ومع 
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مراعاة النظافة الكاملة ووفرة األجهزة الحديثة، فإن نسبة تعرُّض الطفل للحساسية من 
الطعام تكون أكثر في األطفال الذين يعتمدون في غذائهم على بدائل حليب األم. وعليه 
فإنه ال بد من تشجيع الرضاعة الطبيعية في الدول النامية وغير النامية لالعتبارات 

الغذائية، والنفسية، والفيزيولوجية، واالقتصادية، وكذلك املميزات الوقائية واملناعية.

املغذيات واملناعة: يعتبر الغذاء الصحي املتوازن أساسًا لوظائف الجهاز املناعي، 
والجهاز  اإلنزيمات،  إنتاج  في  املختلفة  الصغرى  واملغذيات  البروتني  يشارك  فمثالً 
املتمم، واألجسام املضادة، والبروتينات األخرى املهمة لوظائف الجهاز املناعي. ويمكن 
إلى إعاقة وظائف جهاز املناعة  أن يؤدي سوء التغذية )قلة املتناول، أو اإلفراط فيه( 
املناعة،  لجهاز  الحيوية  املغذيات  أهم  نعرض  وسوف  العدوى،  محاربة  على  وقدرته 

ومنها ما يلي:

• 	 )Zinc; Zn(  )الزنك )الخارصني

الخاليا ونمو  تكاثر  لنمو الجسم، فهو يساعد على  الزنك عنصرًا مهمًا  يعتبر 
األنسجة والتئام الجروح، كما يدخل في تركيب حوالي سبعني إنزيمًا بالجسم. ويؤدي 
التعرُّض  خطورة  من  يزيد  مما  املناعة؛  انخفاض  إلى  الجسم  في  الزنك  انخفاض 
للعدوى، كما يؤدي إلى فقدان حساسية التذوق لطعم األكل، وظهور تقّرحات جلدية، 

ر في التئام الجروح، وإعاقة في النمو.  وتأخُّ

ومع أن الزنك يكون كافيًا في طعام معظم الناس، إال أنه قد ظهرت حاالت نقصه 
في بعض البلدان، ويرجع هذا النقص أساسًا إلى انخفاض مستوى الوجبة الغذائية 
كمًا ونوعًا، إضافة إلى ارتفاع نسبة الفيتامينات التي تقلل من امتصاص الزنك، وقد 

يؤدي اإلفراط في تناوله إلى إعاقة جهاز املناعة. 

• 	 )Iron( الحديد

ُيعتبر الحديد من العناصر الغذائية املهمة لجسم اإلنسان، حيث يحتاجه الدم 
لنقل األكسجني لجميع أعضاء الجسم. كما يمد الجسم بالقوة، والطاقة، والقدرة على 
إنجاز العمل، ويساعد على تكاثر الخاليا اللمفية. ويتم نقل الحديد في الدم بواسطة 
الهيموجلوبني )Hemoglobin( )وهو عبارة عن بروتني يحتوي على الحديد( وعندما 
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يصبح الهيموجلوبني غنيًا باألكسجني يكون لونه أحمر، وعندما يحدث نقص للحديد 
يكون هناك نقص في نسبة الهيموجلوبني وفي األكسجني، وهذه الحالة تسمى )فقر 
 B12 فيتامني  نقص  مثل:  الدم  لفقر  أخرى  أسباب  عدة  وهناك   ،)Anemia( الدم( 
)B12 / Cobalamin(، وحمض الفوليك  )Folic acid(، ولكن أهم أسباب فقر الدم 

هو نقص الحديد.
وُيعتبر فقر الدم الناتج من نقص الحديد من أهم املشكالت الصحية التي تعانيها 
الدول النامية وبخاصة املرأة واألطفال، ويؤدي نقص الحديد إلى إعاقة جهاز املناعة، 
وانخفاض التحمل للبرد، واإلجهاد، وضيق في التنفس، وإعاقة في النمو، واضطراب 

في التفكير، وعدم القدرة على التركيز. 

• 	  )Proteins( البروتينات
وإنتاج  وخالياه،  املناعي  الجهاز  أعضاء  وظائف  تطور  في  البروتينات  تشارك 
األجسام املضادة، واملحافظة على أغشية األنسجة الظاهرية التي منها الجلد بصورة 

صحية؛ مما يعوق العدوى. 

• 	      )L-Ascorbic Acid( C حمض األسكوربيك أو فيتامني
ُيطلق على هذا الفيتامني أيضًا حمض األسكوربيك، ويعتبر فيتامني )C(  ضروريًا 
لنضج )Maturation( مادة الكوالجني في جميع أنسجة الجسم، واملعروف أنها مادة 
ُتكوِّن األنسجة الضامة التي تعمل على ربط الخاليا واألنسجة؛ مما يؤدي إلى مرونة 

وقوة جدار األوعية الدموية.
ويمكن لفيتامني )C( إعطاء اإللكترونات دون تكوين الجذور الحرة، ومن َثمَّ يعتبر 
القوية فهو يحمي املؤشرات الحيوية املهمة من الجذور  من أحد مضادات األكسدة 
الحرة، إضافة إلى ذلك فإنه يعزز العمليات األيضية من خالل العمل كعامل مساعد 
في التخليق الحيوي للكارنيتني، وهو جزيء مسؤول عن نقل األحماض الدهنية إلى 
نزالت  لعالج  شائع  كمساعد  ُيستخدم  أنه  كما  الطاقة.  إلطالق  امليتوكوندريا  داخل 
 )C( فيتامني  يساعد  وكذلك  ومدته  الزكام  شدة  تقليل  في  فعاليته  خالل  من  البرد 
في امتصاص الحديد من األمعاء، وُيعتبر مهماً في عمليات األكسدة واالختزال في 

الجسم، وإفراز بعض الهرمونات.
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وفي حالة نقص الفيتـامني تحدث إعاقة لتكاثر الخاليا اللمفية التائية، وأيضًا 
إعاقة لالستجابة لاللتهابات ووظائف الخاليا البلعمية )Phagocyte(، كما يكون جدار 
األوعية الدموية أكثر قابلية للتمزق أو التقطع، ويظهر ذلك في صورة نزف بسيط تحت 
الجلد، وبتقـدم الحالة تتـورم اللثة وتصبح شـبه إسفنجية، وُتدعى هذه الحالة املرضية 

.)Scurvy( )بمرض الَبَثع )اإِلْسقربوط

• 	)Retinol A( A فيتامني
والعظام،  الجلد  وتميز  وسالمة  والتكاثر،  للنمو  ضروريًا   A فيتامني  ُيعتبر 
أن  كما  العني وسالمتها،  وقرنية  الظهارية،  األنسجة  واملحافظة على سالمة وصحة 
الدم  تكوين خاليا  في  يساعد  وأيضًا  لألكسدة.  تأثير مضاد  لها   A فيتامني  طليعة 
الُحمر من نخاع العظم، وفي خروج الحديد من مخازن الجسم. كما يعمل على تطور 

خاليا الدم البيض وخاصة الخاليا اللمفية، إضافة إلى تنشيط الخاليا البلعمية.
 
• 	 )Tocopherols( E فيتامني

بات فيتامني E هو التوكوفيروالت، وهي توجد عادة على ثالثة  االسم العلمي ملُركَّ
ألفا وبيتا وجاما ــ توكوفيرول. وُيعتبر هذا الفيتامني مضادًا لألكسدة،  أشكال هي: 
تأثير  أنه قد يعادل بعـض  الغذائية، كما  العناصر  لبعض  فيعمل على منع األكسدة 
أنواع  وبعض  القلب،  أمراض  مثل:  من  األمراض  بعض  من  فيقي  الحرة  الجذور 

بات املهمة في الجسم.  السرطان، كذلك يساهم فيتامني E في تصنيع بعض املُركَّ
ويؤدي نقص فيتامني E إلى إعاقة فاعلية الخاليا اللمفية التائية والبائية، وإعاقة 
إنتاج األجسام املضادة، وكذلك إعاقة عمل الخاليا البلعمية، ويؤثر على الجهاز العصبي، 

كما يؤدي إلى نقص في بروتينات الدم وسرعة تكسر خاليا الدم الُحمر وتحللها.

• 	)Cholecalciferol( D  فيتـامني
يعمل فيتـامني D على زيادة امتصاص الكالسيوم والفسفور من األمعاء الالزمني 
لتكوين العظام واألسنان، كما أنه يساعد على إعادة امتصاص الكالسيوم من الكلى، 
كما يلعب دورًا في تقليل االلتهاب والحماية من العدوى الفيروسية، ويساعد أيضًا في 
تنظيم عمل جهاز املناعة، حيث يعمل على تحفيز إنتاج مضادات املكروبات املوجودة 
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إلى  األطفال  في   D فيتـامني  نقص  ويؤدي  التنفسية.  بالقناة  الطالئية  الخاليا  على 
الرَّخد )الُكساح(، وقد يؤدي النقص أيضًا إلى تأخر ظهور األسنان. كما يؤدي نقص 

الفيتامني إلى لني العظام عند البالغني، إضافة إلى خطورة التعرُّض للعدوى.
 
• 	)Pyridoxine( B6 فيتامني

يساعــد فيتاميـن B6 في عملية تصنيع األحماض األمينية غير األساسية في 
الجسم، ومن َثمَّ تصنيع عديد من مكونات جهاز املناعــة، كمــا أن تحــوُّل التربتوفــان 
 B6 يحتاج إلى وجود البيريدوكسني ويدخل فيتامني )B3( إلى النياسيــن، أو فيتامني
في عمليات تحلل الجليكوجني )Glycogen( إلطالق الطاقة. ويساعد أيضًا في إنتاج 
البكتيرية  العدوى  تعمل على حمايته من  التي  اإلنسان  األجسام املضادة في جسم 
األجسام  إنتاج  إعاقة  في   B6 فيتامني  نقص  أعراض  وتتمثل  باألمراض.  واإلصابة 

املضادة، وتغيير نمو الخاليا اللمفية وتطورها.

• 	 )Folic Acid / Vitamin B9( B9 حمض الفوليك أو
يعتبر الفوالسني أو B9 عاماًل مهمًا في تكوين األحماض النووية، كما يساعد 
في تصنيع األحماض األمينية غير األساسية داخل الجسم، ومن َثمَّ تصنيع البروتني، 
كما أن الفيتامني مرتبط بتكوين وتطور املخ والحبل الشوكي  لدى األجنة، ويساعد في 

تكوين خاليا الدم الُحمر من نخاع العظم.
الخاليا  بضخامة  املعروف  الدم  فقر  حدوث  إلى  الفوالسني  نقص  ويؤدي 
)Megaloblasts( الذي يتميز بظهور خاليا دموية ُحمر متضخمة غير ناضجة، أو 
متضخمة ناضجة؛ مما يؤدي إلى قلة عددها وانخفاض مقدرتها على نقل األكسجني؛ 
لذا تظهر على الفرد مظاهر التعب، وسرعة التنفس، وبطء العمليات الحيوية بالجسم، 
كما يتغير نمو وتطور الخاليا الدموية البيض فيقل عددها، وتقل املناعة ضد األمراض 

املُعدية، ويقل عدد الصفائح الدموية، ومن َثمَّ تقل قدرة الدم على التجلط.
 
• 	 )Cobalamin( B12  فيتامني 

أهم وظائف  والسيانوكوباالمني. ومن  بالكوباالمني  أيضًا  الفيتامني  ُيسمى هذا 
الُحمر بشكل طبيعي مع وجـود حمض  الدم  لنمو خاليا  أن وجوده ضروري   B12
الفوليـك وفيتامني C. كما يساعد الجسم على االستفادة من األحماض الدهنية وبعض 
األحماض األمينية. وُيعد الفيتامني مهمًا للجهـاز العصبي، إذ إنه يحافـظ على األغلفة 

التي تحيـط وتعزل بعض األلياف العصبية.  
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ويؤدي نقص الفيتامني إلى إعاقة فاعلية الخاليا اللمفية التائية والبائية وإنتاج 
األجسام املضادة، وكذلك إعاقة عمل الخاليا البلعمية، وفقر الدم الوبيل )الخبيث(، 
حيث يؤدي إلى تضخم في الطحال والكبد، وفقدان الشهية، والتهاب اللسان، وشحوب 
الوجه، والتهاب نهايات الخاليا العصبية، وانحالل وتدهور الحبل الشوكي، وحدوث 

تغـيرات في نخاع العظام.

• 	 )Copper( النحاس 
تلك  أهمها  من  التي  الجسـم  في  اإلنزيمات  بعض  من  جزءًا  النحاس  ُيعد 
املسؤولة عن ربط جزيئات الكوالجـني ببعضها لضمان صحة ومتانة أنسجة الجسم 
ومضادات األكسدة. وتتمثل أعراض نقص النحاس في: ظهور انخفاض في مستوى 
الهيموجلوبني، وانخفاض في عدد خاليا الدم البيض، مع تثبيط في وظائف الجهاز 
وارتفاع  للعظام،  املكوِّنة  املعادن  تحلل  وزيادة  عصبية  اضطرابات  وظهور  املناعي، 

مستوى الكوليستيرول في الدم.
 
• 	 )Selenium( السـلينيوم

السـلينيوم له تأثير مضاد لألكسدة وفي هذا يساهم مع فيتامني E في بعض 
التفاعالت الحيوية التي تحمي الخاليا من بعض األمراض من مثل: السرطان وأمراض 
القلب، كما يساعد السلينيوم في نمو الخاليا. وتظهر أعراض النقص في شكل إعاقة 
في إنتاج األجسام املضادة وتقليل املقاومة للفيروسات، ووهن العضالت، وضعف في 

عضالت القلب، وفقدان للون البشرة.

• 	 )Fatty Acids Omega-3( 3 - األحماض الدهنية من النوع أوميجا 
3 من ضمن مجموعة األحماض  تعتبر األحماض الدهنية من النوع أوميجا - 
الدهنية غير املشبعة وهي من املكونات املتوفرة من املصادر الحيوانية والنباتية. وهناك 
 3 بعض األبحاث التي ُتظِهر الدور اإليجابي لألحماض الدهنية من النوع أوميجا - 
على الجهاز املناعي، حيث إنها تتحول إلى مركبات شبيهة بالهرمون داخل الجسم 
وهذه املركبات تنظم عديدًا من وظائف الجسم مثل: املساعدة في االستجابة املناعية، 

واالستجابة لاللتهابات الناجمة عن الجروح والعدوى... إلخ. 
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األطعمة الوظيفية التي تساعد على الوقاية من سوء التغذية. 7

الفيتامينات  جميع  تناول  إلى  املختلفة  عمره  مراحل  خالل  اإلنسان  يحتاج 
واملعادن الغذائية بكميات قليلة جدًا ــ مقارنة بمصادر الطاقة )البروتينات، والدهون، 
والكربوهيدرات(، ولذلك ُيطلق على الفيتامينات، واملعادن الغذائية باملغذيات الدقيقة.
)Micronutrients( واملعروف أن جسم اإلنسان ال يمكنه تصنيع ما يحتاجه من هذه 
املغذيات  هذه  تناول  نقص  استمرار  فإن  َثمَّ  ومن  الكافية،  بالكمية  الدقيقة  املغذيات 
سلبًا  يؤثر  ثقافية  أو  اجتماعية،  أو  اقتصادية،  أسباب  عدة  نتيجة  األطعمة  بواسطة 
على النمو والتطور األمثل، كما يؤدي إلى خلل في وظائف الجسم العضوية والعقلية، 
السريعة من مثل:  النمو  وتظهر هذه املشكالت الصحية بصورة أوضح في مراحل 

مرحلة الطفولة املبكرة، وفترة الحمل؛ مما يمثل خطورًة على صحة الفرد وحياته.

وهناك عدة استراتيجيات ملكافحة سوء التغذية الناتج عن نقص املغذيات الدقيقة 
وتشمل:

)أ( تنويع الطعام/ الثقافة الغذائية 

وذلك بزيادة توفير األطعمة املتنوعة الغنية بالفيتامينات واملعادن وتناولها بكثرة، 
الغنية  املحاصيل  تناول  وزيادة  والتوزيع،  اإلنتاج  زيادة  الطريقة  هذه  تشمل  كما 
باملغذيات الدقيقة، وقد تعوق األحوال املناخية ذلك، كما قد تكون بعض األطعمة غير 
مقبولة حضارياً، أو باهظة الثمن، كما أنه من املحتمل عدم وجود شبكة طرق فّعالة 
نتيجتها  تظهر  وقت طويل حتى  إلى  الطريقة  هذه  وتحتاج  املستهلك،  إلى  لتوصيلها 

املرجوة.

)ب( املكمالت الغذائية 

هي عبارة عن إعداد املغذيات الدقيقة على شكل أقراص، أو كبسوالت لتناولها، 
وهذه يمكن أن تكون مفيدة في الوقاية من النقص، أو حتى ضرورية كخطوة سريعة 
وفّعالة ملعالجة املصابني. وقد ال تنجح هذه الوسيلة في الوصول إلى متناول الجميع، 
ألنه من الصعب أحياناً توصيل األقراص لألفراد في املناطق النائية، أو تناولها دون 
إشراف طبي، ومع ذلك فهي وسيلة سريعة ومؤقتة في مواجهة مشكلة نقص املغذيات 

الدقيقة، ولكن ال يمكن تطبيقها على املدى الطويل، نظراً الرتفاع تكلفتها.
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)ج( تدعيم األطعمة 

املغذيات  من  أكثر  أو  بواحد  األطعمة  من  نوعية  تدعيم  تقنية  عن  عبارة  وهي 
الدقيقة  باملغذيات   )Food Fortification( األطعمة  تدعيم  فكرة  بدأت  وقد  الدقيقة، 
في القرن التاسع عشر عندما تمت التوصية بإضافة اليود إلى ملح الطعام للوقاية 
التدعيم  ُطبق  وقد   .)Goiter( الدرقية  الغدة  تضخم  إلى  يؤدي  مما  اليود  نقص  من 
مثال  وأفضل  األمريكية  املتحدة  الواليات  في  ثم  1900م،  من سنة  بداية  أوروبا  في 
بالثيامني القمح  دقيق  تدعيم  هو  الطعام  ملح  إلى  اليود؛  إضافة  بعد  التدعيم  على 

)Thiamine(، والريبوفالفني )Riboflavin B2(، والنياسني، والحديد، حيث بدأ  B1
هذا التدعيم سنة 1941م كبرنامج وقائي من مرض البري بري )Beriberi(، ونقص 
فيتامني B1، والبالجرا، وكذلك األنيميا الناتجة من نقص الحديد في الواليات املتحدة 
األمريكية. وحالياً ومع تناول كمية كبيرة من مصادر الحديد الغذائية مثل اللحوم في 
مة.  أمريكا، فإن حوالي 24 % من الحديد املُتناول يتم الحصول عليه من األطعمة املُدعَّ
وُتعد طريقة تدعيم األطعمة األكثر تناوالً بني أفراد األسرة من أهم طرق الوقاية 
والعالج من أمراض نقص املغذيات الدقيقة، حيث تعتمدها املنظمات الدولية الصحية 
واملؤسسات العلمية املتخصصة، وذلك لسهولة وفاعلية تطبيق برامج تدعيم األطعمة 
باملغذيات الدقيقة. ويظهر في املنطقة العربية والدول النامية نقص لبعض الفيتامينات 
واملعادن التي من أهمها فيتامني A، وفيتامني D، وبعض مركبات فيتامني B املركب، 

وعنصري الحديد والزنك.
وأصبح تدعيم األطعمة باملغذيات الدقيقة من أهم وأفضل الطرق للوقاية والعالج 

من سوء التغذية الناتج عن نقص الفيتامينات واملعادن التي تشمل:

A فيتامني : أوالً

إفراز  من  الجلد  تزيد خاليا  التقرُّن، حيث  زيادة  إلى   A فيتامني  نقص  يؤدي 
الكيراتني  وتراكمه؛ مما يؤدي إلى جفاف الجلد وتكوين نتوءات بيض وتحبب خاصة 
حول مناطق نمو الشعر، وكذلك إلى جفاف األنسجة وتشققها؛ مما يزيد من إمكانية 
التعّرض للعدوى الجرثومية. كما يؤدي النقص إلى تأخر تكوين الصبغة املوجودة في 
شبكية العني التي تساعد على الرؤية في الضوء الخافت؛ مما يعني عدم القدرة على 

.)Night blindness( )الرؤية في الضوء الخافت )العشى الليلي
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كما يؤدي النقص أيضاً إلى اإلصابة بمرض جفاف القرنية، حيث تصبح القرنية 
ثم  العني،  ملتحمة  في  جفاف  حدوث  إلى  يؤدي  مما  )معتمة(؛  شفافة  وغير  سميكة 
نة للعني، وظهور بقع وقروح  قرنيتها نتيجة للتغيرات في القنوات الدمعية واألغشية املُبطِّ
على شكل رغوة في ملتحمة العني والقرنية، وفي النهاية يحدث العمى الدائم نتيجة عدم 

قدرة أشعة الضوء على النفاذ من العني.

ثانيًا: مجموعة فيتامينات B املركب

تضم مجموعة فيتامينات B املركب ثمانية فيتامينات هي فيتامني B1، أو الثيامني، 
وفيتامني B2، أو الريبوفالفني، والنياسني، أو حمض النيكوتينيك، وفيتامني B6، أو 
 B9 والبيوتني، وفيتامني ،)Pantothenic Acid( البيريدوكسني، وحمض البانتوثينيك
أو حمض الفوليك، أو الفوالسني وفيتامني B12، أو الكوباالمني، أو السيانوكوباالمني.

وتعمل هذه املجموعة متكاتفة مع بعضها بمعنى أن هذه الفيتامينات بينها عالقة 
نباتي،  أو  إما حيواني،  املجموعة  الجسم مجتمعًة، ومصدر  يحتاجها  وظيفية، حيث 
 ،B2 وفيتامني  ،B1 فيتامني  مثل:  املركب   B فيتامينات  أفراد  بعض  نقص  وينتشر 
وفيتامني B6، والنياسني، وحمض الفوليك، في حني يندر حدوث نقص للبعض اآلخر 

من مثل: حمض البانتوثينيك، والبيوتني.

أعراض نقصانهوظيفتهالفيتامني
B1 فيتامني
)الثيامني(

األعصــاب 	• لوظائــف  يعتبــر ضروريــاً 
مــن  الطاقــة  إنتــاج  فــي  واملساعــدة 

الكربوهيدرات، والبروتينات، والدهون.

فقدان الشهية، وإمساك، وشعور 	•
بالغثيان.

تتطــور الحالــة إلــى االكتئــاب، 	•
والتعــب،  بالضيــق،  والشعــور 

وعدم االتزان والتركيز.
• يؤدي نقصانه الشديد إلى اإلصابة 	

الجاف مؤثراً  البري بري  بمرض 
على الجهاز العصبي.

ويكون البري بري الرطب مؤثراً 	•
على القلب واألوعية الدموية.

جدول يستعرض مجموعة فيتامينات B املركبة ووظيفتها وأعراض نقصها 
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أعراض نقصانهوظيفتهالفيتامني
B2 فيتامني

)الريبوفالفني(
واألنسجــة 	• الجلــد  على سالمــة  يعمل 

املبطنــة للتجاويف واألنسجة املخاطية.
ينشط العصب البصري.	•
ينشط بعض الغدد.	•
تكويــن خاليــا الــدم الُحمــر من نخـاع 	•

العظم.

اضطرابات في الهضم، وفقدان 	•
الشهية.

التهاب اللسان واللثة.	•
• وجود تشقق على زوايا الفم.	

B6 فيتامني
)البيريدوكسني(  

غيــر 	• األمينــيــة  األحــمــاض  تصنيــع 
األساسية.

تحوُّل التريبتوفان إلى النياسني.	•
تحلُّل الجليكوجني إلطالق الطاقة.	•
إنتاج األجسام املضادة.	•
الدموية 	• األوعية  صحة  على  يعمل 

والجهاز العصبي والبشرة.
لألطفال، 	• الطبيعي  النمو  على  يساعد 

وبناء عضالتهم.
الناقـــالت 	• تصنــيــع  عملــيــة  تنـظيــم 

العصبية. 

قلـــق شديـــد، وتشنجــات لدى 	•
األطفال.

واالرتبــاك، 	• العقليــة،  التغيــرات 
الـوزن،  ونـقـصـان  واالكتـئـاب، 
وظهور نوع من فقر الدم املتميز 
الــــدم  خاليــــا  حجــم  بصغــر 
وانخفــــاض مستـــوى  الُحمـــر 
الهيموجلوبني فيها لدى البالغني.

B3 فيتامني
)النياسني 
- حمض 

النيكوتينيك(

الكربوهيــدرات 	• مــن  الطاقـــة  إطـــالق 
والبروتينات والدهون.

املحافظة على سالمة الجهاز العصبي، 	•
وصحة الجلد وعملية الهضم.

ظهــور مـــرض البالجـــرا الذي 	•
تتمثـــل  أعراضـه في: اإلسهال، 
في  وخلل  الجلدية،  وااللتهابات 
األعصاب وقد يؤدي إلى الوفاة.

تابع: جدول يستعرض مجموعة فيتامينات B املركبة ووظيفتها وأعراض 
نقصها 
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أعراض نقصانهوظيفتهالفيتامني
B9 فيتامني 

)حمض الفوليك 
أو الفوالسني(

تكوين األحماض النووية.	•
األمينية 	• األحماض  تصنيع  في  يساعد 

غير األساسية.
والحبل 	• املخ،  وتطور  بتكوين  يرتبط 

الشوكي لدى األجنة.
يساعــد  فــي تكوين خاليا الدم الُحمر 	•

من نخاع العظم.

فقــر الـــدم )ضخامــة الخاليا( 	•
غير  متضخمة  بكريات  ويتميز 
ناضجة، أو ناضجة؛ مما يؤدي 
وانخفــاض  عـــددها،  قلـــة  إلى 

مقدرتها على نقل األكسجني.
وبطء 	• التنفس،  وسرعة  التعب، 

العمليات الحيوية.
تأثـــر نمـــو وتطور خاليـا الــدم 	•

البيـــض؛ مما يــــؤدي إلى قلـــة 
عددها، ومن ثم قلة املناعة.

الدموية 	• الصفيحات  عدد  قلة 
وقدرة الدم على التجلط.

يـــؤدي عــــدم تناول األم حمض 	•
الفوليك قبل الحمل، أو بعده إلى 
تشوهات ِخلقية للجنني مثل: عدم 
انغالق الحبـــل الفقري للجنــني 
الذي يسمى بالسنسنة املشقوقة 

.)Spina bifida(

.B بعض املصادر الغذائية التي تحتوي على فيتامني

تابع: جدول يستعرض مجموعة فيتامينات B املركبة ووظيفتها وأعراض 
نقصها 
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ثالثًا: الحديد  

يعتبر الحديد من العناصر الغذائية املهمة لجسم اإلنسان، كما يعتبر فقر الدم 
الناتج من نقص الحديد من أهم املشكالت الصحية التي تكثر لدى )النساء واألطفال( 
بالدول النامية. وبناًء على تقارير منظمة الصحة العاملية الحديثة، فإن حوالي  %50 
من األطفال، و 42% من النساء، و 26% من الرجال في الدول النامية يعانون نقص 

الحديد، وعلى مستوى العالم فإن حوالي 1.48 مليون فرد يعانون هذا النقص.
يؤدي عدم توفر كمية كافية من الحديد للجسم إلى:

احتمالية . 1 زيادة  مع  الوزن  في  نقصاً  يعانون  أطفاالً  الحامل  املرأة  تلد  ما  غالباً 
التعّرض للعدوى والوفاة خالل مرحلة الطفولة.

ُبطء في النمو العقلي والذهني لألطفال، وتأخر استيعابهم الدراسي.. 2
سرعة التعب، واإلجهاد، والخمول، وقلة اإلنتاجية لدى البالغون.. 3

وهناك بعض األمراض الوراثية التي قد تزيد من معدل امتصاص الحديد من 
األمعاء، أو ُتحِدث خلالً في تركيب الهيموجلوبني؛ مما يؤدي إلى ارتفاع تركيز الحديد 
في الجسم؛ لذلك قد يعتقد بعض الناس أن الدعم بالحديد يمثل خطورة على صحة 
هؤالء املرضى والحقيقة العلمية غير ذلك. وأهم هذه األمراض هو داء الصبغة الدموية 
)Hemochromatosis(، أو داء ترسيب الصبغة الدموية والسبب عيب وراثي، حيث 
بلون  به  املصابني  تلوُّن  إلى  يؤدي  مما  األمعاء؛  من  الحديد  امتصاص  معدل  يزيد 
يمكن  ال  املرض  وهذا  ترسيبه  نتيجة  )Cirrhosis(؛  الكبد  بتليف  واإلصابة  برونزي 
عالجه، أو الوقاية منه عن طريق تخفيض نسبة املتناول من الحديد عن طريق األطعمة، 
والعالج  املبكر  التشخيص  الوراثي هو عن طريق  املرض  لهذا  الوحيد  العالج  ولكن 
ببعض األدوية التي تخفِّض من نسبة الحديد في مخازن الجسم، ومن َثمَّ فإن تدعيم 

الدقيق بعنصر الحديد ال يؤثر على خطورة هذا املرض.
والحالة املرضية األخرى ُيطلق عليها الثالسيميا )Thalassemia( وهي مرض 
وراثي منتشر في منطقة شرق البحر األبيض املتوسط، حيث ينتج عن وجود خلل في 
تدخل  إلى  يحتاج  بسيط وال  األول:  النوع  نوعان،  منه  ويوجد  الهيموجلوبني.  تركيب 
أما  أية مشكالت صحية،  له  الدعم  يمثل  وال  الدم،  فقر  وجود  حالة  في  إال  عالجي 
النوع اآلخر: فيمثل خطورة على صحة املريض وحياته، حيث تظهر األعراض واضحة 



- 37 -

خالل األشهر الستة األولى من عمر الطفل، وقد تحدث الوفاة إثر التعرُّض للعدوى 
أو هبوط في القلب إذا لم ُيعالج املريض حيث إن العالج يتمثل في نقل الدم مع تناول 
أدوية تخفِّض من نسبة الحديد فيه، ومن َثمَّ فإن مرضى الثالسيميا من النوع الخطر 
يكونون تحت املراقبة والعالج الطبي، وال يمثل املُتناول من الحديد عن طريق األطعمة 
خطورة ُتذكر باملقارنة بالناتج من نقل الدم، ولذلك البد من تناول أدوية تخفِّض من 
نسبة الحديد في الدم، وال يوجد في املراجع العلمية ما يدل على أن تناول الحديد عن 

طريق األطعمة يزيد من مشكالت الثالسيميا الصحية. 

رابعًا: الزنك  )الخارصني( 

يعتبر الزنك مهماً لنمو الجسم، فهو يساعد على تكاثر الخاليا ونمو األنسجة 
والتئام الجروح، كما يدخل في تركيب حوالي سبعني إنزيماً بالجسم، ويساعد على 

استعمال الجسم للكربوهيدرات، والدهون، والبروتينات.

فوائد تدعيم األطعمة باملغذيات الدقيقة

لتدعيم األطعمة باملغذيات الدقيقة عدة فوائد منها:

يؤمِّن السالمة والصحة لألم والطفل خالل فترة الوالدة.. 1

يزيد من قدرة األمهات على رعاية أطفالهن.. 2

يزيد من نشاط األطفال، وكذلك القدرة على االستيعاب الدراسي.. 3

يقلل من نسبة إصابة األطفال بالعدوى.. 4

يزيد من نشاط البالغني وتحّمل املجهود العقلي والبدني.. 5

توفير التكاليف الخاصة بعالج املصابني نتيجة نقص هذه املغذيات.. 6

يقي املجتمع من األمراض الناتجة عن نقص املغذيات الدقيقة.. 7

)Molecular Structure( طبيعة التركيب الجزيئي
الجزيئي  التركيب  في  متشابهة  إلى مجموعات  الوظيفية  األطعمة  تقسيم  يمكن 
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الغذائيـة  املجموعــات  أو  الطعام  في  واملوجودة  بيولوجيًا  الفّعالة  الكيميائية  للمواد 
كالتالي:

 )Carotenoids( 1 ــ الكاروتينيدات
وهي عبارة عن صبغات طبيعية توجد في عديد من الفواكه والخضراوات، مثل: 
الوبائية  الدراسات  أظهرت  وقد  والخوخ.  والبرتقال،  والسبانخ،  والطماطم،  الجزر، 
أن زيادة استهالك األطعمة الغنية بالكاروتينيدات لها عالقة وثيقة بانخفاض خطورة 
حدوث عديد من األمراض، ويوجد أكثر من 600 مركب من الكاروتينيدات تم التعّرف 

عليها في األصناف املختلفة من الفواكه والخضراوات.
كاروتني  ــ  وبيتا   ،)α-Carotene( كاروتني  ــ  ألفا  هو  املجموعة  هذه  وأهم 
 ،)Lycopene( والليكوبني ،)β-Cryptoxanthin( وبيتا ــ كريبتوزأنثني ،)β-Carotene(
والليوتني )Lutein(، والزيازانثني )Zeaxanthin(. وتعمل بعض هذه املجموعة كطالئع 
محتملة  كيميائية  كآلية  الخاليا  بني  االتصال  وزيادة  لألكسدة،  ومضادة   ،A لفيتامني 

لتفسير التأثيرات الوقائية من السرطان.

 )Flavonoids( 2 ــ الفالفانويدات
تعتبر الفالفانويد أكثر املجموعات شيوعاً، وأوسعها توزيعًا بني املركبات الفينولية 
)Phenolic compounds( النباتيـة وأكثرها وفرة في األطعمة، وقد تم التعرف على 
أكثر من خمسة آالف صنف منها تختلـف في تركيبها، وكذلك في فاعليتها. ومن املحتمل 
أن تكون هذه األصباغ النباتية تطورت لتقي النباتات من الحشرات واألمراض، ومن 
أهم األطعمة الغنية بالفالفنويدات: البصل، والتفاح، والتوت األزرق، والعنب، والشاي، 

والشوكوالتة الداكنة.
واألنثوسينادينـات   ،)Catechins( الكاتيكينــات  املجموعــة  هــذه  أهم  وتشمــل 
والفالفينوالت   ،)Proanthocyanidins( والبروأنثوسينادينات   ،)Anthocyanidins(
)Flavonols(، والفالفونات )Flavones(، والفالفانونات )Flavanones(. وتعمل هذه 
املجموعة كمضاد لألكسدة؛ مما يمثل نوعًا للوقاية من أمراض القلب واألوعية الدموية، 

وبعض أنواع السرطان، كما تعمل على تقوية جدار الشعيرات الدموية.
ومن املعروف أن الشاي ُيصنَّع على شكل ثالث صور وهي: الشاي غير املتخمر 
أو الشاي األخضر، والشاي املتخمر أو الشاي األسود، والشاي املتخمر جزئياً، أو 
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ما ُيطلق عليه شاي األولونج )Ooling tea(. ويتم إنتاج حوالي 20 % فقط من الشاي 
2 % من نوع األولونج. ويتناول الصينيون  الكلي، وأكثر من  األخضر من املجموع 
إفريقيا  في شمال  قليلة  بلدان  وكذلك  األخضر،  الشاي  األولى  بالدرجة  واليابانيون 

والشرق األوسط.
من  درجة  على  تحتوي  أنها  الشاي  أوراق  بها  تتفّرد  التي  الخصائص  ومن 
األهمية من الفالفانويدات. وُتعزى اآلثار والنتائج الصحية للشاي األخضر إلى كثرة 
املكونات لعديد الفينول الذي يشكل 30 % من مستخلص األوراق املجففة. وتحتوي 
هذه املركبات على الفالفونوالت، والفالفونديول،  والفالفانويدات، ومع ذلك، فإن معظم 
الفالفانويدات املوجودة في الشاي األخضر هي ما ُيعرف باسم الكاتيكني. وعادة ما 
يكون هناك أربعة أنواع من الكاتيكني في الشاي األخضر، حيث يوجد ملح حمض 
الجاليك ملادة إبيجالوكاتيكني بصورة سائدة مكوناً أكثر من 50 % من مادة الكاتيكني 
الكلية. وقد أظهر ملح حمض الجاليك املوجود في مادة إبيجالوكاتيكني فاعلية األكثر 
لألنواع املختلفة، وقـد ُعرفت األنواع األخـرى بأنها أقل وفـرًة، وأقل نشاطاً من حيث 

الفائدة الصحية.
إن معظم حصاد الشاي عامليًا يتم معالجته إلى الشاي األسود، كما أن معالجة 
الفالفانويدات.  ملركبات  املهمة  والتعديالت  بالتغيرات  ترتبط  الطازجة  الشاي  أوراق 
ويحتوي الشاي األسود على ثلث مستوى مادة الكاتيكني املوجودة في الشاي األخضر 
األوراق  في  املوجود  األوكسيديز  بواسطة  الفينول  عديد  الكاتيكني  تكثيف  نتيجة 
الطازجة. ويحتوي كلٌّ من الشاي األخضر واألسود على مقدار 200 ملجرام تقريباً 
من الفالفانويدات الكلية لكل كوب، ويعتمد هذا املقدار بدرجة كبيرة على وقت النقع 

ومقدار كلٍّ من الشاي واملياه املُستخَدمة. 
الفّعالة  األكسدة  مضادات  خصائص  أن  الدراسات  بعض  أظهرت  وقد 
للفالفانويدات قد تمثل وقايًة من اإلصابة بأمـراض األوعية القلبية من خالل عدد من 
اآلليات التي منها منع أكسدة الشحوم البروتينية منخفضة الكثافة. كما أن مركبات 
الفالفانويدات قد تعمل على إعاقة، أو تثبيط تكدس الصفائح الدموية، ولقد أظهرت 
بعض الفحوص فيما يختص بأنواع التحاليل البيولوجية ألنواع مختلفة من األورام 
لدى الحيوان أن تعاطي الشاي األخضر خاصة جزيئات عديد الفينول وملح حمض 
الجاليك املوجودة في مادة اإلريبيل جالوكاتيكني املعزولة من أوراق الشاي األخـضر 
تثبيط  على  األخضر  الشاي  ويعمل  كيميائياً.  املـُحفَّز  السرطان  ضد  وقـايًة  يعـطي 
أعلى  ومقدمة  الغليظة،  األمعاء  سرطان  في  الكيميائي  التأثير  من  الناتجة  األورام 
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املعدة )Esophagus(، والكبد، والرئة، واألنسجة الثديية لدى الحيوانات، هذا إضافة 
إلى الدور الخاص بمضادات املكروبات الذي يرجع إلى خصائص ارتباط البروتني 
داخل  األنفلونزا  فيروس  بتثبيط  املوجودة  الفالفانويدات  تتميز  كما  بالفالفونويدات. 

خاليا الكلى عند إجراء تجـارب معملية على الكالب.

 )Phytoestrogens( 3 ــ اإلستروجينات النباتية
األطعمة  في  توجد  التي  الفّعالة  املجموعات  من  النباتية  اإلستروجينات  تعتبر 
الجهاز  على  ضعيف  إستروجيني  تأثير  ذات  مركبات  عن  عبارة  وهي  الوظيفية، 
العصبي املركزي )Central nervous system; CNS( وتعمل على تنبيه ونمو الجهاز 
التناسلي لدى إناث الحيوانات، وقد تم التعرُّف على هذه املواد في بعض البقوليات، 

والحبوب، والنقوليات، والفاكهة.
مجموعة  أهمها:  مجموعات  عـدة  إلى  النباتيـة  اإلستروجينـــات  وتنقسم 
اإليزوفالفونات )Isoflavones( وتوجد أساساً في فول الصويا، وأهم املركبات التابعة 
لهــــذه املجموعـــة هـــي الديادزيــن )Daidzein(، والجينيستني )Genistein(، وكذلك 
مجموعة اللجنانات )Lignans( التي توجد بتركيز عاٍل في بذور الكتان، وأهم املركبات 
 ،)Secoisolariciresinol( سيكوإيزلريسيـريزينول  هي  املجموعـة  لـهـذه  التابـعـة 

.)Matairesinol( ومتايريزينول
ويتشابه التركيب الكيميائي لإلستروجينات النباتية مع اإلستروجينات الطبيعية 
والصناعية، وكذلك مضادات اإلستروجني. وقد أظهرت عديٌد من الدراسات الحديثة 
التي ُأجريت على اإلنسان، والحيوان، وعلى مزارع األنسجة أن زيادة تناول هذه املواد 
الدفقات  لها دور حيوي في الوقاية من أعراض انقـطاع الطمـث قصيرة األجل مثل: 
الحارة عند املرأة، وكذلك املشكالت الصحية طويلة األجل على سبيل املثال: هشـاشة 

العظام، وأمراض القلب واألوعية الدموية.

 )Phytosterols( 4 ــ الستيروالت النباتية
وأهم  والحبوب،  والبقوليات،  والنقوليـات،  النباتية،  الزيوت  في  املركبات  هــذه  توجـد 
 ،)Camesterol( وكمستيورل   ،)β-Sitosterol( سيتوستيرول  بيتا  النباتية  الستيروالت 
وإستجماستيرول )Stigmasterol(. وتعمل هذه املجموعة على تقليل امتصاص الكوليستيرول 

من القناة الهضمية، وكذلك تقليل نسبة حدوث بعض أنواع السرطان.
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 )Saponins( 5 ــ الصابونينات
املاء،  مع  رغوة  بتكوُّن  تتميز  التي  املتنوعة  النباتية  املركبات  من   هي مجموعة 
وتشترك في بعض الصفات مثل: الطعم املُر، والقدرة على تكسير خاليا الدم الُحمر، 

والتفاعل مع أحماض الصفراء والكوليستيرول. 
الحيوانات  من  عدد  في  توجد  كما  النبات،  في  أساسًا  الصابونينات  وتوجد 
البحرية، وتحتوي أكثر من 100 عائلة نباتية على الصابونني الذي يوجد بصفة عامة 
وتعتبر  والفاعلية.  والكمية،  البنائي،  التركيب  في  تختلف  معقدة  مركبات  في صورة 
النبات،  في  املعروفة  الصابونينات  أهم  من  الصويا  فول  في  املوجودة  الصابونينات 
ويوجد الصابونني أيضًا في أنواع أخـرى من البقوليات من مثل: الفاصوليا، واللوبيا، 
والفول، والعدس، كذلك يوجد في الشاي، والثوم، والبصـل، والطماطم. وتعمل هذه 
املركبات على تقـليـل امتـصاص الكوليستيرول في القناة الهضمية، كما تعمل كمضاٍد 

لألكسدة. 

 )Organosulfur compounds( 6 ــ مركبات الكبريت العضوية
وتوجد هذه املركبات في الثوم، والبصل وقد تعمل على تطهيـر األمعاء، كما أنها 
تخفِّض من نسبة الكوليستيرول في الـدم، وقـد تقـلل من حدوث بعض أنواع السرطان.

 
  )Fatty acids( 7 ــ األحماض الدهنية

أ ــ األحماض الدهنية من النوع أوميجا - 3.
ب ــ حمض اللينولييك املقترن.

عديدة  الدهنية  األحماض  من  مجموعة  من  املقترن  اللينولييك  حمض  يعتبر 
منتجات  مصادرها  وأهم  اللينولييك  لحمض  نظائر  بصورة  تظهر  حيث  الالتشبع، 
لحوم األبقار، والخرفان، ومنتجات األلبان، حيث ُيصنَّع  الحيوانات املُجتَّرة من مثل: 
اللينولييك،  البكتيريا املوجودة بالحيوانات املجترة من حمض  هذا الحمض بواسطة 
املأكوالت  املثال:  سبيل  على  األطعـمة  من  أخرى  أنواع  في  أقل  بكميات  يوجد  كما 
البحرية، والديك الرومي، والزيوت النباتية. وقد أظهرت بعض األبحاث تأثير حمض 
التجارب،  حيوانات  في  والثدي  املعدة  سرطان  حدوث  تثبيط  في  املقترن  اللينولييك 
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وكذلك في تخفيض خطورة أمراض القلب واألوعية الدموية. وقد أظهرت دراسة على 
فئران التجارب تأثير حمض اللينولييك املقترن في تخفيض الوزن بواسطة تخفيض 
ترسب الدهون، وزيادة الكتلة العضلية بالجسم، كذلك تثبيط اإلصابة بداء السكري، 

وزيادة فاعلية األنسولني.

  )Dietary fibers( 8 ــ األلياف الغذائية

التي ال يستطيع اإلنسان  النباتي  الكربوهيدرات ذات املصدر  ُتعد األلياف من 
هضمها، أو امتصاصها مثل بقية األغذية، ولكن الحيوانات املجترة وآكالت الحشائش 
تستفيد منها بدرجة كبيرة نظراً لوجود نوع من البكتيريا بصورة طبيعية في الجهاز 
هضم  َثمَّ  ومن  الروابط،  بتكسير  يقوم  الذي  السيلوليز  إنزيم  ُتطِلق  التي  الهضمي 
م األلياف  األلياف في أمعاء ومعدة الحيوانات املجترة، وآكالت الحشائش. وعادة ُتقسَّ

من الناحية التغذوية بناءً على الذوبان في املاء:

 )Water - soluble fibers( ــ األلياف الذائبة  في املاء

تعتبــر األليــاف الذائبــة فــي املــاء مــن النــوع اللــزج، واألكثــر قابلية للتخمر 
)Fermentation(، وأهم مصادرها: منتجات الحبوب الكاملة التي تتمثل في )الشوفان، 
ونخالة الشوفان، والشعير(، والفاكهــة )التفاح، والحمضيات(، والبقوليــات، والحبــوب، 
والخضراوات، ويعمل هذا النوع من األلياف على تقليل نسبة الكوليستيرول في الدم 
َثمَّ تمنع إعادة امتصاصه وزيادة طرحه مع  املرارة، ومن  نتيجة االلتصاق بأحماض 
لسرعة  اللزجة  األلياف  إعاقة  نتيجة  الجلوكوز؛  امتصاص  من  ُتبطئ  وكذلك  البراز. 
امتصاص الجلوكوز في الجزء العلوي من األمعاء؛ مما قد يساعد على تنظيم سكر 
الدم الذي يساعد في املحافظة على رطوبة البراز وليونته، وإنتاج سلسلة قصيرة من 
األحماض الدهنية بعد عملية التخمر، حيث يمكن للقولون استعمالها كمصدر للطاقة.

 )Water - insoluble fibers( ــ األلياف غير الذائبة في املاء

تعتبر األلياف غير الذائبة في املاء من النوع غير اللزج، واألقل قابلية للتخمر. 
وأهم مصادرها األرز الُبني، والفاكهة، والبقوليات، والبذور، والخضـراوات )الكرنب، 
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والجزر، والخس(، وُنخالة القمح، والحبوب الكاملة. ويعمل هذا النوع من األلياف على 
سرعة الشعور بالشبع، وزيادة حجم الكتلة البرازية، حيث تقوم بوظيفة ميكانيكية ُتثير 
مرور  إلى سهولة  يؤدي  مما  الغليظة؛  لألمعاء  )الَتَمعُّج(  الدودية  الحركة  بخشونتها 
األلياف  أهمية  الحديثة  األبحاث  أظهرت  وقد  هذا  األمعاء.  في  البرازية  الكتلة  وتليُّن 
في تخفيض نسبة اإلصابة ببعض أمراض األوعية الدموية، وسرطان القولون، ونزف 
الدوالي، وداء السكري، والبواسير، حيث يتم تقليل حدوث اإلمساك نتيجة ِقَصر املدة 
الدهون  امتصاص  من  تقلل  بذلك  وهي  الغليظة،  باألمعاء  الفضالت  فيها  تظل  التي 
وأمالح املرارة، كما أنها تقلل من إمكانية تحلل هذه املركبات في األمعاء وتمنع تحولها 

إلى مواد مسرطنة، ومن َثمَّ تقي من بعض أنواع السرطانات.

ويمكن تقسيم األلياف من حيث تواجدها إلى ما يلي:

• 	  )Cellulose( السـليلوز

ُيعد السليلوز املكوِّن الرئيسي ألغشية الخاليا النباتية، ولذلك تجده في جميع 
الخضراوات، والفواكه، والبقوليات، ويشبه السـليلوز النشا في التركيب، حيث يتكون 
من وحـدات من سكر الجلوكوز متحدة مع بعضها في سلسلة طويلة، ولكن يختلف عن 
النشـا في كون هذه السلسلة ال تتفرع، وال يمكن كسرها بواسـطة اإلنزيمات املوجودة 

في الجهاز الهضمي لإلنسان. 

• 	 )Hemicellulose( الهيميسليلوز

عديد  من  ويتكون  الحبوب،  في  لأللياف  الرئيسي  املكوِّن  الهيميسليلوز  ُيَعدُّ    
من السكريات األحادية )Monosaccharides( املتفرعة وغير املتفرعة، ومع اختالف 
تركيب وتفرُّع وحدات السكر في الهيميسليلوز نجد أن بعضه يذوب واآلخر ال يذوب.

• 	  )Pectins( البكتينات

تتكون البكتينات من سكريات متعددة  )Polysaccharides(، غالبًا ما تكون من 
الجالكتوز )Galactose(، ويوجد البكتني عادة في الخضراوات والفواكه )خصوصًا 
املوالح، والتفاح، والجزر(. وتعتمد درجة ذوبان البكتني على درجة ُنضج الفواكه، وهو 
ذو أهمية كبيرة في الصناعات الغذائية كصناعة الجلي، واملربى، حيث يعطي القوام 

الهالمي للمواد الغذائية املصنَّعة.
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داء  خطورة  من  تقلل   )Water - Soluble Fiber( الذائبة  األلياف  أن  ومع 
السكري، وتقلل من خطورة أمراض القلب، إال أن االحتياج اليومي من األلياف الذائبة 
وغير الذائبة ملرضى داء السكري ُيعد ُمشابهاً الحتياج األشخاص األصحاء، ويعادل 
حوالي من )20-35( جرامًا يوميًا. ومع ذلك فهناك قليل من األبحاث تشير إلى أن 
ن من التحكم في مستوى  زيادة نسبة األلياف إلى 50 جرامًا يوميًا، أو أكثر قد ُتحسَّ
سكر الدم، وفي الوقت نفسه يؤدي اإلفراط في تناول األلياف إلى إعاقة امتصاص 
الحديد، والزنك، والكالسيوم في األمعاء؛ مما قد يؤدي إلى  بعض املعادن من مثل: 

نقص هذه املعادن.

 )Probiotics( 9 ــ الكائنات الحية الدقيقة املفيدة

الدقيقة،  الحية  الكائنات  من  وخالية  معقمة  الوالدة  عند  الهضمية  القناة  تكون 
ولكنها بعد ساعات من الوالدة تبدأ في االستيطان بالقناة الهضمية، وبعد عدة سنوات 
تكون النبتة املعوية )Flora( قد اكتمل تطورها. وتختلف هذه النبتة في اإلنسان البالغ 
من فرد آلخر اعتمادًا على مكان املعيشة ونوعية األطعمة املُتناولة، وربما تعتمد أكثر 
على الوراثة، ففي بعض األفراد قد تتغير دائمًا وتبقى ثابتة لدى آخرين. وُتعد النبتة 

غير املتغيرة واملتوازنة من عالمات الصحة الجيدة. 

إن األهمية  واملعرفة في استعمال كائنات حية دقيقة لغرض الوقاية من األمراض 
أو تحسني الصحة قد جمع بني املختصني في املجال الطبي، واملختصني في علوم 
عام  املفيدة  الدقيقة  الحية  للكائنات  مقبول  تعريف  أول  ظهر  فقد  واألغذية،  التغذية 
)كائنات حية دقيقة لديها تأثيرات تساعد على  1989م، وينص على أنها عبارة عن 
العاملية،  الصحة  اقترحت منظمة  2001م  عام  ولكن في  باألمعاء(،  املكروبي  التوازن 
ومنظمة األغذية والزراعة )FAO( التابعتان لألمم املتحدة على تصنيف الكائنات الحية 
تناولها  عند  التي  الدقيقة  الحية  )الكائنات  أنها  على   )Probiotics( املفيدة  الدقيقة 

بالكمية الكافية تمنح الفائدة الصحية لإلنسان(.
في  املفيدة  الدقيقة  الحية  الكائنات  هذه  ونمو  تغذية  على  تعمل  أطعمة  وهناك 
القولون التي ُيطلق عليها البريبيوتك )Prebiotics(، وهي عبارة عن مواد كربوهيدراتية 
الغليظة، حيث تستفيد منها  إلى األمعاء  الدقيقة، وتصل  يتم هضمها في األمعاء  ال 



- 45 -

الخضراوات  من  الغذائية  األلياف  من:  كاًل  وتشمل  املفيدة،  الدقيقة  الحية  الكائنات 
 )Fructooligosaccharides( الفركتوز  سلسلة  قليلة  السكريات  وأيضًا  والفاكهة، 
التي منها عسل النحل، والبصل، واملوز، والبيرة، والشوفان، والقمح. وفي حالة تناول 
الكائنات الحية الدقيقة املفيدة مع األطعمة التي تعمل على تنميتها وتغذيتها، فإننا نطلق 

.)Symbiotic( على هذه الحالة املدعمات الحيوية
بناًء على أجناس  املفيدة  الدقيقــة  الحيــة  للكائنـات  املتوقعة  الفوائد  وتتعدد 
األنواع  من  املئات  األجناس  تحت  يوجد  حيث  الحية،  الكائنات  هذه   )Genera(
)Species(، وكثير من السالالت )Strains( ُتظِهر وظيفة منفصلة، أو تنتج فائدًة 
مختلفة في الجسم في حالة استعمالها منفردة، أو ممزوجة مع الكائنات الدقيقة 
 Genera املُلبَِّنة  بكتيريـا من أجناس  ُأجريــت أغلب األبحــاث على  األخرى، وقد 
قَّــاء )Genera  Bifidobacterium(، ونــوع مــن  Lactobacillus، وأجنــاس الشَّ
َكْيــراء )Saccharomyces( )وهو من الخمائر Yeasts(، ويسمى هذا  أجنــاس السُّ
َكْيراء بوياالردية  )Saccharomyces Boulardii(، ونذكر فيما يلي أهم  النوع السُّ

هذه األجناس:

  Lactobacillus Genera 1 ــ أجناس املُلبَِّنة
تتواجد هذه البكتيريا في القناة الهضمية واملسالك البولية والتناسلية، وتعتبر 
أكثر أنواع البكتيريا باملهبل، حيث تتميز بالقدرة على إنتاج حمض الالكتيك من تخمر 
املواد الكربوهيدراتية، كما تعتبر أكثر أنواع البكتيريا استعمااًل لألطعمة، مثل اللنب 
الزبادي، ولهذه البكتيريا القدرة على تكوين طبقة حيوية عازلة للبقاء حية في البيئة 
القاسية من مثل الحامض املعوي واملحافظة على املستعمرات الجرثومية في جسم 

اإلنسان وتوجد عادًة أنواع من املُلبنِّة أهمها: 
Lactobacillus acidophilus أ ــ املُلبِّنة الَحِمَضة

تعتبر املُلبِّنة الَحِمَضة األكثر انتشارًا ألنواع املُلبِّنة األخرى، وقد أظهرت بعض 
األبحاث إمكانية املساعدة في عالج بعض العداوى املهبلية ومعالجة اإلسهال وتعزيز 
معالجة  في  املُلبِّنة  من  تحاميل  استخدام  إمكانية  الدراسات  بعض  وأكدت  املناعة، 
الزبادي قد يساعد في  اللنب  تناول  أن  البكتيرية، وأظهرت أبحاث أخرى  االلتهابات 
الوقاية من العدوى الفطرية باملهبل، وهناك أيضًا أبحاث ُتظِهر أن الجمع مع أنواع 
أخرى مع املُلبِّنة قد يقي من اإلسهال املرتبط بالسفر، وكذلك اإلسهال الناتج من تناول 
لدى   )Eczema( اإلكزيما  من حدوث  يقلل  الحاالت  بعض  وفي  الحيوية،  املضادات 

الرضع في حالة تناول الحامل أو املرضع عن طريق الفم.

)
(
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  Lactobacillus reuteri ب ــ امللبِّنة الروتيرية

يمكن أن توجد البكتيريا املُلبِّنة الروتيرية في بعض الخضراوات املتخمرة مثل: 
املخلالت، ومنتجات األلبان، كما يمكن الحصول عليها في صورة مكمالت غذائية. 
ُتقلل  وكذلك  والحساسيــة،  االلتهابــات  حدوث  من  البكتيريا  هذه  تقلل  أن  ويمكن 
التهاب املفاصل الروماتويدي   مــن حــدوث العــدوى ومؤشرات االلتهابات من مثل: 
وحساسيات   ،)Cystic fibrosis( الكيسي  والتليف   ،)Rheumatoid Arthritis(
والتهابات املسلك الهوائي العلوي )Upper respiratory infection(، كما قد تخفف 
من حدوث اإلكزيما لدى األطفال، وقد يقلل تناول املكمالت الغذائية من هذه البكتيريا 

من حدوث تسوس األسنان.
Lactobacillus rhamnosus ج ــ املُلبِّنة رامنوسوس

باقي  عن  الهضمية  القناة  في  فضلى  بصورة  التعايش  البكتيريا  لهذه  يمكن 
أجناس املُلبِّنة، وتعتبر هذه البكتيريا إحدى أكثر الكائنات الحية الدقيقة املفيدة للوقاية 
من اإلسهال الناتج عن العدوى، أو من تناول املضادات الحيوية، وقد يمكن استخدامها 

لتعزيز صحة املهبل، والوقاية من تسوس األسنان. 
Lactobacillus casei د ــ املُلبِّنة املجبنة

تعتبر امللبِّنة املجبنة نوعًا آخر من أجناس امللبِّنة، ومصدرها أمعاء اإلنسان، وقد 
القلق  انخفاض  إلى  منه  الغذائية  املكمالت  تؤدي  وقد  األعصاب،  ن من صحة  ُيحسِّ

ن املزاج والتفكير لدى مرضى التوحد. واالكتئاب لدى متالزمة اإلجهاد، وقد يحسِّ

  Genera  Bifidobacterium قَّاء 2 ــ أجناس الشَّ

والفم،  باألمعاء،  الضارة  البكتيريا  تكاثر  تثبيط  على  قَّاء  الشَّ أجناس  تعمل   
واملهبل، كما تعمل على املساعدة في عملية هضم الطعام، وإنتاج األحماض الدهنية 
ذات السلسلة املتوسطة، وانخفاض االلتهابات من خالل تنبيه الخاليا املناعية، وتشمل 

قَّاء ما يلي:  أهم أنواع أجناس الشَّ
  Bifidobacterium bifidum قَّاء املَْشقوَقة أ ــ الشَّ

قَّاء املشقوقة على تعزيز املناعة وتحسني اإلكزيما لدى الرَُّضع، كما  قد تعمل الشَّ
ُيتوقع أن تكون عالجًا لبعض حاالت الجهاز الهضمي مثل: اإلمساك، واإلسهال الناتج 
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عن السفر، والتهاب القولون التقّرحي )Ulcerative colitis(، ومتالزمة املعي املتهيج 
قَّاء  )Irritable bowel syndrome(، وبكتيريا امللوية البوابية. وتشمل أهم مصادر الشَّ
واللحوم  الصويا،  فول  منتجات  وبعض  الحامض،  واللنب  الزبادي،  اللنب  املشقوقة: 
املعالجة )مثل البسطرما، أو الالنشون(، واملخلالت، ويمكن توفرها في شكل مكمالت 

غذائية. 

Bifidobacterium infantis قَّاء الِطْفِليَّة ب ــ الشَّ

ن من أعرض  قَّاء الِطفلية كمضادات لاللتهابات، وقد تحسِّ قد تفيد بكتيريا الشَّ
القلق، واالكتئاب والتوحد، ومع احتمال توفر هذه البكتيريا في بعض منتجات األلبان 

فإنها تكون منتشرة في شكل مكمل غذائي. 

Saccharomyces boulardii 3 ــ السكيراء بوالردية

ُتعد السكيراء بوياالردي نوعًا من أجناس السكيراء )Saccharomyces( وهي 
من الخمائر التي تتميز بوجود خلية ذات نواة حقيقية وتعيش في مستعمرات، وقد 
الناتج  والرَّضع، وكذلك في حاالت اإلسهال  ُتستعمل في معالجة اإلسهال لألطفال 
من مضاعفات التغذية األنبوبية. وبصورة عامة قد تؤدي هذه الكائنات الحية الدقيقة 

املفيدة إلى الفوائد الصحية والغذائية املُحَتملة التالية:

• تحسني وتنظيم عملية الهضم عن طريق إعادة التخلص من الفضالت طبيعيًا.	

• تحسني االستفادة من القيمة التغذوية للمغذيات.	

• تعزيز النظام املناعي ضد األمراض املُعدية.	

• ن في تناول الالكتوز في بعض حاالت عدم تحّمله.	 التحسُّ

• زيادة امتصاص الجسم للمعادن، والفيتامينات، والعناصر الغذائية األخرى.	

• الحد من االلتهابات املعوية.	

• 	. )K( املساعدة في إنتاج بعض الفيتامينات في األمعاء، مثل فيتامني

• الحماية من الكائنات الحية الدقيقة الضارة.	

• نشاط مضاد لبعض أنواع السرطان.	
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 وأخيراً ما زال استنتاجنا عن كيفية تناول الكائنات الحية الدقيقة املفيدة في 
معالجة األمراض، وتحسيـن الصحة يحتاج ملزيد من التوسع، فاآلن يمكن لإلنسان 
البالغ السليم تناول اللنب الزبادي، أو شرب الحليب للحصول على جرعة من الكائنات 
الحية الدقيقة املفيدة في األطعمة، ولكن في املستقبل قد نتناول هذه الكائنات املفيدة 
بدالً من املضادات الحيوية للقضاء على الكائنات الدقيقة املُمِرْضة في األمعاء، وربما 
نهتم بما نتناوله من أطعمة لنمو وتكاثر أعداد هذه الكائنات املفيدة بقدر اهتمامنا بما 

نتناوله ألنفسنا.
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الفصل الثالث
سالمة تناول األطعمة الوظيفية

يعتبر تناول القدر اآلمن من األطعمة الوظيفية من العوامل املهمة كجزء من الغذاء 
الصحي املتوازن، حيث إن معظم الدراسات البحثية لم تحدد بعد الحد األعلى من 
األبحاث  أن  ومع  لإلنسان.  الوظيفية  األطعمة  في  بيولوجيًا  الفعالة  الكيميائية  املواد 
على حيوانات التجارب قد زودتنا ببعض املؤشرات عن الجرعة املُثلى، فإنه ما يزال 
من الصعب تطبيقها مباشرة على اإلنسان، ومع معرفة الكمية التقريبية لألطعمة أو 
مكوناتها لبعض املواد الكيميائية الفّعالة بيولوجيًا التي ُتستعمل في تسويق األطعمة 
ن الصحة، وتقي من املرض، ومع ذلك  الوظيفية واملعروف عنها بصورة عامة أنها ُتحسِّ
فإن التوصيات بتناول الكمية املناسبة من األطعمة الوظيفية سوف يمكن تحديدها فقط 

عندما تكون هناك أدلة علمية كافية لذلك.
وبناًء على ضوء األدلة العلمية التي تؤكد أو تنفي فوائد األطعمة الوظيفية، أو 
املركبات الكيميائية النباتية الفّعالة بيولوجيًا )Phytochemicals( على صحة اإلنسان، 
فإن االعتدال في تناولها يوفر لنا الضمان، ومع زيادة تناول الخضراوات، والفاكهة 
املتنوعة والحبوب الكاملة غير منزوعة القشرة، فاألشخاص الذين يتناولون ما يوصى 

بتناوله منها يوميًا قد يخفِّضون من خطورة كثير من األمراض املزمنة.
من  بد  ال  ومكوناتها  الوظيفية  األطعمة  من  املحددة  بالكمية  التوصيات  أن  كما 
تقييمها بناء على توفر املعلومات العلمية عن املجتمع واالختالفات الفردية، وأخيرًا فإن 
سالمة تناول األطعمة التقليدية نابع من التناول اآلمن للمجتمعات املختلفة عبر عدة 

أجيال سابقة.
الحصول  البالغني  على  يجب  أنه  املختلفة  والعلمية  الصحية  الجهات  وتوصي 
على احتياجاتهم الغذائية من مصادرها مع ضرورة التنوع واالعتدال خالل تناولها، 
نقصان  أو  زيادة،  خطورة  تقل  وبذلك  الغذائية،  اإلضافات  تناول  على  ذلك  مفضلة 
الطبيب  إلى  يرجع  فهذا  الغذائية  اإلضافات  لتناول  بالنسبة  أما  الغذائية.  العناصر 
املعالج واختصاصي التغذية، فقد ُتوَصف اإلضافات، أو املستحضرات الغذائية في 

بعض الحاالت التي تشمل:
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احتياج السيدات الالتي يعانني غزارة الحيض إلى إضافات من الحديد.. 1
احتياج الحوامل واملرضعات إلى زيادة في بعض العناصر الغذائية وخصوصًا . 2

الحديد والفوالسني.
األفراد الذين يتناولون وجبات غذائية قليلة السعرات الحرارية )أقل من 1200 . 3

العناصر  جميع  في  أيضًا  منخفضًة  وجباتهم  تكون  ما  فغالبًا  حراري(،  سعر 
الغذائية.

ال . 4 قد  فقط(  النباتية  املصادر  يعتمدون في طعامهم على  )الذين  النباتيني  بعض 
.B12 يتناولون كمية كافية من الكالسيوم، والحديد، والزنك، وفيتامني

من . 5 الجسم  استفادة  مع  تتعارض  التي  األدوية  بعض  يتناولون  الذين  األفراد 
عنصر غذائي معني مثل: تناول التتراسكلني )مضاد حيوي( مع الكالسيوم الذي 
يؤدي إلى تكوين مركب معقد من الكالسيوم والتتراسكلني، مما يؤدي إلى إعاقة 

امتصاص كلٍّ من الكالسيوم والتتراسيكلني .
عملية  مع  تتعارض  ربما  األدوية  أو  األمراض،  أو  االضطرابات،  بعض  هناك 
تتغير  َثمَّ  ومن  اإلخراج،  أو  )األيض(،  الغذائي  التمثيل  أو  االمتصاص،  أو  الهضم 
االحتياجات لبعض العناصر الغذائية. ومن املعروف أن اإلنزيمات تلعب دورًا أساسيًا 
في عملية هضم وتكسير الوحدات املركبة إلى الوحدات األولية )األساسية( كي يستفيد 
منها الجسم. وهناك بعض الحاالت الوراثية التي يتوارثها الوليد من أحد والديه، أو 
كليهما يحدث فيها غياب أو تقل فاعلية إنزيم محدد، أو العامل الذي يرافق اإلنزيم 
وينشطه؛ مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى بعض أيضيات من الدهون، أو البروتينات، 
أو الكربوهيدرات في القناة الهضمية أو الدم؛ مما ينتج عن ذلك انخفاض أو انعدام 
أمراض  فتظهر  وخالياه  الجسم  ألنسجة  ضرورية  تكون  قد  التي  الطبيعية  النواتج 
معينة. ويكمن عالج عديد من هذه االضطرابات األيضية في التغذية العالجية الطبية 
إضافة إلى العالج الدوائي الخاص بالحالة، وذلك للمحافظة على التوازن الكيميائي 

الحيوي مع تناول املغذيات الكافية لتدعيم النمو والتطور. 

ويجب مراعاة األسس التالية للحصول على الغذاء الصحي املتوازن
احتياج  مع  يتناسب  بما  الغذائية  الحصص  تناول  في   )Balance( التوازن  ــ   1
طريق  عن  املغذيات  جميع  على  للحصول  وذلك  نقصان،  أو  زيادة،  دون  الجسم 
تناول املجموعات الغذائية املختلفة التي تمد اإلنسان بمصادر الطاقة )البروتينات، 
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والكربوهيدرات، والدهون(، وكذلك املغذيات األخرى؛ حيث يعتبر الطعام متوازنًا إذا 
تم التنوع في اختياره واالعتدال في تناوله، بحيث تكون كمية السعرات الحرارية 

املُتناَولة تعادل كمية السعرات الحرارية املُستهلَكة للنشاطات اليومية والرياضية.
التوازن  في  أهمية  والكالسيوم  الحديد،  مثل:  من  األساسية  املعادن  تمثل  كما 
بالحديد،  غنية  مصادر  والدواجن  واألسماك،  اللحوم،  تعتبر  حيث  الغذائي، 
ولكنها فقيرة في الكالسيوم. في حني يعتبر الحليب ومنتجاته من املصادر الغنية 
حلوله  إلى  يؤدي  قد  تناوله  في  اإلفراط  أن  حتى  بالحديد  والفقيرة  بالكالسيوم 
الفرد على احتياجاته منه؛ مما يؤدي  بالحديد، وال يحصل  الغنية  محل األطعمة 
إلى اإلصابة بأنيميا نقص الحديد، مع أن الحليب يعتبر أفضل األطعمة الغذائية 

للرّضع ومصدر حيوي للكالسيوم لجميع مراحل العمر.
الكافية  الكمية  على  للحصول  وبدائلها  اللحوم  أطعمة من مجموعة  تناول  ويمكن 
من الحديد وتناول الحليب ومنتجاته للحصول على الكالسيوم، كذلك تناول أطعمة 
إضافية للحصول على املغذيات األخرى، حيث إن الطعام الذي يحتوي فقط على 
بتناول  األخرى  املغذيات  على  الحصول  ويمكن  كافيًا،  يعتبر  ال  والحليب  اللحوم 
التوازن  الكاملة، واألطعمة األخرى. بمعنى أن  الخضراوات، والفاكهة، والحبوب 
في األطعمة يساعد في الحصول على االحتياجات الكافية من املغذيات. ويؤدي 
عدم تناول األطعمة املتوازنة بانتظام إلى ظهور أعراض سوء التغذية الناتجة عن 

عوز عنصر، أو أكثر من املغذيات الضرورية في الطعام.
الواحدة،  الغذائية  في اختيار األطعمة حتى بني املجموعات   )Variety( التنوع  ــ   2
وذلك للحصول على جميع املغذيات األساسية، وخصوصًا الفيتامينات واملعادن 
والحبوب  والخضراوات،  الفاكهة،  من  املختلفة  األنواع  تحتوي  حيث  املختلفة، 
وللتنوع ثالث  املغذيات.  األلبان على مزيج من هذه  واللحوم، ومنتجات  الكاملة، 

فوائد تشمل:
أ ــ قد تحتوي بعض األطعمة على عناصر غذائية قد ال تحتويها أطعمة أخرى في 
نفس املجموعة الغذائية الواحدة بالكمية الكافية، فمثاًل في الفاكهة يحتوي املوز 
على نسبة عالية من البوتاسيوم، في حني يحتوي على نسبة منخفضة من فيتامني 
C، لذا فإن التركيز على تناول املوز دون التنوع في تناول األنواع األخرى من 
الفاكهة قد يتسبب في حدوث نقص فيتامني C، ومن َثمَّ يفيد التنوع في تناول 

الفاكهة للحصول على احتياجات الجسم من معظم الفيتامينات واملعادن.
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ب ــ قد يحدث تلوث مكروبي، أو كيميائي، أو وجود مادة ضارة بنوعية معينة من 
األطعمة، ومن َثمَّ فإن التركيز على تناول تلك الطعام قد يؤدي إلى تجّمع املادة 
امللوثة، أو الضارة بالجسم، بينما يمكن من خالل التنوع عدم تجمع هذه املواد 

الضارة بالجسم، وبذلك قد يمكن للجسم التخلص منها بسهولة. 
ج ــ يؤدي التنوع إلى الحصول على نكهة جديدة مميزة تجعل الشخص يستمتع 
بطرق  الطعام   ر  ُيحضَّ عندما  وال سيما  بامللل،  الشعور  وعدم  الطعام  بتناول 

وأشكال مختلفة )نيئة، أو مطبوخة، أو مسلوقة، أو مشوية، أو معصورة(.
التخطيط  خالل  الطعام  مكونات  في  التحكم  يعني   )Moderation( االعتدال  ــ   3
حيث  والسكر،  الدهون،  مثل:  تناولها  في  الزيادة  عدم  ُيفضل  بحيث  الغذائي؛ 
تناولهما  التحكم في  فإن  َثمَّ  للطعام، ومن  زيادتهما تضيف سعرات حرارية  إن 
يعني أيضًا التحكم في السعرات الحرارية لتجنب اإلصابة بالسمنة، فالشخص 
الذي يكون معتداًل االعتدال سوف يقلل وال يمتنع تمامًا عن تناول األطعمة الغنية 
بالدهون والسكر، ويزيد من اختيار األطعمة التي تمد الفرد بمعظم املغذيات بأقل 

السعرات الحرارية. 
كما يعني االعتدال أيضًا عدم اإلفراط في تناول أي مغٍذ، فاملعروف أن فيتامني C له 
عدة وظائف أكيدة، ولكن هذا ال يعني أن اإلفراط في تناوله يفيد الجسم. ويجب التذكير 
بأن املواد املفيدة بكمية قليلة قد يمثل اإلفراط في تناولها خطورة على اإلنسان، فمثاًل 
الكيميائية، ومنها ما يساعد على  التفاعالت  الزنك ملئات  يحتاج الجسم إلى عنصر 
املناعية، ولكن يمكن أن يؤدي اإلفراط  الوظائف  الطبيعي، وكذلك في  النمو والتطور 
عملية  في  التنافس  نتيجة  النحاس  وهو  آخر  أساسي  معدن  نقص  إلى  تناوله  في 

االمتصاص، وُيحِدث نقص النحاس َضعفاً في الوظائف املناعية.
وعمومًا ال توجد أطعمة جيدة وأطعمة سيئة فكل األطعمة تحتوي على عنصر 
غذائي أو أكثر، ولكن هناك أنظمة، أو عادات غذائية خاطئة، وأنظمة أو عادات غذائية 
صحية، لذا فمن الواجب تعديل هذه العادات بإضافة أطعمة صحية ذات كثافة غذائية 
أكثر من غيرها، وهذا ال يعني االمتناع عن تناول بعض األطعمة املحببة لدى الفرد 

والغنية بالدهون والسكر، ولكن يمكن تناولها باعتدال.
ــ الكفاية )Adequacy( : أي أن يكون النظام الغذائي كافيًا لسد احتياج الجسم   4
الحركي  والنشاط  الحيوية  للعمليات  الحرارية  والسعرات  الغذائية  العناصر  من 

للجسم، بحيث ال تكون هناك زيادة أو نقصان.
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ومنتجات  الحليب  مجموعة  من  الدسم  منخفضة  أو  الخالية،  األطعمة  اختيار  ــ   5
األلبان، وفي حالة حدوث عدم تحّمل الجسم لسكر الحليب، فيمكن التركيز على 

اللنب الزبادي واألجبان للحصول على الكمية الكافية من الكالسيوم.
البقوليات،  مثل:  للبروتني  الجيدة  املصادر  على  النباتية  األطعمة  تشتمل  أن  ــ   6
مثل:  من  للفيتامينات  إنها مصدر جيد  األسبوع، حيث  في  مرات  عدة  وتناولها 

فيتامني E، واملعادن مثل املغنيزيوم، وكذلك األلياف.
 ،A ــ  محاولة تناول الخضراوات داكنة االخضرار يوميًا للحصول على فيتامني  7

والفاكهة الغنية بفيتامني C، مثل البرتقال.
8 ــ تناول األسماك على األقل مرتني في األسبوع الحتوائها على األحماض الدهنية 

.)Omega-3( 3 - األساسية وخصوصًا نوع أوميجا
9 ــ اختيار اللحوم قليلة الدهن.

إنها تحتوي على مزيد من  القشرة(؛ حيث  نزع  )دون  الكاملة  الحبوب  تناول  ــ   10
الفيتامينات، واملعادن، واأللياف.

11 ــ اعتبار الكثافة الغذائية العامل األساسي الذي يساعد الفرد في تحقيق األهداف 
السابقة، وذلك من خالل اختيار األطعمة العالية باملغذيات مقارنة بكمية السعرات 
تناول  من  الكالسيوم  من  ملجرام   300 على  الحصول  يمكن  فمثاًل  الحرارية، 
خالي  الحليب  من  لتر(  ملي   240( كوب  من  أو  الشيدر،  جنب  من  جرامًا   45
الدسم، ولكن كمية جنب الشيدر سوف تنتج حوالي ضعف كمية الطاقة )السعرات 
الحرارية( التي ينتجها الحليب، ومن َثمَّ يعتبر الحليب الخالي من الدسم ضعف 
الكثافة من الكالسيوم مقارنة بجنب الشيدر، حيث ُيعطي الحليب كمية الكالسيوم 

نفسها في نصف كمية السعرات الحرارية.
وهناك أربعة اختيارات كدليل لالختبار الجيد للُمتناول من الدهون املوجودة على 

بطاقات العبوات : 
 100 الدهون، أو أقل لكل  التي تحتوي على ثالثة جرامات من  ــ اختيار األطعمة  أ 

سعر حراري. 
مــن  جرامـــًا   15 لكـل  الدهــــون  مــن  أقــل  أو  جرامــات،  ثالثــة  استعمــال  ــ  ب 

الكربوهيدرات. 
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ج ــ استعمال ثالثة جرامات، أو أقل من الدهون لكل سبعة جرامات من البروتني )أو 
30 جرامًا من اللحوم، أو بدائل  اللحوم(. 

د ــ استعمال ثلث، أو أقل للدهون الكلية من الدهون املشبعة، والتقليل قدر املستطاع 
من  الدهون املحوَّلة. 

مخاطر االستعمال العشوائي لألعشاب
هناك بعض التحفظات في االستعمال العشوائي لألعشاب أو للنباتات كونها تتم 
منتجات  األعشاب  بأن  االعتقاد  سـاد  فقد  االختصاصيني،  استشـارة  دون  من  غالبًا 
طبيعية وال تمثل أية خطورة، هذا إضافة إلى أن بعض النباتات تحتوي على أكثر من 
مادة فعالة، وقد تتعارض هذه املواد في تأثيرها؛ مما ُيفِقدها فائدتها العالجية إذا ُأخِذت 
بصورة غير نقية، أو قد تتفاعل هذه املواد الفّعالة مع بعضها وتعطي مواد ذات تأثير 
أقوى وهذا قد يمثل خطورة على صحة املريض، ثم إن تركيز املواد الفعالة يختلف حسب 
أجزاء وعمر النبات وكذلك التربة، إضافة إلى أن بعض األعشاب قد ُتغش بإضافة أخرى 
رخيصة ومواد غير معروفة، وقد تكون لبعض النباتات العشبية آثار ضارة على صحة 

وحياة اإلنسان لألسباب التالية )األمثلة على سبيل الذكر وليس الحصر(:

ية مثل:  1 ــ بعض النباتات تحتوي على عناصر كيميائية شديدة الُسمِّ
 )Poisonous Mushrooms( أ ــ عيش الغراب السام

وهي أنواع من فطر عيش الغراب السام التي تنمو في أماكن نمو عيش الغراب 
غير السـام، وبعض هذه األنواع تصل خطورتها في أنها تسبب الوفاة لإلنسان إذا 

تناول جزءًا منها.
 )Aconite( ب ــ خانق الذئب

بأن  علمًا   ،)Aconitine( أكونتني  السامة  املـادة  على  يحتوي  درني  نبات  وهو 
تناول جرام واحد من النبات أو ملجرامني اثنني من األكونتني يتسبب في حدوث الوفاة 

لإلنسان.
 )Poison hemlock( ج ــ الشوكران السام

 ،)Coniine( وهو عشب سام من الفصيلة الخيمية يحتوي على القلويد كونني
وُتعد جميع أجزاء النبات سامة، حيث من املحتمل حدوث الوفاة نتيجة تناول قطعة من 

النبات قطرها سنتي متر واحد.
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)Tobacco( د ــ التبغ
يحتوي نبات التبغ على النيكوتني )Nicotine( السام ومشتقاته، ويكفي تناول 
40 ملجرامًا من النيكوتني النقي املوجود في جرامني اثنني من التبغ في إحداث الوفاة. 
ومع أن معظم النيكوتني يتم حرقه في أثناء التدخني، فإنه ينتج مواد جديدة ُمحِدثة 

للسرطان.
مواد  أو  سامة،  مواد  على  تحتوي  النباتية  الطيارة  الزيوت  بعض  ــ   2

مهيجة للجسم مثل: 
 )Bitter Almond Oil( أ ــ زيت اللوز املُر

يحتوي على كمية سامة من سيانيد الهيدروجني )Hydrogen cyanide(. وُتقدَّر 
الجرعة املُحِدثة للوفاة لهذه املادة بحوالي 100 ملجرام من الزيت لشخص يزن 70 

كيلوجرامًا تقريبًا.
اللذان   )Citronella oil( اإلْذِخر  وزيت   ،)Turpentine oil( التربنتـني  زيت  ــ  ب 

يحتويان على مواد مهيجة للجسم.

ـ بعض النباتات تحتوي على عناصر كيميائية لها مدى أمان ضيِّق مثل: 3ـ 
 )Digitalis( أ ــ نبات الديجيتال

يحتوي نبات الديجيتال )ويطلق عليه قفاز الثعلب( على املادة الفّعالة ديجيتوكسني 
)Digitoxin( وهي ُتسَتعمل في عالج حاالت فشل القلب، ولها مدى أمان ضيِّق، حيث 

إن الجرعة الخطرة من الديجيتوكسني تتراوح بني )3-5( ملجرامات.
 )Nux Vomica( ب ــ نبات الجوز املقيئ

تحتوي بذور الجوز املقيئ على املادة الفعالة ستركنني )Strychnine(، وُتسَتعمل 
كمادة ُمقوية، والجرعة املميتة من ستركنني لإلنسان تتراوح بني )15-30( ملجرامًا. 

ونظرًا لُسميِّة ستركنني العالية فُتسَتعمل كمادة سامة إلبادة الفئران.

4 ــ تنتج بعض الفطريات مواد ُمحِدثة للسرطان مثل:
 )Aflatoxins( أ ــ األفالتوكسني

وهي مجموعة من املواد السامة تفرزها بعض الفطريات، بعضها ُمحِدث للسرطان 
واآلخر سام للكبد، ويتعرض اإلنسان لخطورة األفالتوكسني نتيجة تلوث الحبوب، أو 

الزيوت بهذه الفطريات.
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5 ــ بعض النباتات لها تأثيرات إدمانية على جسم اإلنسان تندرج تحت 
قائمة املخدرات واملمنوعات مثل:

األفيون  منه  ُيستخلَص  الذي   )Papaver Somniferum( الخشخاش  نبات  ــ  أ 
)Opium( ومشتقاته.

الكوكيني  منه  ُيستخرج  الذي   )Erythroxylum Coca( الحمراء  الكوكا  نبات  ــ  ب 
)Cocaine( ومشتقاته.

.)Cannabis Sativa( ج ــ نبات الحشيش

.)Catha Edulis( د ــ نبات القات

خانق الذئب.الشوكران السام.

الديجيتال. الكوكا الحمراء.

صور توضح بعض النباتات التي تحتوي على بعض املواد الفّعالة )سبق ذكرها(.
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تأليف: د. خالد علي املدني

تأليف: د. موسى حيدر قاسه

تأليف: د. مجدي حسن الطوخي

تأليف: د. عذوب علي اخلضر

تأليف: د. خالد علي املدني

تأليف: د. زكريا عبد القادر خنجي



126 ــ انفصال شبكية العني

127 ــ مكافحة القوارض

128 ــ الصحة اإللكترونية والتطبيب عن ُبعد

129 ــ داء كرون

أحد أمراض اجلهاز الهضمي االلتهابية املزمنة

130 ــ السكتة الدماغية

131 ــ التغذية الصحية

132 ــ سرطان الرئة

133 ــ التهاب اجليوب األنفية

)nCoV-2019( 134 ــ فيروس كورونا املستجد

135 ــ التشوهات اخِللقية

136 ــ السرطان

137 ــ عمليات التجميل اجللدية

138 ــ اإلدمــان اإللكترونــي

139 ــ الفشل الكلوي

واء من األلم إلى الشفاء اء والــدَّ 140 ــ الــدَّ

141 ــ معلومات توعوية للمصابني مبرض كوفيد - 19

تساعد هذه املعلومات على التحكم في األعراض 

والتعافي عقب اإلصابة مبرض كوفيد - 19

142 ــ السرطان

       ما بني الوقاية والعالج

143 ــ التصلب املتعدد

144 ــ الــمـــغـــص

145 ــ جائحة فيروس كورونا املستجد 

       وانعكاساتها البيئية

146 ــ تغذيـة الطفل من الوالدة إلى عمر سنة 

تأليف: د. محمد عبدالعظيم حماد

تأليف: أ.د. شعبان صابر خلف الله

تأليف: د. ماهر عبد اللطيف راشد

تأليف: د. إسالم محمد عشري

تأليف: د. محمود هشام مندو

تأليف: د. خالد علي املدني

تأليف: د. ناصر بوكلي حسن

ان محمد شحرور تأليف: د. غسَّ

إعداد: املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

تأليف: أ.د. مازن محمد ناصر العيسى

تأليف: د. خالد علي املدني

تأليف: د. أطالل خالد الالفي

تأليف: د. طالل إبراهيم املسعد

تأليف: د. جــود محمد يكــن

تأليف: الصيدالنية. شيماء يوسف ربيع

ترجمة وحترير: املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

تأليف: أ. د. سامح محمد أبو عامر

تأليف: د. رائد عبد الله الروغاني

         د. سمر فاروق أحمــد

تأليف: د. ابتهال حكم اجلمعان

تأليف: غالب علي املراد

إعداد: املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية
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148 ــ اإلغــــمــــــاء 

149 ــ احلََول وازدواجية الرؤية

150 ــ صحة الطفل

151 ــ اجلفـاف

152 ــ القدم السكري

153 ــ املنشطات وأثرها على صحة الرياضيني

154 ــ التداخالت الدوائية

155 ــ التهاب األذن    

156 ــ حساسية األلبان

157 ــ خطورة بعض األدوية على احلامل واملرضع

158 ــ التهاب املفاصل الروماتويدي

159 ــ االنزالق الغضروفي

160 ــ متالزمة داون

ـراءة 161 ــ ُعســر القـ

         الديسلكسيا  

162 ــ الرعاية الصحية املنزلية

163 ــ البكتيريــا النافعــة وصحة اإلنسان

164 ــ األطعمة الوظيفية

تأليف: د. علي خليل القطان 

سـامـة جـبـر البـكـر 
ُ
تأليف: د. أ

تأليف: د. نادية أبل حسن صادق

تأليف: د. نصر الدين بن محمود حسن

تأليف: د. محمد عبد العـزيـز الزيبـق 

تأليف: د. حازم عبد الرحمن جمعــة 

تأليف: د. مصطفى جــوهـر حيـات

تأليف: الصيدالنية. شيماء يوسف ربيع

تأليف:  د. سليمان عبد الله احلمد 

تأليف: أ. د. لؤي محمود اللبان  

تأليف: الصيدالنية. شيماء يوسف ربيع

ـراهيــم الدعــي تأليف: د. عــلي إبـ

تأليف: د. تامر رمضان بدوي

تأليف: د. أحمد عدنان العقيل

تأليف: د. أحمد فهمي عبد احلميد السحيمي

تأليف: أ. د. فيصل عبد اللطيف الناصر

تأليف: أ. د. لؤي محمود اللبان

تأليف: د. خالد علي املدني
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10 ــ العدد العاشر »مارس 2000«
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12 ــ العدد الثاني عشر »يونيو 2001«

13 ــ العدد الثالث عشر »مايو 2002«

14 ــ العدد الرابع عشر »مارس 2003«

15 ــ العدد اخلامس عشر »أبريل 2004«

16 ــ العدد السادس عشر »يناير 2005«

17 ــ العدد السابع عشر »نوفمبر 2005«

18 ــ العدد الثامن عشر »مايو 2006«

19 ــ العدد التاسع عشر »يناير 2007«

20 ــ العدد العشرون »يونيو 2007«

ثانياً : مجلة تعريب الطب

أمراض القلب واألوعية الدموية

مدخل إلى الطب النفسي

اخلصوبة ووسائل منع احلمل

الداء السكري )اجلزء األول(

الداء السكري )اجلزء الثاني(

مدخل إلى املعاجلة اجلينية

الكبد واجلهاز الصفراوي )اجلزء األول(

الكبد واجلهاز الصفراوي )اجلزء الثاني(

الفشل الكلوي

املرأة بعد األربعني

السمنة املشكلة واحلل

الچينيوم هذا املجهول

احلرب البيولوچية

التطبيب عن بعد

اللغة والدماغ

املالريا

مرض ألزهامير

أنفلونزا الطيور

التدخني: الداء والدواء )اجلزء األول(

التدخني: الداء والدواء )اجلزء الثاني(
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24 ــ العدد الرابع والعشرون »فبراير 2009«

25 ــ العدد اخلامس والعشرون »يونيو 2009«

26 ــ العدد السادس والعشرون »أكتوبر 2009«

27 ــ العدد السابع والعشرون »يناير 2010«

28 ــ العدد الثامن والعشرون »أبريل 2010«

29 ــ العدد التاسع والعشرون »يوليو 2010«

30 ــ العدد الثالثون »أكتوبر 2010 «

31 ــ العدد احلادي والثالثون »فبراير 2011«  

32 ــ العدد الثاني والثالثون »يونيو 2011«

33 ــ العدد الثالث والثالثون »نوفمبر 2011«

34 ــ العدد الرابع والثالثون »فبراير 2012«

35 ــ العدد اخلامس والثالثون »يونيو 2012«

36 ــ العدد السادس والثالثون »أكتوبر 2012«

37 ــ العدد السابع والثالثون »فبراير 2013«

38 ــ العدد الثامن والثالثون »يونيو 2013«

39 ــ العدد التاسع والثالثون »أكتوبر 2013«

40 ــ العدد األربعون »فبراير 2014«

41 ــ العدد احلادي واألربعون »يونيو 2014«

42 ــ العدد الثاني واألربعون »أكتوبر 2014«

البيئة والصحـة )اجلزء األول(

البيئة والصحـة )اجلزء الثاني(

األلـم.. »األنواع، األسباب، العالج«

األخطــاء الطبيــة

اللقاحات.. وصحة اإلنسان

الطبيب واملجتمع

اجللد..الكاشف..الساتر

اجلراحات التجميلية

العظام واملفاصل...كيف نحافظ عليها ؟

الكلى ... كيف نرعاها ونداويها؟

آالم أسفل الظهر

هشاشة العظام

إصابة املالعب »آالم الكتف.. الركبة.. الكاحل«

العالج الطبيعي لذوي االحتياجات اخلاصة

العالج الطبيعي التالي للعمليات اجلراحية

العالج الطبيعي املائي

طب األعماق.. العالج باألكسجني املضغوط

االستعداد لقضاء عطلة صيفية بدون أمراض

تغير الساعة البيولوجية في املسافات الطويلة

عالج بال دواء ... عالج أمراضك بالغذاء

عالج بال دواء ... العالج بالرياضة

عالج بال دواء ... املعاجلة النفسية



43 ــ العدد الثالث واألربعون »فبراير 2015«

44 ــ العدد الرابع واألربعون »يونيو 2015«

45 ــ العدد اخلامس واألربعون »أكتوبر 2015«

46 ــ العدد السادس واألربعون »فبراير 2016«

47 ــ العدد السابع واألربعون »يونيو 2016«

48 ــ العدد الثامن واألربعون »أكتوبر 2016«

49 ــ العدد التاسع واألربعون »فبراير 2017«

50 ــ العدد اخلمسون »يونيو 2017«

51 ــ العدد احلادي واخلمسون »أكتوبر 2017«

52 ــ العدد الثاني واخلمسون »فبراير 2018«

53 ــ العدد الثالث واخلمسون »يونيو 2018«

54 ــ العدد الرابع واخلمسون »أكتوبر 2018«

55 ــ العدد اخلامس واخلمسون »فبراير 2019«

56 ــ العدد السادس واخلمسون »يونيو 2019«

57 ــ العدد السابع واخلمسون »أكتوبر 2019«

58 ــ العدد الثامن واخلمسون »فبراير 2020«

59 ــ العدد التاسع واخلمسون »يونيو 2020«

جراحات إنقاص الوزن: عملية تكميـم املعـدة ...   

ما لها وما عليها  

جراحات إنقاص الوزن: جراحة تطويق املعــدة    

)ربط املعدة(

جراحات إنقاص الوزن: عملية حتويل املسار  

)املجازة املعدية(  

أمراض الشيخوخة العصبية: التصلب املتعدد

أمراض الشيخوخة العصبية: مرض اخلرف

أمراض الشيخوخة العصبية: الشلل الرعاش

حقن التجميل: اخلطر في ثوب احلسن

السيجارة اإللكترونية

النحافة ... األسباب واحللول

تغذية الرياضيني

البـــــــــهــــاق

متالزمة املبيض متعدد الكيسات

هاتفك يهدم بشرتك

أحدث املستجدات في جراحة األورام 

)سرطان القولون واملستقيم(

البكتيريا واحلياة

)nCoV-2019( فيـروس كـورونـا املســتجد

تطبيق التقنية الرقمية والذكاء االصطناعي في  

)COVID-19( 19- مكافحة جائحة كوفيد
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61 ــ العدد احلادي والستون »فبراير 2021«

62 ــ العدد الثاني والستون »يونيو 2021«

63 ــ العدد الثالث والستون »أكتوبر 2021«

64 ــ العدد الرابع والستون »فبراير 2022«

اجلديد في لقاحات كورونا

التصلُّب العصبي املتعدد

مشكالت مرحلة الطفولة

الساعة البيولوجية ومنظومة احلياة

ر املناخي وانتشار األمراض واألوبئة التغيُّ
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