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التغذية والصحة: أية عالقة؟

التغذية المتوازنة:

جميع  عىل  تحتوي  التي  التغذية  هي  املتوازنة  التغذية  إن 

العنارص األساسية، وبكمية مناسبة الحتياجات جسم اإلنسان 

اليومية من بروتينات وسكريات ودهنيات وفيتامينات ومعادن 

وألياف ومواد كيميائية نباتية وكالسيوم وماء.

فام هي مصادر هذه املواد؟

أهمية البروتينات ومصادرها:

كام هو معلوم فإن جسم اإلنسان ال يحتوي عىل مخزون من 

الربوتينات واألحامض األمينية )les acides aminés( فاستهالك 

قد  لفرتة طويلة  اليومية  اإلنسان  أقل من حاجيات  بروتينات 

يؤدي إىل أمراض عديدة مثل خلل النمو عند األطفال، ضعف 

املناعة، تساقط الشعر، وضعف العضالت...

إن احتياجات اإلنسان البالغ من الربوتينات تقدر بحوايل 0.8 

تختلف  النسبة  وهذه   )0.8g/kg/j( اليوم  يف  كلغ  لكل  غرام 

حسب بعض الحاالت فمثال املرأة املرضع تحتاج 1.4 غ لكل كلغ 

.)1.4g/kg/j( يف اليوم

فنسبة لألوىل  ونباتية  الربوتينات فعديدة حيوانية  أما مصادر 

املاعز(  العجل،  )الخروف،  الحمراء  اللحوم  الربوتينات يف  متثل 

حوايل 18غ لكل 100غ، األسامك 19غ )التونة 26غ( الدواجن 

22غ البيض 12.5غ. لكن الخطري يف اإلرساف يف استهالك اللحوم 

الحمراء هو نسبة الدهنيات املتوفرة.

أما الربوتينات من أصل نبايت فتوجد يف املكرسات)اللوز والجوز 

)القمح،  الحبوب  ويف  السوداين(  والفول  والفستق  والبندق 

الشعري، األرز...( التي تحتوي عىل نسبة %10 ويف القطاين حوايل 

.15%

الدهنيات:

يوميا،  60غ  حوايل  الدهنيات  من  البالغ  اإلنسان  احتياجات 

ومصادرها عديدة حيوانية ونباتية وذلك كام ييل:

الدكتور بيطاري عبد الحميد

صيدالني بمدينة وجدة

dabiari@yahoo.fr

الكلامت املفتاحية: البوليفينول )polyphénols(، املضادات لألكسدة )antioxydants(، التغذية والصحة، التغذية املتوازنة.

الحركة مع نظام تغذية غري سليم وغري متوازن. وخاصة اإلرساف يف  بقلة  الذي أصبح يعيشه اإلنسان يتسم  الحياة  إن منط 

استهالك السكريات والدهنيات، مام أدى إىل مشاكل صحية كثرية، وعىل مستويات متعددة حيث سجل ارتفاع عدد املصابني 

بأمراض القلب والرشايني والرسطان والسمنة... فحسب املنظمة العاملية للصحة لسنة 2014 فقد بلغ عدد املصابني بزيادة الوزن 

1.9 مليار بالغ )adulte( من بينهم 600 مليون شخص مصاب بالسمنة.

إن جسم اإلنسان ليس فقط بحاجة إىل طاقة بل بحاجة رضورية إىل معادن وفيتامينات وألياف وكالسيوم وماء ومواد كيميائية 

نباتية )les composés phytochimiques( وذلك حتى تقوم خاليا جسم اإلنسان بوظائفها عىل أحسن وجه، وهكذا فاإلنسان 

البيضاء  الكامل واللحوم  بالخرض والفواكه والخبز  املتنوعة والغنية  املتوسط  األبيض  البحر  بحاجة إىل تغذية متوازنة كحمية 

واألسامك والبيض واستهالك زيت الزيتون بصفة منتظمة والقليل من اللحوم الحمراء... إضافة إىل الحركة أو الرياضة.

فام هي التغذية املتوازنة وما هي عنارصها؟

﴿ َوكُلُواْ َوارٌَشبُواْ َواَل ترُْسُِفواْ إِنَُّه اَل يُِحبُّ اٌلُْمرْسِِفنَي﴾]األعراف: 31[

صيــــــداـــــة



49 مـارس 2016عدد 13

جدولI: نسبة الربوتينات والدهنيات و السكريات واأللياف لكل 100غرام يف املكرسات

الربوتينات لكل 100غ

Protéines

الدهنيات لكل 100غ

Lipides

السكريات لكل 100غ

 Glucides assimilables

األلياف لكل 100غ

Fibres alimentaires

اللوز

 Amande
15غ4.5غ1953.5غ

الفول السوداين

Cacahuète
8غ8.5غ2550 غ

البندق

Noisette
7.5غ9غ1362غ

الجوز

Noix
6غ10.5غ14.564غ

الفستق

Pistache
8.5غ12.5غ1853غ

(Répertoire général des aliments, Tee &doc. Lavoisier, 1995(

الدهنيات من أصل نبايت: �

ͳ صحيا 	 غذاء  الزيتون  زيت  يعترب  عديدة  دراسات  فحسب  الزيتون:  زيت 

 Les( ومواد البوليفينول E بفضل احتوائه عىل مضادات األكسدة من الفيتامني

املوجودة  الدهنيات  ونوعية  تركيبة  إىل  إضافة  أخرى.  ومواد   )polyphénols

والحامض  املشبعة 70%.  الغري  الدهنية  والتي متثل األحامض  الزيتون  يف زيت 

األولييك )l’acide oléique(يعترب املكون األسايس للدهنيات الغري املشبعة )55-

%80( والكمية املنصوح بها 25-55 ملل يوميا.

ͳ الغنية 	 الفواكه  من  تعترب   )Les graines oléagineuses(  ]1[ املكرسات 

: I بالدهنيات كام هو مبني يف الجدول

ͳ الفواكه الزيتية ]Les Fruits oléagineux( ]1( غنية بالدهنيات مثل الزيتون 	

األسود الذي يحتوي عىل حوايل 30غ من الدهنيات لكل 100غ والزيتون األخرض 

الذي يحتوي عىل 12.5غ لكل 100غ.ويعترب حامض األولييك )acide oléique( يف 

الزيتون املكون األسايس لألحامض الدهنية %80.وكذلك األفوكا )L’avocat( حيث 

 acide( تحتوي عىل حوايل 14غ من الدهنيات كام أنها غنية بحامض األولييك

.)acide linolénique( واللينولينك )oléique

الدهنيات من أصل حيواين: �

تشكل الدهنيات يف اللحوم الحمراء حوايل 10%، هذه النسبة تختلف حسب نوع 

الحيوان وسنه، واملوضع )الكتف، الضلع...( الذي يؤخذ منه اللحم وحسب منط 

عيش الحيوان. أما لحم الدواجن فتعترب أقل تشحام حوايل %5. والبيض يحتوي 

عىل نسبة %10,5. أما فيام يتعلق بدهنيات األسامك فالنسبة ترتاوح بني أقل من 

1% )راية Raie املرال Merlan( إىل أكرث من 10%.

 Les acides gras( دهنيات األسامك تتكون من ثلث األحامض الدهنية املشبعة

 Les acides gras( األحادية  املشبعة  الغري  الدهنية  األحامض  وثلث   )saturés

 Les acides( وثلث األحامض الدهنية الغري املشبعة املتعددة )monoinsaturés

gras polyinsaturés(، هذه الرتكيبة تجعل دهنيات األسامك أجود من التي توجد 

 apport nutritionnel يف اللحوم ألنها تقرتب من النسب الغذائية املنصوح بها

.conseillé

السكريات:

متثل السكريات املصدر األسايس للطاقة )50-%55( فاحتياجات اإلنسان اليومية 

من السكريات بالنسبة للرجل البالغ حوايل 320غ وبنسبة للمرأة 250غ، إن قدرة 

جسم اإلنسان عىل تخزين السكريات محدودة حوايل 300غ عبارة عن غلوكوجني 

)glycogène( يف الكبد ويف العضالت. والسكريات الزائدة عن احتياجات جسم 

اإلنسان تتحول إىل دهنيات وبذلك اإلرساف يف استهالكها يؤدي إىل زيادة الوزن أو 

السمنة ومخاطر اإلصابة بالسكري ومشاكل صحية أخرى.

الماء:

ويفقد  عديدة  وظائف  ويساهم يف  اإلنسان  لجسم  األسايس  املكون  املاء  يعترب 

اإلنسان يوميا حوايل 2.5 لرت من املاء عن طريق العرق )transpiration( والتنفس 

 la déshydration( والجهاز الهضمي والجهاز البويل. إن الجفاف املزمن الخفيف

يف  الحىص  تكون  مثل  األمراض  من  العديد  إىل  يؤدي   )chronique légère

 les infection( والتعفنات يف الجهاز البويل )lithiase urinaire( املسالك البولية

.)la constipation( واإلمساك )urinaires

حوايل %20 من املاء تأيت عن طريق الغذاء )0.4 لرت(، وعن طريق تحويل الغذاء 

 1.5 حوايل  لرت(و   0.8-0.4( الجسم  داخل   )métabolisme des nutriments(

لرت)%80( تأيت عن طريق املرشوبات من مياه وشاي وعصائر طبيعية، ألن العصائر 

املصنعة واملرشوبات الغازية والطاقية تحتوي عىل مواد مثل السكريات سهلت 

)glucose, fructose, saccharose( والسكاروز  والفريكتوز،  الكليكوز،  الهضم 

واملواد املحافظة التي قد ترض بصحة اإلنسان.

التغذية والصحة أية عالقة؟
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جدولII. مضادات األكسدة األساسية و مصادرها:

مصادر )Source(فيتامينات ومعادن ومواد كيميائية نباتية

C الحوامــض، الكيــوي، الفراولــة، الفلفــل، الطامطــم، البقدونــس، الكــرز، الفجــل، امللفــوف فيتامني

)الكرم(...
E زيت الزيتون، البندق، الجوز.فيتامني

)Zinc( الكبد، اللحوم، أصفر البيض، الخرض الجافة، الخبز الكامل.الزنك

)le sélénium( األسامك، الخبز الكامل السيلينيوم ،)Les champignons( الفطر

 )caroténoïde( الجزر، الطامطم، البطيخ، الحوامض، الذرة، البقدونس، املشمش...كاروتينويد

 )polyphénols( الشاي، الثوم، البصل، العنب، الكرز، التفاح.بوليفينول

الكالسيوم:

يف جسم  أخرى  ولوظائف  العظام  لصحة  مهمة  غذائية  مادة  الكالسيوم  يعترب 

اإلنسان ويف جميع مراحل حياته، واحتياجات اإلنسان البالغ اليومية من الكالسيوم 

حوايل 1000ملغ. ومصادر الكالسيوم كثرية منها: الحليب ومشتقاته والحوامض 

والكرم واملياه املعدنية واللوز الذي يحتوي عىل 248 ملغ لكل 100غ. 

أهمية الخضر والفواكه:

إن املنظمة العاملية للصحة وخرباء التغذية يوصيان باستهالك خمسة أنواع من 

الخرض والفواكه يوميا ]2[ كحد أدىن ملا تحتوي عليه من مواد وعنارص رضورية 

لصحة اإلنسان من فيتامينات ومعادن وألياف )Fibres alimentaires( وبروتينات 

وماء وسكريات ومواد كيميائية نباتية. كام أن صحة اإلنسان ويف جميع أطوار 

حياته تكمن يف تنويع الخرض والفواكه وجميع األطعمة، ألنه باستثناء حليب األم ال 

يوجد غذاء كامل يحمل يف تركيبته كل العنارص األساسية الرضورية لجسم اإلنسان 

فكل غذاء له خصائصه وله أهميته الغذائية كام ال يوجد غذاء طبيعي ضار إال 

يف حالة اإلرساف ﴿ وَكُلُواْ َوارٌَشبُواْ َواَل ترُْسِفُواْ إِنَُّه اَل يُِحبُّ اٌلُْمرْسِِفنَي...﴾ ]األعراف: 

.]31

إن لكل فصل خرضه وفواكهه التي تحتوي عىل ما يحتاجه جسم اإلنسان. والخرض  

والفواكه املوسمية تكون قيمتها الغذائية يف أوجها وهذه القيمة تنقص مع عامل 

الزمن ورمبا عملية التخزين تتطلب إضافة مواد محافظة قد ترض بصحة اإلنسان

األلياف:

إن احتياجات جسم اإلنسان اليومية من األلياف من 25 إىل30غرام والتي توجد يف 

الخرض والفواكه والخبز الكامل )Pain complet( الذي يحتوي عىل 7 غرام لكل 

100 غرام. ومنافع األلياف كثرية منها تنشيط وظيفة األمعاء، الوقاية من اإلمساك 

إىل  تؤدي  األلياف  السموم املرسطنة،  الجسم من  امتصاص وتنظيف  والبواسري، 

انخفاض امتصاص السكريات والكولسرتول يف جسم اإلنسان، وتساهم كذلك يف 

الوقاية من الزيادة يف الوزن ألنها سكريات ال يهضمها جسم اإلنسان كام أنها تعترب 

غذاء للبكترييا )les bactéries( يف جسم اإلنسان. 

:)composés phytochimique( المواد الكيميائية النباتية

القلب  )أمراض  املزمنة  األمراض  بعض  من  للوقاية  والفواكه  الخرض  أهمية  إن 

والفيتامينات  املعادن  عىل  احتوائها  يف  فقط  تكمن  ال  والرسطان...(  والرشايني 

فاستهالك   .]3[ النباتية  الكيميائية  املواد  عىل  تحتوي  ألنها  كذلك  بل  واأللياف 

الشاي  مثل  املرشوبات  وبعض  والفواكه  بالخرض  غنيا  متوازنا  غذاء  اإلنسان 

تختلف  نباتية  كيميائية  مادة  حتى 10000  بحوايل 5000  اإلنسان  يزود جسم 

كامً ونوعاً حسب نوعية الخرض والفواكه ]3[، وتنقسم إىل أقسام عديدة منها 

 les( والبوليفينول )les caroténoïdes( مثال الكارتنويد )les Terpènes( الرتبني

 .)Flavonoïdesles( مثل )Polyphénols

المضادات لألكسدة:

من املعلوم أن عملية التنفس يف خاليا جسم اإلنسان مصحوبة بإفراز مواد سامة 

حرة  جذور  إىل  يتحول  اإلنسان  جسم  يف  األوكسجني  من  اىل 3%   2 أن  حيث 

radicaux libres: O2( فمثال اإلنسان ذو 70 كلغ يفرز 
•-, NO•, H2O2, OH•(

سنويا 1.7 كلغ من هذه السموم كام تأيت كذلك الجذور الحرة عن طريق التدخني 

والتلوث واإلفراط يف التعرض ألشعة الشمس...

والجذور الحرة هي مواد كيميائية غري مستقرة )instable( وتؤدي إىل أكسدة 

والرشايني  القلب  أمراض  يسبب  قد  مام  والدهنيات   )ADN( النووي  الحامض 

والرسطان. إن جسم اإلنسان مجهز بجهاز مضاد لألكسدة والذي هو عبارة عن 

)glutathions peroxydases, superoxyde dismutase ,catalase( أنزميات 

وغري أنزميات.

فالتغذية تساهم وتساعد بشكل كبري جسم اإلنسان للتخلص من الجذور الحرة 

 CوE عن طريق مضادات األكسدة الحتوائها عىل بعض الفيتامينات مثل فيتامني

وبعض املعادن مثل السيلينيوم )le sélénium( والزنك وبعض املواد الكيميائية 

)les caroténoïdes( والكارتنويد   )polyphénols( البوليفينول  مثل:  النباتية 

.)IIجدول(

إن الرتكيبة الكيميائية للبوليفينول مثالية المتصاص أو تحويل الجذور الحرة أكرب 

وأقوى من الفيتامينات، ذلك أن تفاحة واحدة من حجم متوسط تحتوي عىل 

لألكسدة                 مضادا  نشاطا  متلك  لكن   10mg حوايل  Cِ الفيتامني  من  قليلة  كمية 

صيــــــداـــــة
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)activité antioxydante( ما يعادل 2250mg من الفيتامني C. كام أن الشاي 

مضادة  خاصية  متلك  التي   )L’épigallocatéchine gallate( مادة  عىل  يحتوي 

لألكسدة تفوق أكرث من 200 مرة الفيتامني E يعرف حاليا أكرث من 8000 من مواد 

البوليفينول ]4,5[ موجودة يف الخرض والفواكه وبعض املرشوبات مثل الشاي الذي 

يحتوي كأس منه عىل ما بني 400mg-300 من مواد البوليفينول ]5[.

الرياضة:

فحسب دراسات عديدة فإن الرياضة لها أهميتها الصحية كوقاية وعالج لعديد 

من األمراض.

خالصة:

إن الحفاظ عىل الصحة رهني بتغيري عاداتنا السيئة يف مجال التغذية إىل نظام 

والخبز  والفواكه  بالخرض  الغنية  املتوسط  األبيض  البحر  كحمية  متوازن  تغذية 

اللحوم  من  والقليل  والبيض  واألسامك  البيضاء  واللحوم  الزيتون  وزيت  الكامل 

الحمراء والقليل من السكريات سهلة الهضم.

وبم أنه ال يوجد غذاء مثايل وكامل يحمل يف تركيبته كل العنارص األساسية التي 

يحتاجها جسم اإلنسان فيجب تنويع األطعمة من خرض وفواكه وتناولها يف فصلها 

ووقتها ألن عملية التخزين، قد ترض بصحة اإلنسان والقاعدة الذهبية يف مجال 

التغذية الصحية عدم اإلرساف.

إضافة إىل كل هذا يجب أال نهمل عامل الحركة والرياضة.
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التغذية والصحة أية عالقة؟


