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ال ينصح الخبراء بتجّنبها إال في حاالت معّينة
فوائد القهوة قلبت املعايير رأسًا على عقب

تغذية
ناتالي عقيقي غّرة

دائرة الشؤون الصحية

عندما يفكر الناس يف القهوة، فانهم عادة ما يفكرون يف قدرتها عىل تعزيز الطاقة. لكن عىل الرغم مع ذلك، ووفقا 
لبعض االبحاث، ميكن ان تقدم القهوة ايضا بعض الفوائد الصحية املهمة، مثل خفض مخاطر االصابة برسطان الكبد 

ومرض السكري )النوع الثاين( واملساهمة يف منع قصور القلب

نحو  يستهلكون  البرش  ان  الخرباء  يقّدر 
جميع  يف  يوميا  قهوة  فنجان  مليار   2.25
عاتقهم  عىل  اخذوا  لذلك  العامل.  انحاء 
القهوة يف حاالت مثل  دراسة فوائد رشب 
واالوعية  القلب  وقصور  السكري  امراض 
وامراض  االمعاء  التهاب  ومرض  الدموية 
القهوة  ان  الباحثون  اكتشف  وقد  الكبد. 
الغذائية  العنارص  من  عدد  عىل  تحتوي 
)فيتامني  الريبوفالفني  ذلك  يف  مبا  املفيدة، 
B2( والنياسني )فيتامني B3( واملاغنيزيوم 
االكسدة.  مضادات  ومختلف  والبوتاسيوم 
وغريها  املكونات  هذه  ان  اىل  اشاروا  لذا 
االنسان  جسم  تفيد  ان  ميكن  القهوة،  يف 

مختلفة. بطرق 

فوائد رشب القهوة
املرتبطة  املحتملة  الصحية  الفوائد  تشمل 

برشب القهوة ما ييل:

• القهوة ومرض السكري:
مرض  من  الحامية  يف  القهوة  تساعد  قد 
وجد  فقد  الثاين.  النوع  من  السكري 
من  اكرث  بيانات  جمعوا  الذين  الباحثون 
اولئك  ان   ،2014 العام  يف  48000 شخص 
الذين زادوا من استهالكهم للقهوة مبقدار 
كوب واحد عىل االقل يوميا، عىل مدار 4 
سنوات، كان لديهم خطر اقل بنسبة %11 
النوع  من  السكري  مبرض  االصابة  بازاء 
الذين مل يزيدوا من  الثاين، مقارنة باولئك 

القهوة. تناول 
ان  اىل   2017 عام  انجز  تحليل  خلص 
اىل  اربعة  من  يرشبون  الذين  االشخاص 
عىل  تحتوي  التي  القهوة  من  اكواب  ستة 

بهذه  لالصابة  املعرضني  االشخاص  لدى 
االضطرابات.

النفسية الصحة 
خلصت احدى الدراسات يف العام 2016 اىل 
الكافيني خالل  من  كبرية  كميات  تناول  ان 
تغيريات  اىل  يؤدي  ان  ميكن  املراهقة  فرتة 
اجروا  علامء  اعرب  وقد  الدماغ.  يف  دامئة 
دراسة يف االونة االخرية عن قلقهم من ان 
بالحاالت  االصابة  خطر  من  يزيد  قد  ذلك 

املرتبطة بالقلق يف مرحلة البلوغ.

مكونات سامة
يف العام 2015، وجد الباحثون مستويات عالية 
نسبيا من السموم الفطرية يف القهوة التجارية. 
ان  ميكن  سامة  مواد  هي  الفطرية  السموم 
يشعر  حني  يف  طبيعي.  كمنتج  القهوة  تلوث 
االكرمياليد،  مادة  ان  من  بالقلق  الناس  بعض 
وهي مادة كيميائية اخرى موجودة يف القهوة، 

قد تكون خطرية عىل صحتهم.

لصحة  االقل  عىل  صغرية  فائدة  له  يكون 
ذلك  يف  مبا  الدموية،  واالوعية  القلب 
يف  يشاع  كان  ما  عكس  عىل  الدم  ضغط 
لفت  الدراسات  من  عددا  لكن  السابق. 
)الدهون(  الدم  دهون  مستويات  ان  اىل 
االشخاص  لدى  اعىل  كانت  والكوليسرتول 

الذين تناولوا املزيد من القهوة.

مخاطر االفراط يف تناولها
ميكن  يوميا  القهوة  من  كبرية  كمية  تناول 
ان يكون له بعض االثار الضارة. يف ما ييل 

نفند بعض هذه املخاطر:

• كسور العظام
اللوايت  النساء  ان  الدراسات  بعض  وجدت 
القهوة قد تكون لديهن  الكثري من  يرشبن 
العظام.  بكسور  لالصابة  اعىل  مخاطر 
الذين  الرجال  ان  يبدو  اخرى،  ناحية  من 
لديهم  القهوة  من  اكرب  كميات  يتناولون 

مخاطر اقل قليال.

• الحمل
تناول القهوة قد ال يكون آمنا يف اثناء فرتة 
التي  الواقع، هناك بعض االدلة  الحمل. يف 
استهالك  ارتفاع  بني  صلة  وجود  اىل  تشري 
الوزن  وانخفاض  الحمل،  وفقدان  القهوة 

عند الوالدة، والتعجيل يف الوالدة املبكرة.

• االرتجاع املعدي املريئي 
الكثري  يرشبون  الذين  االشخاص  يكون  قد 
بحالة  لالصابة  عرضة  اكرث  القهوة  من 
لذا عىل   ،Reflux املريئي املعدي  االرتجاع 
من  يخففوا  ان  الحاالت  بهذه  املصابني 

رشب القهوة قدر املستطاع. 

• القلق
من  كبرية  كميات  استهالك  يؤدي  قد 
خاصة  القلق،  خطر  زيادة  اىل  الكافيني 
بني االشخاص الذين يعانون من اضطراب 
االجتامعي.  القلق  اضطراب  او  الهلع 
والذهان  الهوس  اىل  يؤدي  قد  لذا 

يبدو  يوميا،  الكافيني  منزوعة  او  الكافيني 
السكري  مبرض  لالصابة  عرضة  اقل  انهم 

من النوع الثاين.

• القهوة ومرض باركنسون:
الكافيني  ان  متنوعة  دراسات  اظهرت 
املوجود يف القهوة والعديد من املرشوبات 
الحامية من مرض  يساعد يف  قد  االخرى، 
ان  اىل  الدراسات  وخلصت  باركنسون. 
اربعة  من  اكرث  يرشبون  الذين  الرجال 
القهوة يوميا قد يكون لديهم  اكواب من 
خطر اقل مبقدار خمسة اضعاف لالصابة 
مبرض باركنسون مقارنة مبن ال يرشبونها. 
الكافيني  يساعد  قد  ذلك،  اىل  اضافة 
حركة  التحكم يف  عىل  القهوة  يف  املوجود 

باركنسون،  مبرض  املصابني  االشخاص 
كام   .2012 عام  اجريت  لدراسة  وفقا 
اشارت الدراسات ايضا اىل وجود صلة بني 
االصابة  خطر  وانخفاض  القهوة  استهالك 
االشخاص  بني  حتى  باركنسون،  مبرض 
الفريق  هذا  وجد  فقد  يدخنون.  الذين 
القهوة  الذين يرشبون  االشخاص  ان  ايضا 
باالكتئاب  اقل عرضة لالصابة  قد يكونون 
االلزهامير.  مرض  مثل  االدراكية  والحاالت 
ادلة  هناك  تكن  مل  ذلك،  من  الرغم  عىل 
املنزوعة  القهوة  رشب  ان  الثبات  كافية 
الوقاية  يف  يساهم  ان  شأنه  من  الكافيني، 

من مرض باركنسون.

• القهوة ورسطان الكبد:
وجد باحثون ايطاليون ان استهالك القهوة 
الكبد  برسطان  االصابة  خطر  من  يقلل 
النتائج  بعض  اشارت  وقد   .%40 بحواىل 
ثالثة  يرشبون  الذين  االشخاص  ان  اىل 
اقل  خطر  لديهم  يكون  قد  يوميا  فناجني 
التعرض  بازاء   %50 بنسبة  غريهم  من 

لرسطان الجلد.

• القهوة وصحة القلب:
اجريت  التي  الدراسات  احدى  خلصت 
باعتدال،  القهوة  ان رشب  اىل   2012 عام 
قد  يوميا،  يقرب من حصتني  ما  تناول  او 
يحمي من قصور القلب. االشخاص الذين 
القهوة  من  معتدلة  كميات  يرشبون 
 %11 بنسبة  اقل  خطر  لديهم  يوم،  كل 
الذين  اولئك  من  القلب  بقصور  لالصابة 
يف  دراسة  وجدت  كذلك  ذلك.  يفعلوا  مل 
قد  الكافيني  استهالك  ان   2017 العام 


