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زيت الزيتون يحمي من األلزهايمر 
ويقّلص وفّيات أمراض القلب والسرطان 

تغذية
ناتالي عقيقي غّرة

دائرة الشؤون الصحية

يعترب زيت الزيتون يف لبنان من املسلامت التي تكون حارضة دامئا عىل الطاولة املخصصة لتناول املأكوالت. فاالطعمة 
اللبنانية، يف غالبيتها، تكون مرفقة بزيت الزيتون وخصوصا عند الفطور والعشاء. ومبا ان زيت الزيتون اسايس عىل كل 

مائدة يف لبنان، يجب معرفة فوائده العديدة التي تعود بالنفع عىل صحة االنسان عموما

االفراد  ان  الغذايئ،  الشأن  يف  باحثون  وجد 
من  كبرية  ملعقة  نحو  استخدموا  الذين 
لديهم خطر  كان  الطهي،  يف  الزيتون  زيت 
اقل للوفاة بسبب عدد من الحاالت الطبية.

مثل  بسيط  يشء  يساعد  ان  ميكن  هل 
من  اكرث  او  كبرية  ملعقة  نصف  استخدام 
زيت الزيتون، بدال من الزبدة او منتجات 
الغذايئ  نظامك  يف  الدسم  الكاملة  االلبان 
لفرتة  العيش  يف  فرصك  زيادة  يف  اليومي، 

اطول؟
االمر صحيحا، سيشكل حتام  كان هذا  اذا 
امرا ايجابيا، وفقا لدراسة جديدة اصدرتها 
يف  نرشت  العامة،  للصحة  هارفارد  كلية 
امريكية  الفائت، يف مجلة  االول  كانون   18

مخصصة بامراض القلب.
الذين  االفراد  ان  الباحثون  وجد  كام 
نحو  اي  اكرث،  او  غرامات   7 استخدموا 
يف  الزيتون  زيت  من  كبرية  ملعقة  نصف 
الطهي، او يف الصلصة، او يف السلطة، كان 
القلب  بامراض  للوفاة  اقل  خطر  لديهم 
والحد  التنفيس  الجهاز  وامراض  والرسطان 
املقارنة  االلزهامير، عند  االصابة مبرض  من 
باشخاص نادرا ما يستهلكون زيت الزيتون 

او مل يستهلكوه اطالقا.
غرامات   10 حواىل  استبدال  ان  واعتربوا 
من  كبرية(  ملعقة  نصف  )نحو  يوميا 
الزبدة او املايونيز او دهون االلبان بكمية 
مرتبطا  كان  الزيتون،  زيت  من  معادلة 

بانخفاض خطر الوفاة املبكرة ايضا.
الغذائية  التوصيات  تدعم  النتائج  هذه 
الزيتون  زيت  تناول  لزيادة  الحالية 

والزيوت النباتية االخرى غري املشبعة.

من  اقل  كميات  تناولوا  الذين  باالشخاص 
زيت الزيتون.

حالة   36856 عن  الدراسة  وافادت 
مقارنة  عند  املتابعة.  فرتة  خالل  وفاة 
الذين  االشخاص  لدى  كان  املجموعات، 
الزيتون،  زيت  من  اكرب  كميات  استهلكوا 
خطر اقل بنسبة 19 يف املئة للوفاة بامراض 
القلب واالوعية الدموية، و17 يف املئة اقل 
اقل  املئة  بالرسطان، و18 يف  الوفاة  لخطر 
مع  املقارنة  عند  التنفيس،  الجهاز  لوفيات 
زيت  استخدمت  ما  نادرا  التي  املجموعة 

الزيتون او مل تستخدمه اطالقا.
االمراض  التنفيس  الجهاز  امراض  تشمل 
واالنفلونزا،  الرئوي  االلتهاب  مثل  الحادة 
مرض  مثل  املزمنة  الحاالت  اىل  باالضافة 
 .)COPD( املزمن  الرئوي  االنسداد 
عندما  العصبي  التنكس  امراض  تحدث 

تفقد الخاليا العصبية يف الدماغ او الجهاز 
وفقا  ومتوت،  تدريجا  وظيفتها  العصبي، 
للمعهد الوطني لعلوم الصحة البيئية. اكرث 
امراض التنكس العصبي شيوعا، هي مرض 

الزهامير ومرض باركنسون.
كام اكتشف الباحثون ايضا، ان استبدال 10 
املارغرين  الدهون مثل  يوميا من  غرامات 
بزيت  االلبان  ودهون  واملايونيز  والزبدة 
خطر  بانخفاض  مرتبطا  كان  الزيتون، 
الوفاة االجاملية بنسبة 8 اىل 34 يف املئة. 

هل يحمي زيت الزيتون الدماغ؟
النظام  اهمية  اىل  الدراسات  احدى  تشري 
الدماغ.  لصحة  الصحية  والدهون  الغذايئ 
يحصل الدماغ عىل جميع العنارص الغذائية 
االساسية من النظام الغذايئ، لذا ليس من 
املستغرب ان االمناط الغذائية التي تتكرر 
وجبة بعد وجبة، يوما بعد يوم، وعاما بعد 

عام، ميكن ان تؤثر عىل شيخوخة الدماغ.
ترشح الدراسات ان الدهون مهمة بشكل 
تحتوي  ووصالتها  الدماغ  خاليا  ألن  خاص 
وهو  الدهون،  من  عالية  مستويات  عىل 
الدهون  الطبيعية.  لوظائفها  مهم  امر 
ما  وهو  االلتهاب،  من  تزيد  الصحية  غري 
من  ويزيد  الدماغ  يف  سلبية  اثارا  يكّون 
خطر االصابة مبرض االلزهامير واضطرابات 
تعترب  حني  يف  الدماغ،  يف  الشيخوخة 
الزيتون،  زيت  مثل  الصحية،  الدهون 
كام  وقائية  تكون  وقد  لاللتهابات  مضادة 

افادت الدراسة.
زيت  بأن  الباحثني،  من  عدد  اقر  كذلك 
من  اخرى  بسلوكيات  يرتبط  قد  الزيتون 
للوفاة،  عرضة  اقل  الناس  تجعل  ان  شأنها 
مثل اتباع نظام غذايئ يعتمد عىل استعامل 

زيت الزيتون يف عدد كبري من املأكوالت. 

الصحية  الفوائد 
الدهنية  االحامض  من  متنوعة  انواع  مثة 
من  غالبا  تتكّون  لكنها  الزيتون،  زيت  يف 
ميكن  املشبعة.  غري  االحادية  الدهون 
كمية  تقليل  يف  الدهون  هذه  تساعد  ان 
الكثافة  املنخفض  الدهني  الربوتيني 
)LDL(، املعروف ايضا باسم الكوليسرتول 
مخاطر  من  يقلل  ان  ميكن  الذي  الضار، 
االصابة بامراض القلب والسكتة الدماغية، 

.)AHA( وفقا لجمعية القلب االمريكية
هنا ال بد من االشارة اىل ان زيت الزيتون ال 
انواع  من  اقل  حرارية  سعرات  عىل  يحتوي 
الزيوت االخرى. فهو يحتوي عىل 9 سعرات 
حرارية لكل غرام )حواىل 120 سعرة حرارية 
الزراعة  لوزارة  وفقا  كبرية(،  ملعقة  لكل 
االمريكية، كسائر االنواع االخرى من الدهون. 
الخرباء  يويص  ذلك،  من  الرغم  عىل  لكن 
الزيت  من  بدال  الزيتون  زيت  باستخدام 
يشكال  ان  ميكن  اللذين  الزبدة  او  العادي 

رضرا عند اضافتهام اىل نظامك الغذايئ.
الزيتون بشكل  الناس حاليا زيت  يستهلك 
عليه  كانت  مام  اقل  بكمية  والزبدة  اكرب، 
عدد  قام  وقد  السابقة.  العقود  يف  الحال 
من العلامء بفحص 60582 امراة و31801 
املتابعة،  من  عاما   28 خالل  اصحاء.  رجل 
اجرى املشاركون تقييام للنظام الغذايئ كل 
اربع سنوات، اوضحوا فيه عن عدد املرات 
معينة  اطعمة  اجامال  فيها  تناولوا  التي 
باالضافة  والزيوت،  الدهون  من  وانواعا 
التي  الزيوت  نوع  او  التجارية  العالمة  اىل 
استخدموها للطهي، ومتت اضافة اجاباتهم 

اىل جدول العام السابق.

كام تم احتساب استخدام املشاركني لزيت 
الخبز  ومع  والتتبيلة  الطهي  يف  الزيتون 
الكيل  االستخدام  تقديرات  عىل  واضافتها 
اخرى  انواع  استخدام  واحتساب  للزيت، 
من الدهون مثل السمنة والزبدة والزيت 

بالطريقة نفسها.  النبايت 
مع  ايجايب  اتجاه  وجود  الباحثون  الحظ 
زيت  استهالك  زاد  فقد  الوقت،  مرور 
الزيتون يف املجموعة اكرث من الضعف من 
عام 1990 اىل عام 2010 من 1.6 غرام اىل 
وانخفض  نفسها،  الفرتة  خالل  غرامات   4
يوميا  غراما   12 من  املارغرين  استخدام 
عام 1990 اىل 4 غرامات يوميا عام 2010. 
الدهون  من  اخرى  انواع  استخدام  وظل 

كام هو تقريبا.
لذا، من املرجح ان يكون لالشخاص الذين 
الزيتون  زيت  من  املزيد  يستهلكون 
وضع  وقد  اخرى.  صحية  سلوكيات 
ضمن  واحدة  يف  مشارك  كل  الباحثون 
زيت  كمية  عىل  اعتامدا  مجموعات،  اربع 

الزيتون التي استخدموها حددت كااليت:
• اطالقا او اقل من مرة يف الشهر.

4.5 غرامات )حواىل  او يساوي  اقل من   •
ملعقة صغرية( يوميا.

ملعقة  )حواىل  غرامات  و7   4.5 بني   •
صغرية اىل كبرية( يوميا.

• اكرث من 7 غرامات )حواىل ملعقة كبرية( 
يوميا.

الذين  االشخاص  ان  لالهتامم،  املثري  من 
وافادوا  الزيتون،  زيت  من  املزيد  تناولوا 
والخرضوات  الفاكهة  تناولوا  بانهم 
مقارنة  بدنيا  وحيوية  نشاطا  اكرث  كانوا 


