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تغذية
ناتالي عقيقي غّرة

دائرة الشؤون الصحية

دور أنماطه في أمراض الجهاز التنفسي
النظام الغذائي املتوسطي يحمي األطفال من الربو

تم ربط امناط غذائية متنوعة بخطر االصابة بأمراض الجهاز التنفيس. لكن الدراسات وجدت يف الفرتة االخرية ان النظام الغذايئ 
املعتمد يف بلدان البحر االبيض املتوسط، ولحسن الحظ، له تأثريات وقائية عىل االمراض التحسسية للجهاز التنفيس 

تناول  عىل  الغذايئ  النمط  هذا  يتمحور 
النباتية، وهي:  كميات كبرية من االطعمة 
والحبوب  والخبز  والخرضوات  الفاكهة 
وتناول  والبذور،  واملكرسات  والفاصوليا 
واالسامك  االلبان  من  معتدلة  كمية 
اللحوم  من  والقليل  والنبيذ،  والدواجن 
من  كبرية  كميات  تناول  كذلك  الحمراء. 
زيت الزيتون الذي يؤدي اىل تكوين نظام 

غذايئ يخفض الدهون املشبعة. 
االخرية،  االونة  اكرث من دراسة يف  اظهرت 
االطفال  عند  الغذايئ  بالنظام  االلتزام  ان 

تأثري  له  املتوسط،  االبيض  البحر  بلدان  يف 
النظام  الربو. قد يكون  وقايئ عىل اعراض 
للنظام  ايضا  مهام  املتوسطي  الغذايئ 
دراسة  وجدت  بحيث  لالمهات،  الغذايئ 
اثناء  يف  النظام  هذا  تناول  ان  اسبانيا  يف 
للربو  فعالة  وقاية  يشكل  الحمل  فرتة 
سواء.  حد  عىل  والرضع  االمهات  عند 
وعىل الرغم من ان احدى الدراسات التي 
بوجود  افادت  اخريا،  اليابان  يف  صدرت 
الغذايئ  بالنظام  االلتزام  بني  قوي  ارتباط 
ان  اال  الربو،  عىل  والسيطرة  املتوسطي 

النمط  هذا  لدعم  متاحة  اقل  ادلة  هناك 
الغذايئ لدى البالغني.

السائد  الغريب،  الغذايئ  النمط  يتميز 
العايل  باالستهالك  املتقدمة،  البلدان  يف 
الحمراء  واللحوم  املكررة  للحبوب 
ومنتجات  املقلية  والبطاطا  والحلويات 
النمط  هذا  ارتبط  الدسم.  العالية  االلبان 
االطفال.  عند  بالربو  االصابة  بزيادة خطر 
تناول  زيادة  فان  ذلك،  عىل  عالوة 
واعتامد  كالهمربغر  الرسيعة  الوجبات 
كتناول  الصلة،  ذات  االكل  سلوكيات 

الوجبات الخفيفة املالحة عىل سبيل املثال 
باالطفال  ترتبط  لها،  املتكرر  واالستهالك 

بالربو والحساسية.  املصابني 
الغذايئ  النظام  ان  ثبت  البالغني،  عند 
الغريب مرتبط بشكل ايجايب بزيادة تفاقم 
االصابة  بخطر  يرتبط  ال  لكنه  الربو، 
الوجبات  ان  ثبت  ذلك،  اىل  اضافة  به. 
سوء  من  تزيد  بالدهون  الغنية  الرسيعة 
يف  القصبة.  يف  الهواء  مجرى  التهاب 
ضار  الغذايئ  النمط  هذا  ان  يبدو  حني 
ان  اال  بالربو.  املصابني  والبالغني  لالطفال 
هذا  تأثري  بفحص  قامت  التي  الدراسات 
لالم،  الغذايئ  النظام  يف  الغذايئ  النمط 
غذايئ  نظام  باستهالك  عالقة  اي  تجد  مل 
الحمل،  الغرب يف  النمط املعتمد يف  عىل 
كام  النسل.  يف  بالربو  االصابة  وخطر 
وجدت اكرث من دراسة، ان النظام الغذايئ 
الغريب مرتبط بزيادة خطر االصابة مبرض 

االنسداد الرئوي املزمن. 
يف اختصار، يبدو ان النظام الغذايئ للبحر 
بينام  االطفال،  يحمي  املتوسط  االبيض 
هناك ادلة تشري اىل ان منط النظام الغذايئ 
االصابة  يزيد من خطر  الغرب  املعتمد يف 
بالربو لدى االطفال، فيؤدي اىل نتائج اسوأ 
ايضا  ويرتبط  به  املصابني  البالغني  لدى 

بخطر مرض االنسداد الرئوي املزمن.

الفاكهة والخرضوات
بامراض  املصابني  عىل  باختبار  القيام  تم 
الفاكهة  فيه  تناولوا  التنفيس،  الجهاز 

عىل  للحصول  انواعها  عىل  والخرضوات 
خصائصها  بسبب  وذلك  محتملة،  فوائد 
الغذائية التي تتكّون من مضادات االكسدة 
واملواد  وااللياف  واملعادن  والفيتامينات 
الكيميائية النباتية. وقد اظهرت الدراسات 
ان تناول الفاكهة ارتبط بانخفاض االصابة 
املطبوخة ذات  الخرضوات  وتناول  بالربو، 
االصابة  بانخفاض  ارتبط  االخرض  اللون 
ترتاوح  الذين  االطفال واالوالد  بالربو عند 

اعامرهم بني 8 و12 سنة. 
تناول  انخفاض  كان  ذلك،  اىل  اضافة 
باالصابة  مرتبطا  االطفال  لدى  الخرضوات 
عند  الدراسات  احدى  واظهرت  بالربو. 
االشخاص  ان  بالربو،  املصابني  البالغني 
الذين استهلكوا نظاما غذائيا غنيا بالفاكهة 
خطر  بدا  اشهر،  ثالثة  ملدة  والخرضوات 
االشخاص  من  اقل  لديهم  الربو  تفاقم 
انخفضت  غذائيا  نظاما  استهلكوا  الذين 
والخرضوات. يف حني  الفاكهة  كميات  فيه 
تجد  مل  الغذايئ  النظام  دراسات  بعض  ان 
والخرضوات  الفاكهة  تناول  بني  عالقة  اي 
وجدت  االطفال،  عند  الربو  وبني 
الفاكهة  تناول  زيادة  ان  اخرى  دراسات 
خطر  بانخفاض  ارتبطت  والخرضوات 
االصابة بالربو عند هؤالء. ان زيادة تناول 
الفاكهة والخرضوات قد تكون وقائية من 
مع  املزمن،  الرئوي  االنسداد  مرض  تطور 
استهالك نظام غذايئ سليم وصحي يحمي 

من انخفاض وظائف الرئة. 
ثالث  دامت  دراسة  كشفت  املقابل،  يف 

مصابا  مريضا   120 عىل  اجريت  سنوات، 
يف  تحسن  عن  املزمن،  الرئوي  باالنسداد 
وظيفة الرئة مع تناول كميات من الفاكهة 

والخرضوات بشكل كبري. 

C فيتامني
ملعرفة  بحامسة   C الفيتامني  اختبار  تم 
يف  ودوره  الربو  مكافحة  يف  فوائده 
القامئة  الدراسات  فاظهرت  منه.  الوقاية 
استهالك  ان  االطفال  لدى  املالحظة  عىل 
 ،C بفيتامني  غني  مصدر  وهو  الفاكهة، 

الربو.  مرتبطة بانخفاض 
عند  الفيتامني  هذا  تناول  اثار  وحول 
ارتباطا  اخريا  الدراسات  اظهرت  البالغني، 
ووظيفة   C فيتامني  تناول  بني  ايجابيا 
الرئة. يف الواقع وجدت دراسة يف اململكة 
املتحدة اجريت عىل اكرث من 7 االف بالغ 
ان  سنة،  و74   45 بني  اعامرهم  ترتاوح 
ارتبط  البالزما  يف   C فيتامني  تركيز  زيادة 
انسداد  مبرض  االصابة  خطر  بانخفاض 
يتمتع  بأنه  يوحي  مام  الهوائية،  املسالك 

بتأثري وقايئ فيها. 

املعادن
متلك  املعادن  بعض  ان  الدراسات  برهنت 
الجهاز  اصابة  حال  يف  وقائية  وظيفة 
املاغنيزيوم  تناول  زيادة  ان  التنفيس. 
والكالسيوم والبوتاسيوم عند االطفال يحد 
من انتشار الربو. وبالتايل، خلصت التجربة 
اىل ان للامغنيزيوم الغذايئ تأثريات مفيدة 
تناول  انخفاض  ارتبط  كام  الربو.  ملعالجة 
السلبية  بالتأثريات  الغذايئ  املاغنيزيوم 
لدى  الرئة  وظائف  وانخفاض  الحاد  للربو 

االطفال. 
مزيد  اىل  ذلك، مثة حاجة  من  الرغم  عىل 
من االدلة والدراسات عىل االثار العالجية 
االيجابية قبل تحديد اهميته يف الحد من 
املدخول  ان  تبني  اخرى،  جهة  من  الربو. 
مرىض  عند  اقل  يكون  للسيلينيوم  الغذايئ 
ان  وافيد  به.  املصابني  بغري  مقارنة  الربو 
مستويات السيلينيوم عند االمهات مرتبط 
عكسيا بخطر االصابة بالربو لدى االطفال. 

املكرسات الربازيليةااللبان                                     

السلمونالفاكهة املجففة                           

البندورة املجففةالبطاطا                                     

الفاصولياالبيض                                      

املوزسمك التونا                                 

االفوكادواالرز االسمر                               

       الخرضوات )ذات االوراق الخرض(     

غنية باملاغنيزيوم والسيلينيوم


