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التغذية

اشارت منظمة الصحة العاملية اىل ان معدل 
السكري  مرض  فيها  تسبب  التي  الوفيات 
وصل اىل اكرث من 1.5 مليون مريض يف العام 
الواليات املتحدة  2012. يعد هذا املرض يف 
للوفاة،  الرئيسية  االسباب  اكرث  من  االمريكية 
سنويا،  وفاة  حالة  الف   80 نحو  يسجل  اذ 
مراكز  اصدرتها  التي  االحصاءات  الخر  وفقا 

.)CDC( مكافحة االمراض والوقاية
السكري  مرض  من  يعانون  الذين  يحاول 
بها  ينصحهم  التي  الطعام  انواع  اختيار 
املعالجون.  واالطباء  التغذية  اختصاصيو 
عن  خاص  بشكل  يسألون  املرىض  معظم 
دراية  عىل  وهم  والخرضوات،  الفاكهة 
والخرضوات  الفاكهة  انواع  تناول  بأن  تامة 

انسان،  لكل  الصحية  املأكوالت  انواع 
الذين  اولئك املصابني بداء السكري  السيام 
الطازجة  الفاكهة  تناول  عن  ميتنعون  قد 
فيها،  السكر  ملادة  املرتفع  املحتوى  بسبب 
وسنشدد عىل رشح هذه املسألة واهميتها 

وتسليط الضوء عليها.
يخفف  انه  الفاكهة  استهالك  منافع  اوىل 
مرىض  عند  مضاعفات  حصول  خطر  من 
السكري. يف هذا االطار، اشارت دراسة اىل 
ان عددا من الباحثني قاموا باجراء فحوص 
شخص  الف   500 يقارب  ما  عىل  مخربية 
استهالك  من  املتأتية  االثار  عىل  الصني،  يف 
فيها  املشاركني  اعامر  تراوحت  الفاكهة. 
بني 30 و79 سنة، ويقطنون يف 10 مناطق 
متنوعة يف جميع انحاء الصني. متت متابعة 
تقريبا،  سنوات   7 ملدة  رسيريا  املشاركني 
وخالل هذه الفرتة تم تحديد 9050 اصابة 
مل  الذين  املشاركني  بني  السكري  مبرض 

يكونوا قد اصيبوا به يف بداية الدراسة.

يعاين اكرث من 420 مليون شخص يف كل انحاء العامل، واكرث من 29 مليونا يف الواليات 
مراكز  تعمل  منه.  املتأتية  واالمراض  السكري  داء  من  وحدها،  االمريكية  املتحدة 
املرض  بهذا  للمصابني  املعالجات  وسائل  تطوير  عىل  واملختربات  الطبية  البحوث 

والتخفيف من معاناتهم 

الرغم  عىل  لكن  للصحة.  مفيد  الطازجة 
عىل  الفاكهة  تناول  هؤالء  يتجنب  ذلك،  من 
التي  العالية  السكر  نسبة  بسبب  انواعها 

تحتويها. 
يف هذا املجال، سنتحدث عن اخر الدراسات 
الصحية  الفوائد  تثبت  التي  الحديثة 
عند  واهميتها  الطازجة  الفاكهة  الستهالك 
دراسة  اشارت  بعدما  السكري،  مرىض 
للفاكهة  اليومي  االستهالك  ان  اىل  حديثة 
االشخاص  كبري  بشكل  يفيد  قد  الطازجة 

بالسكري. املصابني 

فوائد الفاكهة والخرضوات
من  الطازجة  والخرضوات  الفاكهة  تعد 

ناتالي غّرة

معّدل وفياته تخّطى 1.5 مليون مريض عام 2012
السكري وطرق التخفيف من مخاطره 

املشاركني  من   %18.8 قال  املجموع،  يف 
يوميا،  الطازجة  الفاكهة  يستهلكون  انهم 
او  ابدا  يستهلكوها  مل  انهم   %6.4 وافاد 

نادرا. 
مل  الذين  االشخاص  ان  البحث  لفريق  تبني 
الدراسة،  بداية  يف  السكري  بداء  يصابوا 
بكميات  طازجة  فاكهة  يستهلكون  وكانوا 
السكري  مبرض  االصابة  خطر  كان  كبرية، 
لديهم اقل بكثري. كام ان اولئك الذين كانوا 
الدراسة(،  بداية  )يف  املرض  بهذا  مصابني 
الفاكهة،  من  كبرية  كميات  ويستهلكون 
بات لديهم خطر اقل بكثري للوفاة من اي 
االصابة  مخاطر  انخفاض  عن  فضال  سبب، 

مبضاعفات القلب واالوعية الدموية.
ويف شكل اكرث تحديدا، ومقارنة باملشاركني 
الذين  اولئك  فان  الدراسة،  يف  االخرين 
لديهم  يوميا  الطازجة  الفاكهة  يستهلكون 
مبرض  االصابة  من   %12 بنسبة  اقل  خطر 

السكري.
اصيبوا  الذين  الدراسة  يف  املشاركون  اما 
فاكهة  ويستهلكون  االساس،  يف  بالسكري 
االسبوع،  يف  مرات  ثالث  من  اكرث  طازجة 
بنسبة  الوفاة  لخطر  معرضني  باتوا  فقد 
مبضاعفات  االصابة  ولخطر   ،%17 من  اقل 
القلب واالوعية الدموية الثانوية والرئيسية 

بنسبة اقل من %28.
يوميا  الفاكهة  مستهليك  ان  يعني  هذا 

خطر  من   %0.2 بنسبة  انخفاض  لديهم 
االصابة مبرض السكري عىل مدى 5 سنوات، 
وان االشخاص الذين تم تشخيص اصابتهم 
بنسبة  مطلق  انخفاض  لديهم  بالسكري 

1.9% من خطر الوفاة السباب عدة.
النتائج اىل ان تناول كميات اكرب من  تشري 

وجدت بعض الدراسات ان مثة صلة بني مستويات 
منخفضة من املاغنيزيوم، وهو معدن اسايس يلعب 
العمليات  من  واسعة  مجموعة  يف  حاسام  دورا 
قلقا  كنت  اذا  لكن  النوم.  واضطرابات  الجسدية 
من انك ال تحصل عىل ما يكفي من املاغنيزيوم، 
فان تغيري حميتك قد يكون خيارا افضل من تناول 

مكّمل غذايئ. 
يتوافر املعدن عىل نطاق واسع يف كل من االغذية 
النباتية والحيوانية، وتحد الكىل من افراز املاغنيزيوم 
يف البول، لذا فان النقص نادر يف االشخاص االصحاء. 
تعد الخرضوات  واملكرسات والبقوليات والحبوب 
الكاملة مصادر جيدة للامغنيزيوم، علام ان االسامك 
والدجاج ولحم البقر تحتوي ايضا عىل هذه املادة. 
يعانون  الذين  واالشخاص  سنا  االكرب  البالغون  اما 

من اضطرابات معينة، مثل داء السكري من النوع 
الثاين واالمراض املعوية واالدمان عىل الكحول، فقد 

ال يكون لديهم كميات كافية منه.
بالتوتر  اعىل  مبستويات  املاغنيزيوم  نقص  ارتبط 
والقلق، وصعوبة االسرتخاء والراحة، وهي عنارص 

اساسية للحصول عىل نوم جيد يف الليل.
اذا كنت تشك يف نقص املاغنيزيوم او تريد تناول 
الن  الطبيب،  اىل  اوال  فتحدث  منه،  مكمالت 
املاغنيزيوم ميكن ان يتفاعل بشكل يسء مع ادوية 
اخرى، وقد يؤدي تناول كميات كبرية من مكمالته 
يقول  والغثيان.  واالسهال  املعدة  يف  تقلص  اىل 
والبقوليات  الخرض  الخرضوات  تناول  ان  االطباء 
نظامك  يف  الكاملة  والحبوب  والبذور  واملكرسات 

الغذايئ، قد يكون الخيار االفضل.

وجدت بعض الدراسات ان مثة صلة بني مستويات منخفضة من املاغنيزيوم، وهو معدن 
اسايس يلعب دورا حاسام يف مجموعة واسعة من العمليات الجسدية واضطرابات النوم. 
لكن اذا كنت قلقا من انك ال تحصل عىل ما يكفي من املاغنيزيوم، فان تغيري حميتك قد 

يكون خيارا افضل من تناول مكّمل غذايئ. 
الكىل من  النباتية والحيوانية، وتحد  املعدن عىل نطاق واسع يف كل من االغذية  يتوافر 
الخرضوات   تعد  االصحاء.  االشخاص  يف  نادر  النقص  فان  لذا  البول،  يف  املاغنيزيوم  افراز 
االسامك  ان  علام  للامغنيزيوم،  جيدة  مصادر  الكاملة  والحبوب  والبقوليات  واملكرسات 
واالشخاص  سنا  االكرب  البالغون  اما  املادة.  هذه  عىل  ايضا  تحتوي  البقر  ولحم  والدجاج 
الذين يعانون من اضطرابات معينة، مثل داء السكري من النوع الثاين واالمراض املعوية 

واالدمان عىل الكحول، فقد ال يكون لديهم كميات كافية منه.
والراحة،  االسرتخاء  وصعوبة  والقلق،  بالتوتر  اعىل  مبستويات  املاغنيزيوم  نقص  ارتبط 

وهي عنارص اساسية للحصول عىل نوم جيد يف الليل.
اذا كنت تشك يف نقص املاغنيزيوم او تريد تناول مكمالت منه، فتحدث اوال اىل الطبيب، 
الن املاغنيزيوم ميكن ان يتفاعل بشكل يسء مع ادوية اخرى، وقد يؤدي تناول كميات 
تناول  ان  االطباء  يقول  والغثيان.  واالسهال  املعدة  يف  تقلص  اىل  مكمالته  من  كبرية 
الغذايئ،  الكاملة يف نظامك  الخرضوات الخرض والبقوليات واملكرسات والبذور والحبوب 

قد يكون الخيار االفضل.

هل يساعدك 
املاغنيزيوم 

على النوم؟

كنز غذائي ملرضى السكري

للوقاية  مفيدا  يكون  قد  الطازجة  الفاكهة 
وخصوصا  السكري،  مرض  من  االولية 
بالنسبة اىل االفراد الذين تطور لديهم هذا 
استهالك  عىل  قيود  فرض  ان  علام  املرض، 
اجزاء  امر شائع يف  الطازجة، وهو  الفاكهة 

كثرية من العامل، ال ينبغي تشجيعه.


