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تغذية

ناتالي عقيقي غ ّرة
دائرة الشؤون الصحية

حمية املتوسط مصدر ج ّيد
هل تعزّز الفيتامينات واألحماض الدهنية ذاكرتك؟

يقال ان بعض الفيتامينات تعمل عىل ابطاء او منع فقدان الذاكرة .تتضمن القامئة الطويلة من الحلول املحتملة عددا
من الفيتامينات مثل فيتامني  B12واملكمالت العشبية واحامض اوميغا  3الدهنية .لكن هل ميكن للمكمل الغذايئ ان
يعزز ذاكرتك حقا؟
مثة ادلة كثرية عىل مكمالت تعزيز الذاكرة
املحتملة ،لكن براهينها ليست قوية جدا او
مؤكدة .لذا سنناقش هنا ما تقوله الدراسات
الرسيرية الحديثة حول الفيتامينات وفقدان
الذاكرة.

فيتامني B12

لطاملا بحث العلامء يف العالقة بني املستويات
املنخفضة من ( B12الكوباالمني) وفقدان
الذاكرة .عىل الرغم من ذلك ،اذا حصلت عىل
كمية كافية من  B12ال يوجد دليل عىل ان
تناول كميات اكرب ستكون له اثار ايجابية.
يعترب نقص فيتامني  B12اكرث شيوعا لدى
االشخاص الذين يعانون من مشاكل يف االمعاء
او املعدة ،او لدى االشخاص النباتيني الصارمني.
يزداد خطر االصابة بنقص فيتامني  B12ايضا
مع تقدم العمر ببسبب زيادة انتشار حمض
املعدة املنخفض لدى كبار السن.
كام تبني ان عقار امليتفورمني (ادوية مرض
السكري من النوع الثاين) يخفض مستويات
فيتامني  .B12كذلك ميكن ان تخفض االدوية
االخرى مثل االدوية املضادة لاللتهابات مثل
بريدنيزون (نوع من  )Cortisoneووسائل
منع الحمل ،مستويات فيتامني .B12
يجب ان تكون قادرا عىل الحصول عىل ما
يكفي من فيتامني  B12بشكل طبيعي ،كام
هو موجود يف االطعمة مثل االسامك والدواجن
واللحوم .تعترب حبوب االفطار املدعمة خيارا
جيدا للنباتيني.
عىل الرغم من ذلك ،فان االشخاص الذين
يعانون من حاالت طبية معينة ،او اولئك
الذين يتناولون ادوية معينة ،او االشخاص
الذين يعانون من انخفاض حمض املعدة ،قد

ال يتمكنون من امتصاص  B12بشكل صحيح
من الطعام ،وقد يحتاجون اىل مكمل غذايئ
للحفاظ عىل مستويات كافية.

فيتامني E

هناك بعض االدلة التي تشري اىل ان فيتامني E
ميكن ان يفيد الدماغ والذاكرة لدى الطاعنني
يف السن .فقد وجدت دراسة اجريت عام
 ،2014ان الكميات الكبرية من فيتامني  Eميكن
ان تساعد االشخاص املصابني مبرض االلزهامير
الخفيف اىل املتوسط.
اخذ عدد من املشاركني يف احد االختبارات
جرعات من  2000وحدة ( )IUيف اليوم.
لكن قد تكون هذه الكمية غري آمنة لبعض
االشخاص ،وفقا للدكتور جاد مارشال من كلية
الطب يف جامعة هارفارد.
يعترب تناول اكرث من  400وحدة دولية يف
اليوم محفوفا باملخاطر بشكل خاص لالشخاص
الذين يعانون من امراض القلب واالوعية
الدموية ،وخاصة اولئك الذين يعانون من
سيالن يف الدم .واظهرت بعض الدراسات ان
فيتامني  Eالتكمييل قد يزيد من خطر االصابة
برسطان الربوستات.
بغض النظر عن عمرك او حالتك ،يجب ان
تكون قادرا عىل الحصول عىل ما يكفي من
فيتامني  Eيف طعامك .نقص فيتامني  Eنادر
الحدوث ،عىل الرغم من انه قد يحصل
عند االشخاص الذين يتبعون انظمة غذائية
منخفضة الدهون.
فيتامني  Eموجود يف:
 املكرسات. البذور. -الزيوت النباتية.

 الخرضوات مثل السبانخ والربوكويل.املكمالت االخرى التي قد تساعد:
ال يوجد الكثري من االدلة التي تشري اىل وجود
عالقة بني اوميغا  3والذاكرة ايضا ،ومع ذلك
فان البحث جار حاليا.
وجدت مراجعة حصلت يف العام  ،2015ان
تناول املكمالت مع حمض دوكوساهيكسانويك
( )DHAوحمض ايكوسابنتانويك ( )EPAادى
اىل تحسينات كبرية يف نتائج الذاكرة لدى
البالغني الذين يعانون من مشاكل فيها.
 DHAهو نوع رئييس من احامض اوميغا 3
الدهنية ،و EPAهو نوع آخر ،وهام يرتكزان
مبستويات مرتفعة يف املأكوالت البحرية ،مثل
السلمون واملاكريل (نوع من السمك).

افضل الطرق لتنشيط ذاكرتك

بالنسبة اىل الشباب وكبار السن عىل حد سواء،
من املهم الحصول عىل الفيتامينات الغذائية
من الطعام الذي تتناوله .ميكن ان متأل
املكمالت الثغر والنواقص ،لكن استرش طبيبك
قبل تناول الكمية اليومية املوىص بها.
بغض النظر عن عمرك ،فان افضل طريقة
ملكافحة تدهور الذاكرة ،هي تناول الطعام
بشكل جيد ومامرسة الرياضة بانتظام ومترين
عقلك عىل الدوام .حمية البحر االبيض
املتوسط هي مصدر جيد لجميع الفيتامينات
التي يحتاجها جسمك.
متثل هذه الحمية طريقة جيدة لتحسني
الذاكرة .تشمل السامت املميزة للنظام الغذايئ
ما ييل:
• معظمها من االطعمة النباتية.
• الحد (او االستغناء التام) عن اللحوم الحمراء.
• تناول السمك باستمرار.

• استخدام كميات كبرية من زيت الزيتون خيارات ترض بالذاكرة

العداد وجبات الطعام.
تشمل االنظمة الغذائية التي تشبه حمية
البحر االبيض املتوسط حمية مايند وكذلك
حمية داش (االساليب الغذائية لوقف ارتفاع
ضغط الدم) .تم اكتشاف ان كال النظامني
الغذائيني مصدر موثوق به للحد من حصول
مرض االلزهامير.
يركز نظام مايند الغذايئ تحديدا عىل استهالك
الخرضوات الورقية واالطعمة النباتية ،باالضافة
اىل توصيات حمية البحر االبيض املتوسط التي
تتمتع بنسبة بروتني عالية وبكمية جيدة من
زيت الزيتون .كذلك ميكن ان يؤدي انشاء
عادات نوم صحية اىل حامية عقلك ايضا.
اثبتت الدراسات يف االونة االخرية ،ان التامرين
البدنية الروتينية تنشط الدماغ بطرق ال
تفعلها الهوايات االخرى .ميكن ان يؤدي ذلك
اىل تحسني الذاكرة والوظيفة االدراكية عىل
املدى الطويل.

ميكنك تحسني صحة دماغك من خالل كونك
اكرث ادراكا باالطعمة والعادات التي ثبت
انها ترض بها .مثال ،ربطت احدى الدراسات،
يف الفرتة االخرية ،الطعام املقيل بتلف الجهاز
القلبي الوعايئ ،ما يؤثر عىل فعالية الدماغ.
ميكن السيطرة عىل العديد من عوامل خطر
االصابة مبرض االلزهامير ،مثل سوء التغذية
ومنط الحياة الخامل .لذا ،قد يساعد تغيري احد
عوامل الخطر هذه يف تأخري ظهور الخرف.

التامرين الرياضية

يدرك معظم الناس ان التامرين الرياضية
تقدم عددا من الفوائد الجسدية:
• عضالت اقوى.
• تحسني اللياقة البدنية والصحة عموما.
• نوم افضل.
لكن النشاط البدين ايضا يقوي عقلك ،كام ميكن
ان تؤدي التامرين الهوائية ( )Aerobicsعىل

وجه الخصوص ،اىل تحسني القدرات املعرفية
مثل التعلم والذاكرة .وفقا ملراجعة تعود اىل
العام  ،2018تساعد التامرين ايضا يف تحسني
التنسيق الحريك الدقيق وتواصل الدماغ ،وقد
تحمي من التدهور املعريف .كام تساهم يف
تعزيز تدفق الدم املتزايد ومنو الخاليا يف الدماغ،
وتؤدي تاليا اىل خفض اعراض االكتئاب.
اذا كنت متارس الرياضة مع شخص آخر او
ضمن مجموعة ،سرتى عىل االرجح بعض
الفوائد االجتامعية ايضا .فقد تعمل الروابط
االجتامعية القوية عىل تحسني نوعية الحياة،
لذا فان التعامل مع االخرين بشكل اكرث
انتظاما ،ميكن ان يشكل طريقة رائعة اخرى
لتعزيز صحة الدماغ ،واملساعدة يف تخفيف
اعراض القلق واالكتئاب.
يف املحصلة ،ميكن ان تختلف التوصيات
املتعلقة بالتامرين ،اعتامدا عىل عمرك وقدرتك
وصحتك ،لكن من الجيد مامرسة القليل من
النشاط البدين يوميا ،نصف ساعة عىل االقل.
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