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تغذية
ناتالي عقيقي غّرة

دائرة الشؤون الصحية

نتيجة الرابط الطبيعي بين الجهازين الهضمي والعصبي 
الغذاء غير الصّحي يؤثر سلبًا على الصّحة العقلّية

قلة من الناس يعرفون ان عددا من انواع االطعمة التي يتناولونها تؤثر عىل حياتهم وترصفاتهم ومزاجهم وحالتهم النفسية. 
يدرك البعض منهم سبب الحالة التي يعيشونها يف بعض االحيان، ليتبني لهم ان انواعا معينة من املأكوالت التي يتناولونها 

بشكل عادي، تنعكس عليهم بطريقة سلبية او ايجابية

تنظيم  عىل  يساعد  عصبي  ناقل  السريوتونني 
كام  املزاجية،  الحالة  وعالج  والشهية  النوم 
 %95 نحو  ان  ومبا  باالمل.  الشعور  مينع  انه 
انتاجه  يتم  بالشخص  الخاص  السريوتونني  من 
خلية  مليون  مبئة  املبطن  الهضمي  الجهاز  يف 
الداخلية  العمليات  ان  املنطقي  عصبية، فمن 
هضم  عىل  فقط  تساعد  ال  الهضمي  للجهاز 
الشخص.  عواطف  ايضا  تسرّي  ولكن  الطعام، 
الهضمي  الجهازين  بني  رابط طبيعي  لذا، مثة 

والعصبي. 
العصبية  الخاليا  تتأثر وظيفة  اضافة اىل ذلك، 
السريوتونني،  مثل  العصبية  الناقالت  وانتاج 
التي  الجيدة  البكترييا  مبليارات  كبري،  بشكل 
هذه  تلعب  املعوية.  امليكروبات  تشكل 
البكترييا دورا اساسيا يف صحة االنسان، كونها 
تحمي االمعاء وتساهم يف تشكيل حاجز قوي 
السيئة، فيام تحد من  ضد السموم والبكترييا 
االلتهابات. كام تحسن ايضا امتصاص العنارص 
الغذائية من الطعام، وتنشط املسارات العصبية 

التي تنتقل مبارشة بني االمعاء والدماغ.
اجرت الدراسات مقارنة بني االنظمة الغذائية 
املتوسطي  الغذايئ  النظام  مثل  التقليدية، 
اظهرت  وقد  الغرب.  يف  الغذايئ  والنظام 
 25 بنسبة  اقل  باالكتئاب  االصابة  خطر  ان 
نظاما  يتناولون  الذين  اولئك  لدى   %35 اىل 
غذائيا تقليديا. يفرس العلامء هذا االختالف 
متيل  التقليدية  الغذائية  االنظمة  هذه  بأن 
والفاكهة  بالخرضوات  غنية  تكون  ان  اىل 
البحرية،  واملأكوالت  واالسامك  والحبوب 
اللحوم  من  متواضعة  كميات  عىل  وتحتوي 
الخالية من الدهون ومنتجات االلبان، علام 
انها خالية من االطعمة والسكريات املصنعة 
واملكررة. لذلك يجب التنبه اىل كيفية شعور 
الشخص بعد تناول املأكوالت املتنوعة، ليس 

فقط يف الوقت الذي يأكل فيه وامنا يف اليوم 
التايل. 

حاول اتباع نظام غذايئ نظيف ملدة ترتاوح بني 
اسبوعني اىل ثالثة اسابيع، وهذا يعني استبعاد 
جميع االطعمة املصنعة والسكر وعندها راقب 
كيف تشعر. ثم ادخل ببطء االصناف املتنوعة 
وراقب  االخر،  تلو  واحدا  الغذايئ،  نظامك  اىل 

ايضا كيف تشعر.
ميكنك  ال  النظيفة،  املأكوالت  تتناول  عندما 
املستويني  عىل  شعورك  تحسن  مدى  تصديق 
ومدى  سواء،  حد  عىل  والعاطفي  الجسدي 
شعورك باالستياء حني تعود اىل تناول االطعمة 

االخرى مجددا.

افضل االنظمة الغذائية
العقلية،  للصحة  محدد  غذايئ  نظام  يوجد  ال 
لكن يبدو ان بعض امناط تناول الطعام افضل 
من غريها، منها عىل سبيل املثال حمية البحر 
االبيض املتوسط التي تحتوي عىل نظام غذايئ 
االكتئاب.  اعراض  من  الحد  عىل  قدرته  اثبت 
بشكل  الخرباء  به  يويص  الغذايئ  النظام  هذا 
الصحة  عىل  الحفاظ  بهدف  وذلك  روتيني، 

العامة والرفاهية.
املتوسطي  الغذايئ  النظام  املركبات يف  تشتمل 
والتي ترتبط بانخفاض معدالت االكتئاب، عىل 

االيت:
• االحامض الدهنية اوميغا 3 .

.D فيتامني •
• مضادات االكسدة.

املتوسط  االبيض  للبحر  الغذايئ  النظام  يتكّون 
من:

ـ كميات كبرية من الفاكهة والخرضوات.
ـ الحبوب الكاملة.

ـ البطاطا.

ـ الفاصوليا والبقوليات.
ـ املكرسات والبذور.

ـ زيت الزيتون.
منتجات  من  معتدلة  اىل  منخفضة  كميات  ـ 

االلبان واالسامك والدواجن.
ـ القليل من اللحوم الحمراء.

ـ البيض )الحد االقىص 4 يف االسبوع(.
النبيذ  من  معتدلة  اىل  منخفضة  كميات  ـ 

االحمر.

السعرات الحرارية واعراض االكتئاب
عىل  الحرارية  السعرات  خفض  اظهر 
اعراض  عالج  يف  االمل  بعض  القصري،  املدى 
االكتئاب. وقد حدد الخرباء تقليل السعرات 
الطاقة  استهالك  يف  انخفاض  بأنه  الحرارية 
اقل بكثري من كمية السعرات الحرارية التي 
ان  عىل  الرغبة،  بحسب  استهالكها  سيتم 
تختلف كمية خفض السعرات الحرارية وفقا 

لحاجات الفرد.
العالقة  تناولت  التي  الدراسات  حددت احدى 
بني تناول الطعام واالكتئاب، بأن تقليل السعرات 
الحرارية يجب ان يكون بنسبة 30 اىل 40% مع 
االحتفاظ بكمية جيدة من الربوتني والفيتامينات 
عىل  للحفاظ  املياه  برشب  مصحوبا  واملعادن، 
فان  التشخيص،  لهذا  وفقا  السليمة.  التغذية 
الشخص الذي يأكل اطعمة تحتوي عىل 2000 
عنها  يستعيض  ان  يجب  يوميا،  سعرة حرارية 

بـ1200 اىل 1400 سعرة حرارية.
دراسة  يف  الباحثون  الحظ  اخرى،  جهة  من 
سابقة، ان االشخاص االصحاء الذين قللوا من 
الحرارية بنسبة 25% ملدة 6  السعرات  تناول 
اشهر، خفضوا تاليا من اعراض االكتئاب لديهم.

السعرات  خفض  عدم  املهم  من  املقابل،  يف 
الحرارية او اتباع نظام غذايئ منخفض السعرات 

الحرارية عىل املدى الطويل، ألن ذلك ميكن ان 
يرض بالخاليا العصبية ويجعل اعراض االكتئاب 

اسوأ بكثري.

)Intermittent Fasting( الصوم املتقطع
الصوم  ان  اىل  تشري  التي  االدلة  بعض  هناك 
املزاج  تحسني  يف  يساعد  ان  ميكن  املتقطع 
والصحة العقلية. فقد الحظ االطباء ان الصوم 
املزاجية،  الحالة  تحسني  يف  يساهم  ان  ميكن 
واليقظة  بالرفاهية  الشخيص  الشعور  وكذلك 

والهدوء.
وجدت دراسة نرشت يف العام 2013، شملت 
الرجال الذين تزيد اعامرهم عن 50 عاما، ان 
الذين شاركوا يف الصوم املتقطع باتوا يشعرون 

بتحسن كبري يف االمناط التالية:
• الغضب.

• التوتر.
• االرتباك.

• اضطرابات املزاج.

السعرات  خفض  مع  الحال  هي  كام  لكن 
آمنا  ليس  املتقطع  الصوم  فان  الحرارية، 
تاريخ  لديهم  الذين  االشخاص  عىل  للجميع. 
مرض  من  يعانون  او  االكل،  اضطرابات  يف 
ال  ان  الدم،  يف  السكر  نقص  او  السكري، 
ان  قبل  املتقطع  الصوم  اىل  اللجوء  يحاولوا 

يراجعوا اطباءهم.

البوليفينول 
بني  ارتباط  وجود  اخرى  دراسة  اظهرت 
وتخفيف  االكتئاب  من  والوقاية  البوليفينول 
البوليفينول  للباحثني، تأيت مادة  اعراضه. وفقا 

من املواد التالية:
• القهوة.
• الشاي.

• الحمضيات.
• املكرسات.

• الصويا.

• العنب.

• البقوليات.
• التوابل.

وجبات يجب تجنبها
الذين  االشخاص  ان  الدراسات  اظهر عدد من 
يتبعون نظاما غذائيا يشمل االطعمة املصنعة، 
هم اكرث عرضة لالصابة باالكتئاب الشديد. فقد 
اظهرت دراسة نرشت عام 2010 ان النساء اللوايت 
تناولن حمية غري صحية، ظهرت لديهن اعراض 
نفسية. شملت االطعمة التي تناولتها املشاركات:

• االطعمة املصنعة.
• املأكوالت املقلية.

• الحبوب املكررة مثل الخبز االبيض.
• املنتجات السكرية.

• مرشوب الجعة )البرية(.
يف املحصلة، ميكن ان تساهم االمناط الغذائية 
السمنة  اىل  عادة  تؤدي  التي  الصحية،  غري 
والسكري واىل مشاكل الصحة البدنية االخرى، 

يف سوء الصحة العقلية.


