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تغذية

ناتالي عقيقي غ ّرة
دائرة الشؤون الصحية

اآلثار السلبية الستهالك املشروبات الغازية
الوعي العام أولى خطوات معالجة السمنة

تعترب منظمة الصحة العاملية ان الوجبات الغذائية غري الصحية الغنية بالسكر وامللح والدهون تساهم يف انتشار السمنة
وتعرض االشخاص لالصابة مبرض السكري واصابة القلب واالوعية الدموية وبعض انواع الرسطان .هذه االمراض هي السبب
الرئييس للوفاة يف جميع انحاء العامل
السمنة امر شائع بشكل خطري يف الواليات
املتحدة حيث ثلث البالغني ونحو واحد عىل
خمسة اطفال وبعض املراهقني يعانون من
السمنة املفرطة .واحد عىل  400طفل ومراهق
تقل اعامرهم عن  20عاما لديه مرض السكري
ما يكلف الدولة مبلغ  190مليار دوالر سنويا
ملعالجة االمراض املرتبطة بالسمنة .لذلك ،تعترب
معالجة السمنة لدى االطفال اولوية رئيسية
للصحة العامة ألن االطفال الذين لديهم بدانة
زائدة لديهم مخاطر اكرب لالصابة باالمراض
واملوت املبكر.
تشكل املرشوبات املح ّالة والغازية املصدر
الرئييس من السكر املضاف يف النظام الغذايئ،
وقد ثبت بشكل متزايد املساهمة يف السمنة.
املرشوبات املحالة بالسكر تعني مرشوب مع

السكر املضاف او غريها من املحليات مثل رشاب
الذرة العايل الفركتوز ،مبا يف ذلك املرشوبات
الغازية واملرشوبات الرياضية والشاي املحىل
ومرشوبات الفاكهة ومرشوبات الطاقة.
يتزايد يف جميع انحاء العامل استهالك الصودا،
ونرى ثالثة اضعاف استهالك الطاقة من هذه
املرشوبات السكرية عىل مدى السنوات الثالثني
املاضية عند االطفال الذين ترتاوح اعامرهم بني
 2و  18سنة و %85-56من اطفال املدارس
االمريكية يرشبون اآلن مرشوبا غازيا واحدا عىل
االقل يوميا .يف جميع انحاء الواليات املتحدة
يرشب الشخص العادي  45غالونا من الصودا
سنويا ويستهلك ما بني  200اىل  600سعرة
حرارية اضافية يف اليوم .بالنظر اىل االدلة
العلمية املتزايدة ،فإن الصودا تساهم يف زيادة

السعرات الحرارية يف نظامنا الغذايئ .هناك
حاجة واضحة اىل فهم املخاطر الصحية السلبية
الزائدة الستهالكها.

املخاطر الصحية

تضاف كميات عالية من رشاب الذرة الفركتوز
لتحلية الصودا ما يعادل اكرث من  10مالعق
صغرية من السكر او حواىل  140سعرة حرارية
يف  350ملل من الصودا .تحتوي الصودا
عىل سعرات حرارية "مخفية" ألن الناس ال
يقللون من استهالكهم من الطعام للتعويض
عن السعرات الحرارية الزائدة املستهلكة
يف املرشوبات السكرية ،ما يؤدي اىل زيادة
السعرات الحرارية الشاملة.
تحتوي الصودا ايضا عىل سعرات حرارية
"فارغة" ألنها ال توفر اي مغذيات مفيدة
للجسم .يجادل العلامء بأن رشب الصودا
بدال من الحليب ميكن ان يؤدي اىل نقص يف
الكالسيوم والربوتني واملغنيزيوم والفوسفور
ونقص الفيتامني "أ" ،باالضافة اىل ذلك فإن
التعرض املستمر لهذه الكمية العالية املحتوى
من السكر ميكن ان يؤدي اىل مقاومة االنسولني
وزيادة خطر مرض السكري من النوع الثاين.
تشري تقارير طبية اىل ان املواطن االمرييك العادي
يستهلك اكرث من  22ملعقة صغرية من السكر
املضاف يوميا .وهذا يزيد اىل  34ملعقة صغرية
يوميا عند االوالد الذين ترتاوح اعامرهم بني 14
و  18سنة ،حواىل ثلث منها يأيت من الصودا.

املستويات العالية من الكافيني ميكن ان
تكون خطرية
مرشوبات الطاقة و الغازية تحتوي عىل كميات
عالية من الكافيني ،وميكن ان تكون خطرية
اذا تم استهالكها بشكل مفرط ،خصوصا من

االطفال .وهذا االمر مهم جدا تداركه ألن
الكافيني هو االدمان ،كام ان رشب عبوتني من
املرشوبات الغازية التي تحتوي عىل الكافيني
ميكن ان يؤثر عىل االداء والحالة املزاجية
ويتسبب بالقلق واالرق للشخص .كام قد يؤدي
رشب كميات زائدة من الكافيني اىل مشاكل يف
الجهاز الهضمي ورضبات قلب رسيعة.

ارتفاع حموضة الصودا ميكن ان يسبب
مشاكل يف االسنان

تضاف االحامض املختلفة ايضا اىل العديد
من املرشوبات الغازية .فحمض الفوسفوريك
يعطي املرشوبات نكهة منعشة او حامضة
لتحقيق التوازن يف حالوة املرشوب وملنع منو
الباكترييا .واالحامض االخرى التي كثريا ما
تضاف تشمل حامض السرتيك من الربتقال،
وكذلك االحامض االسكوربيك والكربونية.
نتيجة لذلك ،الصودا الشديدة الحموضة

ميكن ان تسبب تسوس االسنان وخصوصا عند
االطفال واملراهقني.

املحليات االصطناعية تسبب قلقا

املحليات االصطناعية املستخدمة يف املرشوبات
السكرية هي ايضا تثري االهتامم .عىل الرغم
من موافقة ادارة االغذية والعقاقري ()FDA
عىل استخدام االسبارتام واملحليات االخرى
كمحليات آمنة لالستهالك ،فهناك جدل مستمر
حول املخاطر الصحية.
هناك دراسات التي متولها صناعة االسربتام
تظهر ان ليس له اي آثار ضارة بينام الدراسات
املستقلة تشري اىل انه ميكن ان يكون له آثار
سلبية عىل الصحة.
من جهة اخرى فان استهالك االسبارتام قد يزيد
من خطر االصابة بالرسطان ،لكن هناك حاجة
اىل اجراء دراسات موثوق بها وعالية الجودة
من علامء مستقلني لتأكيد ما اذا كانت التحلية

آمنة او غري آمنة .ميثل الحد من استهالك
الصودا اولوية قصوى للصحة العامة بسبب
االدلة العلمية التي تربط استهالك الصودا الزائد
بالسمنة وغريها من االمراض .فاملرشوبات
الغازية السكرية هي اكرب مصدر للسكر
املضاف يف النظام الغذايئ ،وتضيف سعرات
حرارية ال توفر اي قيمة غذائية للجسم .ان
هذه املرشوبات ميكن ان يكون لها تأثريات
سلبية عىل الصحة من خالل املساهمة يف ارتفاع
السمنة ومرض السكري وامراض القلب وبعض
انواع الرسطان ومشاكل صحة االسنان .لذلك،
عىل املستهلكني املطلعني والحكومات وخرباء
الصحة العامة والعلامء ومصنعي االغذية ان
يساعدوا يف احداث تغيريات يف منط الحياة
لجعلها اسهل للوصول اىل طعام صحي.
إن زيادة الوعي العام اىل مخاطر استهالك
الصودا الزائد وصلته بالسمنة خطوة اوىل
ومهمة يف عالج السمنة.
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