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اً كان من جا�ب منظمة الصحة العاملية بشأن املركز والتسميات املستخدمة يف هذا املنشور وعرض املادة الوارد فيها ال يعنيان التعبري عن أي رأي أي  

واخلطوط املنقوطة الواردة يف اخلرائط متثل خطوط . القا�و�ي ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو سلطات أي منها، أو بشأن ترسيم حدودها أو ختومها
 .احلدود التقريبية اليت قد ال يكون هناك بعد اتفاق كامل بشأهنا

تقرها أو توصي هبا تفضيال هلا على منتجات أخرى ذات  الصحة العاملية منظمةعين ذِكر شركات حمددة أو منتجات مؤسسات تصنيع معينة أن وال ي  
 .وتُميز أمساء املنتجات اخلاضعة حلق امللكية بواسطة أحرف أوىل كبرية، باستثناء األخطاء والسهو. طابع مماثل ليست مذكورة هنا

 
كون املعلومات الواردة يف هذا املنشور كاملة وصحيحة، ولن تكون مسؤولة عن أي أضرار تُتكبد �تيجة  الصحة العاملية منظمة وال تضمن  

 .الستخدامه
 

 لألمم  األغذية والزراعةمنظمةأو  الصحة العاملية منظمةويتضمن هذا املنشور اآلراء اجلماعية موعة خرباء دولية وال ميثل بالضرورة قرارات   
 .أو السياسة املعلنة ألي منهمااملتحدة 

 �ُضِّد وطُبِع يف سويسرا
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 املختصرات
 :تستخدم املختصرات التالية يف هذا التقرير

ACC  جلنة التنسيق اإلدارية التابعة لألمم املتحدة 
AIDS   اإليدز(متالزمة �قص املناعة البشرية املكتسب( 
BMI  مؤشر كتلة اجلسم 

CARMEN التحكم يف �سبة املواد الكربوهيدراتية يف النظم الغذائية القطرية األوروبية 
CHD   مرض الشريان التاجي 
CVD  مرض أوعية القلب 

DALY  العمر املعدلة مراعاة لعامل العجزسنة  
DASH  ُهج وقف ارتفاع ضغط الدم القائمة على النظام الغذائي� 
DEXA  قياس االمتصاص باألشعة السينية مزدوجة الطاقة 

DHA   حامضdocosahexaenoic (DHA)  
dmf  األسنان اللبنية املتفسخة أو املفقودة أو احملشوة 

DMF  ة أو املفقودة أو احملشوةاألسنان الدائمة املتفسخ 
Dmft  األسنان اللبنية املتفسخة أو املفقودة أو احملشوة 

DMFT  األسنان الدائمة املتفسخة أو املفقودة أو احملشوة 
DONALD ًدراسة دورمتو�د التغذوية واأل�ثوبومرتية املصممة طوليا 

ECC   خنر األسنان يف مرحلة الطفولة املبكرة 
EPA    حامضeicosapentaenoic (EPA)  

EPIC  الدراسة التوقعية األوروبية بشأن السرطان والتغذية 
EFGOB جمموعة البحوث األوروبية لعلم األحياء الفموي 

FAOSTAT قواعد البيا�ات اإلحصائية ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 
FER   سبة الدهون إىل الطاقة� 
GDP  الناتج احمللي اإلمجايل 

GISSI  Gruppo Italiano por lo Studio della Sopravvivenza nell'Infarto Miocardico  
GNP  الناتج القومي اإلمجايل 
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HBP    ارتفاع ضغط الدم 
HDL  الربوتني الدهين عايل الكثافة 
HFI   ل الفركتوزعدم القدرة وراثياً على حتم 
HIV   فريوس �قص املناعة البشرية 

HOPE  ة من النتائج القلبيةتقييم الوقاي 
IARC  الوكالة الدولية لبحوث السرطان 

IDDM  داء السكر املعتمد على اإل�سولني 
IGT   اختالل القدرة على حتمل الغلوكوز 
IHD   مرض القلب اإلسكيمي 

IUGR  تأخر النمو داخل الرحم 
LDL   الربوتني الدهين منخفض الكثافة 

MGRS املرجعية متعددة املراكز للنمو أي دراسة منظمة الصحة العاملية (كز للنمو الدراسة املرجعية متعددة املرا ( 
mRNA احلمض النووي الضلعي 

MSG الغلوتامات األحادية الصوديوم 
MUFA ع األحادياحلمض الدهين غري املشب 

NCD ٍمرض غري معد 
NGO منظمة غري حكومية 

NIDDM داء السكر غري املعتمد على اال�سولني 
NSP  ركبات السكرية املتعددة غري النشويةامل 

PUFA ع املتعدداحلمض الدهين غري املشب 
RCT   جتربة حمكومة عشوائية 
SCN  1اللجنة الفرعية املعنية بالتغذية التابعة للجنة التنسيق اإلدارية 
SFA  عاحلمض الدهين املشب 

T1DM مرض السكر من النوع األول 
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T2DM مرض السكر من النوع الثا�ي 
VLDL الربوتني الدهين شديد اخنفاض الكثافة 
WCRF الصندوق العاملي لبحوث السرطان 

WHR         سبة اخلصر إىل حميط الردفني أو �سبة اخلصر إىل الردفني� 
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 مقدمـة -1
ملية  منظمة الصحة العابنيشرتكة املرباء اخل جمموعة 2002 فرباير 1 يناير إىل 28اجتمعت يف جنيف يف الفرتة من   

وافتتح االجتماع الدكتور . النظام الغذائي والتغذية والوقاية من األمراض املزمنةب واملعنيةومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 
 ني العامينياك، املدير التنفيذي املعين بشؤون األمراض غري املعدية والصحة العقلية مبنظمة الصحة العاملية، �يابة عن املدير. د

وتابعت املشاورة أعمال جمموعة دراسية من منظمة الصحة . ة األغذية والزراعة لألمم املتحدة ومنظمة الصحة العامليةملنظم
 لوضع توصيات بشأن 1989العاملية بشأن النظام الغذائي والتغذية والوقاية من األمراض غري املعدية، كا�ت قد اجتمعت يف سنة 

واعرتفت املشاورة بأن تزايد وباء األمراض املزمنة الذي يصيب البلدان ). 1(ن تأثريها الوقاية من األمراض املزمنة واحلد م
املتقدمة والبلدان النامية يرتبط بالتغريات احلاصلة يف النظام الغذائي ويف أسلوب احلياة، واضطلعت مبهمة استعراض التقدم العلمي 

توجد قرائن أفضل متعلقة بعلم األوبئة لتحديد عوامل خطورة معينة، فعلى سبيل املثال، . الكبري الذي حتقق يف جماالت خمتلفة
وأصبحت آليات عملية األمراض املزمنة أوضح، . وأصبحت �تائج عدد من التجارب اإلكلينيكية اجلديدة احملكومة متاحة حالياً

 .وتبن أن التدخالت حتد من املخاطر
 

لذي حدث يف عدد من ااالت العلمية ذات الصلة، والسيما يف ويف أثناء العقد املاضي، ساعد التوسع السريع ا  
مقدار القرائن املتعلقة بعلم األوبئة واملستندة إىل السكان، على إيضاح دور النظام الغذائي يف الوقاية من االعتالل والسيطرة عليه 

كو�ات النظام الغذائي احملددة اليت تؤدي إىل زيادة كما استبان بعض م. ومن الوفاة السابقة ألواهنا النامجة عن األمراض غري املعدية
 .احتمال حدوث هذه األمراض لدى األفراد، وحددت التدخالت الالزمة لتعديل تأثريها

 
وعالوة على ذلك، تسارعت خالل العقد املاضي التغريات السريعة يف النظم الغذائية وأساليب احلياة اليت حدثت مع   

ويؤثر هذا تأثرياً كبرياً على صحة السكان وحالتهم التغذوية، وخباصة يف . ة االقتصادية وعوملة األسواقالتصنيع والتحضر والتنمي
فبينما حتسنت مستويات املعيشة، وزاد توافر األغذية وأصبحت . البلدان النامية ويف البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة حتول

دمات، كا�ت هناك أيضاً عواقب سلبية هامة من حيث عدم سالمة أمناط النظام أكثر تنوعاً، وزادت إمكا�ية احلصول على اخل
الغذائي، وتناقص األ�شطة البد�ية، وتزايد تعاطي التبغ، وحدوث زيادة مقابلة يف األمراض املزمنة املرتبطة بالنظام الغذائي، 

 .وخباصة بني الفقراء
 

ج ويتّجر هبا يف سوق أصبحت سوقاً عاملية بدرجة متزايدة بعد أن وقد أصبح الغذاء واملنتجات الغذائية سلعاً تُنت   
وتنعكس التغريات احلاصلة يف االقتصاد الغذائي العاملي يف حدوث حتول يف أمناط النظم الغذائية، ومن . كا�ت سوقاً حملية أساساً
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سيما الدهون املشبعة، ولكن تنخفض فيها �سبة ذلك مثال زيادة استهالك األغذية كثيفة الطاقة اليت ترتفع فيها �سبة الدهون، ال
وهذه األمناط يقرتن هبا حدوث اخنفاض يف إ�فاق الطاقة املرتبط باتباع أسلوب حياة يتسم . املواد الكربوهيدراتية غري املكررة

 التدرجيي لألعمال اليدوية اليت بقلة احلركة ـ الناجم عن اال�تقال بواسطة مركبات آلية، ووجود أجهزة توفر العمل يف املنزل، واإلهناء
 .تتطلب جهداً بد�ياً يف مكان العمل، ووقت الفراغ الذي يكرس يف الغالب لتمضية الوقت يف أ�شطة ال تتطلب جهداً بد�ياً

 
دا�ة، وبسبب هذه التغريات يف أمناط النظم الغذائية وأساليب احلياة، تُصبح األمراض غري املعدية املزمنة ـ ومن بينها الب   

وداء السكر، ومرض أوعية القلب، وارتفاع ضغط الدم، والسكتة الدماغية، وبعض أ�واع السرطان ـ أسباباً للعجز وللوفاة السابقة 
ألواهنا تتزايد أمهيتها باستمرار يف كل من البلدان النامية والبلدان املتقدمة حديثاً، مما يفرض أعباء إضافية على امليزا�يات 

 .ة املثقلة بالفعلالصحية القومي
 
 ومنظمة الصحة العاملية لالستفادة من أحدث القرائن األغذية والزراعةوقد أتاحت املشاورة فرصة مناسبة ملنظمة    

. العلمية املتاحة ولتحديث توصيات العمل املوجهة إىل احلكومات والوكاالت الدولية والشركاء املعنيني يف القطاعني العام واخلاص
 من أجل التصدي ملا يرتبط واستدامةدف من هذه التوصيات إمجاالً يف تنفيذ سياسات واسرتاتيجيات أكثر فعالية ومتثَّل اهل

 .بالنظام الغذائي والصحة من حتديات متزايدة بشأن الصحة العامة
 
ب، بل أيضاً وقد صاغت املشاورة منطلقاً جديداً، ال لألهداف املتعلقة بالنظام الغذائي واألهداف التغذوية فحس   

وأخذت املناقشات يف االعتبار . ملفهوم العالقة الدقيقة واملعقدة اليت تربط الكائن احلي البشري ببيئته بالنسبة إىل األمراض املزمنة
قتصادية و�ظر اخلرباء يف النظام الغذائي يف سياق اآلثار اال. اجلوا�ب اإليكولوجية واتمعية والسلوكية اليت تتجاوز اآلليات السببية

الكلية للتوصيات املتعلقة بالصحة العامة على الزراعة، والعرض والطلب العامليني فيما يتعلق باملواد الغذائية، الطازجة واملصنعة 
وكان هناك إقرار فيها بكل من دور النظام الغذائي يف حتديد التعبري عن القابلية الوراثية لإلصابة باألمراض غري . على حد سواء

ة، واحلاجة إىل شراكات خالقة وتتسم باإلحساس باملسؤولية مع شركاء تقليديني وغري تقليديني على السواء، وأمهية تناول املعدي
 .مسار العمر بأكمله

 
 رئيسي للمرض املزمن ميكن تعديله، مع تزايد تأييد القرائن العلمية كعاملوقد أصبحت التغذية حتتل مركز الصدارة    

واألهم أن .  التعديالت يف النظام الغذائي هلا تأثريات قوية، إجيابية وسلبية على السواء، على الصحة طيلة العمرللرأي القائل بأن
التعديالت يف النظام الغذائي قد ال تؤثر فحسب يف الصحة احلالية بل قد حتدد أيضاً ما إذا كان فرد سيصاب بأمراض من قبيل 
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إال أن هذه املفاهيم مل تؤد إىل حدوث تغري يف .  من عمرهمتأخر جدا وقت السرطان، ومرض أوعية القلب، والسكر، يف
ويف بلدان �امية كثرية، تظل السياسات منصبة على �قص التغذية فقط وال تتناول الوقاية من . السياسات أو يف املمارسات

 .األمراض املزمنة
 

ات بشأن دور النظام الغذائي والتغذية يف الوقاية ومع أن الغرض الرئيسي للمشاورة كان يتمثل يف دراسة ووضع توصي 
من األمراض املزمنة، فقد �وقشت أيضاً احلاجة إىل ممارسة قدر كافٍ من النشاط البد�ي، ومن ثم يشدد التقرير على تلك 

ي والتغذية وهذا التشديد يتسق مع االجتاه إىل النظر يف النشاط البد�ي إىل جا�ب جمموعة عناصر النظام الغذائ. احلاجة
 :ومن بني بعض اجلوا�ب ذات الصلة ما يلي. والصحة

 
ومن املرجح أن يكون . إ�فاق الطاقة من خالل النشاط البد�ي جزء هام من معادلة توازن الطاقة اليت حتدد وزن اجلسم •

اء الوزن الزائد حدوث �قصان يف إ�فاق الطاقة عن طريق �قصان النشاط البد�ي أحد العوامل الرئيسية اليت تساهم يف وب
 .والبدا�ة العاملي

 .للنشاط البد�ي تأثري كبري على تكوين اجلسم ـ إذ يؤثر على مقدار الدهون والعضالت و�سيج العظام •

يتبع النشاط البد�ي واملغذيات، إىل حد كبري، �فس مسارات التمثيل الغذائي، وميكن أن حيدث تفاعل بينهما بطرق شتى  •
 .مراض مزمنة عديدة ويف مسببات تلك األمراض وأعراضهاتؤثر يف خماطر اإلصابة بأ

 .تَبين أن لياقة أوعية القلب والنشاط البد�ي حيدان كثرياً من تأثريات الوزن الزائد والبدا�ة على الصحة •

لتدابري  كالمها سلوكان حمددان ومتفاعالن، يتأثران وميكن أن يتأثرا جزئياً بنفس اواملتناول من األغذيةالنشاط البد�ي  •
 .والسياسات

ا�عدام النشاط البد�ي ميثل بالفعل خطراً صحياً عاماً وميثل مشكلة شائعة وتتزايد بسرعة يف كل من البلدان املتقدمة  •
 .والبلدان النامية، السيما بني الفقراء يف املدن الكبرية

 
اتيجيات والسياسات اليت تُطبق اعرتافاً ولتحقيق أفضل النتائج يف الوقاية من األمراض املزمنة، جيب أن تعرتف االسرت 

 .كامال بالدور األساسي الذي يلعبه النظام الغذائي والتغذية والنشاط البد�ي
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ويدعو هذا التقرير إىل حدوث حتول يف اإلطار املفاهيمي لوضع اسرتاتيجيات العمل، جيعل التغذية ـ إىل جا�ب عوامل   
راض املزمنة، وهي تعاطي التبغ واستهالك الكحوليات ـ يف صدارة السياسات والربامج اخلطر الرئيسية األخرى لإلصابة باألم

 .املتعلقة بالصحة العامة
 

 املرجـع
ن األمراض املزمنة  -1 رير جمموعة دراسية. النظام الغذائي والتغذية والوقاية  ة ملنظمة الصحة العاملية ت جنيف، منظمة الصحة . تاب

 ).797رقم  التقارير الفنية ملنظمة الصحة العاملية،سلسلة  (1990العاملية، 
عقم

4 



 

 خلفيـة  -2
 عبء األمراض املزمنة العاملي 2-1

وقد ثبت إىل . إن النظام الغذائي والتغذية عامالن مهمان يف حتسني الصحة واحلفاظ على صحة جيدة طيلة العمر كله   
 ).1(ك فهما حيتالن مكا�ة بارزة يف أ�شطة الوقاية حد كبري دورمها كمحددين لألمراض املزمنة غري املعدية، ولذل

 
وأحدث أدلة علمية على طبيعة وقوة الصالت بني النظام الغذائي واألمراض املزمنة تُبحث وتُناقش بالتفصيل يف األقسام    

لق باألمراض املزمنة على ويقدم هذا القسم عرضاً إمجالياً للوضع احلايل ولالجتاهات الراهنة فيما يتع. التالية من هذا التقرير
واألمراض املزمنة املتناولة يف هذا التقرير هي تلك املرتبطة بالنظام الغذائي والتغذية واليت  متثل أكرب عبء على . الصعيد العاملي

ذه وتشمل ه. الصحة العامة، إما من حيث تكلفتها املباشرة للمجتمع وللحكومة، أو من حيث تغيري سنوات العمر �تيجة للعجز
 .األمراض البدا�ة ومرض السكر وأمراض أوعية القلب والسرطان وهشاشة العظام وأمراض األسنان

 
، يف 2001فقد قُدر أن األمراض املزمنة سامهت، يف سنة . ويتزايد بسرعة عبء األمراض املزمنة على �طاق العامل   

من عبء % 46 مليون حالة، وسامهت يف زهاء 56.5 من جمموع الوفيات املُبلغ عنها يف العامل وقدرها% 60حدوث زهاء 
وتُعزى قرابة �صف . 2020حبلول سنة % 57ومن املتوقع أن تزيد �سبة عبء األمراض غري املعدية إىل ). 1(األمراض العاملي 

اهات تدعو إىل جمموع الوفيات النامجة عن األمراض املزمنة إىل أمراض أوعية القلب؛ كما أن البدا�ة ومرض السكر يبديان اجت
 .مبكرة من العمرالقلق، ليس فحسب ألهنما يصيبان �سبة كبرية من السكان، بل أيضاً ألهنما بدأ يظهران يف مرحلة 

 
فعلى العكس من املعتقدات . ومشكلة األمراض املزمنة بعيدة كل البعد عن أن تكون قاصرة على مناطق العامل املتقدمة   

 البلدان النامية بدرجة متزايدة من مستويات مرتفعة من مشاكل الصحة العامة املرتبطة باألمراض الشائعة على �طاق واسع، تعا�ي
ففي مخسٍ من بني مناطق منظمة الصحة العاملية الست، تسيطر الوفيات النامجة عن األمراض املزمنة على إحصاءات . املزمنة

فريوس �قص املناعة  (ةمتالزمة �قص املناعة البشرية املكتسب/وعلى الرغم من أن فريوس �قص املناعة البشرية). 1(الوفيات 
، واملالريا والسل، إىل جا�ب أمراض معدية أخرى، مازالت هي الغالبة يف بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، )اإليدز/البشرية

عزى إىل األمراض املزمنة من مجيع الوفيات اليت حتدث على �طاق العامل وت% 79وستظل كذلك لفرتة يف املستقبل املنظور، فإن 
 ). 2(حتدث بالفعل يف بلدان �امية 
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هو تسمية مغلوطة بدرجة متزايدة، ألهنا تظهر " أمراض الوفرة"ومن الواضح أن وصف األمراض املزمنة يف السابق بأهنا    
املرض حيدث مبعدل متسارع؛ وعالوة التحول يف منط وهذا .  السكان الفقرية يف البلدان الغنيةفئاتيف كل من البلدان الفقرية وبني 

ومعدل ). 3( قبل �صف قرن من الزمان الصناعيةعلى ذلك فإ�ه حيدث يف البلدان النامية مبعدل أسرع مما حدث يف مناطق العامل 
 .التغري السريع هذا، إىل جا�ب تزايد عبء املرض، يتسبب يف إجياد هتديد رئيسي للصحة العامة يتطلب عمال فورياً وفعاالً

 
، قرابة ثالثة أرباع مجيع الوفيات اليت حتدث على �طاق العامل، وأن 2020ومن املتوقع أن متثل األمراض املزمنة، حبلول سنة   

من % 70من الوفيات النامجة عن السكتة الدماغية، و % 75من الوفيات النامجة عن اإلصابة مبرض القلب اإلسكيمي، و % 71
وسوف يزيد عدد املصابني يف العامل النامي مبرض السكر بأكثر ). 4(كر، ستحدث يف بلدان �امية الوفيات النامجة عن مرض الس
وعلى �طاق عاملي، سيحدث ). 5 (2025 مليو�اً يف سنة 228 إىل 1995 مليو�اً يف سنة 84من مرتني و�صف املرة، من 

ت اإلصابة بأمراض أوعية القلب يف اهلند والصني أكرب والواقع أن عدد حاال. من عبء األمراض املزمنة يف البلدان النامية% 60
وفيما يتعلق بالوزن الزائد والبدا�ة، مل يبلغ معدل ا�تشارمها ). 2(اآلن حتى مما هو يف مجيع بلدان العامل املتقدمة اقتصادياً جمتمعة 

واآلثار ). 3(طق النامية معدل مرتفع احلايل بالفعل مستويات غري مسبوقة فحسب، بل إن معدل تزايدمها سنوياً يف معظم املنا
 .املرتتبة على هذه الظاهرة بالنسبة للصحة العامة آثار هائلة، وأصبحت بادية بالفعل

 
فاهلند، . وسرعة التغريات اليت حتدث يف البلدان النامية شديدة لدرجة أهنا غالباً ما تتسبب يف تضاعف عبء املرض  

اً من األمراض املعدية واألمراض املزمنة، مع جتاوز عبء األمراض املزمنة عبء األمراض على سبيل املثال، تواجه حالياً مزجي
ومن األمثلة ). 6 (2020ومع ذلك تشري التوقعات إىل أن األمراض املعدية ستظل حتتل مكا�ة بالغة األمهية حتى سنة . املعدية

اء آسيا وأمريكا الالتينية ومناطق من أفريقيا، رغم �قص البليغة األخرى مثال البدا�ة، اليت تصبح مشكلة خطرية يف شتى أحن
ويف بعض البلدان، تضاعف معدل شيوع البدا�ة خالل العقد املاضي أو أصبح ثالثة . التغذية املوجود فيها على �طاق واسع

 .أمثال ما كان عليه من قبل
 

رغم من احتمال احلاجة إىل إجراء مزيد من وعلى ال. واألمراض املزمنة هي أمراض ميكن الوقاية منها إىل حد كبري   
البحوث األساسية بشأن بعض جوا�ب اآلليات اليت تربط النظام الغذائي بالصحة، فإن األدلة العلمية املتوافرة حالياً تتيح أساساً 

ال، يعترب اتباع هنج الوقاية األولية وفضال عن املعاجلة الطبية السليمة للمصابني فع. قوياً ومفهوماً بدرجة كافية لتربير القيام بعمل اآلن
فيما يتعلق بالصحة العامة مسار العمل األجدى بالنسبة للتكلفة واألكثر يسراً وقابلية لالستمرار من أجل التصدي لوباء األمراض 

اض املزمنة تطوراً رئيسياً وميثل اتباع هنج موحد فيما يتعلق بعوامل اخلطورة ألغراض الوقاية من األمر. املزمنة يف شتى أحناء العامل
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ويف بعض األحيان تُعترب األمراض املزمنة أمراضاً معدية على مستوى عامل اخلطورة . يف التفكري يف اتباع سياسة صحية متكاملة
ميكن وأمناط النظم الغذائية احلديثة وكذلك أمناط النشاط البد�ي متثل سلوكاً ينطوي على خماطر ينتقل فيما بني البلدان و). 7(

 .ا�تقاله من سكان إىل سكان آخرين مثل املرض املعدي، حبيث يؤثر يف أمناط املرض عاملياً
 

ومع أن العمر واجلنس والتعرض الوراثي لإلصابة باألمراض هي أمور ال ميكن تعديلها، فإن كثرة من املخاطر املرتبطة بالعمر    
مثل النظام الغذائي، وا�عدام النشاط البد�ي، وتعاطي التبغ، (لسلوكية ومن بني هذه املخاطر العوامل ا. واجلنس ميكن تعديلها
مثل اختالل الدهون يف الدم، وارتفاع ضغط الدم، والوزن الزائد، وفرط اإل�سولني يف (؛ والعوامل احليوية)واستهالك الكحوليات

 .الجتماعية االقتصادية والثقافية والبيئية األخرى؛ وأخرياً العوامل اتمعية، اليت تتضمن مزجياً معقداً من الربامرتات ا)الدم
 
وما يتبدى . واملعروف منذ سنوات كثرية أن النظام الغذائي يلعب دوراً رئيسياً كعامل خطورة لإلصابة باألمراض املزمنة   

، أدت إىل حدوث على الصعيد العاملي هو أن هناك تغريات هائلة اجتاحت العامل كله منذ النصف الثا�ي من القرن العشرين
فالنظم الغذائية التقليدية القائمة إىل حد . تغريات رئيسية يف النظام الغذائي، يف املناطق الصناعية أوالً ثم يف البلدان النامية مؤخراً

كبري على النباتات قد حلت حملها بسرعة �ظم غذائية كثيفة الطاقة وعالية الدهون حتتوي على �سبة كبرية من األغذية ذات 
فا�عدام احلركة البد�ية، . ولكن النظام الغذائي، رغم أمهيته للوقاية، هو جمرد عامل واحد من عوامل اخلطورة. املصدر احليوا�ي

الذي يعرتف اآلن بأ�ه حمدد هام بدرجة متزايدة من حمددات الصحة، هو �تيجة حلدوث حتول تدرجيي يف أساليب احلياة حنو 
فأحـدث البيا�ات مـن ساوباولو، . كة، يف البلدان النامية بقدر ما هي كذلك يف البلدان املصنعةأمناط أكثر اتساماً بقلة احلر

ومن املرجح أن يكون ). 8(من السكان عدميو النشاط بدرجة ملحوظة % 80 و 70الربازيـل، مثال، تشري إىل أن ما يرتاوح بيـن 
اطي التبغ، أثر إضايف أو حتى مضاعف، قادر على تعجيل معدل ملزيج هذه العوامل وغريها من عوامل اخلطورة، من قبيل تع

 .سرعة �شوء وباء األمراض املزمنة يف البلدان النامية
 

وتعرتف اآلن بلدان كثرية اعرتافاً واسعاً باحلاجة إىل القيام بعمل لتعزيز تدابري املراقبة والوقاية من أجل التصدي ال�تشار    
إال أ�ه من األمور املشجعة أن اجلهود الرامية . لبلدان النامية متخلفة يف تنفيذ تدابري من هذا القبيلوباء األمراض املزمنة، ولكن ا

وينعكس ذلك يف تزايد اهتمام الدول األعضاء . إىل التصدي لتصاعد األمراض املزمنة توىل هلا أولوية أعلى بدرجة متزايدة
 املتعلقة بالغذاء والتغذية، وحتسني مبعاجلة السياساتنظمات غري احلكومية، والوكاالت الدولية والثنائية املعنية، فضال عن امل

التمتع الصحة، واسرتاتيجية مراقبة األمراض املزمنة والوقاية منها، فضال عن مواضيع أخرى متصلة بذلك من قبيل التشجيع على 
 1992 املعين بالتغذية الذي عقد يف سنة وقد حدد بالذات املؤمتر الدويل.  والتحكم يف تعاطي التبغبعمر متقدم وصحي
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احلاجة إىل الوقاية من مشاكل الصحة العامة املتزايدة املتعلقة باألمراض املزمنة، واحلاجة إىل السيطرة على تلك املشاكل، عن 
 يف سنة كما اعرتفت مجعية الصحة العاملية). 11-9(طريق التشجيع على اتباع �ظم غذائية سليمة وأساليب حيـاة صحيـة 

باحلاجة إىل معاجلة مسألة الوقاية من األمراض املزمنة من زاوية واسعة ) 13 (1999ومرة أخرى يف سنة ) 12 (1998
 أصدرت مجعية الصحة العاملية قراراً آخر بشأن األساس الواسع للوقاية من األمراض غري املعدية 2000ويف سنة . النطاق

 قراراً حث الدول األعضاء على التعاون مع منظمة الصحة 2002ذت يف سنة ، واخت)14(وللسيطرة على تلك األمراض 
اسرتاتيجية عاملية بشأن النظام الغذائي، والنشاط البد�ي، والصحة، من أجل الوقاية من األمراض غري "... العاملية يف وضع 

 ). 15..." (ص على اتباع هنج متكامل املعدية والسيطرة عليها، تستند إىل األدلة وأفضل املمارسات، مع الرتكيز بوجه خا
 

التقليل من شأن ومن بني هذه العوامل . وكا�ت هناك عوامل عديدة أعاقت إحراز تقدم يف الوقاية من األمراض املزمنة   
ي، ، واالعتقاد بوجود تأخري طويل يف حتقيق أي أثر ميكن قياسه، والضغوط التجارية، والقصور الذاتي املؤسسفعالية التدخالت

ففي . وتقدم فنلندا مثاالً يف هذا الصدد. ومن الالزم أن تؤخذ هذه اجلوا�ب مأخذ اجلد وأن تُكافح. وعدم كفاية املوارد
مقاطعة كاريليا الشمالية، اخنفضت معدالت الوفيات املعدلة عمرياً والنامجة عن مرض الشريان التاجي اخنفاضاً هائال خالل الفرتة 

التدخني، وارتفاع (وتشري حتليالت عوامل اخلطر الرئيسية الثالثة ). 16 (1995ت القرن العشرين وسنة ما بني أوائل مثا�ينا
إىل أن النظام الغذائي ـ عامال من خالل خفض كوليسرتول البالزما ومستويات ضغط ) ضغط الدم، وارتفاع كوليسرتول البالزما

العقاقري (أما مسامهة األدوية والعالج . ض الكبري يف مرض أوعية القلبالدم ـ كان املسؤول عن اجلا�ب األكرب من هذا االخنفا
وقد حتقق االخنفاض، إىل حد كبري، . فهي مسامهة صغرية للغاية) املضادة لدهون الدم واملُخفِّضة ملستوى ضغط الدم، واجلراحة

لتجربة الفنلندية وجتارب أخرى وتشري ا. عن طريق عمل جمتمعي حتقق من خالل ضغط طلب املستهلكني على سوق األغذية
إىل أن التدخالت ميكن أن تكون فعالة، وأن تغيريات النظام الغذائي هامة، وأن هذه التغيريات ميكن تعزيزها بواسطة الطلب العام، 

حظة حيث إن كما أن جتربة مجهورية كوريا جديرة باملال. وتشري، أخرياً، إىل إمكا�ية حدوث تغيريات ال يستهان هبا بسرعة بالغة
اتمع أبقى إىل حد كبري على �ظامه الغذائي التقليدي الذي حيتوي على �سبة عالية من اخلضروات رغم التغري االجتماعي 

 الدهون وشيوع البدا�ة أقل يف املتناول من فمعدالت اإلصابة باألمراض املزمنة ومستوى ). 17(واالقتصادي الكبري الذي شهده 
 ). 18(ي يف البلدان املصنعة األخـرى ذات مستويات التنميـة االقتصادية املماثلة مجهورية كوريا مما ه

 
ومثة فرص عديدة الختاذ تدابري عاملية وقطرية جديدة، من بينها تعزيز التفاعل والشراكات؛ واتباع �ُهج معينة تنظيمية    

 .؛ وإجياد آليات للمساءلة األكثر صرامة ماليةووتشريعية 
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 والتوسيماإلقالل من الدهون املشبعة؛ وزيادة الفواكه واخلضروات؛ : رتات العامة حلوار مع الصناعات الغذائية هيوالبارام   
ولدى العمل مع الشركاء يف . الفعال حملتوى املواد الغذائية؛ وإجياد حوافز لتسويق وإ�تاج منتجات تكون صحية بدرجة أكرب

.  حاجة إىل التشديد على أمهية توجيه رسائل واضحة وال لبس فيها إىل األطفال والشبابجماالت الدعاية واإلعالم والرتفيه، مثة
 .العاملية تتطلب زيادة كبرية يف االهتمام واملوارد" فاملعرفة الصحية والتغذوية"

 
طر وتبني دراسات كثرية وجود عالقة بني الصحة والدخل، مع كون أفقر قطاعات السكان هي األكثر تعرضاً للمخا  

فالفقراء أكثر تعرضاً لإلصابة باألمراض املزمنة حبكم وضعهم االجتماعي السيء، كما أن وضعهم هذا جيعل حصوهلم . الصحية
كذلك فإن معدالت تقبلهم للسلوكيات اليت حتسن الصحة أقل من معدالت تقبل قطاعات اتمع األخرى . على العالج أصعب

كون السياسات منحازة إىل الفقراء وموجهة توجيهاً صحيحاً، بالنظر إىل أن الفقراء هم ومن ثم، يلزم أن ت. لتلك السلوكيات
 .األشد تعرضاً للخطر واألقل قدرة على إحداث تغيري

 
 عبء األمراض املضاعف يف البلدان النامية 2-2

املعوزين فيه، وما زاال يسيطران على يظل اجلوع وسوء التغذية من بني أشد املشاكل املدمرة اليت تواجه غالبية فقراء العامل و  
 ).19(من البشر يعا�ون حالياً من شكل واحد أو أكثر من األشكال املتعددة لسوء التغذية % 30فزهاء . صحة أفقر دول العامل

 
أخر التنمية ومن بني العواقب املفجعة لسوء التغذية الوفاة، والعجز، وتقزم النمو العقلي والبد�ي، وما يرتتب على ذلك من ت  

من الوفيات اليت حتدث كل سنة فيما بني % 60وترتبط بسوء التغذية �سبة قدرها حوايل . االجتماعية االقتصادية القطرية
و�قص اليود هو أكرب ). 20( ماليني حالة وفاة 10.9األطفال الذين تقل أعمارهم عن مخس سنوات يف العامل النامي وجمموعها 

نه من أسباب حدوث عطب يف املخ وختلف عقلي على �طاق العامل، ويقدر أ�ه يؤثر يف ما ينوف على سبب وحيد ميكن الوقاية م
 مليون شخص أ�يميا 2 000كما يوجد لدى ما يزيد على ). 21( مليون شخص، معظمهم موجودون يف أقل البلدان منواً 700

ن الوقاية منه من أسباب اإلصابة بالعمى بال داع يف أكرب سبب وحيد ميك) أ(ويظل �قص فيتامني ). 22(�امجة عن �قص احلديد 
مرحلة الطفولة ومن أسباب زيادة خطر الوفاة السابقة ألواهنا يف مرحلة الطفولة �تيجة لإلصابة باألمراض املعدية، حيث يعا�ي 

 الرحم، الذي يعرف أما تأخر النمو داخل). 23( مليون طفل دون سن اخلامسة من �قص دون إكلينيكي يف ذلك الفيتامني 250
 املئوي من املنحنى املرجعي للوزن عند الوالدة املقابل لسن اإلجناب، فيعا�ي  العشريبأ�ه اخنفاض الوزن عند الوالدة دون الكسر

اة  مليون طفل من األطفال حديثي الوالدة سنوياً، مما يؤثر تأثرياً بالغاً يف النمو والبقاء على قيد احلي30أو زهاء % 23.8منه 
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كما ترتتب عليه آثار رئيسية فيما يتعلق بالصحة العامة بالنظر إىل ما ينطوي ). 24(والقدرة البد�ية والعقلية يف مرحلة الطفولة 
 ). 31-25(عليه من زيادة يف خماطر اإلصابة بأمراض مزمنة مرتبطة بالنظام الغذائي يف سنوات العمر الالحقة 

 
ائية وأساليب احلياة التقليدية يف كثري من البلدان النامية، ليس من الغريب استمرار ا�عدام ويف ضوء سرعة تغير النظم الغذ  

فوباء البدا�ة، مبا يصاحبه من . األمن الغذائي و�قص التغذية يف �فس البلدان اليت تظهر فيها األمراض املزمنة كوباء رئيسي
السكتة الدماغية، ومرض السكر ـ ليس مشكلة تقتصر على اعتالالت مالزمة ـ مثل أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، و

ووضع األطفال وضع مماثل؛ فقد حدثت زيادة مقلقة يف شيوع الوزن الزائد بني هذه الفئة خالل السنوات ). 32(البلدان املصنعة 
 تزايد شيوع البدا�ة يف البلدان ويشري أيضاً). 33(العشرين املاضية يف بلدان �امية متباينة، مثل اهلند واملكسيك و�يجرييا وتو�س 
 .النامية إىل أن ا�عدام النشاط البد�ي ميثل مشكلة متزايدة يف تلك البلدان أيضاً

 
وقد . ويف املاضي، كان �قص التغذية واألمراض املزمنة يعتربان مشكلتني منفصلتني متاماً، رغم تواجدمها يف آن واحد  

فعلى سبيل املثال، قد يؤدي النهج الشائع . اذ تدابري فعالة لكبح تقدم وباء األمراض املزمنةأعاق هذا اال�فصام يف النظرة إليهما اخت
إىل تقدير وجود البدا�ة لدى السكان ) الوزن مقابل العمر(املتمثل يف قياس �قص التغذية لدى الطفل على أساس مؤشر �قص الوزن 

واستخدام هذا املؤشر قد يؤدي إىل إطعام برامج املعو�ة أشخاصاً يبدو . بالغالذين يشيع بينهم التقزم تقديراً أقل مما جيب إىل حد 
ويف أمريكا الالتينية، يستفيد ما . أهنم �اقصو الوزن، مع ما يرتتب على ذلك من �تيجة غري مرغوبة تتمثل يف زيادة تفاقم البدا�ة

 ماليني شخص �اقصي الوزن 10ضم بالفعل سوى ولكن تلك الفئة ال ت) 34( مليون شخص من الربامج الغذائية 90يقرب من 
ومن الالزم اجلمع ما بني هذين الوجهني من أوجه املشاكل املتعلقة بالتغذية ومعاجلتهما يف سياق ). بعد مراعاة أطواهلم(حقاً 

 .النطاق الكامل لسوء التغذية
 
 تغذيةاتباع هنج متكامل فيما يتعلق باألمراض املرتبطة بالنظام الغذائي وبال 2-3

ويتطلب القضاء على هذين السببني اختاذ تدابري سياسية . تشمل األسباب اجلذرية لسوء التغذية الفقر وا�عدام املساواة  
فتوافر إمدادات غذائية كافية ومأمو�ة ومتنوعة ال . واجتماعية ال ميكن أن تكون الربامج التغذوية سوى جا�ب واحد فقط منها

ومن املعروف إىل حد كبري أن . ء التغذية بل حيد أيضاً من خطر اإلصابة باألمراض املزمنةحيول فحسب دون اإلصابة بسو
). 36، 35(النقص التغذوي يزيد من خطر اإلصابة باألمراض املعدية الشائعة، السيما أمراض الطفولة، والعكس بالعكس 

سياسات العامة، بني السياسات والربامج الرامية إىل الوقاية ولذلك يوجد تكامل من حيث النهج املتعلقة بالصحة العامة وأولويات ال
 . من اإلصابة باألمراض املزمنة وتلك الرامية إىل الوقاية من األمراض األخرى غري املرتبطة بالنظام الغذائي وبالتغذية
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وهذا النهج املتكامل . وأجدى وسيلة لرفع العبء املضاعف للمرض هو تطبيق طائفة من السياسات والربامج املتكاملة  

هو السبيل إىل القيام بعمل يف البلدان اليت ستظل فيها ميزا�يات الصحة العامة املتواضعة مكرسة يف معظمها حتماً للوقاية من 
والواقع أ�ه ما من بلد، مهما كان حمظوظاً، مل تعد فيه مكافحة النقص والعدوى متثل أولوية من أولويات الصحة . النقص والعدوى

وباستطاعة البلدان مرتفعة الدخل املعتادة على الربامج اليت ترمي إىل الوقاية من اإلصابة باألمراض املزمنة أن تُضاعف . عامةال
 .فعالية الربامج بواسطة تطبيقها على الوقاية من النقص التغذوي ومن األمراض املعدية املرتبطة بالغذاء

 
 إيالء أولوية متساوية للوقاية من النقص التغذوي ومن األمراض املزمنة، من ولقد وضعت بالفعل خطوط توجيهية ترمي إىل  

ويعتقد أيضاً أن التوصيات األخرية للوقاية من السرطان تقلل خطر النقص التغذوي واألمراض ). 37(أجل منطقة أمريكا الالتينية 
ذائي وضعت من أجل سكان الربازيل أولوية متساوية ، وتويل خطوط توجيهية خاصة بالنظام الغ)38(املعدية املرتبطة بالغذاء 

 ). 39( ولألمراض املعدية املرتبطة بالغذاء، ولألمراض املزمنة ،للوقاية من النقص التغذوي والسيطرة عليه
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 اإلقليميةأمناط واجتاهات االستهالك الغذائي العاملية و -3
 مقدمـة 3-1

إن التشجيع على اتباع �ُظم غذائية صحية وأساليب حياة صحية للحد من عبء األمراض غري املعدية العاملي  
ويربز قطاع الزراعة واألغذية بروزاً . يقتضي اتباع هنج متعدد القطاعات يشمل خمتلف القطاعات ذات الصلة يف اتمعات

الء االهتمام الواجب له عند أي تفكري يف التشجيع على اتباع �ُظم غذائية صحية لألفراد واضحاً يف هذا املسعى وجيب إي
فاالسرتاتيجيات الغذائية جيب أال توجه فحسب حنو كفالة األمن الغذائي للجميع، بل جيب أيضاً أن حتقق . ولفئات سكا�ية

وستكون ألي توصية هبذا .  �ظاماً غذائياً صحياًاستهالك كميات وافية من أغذية مأمو�ة وذات �وعية جيدة مما حيقق معاً
ولذلك من املفيد يف هذه املرحلة أن �درس اجتاهات أمناط االستهالك على . املعنى آثار على مجيع مكو�ات سلسلة األغذية

 . التقريرصعيد العامل وأن �تداول بشأن إمكا�ية أن يفي قطاع األغذية والزراعة باملطالب والتحديات اليت يطرحها هذا 
 

والتنمية االقتصادية تكون مقرت�ة عادة بتحسنات يف إمدادات البلد الغذائية وبالقضاء تدرجيياً على أوجه النقص  
وعالوة على ذلك فإهنا جتلب تغريات �وعية يف إ�تاج األغذية . الغذائية، مما حيسن الوضع التغذوي اإلمجايل لسكان البلد

 وستكون لتزايد التحضر عواقب أيضاً بالنسبة ألمناط النظم الغذائية وأساليب حياة األفراد، .وجتهيزها وتوزيعها وتسويقها
وتسهم بالفعل التغريات يف النظم الغذائية ويف أمناط العمل وقضاء وقت الفراغ ـ اليت كثرياً ما يشار . وليست مجيعها إجيابية

وعالوة على ذلك، فإن . اء األمراض غري املعدية حتى يف أفقر البلدانـ يف العوامل السببية ور" التحول التغذوي"إليها باسم 
 .معدل سرعة هذه التغريات يبدو أ�ه يتسارع، السيما يف البلدان ذات الدخل املنخفض وذات الدخل املتوسط

 
 يف النظام تغريات كمية وتغريات �وعية أيضاً" التحول التغذوي"وتشمل التغريات يف النظم الغذائية اليت يتسم هبا  
وتتضمن التغريات السلبية يف النظم الغذائية حدوث حتوالت يف بنية النظام الغذائي حنو �ظام غذائي يتسم بارتفاع . الغذائي

املستمدة يف (�سبة كثافة الطاقة فيه مع تزايد دور الدهون والسكريات املضافة يف األغذية، وزيادة جرعة الدهون املشبعة 
، واخنفاض جرعات املواد الكربوهيدراتية املركَّبة واأللياف الغذائية، واخنفاض جرعيت الفاكهة )حيوا�يةمعظمها من مصادر 

وهذه التغريات يف النظم الغذائية تتفاقم بفعل تغريات يف أساليب احلياة تعكس اخنفاض النشاط البد�ي يف ). 1(واخلضروات 
قرية ما برحت، يف الوقت �فسه، تواجه �قصاً يف األغذية وعدم كفاية إال أن البلدان الف). 2(العمل وأثناء وقت الفراغ 

 . املغذيات
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فالدخل واألسعار واألفضليات . والنظم الغذائية تتطور مبرور الوقت، حيث إهنا تتأثر بعوامل كثرية وبتفاعالت معقدة 
ة واالجتماعية واالقتصادية، تتفاعل مجيعها على حنو واملعتقدات الفردية والتقاليد الثقافية، فضال عن العوامل اجلغرافية والبيئي

وتعطي البيا�ات املتعلقة بتوافر السلع الغذائية الرئيسية على الصعيد القطري فكرة . معقّد لتشكل أمناط االستهالك الغذائي
 كشف حساب األغذية وتُصدر منظمة األغذية والزراعة سنوياً. مستبصرة قيمة عن النظم الغذائية وعن تطورها مبرور الوقت

ويعطي كشف ). فيما يتعلق جبميع السلع تقريباً وفيما يتعلق جبميع البلدان تقريباً(الذي يقدم بيا�ات وطنية عن توافر األغذية 
مبا يف ذلك اإل�تاج والواردات والتغريات اليت حتدث يف املخزون (حساب األغذية صورة كاملة عن اإلمدادات الغذائية 

مبا يف ذلك الطلب النهائي يف شكل استخدام األغذية واالستخدام الصناعي غري الغذائي، (ن االستخدام وع) والصادرات
وميكن أن يستخلص من هذه البيا�ات . حبسب كل سلعة) والطلب الوسيط من قبيل علف املاشية واستخدام البذور، واهلدر

ومع . فيما يتعلق جبميع السلع الغذائية) والربوتني، والدهونأي الطاقة، (متوسط �صيب الفرد من إمدادات املغذيات الدقيقة 
أن هذا املتوسط لنصيب الفرد من اإلمدادات يستمد من البيا�ات القطرية، فإ�ه قد ال يكون مطابقاً لنصيب الفرد فعلياً من 

كذلك، تشري هذه . على األغذيةتوافر األغذية، الذي حتدده عوامل أخرى كثرية من قبيل ا�عدام املساواة يف إمكا�ية احلصول 
منها مثال اهلدر على مستوى األسرة (، وهو ليس مساوياً، لعدد من األسباب "متوسط الغذاء املتاح لالستهالك"البيا�ات إىل 

اجلرعة "أو " االستهالك الغذائي"ولذلك فإن مصطلحي . ، ملتوسط اجلرعة الغذائية أو متوسط استهالك األغذية)املعيشية
 ".األغذية املتاحة لالستهالك"ينبغي أن يفهم منهما يف بقية هذا الفصل أن املقصود هبما هو " يةالغذائ

 
وتُواجه بعض . وقد يتفاوت توافر األغذية الفعلي حبسب املنطقة، واملستوى االجتماعي االقتصادي، واملوسم 

ومن ثم، تُحسب متوسطات ثالث . ن على �طاق سنويالصعوبات عند تقدير التغريات اليت حتدث يف التجارة واإل�تاج واملخزو
، املستندة إىل البيا�ات (FAOSTAT)وال توفر قاعدة البيا�ات اإلحصائية ملنظمة األغذية والزراعة . سنوات تقليال لألخطاء

 .القطرية، معلومات عن توزيع األغذية داخل البلدان، أو داخل اتمعات احمللية واألسر املعيشية
 
 تطورات يف توافر الطاقة الغذائيةال 3-2

 لكل فرد يومياً هو متغري رئيسي يستخدم يف قياس (kcal)إن استهالك األغذية الذي يعبر عنه بالسعرات الكبرية  
" املتوسط القطري الستهالك األغذية البادي"واملصطلح األ�سب هلذا املتغري هو . وتقييم تطور الوضع الغذائي عاملياً وإقليمياً

ويتضح من . القطرية، ال من عمليات مسح استهالك األغذية" كشوف حساب األغذية"بالنظر إىل أن البيا�ات تُستمد من 
حتليل بيا�ات قاعدة البيا�ات اإلحصائية ملنظمة األغذية والزراعة أن الطاقة الغذائية مقيسة بنصيب الفرد من السعرات الكبرية 

ق العامل؛ وأن �صيب الفرد من توافر السعرات زاد عاملياً من منتصف ستينات القرن يومياً أخذت تتزايد باطراد على �طا
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 سعر كبري لكل فرد يومياً يف 600 سعراً كبرياً لكل فرد يومياً وزاد مبا يتجاوز 450العشرين حتى أواخر تسعيناته بقرابة 
فقد ظل �صيب الفرد من إمدادات .  فيما بني املناطق إال أن هذا التغري مل يكن متساوياً).1ا�ظر اجلدول (البلدان النامية 

ويف مقابل . السعرات راكداً تقريباً يف بلدان أفريقيا جنوب الصحراء واخنفض مؤخراً يف البلدان اليت متر بعملية حتول اقتصادي
ر كبري لكل فرد يومياً،  سع1000مبا يقرب من (ذلك، ارتفع �صيب الفرد من إمدادات الطاقة ارتفاعاً هائال يف شرق آسيا 

 ). سعر كبري لكل فرد يوميا700ًمبا يتجاوز (مشال أفريقيا /ويف منطقة الشرق األد�ى) السيما يف الصني
 

 1اجلدول 
 )�صيب الفرد من السعرات الكبرية يومياً(�صيب الفرد من استهالك األغذية عاملياً وإقليميا 

 2030 2015 1999-1997 1986-1984 1976-1974 1966-1964  املنطقة
 3050  2940  2803  2655  2435  2358 العامل

 2980  2850  2681  2450  2152  2054 البلدان النامية
 3170  3090  3006  2953  2591  2290 الشرق األد�ى ومشال أفريقيا

 2540  2360  2195  2057  2079  2058 )أ(أفريقيا جنوب الصحراء 
 3140  2980  2824  2689  2546  2393 منطقة الكارييبأمريكا الالتينية و

 3190  3060  2921  2559  2105  1957 شرق آسيا
 2900  2700  2403  2205  1986  2017 جنوب آسيا

 3500  3440  3380  3206  3065  2947 البلدان املصنعة
 3180  3060  2906  3379  3385  3222 بلدان التحول االقتصادي

 .  باستثناء جنوب أفريقيا)أ(
 . بتصريح من الناشر3مستنسخ، مع إجراء تعديالت حتريرية طفيفة، من املرجع : املصدر

 
 

وكا�ت الزيادة يف متوسط . وإجيازاً، يبدو أن العامل حقق تقدماً كبرياً يف رفع املستوى الفردي الستهالك األغذية 
. اليت حدثت يف االقتصادات اليت متر مبرحلة حتول يف تسعينات القرن العشريناالستهالك العاملي ستصبح أعلى لوال التد�يات 

وكان النمو يف استهالك األغذية . إال أ�ه من املتفق عليه عموماً أن هذه التد�يات من املرجح أن تنقلب يف املستقبل القريب
عاد عن األغذية األساسية من قبيل اجلذريات مصحوباً بتغريات هيكلية كبرية وحبدوث حتول يف النظام الغذائي يتسم باالبت

 أن جرعات الطاقة احلالية ترتاوح من 1ويبني اجلدول ). 4(والدر�يات حنو املزيد من املنتجات احليوا�ية والزيوت النباتية 
 متر اقتصاداهتا مبرحلة  سعرات كبرية للفرد يومياً يف البلدان اليت2906 سعراً كبرياً للفرد يومياً يف البلدان النامية إىل 2681
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 إىل أن �صيب الفرد من 2وتشري البيا�ات الواردة يف اجلدول .  سعراً كبرياً للفرد يومياً يف البلدان املصنعة3680حتول وإىل 
دان إمدادات الطاقة اخنفض من كل من املصادر احليوا�ية والنباتية يف البلدان اليت متر مبرحلة حتول اقتصادي، بينما زاد يف البل

 .النامية والبلدان املصنعة
 

 
 

 2اجلدول 
 )بالسعرات الكبرية لكل فرد يومياً(املصادر النباتية واحليوا�ية للطاقة يف النظام الغذائي 

 1999-1997  1989-1987  1979-1977  1969-1967  املنطقة

 ح ن م ح ن م ح ن م ح ن م 

 337  2344  2681  242  2248  2490  184  2070  2254  161  1898  2059 البلدان النامية
البلدان املارة مبرحلة 

 671  2235  2906  941  2455  3396  893  2507  3400  780  2507  3287 حتول
 943  2437  3380  950  2333  3283  906  2206  3112  871  2132  3003 البلدان املصنعة

 ).مبا يف ذلك منتجات األمساك(السعرات ذات املنشأ احليوا�ي : ات املنشأ النباتي؛ حالسعرات ذ: جمموع السعرات الكبرية؛ ن: م

 .2003، ملنظمة األغذية والزراعةقاعدة البيا�ات اإلحصائية : املصدر

 
فض وتتبدى اجتاهات مماثلة فيما يتعلق بتوافر الربوتني؛ فقد زاد يف كل من البلدان النامية والبلدان املصنعة ولكنه اخن 

ومع أن اإلمدادات العاملية للربوتني قد أخذت يف التزايد، فإن  توزيع الزيادة يف . يف البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة حتول
فنصيب الفرد من إمدادات الربوتني النباتي أعلى قليال يف البلدان النامية، بينما �صيب الفرد من . إمدادات الربوتني متفاوت

 .ني احليوا�ي أعلى مبقدار ثالثة أمثال يف البلدان املصنعةإمدادات الربوت
 

وجند عاملياً أن حصة الطاقة الغذائية اليت توفرها احلبوب الغذائية ظلت فيما يبدو مستقرة �سبياً مبرور الوقت، حبيث  
إذ ). 1ا�ظر الشكل  (إال أن هناك تغريات خفية حدثت مؤخراً فيما يبدو. من إمدادات الطاقة الغذائية% 50متثل حوايل 

يتضح من حتليل أوثق جلرعة الطاقة الغذائية حدوث �قصان يف البلدان النامية، حيث اخنفضت حصة الطاقة املستمدة من 
ويعزى قدر كبري من هذا االجتاه اهلبوطي إىل اخنفاض .  سنوات فقط10يف غضون % 54إىل % 60احلبوب الغذائية من 

ما القمح واألرز، يف البلدان متوسطة الدخل من قبيل الربازيل والصني، وهو منط من املرجح أن تفضيل احلبوب الغذائية، السي
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 التغريات اهليكلية يف النظام الغذائي يف البلدان 2ويبين الشكل . يستمر على مدى السنوات الثالثني القادمة أو ما حنو ذلك
 ).3 (2030 وتوقعات منظمة األغذية والزراعة حتى سنة النامية على مدى السنوات الثالثني ـ األربعني املاضية
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 1الشكل 
  حصة الطاقة الغذائية املستمدة من احلبوب الغذائية

     النسبة املئوية
70     
60     
50     
40     
30     
20     
10     
     صفر

  التى مترالبلدان  البلدان املصنعة البلدان النامية العامل 
 ة حتولمبرحل

1969-1971 1979-1981 1989-1991 1997-1999 2015 2030 

 .  بتصريح من الناشر4منقول بتعديل من املرجع : املصدر

 
 2الشكل 

  السعرات املستمدة من السلع الرئيسية يف البلدان النامية
    �صيب الفرد من السعرات الكبرية

3000    
2500    
2000    
1500    
1000    

500    
    صفر

 1964-1966 1997-1999 2030 

 حبوب غذائية أخرى حلوم أخرى 
 قمح سكر بقليات 
 أرز زيوت �باتية جذريات ودر�يات 

 .  بتصريح من الناشر3مستنسخ من املرجع : املصدر
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 توافر الدهون الغذائية والتغريات يف استهالكها 3-3

ستهلكة يف الغذاء مسة هامة من مسات التحول التغذوي الذي ينعكس يف النظم إن الزيادة يف كمية و�وعية الدهون امل 
أي الدهون املوجودة يف (وتوجد تباينات كبرية بني مناطق العامل من حيث كمية الدهون الكلية . الغذائية القطرية للبلدان

ميات تُستهلك مسجلة يف أفريقيا، بينما وأد�ى ك. املتاحة لالستهالك البشري) األغذية، إىل جا�ب الدهون والزيوت املضافة
والنقطة اهلامة هي أ�ه قد حدثت زيادة ملحوظة يف جرعة . يوجد أعلى استهالك يف أجزاء من أمريكا الشمالية وأوروبا

قيا، وأن هذه الزيادة حدثت يف كل مكان تقريباً باستثناء أفري) 3ا�ظر اجلدول (الدهون الغذائية خالل العقود الثالثة املاضية 
فقد زاد �صيب الفرد من إمدادات الدهون املستمدة من األغذية احليوا�ية بنسبة . حيث ظلت مستويات االستهالك كما هي

 غرامات لكل 9 غرامات للفرد يف البلدان املصنعة، بينما حدث �قصان قدره 4 غراماً للفرد يف البلدان النامية وبنسبة 14
 .ا مبرحلة حتولفرد يف البلدان اليت متر اقتصاداهت

 
 3اجلدول 

 اجتاهات إمدادات الدهون الغذائية 
 )بالغرام للفرد يومياً(إمدادات الدهون  املنطقة 

التغري بني  1997-1999 1987-1989 1977-1979 1967-1969 
1967-1969  

 1999-1997و 

 20  73  67  57  53 العامل
 20 64 65 58 44 مشال أفريقيا

 4 45 41 43 41 )أ(صحراء أفريقيا جنوب ال
 26 143 138 125 117 أمريكا الشمالية

 25 79 73 65 54 أمريكا الالتينية والبحر الكارييب
 55 79 48 27 24 الصني

 24 52 44 32 28 شرق وجنوب شرق آسيا
 16 45 39 32 29 جنوب آسيا

 31 148 143 128 117 اجلماعة األوروبية
 14 104 116 111 90 أوروبا الشرقية
 19 70 73 62 51 الشرق األد�ى
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 11 113 113 102 102 أوقيا�وسيا
 باستثناء جنوب أفريقيا)  أ(

 .2003، ملنظمة األغذية والزراعةقاعدة البيا�ات اإلحصائية : املصدر

 
فقد زاد متوسط . يةوالزيادة يف إمدادات الدهون الغذائية على �طاق العامل تتجاوز الزيادة يف إمدادات الربوتني الغذائ 

وكا�ت هذه الزيادة يف التوافر أكثر . 1969-1967 غراماً للفرد يومياً منذ الفرتة 20اإلمدادات العاملية من الدهون مبقدار 
يف % 30وتتجاوز �سبة الطاقة اليت تُسهم هبا الدهون الغذائية . وضوحاً يف األمريكتني وشرق آسيا واجلماعة األوروبية

 .ة، وتتزايد هذه احلصة يف مجيع املناطق األخرى تقريباًاملناطق املصنع
 

بالسعرات (وتُعرف �سبة الدهون إىل الطاقة بأهنا النسبة املئوية للطاقة املستمدة من الدهون يف جمموع إمدادات الطاقة  
تفاوت ) 5 (1990-1988وقد تبني من حتليل خاص بكل بلد على حدة لبيا�ات منظمة األغذية والزراعة للفرتة ). الكبرية

 بلداً عن احلد األد�ى املوصى به وهو أن 19وكا�ت النسبة تقل يف ما جمموعه %. 46 إىل �7سبة الدهون إىل الطاقة من 
من الطاقة الغذائية مستمدة من الدهون، وغالبية هذه البلدان موجودة يف أفريقيا جنوب الصحراء أما % 15تكون �سبة قدرها 
 بلداً أعلى من احلد األقصى املوصى به وهو أن تكون 24ويف مقابل ذلك تبني أن النسبة يف . وب آسيابقيتها فتوجد يف جن

ومن املفيد مالحظة أن قيود بيا�ات . ، وغالبية هذه البلدان موجودة يف أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية%35تلك النسبة 
فعلى سبيل املثال، . لتباين يف �سبة الدهون إىل الطاقة بني البلدانرمبا كا�ت تسهم كثرياً يف هذا ا" كشوف حسابات األغذية"

قد ال تعكس بيا�ات كشف حساب األغذية يف بلدان من قبيل ماليزيا، اليت لديها وفرة يف الزيوت النباتية بأسعار منخفضة، 
 .االستهالك احلقيقي على مستوى األسرة املعيشية الفردية

 
 يف العامل النامي إىل حدوث زيادة يف توافر واستهالك األغذية اليت تتسم بكثافة الطاقة وقد أدى أيضاً ارتفاع الدخل 

ومن املمكن استخدام بيا�ات كشف حساب األغذية لدراسة التحول احلاصل يف �سبة الطاقة . وبارتفاع �سبة الدهون فيها
 ).6(املستمدة من الدهون مبرور الوقت وعالقته بتزايد الدخل 

 
من الطاقة من خالل الدهون ال يرتبط سوى % 20، كان النظام الغذائي الذي يوفر 1963-1961ة ويف الفرت 

، 1990إال أ�ه حبلول سنة .  دوالراً أمريكياً، على األقل1475بالبلدان اليت يبلغ �صيب الفرد فيها من الناتج القومي اإلمجايل 
 دوالراً احلصول على غذاء 750 الفرد من الناتج القومي اإلمجايل أصبح بإمكان البلدان الفقرية اليت ال يتجاوز فيها �صيب
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وقيمتا الناتج القومي اإلمجايل مبينتان كلتامها بدوالر الواليات املتحدة يف سنة . (من الطاقة من الدهون% 20مماثل يوفر 
لدهون النباتية، مع حدوث زيادات وكان هذا التغري �تيجة بصفة رئيسية حلدوث زيادة يف استهالك البلدان الفقرية ل). 1993

، كا�ت الدهون النباتية متثل �سبة من الطاقة 1990فبحلول سنة . أصغر يف البلدان متوسطة الدخل والبلدان مرتفعة الدخل
رت وقد أثّ. الغذائية أكرب من النسبة اليت متثلها الدهون احليوا�ية يف البلدان اليت تنتمي إىل فئة أد�ى �صيب للفرد من الدخل

التغريات يف إمدادات الزيوت النباتية الصاحلة لألكل، ويف أسعارها واستهالكها، على البلدان الغنية والبلدان الفقرية تأثرياً 
وكان من مسات التحول التغذوي أيضاً . متساوياً، مع أن األثر الصايف كان أكرب كثرياً �سبياً يف البلدان ذات الدخل املنخفض

ام بنفس القدر يف �سبة الطاقة املستمدة من السكريات املضافة يف النظم الغذائية يف البلدان منخفضة حدوث حتول كبري وه
 .الدخل

 
وتكشفت معلومات أيضاً من عمليات دراسة عادات الناس الشرائية، الرامية إىل فهم العالقة بني مستوى التعليم أو  

فقد تبني من حبوث أجريت يف الصني حدوث حتوالت .  أوقات خمتلفةالدخل واختالف كميات أو أ�واع السلع اليت تُشرتى يف
ويتضح من هذه التحليالت الكيفية اليت يؤثر هبا . عميقة يف املمارسات الشرائية بالنسبة إىل الدخل على مدى العقد املاضي

الدهون الغذائية اليت يتناوهلا الفقراء الدخل الزائد يف الصني على الفقراء وعلى األغنياء تأثرياً خمتلفاً، حبيث يزيد من جرعة 
 ).7(أكثر مما يؤدي إىل ذلك بالنسبة لألغنياء 

 
أي يف (ويف اثنتني فقط من أكرب املناطق وفرة . وتوفر األمحاض الدهنية املشبعة �سبة متغايرة من سعرات هذه الدهون 

أما . من مستوى جرعة الطاقة أو تتجاوز تلك النسبة% 10تبلغ جرعة الدهون املشبعة ) أجزاء من أمريكا الشمالية وأوروبا
إىل % 5يف املناطق األخرى األقل وفرة، فإن �سبة الطاقة الغذائية اليت تُسهم هبا األمحاض الدهنية املشبعة أقل، إذ ترتاوح من 

ظم الغذائية جرت يف بعض وهذه البيا�ات تؤكدها عمليات مسح قطرية بشأن الن. ، وال تتغري كثرياً بوجه عام مبرور الوقت8%
و�سبة الدهون الغذائية املستمدة من مصادر حيوا�ية إىل الدهون الكلية مؤشر أساسي، حيث إن األغذية املستمدة . البلدان

وجمموعات البيا�ات اليت تُستخدم يف حساب �سبة الدهون إىل . من مصادر حيوا�ية تكون �سبة الدهون املشبعة فيها مرتفعة
وقد أظهر حتليل من . بلد على حدة ميكن أن تُستخدم أيضاً يف حساب �سب الدهون احليوا�ية يف الدهون الكليةالطاقة لكل 

مجهورية الكو�غو الدميقراطية، (يف بعض البلدان % 10هذا القبيل أن �سبة الدهون احليوا�ية يف الدهون الكلية كا�ت أقل من 
الدامنرك، فنلندا، (يف بعض البلدان األخرى % 75، بينما كا�ت أعلى من )ليونموزامبيق، �يجرييا، سان تومي وبرينسييب، سريا

وهذه النتائج ال تتفاوت تفاوتاً صارماً حبسب األوضاع االقتصادية، حيث إن بلدان ). هنغاريا، منغوليا، بولندا، أوروغواي
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فهذه األمناط حيددها، بقدر ما، توافر األغذية . ان وفرةاموعة اليت ترتفع فيها �سبة الدهون احليوا�ية ال متثل مجيعها أكثر البلد
 . حبسب كل بلد على حدة إىل جا�ب األفضليات واألعراف الغذائية الثقافية

 
الغنية (وتتغري أيضاً أ�واع زيوت الطعام اليت تُستعمل يف البلدان النامية مع تزايد استخدام أ�واع املارجرين اجلامدة  

ويصبح زيت النخيل زيتاً متزايد األمهية من زيوت الطعام يف النظم . اليت ال يلزم وضعها يف ثالجة) عديةباألمحاض الدهنية املت
واستهالك . الغذائية املوجودة يف أحناء كثرية من جنوب شرق آسيا ومن املرجح أن يصبح مصدراً رئيسياً يف السنوات القادمة

وعلى مستوى االستهالك املنخفض %. 18و % 15ن إىل الطاقة بني زيت النخيل منخفض حالياً وترتاوح فيه �سبة الدهو
وميكن أن تؤثر التطورات احملتملة اليت %. 8إىل % 4هذا، ال ميثل حمتوى النظام الغذائي من األمحاض الدهنية املشبعة سوى 

صوالً إىل أساليب التجهيز، مبا حتدث يف قطاع زيوت الطعام على مجيع مراحل عملية إ�تاج الزيوت بدءا من تربية النباتات وو
 .يتضمن مزج الزيوت الذي يرمي إىل إ�تاج زيوت طعام ذات تكوين صحي من حيث األمحاض الدهنية

 
وقد تزايد إ�تاجه بفعل تزايد . أما زيت الزيتون فهو زيت طعام هام يستهلك إىل حد كبري يف منطقة البحر املتوسط 

غري أن . تنتقل بدرجة متزايدة من املزارع التقليدية إىل أشكال الزراعة األكثر كثافةالطلب عليه، الذي جعل زراعة الزيتون 
غري أ�ه جيري ). 8(هناك بعض املخاوف من أن تكون للزراعة املكثفة للزيتون آثار بيئية سلبية، من قبيل تآكل الرتبة والتصحر 

 .ى البيئةتطوير أساليب اإل�تاج الزراعي لكفالة احلد من اآلثار الضارة عل

 
 توافر املنتجات احليوا�ية والتغريات يف استهالكها 3-4

وينمو القطاع . كان هناك ضغط متزايد على القطاع احليوا�ي لتلبية الطلب املتزايد على بروتني حيوا�ي مرتفع القيمة 
من النمو السكا�ي، وارتفاع الدخل، احليوا�ي يف العامل مبعدل غري مسبوق، وميثل القوة الدافعة وراء هذه الطفرة اهلائلة مزيج 

 مليون 376 إىل 1999-1997 مليون طن يف الفرتة 218ومن املتوقع أن يزيد اإل�تاج السنوي من اللحوم من . والتحضر
 .2030طن حبلول سنة 

 
أللبان وتوجد عالقة إجيابية قوية بني مستوى الدخل واستهالك الربوتني احليوا�ي، حبيث يتزايد استهالك اللحوم وا 

و�تيجة لالخنفاض احلاد يف األسعار الذي حدث مؤخراً، بدأت البلدان النامية . والبيض على حساب األغذية األساسية
تستهلك اللحوم مبعدالت أعلى ولكن مبستويات أقل كثرياً من الناتج احمللي اإلمجايل عما كان حيدث يف البلدان املصنعة قبل ما 

 . سنة مضت30 و 20يرتاوح بني 
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فالتحضر حيفز على إدخال حتسينات يف . والتحضر قوة دفع رئيسية تؤثر يف الطلب العاملي على املنتجات احليوا�ية 

وباملقار�ة بالنظم الغذائية للمجتمعات الريفية . البنية األساسية، مبا يف ذلك سالسل التربيد، مما يتيح االجتار بسلع قابلة للتلف
، يتاح لسكان املدن اتباع �ظام غذائي متنوع غين بالربوتينات والدهون احليوا�ية، ويتسم بنسبة أعلى اليت تتسم بكوهنا أقل تنوعاً

 اجتاهات �صيب الفرد من استهالك 4ويبني اجلدول . من استهالك اللحوم والدواجن واحلليب وغري ذلك من منتجات األلبان
 حدثت زيادة ملحوظة يف استهالك املنتجات احليوا�ية يف بلدان من وقد. املنتجات احليوا�ية يف مناطق وجمموعات بلدان خمتلفة

قبيل الربازيل والصني، وإن كا�ت املستويات ال تزال أقل كثرياً من مستويات االستهالك يف أمريكا الشمالية ومعظم البلدان 
 .املصنعة األخرى

 
 القيمة الذي يقدمه القطاع احليوا�ي إىل حتسني وعندما تصبح النظم الغذائية أغنى وأكثر تنوعاً، يؤدي الربوتني عايل 

فاملنتجات احليوا�ية ال توفر فحسب بروتيناً  عايل القيمة بل هي أيضاً مصادر هامة لطائفة . تغذية الغالبية العظمى من العامل
وفيما يتعلق . بيل فيتامني أواسعة من املغذيات الدقيقة الضرورية، ال سيما املعادن من قبيل احلديد والز�ك، والفيتامينات من ق

إال . بالغالبية الكبرية من سكان العامل، وخباصة يف البلدان النامية، تظل املنتجات احليوا�ية غذاء مرغوباً لقيمته التغذوية وملذاقه
ت مفرطة أن االستهالك املفرط للمنتجات احليوا�ية يف بعض البلدان وبعض الطبقات االجتماعية قد يؤدي إىل استهالك جرعا

 . من الدهون
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 4اجلدول 
 �صيب الفرد من استهالك املنتجات احليوا�ية

 )بالكيلوغرام سنوياً(احلليب   )بالكيلوغرام سنوياً(اللحوم  املنطقة

 1964-1966 1997-1999 2030 1964-1966 1997-1999 2030 
 89.5  78.1  73.9  45.3  36.4  24.2 العامل

 65.8  44.6  28.0  36.7  25.5  10.2 البلدان النامية
 89.9  72.3  68.6  35.0  21.2  11.9 الشرق األد�ى ومشال أفريقيا

 33.8  29.1  28.5 13.4  9.4  9.9 )أ(أفريقيا جنوب الصحراء 
 139.8  110.2  80.1  76.6  53.8  31.7 أمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب

 17.8  10.0 3.6  58.5  37.7  8.7 شرق آسيا
 106.9  67.5  37.0 11.7  5.3  3.9 جنوب آسيا

 221.0  212.2  185.5  100.1  88.2  61.5 البلدان املصنعة
البلدان اليت متر اقتصاداهتا 

 178.7 159.1  156.6  60.7  46.2  42.5     بعملية حتول
 .باستثناء جنوب أفريقيا)  أ(

 .يح من الناشر بتصر4مستمد بتعديل من املرجع : املصدر

  
فسيكون هناك، مثال، مزيد . ومن املرجح أن يكون لتزايد الطلب على املنتجات احليوية أثر غري مرغوب على البيئة 

من اإل�تاج الصناعي على �طاق كبري، الذي غالباً ما حيدث على مقربة من املراكز احلضرية، والذي ينطوي على طائفة من 
وقُدر، مثال، . وقد بذلت حماوالت لتقدير األثر البيئي لإل�تاج احليوا�ي الصناعي. على الصحة العامةاملخاطر البيئية واملخاطر 

 فيما يتعلق 19 فيما يتعلق بالبطاطس و 22أن عدد األشخاص الذين يتغذون يف كل سنة حبسب اهلكتار الواحد يرتاوح من 
كما أن اخنفاض �سبة حتويل الطاقة من العلف إىل ). 9(بلحم الضأن  فيما يتعلق 2 فيما يتعلق باللحم البقري و 1باألرز إىل 

حلوم مدعاة أخرى للقلق، حيث إن بعض األغذية املكو�ة من حبوب غذائية اليت تُنتج يحول مسارها إىل اإل�تاج احليوا�ي، 
لق، حيث إن تزايد الطلب على كذلك، من املرجح أن تصبح متطلبات إ�تاج اللحوم من حيث األرض وامليـاه مدعاة رئيسية للق

 ). 10(املنتجـات احليوا�ية يؤدي إىل �ظم إ�تاج حيوا�ي أكثر كثافة 
 
 توافر األمساك واستهالكها 3-5
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رغم التقلبات يف العرض والطلب اليت تنجم عن تغري حالة موارد مصايد األمساك، واملناخ االقتصادي، واألحوال  
فيها زراعة األمساك، تقليدياً، وال تزال، مصدراً هاماً من مصادر الغذاء والعمالة والدخل البيئية، كا�ت مصايد األمساك، مبا 

وبعد الزيادة امللحوظة اليت حدثت يف مصيد األمساك البحرية والداخلية أثناء ). 11(يف كثري من البلدان واتمعات احمللية 
وهذا االستقرار يف املصيد . صايد األمساك منذ سبعينات القرنمخسينات وستينات القرن العشرين، استقر اإل�تاج العاملي مل

اإلمجايل مساير لالجتاه العام يف معظم مناطق صيد األمساك يف العامل، اليت بلغت فيما يبدو أقصى طاقتها فيما يتعلق بإ�تاج 
 حد بعيد أن تتحقق زيادات ولذلك ليس من املرجح إىل. مصايد األمساك، مع االستغالل الكامل لغالبية األرصدة السمكية

فقد أخذ إ�تاج . ويف مقابل ذلك جند أن إ�تاج زراعة األمساك يسري يف املسار العكسي. كبرية يف املصيد اإلمجايل يف املستقبل
زراعة األمساك يتزايد مبعدل ملحوظ، معوضاً جزءا من االخنفاض يف مصيد األمساك من احمليطات، بعد أن كان ذلك اإل�تاج 

 .  بدأ كإ�تاج عديم األمهيةقد
 

، 1961سنوياً منذ سنة % 3.6وقد تزايد املعروض اإلمجايل من األمساك الغذائية، وتزايد استهالكها بالتايل، مبعدل  
ومتثل الربوتينات املستمدة من األمساك والقشريات والرخويات �سبة من . سنوياً% 1.8بينما زاد عدد سكان العامل مبعدل 

وقد زاد متوسط �صيب الفرد من االستهالك %. 16.5و % 13.8ني احليـوا�ي اليت يستهلكها البشـر ترتاوح بني جرعة الربوت
ولذلك فإن . 1997 كيلوغراماً يف سنة 16 كيلوغرامات سنوياً يف أوائل ستينات القرن العشرين إىل 9البادي من حوايل 

 سنة، حبيث فاق يف سرعته سرعة 40د تضاعف تقريباً يف خالل �صيب الفرد من توافر األمساك ومنتجات مصايد األمساك ق
 .النمو السكا�ي

 
. وفضال عن التباينات املرتبطة بالدخل، تظهر اختالفات قارية وإقليمية وقطرية ملحوظة يف دور األمساك يف التغذية 

 الربوتينات احليوا�ية، يبدو أ�ه قد حدثت ففي البلدان املصنعة، حيث حتتوي النظم الغذائية عموماً على طائفة أكثر تنوعاً من
% 1وهذا ميثل معدل منو يقرتب من .  كيلوغراماً سنويا27.7ً كيلوغراماً إىل 19.7زيادة يف �صيب الفرد من اإلمدادات من 

 1989ويف هذه اموعة من البلدان، سامهت األمساك حبصة متزايدة من جرعة الربوتني اإلمجالية حتى سنة . يف السنة
 عادت 1997، ولكن أمهيتها تد�ت تدرجيياً منذ ذلك احلني، ويف سنة %)8.5و % 6.5حبيث كا�ت متثل �سبة ترتاوح بني (

ويف أوائل ستينات القرن، كان . النسبة املئوية ملسامهتها إىل املستوى الذي كان سائداً يف منتصف مثا�ينات القرن العشرين
من �صيب الفرد % 30بلدان العجز الغذائي منخفضة الدخل ال يتجاوز، يف املتوسط، �صيب الفرد من اإلمدادات السمكية يف 

 �سبة 1997وقد قلّت هذه الفجوة تدرجيياً، حبيث بلغ متوسط استهالك األمساك يف هذه البلدان يف سنة . يف أغنى البلدان
ك منخفض �سبياً مقيساً بالوزن يف بلدان ورغم أن االستهال. من متوسط االستهالك يف االقتصادات األكثر وفرة% 70قدرها 
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زهاء (العجز الغذائي منخفضة الدخل، فإن مسامهة األمساك يف اجلرعة اإلمجالية املستهلكة من الربوتني احليوا�ي مسامهة كبرية 
املاضية، إال أن حصة الربوتينات السمكية يف الربوتينات احليوية اخنفضت اخنفاضاً طفيفاً خالل العقود األربعة %). 20

 .بسبب حدوث منو أسرع يف استهالك املنتجات احليوا�ية األخرى
 

ويتأتى حالياً ثلثا اإلمدادات السمكية الغذائية اإلمجالية من مصايد األمساك املوجودة يف املياه البحرية واملياه الداخلية،  
مساك الداخلية والبحرية يف �صيب الفرد من وقد استقرت مسامهة مصايد األ. بينما يستمد الثلث اآلخر من زراعة األمساك

ولذلك فإن أي زيادات . 1998-1984 كيلوغرامات للفرد يف الفرتة 10اإلمدادات السمكية، على مستوى يبلغ حوايل 
 حدثت مؤخراً يف �صيب الفرد من التوافر حتققت من خالل إ�تاج زراعة األمساك، من كل من الزراعة الريفية التقليدية والزراعة

 .التجارية املكثّفة لأل�واع عالية القيمة
 

 سعراً كبرياً للفرد يومياً، ولكنها ال تبلغ هذه املستويات املرتفعة إال يف بضعة بلدان 180وتُسهم األمساك مبا يصل إىل  
 البلدان آيسلندا واليابان ومن أمثلة تلك(تفتقر إىل األغذية الربوتينية البديلة اليت تنمو حملياً أو يوجد فيها تصدير قوي لألمساك 

والربوتينات .  سعراً كبرياً للفرد يوميا30ً إىل 20واألكثر شيوعاً هو أن توفر األمساك حوايل ). وبعض الدول اجلزرية الصغرية
السمكية ضرورية يف غذاء بعض البلدان ذات الكثافة السكا�ية العالية حيث يكون مستوى جرعة الربوتني اإلمجالية اليت 

ويعتمد حنو بليون شخص، على �طاق العامل، على . هلك منخفضاً، كما أهنا بالغة األمهية يف غذاء بلدان أخرى كثريةتُست
واالعتماد على األمساك أعلى عادة يف املناطق الساحلية مما . األمساك كمصدر رئيسي هلم للحصول على الربوتينات احليوا�ية

من سكان العامل خمس ما يستهلكو�ه من الربوتني احليوا�ي، على األقل، من % 20ويستمد حوايل . هو يف املناطق الداخلية
 .األمساك، وتعتمد بعض الدول اجلزرية الصغرية على األمساك كلية تقريباً

 
والتوصية بزيادة استهالك األمساك جمال آخر يلزم أن تتحقق فيه املواز�ة بني صالحية التوصيات املتعلقة بالنظم الغذائية  

لتطبيق العملي ودواعي القلق املتعلقة بقابلية األرصدة البحرية لالستمرار واحتمال �ضوب هذا املصدر البحري اهلام لألغذية ل
ويضاف إىل هذا ما يوجد من قلق لتحويل �سبة كبرية من مصيد األمساك يف العامل إىل غذاء لألمساك . املغذية عالية النوعية

 .إل�تاج احليوا�ي الصناعي حبيث ال تتوافر لالستهالك البشريواستخدامها كعلف للماشية يف ا
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 توافر الفواكه واخلضروات واستهالكها 3-6
إال أن االستهالك املنخفض للفواكه . يلعب استهالك الفواكه واخلضروات دوراً حيوياً يف توفري غذاء متنوع ومغذ 

إذ يتبني، . مرة، تؤكدها �تائج عمليات مسح استهالك األغذيةواخلضروات يف كثري من مناطق العامل النامي ميثل ظاهرة مست
 إىل 120وجود مستوى منتظم من االستهالك ال يتجاوز ) 12(مثال، من عمليات مسح يف اهلند متثل االجتاهات القطرية 

 غراماً 40 وحوايل  غرام للفرد من اجلذريات والدر�يات،100 غراماً للفرد يومياً، مع استهالك كمية أخرى تبلغ حوايل 140
وقد ال يكون ذلك صحيحاً بالنسبة للسكان احلضريني يف اهلند، الذين يتزايد دخلهم وتتزايد إمكا�ية . للفرد من البقليات

ويف مقابل ذلك جند أن الصني ـ وهي بلد يشهد منواً وحتوالً اقتصاديني سريعني ـ زادت فيها . حصوهلم على غذاء متنوع ومتباين
 .1992 غراماً للفرد يومياً حبلول سنة 369ه واخلضروات املستهلكة إىل كمية الفواك

 
ويف الوقت احلاضر، ال تستهلك سوى أقلية صغرية ال تُذكر من سكان العامل متوسط اجلرعة العالية املوصى هبا عموماً  

 منظمة الصحة العاملية البالغ  فقط من مناطق6، كان توافر الفواكه واخلضروات يف 1998ويف سنة . من الفواكه واخلضروات
ويبدو أن .  غرام للفرد يومياً، أو كان يتجاوز ذلك املعدل400 منطقة يعادل اجلرعة املوصى هبا من قبل البالغة 14جمموعها 

 قد حتقق من وضع أقل مؤاتاة بدرجة ملحوظة يف السنوات السابقة، كما تدل على ذلك 1998الوضع املؤاتي �سبياً يف سنة 
ويف .  فيما يتعلق مبعظم املناطق1998 وسنة 1990دة الكبرية يف توافر اخلضروات اليت سجلت يف الفرتة ما بني سنة الزيا

 . يف معظم مناطق العامل1998 وسنة 1990مقابل ذلك جند أن توافر الفاكهة اخنفض عموماً يف الفرتة ما بني سنة 
 

لتحضر املتزايد سوف يبعد مزيداً من الناس عن اإل�تاج الغذائي األويل، فا. ومتثل الزيادة يف التحضر عاملياً حتدياً آخر 
مما سيكون له بدوره أثر سليب على كل من توافر غذاء متنوع ومغذ وبه كمية كافية من الفواكه واخلضروات، وإمكا�ية حصول 

ن من يكون مبقدورهم مادياً شراء إال أ�ه قد ييسر حتقيق أهداف أخرى، حيث إ. فقراء احلضر على غذاء من هذا القبيل
وقد يتيح االستثمار يف البستنة يف املناطق احمليطة . غذاء متنوع ومتباين ستكون إمكا�ية حصوهلم على مثل هذا الغذاء أفضل

 .باحلضر فرصة لزيادة توافر واستهالك غذاء صحي
 

 أن اإل�تاج واالستهالك احلاليني يتباينان تبايناً وتشري االجتاهات العاملية فيما يتعلق بإ�تاج اخلضروات وإمداداهتا إىل 
وجدير بالذكر أن إ�تاج اخلضروات الربية والطبيعية ال يؤخذ يف االعتبار . 5واسعاً فيما بني املناطق، كما هو مبني يف اجلدول 

، كان املتوسط 2000ويف سنة . يف إحصاءات اإل�تاج ولذلك قد تكون تقديراته يف إحصاءات االستهالك أقل مما جيب
 116( من الكيلوغرامات، مع وجود أعلى مستوى يف آسيا 102السنوي العاملي لنصيب الفرد من إمدادات اخلضروات 
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وتشمل هذه األرقام أيضاً الكمية ).  كيلوغراما52ً(وأفريقيا )  كيلوغراما48ً(، وأد�ى مستويني يف أمريكا اجلنوبية )كيلوغراماً
 التباينات اإلقليمية والزمنية يف �صيب الفرد 3 والشكل 5ويصور اجلدول . ة الذي يستهلك يف املزرعةالكبرية من إ�تاج البستن

 .من توافر اخلضروات الفردي على مدى العقود اخلمسة املاضية
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 5اجلدول 
  2000 وسنة �1997صيب الفرد من إمدادات اخلضروات، حبسب املنطقة، يف سنة 

 )نوياً�صيب الفرد بالكيلوغرامات س(
 2000 1979 املنطقة

 
 101.9 66.1 العامل

 112.8 107.4 البلدان املتقدمة
 98.8 51.1 البلدان النامية

 52.1 45.4 أفريقيا
 98.3 88.7 أمريكا الشمالية والوسطى

 47.8 43.2 أمريكا اجلنوبية
 116.2 56.6 آسيا
 112.5 110.9 أوروبا

 98.7 71.8 أوقيا�وسيا
 . بتصريح من الناشر13خ من املرجع مستنس: املصدر

 
 3الشكل 

 2000-1970اجتاهات �صيب الفرد من إمدادات اخلضروات، حبسب املنطقة، يف الفرتة 
�صيب الفرد (اإلمدادات 
        )بالكيلوغرامات

140 
  الواليات املتحدة    

120        
   أوروبا     100

80 
   العامل  

   البلدان النامية 60

ضة بلدان العجز الغذائي منخف
  الدخل

   أفريقيا     40
20        
        صفر

 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 
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 . بتصريح من الناشر13مستنسخ من املرجع : املصدر

 االجتاهات املستقبلية للطلب على األغذية وتوافرها واستهالكها 3-7
وأثار ذلك خماوف من أال . دالت منو اإل�تاج الزراعي وغالت احملاصيل يف العامللقد تباطأت يف السنوات األخرية مع 

إال أن التباطؤ مل حيدث . يستطيع العامل أن يزرع ما يكفيه من الغذاء والسلع األخرى لكفالة إطعام سكان املستقبل إطعاماً كافياً
وهذا يرجع . طلب على املنتجات الزراعية أيضاًبسبب وجود حاالت �قص يف األراضي أو املياه بل حدث بسبب تباطؤ ال

بصفة رئيسية إىل تد�ي معدالت النمو السكا�ي منذ أواخر ستينات القرن العشرين، وبلوغ استهالك الفرد الواحد لألغذية 
. داًمستويات مرتفعة بدرجة معقولة يف كثري من البلدان اآلن، حبيث سيكون حدوث مزيد من الزيادات اليت تتجاوزها حمدو

وصحيح أن حصة عالية من سكان العامل ال تزال يف حالة فقر وتفتقر بالتايل إىل الدخل الضروري لرتمجة احتياجاهتا إىل طلب 
يف املتوسط سنوياً خالل % 2.2و�تيجة لذلك من املتوقع أن ينخفض منو الطلب العاملي على املنتجات الزراعية مما يبلغ . فعلي

وسيكون التباطؤ يف البلدان . يف املتوسط سنوياً خالل السنوات الثالثني املقبلة% 1.5ة إىل ما يبلغ السنوات الثالثني املاضي
سنوياً، �تيجة جزئياً الجتياز الصني مرحلة النمو السريع % 2سنوياً إىل % 3.7النامية أكرب كثرياً، حبيث سينخفض الطلب من 

الت �قص عاملية يف األغذية، ولكن توجد بالفعل مشاكل خطرية على وليس من املرجح أن حتدث حا. يف طلبها على األغذية
 .الصعيدين القطري واحمللي، وقد تسوء ما مل تُبذل جهود مركزة

 
سنوياً يف سبعينات القرن العشرين و % 2.5وقد اخنفض معدل النمو السنوي للطلب العاملي على احلبوب الغذائية من  

وقد بلغ استهالك الفرد الواحد للحبوب . سنوياً يف تسعينات القرن% 1 ما ال يتجاوز سنوياً يف مثا�ينات القرن إىل% 1.9
 كيلوغراماً، واخنفض منذ ذلك 334ذروته يف منتصف مثا�ينات القرن إذ بلغ ) مبا يف ذلك الدهون احليوا�ية(الغذائية سنوياً 

تيجة طبيعية إىل حد كبري للنمو السكا�ي األبطأ ولكن االخنفاض ليس مدعاة للقلق، أل�ه �.  كيلوغراما317ًاحلني إىل 
إال أن االخنفاض يف التسعينات كان بارزاً بفعل عدد . وللتحوالت اليت حدثت يف النظم الغذائية لإل�سان ويف األعالف احليوا�ية

حلة حتول ويف بعض من العوامل املؤقتة، من بينها حدوث حاالت تراجع اقتصادي شديد يف البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبر
 .بلدان شرق وجنوب شرق آسيا

 
، 2015سنوياً حتى سنة % 1.4ومن املتوقع أن يرتفع مرة أخرى معدل منو الطلب على احلبوب الغذائية حبيث يبلغ  

غذائية ويف البلدان النامية على وجه اإلمجال ليس من املتوقع أن يساير إ�تاج احلبوب ال. سنوياً بعد ذلك% 1.2ثم يتباطأ إىل 
من االستهالك يف الفرتة % 9 ماليني طن أو 103فحاالت العجز الصايف يف احلبوب الغذائية يف هذه البلدان، اليت بلغت . الطلب
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ومن . من االستهالك% 14حبيث متثل عندئذ . 2030 مليون طن حبلول سنة 265، قد ترتفع إىل 1997-1999
ري احلبوب التقليديني، وبالصادرات اجلديدة من البلدان اليت متر اقتصاداهتا املمكن سد هذه الفجوة بزيادة الفوائض من مصد

 .مبرحلة حتول، واليت يتوقع أن تتحول من مستوردة صافية إىل مصدرة صافية
 

وقد شهدت حماصيل الزيوت أسرع زيادة من حيث املساحة املنزرعة بأي قطاع من قطاعات احملاصيل، حبيث زادت  
ون هكتار خالل الفرتة ما بني منتصف مثا�ينات القرن العشرين وهناية تسعيناته، بينما اخنفضت املساحة  ملي75مبقدار 

ومن املتوقع أن يرتفع االستهالك الفردي للمحاصيل .  مليون هكتار خالل الفرتة �فسها28املنزرعة باحلبوب الغذائية مبقدار 
 سعر كبري زائدة 100 من كل 45وسوف متثل هذه احملاصيل . الغذائيةالزيتية أسرع من ارتفاع االستهالك الفردي للحبوب 

 .2030تُضاف إىل ما ميثل النظام الغذائي يف املتوسط يف البلدان النامية من اآلن وحتى سنة 
 

من (زيادة املساحة املنزرعة، وزيادة تواتر زراعتها باحملاصيل : وهناك ثالثة مصادر رئيسية للنمو يف إ�تاج احملاصيل 
وقد رئي أن النمو يف إ�تاج احملاصيل رمبا يكون آخذاً يف االقرتاب من احلد األقصى . ، وزيادة الغالت)خالل الري يف الغالب

 ،ولكن الدراسة املفصلة إلمكا�يات اإل�تاج ال تؤيد هذا الرأي على الصعيد العاملي. املمكن من حيث املصادر الثالثة مجيعها
 .بلدان، بل ويف مناطق بأكملها، مشاكل خطرية وقد تتعمق تلك املشاكلوإن كا�ت توجد يف بعض ال

 
فحصة املواد الغذائية األساسية، من قبيل احلبوب الغذائية . وتتغري النظم الغذائية يف البلدان النامية مع ارتفاع الدخل 

ففي املدة الفاصلة . واحملاصيل الزيتيةواجلذريات والدر�يات، آخذة يف التد�ي، بينما تتصاعد حصة اللحوم ومنتجات األلبان 
% 15، ارتفع �صيب الفرد من استهالك اللحوم يف البلدان النامية بنسبة 1999-1967 والفرتة 1966-1964بني الفرتة 

 �صيب الفرد من 2030وقد يرتفع حبلول سنة %. 60وارتفع �صيب الفرد من استهالك احلليب ومنتجات األلبان بنسبة 
ومن املرجح أن . ومن املتوقع أن يكون استهالك الدواجن هو األسرع منواً. أخرى% 44جات احليوا�ية بنسبة استهالك املنت

وينبغي أن تتحسن غالت إ�تاج احلليب، بينما ينبغي أن يؤدي االستيالد . تكون حتسينات اإل�تاجية مصدراً رئيسياً هلذا النمو
وهذا سيتيح زيادة اإل�تاج مع حدوث منو . ائح وزيادة معدالت ما يستخلص منهاواإلدارة احملسنة إىل زيادة متوسط أوزان الذب

 .أقل من حيث أعداد احليوا�ات، وسيتيح تباطؤاً مقابال يف منو الضرر البيئي الناجم عن الرعي واملخلفات احليوا�ية
 

وفيما يتعلق . دي إىل تزايد العجز التجاريومن املتوقع أن ينمو الطلب يف البلدان النامية أسرع مما ينمو اإل�تاج، مما يؤ 
 ماليني طن 5.9 إىل 1999-1997 مليون طن سنوياً يف الفرتة 1.2مبنتجات اللحوم سريتفع هذا العجز ارتفاعاً حاداً، من 
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ات ، بينما سيكون االرتفاع يف حالة احلليب ومنتج)رغم تزايد صادرات اللحوم من أمريكا الالتينية (2030سنوياً يف سنة 
 39 إىل 1999-1997 مليون طن سنوياً يف الفرتة 20األلبان أقل حدة ولكنه سيكون كبرياً مع ذلك، حبيث يرتفع من 

ففي . ومن احملتمل أن تتأتى حصة متزايدة من اإل�تاج احليوا�ي من املشاريع الصناعية. 2030مليون طن سنوياً يف سنة 
بضعف سرعة الزيادة يف �ُظم الزراعة املختلطة األكثر تقليدية وبأكثر من ستة أمثال السنوات األخرية زاد اإل�تاج من هذا القطاع 
 .السرعة اليت زاد هبا اإل�تاج من �ظم الرعي

 
فقد تضاعف تقريباً . وقد كان إ�تاج مصايد األمساك العاملية متجاوزاً للنمو السكا�ي على مدى العقود الثالثة املاضية 

، عندما بلغ متوسط 1999 مليون طن يف سنة 125 إىل 1970 مليون طن يف سنة 65ن اإل�تاج الكلي لألمساك، م
 من املرجح أن يرتفع االستهالك 2030وحبلول سنة .  كيلوغراماً للشخص16.3استهالك األمساك والقشريات والرخويات 

وهذا . لوغراماً للشخص كي20 و 19 مليون طن، أو حبيث يرتاوح بني 160 و 150السنوي لألمساك حبيث يرتاوح بني 
وإبان تسعينات القرن . املقدار يقل كثرياً عن الطلب احملتمل، حيث من املتوقع أن تؤدي العوامل البيئية إىل احلد من املعروض

 مليون طن سنوياً، وحبلول هناية القرن، كا�ت ثالثة أرباع األرصدة 85-80العشرين استقر املصيد البحري عند مستوى 
حمليطات إما تتعرض لعمليات صيد زائد عما جيب أو كا�ت قد استُنفدت أو استُغلت إىل أقصى غلة هلا قابلة السمكية يف ا

 .وإذا حدث منو آخر يف املصيد البحري فال ميكن سوى أن يكون منواً متواضعاً. لالستمرار
 

مساك يف العامل إبان وقد عوضت زراعة األمساك عن هذا التباطؤ البحري، حبيث ضاعفت حصتها من إ�تاج األ 
. 2015سنوياً حتى سنة % 7 و 5ومـن املتوقع استمرار منوها بسرعة، مبعدالت ترتاوح بني . تسعينات القـرن العشريـن

وسيكون من الضروري يف مجيع قطاعات صيد األمساك اتباع أشكال إدارية تفضي إىل استغالل قابل لالستمرار، السيما فيما 
 . وكة ملكية مشرتكة أو غري اخلاضعة ألي ملكيةيتعلق باملوارد اململ

 
 االستنتاجات 3-8

 .ميكن استخالص عدد من االستنتاجات من املناقشة السابقة 
 
. القطرية هي حتى اآلن مصدر معظم املعلومات املتعلقة باستهالك األغذية" كشوف حساب األغذية"كا�ت بيا�ات  •

 أمناط استهالك األغذية والنظم الغذائية و�شوء أمراض غري معدية، ومن اجلوهري، من أجل حتسني فهم العالقة بني
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احلصول على معلومات موثوقة بدرجة أكرب عن األمناط واالجتاهات الفعلية الستهالك األغذية استناداً إىل عمليات 
 .مسح لالستهالك تكون ممثلة ألمناط االستهالك

التقرير على سلوك املستهلكني، وما يلزم اختاذه من  تدابري أخرى مثة حاجة إىل رصد تأثري التوصيات الواردة يف هذا  •
 .حنو اتباع أمناط صحية بدرجة أكرب) وأساليب حياهتم(لتغيري �ظمهم الغذائية 

سيتعني تقييم اآلثار املرتتبة فيما يتعلق بالزراعة والثروة احليوا�ية ومصايد األمساك والبستنة، وتلبية الطلبات املستقبلية  •
ومن أجل تلبية املستويات احملددة من االستهالك، قد يلزم وضع اسرتاتيجيات . ملة لسكان يزيدون عدداً ووفرةاحملت

فعلى سبيل املثال، يتطلب اتباع هنج واقعي بشأن تنفيذ التوصية املتعلقة برفع مستوى متوسط استهالك . جديدة
كان الذي ستُنتج فيه الكميات الكبرية الالزمة، وكيفية الفواكه واخلضروات إيالء اهتمام ملسائل جوهرية من قبيل امل

تطوير البنية التحتية إلتاحة اإلجتار هبذه املنتجات القابلة للتلف، وهل سيكون إ�تاج منتجات البستنة على �طاق كبري 
 قابال لالستمرار؟

 :سيلزم تناول عدد من األمور األحدث، من قبيل ما يلي •

املرتتبة على األمراض غري املعدية النامجة عن �ظم اإل�تاج املكثّف، ال من حيث الصحة اآلثار اإلجيابية والسلبية  -
استخدام (مثل ترسب النرتات يف اخلضروات، وترسب املعادن الثقيلة يف مياه الري ويف السماد (فحسب 

 لدواجن املكثّف؛مثل إ�تاج حلوم أقل دهو�اً يف ظل إ�تاج ا(، بل أيضاً من حيث جودة الغذاء )مبيدات اآلفات
تأخريات سالسل األغذية األطول، السيما مسارات التخزين والنقل األطول، من قبيل ارتفاع خطر التدهور  -

، وإساءة )حتى وإن كان معظم ذلك قد يكون بكترييا ومن ثم ال يكون عامال يف اإلصابة باألمراض املزمنة(
 استخدام عوامل احلفظ وامللوثات؛

حلاصلة يف تكوين األصناف وتنوع أمناط االستهالك، ومن ذلك على سبيل املثال فقدان أ�واع تأثريات التغريات ا -
 ".برية"احملاصيل التقليدية، ورمبا كان حتى أهم من ذلك تد�ي استخدام أغذية مستمدة من مصادر 

فعلى التجارة . مراض املزمنةسيلزم النظر يف اجلوا�ب التجارية يف سياق حتسني النظام الغذائي والتغذية والوقاية من األ •
وفيما يتعلق جبا�ب االسترياد، فإن خفض احلواجز التجارية . أن تقوم بدور هام يف حتسني األمن الغذائي والتغذوي

وهكذا . يقلل أسعار األغذية احمللية، ويزيد من القوة الشرائية للمستهلكني، ويتيح هلم تنوعاً أكرب يف املنتجات الغذائية
عد زيادة حترير التجارة على تعزيز توافر األغذية وزيادة رِخص أسعارها، وأن تساهم يف جعل النظام ميكن أن تسا

أما فيما يتعلق باجلا�ب التصديري، فإن إمكا�ية الوصول إىل األسواق اخلارجية تتيح فرصاً . الغذائي أفضل تواز�اً
ومزارعو البلدان النامية على . ألغذية على الصعيد احملليجديدة لتوليد الدخل للمزارعني احملليني وللمشتغلني بتجهيز ا
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وجه اخلصوص هم الذين يستفيدون من إزالة احلواجز التجارية فيما يتعلق بسلع من قبيل السكر والفواكه واخلضروات، 
 .وكذلك مشروبات املناطق احلارة، وكل هذه منتجات لديهم فيها ميزة �سبية

الزراعية، السيما اإلعا�ات، على بنية �ظم اإل�تاج والتجهيز والتسويق ـ ويف هناية ينبغي عدم إغفال أثر السياسات  •
 . املطاف على توافر أغذية تدعم أمناط استهالك األغذية الصحية

 
إذ يلزم إشراك مجيع . ومن الالزم معاجلة هذه املسائل والتحديات مجيعها بطريقة براغماتية ومشرتكة بني القطاعات 

، إذا كان املراد أن تستجيب منظومة األغذية للتحديات اليت متثلها احلاجة "املزرعة إىل املائدة" األغذية، من قطاعات سلسلة
 .إىل إحداث تغيريات يف النظم الغذائية تصدياً لوباء األمراض غري املعدية الذي ينتشر بسرعة
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 النظر إىل النظام الغذائي والتغذية واألمراض املزمنة يف اإلطار الصحيح -4
 مقدمـة 4-1

. إن الغذاء الذي يتناوله الناس، على اختالف تنوعهم الثقايف، حيدد إىل حد كبري صحة الناس ومنوهم وتنميتهم  
وكل هذا . عدل النتيجة إىل األحسن أو إىل األسوأفالسلوكيات احملفوفة باملخاطر، من قبيل تعاطي التبغ وا�عدام النشاط البد�ي، تُ

ض صحة السكان ملزيد من اخلطر ما مل تُتخذ تدابري �شطة  وسياسية واقتصادية ميكن أن تُعرحيدث يف بيئة اجتماعية وثقافية
 . جلعل البيئة معززة للصحة

 
ة اخلرباء تدرك يف كل مناقشاهتا أن النظام ومع أن هذا التقرير اتبع هنج األمراض ألغراض التيسري، فقد كا�ت مشاور  

، حدثت أوجه )1 (1990فمنذ �شر التقرير األسبق يف سنة . الغذائي والتغذية والنشاط البد�ي هي أمور ال حتدث يف فراغ
ية فيما تقدم كبرية يف البحوث األساسية، وحدث قدر كبري من التوسع املعريف، واكتُسب قدر كبري من اخلربة اتمعية والدول

ويف الوقت �فسه، وضعت خريطة للجينوم البشري وجيب أن تُطرح اآلن يف . يتعلق بالوقاية من األمراض املزمنة والسيطرة عليها
 .أي مناقشة بشأن األمراض املزمنة

 
ناً إىل وقد تزامن مع ذلك حدوث عودة إىل مفهوم مسار العمر األساسي، أي استمرار حياة اإل�سان بدءا من كو�ه جني  

والتأثريات اليت حتدث يف الرحم ختتلف عن التأثريات اليت حتدث فيما بعد، ولكن من الواضح أن هلا تأثرياً . أن يبلغ سناً متقدمة
ويعرتف اآلن بأن عوامل اخلطر املعروفة قابلة للتخفيف طيلة العمر، حتى يف السن . قوياً على ظهور األمراض املزمنة الحقاً

وكذلك طائفة من العوامل (نظر إىل استمرارية مسار العمر من حيث أداء كل من �قص التغذية والتغذية الزائدة وي. املتقدمة
ويعرتف بدرجة متزايدة بتأثري كل من البيئة اليت هي من صنع اإل�سان والبيئة الطبيعية . دوراً يف �شوء املرض املزمن) األخرى

ويعرتف أيضاً بأن هذه العوامل حتدث يف مرحلة يتزايد بعدها باستمرار من . اض املزمنةعلى �شوء األمر) والتفاعل بني االثنتني(
وكل هذه التصورات ال تعطي . يف سلسلة األحداث اليت جتعل البشر قابلني لإلصابة باألمراض املزمنة" ما بعد اإل�تاج"مراحل 

فهويات املتأثرين . تيح أيضاً فرصاً كثرية للتصدي هلافحسب صورة أوضح ملا حيدث يف وباء األمراض املزمنة احلايل، بل ت
وهم أولئك األكثر حرما�اً يف البلدان األكثر وفرة، وسكان العامل النامي والبلدان اليت متر : أصبحت معروفة اآلن على حنو أفضل

 . اقتصاداهتا مبرحلة حتول ـ وهم األكثر عدداً مبراحل
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ومن .  تساهم يف �شوء األمراض املزمنة، واليت تساهم أيضاً بذلك يف فرص الوقايةوتوجد استمرارية يف التأثريات اليت  
بني هذه التأثريات مسار العمر؛ والبيئة اهرية للجينات وصوالً إىل البيئتني احلضرية والريفية العيا�ية؛ وأثر األحداث االجتماعية 

ى مسافة بعيدة؛ والكيفية اليت ستؤثر هبا الزراعة املمتدة بالفعل  اليت تؤثر يف صحة وغذاء السكان علتاالاوالسياسية يف 
وفيما يتعلق باألمراض املزمنة، حتدث خماطر يف مجيع . و�ظم احمليطات على اخليارات املتاحة وعلى التوصيات اليت ميكن وضعها

و�قص . األمراض والسيطرة عليهااألعمار؛ وعلى العكس من ذلك، فإن مجيع األعمار جزء من متوالية فرص الوقاية من تلك 
التغذية والتغذية املفرطة كالمها مؤثران سلبيان من حيث �شوء املرض، ورمبا كان تواجدمها معاً أسوأ؛ ومن ثم فإن العامل النامي 

ب أن يبدأ وجي. فأولئك الذين لديهم أقل قدرة حيتاجون إىل �ُهج وقائية خمتلفة عن من هم أكثر وفرة. حباجة إىل استهداف إضايف
العمل مبعاجلة عوامل اخلطورة الفردية، ولكن من املهم أن تراعي أيضاً احملاوالت الرامية إىل حتقيق الوقاية وحتسني البيئة االجتماعية 

 . إذ جيب أن تشمل معادلة الوقاية االقتصاد والصناعة وفئات املستهلكني والدعاية. والسياسية واالقتصادية األوسع
 

 لغذائي والتغذية والوقاية من األمراض املزمنة خالل مسار العمرالنظام ا 4-2
وتبلغ بالفعل �سبة . إن تزايد عبء األمراض املزمنة بسرعة محدد رئيسي من محددات الصحة العامة العاملية

جال يف منتصف العمر ، ومعظم هذه الوفيات حيدث بني ر%79الوفيات اليت تُعزى إىل األمراض املزمنة وحتدث يف البلدان النامية 
-3 (الشيوخةوتوجد أدلة متزايدة على أن خماطر األمراض املزمنة تبدأ أثناء حياة اجلنني يف الرحم وتستمر يف مرحلة ). 2(
 .ولذلك فإن أمراض البالغني املزمنة تعكس تعرضهم الرتاكمي واملتمايز طيلة عمرهم لبيئات مادية واجتماعية ضارة). 9

 
تمدت مشاورة اخلرباء هنج مسار العمر الذي يتضمن كال من املخاطرة الرتاكمية وفرص التدخل وهلذه األسباب اع

وألغراض التيسري حددت مخس مراحل، رغم قبول التدرج شديد الضآلة من مرحلة عمرية إىل املرحلة . الكثرية اليت يتيحها ذلك
فاسية؛ ومرحلة ما بعد الوالدة؛ ومرحلة الطفولة واملراهقة؛ ومرحلة ما تكون اجلنني والبيئة الن: وهذه املراحل هي. العمرية التالية

 . وكرب السنالشيوخةبعد البلوغ؛ ومرحلة 
 

  اجلنني والبيئة النفاسيةتكون 4-2-1
 منو اجلنني منواً طبيعياً ولكنه )2( تأخر النمو داخل الرحم؛ )1(: إن العوامل األربعة ذات الصلة يف حياة اجلنني هي  

.  العوامل اليت تُتوارث فيما بني األجيال)4( التغذية املفرطة يف الرحم؛ )3(بق ألوا�ه عندما يكون ال يزال يف مرحلة احلمل؛ سا
ويوجد قدر كبري من األدلة، معظمها من البلدان املتقدمة، اليت تشري إىل أن تأخر النمو داخل الرحم يرتبط بتزايد خطورة اإلصابة 
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وقد يكون منط النمو، أي النمو ). 20-9(اجي، والسكتة الدماغية، ومرض السكر، وارتفاع ضغط الدم بأمراض الشريان الت
ومن �احية أخرى، يرتبط أيضاً . احملدود للجنني الذي يعقبه منو شديد السرعة بعد الوالدة، هو املهم يف مسارات املرض األساسية

ففيما بني السكان البالغني يف ). 21، 16(لسـكر وأمراض أوعية القلب كِبر احلجم عند الوالدة بتزايد خطر اإلصابة مبرض ا
فقد ). 22(اهلند، وجد ارتباط بني حدوث اختالل يف القدرة على حتمل الغلوكوز وارتفاع مؤشر اإلصابة بالبدا�ة عند الوالدة 

، بينما مل توجد عالقة من هذا القبيل فيما ، بالوزن عند الوالدة بني اهلنود من طائفة البيماUتبني وجود عالقة، على شكل حرف 
وارتبط أيضاً ارتفاع الوزن عند الوالدة بزيادة خطر اإلصابة بسرطان الثدي وغريه من ). 23، 21(بني األمريكيني املكسيكيني 

 ). 24(أ�واع السرطان 
 

 ليس فحسب من زاوية االعتالل وإجيازاً، تشري األدلة إىل وجوب مراعاة الوزن األمثل عند الوالدة وتوزيع الطول،  
والوفيات املباشرة بل أيضاً فيما يتعلق بالنتائج طويلة األجل من قبيل التعرض لإلصابة باألمراض املزمنة املرتبطة بالنظام الغذائي يف 

 .وقت الحق من العمر
 

 الطفولةمرحلة  4-2-2
والنمو .  عدم اكتساب وزن ويف عدم اكتساب طولمن املمكن أن ينعكس النمو املتخلف يف مرحلة ما بعد الوالدة يف  

ميكن أن يكو�ا كالمها عاملني يف اإلصابة فيما بعد ") اجتياز الكسور املئوية("املتخلف والزيادة املفرطة يف الوزن أو الطول 
لوغ عمر الطفل سنة الوزن املنخفض عند ب(وقد وصف ارتباط بني النمو املنخفض يف مرحلة ما بعد الوالدة . باألمراض املزمنة

وتبني أن ضغط الدم ). 25، 3(وتزايد خماطر اإلصابة بأمراض الشريان التاجي، بصرف النظر عن احلجم عند الوالدة ) واحدة
كما أن ). 26(يبلغ أعلى مستوى له بني من كان منوهم وهم أجنة متأخراً ومن كا�ت زيادة أوزاهنم يف مرحلة ما بعد الوالدة أكرب 

، يرتبط أيضاً بتزايد خماطر اإلصابة بأمراض )27(هو ا�عكاس للحرمان االجتماعي االقتصادي يف مرحلـة الطفولـة القِصر، و
وتزيد خماطر ). 34-28، 15، 10(الشريان التاجي والسكتة الدماغية، وخماطر اإلصابة، إىل حد ما، مبرض السكر 

رطان يف مواضع عديدة، من بينها الثدي والرحم والقولون، إذا أبدى اإلصابة بالسكتة الدماغية، وبالوفاة �تيجة لإلصابة بالس
 ).36، 35(األطفال األقصر زيادة متسارعة يف أطواهلم 

 
 الرضاعة الثديية 
توجد قرائن متزايدة على أن الرضاعة الثديية فيما بني الرضَّع املولودين بعد قضائهم يف الرحم املدة الطبيعية وكذلك   

كما ). 38، 37(دين قبل املوعد الطبيعي، ترتبط باخنفاض مستويات ضغط الدم إىل حد كبري يف مرحلة الطفولة الرضَّع املولو
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تبني أن استهالك األلبان الصناعية بدالً من لنب الثدي يف مرحلة الطفولة املبكرة يؤدي إىل زيادة متدد القلب ويعين اإلصابة بضغط 
) 22(ومع ذلك فإن الدراسات اليت أجريت بشأن اموعات األكرب سناً ). 37(عمر الدم الشريا�ي يف مرحلة الحقة من ال

وتوجد أدلة قوية بدرجة متزايدة تشري إىل أن اخنفاض خماطر . مل حتدد هذين االرتباطني) 39(والدراسة اهلولندية بشأن ااعة 
دة الرضاعة الثديية احلصرية وإن كان قد ال يتضح ذلك رمبا تكون مرتبطة ارتباطاً مباشراً بطول م) 43-40(اإلصابة بالبدا�ة 

ورمبا كان بعض التفاوت تفسره العوامل االجتماعية االقتصادية والعوامل املتعلقة ). 44(إال يف وقت الحق من مرحلة الطفولة 
 . بالتوعية النفاسية اليت تتداخل يف �تائج تلك الدراسات

 
ة من معظم مجيع الدراسات القائمة على مراقبة األطفال الذين يولدون بعد مدة وقد أشارت عموماً البيا�ات املستمد   

محل طبيعية، ولكن ليس من كل تلك الدراسات، إىل وجود تأثريات سلبية الستهالك األلبان الصناعية على عوامل اخلطورة 
 من التجارب اإلكلينيكية احملكومة سوى ، ولكن ال تتاح)وكذلك ضغط الدم(األخرى فيما يتعلق باإلصابة بأمراض أوعية القلب 

ومع ذلك فإن ثِقَل األدلة احلالية يشري إىل وجود تأثريات سلبية لأللبان الصناعية على ). 45(معلومات قليلة تؤيد هذه النتائج 
ا�وا يرضعون ألبا�اً خماطر اإلصابة بأمراض أوعية القلب؛ ويتسق هذا مع مالحظة زيادة الوفيات بني البالغني األكرب سناً الذين ك

مثل (وتبني أيضاً وجود ارتباط بني خماطر اإلصابة بأمراض مزمنة يف الطفولة املراهقة ). 47-45(صناعية وهم حديثو الوالدة 
وبني إرضاع األطفال ) النوع األول من مرض السكر، ومرض جتويف البطن، وبعض أ�واع سرطا�ات الطفولة، ومرض التهاب األمعاء

 ).48(دة بدائل لنب األم وقِصر مدة الرضاعة الثديية حديثي الوال
 

ولقد كان هناك قدر كبري من االهتمام بالتأثري احملتمل لإلرضاع الذي حيتوي على �سبة كوليسرتول عالية يف بداية    
بداية العمر قد فرضية أن الرضاعة اليت حتتوي على �سبة عالية من الكوليسرتول يف ) 49( وآخرون Reiserفقد ذكر . العمر

والبيا�ات املؤيدة هلذه الفرضية . تؤدي إىل تنظيم التمثيل الغذائي للكوليسرتول والربوتني الدهين يف املراحل الالحقة من العمر
واملستمدة من احليوا�ات حمدودة، ولكن فكرة الدمغ احملتمل للتمثيل الغذائي أدت إىل إجراء دراسات عديدة ارجتاعية وتوقعية 

يها التمثيل الغذائي للكوليسرتول والربوتني الدهين لدى األطفال حديثي الوالدة الذين كا�وا يتناولون لبناً بشرياً بالتمثيل قورن ف
وأشارت الدراسات اليت جرت على الفئران حديثة الوالدة أن وجود الكوليسرتول يف . الغذائي ملن كا�وا يتناولون ألبا�اً صناعية

بكرة من أعمار تلك الفئران رمبا كان حيدد منطاً للتمثيل الغذائي للربوتينات الدهنية ولكوليسرتول البالزما الغذاء يف املرحلة امل
بشأن النظم ) Mott, Lewis & McGill) 50إال أن الدراسة اليت أجراها . قد يكون مفيداً يف مرحلة الحقة من العمر

ومع ذلك، فقد اكتسبت مزيداً من االهتمام . ى العكس من حيث الفائدةالغذائية املتمايزة بني صغار القردة توفر دليال عل
مالحظة االستجابات املعدلة ملعدالت إ�تاج الكوليسرتول لدى البالغني، ومؤشرات تشبع الصفراء بالكوليسرتول، وإ�تاج الصفراء 
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 أن زيادة أضرار تصلب الشرايني املرتبطة بزيادة ولوحظ. لألمحاض، تبعاً ملا إذا كا�ت القردة تتناول لنب الثدي أو لبناً صناعياً
إال أ�ه مل يبلغ عن . مستويات الكوليسرتول الكلي يف البالزما كا�ت ترتبط بزيادة الكوليسرتول الغذائي يف املراحل األوىل من العمر

 . أي بيا�ات عن اعتالل ووفيات اإل�سان على املدى الطويل تؤيد هذه الفكرة
 

�سا�ية قصرية األجل تداخل فيها جزئياً التنوع يف �ظم الفطام بإطعام الطفل أغذية صلبة، وكذلك تباين والدراسات اإل  
وقد بات معروفاً اآلن أن تلك العناصر تؤثر على �شر . تكوين عناصر األمحاض الدهنية يف الغذاء يف مرحلة الطفولة املبكرة

 أشهر بالنسبة 4وسط �سبة الكوليسرتول الكلي يف البالزما عند بلوغ سن فقد بلغ مت). 51(أ�واع كوليسرتول الربوتني الدهين 
عشر لرت أو أكثر، بينما كا�ت �سب الكوليسرتول لدى / ملغ180لألطفال حديثي الوالدة الذين كا�وا يرضعون لنب الثدي يبلغ 

ويف دراسة أجراها . عشر لرت/ ملغ150األطفال حديثي الوالدة الذين كا�وا يرضعون ألبا�اً صناعية تبقى عادة دون مستوى 
Carlson, DeVoe & Barness) 52( ًأظهر األطفال حديثو الوالدة الذين كا�وا حيصلون على مزيج من زيوت مضافا ،

بينما . عشر لرت/ ملغ110وجود تركيز للكوليسرتول لديهم يبلغ يف املتوسط ) محض اللينوليك(إليها أساساً محض زيت الكتان 
عشر لرت لدى جمموعة منفصلة من األطفال حديثي الوالدة يف تلك الدارسة / ملغ133ط تركيز الكوليسرتول يبلغ كان متوس

وعالوة على ذلك، فإن األطفال حديثي الوالدة الذين كا�وا يرضعون لنب الثدي وألبا�اً . أُعطي هلا أساساً حامض األولييك
 أعلى من اموعة اليت 2- و أ1-تني الدهين عايل الكثافة واألبوبروتينين أغنية حبامض األولييك كا�ت �سب كوليسرتول الربو

وكا�ت �سبة كوليسرتول الربوتني الدهين منخفض الكثافة إىل جا�ب . كان غذاؤها تغلب عليه الزيوت الغنية حبامض اللينوليك
دهين عايل الكثافة هي األقل بني األطفال حديثي كوليسرتول الربوتني الدهين شديد اخنفاض الكثافة إىل كوليسرتول الربوتني ال
وباستخدام لنب صناعي مماثل يغلب عليه حامض . الوالدة الذين كا�وا يرضعون ألبا�اً صناعية يغلب عليها حامض األولييك

عشر لرت عندما يكون / ملغ149عن متوسط قيمة قدره ) Darmady, Fosbrooke & Lloyd) 53األولييك، أفاد 
ثم أعطي ملعظم . عشر لرت يف اموعة املوازية اليت كا�ت ترضع ثديياً/ ملغ196ل أربعة أشهر، باملقار�ة بنسبة عمر الطف

هؤالء األطفال حديثي الوالدة غذاء خمتلط غري حمكوم إىل جا�ب لنب األبقار، فلم تظهر أي فروق واضحة يف مستويات 
وتشري . شهراً، بغض النظر عن �وع ما كا�وا يطعمو�ه يف بداية حياهتم 12كوليسرتول البالزما عندما كا�ت أعمارهم تبلغ 

إىل أن جرعة احلامض الدهين احملددة تلعب دوراً مهيمناً يف حتديد الكوليسرتول الكلي ) 54(دراسة حمكومة أحدث عهداً 
ط باإلرضاع بلنب اإل�سان حصراً أثناء وأمهية الكوليسرتول الغذائي العايل املرتب. وكوليسرتول الربوتني الدهين منخفض الكثافة

وتشري قياسات تركيزات الربوتني الدهين يف السريوم و�شاط . األشهر األربعة األوىل من العمر مل يثبت وجود أثر سليب هلا
مستقبالت الربوتني الدهين منخفض الكثافة لدى األطفال حديثي الوالدة إىل أن احملتوى من األمحاض الدهنية، ال من 
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ويبدو أن تنظيم تركيب الكوليسرتول باطين النمو لدى األطفال . كوليسرتول، يف الغذاء هو الذي ينظم اتزان الكوليسرتولال
 ).56، 55(حديثي الوالدة مماثل لرتكيب ذلك الكوليسرتول لدى البالغني 

 
 الطفولة واملراهقة 4-2-3

يادة خماطر اإلصابة مبرض الشريان التاجي، بغض النظر لقد وصف ارتباط بني النمو املنخفض يف مرحلة الطفولة وز  
وهذه النتيجة، رغم استنادها إىل حبوث البلدان املتقدمة فقط حتى اآلن، فإهنا تضفي ). 25، 3(عن احلجم عند الوالدة 

فمعدالت النمو . ملرضمصداقية على األمهية اليت توىل حالياً لدور العوامل الالحقة مباشرة للوالدة يف تشكيل خماطر اإلصابة با
لدى األطفال حديثي الوالدة يف بنغالديش، الذين كا�ت تغذية معظمهم وهم يف الرحم تغذية �اقصة ثم رضعوا رضاعة ثديية، 

، ولكن النمو بعد ذلك البلدان حديثة العهد بالصناعةمماثلة ملعدالت منو األطفال حديثي الوالدة الذين رضعوا رضاعة ثديية يف 
 ).57( شهراً دالة إىل حد كبري على أوزاهنم عند الوالدة 12اً كما كا�ت أوزاهنم عند بلوغهم من العمر كان حمدود

 
، تبني أن مستويات ضغط الدم )26( سنة 12 و 11ويف دراسة بشأن أطفال جامايكا الذين ترتاوح أعمارهم بني   

ن زادت أوزاهنم زيادة أكرب عند بلوغ أعمارهم ما يرتاوح بني كا�ت األعلى لدى أولئك الذين كان منوهم وهم أجنة متأخراً والذي
فقد وصف املواليد اهلنود ذوو الوزن املنخفض عند ). 58(وتبين وجود �تائج مماثلة يف اهلند .  سنة11 سنوات و 7

النحفاء ـ "واليد الوالدة بأهنم يتصفون بضعف العضالت مع درجة عالية من االحتفاظ بالدهون، حبيث يطلق عليهم اسم امل
ويستمر هذا النمط طيلة فرتة ما بعد الوالدة، وهو يرتبط بتزايد الدهون املخزو�ة داخلياً يف أ�سجة اجلسم يف مرحلة ". البد�اء

ويف معظم الدراسات تبني أن االرتباط بني ). 61-59(الطفولة اليت ترتبط بأعلى خماطر اإلصابة بارتفاع ضغط الدم واملرض 
خفض عند الوالدة وضغط الدم املرتفع يكون قوياً على وجه اخلصوص إذا روعي فيه حجم اجلسم احلايل ـ أي مؤشر الوزن املن

 ).62(كتلـة اجلسم ـ مما يشري إىل أمهية زيادة الوزن بعد الوالدة 
 

بسرطان الثدي والقولون كما تبني أن الوزن النسيب يف مرحلة ما بعد البلوغ وزيادة الوزن يرتبطان بزيادة خماطر اإلصابة   
ومن الصعب حتديد ما إذا كان هناك تأثري مستقل للوزن يف مرحلة الطفولة، ). 36(والشرج والربوستاتا ومواضع أخرى 

وقد تبني وجود ارتباط كبري بني الوزن النسيب . حيث إن الوزن الزائد يف مرحلة الطفولة يستمر عادة يف مرحلة ما بعد البلوغ
فقد وجد ). 63(هقة واإلصابة بسرطان القولون يف دراسة ارجتاعية أجريت بشأن جمموعة من األفراد يف مرحلة املرا

Frankel, Gunnel & Peters) 64( يف متابعة ملسح أسبق أجراه ،Boyd Orr ،يف أواخر ثالثينات القرن العشرين 
اة بعد البلوغ مبرض السرطان بالنسبة لكال اجلنسني، بعد عالقة إجيابية كبرية بني جرعة الطاقة املستهلكة يف مرحلة الطفولة والوف
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وخلُص االستعراض الذي أجرته مؤخراً الوكالة الدولية لبحوث السرطان . مراعاة تأثريات الطبقة االجتماعية املصاحبة لذلك
وخماطر اإلصابة ) اءاملبكرة واملتأخرة على السو(يف ليون، بفر�سا، إىل وجود دليل واضح على عالقة بني بداية البدا�ة 

 ).65(بالسرطان 
 

، وهو ا�عكاس للحرمان االجتماعي )مبا يف ذلك مقاسات طول الساق يف مرحلة الطفولة(ويرتبط قِصر القامة   
االقتصادي يف مرحلة الطفولة، بزيادة خماطر اإلصابة مبرض الشريان التاجي والسكتة الدماغية، ومرض السكر إىل حد ما 

وقِصر القامة هذا، وحتديداً قِصر طول الساق، مؤشران حساسان على وجه اخلصوص للحرمان ). 28-34، 15، 10(
االجتماعي االقتصادي املبكر، ومن املرجح إىل حد كبري أن ارتباطهما باإلصابة باملرض فيما بعد هو ا�عكاس لوجود ارتباط 

 ).66، 27(بني �قص التغذية املبكرة وعبء األمراض املعدية 
فقد تبني أن ضعف تكون .  القامة ميثل جزئياً مؤشراً للوضع االجتماعي االقتصادي والتغذوي يف مرحلة الطفولةوطول  

اجلنني وضعف النمو أثناء الطفولة يرتبطان بزيادة خماطر اإلصابة بأمراض أوعية القلب بعد البلوغ، متاماً مثل مؤشرات الظروف 
وعلى العكس من ذلك، قد يكون استهالك جرعة عالية من السعرات يف مرحلة . فولةاالجتماعية غري املؤاتية يف مرحلة الط

ويرتبط الطول ارتباطاً عكسياً مع الوفيات ). 64(الطفولة مرتبطاً بزيادة خماطر اإلصابة بالسرطان يف مرحلة الحقة من العمر 
جي، والسكتة الدماغية، واألمراض التنفسية بني الرجال والنساء من جراء مجيع األسباب، مبا يف ذلك مرض الشريان التا

)67.( 
 

وقد استُخدم الطول أيضاً ككناية عن اجلرعة املعتادة من الطاقة يف مرحلة الطفولة، وهو ما يرتبط على وجه اخلصوص   
ستهلكة من إال أ�ه من الواضح أ�ه كناية ال تتسم بالكمال أل�ه عندما تكون اجلرعة امل. بكتلة اجلسم ومبستوى �شاط الطفل

، فإن العوامل الوراثية هي )يبدو أن الطاقة ال تكون هامة يف هذا الصدد إال يف األشهر الثالثة األوىل من العمر(الربوتني كافية 
وقد . وقد تبني أن الربوتني، السيما الربوتني احليوا�ي، له أثر ا�تقائي يف حتسني منو الطول). 36(اليت حتدد الطول بعد البلوغ 

 إىل أن البدا�ة يف مرحلة الطفولة ترتبط باستهالك جرعة زائدة عن احلاجة من الربوتني، وأن األطفال ذوي الوزن الزائد أو أُشري
وتبني أن الطول يرتبط بالوفاة �تيجة لإلصابة بالسرطان يف . البد�اء تكون أطواهلم، بالطبع، ضمن الكسور املئوية العليا للطول

وتزيد خماطر اإلصابة بالسكتة الدماغية بالنمو املتسارع ). 36(ن بينها الثدي، والرحم، والقولون مواضع عديدة من اجلسم، م
وحيث إن النمو املتسارع قد تبني أ�ه مرتبط باإلصابة بارتفاع ضغط الدم بعد البلوغ، فقد ). 35(يف الطول أثناء الطفولة 

 ). ي االقتصادي املتد�يإىل جا�ب االرتباط بالوضع االجتماع(تكون هذه هي اآللية 
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-68(ويشيع ضغط الدم املرتفع بدرجة أعلى ليس فحسب لدى البالغني ذوي الوضع االجتماعي االقتصادي املتد�ي   
، بل أيضاً لدى األطفال الذين ينتمون إىل خلفيات اجتماعية اقتصادية متد�ية، وإن كا�ت تلك اخللفيات ال ترتبط دائماً )74

وقد تبني أن ضغط الدم يرتك أثراً من مرحلة الطفولة للتنبؤ باإلصابة ). 10( مرحلة الحقة من العمر بضغط الدم األعلى يف
بارتفاع ضغط الدم بعد البلوغ، ولكن مع مالحظة وجود تأثري أقوى له يف السنوات املتقدمة من مرحلة الطفولة ويف مرحلة 

 ).75(املراهقة 
 

يسبب تغيريات يف األجهزة وتغيريات تشرحيية ) املرتبط بعوامل خطر أخرى(وارتفاع ضغط الدم يف مرحلة الطفولة   
ترتبط مبخاطر اإلصابة بأمراض القلب، ومن بني ذلك حدوث اخنفاض يف مرو�ة الشرايني، وزيادة حجم وكتلة البطني، وحدوث 

بني ضغط الدم املرتفع لدى األطفال ويوجد ارتباط قوي ). 77، 76، 10(زيادة دينامية يف إ�تاج القلب ومقاومته اخلارجيـة 
) السيما الكوليسرتول منخفض الكثافة(والبدا�ة، السيما البدا�ة املركزية، ويتجمع ويتضح أثره بكون دهنيات السريوم سلبية 

وقد تكون هناك بعض الفروق العرقية، وإن كا�ت تفسرها فيما يبدو ). 79، 78، 76(وعدم القدرة على حتمل الغلوكوز 
وقد حددت متابعة ارجتاعية للوفيات ملسح لغذاء وصحة األسرة يف اململكة املتحدة .  فروق يف مؤشر كتلة اجلسمغالباً

ارتباطات هامة بني اجلرعة املستهلكة يف مرحلة الطفولة من الطاقة والوفاة �تيجة لإلصابة مبرض السرطان ) 1937-1939(
)64.( 

 
طفال واملراهقني حيدثان مع خلفية اتباع أساليب حياة غري صحية، من بينها ووجود وتأثري ضغط الدم املرتفع لدى األ  

استهالك جرعات مفرطة من الدهون الكلية والدهون املشبعة والكوليسرتول وامللح، واستهالك جرعات غري كافية من 
وفيما يتعلق ). 10(يفزيون البوتاسيوم، واخنفاض النشاط البد�ي، الذي غالباً ما يقرتن بارتفاع مستويات مشاهدة التل

 ).80، 76(باملراهقني، يسهم تعاطي الكحوليات والتبغ بصفة اعتيادية يف زيادة ضغط الدم 
 

 �شوء عوامل اخلطر أثناء هذه )1(: وتوجد ثالثة جوا�ب هامة من جوا�ب املراهقة تؤثر على األمراض املزمنة، هي  
 اكتساب عادات صحية أو غري صحية تبقى عادة )3(و، فيما يتعلق بالوقاية،  تأثريات عوامل اخلطر طيلة العمر؛ )2(الفرتة؛ 

وفيما يتعلق باألطفال األكرب سناً . طيلة العمر، ومن ذلك مثال عدم ممارسة النشاط البد�ي بسبب مشاهدة التليفزيون
وامل خطر أخرى يف مرحلة الحقة واملراهقني، يساهم تعاطي الكحوليات والتبغ بصفة اعتيادية يف زيادة ضغط الدم و�شوء ع

 .من العمر، يؤثر معظمها على اإل�سان فيما بعد البلوغ
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وحيدث جتمع متغريات عوامل اخلطر يف مرحلة الطفولة واملراهقة، ويرتبط بتصلب الشرايني يف مرحلة الشباب ومن ثم   
ة املرتبطة فسيولوجيوصف بأ�ه جتمع االختالالت الوهذا التجمع ). 82، 81(يرتبط باإلصابة بأمراض أوعية القلب فيما بعد 

مبقاومة اإل�سولني، مبا يف ذلك فرط اإل�سولني، وضعف القدرة على حتمل الغلوكوز، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع �سبة 
ومن ". ×تالزمة امل"ـ أو ما يسمى ) 84، 83(ترايغيليسرييد البالزما، واخنفاض كوليسرتول الربوتينات الدهنية عالية الكثافة 

املعروف أن ارتفاع كوليسرتول السريوم يف كل من منتصف العمر ويف مرحلة مبكرة من العمر يرتبط بزيادة خماطر اإلصابة 
فقد أظهرت دراسة جامعة جو�ز هوبكنز بشأن السالئف أن مستويات كوليسرتول السريوم لدى املراهقني . باملرض فيما بعد

بط ارتباطاً قوياً مبخاطر وفاهتم الحقاً أو اعتالهلم الحقاً �تيجة لإلصابة بأمراض أوعية القلب والشباب من البيض كا�ت ترت
)85.( 

 
ومع أن خماطر البدا�ة ال تزيد فيما يبدو لدى البالغني الذين كان وزهنم زائداً عندما كا�وا يبلغون من العمر سنة واحدة   

وأُفيد يف الصني أيضاً عن وجود ). 86(ك، بغض النظـر عـن وزن الوالدين وثالث سنوات، تزيد هذه املخاطر باطراد بعد ذل
 مرة؛ وعلى 2.8تأثري للبدا�ة، حيث كا�ت احتماالت أن يصبح األطفال ذوو الوزن الزائد مراهقني ذوي وزن زائد أكرب مبقدار 

 ة مر3.6وزن كمراهقني أكرب مبقدار العكس من ذلك، كا�ت احتماالت أن يبقى األطفال الذين يقل وزهنم عما جيب �اقصي ال
ووجدت الدراسة أن البدا�ة والوزن الزائد لدى الوالدين، ومؤشر كتلة اجلسم األولية للطفل، وجرعة الدهون الغذائية ). 87(

ت على غري أ�ه وجد، يف دراسة توقعية أُجري. املستهلكة، ودخل األسرة، هي كلها أمور تساعد على التنبؤ بالتأثري وبالتغريات
جمموعة من األشخاص يف اململكة املتحدة، أثر ضئيل للوزن الزائد يف مرحلة الطفولة فيما يتعلق بالبدا�ة يف مرحلة البلوغ وذلك 

وجيد املؤلفون أيضاً أن ). 88(عند استخدام مقياس للنسبة املئوية لدهون اجلسم بالنسبة للعمر مستقل عن تكوين اجلسم 
اء يف سن الثالثة عشرة هم وحدهم الذين كان خطر إصابتهم بالبدا�ة وهم بالغون أكرب، ومل تكن هناك األطفال الذين كا�وا بد�

ومما يثري االهتمام أن املؤلفني وجدوا . خطورة زائدة على صحتهم وهم بالغون �تيجة لوزهنم الزائد يف مرحلة الطفولة أو املراهقة
أصبحوا بد�اء وهم بالغون كلما زاد فيما بعد خطر أن يتعرضوا لإلصابة أ�ه فيما يتعلق بأشد األطفال حنافة أهنم كلما 

 .باألمراض املزمنة
 

واملدعاة احلقيقية للقلق بشأن هذه املظاهر املبكرة لألمراض املزمنة، إىل جا�ب حدوثها يف مرحلة من العمر أبكر   
 على اجلا�ب األكثر إجيابية، فهناك دليل على إمكا�ية أما. فأبكر، هو أهنا ما أن حتدث حتى ترتك أثراً لدى الفرد طيلة عمره

إال أن الوزن الزائد والبدا�ة من الصعب، كما هو معروف، تصحيحهما بعد أن يرتسخا، وهناك خماطر . تصحيح تلك املظاهر
هرت حتليالت فقد أظ). 89(مثبتة الستمرار الوزن الذي يكون زائداً أثناء مرحلة الطفولة حتى مرحلة البلوغ وما بعدها 
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أ�ه كلما كا�ت زيادة الوزن يف مرحلة الطفولة ومرحلة املراهقة حتدث متأخرة كلما زادت احتماالت ) 91، 90(أُجريت مؤخراً 
من األطفال ذوي الوزن الزائد يوجد لديهم عامل خطر إضايف واحد على األقل لإلصابة بأمراض % 60وأكثر من . استمرارها

% 20تفاع ضغط الدم، أو فرط الدهنيات يف الدم، أو فرط اإل�سولني يف الدم، ويوجد لدى أكثر من أوعية القلب، من قبيل ار
 ).89(منهم عامالن أو أكثر من عوامل اخلطر 

 
 العادات اليت تؤدي إىل اإلصابة باألمراض غري املعدية أثناء املراهقة 
نظام الغذائي املتبع يف املرحلة املبكرة من العمر على يبدو من املرجح بدرجة متزايدة وجود تأثريات واسعة النطاق لل  

تؤيد بقوة التحول الذي حدث مؤخراً عن حتديد "وهذه املالحظات ). 45(يف فسيولوجيته ومدركاته وتكوين اجلسم فيما بعد 
 ).45(" االحتياجات التغذوية للوقاية من أعراض النقص احلادة حنو الوقاية طويلة األجل من االعتالل والوفاة

 
فزيادة الوزن عند الوالدة تزيد خماطر اإلصابة بالبدا�ة فيما بعد، ولكن األطفال ذوي الوزن املنخفض عند الوالدة   

 مل حتدث سوى زيادات متواضعة يف الوزن البلدان حديثة العهد بالصناعةويف ). 92، 89(يظلون صغريي احلجم بعد البلوغ 
 ).89(يات البدا�ة املوصوفة سابقاً البد وأهنا تعكس التغريات البيئية عند الوالدة ومن ثم فإن تزايد مستو

 
موجهة إىل حد كبري إىل سوق املراهقني، مما جيعل اخليارات الصحية أصعب " املساعدة على البدا�ة"ويبدو أن البيئة   

زاء كبرية من يومه جالساً يف ويف الوقت ذاته، تغريت أمناط التمرينات الرياضية وأصبح اإل�سان يقضي أج. بكثري هكذا
وارتفاع ضغط الدم، وحدوث خلل يف القدرة على حتمل الغلوكوز، . املدرسة أو يف املصنع أو أمام التليفزيون أو احلاسوب

واختالل الدهون لدى األطفال واملراهقني، هي أمور ترتبط باتباع أساليب حياة غري صحية، من قبيل تناول أغذية حتتوي على 
، والكوليسرتول وامللح، وعدم استهالك جرعة كافية من األلياف والبوتاسيوم، )السيما املشبعة(فرطة من الدهون جرعات م

وقد تبني أن ا�عدام النشاط البد�ي والتدخني ينبئان على ). 10(وعدم ممارسة مترينات رياضية، وزيادة مشاهدة التليفزيون 
 . الدماغية يف مرحلة الحقة من العمرحدة باإلصابة مبرض الشريان التاجي وبالسكتة

 
ومن املعرتف به بدرجة متزايدة أن أساليب احلياة غري الصحية ال تظهر فحسب بعد البلوغ بل تكون وراء اإلصابة   

املبكرة بالبدا�ة، واختالل الدهون يف اجلسم، وارتفاع ضغط الدم، واختالل القدرة على حتمل الغلوكوز وما يرتبط بذلك من 
ويف بلدان كثرية، رمبا كا�ت الواليات املتحدة هي أبرز مثال هلا، حدثت على مدى السنوات . ر اإلصابة باألمراضخماط

الثالثني املاضية تغريات يف أمناط أكل األسرة، من بينها زيادة استهالك األغذية اجلاهزة، والوجبات املعدة سلفاً، واملشروبات 
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ار النشاط البد�ي اخنفاضاً كبرياً يف املنزل ويف املدرسة، وكذلك �تيجة لتزايد استخدام ويف الوقت ذاته، اخنفض مقد. الغازية
 . النقل اآليل

 
 ما بعد البلوغ 4-2-4

 مدى استمرار أمهية عوامل اخلطر بالنسبة )1(: لقد حدد أن املسائل اهلامة الثالث املتعلقة مبرحلة ما بعد البلوغ هي
 ما هو دور )3( مدى الفارق الذي يحدثه تعديل عوامل اخلطر هذه بالنسبة لنشوء األمراض؛ )2(لإلصابة باألمراض املزمنة؛ 

احلد من عوامل اخلطر وتعديلها يف الوقاية الثا�وية ويف عالج املصابني باملرض؟ واستعراض األدلة يف إطار هنج مسار العمر يربز 
ة اليت يظهر فيها معظم األمراض املزمنة، وكذلك باعتبار أهنا متثل وقتاً  ما بعد البلوغ العمرية، باعتبار أهنا الفرتةأمهية مرحل

 ).93(هاماً للخفض الوقائي لعوامل اخلطر ولزيادة العالج الفعال 
 

واالرتباطات اليت تأكدت بأقصى درجة من القوة بني اإلصابة بأمراض أوعية القلب أو السكر والعوامل اليت تكون   
، من قبيل "يف مرحلة ما بعد البلوغ"ي االرتباطات بني تلك األمراض وعوامل اخلطر املعروفة الرئيسية موجودة طيلة العمر ه

والعوامل ). 94(تعاطي التبغ، والبدا�ة، وا�عدام النشاط البد�ي، والكوليسرتول، وارتفاع ضغط الدم، واستهالك الكحوليات 
ارتفاع ضغط الدم : لشريان التاجي، والسكتة الدماغية، والسكر هياليت تأكد أهنا تؤدي إىل زيادة خماطر اإلصابة مبرض ا
بالنسبـة ملرض الشريان ) الغذائي(؛ وارتفاع الكوليسرتول )96، 95(بالنسبة ملرض الشريان التاجي أو السكتة الدماغية 

 ومتسقة، وإن كان مل واالرتباطات األخرى قوية). 99(، وتعاطي التبغ بالنسبة ملرض الشريان التاجي )98، 97(التاجي 
البدا�ة وا�عدام النشاط البد�ي بالنسبة ملرض الشريان التاجي، ): 10(يظهر بالضرورة أن من املمكن أن ينعكس مسارها 

؛ وتناول املشروبات الكحولية بإفراط بالنسبة ملرض الشريان التاجي والسكتة )102-100(والسكر، والسكتة الدماغية 
ظم الدراسات مصدرها البلدان املتقدمة، ولكن بدأ ظهور أدلة مسا�دة من بلدان �امية، منها ومع). 103، 99(الدماغية 

 104(اهلند مثال.( 
 

ويف البلدان املتقدمة، يرتبط الوضع االجتماعي االقتصادي املنخفض بارتفاع خماطر اإلصابة بأمراض أوعية القلب   
 اليت تتسم بالوفرة، يبدو أن هناك شيوعاً أولياً ألمراض عهد بالصناعةالبلدان حديثة الوكما هو احلال يف ). 105(والسكر 

ومن املفرتض أن املرض ). 98(أوعية القلب بني الفئات االجتماعية االقتصادية األعلى، مثلما تبني على سبيل املثال يف الصني 
ة على أن هذا حيدث بالفعل، السيما بني ويوجد قدر من األدل). 10(سينتقل تدرجيياً إىل قطاعات اتمع األكثر حرما�اً 
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، وكذلك يف البلدان اليت تشهد )107(وجنوب أفريقيا ) 106(النساء املنتميات إىل فئات الدخل املنخفض، مثال يف الربازيل 
 ). 108(حتوالً اقتصادياً مثل املغرب 

 
وهي تشمل دور ارتفاع . لعواملويعرتف، بصفة مستمرة، بوجود عوامل خطر أخرى، أو يشار إىل وجود تلك ا  

ومن منظور العلوم االجتماعية، ). 109(مستويات اهلوموسيستني، والعامل املتصل به وهو اخنفاض الفوالت، ودور احلديد 
إىل أن املستوى االجتماعي االقتصادي أقل أمهية من وجود قدر من االستقرار يف البيئة املادية ) Losier) 110أشار 

بعبارة أخرى، يبدو أن أهم حمدد من حمددات الصحة هو فهم الفرد لبيئته، املقرتن بالسيطرة على مسار و. واالجتماعية
، بني آخرين، أثر الضغط البيئي واتمعي والفردي األوسع على �شوء اإلصابة )Marmot) 111وقد أظهر . عمره

 .باألمراض املزمنة
 

 الشيوخ وكبار السن 4-2-5
 يظهر معظم )1(: فيما يتعلق باألمراض املزمنة يف اجلزء األخري من دورة العمر هي ما يليمثة ثالثة جوا�ب هامة 

 توجد فائدة مطلقة بالنسبة لألفراد والسكان متقدمي العمر يف تغيري )2(األمراض املزمنة يف هذه املرحلة املتأخرة من العمر؛ 
 احلاجة إىل )3(التمرينات الرياضية واتباع �ظم غذائية صحية؛ عوامل اخلطر واتباع سلوكيات تُحسن الصحة من قبيل ممارسة 

وإىل جا�ب التحوالت . حتسني الصحة إىل أقصى حد عن طريق جتنب العجز الذي ميكن الوقاية منه أو تأخري ذلك العجز
ولئك الذين يبلغون من العمر فمع أن املسنني يعرفون حالياً بأهنم أ. اتمعية واملتعلقة باألمراض، حدث حتول دميغرايف رئيسي

، فإن هذا التعريف للمسنني له معنى خيتلف كثرياً عن معناه يف منتصف القرن املاضي، عندما كان )112( سنة فأكثر 60
غري . البلدان حديثة العهد بالصناعة سنة فأكثر يتجاوزون يف الغالب متوسط العمر املتوقع، السيما يف 60البالغون من العمر 

 .ر بنا أن �تذكر أن غالبية املسنني ستكون، يف الواقع، موجودة يف العامل الناميأ�ه جيد
 

ومعظم األمراض املزمنة موجودة يف هذه املرحلة العمرية ـ �تيجة للتفاعالت بني عمليات أمراض متعددة فضال عن   
ذه الفرتة، وكذلك النوع الثا�ي ويبلغ مرض أوعية القلب ذروته يف ه). 114، 113(حدوث خسائر يف وظائف فسيولوجية 
ويالحظ العبء الرئيسي لألمراض املزمنة يف هذه املرحلة العمرية، ولذلك يلزم . من مرض السكر وبعض أ�واع السرطان

 .التصدي له
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 تغيري سلوكيات املسنني 
 متأخرة معينة وأ�ه لن يف سبعينات القرن العشرين كان من املعتقد أن املخاطر تزيد بدرجة كبرية بعد مراحل عمرية  

وذلك لعدم وجود ) 115( سنة 80تكون هناك جدوى من تغيري العادات، من قبيل العادات الغذائية، بعد بلوغ عمر اإل�سان 
وكان . دليل خاص بعلم األوبئة على أن تغيري العادات من شأ�ه أن يؤثر على الوفاة أو حتى على األحوال الصحية بني املسنني

ثم ". الشيوخةمرحلة "أن تكون هلم بعض السلوكيات غري الصحية رد أهنم بلغوا " من حقهم"يضاً بأن الناس هناك إحساس أ
كا�ت هناك مرحلة تدخل أ�شط، عندما شجع كبار السن على تغيري �ظمهم الغذائية بطرائق كا�ت من األرجح مفرطة يف 

ألخرية شجع كبار السن على تناول غذاء صحي ـ كبري ومتنوع قدر ويف اآلو�ة ا. صرامتها توخياً لتحقيق الفائدة املرجوة
 Liuوقد أفاد ). 116، 113(اإلمكان مع احلفاظ على أوزاهنم، وشجعوا بصفة خاصة على مواصلة التمرينات الرياضية 

اً بني النسـاء تقريب% 30عن خماطرة ملحوظة لإلصابة مبرض تصلب الشرايني بني املسنات كا�ت تقل بنسبة ) 117(وآخرون 
 حصص من الفواكه واخلضروات يومياً عن تلك املخاطرة بني النساء الالئي كن 10 و 5الالئي كن يتناولـن ما يرتاوح بيـن 
ويبدو أ�ه، بالنظر إىل أن املرضى املسنني يكون خطر إصابتهم بأمراض .  حصص يوميا5ًيتناولن ما يرتاوح بني حصتني و 

 ). 118(ألرجح أن يستفيدوا من تعديل عوامل اخلطر أوعية القلب أعلى، فمن ا
 

ومع أن هذه الفئة العمرية �الت اهتماماً ضئيال �سبياً فيما يتعلق بالوقاية األولية، فإن التسارع يف التد�ي الناجم عن 
لتدخالت الرامية إىل وغالباً ما ستؤدي ا). 119(العوامل اخلارجية يعتقد عموماً أن من املمكن أن ينعكس مساره يف أي عمر 

 .الشيوخةمسا�دة الفرد وهتيئة بيئات أصح إىل زيادة االستقالل يف مرحلة 
 
 التفاعالت بني العوامل املبكرة والالحقة طيلة مسار العمر  4-3

لقد تبني أن الوزن املنخفض عند الوالدة، الذي تعقبه بدا�ة بعد مرحلة البلوغ، ميثل خطورة مرتفعة بوجه خاص 
كما تبني أن اإلصابة باختالل يف ). 18(، ولإلصابة كذلك مبرض السكر )121، 120(ة مبرض الشريان التاجي لإلصاب

القدرة على حتمل الغلوكوز أعلى بني أولئك الذين كان وزهنم عند الوالدة منخفضاً ولكنهم أصبحوا بعد ذلك بد�اء وهم بالغون 
وجود خطر متزايد ) 120، 61-59، 25، 13، 12(راً وقد أظهر عدد من الدراسات اليت أجريت مؤخ). 18(

وعلى . لإلصابة باملرض يف مرحلة ما بعد البلوغ عندما تعقب تأخر النمو داخل الرحم زيادة سريعة بعد ذلك يف الوزن والطول
ة العكس من ذلك، يوجد أيضاً دليل متسق بدرجة معقولة على ارتفاع خطر اإلصابة مبرض الشريان التاجي، والسكت

ويلزم إجراء مزيد من البحوث لتحديد النمو األمثل ). 123، 122(الدماغية، ورمبا بداية السكر لدى البالغني األقصر قامة 

50 



 

وقد تُفيد دراسة مرجعية متعددة املراكز جتريها منظمة . يف مرحلة الطفولة املبكرة من حيث الوقاية من األمراض املزمنة
 .يف توليد املعلومات اليت تشتد احلاجة إليها بشأن هذه املسألة) 124(و الصحة العاملية حالياً بشأن النم

 
 جتمع عوامل اخلطر 4-3-1

يالحظ وجود اختالل يف القدرة على حتمل الغلوكوز ووجود �سبة سيئة من الدهون منذ مرحلة الطفولة واملراهقة، 
، 125، 78، 76(قوياً بالبدا�ة، السيما البدا�ة املركزية حيث يظهران عادة إىل جا�ب ضغط الدم املرتفع ويرتبطان ارتباطاً 

ومييل أيضاً ضغط الدم املرتفع واختالل القدرة على حتمل الغلوكوز واختالل �سبة الدهون يف الدم إىل التجمع لدى ). 126
لنظم اليت تتسم باستهالك األطفال واملراهقني الذين يتبعون أساليب حياة و�ظماً غذائية غري صحية، من قبيل تلك األساليب وا

ويؤدي ا�عدام . جرعات مفرطة من الدهون املشبعة والكوليسرتول وامللح، وعدم استهالك جرعة كافية من األلياف الغذائية
وفيما يتعلق باألطفال واملراهقني األكرب سناً، ). 10(ممارسة التمرينات الرياضية وزيادة مشاهدة التليفزيون إىل زيادة اخلطر 

 أيضاً تعاطي الكحوليات والتبغ بصفة اعتيادية يف زيادة ضغط الدم ويف �شوء عوامل خطر أخرى يف مرحلة ما بعد البلوغ يسهم
وميثل هذا التجمع فرصة ملعاجلة أكثر من عامل واحد من . وتواصل كثرة من �فس العوامل تأثريها طيلة مسار العمر. املبكرة

 ). 127(لوكيات املرتبطة بالصحة ظاهرة موصوفة وصفاً جيداً كما أن جتمع الس. عوامل اخلطر معاً
 

ال التأثريات املتوارثة بني األجي 4-3-2
إن صغار الفتيات الالئي يكون منوهن هزيال يصبحن �ساء متقزمات ومن األرجح أن يلدن أطفاالً �اقصي الوزن عند  

وحجم األم ). 128(قزمني يف مرحلة ما بعد البلوغ، وهكذا دواليك الوالدة من احملتمل أيضاً أن يواصلوا الدورة بأن يكو�وا مت
عند الوالدة مؤشر هام حلجم الطفل عند الوالدة بعد مراعاة عامل السن عند احلمل، وجنس الطفل، والوضع االجتماعي 

قل فيما بني األجيال وهناك دالئل واضحة على وجود عوامل تنت). 129(االقتصادي، وسـن األم وطوهلا ووزهنـا قبـل احلمـل 
فاخنفاض وزن . وتلعب دوراً يف البدا�ة، من قبيل بدا�ة الوالدين، واإلصابة مبرض السكر يف أثناء احلمل، ووزن األم عند الوالدة

األم عند الوالدة يرتبط بارتفاع مستويات ضغط الدم يف ذريتها، بصرف النظر عن العالقة بني وزن الذرية عند الوالدة وضغط 
 ومن ذلك مثال التدخني ،وميكن أيضاً أن يكون ألساليب احلياة غري الصحية تأثري مباشر على صحة اجليل التايل). 7 (الدم

 ). 130، 9(أثناء احلمل 
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 التفاعالت بني اجلينات واملغذيات والتعرض الوراثي لإلصابة باألمراض  4-4
 على أداء اجلينات وأهنما شكال اجلينوم البشري على مدى توجد أدلة وفرية على أن املغذيات والنشاط البد�ي يؤثران 

واجلينات حتدد فرص الصحة والتعرض لإلصابة باألمراض، بينما حتدد العوامل البيئية . عدة ماليني من سنوات تطور اإل�سان
ية، قد يؤدي هذا الضغط ويف ضوء تغري األحوال االجتماعية االقتصادية يف البلدان النام. األفراد املعرضني لإلصابة باملرض

ويتزايد . والتفاعالت بني اجلينات واملغذيات تشمل البيئة أيضاً. املضاف إىل كسر القابلية الوراثية لإلصابة باألمراض املزمنة
 حتسن فهم ديناميات العالقات بني االثنتني ولكن مازال هناك شوط طويل جيب قطعه يف هذا اال، وأيضاً فيما يتعلق جبوا�ب

وتتواصل الدراسات بشأن دور املغذيات يف أداء اجلينات؛ فعلى سبيل . أخرى، من قبيل الوقاية من املرض والسيطرة عليه
 يف  (mRNA) لنسبة احلمض النووي الضلعي3املثال، حياول الباحثون حالياً فهم سبب خفض األمحاض الدهنية أوميغا ـ 

بة بتصلب الشرايني والتهاب املفاصل وغري ذلك من أمراض املناعة الذاتية، بينما اإل�رتلوكني وهي �سبة تكون مرتفعة عند اإلصا
وتبني دراسات بشأن التباين الوراثي لالستجابة الغذائية أن أ�واعاً حمددة ). 131 (6ال حتقق ذلك األمحاض الدهنية أوميغا ـ 

ف باحلاجة إىل �ظم غذائية موجهة لألفراد وللفئات واعتُر. من اجلينات تؤدي إىل رفع مستويات الكوليسرتول أكثر من غريها
 .  باألمراض املزمنة وذلك كجزء من هنج كلي للوقاية على مستوى السكانةالفرعية منعاً لإلصاب

 
. غري أن اآلثار العملية املرتتبة على هذه املسألة بالنسبة للسياسة املتعلقة بالصحة العامة قد بدأت فحسب معاجلتها 

ملثال، كشفت دراسة أجريت مؤخراً بشأن العالقة بني الفوالت ومرض أوعية القلب أن تشوهاً مألوفاً وحيداً يف فعلى سبيل ا
يف %) 20(اجلينات يقلل من �شاط أ�زيم يلعب دوراً يف التمثيل الغذائي للفوالت هو تشوه يرتبط به حدوث زيادة معتدلة 

 ).132(مرض القلب اإلسكيمي وجتلط الدم يف األوردة العميقة هوموسيستني السريوم وارتفاع خطر اإلصابة بكل من 
 

ومع أن البشر �شأوا قادرين على أن يتغذوا على طائفة متنوعة من األغذية وأن يتكيفوا معها، فقد حدثت تكيفات   
لنظام الغذائي ورمبا يشري فهم جوا�ب تطور ا. لنظام الغذائي، وظهرت حدود معينة يف هذا الصددلوراثية معينة بالنسبة 

إال أن . وتكوينه إىل ضرورة اتباع �ظام غذائي يتسق مع النظام الغذائي الذي خلقت جيناتنا وهي مربجمة على االستجابة له
النظام الغذائي يف الزمن األول يفرتض أ�ه هو الذي أعطى ميزة تطورية للتناسل يف مطلع احلياة، ورمبا يكون لذلك أقل داللة على 

وبالنظر إىل . ملتعلق بالطعام الصحي، من حيث الصحة طول العمر والوقاية من األمراض املزمنة بعد أن حتقق التناسلالتوجيه ا
وجود تباينات وراثية بني األفراد، فإن التغريات يف أمناط النظم الغذائية خيتلف تأثريها على سكان ذوي خصائص وراثية 

ومع أن املشورة الغذائية املوجهة . نشوئية املتماثلة لديهم أ�واع من اجلينات أكثر متاثالمتغايرة، بينما جند السكان ذوي اخللفية ال
إىل السكان املعرضني أو اموعات الفرعية املعرضة أو األفراد املعرضني هي أمر مرغوب، فإهنا ليست ممكنة عملياً يف الوقت 
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فمعظم هذه األمراض متعددة األصول بطبيعتها . لبحث يف هذا التقريراحلاضر فيما يتعلق باألمراض املزمنة اهلامة املتناولة با
 . وتشري سرعة تصاعد معدالت اإلصابة هبا إىل أمهية التغيري البيئي بدالً من التغيري يف القابلية الوراثية لإلصابة بتلك األمراض

 
 التدخل طيلة العمر  4-5

ة تطبيق هنج مسار العمر على الوقاية من األمراض املزمنة والسيطرة يوجد كم هائل من األدلة العلمية اليت تُربز أمهي  
ولكن من املمكن أن �قول ما يلي ا�طالقاً من . إال أن الصورة ليست كاملة بعد، وتكون األدلة متناقضة يف بعض األحيان. عليها

 :األدلة املتوافرة
 

ي سلوكيات حمفوفة قطعاً مبخاطر اإلصابة باألمراض اتباع �ظم غذائية غري صحية وا�عدام النشاط البد�ي والتدخني ه •
 .املزمنة

ثبت مبا ال يدع أي جمال للشك أن عوامل اخلطر البيولوجية املتمثلة يف ارتفاع ضغط الدم والبدا�ة وكثرة الدهون يف الدم  •
 .متثل عوامل خطر لإلصابة مبرض الشريان التاجي والسكتة الدماغية والسكر

 .د�ي يؤثران يف أداء اجلينات وقد حيددان القابلية لإلصابة باألمراض املزمنةاملغذيات والنشاط الب •

عوامل اخلطر البيولوجية والسلوكية الرئيسية تنشأ وتؤدي دورها يف مرحلة مبكرة من العمر، ويستمر وجود تأثري سليب هلا  •
 .طيلة مسار العمر

 . على صحة اجليل الالحقعوامل اخلطر البيولوجية الرئيسية ميكن أن تستمر يف التأثري •

 .وجود بيئة تغذوية كافية ومالئمة بعد الوالدة أمر هام •

اجتاهات شيوع عوامل خطر كثرية هي اجتاهات تصاعدية عاملياً، السيما االجتاهات املتعلقة بالبدا�ة وا�عدام النشاط  •
 . البد�ي، واملتعلقة، يف البلدان النامية على وجه اخلصوص، بالتدخني

الت خمتارة تتسم بالفعالية ولكنها جيب أن متتد إىل ما يتجاوز عوامل اخلطر الفردية وأن تستمر طيلة مسار هناك تدخ •
 . العمر

 .تتيح بعض التدخالت الوقائية يف مرحلة مبكرة من مسار العمر فوائد متتد طيلة العمر •

من هم أكرب سناً إىل خفض خماطر الوفاة سيؤدي حتسني النظم الغذائية وزيادة مستويات النشاط البد�ي بني البالغني و •
 .والعجز �تيجة لإلصابة باألمراض املزمنة

الوقاية الثا�وية اليت تتحقق من خالل النظام الغذائي والنشاط البد�ي متثل اسرتاتيجية مكملة فيما يتعلق بتأخري تقدم  •
 .هبذه األمراضاألمراض املزمنة املوجودة ويف احلد من عبء الوفاة واملرض �تيجة لإلصابة 
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وإىل جا�ب الوقاية من األمراض املزمنة، من . ويتضح مما سلف أن عوامل اخلطر جيب التصدي هلا طيلة مسار العمر  

ويتمثل اهلدف من التدخالت الوقائية . الواضح وجود أسباب أخرى كثرية تدعو إىل حتسني �وعية حياة الناس طيلة عمرهم
فحدوث تغيريات صغرية يف عوامل اخلطر لدى الغالبية املعرضة خلطر . أمجعني يف اجتاه أصحاألولية يف حتريك حالة السكان 

وعن طريق الوقاية من . معتدل ميكن أن يكون له تأثري هائل من حيث خطر الوفاة والعجز اللذين ميكن عزومها إىل السكان
ط الدم وكوليسرتول الدم وما إىل ذلك إىل املرض بني أعداد كبرية من السكان، ميكن أن تؤدي ختفيضات صغرية يف ضغ

فعلى سبيل املثال، تبني أن حتسني أساليب احلياة ميكن أن يقلل خطر اإلصابة مبرض . اخنفاض هائل يف التكاليف الصحية
وأظهرت دراسات أخرى بشأن السكان أن ما يصل ). 134، 133( سنوات 4خالل % 58السكر بنسبة مذهلة قدرها 

من حاالت اإلصابة بالنوع الثا�ي من مرض السكر، % 90ت اإلصابة مبرض الشريان التاجي، وما يصل إىل من حاال% 80إىل 
ميكن جتنبهما من خالل تغيري عوامل أساليب احلياة، وأن حوايل ثلث حاالت اإلصابة بالسرطان ميكن جتنبها بتناول غذاء 

 ).137-135(صحي، واحلفاظ على وزن طبيعي، وممارسة الرياضة طيلة العمر 
 

ولكي يكون للتدخالت تأثري دائم على شيوع عوامل اخلطر وعلى صحة اتمعات من الضروري تغيري أو تعديل البيئة   
ولقد أدت عموماً التغريات يف أمناط النظم الغذائية، وتأثري الدعاية وعوملة النظم الغذائية، . اليت تنشأ فيها هذه األمراض
لى �طاق واسع، إىل تأثريات سلبية من حيث عوامل اخلطر، ويفرتض أيضاً من حيث اإلصابة واخنفاض النشاط البد�ي ع

وسيتطلب تراجع االجتاهات احلالية هنجاً متعدد األوجه بشأن السياسة املتعلقة بالصحة ). 139، 138(باألمراض الحقاً 
 .العامة

 
بوية تطبيقاً غري سليم على سكان رمبا يكو�ون وعلى الرغم من أن من املهم جتنب تطبيق اخلطوط التوجيهية الرت  

خمتلفني وراثياً عن السكان الذين وضعت من أجلهم أصال البيا�ات التغذوية وبيا�ات عوامل اخلطر، فإن املعلومات املتعلقة 
 إىل توزيع سكا�ي باجلينات أو بتوليفات اجلينات املتاحة حالياً ليست كافية لوضع توصيات حمددة بشأن النظام الغذائي تستند

وينبغي أن حتاول اخلطوط التوجيهية كفالة أن جتب إىل حد كبري الفائدة اإلمجالية . لية الوراثية احملددةيللتكو�ات التشك
فعلى سبيل املثال، قد . للتوصيات بالنسبة لغالبية السكان أي تأثريات سلبية حمتملة على جمموعات فرعية خمتارة من السكان

 على �طاق السكان أمجعني للحيلولة دون زيادة الوزن إىل خوف من السمنة، وقد يؤدي ذلك إىل �قص التغذية يؤدي بذل جهود
 .لدى املراهقات
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واألهداف اليت توصي هبا املشاورة املشرتكة بني خرباء منظمة الصحة العاملية ومنظمة األغذية والزراعة يف االجتماع   
إىل املعرفة واألدلة العلمية املوجودة حالياً، واملقصود هو زيادة تكييفها حبسب النظم احلايل بشأن املغذيات للسكان تستند 

 .الغذائية احمللية أو القطرية والسكان احملليني أو القطريني، حيثما يكون قد تبين أن النظام الغذائي مالئم للثقافة وللبيئة احمللية
 

يذها تأثري التغريات الغذائية غري اإلجيابية اليت حدثت خالل القرن واملقصود هبذه األهداف أن يرتاجع أو يقل بتنف  
ومن الالزم أيضاً أن تراعي األهداف .  وحدثت مؤخراً يف كثري من البلدان الناميةحديث العهد بالصناعةاملاضي يف العامل 

أي التغريات اليت حدثت على مدى مئات من املتعلقة باجلرعة املستهلكة حالياً من املغذيات تأثريات التغري البيئي طويل األجل، 
فعلى سبيل املثال، رمبا مل تعد استجابة التمثيل الغذائي اعة دورية أو �قص غذائي مزمن متثل ميزة ا�تقائية بل رمبا . السنني

العهد؛ ومل يكن ووجود إمدادات غذائية وفرية ومستقرة ميثل ظاهرة حديثة . كا�ت تُزيد القابلية لإلصابة باألمراض املزمنة
 ). حديثة العهد بالصناعةأو العملية املعادلة هلا يف البلدان (عامال يؤخذ يف االعتبار إال بعد الثورة الصناعية 

 
ومن األرجح أن يكون مزيج النشاط البد�ي والتنوع الغذائي والتفاعل االجتماعي املستفيض هو أسلوب احلياة الالزم   

 20وتشري بعض األدلة املتاحة إىل أن . الشيوخةزيادة طول العمر ويف التمتع بالصحة يف مرحلة ألمثل صحة، اليت تنعكس يف 
 �وعاً متميزاً بيولوجياً من أ�واع األغذية، مع الرتكيز على األغذية النباتية، الزمة يف إطار زمين قدره أسبوع 30على األقل ورمبا 

 .واحد لكي يكون النظام الغذائي صحياً
 

ا�ظر ( التوصيات الواردة يف هذا التقرير البيئة األوسع، اليت تشكل اإلمدادات الغذائية جزءا رئيسياً منها وتراعي  
وما تعنيه هذه التوصيات هو زيادة استهالك الفواكه واخلضروات، وزيادة استهالك األمساك، وتغيري أ�واع ). الفصل الثالث

وليس من املرجح أن يرتاجع االجتاه . شا املستهلكة، السيما يف البلدان املتقدمةالدهون والزيوت، وكذلك كمية أ�واع السكر والن
حنو زيادة الربوتني احليوا�ي يف النظم الغذائية يف البلدان اليت متر مبرحلة حتول اقتصادي اليت زادت فيها موارد املستهلكني، ولكن 

 .حيث الوقاية من األمراض املزمنةليس من املرجح أن يؤدي ذلك إىل صحة البالغني، على األقل من 
 

وأخرياً، ما هو النجاح الذي ميكن توقعه من خالل تطوير وحتديث األساس العلمي للخطوط التوجيهية القطرية؟   
ك فالنسبة املئوية للبالغني الربيطا�يني الذين ميتثلون للخطوط التوجيهية الغذائية القطرية مثبطة لآلمال؛ فعلى سبيل املثال، يستهل

 و 5فقط من السكان املستوى املوصى به من الدهون املشبعة، بينما تستهلك �سبة ترتاوح بني % 4-2حالياً ما ال يتجاوز 
ومل تكن األرقام خمتلفة عن ذلك يف كثري من البلدان األخرى . من السكان املستويات املوصى هبا من األلياف الغذائية% 25
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وينبغي للحكومات القطرية، عند استخدام . اس كُنه اخلطوط التوجيهية الغذائية بالضبطاملتقدمة، حيث ال تدرك غالبية الن
توصيات هذا التقرير املُحدثة واملستندة إىل أدلة، أن ترمي إىل إعداد خطوط توجيهية غذائية تتسم بالبساطة والواقعية 

يع املستويات، إىل معاجلة املدلوالت األوسع لتلك ومثة حاجة متزايدة، يعرتف هبا على مج. وتستند إىل األغذية املتوافرة
التوصيات معاجلة أكثر حتديداً؛ ومن هذه املدلوالت تلك املتعلقة بالزراعة ومصايد األمساك، ودور التجارة الدولية يف عامل 

د الكلي، واحلاجة إىل متعومل، وتأثريها على البلدان اليت تعتمد على اخلضروات والفواكه الرئيسية، وتأثري سياسات االقتصا
وسيكون أكرب عبء للمرض موجوداً يف العامل النامي، بينما سيكون موجوداً بني من هم أكثر حرما�اً . القابلية لالستمرار

 .حديث العهد بالصناعةاجتماعياً واقتصادياً يف البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة حتول أو يف العامل 
 

روري وجود ثالث اسرتاتيجيات متداعمة ذات أحجام خمتلفة من التأثري على مدى أُطر وختاماً، قد يكون من الض  
فأوالً، فيما يتعلق بالتأثري األكرب واألسرع، مثة حاجة إىل معاجلة عوامل اخلطر يف مرحلة ما بعد البلوغ، وبني . زمنية خمتلفة

فة بعوامل اخلطر يف هاتني الفئتني حبيث تُالحظ فوائد يف ومن املمكن تعديل السلوكيات احملفو. األكرب سناً، بدرجة متزايدة
ومع شيوخة مجيع السكان، تصبح األعداد احملضة والوفورات احملتملة يف التكلفة هائلة .  سنوات5 و 3غضون ما يرتاوح بني 

ن الصحة وذلك كجزء ال يتجزأ من ثا�ياً، يلزم التوسع إىل حد كبري يف التغيريات اتمعية حنو البيئات اليت حتس. وقابلة للتحقق
 التوصل إىل سبل للحد من استهالك املشروبات احملالة بأ�واع السكر ،فمما سيكون له تأثري على اتمع كله. أي تدخل

واألغذية اليت تتسم بارتفاع كثافة الطاقة فيها وبفقر املغذيات الدقيقة فيها، فضال عن بذل جهود ) السيما من جا�ب األطفال(
وهذه التغيريات تستلزم مشاركة �شطة من اتمعات احمللية والساسة والنظم . لكبح تدخني السجائر ولزيادة النشاط البد�ي

ثالثاً، يلزم تغيري البيئة الصحية، اليت ينشأ فيها . الصحية وخمططي املدن والبلديات، فضال عن الصناعات الغذائية والرتفيهية
وهذا هنج موجه بدرجة أكرب ورمبا يكون باهظ التكلفة، ولكنه هنج ينطوي على إمكا�ية حتقيق . من هم أكثر تعرضاً للخطر

 .مردودات للتكلفة حتى وإن كا�ت تلك املردودات تتحقق على مدى أطول
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 املزمنة املرتبطة األمراض  اليت يستهلكها السكان للوقاية منباملتناول من املغذياتاألهداف املتعلقة  -5
 بالنظام الغذائي

 
 األهداف العامة 5-1
 خلفيـة 5-1-1

 املغذيات اليت يستهلكها السكان متوسط اجلرعة اليت يستهلكها السكان باملتناول من املغذياتمتثل األهداف املتعلقة  
السياق، باخنفاض شيوع األمراض وتتسم الصحة، يف هذا . اليت يقدر أهنا تتسق مع احلفاظ على الصحة لدى سكان معينني

 .املرتبطة بالنظام الغذائي لدى السكان
 

فبدالً من ذلك، واتساقاً مع مفهوم �طاق مأمون للجرعات . وحيدة ملثل هذه الغاية" قيمة فضلى"وقلما توجد   
 تتسق مع احلفاظ على املستهلكة من املغذيات بالنسبة لألفراد، غالباً ما يكون هناك �طاق من املتوسطات السكا�ية اليت

فإذا خرجت املتوسطات السكا�ية القائمة عن هذا النطاق، أو إذا كا�ت اجتاهات اجلرعة املستهلكة تشري إىل أن . الصحة
ويف بعض األحيان ال يوجد حد أقل؛ . املتوسط السكا�ي سيتحرك خارج هذا النطاق، من احملتمل أن تنشأ خماوف صحية

 على احلاجة إىل أحد املغذيات يف النظام الغذائي ومن ثم فإن استهالك جرعات منخفضة منه وهذا معناه عدم وجود دليل
 .ولكن سيكون من دواعي القلق أن تكون �سبة كبرية من القيم خارجة عن �طاق األهداف احملددة. ينبغي أال يثري قلقاً

 
 قـوة األدلـة 5-1-2

بغي، من الناحية املثالية، أن يستند إىل عالقة ثبت وجودها بواسطة إن تعريف اخلطر املتزايد أو اخلطر املتناقص ين  
جتارب متعددة وحمكومة وعشوائية لتدخالت بشأن السكان الذين ميثلون هدف توصية، ولكن هذا النوع من األدلة غالباً ما ال 

ر الذي ينسب إىل التعرض غري املرغوب وينبغي أن تُعدل املمارسة املوصى هبا من حيث النظام الغذائي والتغذية اخلط. يتوافر
 . فيه لدى أولئك السكان

 
وهي تستند إىل املعايري اليت يستخدمها . وتُستخدم املعايري التالية لوصف مدى قوة األدلة الواردة يف هذا التقرير

رب احملكومة حيثما كان ، ولكن مشاورة اخلرباء قامت بتعديلها لكي تشمل �تائج التجا)1(الصندوق العاملي لبحوث السرطان 
وعالوة على ذلك، أُخذت يف االعتبار عند تصنيف املخاطر األدلة املتسقة بشأن العوامل اتمعية . ذلك مهماً ومتاحاً
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وهذا ينطبق بوجه خاص على التفاعل املعقد بني العوامل البيئية . والبيئية اليت تؤدي إىل تغريات سلوكية وتُعدل بالتايل املخاطر
 تؤثر يف زيادة الوزن املفرطة، وهي عامل من عوامل اخلطر اليت اعرتفت املشاورة بأهنا تُسهم يف الكثري من املشاكل املتناولة اليت

 .بالبحث يف هذا التقرير
هي األدلة اليت تستند إىل دراسات علم األوبئة وتبني وجود ارتباطات متسقة بني التعرض . األدلة الدامغة •

وتستند األدلة املتوافرة إىل عدد كبري . ود أي دليل على العكس أو وجود دليل ضئيلواملرض، مع عدم وج
من الدراسات من بينها دراسات توقعية تقوم على املالحظة وجتارب حمكومة وعشوائية ذات حجم كافٍ 

والً وينبغي أن يكون هذا االرتباط معق. ومدة كافية و�وعية تبني وجود تأثريات متسقة، حيثما يلزم ذلك
 .بيولوجيا

 
هي األدلة اليت تستند إىل دراسات علم األوبئة وتبني وجود ارتباطات متسقة إىل حد معقول . األدلة احملتملة •

بني التعرض واملرض، ولكن توجد �قائص متصورة يف األدلة املتوافرة أو توجد بعض األدلة اليت تشري إىل 
عدم كفاية مدة : وقد تكون النقائص يف األدلة أياً مما يلي. العكس، مما يستبعد إصدار حكم يكون أكثر قطعية

املتوافرة؛ أو عدم كفاية أحجام العينة؛ أو ) أو الدراسات(؛ أو عدم كفاية التجارب )أو الدراسات(التجارب 
ومرة أخرى، ينبغي أن يكون االرتباط معقوالً . واألدلة املختربية تكون مسا�دة عادة. عدم اكتمال املتابعة

 .لوجيابيو

 
ة • هي األدلة اليت تستند بصفة رئيسية إىل �تائج مستمدة من دراسات مقطعية مستعرضة . األدلة املمك

وتتوافر جتارب غري كافية حمكومة وعشوائية وقائمة على املالحظة أو جتارب حمكومة . وحمكومة حباالت
ن

ألوبئة، من قبيل األحباث اإلكلينيكية واألدلة اليت تستند إىل دراسات ال تتعلق بعلم ا. بطريقة غري عشوائية
ويلزم مزيد من التجارب لتأييد االرتباطات املؤقتة، اليت ينبغي أيضاً أن تكون . واملختربية، تكون أدلة مسا�دة

 .معقولة بيولوجيا

 
هي األدلة اليت تستند إىل �تائج بضع دراسات تكون إشارية ولكنها غري كافية إلثبات . األدلة غري الكافية •

وال تتوافر أدلة من جتارب حمكومة وعشوائية، أو توجد أدلة حمدودة من . وجود ارتباط بني التعرض واملرض
 . ويلزم مزيد من البحوث املصممة جيداً لتأييد االرتباطات املؤقتة. هذا القبيل
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النظام الغذائي وأسلوب ويرد يف شكل جداول يضمها هذا التقرير كمرفق له تلخيص ملدى قوة األدلة اليت تربط عاملي  
احلياة خبطر اإلصابة بالبدا�ة، والنوع الثا�ي من السكر، ومرض أوعية القلب، والسرطان، وأمراض األسنان، وهشاشة العظام، 

 .مرتَبةً حبسب الفئات املذكورة أعاله
 

 ملخص لألهداف املتعلقة جبرعة املغذيات اليت يستهلكها السكان 5-1-3
هداف املتعلقة جبرعة املغذيات اليت يستهلكها السكان لكي تنظر فيها اهليئات القطرية واإلقليمية  األ6ترد يف اجلدول  

وترد هذه التوصيات يف . اليت تضع توصيات بشأن النظام الغذائي من أجل الوقاية من األمراض املزمنة املرتبطة بالنظام الغذائي
رعات املستهلكة من مغذيات حمددة، وذلك ألن التغيري املستصوب صورة أعداد، ال يف صورة زيادات أو ختفيضات يف اجل

 .سيتوقف على اجلرعات احلالية اليت يستهلكها سكان معينون، وقد يسري هذا التغيري يف أي من االجتاهني
 

�ه يعين عدم وجيب أال يفهم من ذلك أ.  يوجه اال�تباه حنو املغذيات الكبرية اليت تزود اإل�سان بالطاقة6ويف اجلدول  
بل هو، باألحرى، اعرتاف بأن التقارير السابقة اليت أصدرهتا منظمة األغذية والزراعة ومنظمة . االهتمام باملغذيات األخرى

املوصوف من حيث �سبة خمتلف مصادر الطاقة، " النظام الغذائي املتوازن"الصحة العاملية قدمت إرشاداً حمدوداً بشأن معنى 
ق آراء ظاهر بشأن هذا اجلا�ب من النظام الغذائي بالنسبة لتأثرياته على األمراض املزمنة غري النامجة عن إىل جا�ب وجود تواف

 .وجود �قص يف عناصر غذائية معينة
 

ولذلك فإن هذا التقرير يكمل التقارير القائمة بشأن االحتياجات من الطاقة واملغذيات، الصادرة عن منظمة األغذية  
وينبغي، عند ترمجة هذه األهداف إىل خطوط توجيهية بشأن النظام الغذائي، ). 4-2( الصحة العاملية والزراعة ومنظمة

 ).5(إيالء االعتبار الواجب للعملية من أجل وضع خطوط توجيهية قطرية بشأن النظام الغذائي 
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 6اجلدول 
 �طاقات األهداف املتعلقة جبرعة املغذيات اليت يستهلكها السكان

من الطاقة الكلية، ما مل يذكر خالف (% اهلدف  ام الغذائيعامل النظ
 )ذلك

 %30-15 الدهون الكلية
 %10<    األمحاض الدهنية املشبعة

 %10-6    األمحاض الدهنية غري املشبعة املتعددة
 n-6 5-8%   األمحاض الدهنية املشبعة املتعددة 

 n-3 1-2%   األمحاض الدهنية غري املشبعة املتعددة 
 %1<    األمحاض الدهنية املتعدية

 )أ(حبسب الفارق     األمحاض الدهنية األحادية غري املشبعة 
 )ب(% 75-55 املواد الكربوهيدراتية الكلية

 %10< )ج (   السكريات احلرة
 )د(% 15-10 الربوتني

  ملغ يوميا300ً< الكوليسرتول
 ) غرام يوميا2ً<(مات يومياً  غرا5< )هـ ()الصوديوم(كلوريد الصوديوم 

  غرام يوميا400ً ≥ الفواكه واخلضروات
)و(من األغذية  األلياف الغذائية الكلية

 )و(من األغذية  املركبات السكرية املتعددة غري النشوية
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 ).األمحاض الدهنية املتعدية+ بعة األمحاض الدهنية املتعددة غري املش+ األمحاض الدهنية املشبعة (الدهون الكلية ـ :   يحسب بأ�ه )أ(
 . النسبة املئوية من الطاقة الكلية املتاحة بعد مراعاة تلك املستهلكة كربوتني ودهون، وبالتايل النطاق الواسع)  ب(
غذية من جا�ب الشركة املصنعة أو الطاهي أو املستهلك، يشري إىل مجيع املركبات السكرية األحادية واملركبات السكرية الثنائية اليت تُضاف إىل األ" السكريات احلرة"مصطلح )  ج(

 .إىل جا�ب السكريات املوجودة طبيعياً يف عسل النحل وشراب الفاكهة وعصائر الفاكهة
الحتياجات من الربوتني واألمحاض األمينية جامعة األمم املتحدة بشأن ا/منظمة األغذية والزراعة/ينبغي النظر إىل النطاق املقرتح يف ضوء مشاورة خرباء منظمة الصحة العاملية)  د(

 ).2 (2002 أبريل 16 إىل 9يف غذاء اإل�سان، اليت عقدت يف جنيف يف الفرتة من 
 من الصوديوم من جا�ب وينبغي االعرتاف باحلاجة إىل تعديل درجة إضافة اليود إىل امللح تبعاً للجرعة املالحظ استهالكها). 6(ينبغي إضافة اليود إىل امللح بطريقة سليمة )  هـ(

 .السكان وتبعاً ملراقبة وضعهم من حيث توافر اليود يف أجسامهم
 ".املركبات السكرية املتعددة غري النشوية"، حتت عنوان 74ا�ظر الصفحة )  و(

 
 
 
 
 
 

 الدهون الكلية
اليت تُستهلك عادة أعلى لقد صيغت التوصيات املتعلقة بالدهون الكلية حبيث تشمل بلدا�اً تكون فيها جرعة الدهون  

وكذلك البلدان اليت قد تكون فيها اجلرعة املستهلكة عادة من الدهون منخفضة للغاية، ومن ذلك مثال أن تكون أقل % 30من 
غري أن فئات . على األقل هو استهالك يتسق مع الصحة اجليدة% 20واستهالك طاقة من الدهون الكلية �سبتها %. 15من 

 مستوى �شاطها مرتفعاً وتتسم �ظمها الغذائية بكثرة تناول اخلضروات والبقوليات والفواكه واحلبوب الغذائية السكان اليت يكون
 .دون أن تتعرض خلطر زيادة الوزن غري الصحية% 35الكاملة من املمكن أن تستهلك جرعة دهون كلية تصل إىل 

 
من الطاقة، ال يوجد دليل % 20 و 15لكة من الدهون بني وفيما يتعلق بالبلدان اليت ترتاوح فيها عادة اجلرعة املسته 

 سيكـون مفيداً % 20مباشر بالنسبة للرجال على أن زيادة جرعة الدهون املستهلكة إىل 
أما فيما يتعلق باملرأة يف سن اإلجناب فإن املشاورة املشرتكة خلرباء منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية ). 8، 7(

، قد أوصت بأن تكون النسبة املستهلكة من )3 (1993دهون والزيوت يف تغذية اإل�سان، اليت ا�عقدت يف عام بشأن ال
 .على األقل% 20الدهون 
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 السكريات احلرة 
من املعرتف به أن استهالك جرعات أعلى من السكريات احلرة يعرض للخطر النوعية التغذوية للنظام الغذائي بتوفري  

وقد رأت املشاورة أن تقييد استهالك السكريات احلرة يسهم أيضاً على األرجح يف احلد من . دون مغذيات حمددةطاقة كافية ب
 :خطر زيادة الوزن غري الصحية، مشرية إىل أن

 
 .السكريات احلرة تُسهم يف كثافة الطاقة الكلية للنظم الغذائية •
 أظهرت دراسات حادة قصرية األجل أجريت على متطوعني فقد. السكريات احلرة تُحقق تواز�اً إجيابياً يف الطاقة •

حدوث زيادة يف جرعة الطاقة املستهلكة الكلية عند زيادة كثافة الطاقة يف النظام الغذائي، سواء بواسطة السكريات 
وتبني أن النظم الغذائية ذات �سب السكريات احلرة احملدودة تقلل اجلرعة ). 11-9(احلرة أو بواسطة الدهون 

 ).13، 12(ستهلكة الكلية من الطاقة وتـؤدي إىل �قصان الوزن امل

املشروبات الغنية بالسكريات احلرة تؤدي إىل زيادة اجلرعة الكلية املستهلكة من الطاقة عن طريق خفض السيطرة على  •
ة بالسكريات ومن ثم يكون االخنفاض التعويضي يف اجلرعة املستهلكة من األغذية بعد استهالك مشروبات غني. الشهية

وأظهرت جتربة عشوائية جرت مؤخراً ). 16، 14، 11(أقل مما حيدث عند تقديم أغذية إضافية ذات طاقـة مكافئـة 
أ�ه يف حالة استهالك مشروبات خفيفة غنية بالسكريات احلرة فإن اجلرعة املتناولة من الطاقة تكون أعلى وحتدث زيادة 

ومن األرجح أن يكون ). 17(ل املشروبات اخلالية من الطاقة واحملالة اصطناعياً تدرجيية يف وزن اجلسم باملقار�ة بتناو
وزن األطفال الذين يستهلكون جرعة عالية من املشروبات اخلفيفة الغنية بالسكريات احلرة زائداً عما جيب وأن يكتسبوا 

 ).16(زيادة إضافية يف الوزن 

 
من الطاقة الكلية % 10تهلك السكان سكريات حرة بنسبة تقل عن واعرتفت املشاورة بأن اهلدف املتمثل يف أن يس 

إال أن املشاورة رأت أن الدراسات اليت تبني عدم وجود تأثري للسكريات احلرة على الوزن الزائد . هو هدف مثري للجدل
ذائية القطرية وهي دراسة التحكم يف �سبة املواد الكربوهيدراتية يف النظم الغ (CARMENفدراسة . تنطوي على �قائص

كا�ت جتربة عشوائية ومتعددة املراكز اختربت تأثريات تغيري �سبة الدهون إىل املواد الكربوهيدراتية، وكذلك �سبة ) األوروبية
. املواد الكربوهيدراتية البسيطة إىل املعقدة حبد ذاهتا، على وزن اجلسم وعلى الدهون يف الدم لدى األفراد ذوي الوزن الزائد

وث اخنفاض أكرب يف الوزن يف حالة النظام الغذائي الذي ترتفع فيه �سبة املواد الكربوهيدراتية املعقدة أكرب من ذلك ولوحظ حد
ومع ). 18(الذي لوحظ يف حالة اتباع �ظام غذائي يتضمن مواد كربوهيدراتية بسيطة؛ إال أن الفارق مل يكن كبرياً إحصائياً 

ن ومؤشر التمثيل الغذائي فيما يتعلق مبن توجد لديهم متالزمة التمثيل الغذائي وجود ذلك، فقد كشف حتليل ملؤشر تغري الوز
74 



 

وحبثت املشاورة أيضاً ). 19(فائدة واضحة من إحالل املواد الكربوهيدراتية املعقدة حمل املواد الكربوهيدراتية البسيطة 
. كريات احلرة وجرعة الدهون الكلية املستهلكة�تائج الدراسات اليت وجدت عالقة عكسية بني اجلرعات املستهلكة من الس

وكثرة من هذه الدراسات ليست مالئمة منهجياً لتحديد أسباب زيادة الوزن عما جيب، بالنظر إىل أن النسبة املئوية للسعرات 
وعالوة .  بالعكساليت تُستمد من الدهون ستقل مع تزايد النسبة املئوية للسعرات املستمدة من املواد الكربوهيدراتية، والعكس

على ذلك، فإن هذه التحليالت ال متيز عادة بني السكريات احلرة املوجودة يف األغذية والسكريات احلرة املوجودة يف 
ومن ثم، فإن هذه التحليالت ليست مؤشرات جيدة لالستجابات يف اجلرعة املستهلكة من الطاقة حلدوث . املشروبات

 .كة من السكريات احلرةاخنفاض ا�تقائي يف اجلرعة املستهل
 

 املركبات السكرية املتعددة غري النشوية 
ومن . إن احلبوب الغذائية الكاملة والفواكه واخلضروات هي املصادر املفضلة للمركبات السكرية املتعددة غري النشوية 

ومن املرجح أن اجلرعة املوصى . اومالالزم وضع أفضل تعريف لأللياف الغذائية، بالنظر إىل الفوائد الصحية احملتملة للنشا املق
 غراماً يومياً من املركبات السكرية 20>واستهالك األغذية كاملة احلبوب توفر ) ا�ظر أد�اه(بتناوهلا من الفواكه واخلضروات 

 ). غراماً يومياً من األلياف الغذائية الكلية25> (املتعددة غري النشوية 

 
 

 الفواكه واخلضروات 
ه واخلضروات ال ميكن أن تُنسب إىل عنصر واحد فقط من املغذيات واملواد الفعالة بيولوجيا، أو إىل إن فائدة الفواك 

وال . ولذلك، فإن هذه الفئة من األغذية هي اليت يشملها هذا التقرير، ال املغذيات �فسها. مزيج من تلك املغذيات أو املواد
 . الفواكه واخلضرواتضمن) البطاطس واملنيهوت(ينبغي إدراج فئة الدر�يات 

 
 مؤشر كتلة اجلسم 

يتبع اهلدف املتعلق مبؤشر كتلة اجلسم الوارد يف هذا التقرير التوصيات اليت وضعتها مشاورة خرباء منظمة الصحة  
وعلى مستوى السكان، يتمثل اهلدف بالنسبة للشخص البالغ يف أن ). 20 (1997العاملية بشأن البدا�ة اليت ا�عقدت يف عام 

أما بالنسبة لألفراد، فإن التوصية تتمثل يف . 2م/ كيلوغراما23ً و 21ن املؤشر الوسيط لكتلة اجلسم هو ما يرتاوح بني يكو
 5 وجتنب زيادة الوزن بأكثر من 2م/ كيلوغرام24.9 و 18.5احلفاظ على مؤشر لكتلة اجلسم يف حدود ما يرتاوح بني 

 .كيلوغرامات يف مرحلة ما بعد البلوغ
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  البد�يالنشاط 

وتتمثل التوصية يف ممارسة �شاط . يركز اهلدف املتعلق بالنشاط البد�ي على احلفاظ على الوزن الصحي للجسم 
فهذا املستوى من النشاط البد�ي الزم للمحافظة على . معتدل الكثافة، مثل السري، ملدة ساعة يومياً يف معظم أيام األسبوع

وتستند التوصية إىل حسابات لتوازن الطاقة وإىل حتليل . م مهنهم بقلة احلركةوزن صحي للجسم، وخباصة يف حالة من تتس
ومن ). 21(وهذه التوصية معروضة أيضاً يف موضع آخر . ملؤلفات مستفيضة عن العالقات بني وزن اجلسم والنشاط البد�ي

اف املتعلقة باجلرعة اليت جيب وحيدة بالقياس إىل األهد" قيمة فُضلى"الواضح أن هذا اهلدف الكمي ال ميكن اعتباره 
وعالوة على ذلك، فإ�ه خيتلف عن التوصية التالية املقبولة على �طاق واسع بشأن الصحة العامة . استهالكها من املغذيات

)22 :( 
 

 يف معظم أيام) حد ما مثل السري بسرعة إىل(ينبغي للناس من مجيع األعمار أن ميارسوا �شاطاً بد�ياً ذا كثافة معتدلة 
وفيما يتعلق مبعظم الناس ميكن حتقيق فوائد صحية أكرب مبمارسة .  دقيقة على األقل30األسبوع، إن مل يكن يف مجيعها، ملدة 

وهذا النشاط املتعلق بتحمل اجلهاز التنفسي القليب ينبغي أن تكمله مترينات . �شاط بد�ي ذي كثافة أقوى أو ملدة أطول
مرتني على األقل أسبوعياً بالنسبة للبالغني من أجل حتسني صحة هيكل العضالت، رياضية تُكسب اإل�سان قوة وذلك 

 . واحلفاظ على االستقاللية يف أداء أ�شطة احلياة اليومية، واحلد من خطر السقوط
 

فقد وجدت �دوة عقدت مؤخراً بشأن عالقيت . وينبع االختالف بني التوصيتني من االختالف يف حمور تركيزمها 
 دقيقة تكفي لصحة 30 االستجابة بني النشاط البد�ي والنتائج الصحية دليال على أن ممارسة �شاط معتدل ملدة اجلرعة ـ

وبالنظر إىل أن الوقاية من البدا�ة متثل هدفاً . التمثيل الغذائي، ولكنها ال تكفي لتحقيق مجيع الفوائد الصحية/أوعية القلب
ووجد أن النشاط ذا .  دقيقة يومياً توصية مناسبة�60شاط معتدل الكثافة ملدة صحياً حمورياً، تُعترب التوصية مبمارسة 

أمراض أوعية القلب وأمراض التمثيل الغذائي املتناولة ) إن مل يكن على كل(الكثافة املعتدلة كافٍ للتأثري وقائياً على معظم 
على بعض، إن مل يكن على كل، النتائج الصحية، ولكنه والنشاط ذو الكثافة األعلى يكون تأثريه أكرب . بالبحث يف هذا التقرير

 .ليس مبقدور أغلبية كبرية من السكان وال يتوافر لدى تلك األغلبية دافع ملمارسته
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ومن املهم اإلشارة إىل أن . وتتضمن كلتا التوصيتني فكرة أن النشاط اليومي ميكن أن يتحقق على فرتات قصرية عديدة 
وتتضمن بعض األ�شطة املهنية وبعض الواجبات .  على األشخاص الذين يكو�ون لوال ذلك قليلي احلركةكلتا التوصيتني تنطبقان

 .املنزلية متريناً بد�ياً يومياً كافياً
 

ففي مناطق كثرية . ومن الالزم تقييم املخاطر، وكذلك الفوائد الفردية احملتملة، عند التوصية مبمارسة النشاط البد�ي  
 بالذات على سبيل املثال ال احلصر املناطق الريفية يف البلدان النامية، مازالت �سبة ال يستهان هبا من السكان من العامل، منها

متارس أ�شطة شاقة بد�ياً تتعلق باملمارسات الزراعية واملهام املنزلية اليت تُؤدى بدون استخدام آالت أو باستخدام أدوات 
 منهم أداء مهام شاقة بد�ياً يف أعمار مبكرة للغاية، من قبيل جلب املياه واحلطب وحتى األطفال قد يكون مطلوباً. بدائية

كذلك، قد يظل مطلوباً من سكان املناطق احلضرية الفقرية أن يسريوا مسافات طويلة لكي يصلوا إىل . واالعتناء باملاشية
ومن الواضح أن التوصية . قدر كبري من الطاقةأماكن عملهم، وتكون أعماهلم عادة ذات طابع يدوي وكثرياً ما تتطلب إ�فاق 

 .املتعلقة بسياسة النشاط البد�ي ليست ذات أمهية بالنسبة هلذه الشرائح من السكان
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 بدا�ةتوصيات للوقاية من زيادة الوزن أكثر مما جيب ومن ال 5-2
 خلفيـة 5-2-1

وباء البدا�ة، وإن يكن بتفاوت كبري بني ) مرتفعة الدخل ومنخفضة الدخل على السواء(تشهد مجيع البلدان تقريباً  
ففي البلدان منخفضة الدخل، جند أن البدا�ة أكثر شيوعاً بني النساء يف منتصف العمر، واألشخاص ذوي . البلدان وداخلها

أما يف البلدان األكثر وفرة، فإن البدا�ة . ادي األعلى، وأولئك الذين يعيشون يف جمتمعات حضريةالوضع االجتماعي االقتص
ليست شائعة بني من هم يف منتصف العمر فحسب بل تتحول أيضاً بدرجة متزايدة إىل ظاهرة شائعة بني صغار البالغني 

ن أاالقتصادي املتد�ي، السيما بني النساء، حبيث وعالوة على ذلك، ترتبط البدا�ة عادة بالوضع االجتماعي . واألطفال
 .الفروق بني احلضر والريف يف هذا الصدد تتضاءل أو حتى تكون معكوسة

 
من التكاليف )  بليون دوالر أمريكي70أو % (6.8وقد قُدر أن التكاليف املباشرة للبدا�ة كا�ت متثل �سبة قدرها  

 بليون دوالر أمريكي، يف 24ط البد�ي كان مسؤوالً عن تكاليف أخرى قدرها الكلية للرعاية الصحية، وأن ا�عدام النشا
 أقل بدرجة طفيفة، حديثة العهد بالصناعةومع أن التكاليف املباشرة يف البلدان األخرى . 1995الواليات املتحدة يف سنة 

غري املباشرة، اليت تفوق التكاليف املباشرة أما التكاليف ). 1(فإهنا تلتهم مع ذلك �سبة كبرية من امليزا�يات الصحية القطرية 
كما أن التكاليف غري . مبراحل، فهي تشمل أيام العمل الضائعة، وزيارات األطباء، ومعاشات العجز، والوفاة السابقة ألواهنا

القلب وارتفاع وبالنظر إىل أن خماطر اإلصابة مبرض السكر ومرض أوعية . امللموسة، من قبيل سوء �وعية احلياة، هائلة أيضاً
ضغط الدم تتزايد بصفة مستمرة مع تزايد الوزن، فإن هناك قدراً كبرياً من التداخل بني الوقاية من البدا�ة والوقاية من طائفة 

وستحتاج اسرتاتيجيات التوعية السكا�ية إىل قاعدة متينة . متنوعة من األمراض املزمنة، السيما مرض السكر من النوع الثا�ي
ت على صعيد السياسات والتغريات املستندة إىل البيئة وذلك لكي تكون تلك االسرتاتيجيات فعالة يف تراجع هذه من التغريا

 .االجتاهات يف هناية املطاف
 

 االجتاهات 5-2-2
إن تزايد التصنيع والتحضر والتشغيل اآليل الذي حيدث يف معظم البلدان يف شتى أحناء العامل يرتبط حبدوث تغريات  

فقد أصبحت النظم الغذائية، على وجه اخلصوص، حتتوي على �سب عالية من الدهون . النظام الغذائي ويف السلوكيف 
ويف كثري من البلدان النامية اليت متر بعملية . واألغذية ذات الطاقة العالية، كما أصبحت أساليب احلياة أقل اتساماً باحلركة

مع ) أو حتى �فس األسرة املعيشية(املرتفعة من البدا�ة متواجدة لدى �فس السكان حتول اقتصادي، غالباً ما تكون املستويات 
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والزيادات اليت حدثت يف البدا�ة على مدى السنوات الثالثني املاضية كا�ت توازيها زيادة هائلة يف شيوع . �قص تغذية مزمن
 ).2(مرض السكر 

 
دة الوزن عما 5-2-3 وزيا  جيب والبدا�ةالنظام الغذائي والنشاط البد�ي 

ومع تزايد مؤشر كتلة اجلسم، تزيد . تزيد معدالت الوفيات مع تزايد درجة الوزن الزائد، مقيساً مبؤشر كتلة اجلسم 
، )3(ويف دراسة أُجريت يف الواليات املتحدة األمريكية . أيضاً �سبة من توجد لديهم حالة واحدة أو أكثر من احلاالت املُمرضة

 ميكن أن 2م/ كيلوغراما29ً>مجيع الوفيات بني النساء الالئي كان مؤشر كتلة أجسامهن يبلغ %) 53 (تبني أن أكثر من �صف
األكل، /ومن بني سلوكيات األكل اليت تبني ارتباطها بالوزن الزائد والبدا�ة تواتر تناول املأكوالت اخلفيفة. يعزى مباشرة إىل بدا�تهن

وتتضمن عوامل املغذيات اليت ). الوقائية( املنزل، والرضاعة الثديية احلصرية وأمناط األكل على شكل �وبات، واألكل خارج
، ومؤشر �سبة )مبا يف ذلك املواد الكربوهيدراتية املكررة من قبيل السكر(تتناوهلا األحباث الدهون، و�وع املواد الكربوهيدراتية 

ايا البيئية هامة، السيما مع صريورة بيئات كثرية مشجعة ومن الواضح أن القض. سكر الدم اخلاص باألغذية، واأللياف الغذائية
 . بدرجة متزايدة" obesogenic"للبدا�ة 

 
املتعلقة بالقدرة (وعالوة على ذلك، فإن النشاط البد�ي واللياقة البد�ية . والنشاط البد�ي محدد هام لوزن اجلسم 

وهناك دليل راسخ على أن .  املرتبطني بالوزن الزائد والبدا�ةمعدالن هامان للوفاة واالعتالل) على أداء النشاط البد�ي
مستويات اللياقة املعتدلة إىل املرتفعة حتقق اخنفاضاً كبريًا يف خطر اإلصابة مبرض أوعية القلب والوفاة النامجة عن مجيع 

 اللياقة املرتفعة حتمي من وعالوة على ذلك، فإن. األسباب وأن هذه الفوائد تنطبق على مجيع مستويات مؤشر كتلة اجلسم
واخنفاض لياقة أوعية القلب هو مسبب . الوفاة على مجيع مستويات مؤشر كتلة اجلسم لدى الرجال املصابني مبرض السكر

خطري وشائع لإلصابة بالبدا�ة، ومن املرجح أن �سبة كبرية من الوفيات بني السكان ذوي الوزن الزائد والبد�اء هي �تيجة 
واللياقة، بدورها، تتأثر تأثراً قوياً بالنشاط . ات لياقة القلب واجلهاز التنفسي، ال �تيجة للبدا�ة يف حد ذاهتاالخنفاض مستوي

وهذه العالقات تؤكد دور النشاط البد�ي يف الوقاية من الوزن الزائد ومن البدا�ة، على . البد�ي باإلضافة إىل العوامل الوراثية
 .بد�ي على وزن اجلسمحنو مستقل عن تأثريات النشاط ال

 
 . قائمة بالعوامل احملتملة املسببة لألمراض واملتعلقة بزيادة الوزن غري الصحية7وترد يف اجلدول  
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قـ وة األدلـة 5-2-4

م)ئي
 العوامل الدامغة املتعلقة مببحث مسببات األمراض 

ة بقلة احلركة  وقا(النشاط البد�ي املنتظم   توجد أدلة دامغة على أن النشاط  ).مسببة(وأساليب احلياة املتس
البد�ي املنتظم حيمي من زيادة الوزن غري الصحية يف حني أن أساليب احلياة املتسمة بقلة احلركة، السيما املهن املتسمة بقلة 

تبني و. احلركة والرتفيه الذي ال يمارس فيه أي �شاط، من قبيل مشاهدة التليفزيون، تساعد على حدوث تلك الزيادة يف الوزن
معظم الدراسات املتعلقة بعلم األوبئة وجود خطر أقل حلدوث زيادة يف الوزن، وللوزن الزائد، وللبدا�ة، بني األشخاص الذين 

أما الدراسات اليت تقيس النشاط البد�ي عند خط ). 4( �شاطاً بد�ياً مبقادير معتدلة إىل كبرية حالياًميارسون با�تظام 
لربامج التمرينات الرياضية فهي تبني حتقيق �تائج أكثر تفاوتاً، رمبا بسبب اخنفاض مستوى االلتزام األساس والتجارب العشوائية 
ولذلك، فإن النشاط البد�ي اجلاري، ال النشاط البد�ي السابق أو االلتحاق برب�امج للتمرينات . بإحداث تغريات طويلة األجل

 دقيقة على األقل من النشاط البد�ي 30 والتوصية بأن يراكم األفراد .الرياضية، هو الذي حيمي من زيادة الوزن غري الصحية
ومقدار . معتدل الكثافة يف معظم األيام ترمي بدرجة كبرية إىل احلد من اإلصابة بأمراض أوعية القلب ومن الوفاة بوجه عام

ح أن يكون أكرب من ذلك إىل حد النشاط البد�ي الالزم ملنع حدوث زيادة غري صحية يف الوزن غري مؤكد ولكنه من املرج
ومنع حدوث زيادة يف الوزن بعد حدوث اخنفاض كبري يف الوزن رمبا كان يتطلب ممارسة �شاط بد�ي ملدة ترتاوح بني . كبري
 و 45وقد أوصى اجتماعان، بتوافق اآلراء، مبمارسة �شاط بد�ي معتدل الكثافة ملدة ترتاوح بني .  دقيقة يوميا90ً و 60
وقد ركزت أساساً الدراسات اليت ). 6، 5(يف معظم األيام أو كل يوم منعاً حلدوث زيادة غري صحية يف الوزن  دقيقة 60

وخفض املدة اليت يقضيها . هتدف إىل احلد من السلوكيات املتسمة بقلة احلركة إىل احلد من مشاهدة األطفال للتليفزيون
 دقيقة يومياً يبدو أمراً ممكناً ومرتبطاً حبدوث اخنفاضات يف 30 حبوايل األطفال يف الواليات املتحدة يف مشاهدة التليفزيون

 .مؤشر كتلة اجلسم

82 



 

 7اجلدول 
 )أ( ملخص لقوة األدلة املتعلقة بالعوامل اليت تساعد على زيادة الوزن والبدا�ة أو حتمي منهما

 زيادة اخلطر عدم وجود عالقة  �قصان اخلطر األدلة
 نتظم النشاط البد�ي امل دامغة

 )ب(تناول جرعة عالية من األلياف الغذائية
 أساليب احلياة املتسمة بقلة احلركة 

تناول جرعة عالية من األغذية كثيفة الطاقة والفقرية من 
 )ج(حيث املغذيات الدقيقة

البيئات املنزلية واملدرسية املسا�دة  حمتملة
للخيارات الغذائية الصحية بالنسبة 

 )د(لألطفال

 
 لثدييةالرضاعة ا

 ومنافذ بيع الوجبات )د ( التسويق بشدة لألغذية كثيفة الطاقة 
 )د ( السريعة

تناول جرعة عالية من املشروبات اخلفيفة احملالة 
 بالسكريات وعصائر الفاكهة

 )د(الظروف االجتماعية االقتصادية السلبية
 ) السيما بالنسبة للمرأة يف البلدان املتقدمة(

شر �سبة سكر الدم األغذية ذات مؤ ممكنة
 املنخفض

حمتوى النظام الغذائي 
 من الربوتني

 الكميات الكبرية
البلدان (النسبة العالية من األغذية اليت تُعد خارج املنزل 

 )املتقدمة
ا�عدام الكبح /كبح النفس الصارم"أمناط األكل اليت تتسم بـ 

 "دورياً
 الكحوليات  زيادة عدد مرات األكل غري كافية

 
: وقد اعتُرب خمطط الصندوق العاملي لبحوث السرطان �قطة اال�طالق ولكنه عدل على النحو التايل. أُخذت يف احلسبان كلية األدلة:  قوة األدلة) أ ( 

ئيسياً لألدلة مل تكن التجارب احملكومة العشوائية مصدراً ر( للتجارب احملكومة العشوائية باعتبارها األعلى مرتبة كتصميم للدراسة األولويةأُعطيت 
مل تكن التجارب املباشرة متاحة (؛ وأُخذت يف االعتبار أيضاً األدلة املرتبطة وآراء اخلرباء وذلك بالنسبة للمحددات البيئية )املتعلقة بالسرطان

 ). عادة
 .تتوقف املقادير احملددة على املنهجيات التحليلية املستخدمة لقياس األلياف الغذائية)  ب(
. أو السكريات/ كثيفة الطاقة والفقرية من حيث املغذيات الدقيقة تكون عادة هي األغذية املصنعة اليت حتتوي على �سبة عالية من الدهون واألغذية)  ج(

ة عالية ، من قبيل الفاكهة والبقول واخلضروات واحلبوب الغذائية الكاملة، فهي حتتوي على �سب)أو خمففة الطاقة(أما األغذية منخفضة كثافة الطاقة 
 .من األلياف الغذائية واملياه

 .تشمل األدلة املرتبطة وآراء اخلرباء) د ( 
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ن املركبات السكرية املتعددة غري النشوية  ة عالية  ة /تناول جرعة غذائ  لقد تغريت مبرور ).وقائية(األلياف الغذائ
، وكان الكثري من الدراسات املتاحة قد استخدم )يةاأللياف الغذائ(الوقت تسميات وتعاريف املركبات السكرية غري النشوية 

 توصل استعراضان دومع ذلك، فق". األلياف غري القابلة للذوبان"و" األلياف القابلة للذوبان"التعاريف السابقة، من قبيل 
األلياف (ري النشوية أجريا مؤخراً لتجارب عشوائية إىل أن غالبية الدراسات تبني أن تناول جرعة عالية من املركبات السكرية غ

 جتربة أظهرت تأثريات 19 من بني 12أن ) 7 (Pereira & Ludwigفقد وجد . يساعد على خفض الوزن) الغذائية
، يف )8 (Howarth Saltzman & Robertsوأفاد ). من بينها خفض الوزن(موضوعية مفيدة لتناول تلك اجلرعة 

يع، وتناولت ظاهرة األكل حسب األهواء، عن حدوث اخنفاض يف  أساب4 دراسة استغرقت أكثر من 11استعراضهما لـ 
ومل تكن هناك أي فروق بني �وع األلياف أو بني األلياف املستهلكة .  شهر3.8 كيلوغرام على مدى 1.9الوزن يبلغ يف املتوسط 

 .يف األغذية أو كمكمالت

م يي

ا ف م ع
 

ت ال  ة الطاقة والفقرية باملغذي ن األغذية كثي ة عالية  توجد أدلة دامغة على أن تناول ). مسببة(دقيقة تناول جر
وكذلك بدرجة متزايدة يف (ففي البلدان مرتفعة الدخل . جرعة عالية من األغذية كثيفة الطاقة يساعد على زيادة الوزن

حبيث تكون �سبة املركبات (ال تكون هذه األغذية كثيفة الطاقة مصنعة إىل حد كبري فحسب ) البلدان منخفضة الدخل
بل تكون أيضاً فقرية من حيث املغذيات الدقيقة، مما يزيد من تضاؤل قيمتها ) لسكرية املتعددة غري النشوية فيها منخفضةا

ومن هذه الدهون على سبيل املثال الزبد والزيوت (واألغذية كثيفة الطاقة تكون �سبة الدهون فيها مرتفعة عادة . التغذوية
ومنها ( أو النشا، يف حني أن األغذية منخفضة الطاقة حتتوي على �سبة عالية من املياه ، وكذلك السكريات)واألغذية املقلية

ولقد تالعبت جتارب عديدة سراً باحملتويات الدهنية وبكثافة الطاقة يف النظم الغذائية، وتؤيد �تائج ). مثال الفواكه واخلضروات
للطاقة الكلية حيدث عندما تكون كثافة الطاقة " الزائد عن احلاجةاالستهالك السليب "هذه التجارب الرأي القائل بأن ما يسمى 

. يف النظام الغذائي مرتفعة، وأن الوضع يكون كذلك دائماً يف حالة النظم الغذائية اليت تتسم بتناول �سبة عالية من الدهون
هواء مقابل �ظم غذائية تتسم  جتربة لنظم غذائية تتسم بتناول �سبة عالية من الدهون حسب األ16وأشار حتليل وصفي لـ 

يقابل اخنفاضاً يف اجلرعة % 10باخنفاض الدهون فيها ملدة شهرين على األقل إىل أن حدوث اخنفاض يف �سبة الدهون قدره 
وعلى مستوى السكان، ). 9( كيلوغرامات يف وزن اجلـسم 3 م جول، واخنفاضاً يبلغ حـوايل 1املستهلكة من الطاقة قدره 

إال أ�ه من %. 5غرامات حوايل وحدة واحدة من مؤشر كتلة اجلسم أو فارقاً يف �سبة شيوع البدا�ة قدره حوايل  كيلو3تعادل 
ففي حني ). 10(الصعب جعل دراسات من هذا القبيل حمكمة، ورمبا تؤثر تأثريات أخرى غري فسيولوجية على هذه النتائج 

ر من �فس الطاقة املستمدة من املواد الكربوهيدراتية أو من الربوتني، أن الطاقة املستمدة من الدهون ليست مسببة للسمنة أكث
وهناك استثناء هام من ذلك هو النظم . فإن النظم الغذائية اليت تتسم بارتفاع �سبة الدهون فيها تكون كثيفة الطاقة عادة
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ولكنها حتتوي على ) لبقوليات والفواكهومنها مثال اخلضروات وا(الغذائية القائمة أساساً على تناول أغذية منخفضة الطاقة 
 .�سبة مئوية عالية بدرجة معقولة من الطاقة كدهون مستمدة من الزيوت املضافة

 
وتظل فعالية معظم االسرتاتيجيات اخلاصة بالنظم الغذائية من أجل خفض الوزن على مدى طويل، مبا يف ذلك النظم  

وتتطلب . ن هبا تغريات يف السلوك تؤثر يف النشاط البد�ي والعادات الغذائيةالغذائية منخفضة الدهون، غري مؤكدة ما مل تقرت
وتلزم على . هذه التغريات على مستوى الصحة العامة وجود بيئة مسا�دة للخيارات الغذائية الصحية وممارسة حياة �شطة

 النظم الغذائية الشعبية اليت ترمي إىل فقد تؤدي طائفة متنوعة من. وجه االستعجال جتارب رفيعة اجلودة ملعاجلة هذه القضايا
خفض الوزن وتقيد اخليارات الغذائية إىل اخنفاض اجلرعة املتناولة من الطاقة وقد تؤدي إىل اخنفاض قصري األجل يف وزن 

 يوصى  أدلة بالتجربة على فعاليته على املدى الطويل وعلى كفايته التغذوية ولذلك ال ميكن أنداألفراد ولكن معظمها ال توج
 .هبا على صعيد سكان

 
 العوامل املمكنة املسببة للمرض  

ة النشاط بالنسبة لألطفال   ية واملدرسية ايت تساعد على خيارات غذائية صحية وعلى خيارات ممار البيئات امل
تعلق بسلوكيات األطفال من  على الرغم من وضوح أمهية األدوار اليت يلعبها الوالدان وتلعبها البيئات املنزلية فيما ي).وقائية(

ويبدو أن إمكا�ية احلصول على طائفة . حيث األكل والنشاط البد�ي، فإن األدلة املتينة املتاحة لتأييد هذا الرأي ضئيلة للغاية
 يف املنزل والتعرض لذلك هو أمر هام لكي ينشأ تفضيل هلذه األغذية، كما يبدو أن معرفة تواسعة من الفواكه واخلضروا

). 11(دين ومواقفهما وسلوكياهتما فيما يتعلق بالنظام الغذائي الصحي والنشاط البد�ي هامة يف إجياد قدوة لألطفال الوال
ويتاح مزيد من البيا�ات عن تأثري البيئة املدرسية على املعرفة التغذوية، وعلى أمناط األكل والنشاط البد�ي يف املدرسة وعلى 

، ولكن ليس كلها، وجود تأثري للتدخالت )12(وقد أظهرت بعض الدراسـات . بقلة احلركـةالسلوكيات يف املنزل اليت تتسم 
ورغم أ�ه من الواضح وجود حاجة إىل مزيد من البحوث لزيادة قاعدة األدلة يف . على مستوى املدرسة على الوقاية من البدا�ة

 .دة مبثابة تأثري حمتمل خاص مبسببات األمراض على البدا�ةكال هذين االني، فقد اعتُربت البيئات املنزلية واملدرسية املسا�

س ل نزل

م
 

ن حيث املغذيات   كثافة الرتويج ملنافذ املأكوالت السريعة واألغذية واملشروبات اليت تتسم بكثافة الطاقة والفقرية 
دى األطفال يرتبط باإلعال�ات  رمبا كان جا�ب من العالقات القوية واملتسقة بني مشاهدة التليفزيون والبدا�ة ل).مسببة(الدقيقة 

فاملطاعم اليت تقدم مأكوالت سريعة، واألغذية واملشروبات اخلفيفة اليت تصنف عادة ). 15-13(الغذائية اليت يتعرضون هلا 
 يف اخلطوط التوجيهية للنظم الغذائية هي من بني أكثر املنتجات"  بأن يكون تناوهلا هو األقلحاملأكوالت اليت ينص"ضمن فئة 
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 وغالباً ما يكون صغار األطفال هم الفئة املستهدفة لإلعالن عن هذه .تسويقاً بدرجة هائلة، السيما على شاشات التليفزيون
وقد رئي أن اإل�فاق الضخم على تسويق املأكوالت ). 16(املنتجات ألن هلم تأثرياً كبرياً على األغذية اليت يشرتيها الوالدان 

 بليون دوالر يف الواليات املتحدة وحدها يف سنة 11" (اليت ينصح بأن يكون تناوهلا هو األقل"ت السريعة وغريها من اخليارا
عامل رئيسي يف زيادة استهالك األغذية اليت تُعد خارج املنزل بوجه عام، وعامل رئيسي يف زيادة استهالك األغذية ) 1997

فصغار األطفال ال يستطيعون أن يتبينوا مضمو�اً بر�اجمياً من . وصكثيفة الطاقة والفقرية يف املغذيات الدقيقة على وجه اخلص
ولكن األدلة على أن كثرة تسويق هذه األغذية واملشروبات املوجه إىل صغار األطفال . املقصود باإلعال�ات من حيث اإلقناع

 لتربير إدراج هذه املمارسة ومع ذلك، فقد رأت املشاورة وجود أدلة غري مباشرة كافية. تسبب البدا�ة ليست أدلة قاطعة
 ).18-15(حبيث تصبح بذلك هدفاً ممكناً للتدخالت " احملتملة"ضمن الفئة 

 
ن املشروبات احملالة بالسكريات    إن النظم الغذائية اليت تتسم باخنفاض �سبة الدهون ).مسببة(تناول جرعة عالية 

وترتبط باحلماية ) حبيث تتضمن كمية متغايرة من السكريات(�سبياً فيها �سبياً ستكون �سبة املواد الكربوهيدراتية فيها أعلى 
من زيادة الوزن غري الصحية، وإن كان تناول جرعة عالية من السكريات احلرة يف املشروبات اخلفيفة رمبا يساعد على زيادة 

ام ختتلف إىل حد كبري فيما يتعلق ة جلرعة الطاقة املتناولة على اإلشباع والشبع التفسيولوجيويبدو أن التأثريات ال. الوزن
" يكتشفها"فالطاقة اليت حتتوي عليها السوائل . بالطاقة املوجودة يف األغذية الصلبة عنها يف حالة الطاقة املوجودة يف السوائل

ية املتناولة رمبا بسبب اخنفاض اال�تفاخ املعدي الذي تسببه وسرعة مدة ا�تقاهلا، وال تكون اجلرعة الغذائ(اجلسم بصعوبة أكرب 
وهذا تؤيده بيا�ات مستمدة من ). 19(الحقاً مهيأة على حنو جيد لتمثيل الطاقة املتناولة من خالل املشروبات اخلفيفة 

واستهالك األطفال يف بلدان كثرية ). 22-20(دراسات طولية ومقطعية مستعرضة وتنطوي على حتويالت يف املسارات 
فقد قُدر أن كل علبة أو زجاجة إضافية من املشروبات . ة بالسكريات مدعاة لقلق شديداملرتفع واملتزايد للمشروبات احملال

ويتعلق معظم األدلة ). 19(يف خطر إصابتهم بالبدا�ة % 60احملالة بالسكريات اليت يستهلكوهنا كل يوم تؤدي إىل زيادة قدرها 
 كثيفة الطاقة بنفس القدر وقد تساعد على زيادة الوزن مبشروبات الصودا ولكن مشروبات الفاكهة واملشروبات املنعشة تكون

وإمجاالً، رئي أن األدلة اليت تشري إىل أن تناول جرعة عالية من املشروبات احملالة بالسكريات . يف حالة تناوهلا بكميات كبرية
 . يلعب دوراً يف زيادة الوزن هي أدلة قوية بدرجة معتدلة

م

 
جرت العادة على أن يبدأ ). مسببة(السيئة، السيما للمرأة يف البلدان مرتفعة الدخل األوضاع االجتماعية االقتصادية  

منط تدرج البدا�ة بني السكان باملرأة متوسطة العمر يف الفئات مرتفعة الدخل ولكن عندما يتقدم الوباء تصبح البدا�ة أكثر 
وقد تسري العالقة حتى يف . جتماعي اقتصادي أد�ىالذين ينتمون إىل فئات ذات وضع ا) السيما النساء(شيوعاً بني الناس 
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مبعنى أن الوضع االجتماعي االقتصادي األد�ى يساعد على البدا�ة، وأن البد�اء من (اجتاهني، حبيث تُوجد دائرة مغلقة 
ثر هبا ومن احملتمل أن تكون اآلليات اليت يؤ). األرجح أن ينتهي هبم األمر ضمن فئات ذات وضع اجتماعي اقتصادي متدنٍ

بيد أن الناس الذين يعيشون . الوضع االجتماعي االقتصادي على األمناط الغذائية وأمناط النشاط متعددة وحتتاج إىل توضيح
يف ظل ظروف وضع اجتماعي اقتصادي منخفض قد يكو�ون حتت رمحة البيئة اليت تساعد على البدا�ة أكثر من غريهم ألن 

واألدلة القائمة على . عندما تُطرح عليهم" خيارات خاطئة"اط من األرجح أن تكون سلوكياهتم فيما يتعلق باألكل والنش
يف البلدان ذات (وجود تأثري للوضع االجتماعي االقتصادي املنخفض على هتيئة الناس سلفاً لإلصابة بالبدا�ة هي أدلة متسقة 

لزيادة خطر " حمتمال"ثم فقد اعتُربت سبباً عرب عدد من الدراسات الطولية واملقطعية املستعرضة، ومن ) الدخل األعلى
 . اإلصابة بالبدا�ة

 
ة    دراسة على األقل 20 إن الرضاعة الثديية كأحد عوامل الوقاية من زيادة الوزن تناولتها ).وقائية(الرضاعة الثدي

ة الثديية، ووجدت تأثرياً وقائياً للرضاع) من بينها أكرب دراستني( دراسات 5وقد وجدت .  شخص40 000مشلت زهاء 
. دراستان أن الرضاعة الثديية تنبئ باإلصابة بالبدا�ة، بينما مل جتد الدراسات الباقية أي عالقات بني الرضاعة الثديية والبدا�ة

ورمبا كا�ت هناك تأثريات متعددة للتداخل يف هذه الدراسات؛ إال أن االخنفاض يف خطر اإلصابة بالبدا�ة الذي لوحظ يف أكرب 
وتشجيع الرضاعة الثديية ينطوي على فوائد كثرية، رمبا كا�ت الوقاية من البدا�ة يف مرحلة %). 37-20(ستني كان كبرياً درا

 .الطفولة إحداها

ي

 
 العوامل املمكنة املسببة للمرض 

ة يف أن تكون وقائية أو مسببة يف مبحث مسببات الزيادة غري الصحي" من املمكن"عرفت عدة عوامل أخرى بأهنا  
 .الوزن

 
وطُرحت فكرة أن األغذية ذات املؤشر املنخفض لنسبة السكر يف الدم عامل قد يكون واقياً من زيادة الوزن، وتوجد  

إال أ�ه من الالزم إجراء مزيد من التجارب اإلكلينيكية إلثبات االرتباط بقدر . بعض الدراسات املبكرة اليت تؤيد هذه الفرضية
 .أكرب من اليقني

 
، "الضخمة"فالرتويج لألحجام ). 24(حجام الكبرية أحد العوامل املسببة املمكنة لزيادة الوزن غري الصحية واأل 

وتوجد بعض األدلة على أن الناس . السيما يف منافذ بيع الوجبات السريعة، أصبح اآلن ممارسة شائعة يف كثري من البلدان
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حق لتناول وجبة كبرية يكون غري كامل ومن املرجح هلذا السبب أن يسيئون تقدير أحجام الوجبات وأن تعويض الطاقة الال
 .يؤدي إىل إفراط يف االستهالك

 
ويف الواليات املتحدة، تكون �سبة . ويف بلدان كثرية حدثت زيادة مطردة يف �سبة تناول األغذية اليت تُعد خارج املنزل 

لصوديوم يف األغذية املعدة خارج املنزل أعلى كثرياً من النسبة الطاقة والدهون الكلية والدهون املشبعة والكوليسرتول وا
وأولئك الذين مييلون يف الواليات املتحدة إىل األكل يف املطاعم يكون مؤشر كتلة اجلسم . املوجودة يف األغذية اليت تعد منزلياً

 ).25(لديهم أعلى من أولئك الذين مييلون إىل األكل يف املنزل 
 

يرتبط " كبح النفس املرن"فخطر . ات فسيولوجية معينة ألمناط األكل يف خطر اإلصابة بالبدا�ةوقد تؤثر بارامرت 
 .خبطر أعلى لزيادة الوزن" ترك النفس ألهوائها دورياً/باخنفاض خطر زيادة الوزن، بينما يرتبط منط كبح النفس الصارم

 
وية بدرجة تكفي لتربير تعريفها على أهنا وقائية أو و�ُظر أيضاً يف عوامل عديدة أخرى ولكن مل يعتقد أن األدلة ق 
فالدراسات مل تبني وجود ارتباطات متسقة بني جرعة الكحوليات املستهلكة والبدا�ة بالرغم من كثافة الطاقة العالية . مسببة

بينما تبني يف بعض ف. ومن احملتمل وجود عوامل تداخل كثرية تؤثر يف االرتباط). يف الغرام/ سعرات كبرية7(يف املغذيات 
الدراسات أن ارتفاع عدد مرات األكل له عالقة سلبية جبرعة الطاقة املستهلكة وبزيادة الوزن، فإن أ�واعاً من األغذية املتوافرة 
بسهولة كوجبات خفيفة غالباً ما تكون �سبة الدهون فيها عالية وقد يؤدي ارتفاع �سبة استهالك هذا النوع من األغذية إىل 

كما أن األدلة املتعلقة بأثر التغذية املبكرة على البدا�ة الالحقة هي أدلة متفاوتة، . ناس قابلني سلفاً للتعرض لزيادة الوزنجعل ال
 .حبيث تبني بعض الدراسات وجود عالقات بني البدا�ة واألوزان املرتفعة واألوزان املنخفضة عند الوالدة

 
ن ال 5-2-5 ت العامة للوقاية  م بدا�ةاالسرتاتيجي ا

وفيما يتعلق بالرضَّع  وصغار . ينبغي اعتبار الوقاية من البدا�ة لدى الرضَّع وصغار األطفال أمراً ذا أولوية عالية 
 :األطفال، تتمثل االسرتاتيجيات الوقائية الرئيسية فيما يلي

 ـ  تشجيع الرضاعة الثديية احلصرية؛ 
 استخدام األلبان االصطناعية يف إرضاع الطفل؛ـ  جتنب استخدام السكريات املضافة والنشويات عند  
 ـ  اإليعاز إىل األم بأن تتقبل قدرة طفلها على تنظيم جرعة الطاقة اليت يستهلكها بدالً من إطعامه إىل أن يصبح طبقه فارغاً؛ 
 .ـ  ضمان استهالك اجلرعة املالئمة من املغذيات الدقيقة الالزمة لتحقيق النمو اخلطي األمثل 
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 : يتعلق باألطفال واملراهقني، تعين الوقاية من البدا�ة احلاجة إىلوفيما

 ـ  التشجيع على أسلوب حياة �شط؛ 
 ـ  احلد من مشاهدة التليفزيون؛ 
 ـ  التشجيع على تناول الفواكه واخلضروات؛ 
جبات اخلفيفة الو ذلك مثال ومن(ـ  تقييد اجلرعة املتناولة من األغذية كثيفة الطاقة والفقرية من حيث املغذيات الدقيقة  

 ؛)املعبأة
 .ـ  تقييد اجلرعة املتناولة من املشروبات اخلفيفة احملالة بالسكريات 

 
زيد من الفرص املوتتضمن التدابري اإلضافية تعديل البيئة لتعزيز النشاط البد�ي يف املدارس واتمعات احمللية، وإجياد  

، واحلد من تعرض صغار األطفال للدعاية املفرطة لألغذية كثيفة )لوجبات األسريةومن ذلك مثال تناول ا(للتفاعل األسري 
 . الطاقة والفقرية من حيث املغذيات، وتوفري ما يلزم من معلومات ومهارات الختيار اختيارات غذائية صحية

 
فالربامج التغذوية . املتقزمةويف البلدان النامية ينبغي إيالء اهتمام خاص لتجنب اإلفراط يف إطعام الفئات السكا�ية  

اليت ترمي إىل السيطرة على �قص التغذية أو الوقاية منه يلزم أن تُقيم القامة مع الوزن منعاً لتقديم طاقة زائدة لألطفال الذين يكون 
 اقتصادي، يلزم، ويف البلدان اليت متر مبرحلة حتول. وزهنم أقل مما جيب بالنسبة ألعمارهم ولكنه وزن عادي بالنسبة ألطواهلم

عندما يصبح السكان أقل حركة وأقدر على احلصول على أغذية كثيفة الطاقة، اإلبقاء على املكو�ات الصحية للنظم الغذائية 
وينبغي أن تركز ). ومنها مثال تناول جرعة عالية من اخلضروات والفواكه واملركبات السكرية املتعددة غري النشوية(التقليدية 

 تقدم لألمهات وللمجتمعات احمللية ذات الوضع االجتماعي االقتصادي املنخفض واليت تفتقر إىل األمن الغذائي على التوعية اليت
 .أن الوزن الزائد والبدا�ة ال ميثالن صحة جيدة

 
ن وغالباً ما تستعيض الفئات منخفضة الدخل عاملياً، ويستعيض السكان يف البلدان اليت متر مبرحلة حتول اقتصادي، ع 

) ومنها مثال املشروبات اخلفيفة(األغذية التقليدية الغنية باملغذيات الدقيقة مبشروبات حمالة بالسكريات ويروج هلا بشدة 
وهذه االجتاهات، اليت تقرتن باخنفاض النشاط البد�ي، ترتبط بتزايد شيوع . وبأغذية دهنية وماحلة وسكرية كثيفة الطاقة

تحسني �وعية النظم الغذائية عن طريق زيادة استهالك الفواكه واخلضروات، عالوة على زيادة وتلزم اسرتاتيجيات ل. البدا�ة
 .النشاط البد�ي، من أجل اسئصال وباء البدا�ة وما يرتبط به من أمراض
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 حمددة لكل مرضتوصيات  5-2-6

 مؤشر كتلة اجلسم 
ة بني سكان واملخاطر املرتبطة هبما، وإن يكن هذا ميكن استخدام مؤشر كتلة اجلسم لتقدير شيوع الوزن الزائد والبدا� 

 تصنيف الوزن 8ويبن يف اجلدول . إال أ�ه ال يفسر التباينات الواسعة يف البدا�ة بني خمتلف األفراد والسكان. التقدير أولياً
 . الزائد والبدا�ة، وفقاً ملؤشر كتلة اجلسم
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 8اجلدول 
 )أ ( قاً ملؤشر كتلة اجلسم تصنيف الوزن الزائد لدى البالغني وف

 خطر االعتالالت املتالزمة )2م/كغم(مؤشر كتلة اجلسم  التصنيف 
ولكن مع زيادة خطر التعرض ملشاكل (منخفض   18.5< الوزن الناقص عما جيب

 )إكلينيكية أخرى
 متوسط 24.9-18.5 النطاق الطبيعي

 
 الوزن الزائد عما جيب

    ما قبل البدا�ة
 ىل من البدا�ة   الفئة األو

    الفئة الثا�ية من البدا�ة
    الفئة الثالثة من البدا�ة

≤ 25.0 
25.0-29.9 
30.0-34.9 
35.0-39.9 

≤ 40.0 

 
 متزايد
 معتدل
 شديد

 بالغ الشدة
 
ال لنفس درجة السمنة لدى خمتلف إال أن مؤشر كتلة اجلسم قد ال يكون مقاب. أرقام مؤشر كتلة اجلسم هذه مستقلة عن العمر ومتماثلة لكال اجلنسني)  أ ( 

ويبني اجلدول عالقة تبسيطية بني مؤشر كتلة اجلسم وخطر االعتالالت املتالزمة، وهي عالقة قد . السكان �تيجة، جزئياً، للفروق يف �سب اجلسم
 من العوامل، من بينها طبيعة النظام الغذائي، والفئة تتأثر بطائفة من العوامل، من بينها طبيعة وخطر االعتالالت املتالزمة، اللذان ميكن أن يتأثرا بطائفة

واملخاطر املرتبطة بزيادة مؤشر كتلة اجلسم هي خماطر مستمرة ومتدرجة وتبدأ عند مستوى ملؤشر كتلة اجلسم يقل عن . العرقية، ومستوى النشاط
حميط (وكل من مؤشر كتلة اجلسم ومقياس لتوزيع الدهون . وقد خيتلف تفسري درجات مؤشر كتلة اجلسم بالنسبة إىل اخلطر باختالف السكان. 25

 .هامان يف حساب خطر االعتالالت املشرتكة معاً النامجة عن البدا�ة) اخلصر أو �سبة اخلصر إىل الردفني
 .26املرجع : املصدر

 
وزن الزائد والبدا�ة، ويف السنوات األخرية اقتُرحت �طاقات خمتلفة للحدود الفاصلة ملؤشر كتلة اجلسم فيما يتعلق بال 

والبيا�ات املتاحة حالياً واليت ميكن أن توضع على أساسها توصيات قاطعة هي ). 27(وخباصة ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ 
 ومع ذلك، فقد رأت املشاورة أن حتقيق الصحة األمثل يستلزم أن يكون مؤشر كتلة اجلسم الوسيط بالنسبة 1.بيا�ات ضئيلة

                                                      
 مشاورة لخبراء منظمة الصحة العالمية بشأن مؤشر كتلة الجسم 2002 يوليو 11 إلى 8  عقدت في سنغافورة في الفترة من  1

استعراض األدلة العلمية ‘ 1’: المناسب للسكان اآلسيويين ومدلوالته على صعيد السياسات واستراتيجيات التدخل وذلك من أجل

بحث ضرورة وجود حدود ‘ 2’ان اآلسيويين؛ على العالقة بين مؤشر كتلة الجسم، وتكوين الجسم، وعوامل الخطر لدى السك

بحث الغرض من التعاريف ‘ 3’فاصلة معينة لمؤشر كتلة الجسم فيما يتعلق بالوزن الزائد والبدانة من أجل السكان اآلسيويين؛ 

ياتها، وقد شكلت المشاورة، كإحدى توص. بحث االحتياجات اإلضافية إلى بحوث في هذا المجال‘ 4’المحددة عرقياً وأساسها؛ 

مجموعة عمل لدراسة البيانات المتوافرة عن العالقة بين محيط الخصر واالعتالل، والتفاعل بين مؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر 
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، بينما ينبغي أن يتمثل اهلدف فيما يتعلق باألفراد يف احلفاظ على مؤشر لكتلة 2م/ كغم23-21 يف حدود للسكان البالغني
 .2م/ كغم24.9-18.5اجلسم يف حدود 

 
 حميط اخلصر 

حميط اخلصر مقياس بسيط ومناسب ال عالقة له بالطول، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً مبؤشر كتلة اجلسم وبنسبة اخلصر إىل  
وعالوة على ذلك، فإن . فني، كما أ�ه مؤشر مالئم لكتلة الشحوم داخل جتويف البطن والشحوم الكلية يف اجلسمحميط الرد

حدوث تغريات يف حميط اخلصر يعكس حدوث تغريات يف عوامل خطر اإلصابة مبرض أوعية القلب وبغريه من أشكال 
ويزيد خطر التعرض لتعقيدات يف التمثيل . تلف السكاناألمراض املزمنة، حتى وإن كا�ت املخاطر تتباين فيما يبدو بني خم

 . سم88 ≥ سم، والنساء الالئي يبلغ حميط خصرهن 102 ≥ للرجال الذين يبلغ حميط خصرهم  هلؤالءالغذائي
 

 النشاط البد�ي 
 أيام األسبوع، رمبا كان من الالزم ممارسة �شاط بد�ي معتدل الكثافة ملدة ساعة واحدة يومياً، من قبيل السري يف معظم 

 1.للحفاظ على وزن صحي للجسم، السيما يف حالة من تتسم مهنهم بقلة احلركة
 

ن الطاقة  م اجلرعة الكلية املتناولة 

                                                                                                                                       

ويسهم خفض . إن �سبة الدهون واملياه اليت حتتوي عليها األغذية هي احملدد الرئيسي لكثافة الطاقة يف النظام الغذائي 
أي (واملشروبات كثيفة الطاقة ) أي الدهنيات املرتفعة والسكريات املرتفعة والنشا املرتفع(اقة استهالك األغذية كثيفة الط

وعلى العكس . يف حدوث اخنفاض يف اجلرعة الكلية من الطاقة) املشروبات اليت حتتوي على �سبة عالية من السكريات احلرة
واألغذية اليت حتتوي على �سبة عالية من ) ات والفواكهأي اخلضرو(من ذلك، تُسهم زيادة جرعة األغذية املخففة للطاقة 

يف حدوث اخنفاض يف اجلرعة الكلية للطاقة ويف حدوث ) أي احلبوب الغذائية الكاملة(املركبات السكرية املتعددة غري النشوية 
ة إىل حد كبري واليت تتسم إال أ�ه من اجلدير بالذكر أن الفئات ذات درجة النشاط العالي. حتسن يف جرعة املغذيات الدقيقة

�ظمها الغذائية بارتفاع �سبة اخلضروات والبقوليات والفواكه واحلبوب الغذائية الكاملة فيها، ميكن أن تتحمل جرعة كلية من 
 .بدون أن تتعرض خلطر زيادة وزهنا زيادة غري صحية% 35الدهون تصل إىل 

 
والخطر الصحي، من أجل تحديد االحتياجات البحثية مستقبالً ووضع توصيات الستخدام مقاييس إضافية للخصر لزيادة تحديد 

 .المخاطر
 .5لمرجع   انظر أيضاً ا 1
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 توصيات للوقاية من مرض السكر  5-3
 خلفيـة 5-3-1

غري املعتمد على اإل�سولني، ميثل معظم حاالت اإلصابة إن النوع الثا�ي من مرض السكر، املعروف سابقاً باسم السكر  
وينشأ النوع الثا�ي من مرض السكر عندما ال يكون إ�تاج اإل�سولني كافياً للتغلب على احلالة . مبرض السكر على �طاق العامل

ض السكر بإ�تاج اإل�سولني إ�تاجاً وتتسم املراحل األوىل للنوع الثا�ي من مر. الشاذة الكامنة املتمثلة يف زيادة املقاومة ملفعوله
. ومع تقدم املرض، قد تنخفض مستويات اإل�سولني �تيجة للكسل اجلزئي يف اخلاليا باء املنتجة لإل�سولني يف البنكرياس. مفرطاً

غرينة ومن بني مضاعفات النوع الثا�ي من مرض السكر اإلصابة بالعمى، والفشل الكلوي، وتقرح القدمني الذي قد يؤدي إىل غن
. وإىل برت بعد ذلك، وإىل حدوث زيادة كبرية يف خطر اإلصابة بالعدوى واإلصابة مبرض الشريان التاجي، وبالسكتة الدماغية

والتكاليف االقتصادية واالجتماعية اهلائلة واملتصاعدة للنوع الثا�ي من مرض السكر تربر تربيراً دامغاً بذل حماوالت للحد من 
 ).2، 1( فضال عن إدارة املرض إدارة �شطة متى حدثت اإلصابة به فعال ،الةخطر اإلصابة هبذه احل

 
وميثل تعديل أسلوب احلياة حجر الزاوية يف كل من العالج واحملاوالت الرامية إىل الوقاية من اإلصابة بالنوع الثا�ي من  

خطر اإلصابة بالنوع الثا�ي من مرض السكر إال أ�ه ليس من املرجح أن تتحقق التغريات الالزمة للحد من ). 3(مرض السكر 
وقد �ُقحت مؤخراً . على مستوى السكان بدون حدوث تغيريات بيئية رئيسية لتيسري اخليارات السليمة من جا�ب األفراد

ل معايري تشخيص النوع الثا�ي من  مرض السكر ومعايري املراحل املبكرة يف عملية تقدم املرض ـ وهي اختالل القدرة على حتم
 ).5، 4(الغلوكوز واختالل الغلوكوز الصيامي 

 
أما النوع األول من مرض السكر، الذي كان يعرف سابقاً باسم مرض السكر املعتمد على اإل�سولني، فقد قلَّت كثرياً  

. لبنكرياسوترية حدوثه، وهو يرتبط حبدوث �قص مطلق يف اإل�سولني، ينجم عادة عن التدمري املناعي الذاتي للخاليا باء يف ا
ويبدو أن عوامل بيئية وكذلك عوامل وراثية تلعب دوراً يف هذا الصدد ولكن ال يوجد دليل دامغ على أن عوامل أسلوب احلياة 

 . تلعب دوراً حبيث ميكن تعديلها للحد من خطر اإلصابة باملرض
 

 االجتاهات 5-3-2
دوثه قد حدثت عاملياً، فقد كا�ت تلك الزيادات مع أن الزيادات يف كل من شيوع النوع الثا�ي من مرض السكر وح 

، 1 (البلدان حديثة العهد بالتصنيعهائلة على وجه اخلصوص يف اتمعات اليت متر مبرحلة حتول اقتصادي يف قطاع كبري من 
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ن املتوقع أن وم.  مليون حالة150وعلى صعيد العامل، يقدر أن عدد حاالت اإلصابة مبرض السكر يبلغ حالياً قرابة ). 6-9
وهذه األرقام رمبا كا�ت . ، مع توقع حدوث أكرب عدد من احلاالت يف الصني واهلند2025يتضاعف هذا العدد حبلول سنة 

فمرض السكر من النوع الثا�ي، الذي كان يف السابق مرضاً . أقل من احلقيقة، ومن احملتمل أن هناك حاالت كثرية غري مشخَّصة
بني املسنني، قد تصاعد مؤخراً بني مجيع الفئات العمرية ويكتشف حالياً بني فئات عمرية أصغر حيدث يف منتصف العمر و

 .فأصغر، من بينها املراهقون واألطفال، السيما بني السكان األشد تعرضاً للخطر
 

 مرة عما 2.5 و 1.5ومعدالت الوفاة بني املصابني مبرض السكـر، بعد مراعاة عامل السن، أعلى بنسبـة ترتاوح بني  
فقدر كبري من الوفيات الزائدة لدى السكان البيض يعزى إىل أمراض أوعية القلب، السيما ). 10(هي بني السكان بوجه عام 

؛ أما فيما بني السكان اآلسيويني واهلنود األمريكيني فإن املرض الكلوي هو املساهم الرئيسي )12، 11(مرض الشريان التاجي 
ومن املتصور أن ). 15(، بينما متثل األمخاج سبباً مهماً من أسباب الوفاة يف بعض البلدان النامية )14، 13(يف الوفيات 

حيدث توقف أو حتى تراجع يف التد�ي يف الوفيات النامجة عن مرض الشريان التاجي يف كثري من اتمعات ذات الوفرة إذا 
وقد حيدث ذلك إذا زادت عوامل خطر اإلصابة مبرض الشريان . استمر تزايد معدالت اإلصابة مبرض السكر من النوع الثا�ي

التاجي املرتبطة مبرض السكر إىل احلد الذي جيعل خماطرها تفوق الفائدة اليت تتحقق من حدوث حتسينات يف عوامل اخلطر 
 ).3(رض أوعية القلب التقليدية املتعلقة باإلصابة بأمراض أوعية القلب ومن حتسن رعاية املرضى الذين ثبتت إصابتهم مب

 
 النظام الغذائي والنشاط البد�ي ومرض السكر 5-3-3

إال أن معدالت اإلصابة به اليت تتغري . ينجم النوع الثا�ي من مرض السكر من تفاعل بني عوامل وراثية وعوامل بيئية 
ا�ية استئصال مد الوباء العاملي بسرعة تشري إىل أن دور العوامل البيئية دور هام على وجه اخلصوص، وتشري كذلك إىل إمك

وأكرب زيادات حتدث يف اإلصابة مبرض السكر من النوع الثا�ي هي تلك اليت حتدث يف اتمعات اليت شهدت تغريات . للمرض
واألغذية . الوزن الزائد ويف البدا�ةحاالت رئيسية يف �وع الغذاء املستهلك، واخنفاضات يف مستوى النشاط البد�ي، وزيادات 

ملعنية تكون عادة كثيفة الطاقة وحتتوي على �سبة عالية من األمحاض الدهنية املشبعة وال حتتوي على مركبات سكرية ا
 .متعددة غري �شوية

 
ويف مجيع اتمعات يرتبط الوزن الزائد والبدا�ة حبدوث زيادة يف خطر اإلصابة بالسكر من النوع الثا�ي، السيما  

وقد ال تكون فئات مؤشر كتلة اجلسم . دهون املخزو�ة يف أ�سجة اجلسم الدهنية موزعة توزيعاً مركزياًعندما تكون الزيادة يف ال
 وذلك ،التقليدية وسيلة مناسبة لتحديد خطر اإلصابة مبرض السكر من النوع الثا�ي لدى أفراد ينتمون إىل مجيع فئات السكان
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ومع أن مجيع . يع الزيادة يف الدهون املخزو�ة يف أ�سجة اجلسم الدهنيةبسبب الفروق العرقية يف تكوين اجلسم وبسبب أمهية توز
العوامل البيئية واملرتبطة بأساليب احلياة وتسهم يف زيادة الوزن عما جيب ميكن اعتبار أهنا تساهم يف اإلصابة بالنوع الثا�ي من 

 عن تأثريها املساعد على البدا�ة هو دليل غري مرض السكر، فإن الدليل على أن العوامل الغذائية الفردية هلا تأثري مستقل
فالدليل على أن األمحاض الدهنية املشبعة تزيد خطر اإلصابة مبرض السكر من النوع الثا�ي وأن املركبات السكرية . قاطع

علق باملغذيات األخرى العديدة اليت املتعددة غري النشوية حتمي من اإلصابة هبذا املرض هو دليل دامغ بدرجة أكرب من الدليل املت
ويبدو أن وجود مرض السكر النفاسي، مبا يف ذلك مرض السكر يف احلمل وتأخر منو اجلنني داخل الرحم، . �ُسب إليها ذلك

 . السيما عندما يرتبط ذلك حبدوث منو سريع فيما بعد، يزيد خطر اإلصابة مبرض السكر الحقاً
 

 قوة األدلة 5-3-4
اط بني الزيادة املفرطة يف الوزن والدهون املخزو�ة يف أ�سجة اجلسم الدهنية املركزية، واإلصابة بالنوع الثا�ي إن االرتب 

فقد تكرر التدليل على ذلك االرتباط مراراً يف دراسات طولية جرت بني سكان خمتلفني، . من مرض السكر هو ارتباط مقنع
زايد مستويات مؤشر كتلة اجلسم وزيادة الوزن بعد البلوغ، وحميط اخلصر، أو ظهر منها وجود منحنى للمخاطر الفت للنظر مع ت

اليت تعكس الدهون املخزو�ة يف أ�سجة اجلسم (والواقع أن حميط اخلصر أو �سبة اخلصر إىل الردفني . �سبة اخلصر إىل الردفني
النوع الثا�ي أقوى من مؤشر كتلة اجلسم هي حمدد خلطر اإلصابة الحقاً مبرض السكر من ) الدهنية اجلوفية أو األحشائية

كما أن الدهون املخزو�ة يف أ�سجة اجلسم الدهنية املركزية محدد هام ملقاومة اإل�سولني، وهو الشذوذ ). 20-16(كمحدد 
 و�قصان الوزن طوعاً يحسن حساسية اإل�سولني). 20(الكامن يف معظم حاالت اإلصابة مبرض السكر مـن النـوع الثا�ي 

وظهر يف جتارب عديدة عشوائية وحمكومة أ�ه يقلل خطر التدرج من اختالل القدرة على حتمل الغلوكوز إىل مرض ) 21(
 ).23، 22(السكر من النوع الثا�ي 

 
ولقد أظهرت الدراسات الطولية بوضوح أن زيادة النشاط البد�ي تقلل خطر اإلصابة مبرض السكر من النوع الثا�ي  

أي (فممارسة مترينات رياضية �شطة ). 26-24(ة الدهون املخزو�ة يف أ�سجة اجلسم الدهنية بغض النظر عن درج
من أقصى معدل للقلب متوقع للعمر ملدة عشرين دقيقة على األقل، مخس مرات % 90 و 80التدريب على مستوى يرتاوح بني 

ومل يثبت احلد األد�ى لكثافة ومدة ). 21(برية تنطوي على إمكا�ية زيادة حساسية اإل�سولني زيادة ك) على األقل أسبوعياً
 .النشاط البد�ي الالزم لتحسني حساسية اإل�سولني
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غالباً ما يكون حجمهم كبرياً ووزهنم ) مبا يف ذلك السكر يف مرحلة احلمل(واألطفال الذين يولدون بعد محل سكري  
ويكو�ون معرضون بدرجة كبرية لإلصابة بالنوع الثا�ي من مرض ثقيال عند الوالدة، ويصابون عادة بالبدا�ة يف مرحلة الطفولة، 

أما األطفال الذين يولدون ألمهات بعد أن يكن قد أُصنب مبرض السكر فإن خطر ). 27(السكر يف مرحلة مبكرة من العمر 
ب أمهاهتم إصابتهم مبرض السكر يزيد ثالث مرات عن خطر حدوث ذلك بالنسبة إىل األطفال الذين يولدون قبل أن تصا

 ). 28(باملرض 
 

ويف دراسات قائمة على املالحظة وخاصة بعلم األوبئة تبني وجود ارتباط بني تناول جرعة عالية من الدهون املشبعة  
). 32-29(وارتفاع خطر اختالل القدرة على حتمل الغلوكوز وارتفاع مستوى الغلوكوز الصيامي، وارتفاع مستوى اإل�سولني 

رتباط بني النسب األعلى من األمحاض الدهنية املشبعة يف دهون السريوم أو فوسفاتيد العضالت وارتفاع كما تبني وجود ا
كما تبني ). 35-33(اإل�سولني الصيامي واخنفاض حساسية اإل�سولني وارتفاع خطر اإلصابة مبرض السكر من النوع الثا�ي 

ملستمدة من املصادر النباتية واألمحاض الدهنية غري املشبعة املتعددة محاض الدهنية غري املشبعة األوجود ارتباط بني ارتفاع ا
واخنفاض تركيزات الغلوكوز الصيامي والغلوكوز على مدى ) 37-36(واخنفاض خطر اإلصابة مبرض السكر من النوع الثا�ي 

ملشبعة املتعددة طويلة وعالوة على ذلك، تبني االرتباط بني ارتفاع �سب األمحاض الدهنية غري ا). 38، 32(ساعتني 
 ). 39(التسلسل يف فوسفاتيد عضالت اهليكل العظمي وزيادة حساسية اإل�سولني 

 
ويتضح من دراسات التدخل البشري أن االستعاضة عن األمحاض الدهنية املشبعة بأمحاض دهنية غري مشبعة يؤدي  

إال أن األمحاض الدهنية غري املشبعة املتعددة ). 42 (وإىل تعزيز حساسية اإل�سولني) 41، 40(إىل حتسني حتمل الغلوكوز 
). 42(طويلة التسلسل ال تضفي، فيما يبدو، ميزة إضافية على األمحاض الدهنية غري املشبعة األحادية يف دراسات التدخل 

 فإن تغيري ،)يةمن الطاقة الكل% 37أكثر من (وعالوة على ذلك، عندما تكون اجلرعة املستهلكة الكلية من الدهون عالية 
، وهو اكتشاف ليس مستغرباً بالنظر إىل أ�ه قد تبني يف الدراسات القائمة )42(�وعية الدهون الغذائية يبدو أن تأثريه ضئيل 

على املالحظة أن تناول جرعة عالية من الدهون الكلية ينبئ باإلصابة خبلل يف حتمل الغلوكوز وينبئ بتدرج االختالل يف حتمل 
كما تبني وجود ارتباط بني تناول جرعة كلية عالية من ). 43، 29(يث يصبح النوع الثا�ي من مرض السكر الغلوكوز حب

 ). 45، 44(الدهون وارتفاع تركيزات اإل�سولني الصيامي واخنفاض مؤشر حساسية اإل�سولني 
 

ني األمحاض الدهنية املشبعة ومرض وهذه النتائج، إذا �ُظر إليها �ظرة جتميعية، فإهنا تشري إىل عالقة سببية حمتملة ب 
ولقد كا�ت . السكر من النوع الثا�ي، وإىل ارتباط سبيب ممكن بني جرعة الدهون الكلية املتناولة والنوع الثا�ي من مرض السكر
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 اختالل التجربتان احملكومتان العشوائيتان اللتان أظهرتا إمكا�ية أن يؤدي تعديل أسلوب احلياة إىل احلد من خطر التدرج من
، ولكن من )23، 22(من الدهون املشبعة والدهون الكلية تقليل حتمل الغلوكوز إىل السكر من النوع الثا�ي تتضمنان مشورة بال

 .الغذائي الفردي تعديل النظام املستحيل يف كلتا التجربتني فصل تأثريات 
 

غري النشوية ومرض السكر من النوع الثا�ي يعقِّدها والبحوث املتعلقة باالرتباط بني جرعة املركبات السكرية املتعددة  
فمصطلح األلياف الغذائية ومصطلح املركبات السكرية املتعددة غري النشوية كثرياً ما (الغموض املتعلق بالتعاريف املستخدمة 

ساق، بالتايل، يف ، واختالف أساليب التحليل، وأوجه عدم االت)يستخدمان استخداماً خاطئاً على أهنما يعنيان �فس الشيء
 سنة مضت إىل أن عدم شيوع 30 يف أوغندا منذ أكثر من Trowellوقد أشارت مالحظات . جداول تكوين األغذية

اإلصابة مبرض السكر يف الريف األفريقي رمبا يكون �تيجة لتأثري وقائي لتناول كميات كبرية من املركبات السكرية املتعددة غري 
، وهو تأثري يرتبط باستهالك �سبة عالية من املواد الكربوهيدراتية ) إليها على أهنا ألياف غذائيةاملشار(النشوية يف الغذاء 

وافرتض املؤلف أيضاً أن زيادة اجلرعات املتناولة من املواد الكربوهيدراتية املصنعة . املصنعة تصنيعاً ضئيال أو غري املصنعة
املتعددة غري النشوية، يف شتى أحناء العامل قد ساعد على �شوء مرض السكر تصنيعاً بالغاً، واخلالية من املركبات السكرية 

دراسة متابعة املشتغلني باملهن الصحية لرجال ترتاوح أعمارهم (وقد أظهرت ثالث دراسات أُجريت على جمموعات ). 46(
 �ساء الصحةاسة والية أيو سنة، ودر65 و 40 سنة، ودراسة املمرضات الصحية لنساء ترتاوح أعمارهن بني 75 و 40بني 

-47) (األلياف الغذائية(وجود تأثري وقائي للمركبات السكرية املتعددة غري النشوية )  سنة69 و 55ترتاوح أعمارهن بني 
وتبني مراراً يف دراسات جتريبية حمكومة كثرية أن تناول . مستقل عن مؤشر كتلة اجلسم، والتدخني، والنشاط البد�ي) 49

يؤدي إىل اخنفاض مستوى غلوكوز الدم ومستوى ) األلياف الغذائية(ن املركبات السكرية املتعددة غري النشوية جرعات عالية م
وعالوة على ذلك، فإن زيادة اجلرعة ). 50(اإل�سولني لدى املصابني مبرض السكر من النوع الثا�ي وباختالل حتمل الغلوكوز 

كان مسة من مسات النظم ) وكلها غنية باملركبات السكرية املتعددة غري النشوية(املتناولة من احلبوب الكاملة واخلضر والفواكه 
الغذائية املرتبطة باخنفاض خطر تدرج اختالل حتمل الغلوكوز إىل اإلصابة بالنوع الثا�ي من السكر لدى التجربتني احملكومتني 

ئم على وجود تأثري وقائي حمتمل للمركبات السكرية ومن ثم يبدو أن الدليل القا). 23، 22(العشوائيتني املوصوفتني سابقاً 
غري أن كون الدراسات التجريبية تشري إىل أن األشكال القابلة للذوبان . هو دليل قوي) األلياف الغذائية(املتعددة غري النشوية 

 اليت جتري على جمموعات بينما تشري الدراسات التوقعية) 53-50(من املركبات السكرية املتعددة غري النشوية حتقق فائـدة 
يفسر اعتبار الدليل ) 48، 47(إىل أن األشكال غري القابلة للذوبان املستمدة من احلبوب الغذائية هي األشكال الوقائية 

"دامغاً"وليس " حمتمال." 
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 من قبيل ،)السيما أشكاهلا القابلة للذوبان(وهناك أغذية كثرية غنية باملركبات السكرية املتعددة غري النشوية  
منها (وهناك أغذية أخرى حتتوي على مواد كربوهيدراتية . 1البقوليات، يكون مؤشر �سبة السكر يف الدم اخلاص هبا منخفضاً

ال تكون �سبة املركبات السكرية املتعددة غري النشوية فيها عالية على وجه اخلصوص، ولكن ) مثال أ�واع معينة من املكرو�ة
واألغذية ذات املؤشر املنخفض، بغض النظر عن حمتواها من املركبات السكرية املتعددة غري . نخفضذلك املؤشر اخلاص هبا م

النشوية، ال ترتبط فحسب باخنفاض استجابة �سبة السكر يف الدم بعد تناوهلا مقار�ةً باألغذية ذات املؤشر األعلى لنسبة 
لدى املصابني مبرض ) ج1مقيساً باهليموغلوبني أ(سكر يف الدم  السكر يف الدم، بل ترتبط أيضاً حبدوث حتسن عام يف ضبط ال

إال أن املؤشر املنخفض للسكر يف الدم ال حيقق، يف حد ذاته، فوائد صحية عامة، حيث أن احتواء أي ). 57-54(السكر 
ه األغذية قد تكون غذاء على �سبة عالية من الدهون أو الفركتوز قد يؤدي أيضاً إىل اخنفاض مؤشر السكر يف الدم وأن هذ

ومن ثم بينما قد تؤثر هذه اخلاصية لألغذية احملتوية على مواد كربوهيدراتية يف خطر اإلصابة مبرض . أيضاً كثيفة الطاقة
السكر من النوع الثا�ي، فإن األدلة على ذلك يعطى هلا مستوى من القوة أقل من مستوى قوة األدلة املتعلقة باحملتوى من املركبات 

ألن �تائج دراسات علم " ممكنة "n-3كذلك تعترب األدلة على التأثري الواقي لألمحاض املشبعة . ية املتعددة غري النشويةالسكر
فال توجد أدلة كافية تؤكد أو تدحض القول بأن الكروميوم واملغنيزيوم . األوبئة �تائج غري متسقة، والبيا�ات التجريبية غري قاطعة

 .جرعات معتدلة من الكحوليات قد حيمي من اإلصابة مبرض السكر من النوع الثا�يوتناول ) E(وفيتامني هـ 
 

وقد أشار عدد من الدراسات، أجري معظمها يف البلدان النامية، إىل أن تأخر النمو داخل الرحم واخنفاض الوزن  
 يوجد فيها �قص تغذية مزمن، رمبا كا�ت ويف البلدان اليت كان). 58(عند الوالدة مرتبطان باإلصابة الحقاً مبقاومة اإل�سولني 

إال أن مقاومة اإل�سولني وما يرتتب عليها من خطر . مقاومة اإل�سولني مفيدة ا�تقائياً من حيث القدرة على تَحمل ااعة
قل اإلصابة مبرض السكر من النوع الثا�ي قد تعززت بني السكان الذين زاد استهالكهم للطاقة وأصبحت أساليب حياهتم أ

ويبدو على وجه اخلصوص أن النمو السريع بعد الوالدة يزيد من خطر اإلصابة مبرض السكر من النوع الثا�ي يف مرحلة . حركة
وتتضمن االسرتاتيجيات املناسبة اليت قد تساعد على احلد من خطر اإلصابة مبرض السكر من النوع الثا�ي . الحقة من العمر

 األطفال، وتعزيز النمو اخلطي، ومنع الزيادة يف الطاقة عن طريق احلد من اجلرعة املتناولة من يف هذه احلالة حتسني تغذية صغار
أما على مستوى سكا�ي، فقد يظل . األغذية كثيفة الطاقة، والتحكم يف �وعية اإلمدادات من الدهون، وتيسري النشاط البد�ي

وقد يكون من املمكن تيسري الوقاية من . صحيح ذلك عدة أجيالوقد يستغرق ت. النمو اجلنيين مقيداً إىل أن يتحسن طول األم

                                                      
يكون (  يحسب مؤشر نسبة السكر في الدم باعتباره استجابة نسبة السكر في الدم لكمية من األغذية تحتوي على مقدار محدد  1

من المواد الكربوهيدراتية، معبراً عنه كنسبة مئوية من استجابة نسبة السكر في الدم بعد تناول كمية مماثلة من )  غراما50ًعادة 

 .ن المواد الكربوهيدراتية الموجودة في الخبز األبيضالغلوكوز أو م
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اإلصابة مبرض السكر من النوع الثا�ي لدى الرضَّع وصغار األطفال بواسطة تشجيع الرضاعة الثديية احلصرية، وجتنب الوزن 
 .املتعلقة بعوامل أسلوب احلياة تلخيص لقوة األدلة 9ويرد يف اجلدول . الزائد والبدا�ة، والعمل على حتقيق النمو اخلطي األمثل
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 9اجلدول 
 ملخص قوة األدلة املتعلقة بعوامل أسلوب احلياة وخطر اإلصابة مبرض السكر من النوع الثا�ي

 زيادة خطر اإلصابة ال توجد عالقة  �قصان خطر اإلصابة  األدلة
 �قصان طوعي يف الوزن لدى زائدي الوزن والبد�اء دامغة

 النشاط البد�ي
  الزائد والبدا�ةالوزن 

 بدا�ة البطن
 ا�عدام النشاط البد�ي
 )أ ( مرض السكر النفاسي

 الدهون املشبعة  املركبات السكرية املتعددة غري النشوية حمتملة
 تأخر النمو داخل الرحم

  الدهنيةn-3األمحاض  ممكنة
 األغذية ذات املؤشر املنخفض لنسبة السكر يف الدم

 )ب( احلصريةطبيعيةالرضاعة ال

 جرعة الدهون الكلية املتناولة 
 األمحاض الدهنية املتعدية

 )E(فيتامني هـ  غري كافية
 الكروميوم
 املغنيزيوم

 تعاطي الكحوليات باعتدال

 تعاطي الكحوليات بإفراط 

 .(NSP)ددة غري النشوية أاملركبات السكرية املتع)  1(
 .مبا يشمل مرض السكر أثناء احلمل)  أ( 
حصرياً ملدة األشهر الستة األوىل من العمر حتقيقاً للنمو طبيعيا ألطفال حديثي الوالدة إرضاعاً أعاملية بشأن الصحة العامة، ينبغي إرضاع اكتوصية )  ب(

 ). 59(األمثل وحتقيقاً للنماء والصحة 
 

  لكل مرضتوصيات حمددة 5-3-5
ن اإلصابة مبرض أوعية القلب من املرجح أن تؤدي أيضاً إىل إن التدابري اليت ترمي إىل احلد من الوزن الزائد والبدا�ة وم 

وبعض التدابري هامة على وجه اخلصوص للحد من خطر . احلد من خطر اإلصابة مبرض السكر من النوع الثا�ي ومضاعفاته
 : اإلصابة مبرض السكر؛ وهذه يرد بياهنا أد�اه

  
 .دى الفئات املعرضة ملخاطر عاليةالوقاية من الوزن الزائد والبدا�ة وعالجهما، السيما ل •
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احملافظة على مؤشر أمثل لكتلة اجلسم، أي أن يكون ذلك املؤشر عند الطرف األد�ى للنطاق  •
-21وهذا يعين فيما يتعلق بالبالغني احملافظة على مؤشر وسيط لكتلة اجلسم يف حدود . الطبيعي

 .بلوغيف مرحلة ما بعد ال)  كغم5> ( وجتنب زيادة الوزن 2م/ كغم23

خفض الوزن الطوعي لدى األفراد الذين يكون وزهنم زائداً أو يكو�ون بد�اء ولديهم اختالل يف حتمل  •
 ).وإن كان اكتشاف هؤالء األفراد قد ال يكون جمدياً بالنسبة للتكلفة يف كثري من البلدان(الغلوكوز 

ملدة ساعة ) بسرعة إىل حد مامثل السري (ممارسة �شاط تَحمل مبستوى معتدل، أو أكرب، من الكثافة  •
 .واحدة أو أكثر يومياً يف معظم أيام األسبوع

ات ـق بالفئـا يتعلـمن الطاقة الكلية، وفيم% 10ضمان عدم جتاوز اجلرعة املتناولة من الدهون املشبعة  •
 .من الطاقة الكلية% 7< املعرضة خلطر اإلصابة البالغ ينبغي أن متثل جرعة الدهون 

افية من املركبات السكرية املتعددة غري النشوية عن طريق استهالك احلبوب الغذائية تناول جرعات ك •
 . غراماً منها كحد أد�ى يوميا20ًويوصى بتناول . الكاملة والبقول والفواكه واخلضر با�تظام
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 ت للوقاية من أمراض أوعية القلبتوصيا 5-4
 خلفيـة 5-4-1

لقد شهد النصف الثا�ي من القرن العشرين حتوالت رئيسية يف منط األمراض، عالوة على حتسنات ملحوظة يف  
متوسط العمر املتوقع، وتتسم هذه الفرتة حبدوث تغريات عميقة يف النظم الغذائية وأساليب احلياة سامهت بدورها يف ظهور 

وهذا الوباء ينشأ اآلن، بل ويتصاعد، يف معظم البلدان النامية، بينما ترتاجع األمخاج وأوجه . األمراض غري املعديةوباء 
 ). 1(القصور التغذوية كأكرب مسببني للوفاة وللعجز 

 
أوعية ويف البلدان النامية سيتمثل تأثري التحول التغذوي وما يصاحبه من ارتفاع يف معدل شيوع اإلصابة بأمراض  

القلب يف توسيع الفجوة بني احتياجات الرعاية الصحية ومواردها، حبيث سيلزم استخدام املوارد الشحيحة بالفعل استخداماً 
وبالنظر إىل أن اتباع �ظم غذائية غري متواز�ة والبدا�ة وا�عدام النشاط البد�ي تُسهم مجيعها يف أمراض . واهياً بدرجة أكرب

ولقد . ساعد التصدي هلذه الظواهر، إىل جا�ب التصدي لظاهرة تعاطي التبغ، على استئصال الوباءالقلب، فمن املمكن أن ي
 .البلدان حديثة العهد بالصناعةتَبين إحراز قدر كبري من التقدم يف هذا اال يف كثري من 

 
 االجتاهات 5-4-2

وتنسب منظمة الصحة . مراض غري املعديةأمراض أوعية القلب هي املساهم الرئيسي يف عبء املرض العاملي بني األ 
إىل أمراض أوعية القلب، حبيث متثل البلدان النامية والبلدان )  مليون حالة15.3(العاملية حالياً ثلث مجيع الوفيات العاملية 

ض أوعية من سنوات العمر املعدلة ملراعاة العجز اليت فُقدت �تيجة ألمرا% 86منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل �سبة قدرها 
ويف العقدين التاليني ستتحمل البلدان النامية معظم العبء املتزايد ألمراض أوعية . 1998القلب على �طاق العامل يف سنة 

 .القلب
 

 النظام الغذائي والنشاط البد�ي ومرض أوعية القلب 5-4-3
ت الوفيات احلالية هي �تيجة للتعرض معناه أن معدال" املتأخر زمنياً"إن تأثري عوامل خطر اإلصابة مبرض أوعية القلب  

ومن بني . سابقاً لعوامل اخلطر السلوكية من قبيل عدم سالمة التغذية، وعدم كفاية النشاط البد�ي، وزيادة استهالك التبغ
ل الدهين يف العوامل البيولوجية اليت تسهم أساساً يف زيادة املخاطر الوزن الزائد والبدا�ة املركزية وارتفاع ضغط الدم واالختال

وتتضمن املمارسات الغذائية غري الصحية استهالك �سبة مرتفعة من . الدم ومرض السكر واخنفاض اللياقة القلبية ـ التنفسية
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الدهون املشبعة وامللح واملواد الكربوهيدراتية املكررة، وكذلك استهالك كمية منخفضة من الفواكه واخلضروات، وتتجمع عادة 
 .تمعاً تلك املمارسا

 
 قوة األدلة 5-4-4

) ومن بينها أ�واع التوت(من بني االرتباطات الدامغة بشأن احلد من خطر اإلصابة مبرض أوعية القلب استهالك الفواكه  
، واألغذية اليت ترتفع فيها �سبة حامض اللينوليك )DHA وحامض EPAحامض (واخلضر واألمساك وزيوت األمساك 

وبينما يبدو أن تناول فيتامني هـ . �ي، واستهالك كميات منخفضة إىل معتدلة من الكحولياتوالبوتاسيوم وكذلك النشاط البد
(E) ال عالقة له خبطر اإلصابة مبرض أوعية القلب، توجد أدلة دامغة على أن األمحاض املرييستية والنخلية، واألمحاض 

ناول جرعة عالية من الكحوليات، تُسهم يف حدوث زيادة الدهنية املتعدية، وتناول جرعة عالية من الصوديوم، والوزن الزائد وت
للخطر حدوث �قصان يف اخلطر فيما يتعلق حبامض اللينوليك وحامض األوليك، واملركبات " احملتمل"ويظهر املستوى . يف اخلطر

إليستوريالت والستا�والت ، والفوالت، وا)غري اململحة(السكرية املتعددة غري النشوية، واحلبوب الغذائية الكاملة، واجلوزيات 
وتوجد زيادة حمتملة يف اخلطر من الكوليسرتول الغذائي والنب املغلي . النباتية، وال توجد عالقة فيما يتعلق باحلامض اإلستريي

وتتضمن االرتباطات املمكنة فيما يتعلق خبفض اخلطر تناول جرعة من الفالفو�ات واستهالك منتجات الصويا، . غري املصفى
.  تتضمن االرتباطات املمكنة لزيادة اخلطر الدهون الغنية حبمض الغار، ومكمالت البيتاكاروتني، واختالل التغذية اجلنينيةبينما

 .ويرد أد�اه تلخيص لألدلة املؤيدة هلذه االستنتاجات
 

 األمحاض الدهنية والكوليسرتول الغذائي 
غذائية ومرض أوعية القلب، السيما مرض الشريان لقد جرت عمليات استطالع مستفيضة للعالقة بني الدهون ال 

التاجي، ظهرت منها ارتباطات قوية ومتسقة بينهما من وجود كمٍ هائل من األدلة املستمدة من التجارب احليوا�ية، وكذلك 
 من البشر الدراسات القائمة على املالحظة، والتجارب اإلكلينيكية، ودراسات التمثيل الغذائي اليت جرت على فئات متباينة

)2 .( 
 

، ولكن كل (LDL)وتؤدي األمحاض الدهنية املشبعة إىل زيادة كوليسرتول الربوتني الدهين الكلي ومنخفض الكثافة  
واألمحاض املرييستية والنخلية هي اليت تؤثر ). 5-3(حامض من األمحاض الدهنية ضمن هذه اموعة يكون له تأثري خمتلف 

ومل يتبني أن احلامض اإلستريي يدفع كوليسرتول الدم . النظم الغذائية الغنية مبنتجات األلبان واللحومأكرب تأثري وهي تتوافر يف 
وأجدى استعاضة عن األمحاض الدهنية املشبعة من حيث حتقيق . ويتحول بسرعة إىل حامض أوليك يف التجارب احلية
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وهذه النتيجة . بعة املتعددة، السيما حامض اللينوليك�تيجة من حيث مرض الشريان التاجي هي األمحاض الدهنية غري املش
تؤيدها �تائج عدة جتارب إكلينيكية عشوائية كبرية، أدت فيها االستعاضة عن األمحاض املشبعة واألمحاض الدهنية املتعدية 

 ). 6(بالزيوت النباتية غري املشبعة املتعددة إىل خفض خطر اإلصابة مبرض الشريان التاجي 
 
اض الدهنية املتعدية هي أيزومرتات هندسية لألمحاض الدهنية غري املشبعة املقرو�ة هتيئ تكويناً أشبه واألمح 

وتؤدي عملية اهلدرجة اجلزئية، وهي العملية اليت تستخدم لزيادة إمكا�ية بقاء األمحاض الدهنية . باألمحاض الدهنية املشبعة
متعدية وتؤدي أيضاً إىل إزالة الوشائج املزدوجة اهلامة يف األمحاض ، إىل تكوين أمحاض دهنية (PUFAs)غري املشبعة 

وأظهرت الدراسات املتعلقة بالتمثيل الغذائي أن األمحاض الدهنية املتعدية جتعل دهون . الدهنية األساسية الالزمة للحركة
 فحسب عن طريق رفع كوليسرتول البالزما أكثر حتى تعرضاً لإلصابة بتصلب الشريان من األمحاض الدهنية املشبعة، ليس

 إىل مستويات مماثلة بل أيضاً عن طريق خفض كوليسرتول الربوتينات الدهنية (LDL)الربوتينات الدهنية منخفضة الكثافة 
وقد وجدت دراسات عديدة  أجريت على جمموعات كبرية أن تناول جرعة من األمحاض ). 7 ((HDL)عالية الكثافة 

والزيوت امدة صناعياً هي اليت تتسبب يف ). 9، 8(إىل زيادة خطر اإلصابة مبرض الشريان التـاجي الدهنية املتعدية يؤدي 
ومع أن األمحاض الدهنية املتعدية قد خفِّضت �سبتها أو أُزيلت متاماً من الدهون . تكوين معظم األمحاض الدهنية املتعدية

وى التجزئة يف أحناء كثرية من العامل، فإن املأكوالت السريعة املقلية يف زيت واملواد اليت تُفرش على اخلبز وغريه وتُباع على مست
 ). 7(غزير واملخبوزات مصدر رئيسي متزايد 

 
، عند n-6ويؤدي كل من األمحاض الدهنية غري املشبعة األحادية واألمحاض الدهنية غري املشبعة املتعددة  

يف الدراسات املتعلقة بالتمثيل الغذائي، إىل خفض تركيزات الكوليسرتول الكلي االستعاضة هبا عن األمحاض الدهنية املشبعة 
؛ واألمحاض الدهنية غري املشبعة املتعددة )10( يف البالزما (LDL)وكوليسرتول الربوتينات الدهنية منخفضة الكثافة 

(PUFAs)عة . أكثر فعالية إىل حد ما من األمحاض غري املشبعة األحادية يف هذا الصددواألمحاض الدهنية غري املشب 
أما . األحادية الوحيدة اهلامة تغذوياً هي حامض األوليك، املتوافر بكثرة يف زيت الزيتون وزيت الكا�وال، وأيضاً يف اجلوزيات

أهم حامض دهين غري مشبع متعدد فهو حامض اللينوليك، الذي يتوافر بكثرة يف زيت الصويا وزيت زهرة عباد الشمس على 
وحامض  eicosapentaenoic هي حامض n-3وأهم أمحاض دهنية غري مشبعة متعددة . وجه اخلصوص

docosahexaenoicوالتأثريت البيولوجية .  املوجودان يف األمساك الدهنية، وحامض اللينوليك املوجود يف األغذية النباتية
دهون والربوتينات الدهنية يف الدم وضغط الدم ووظيفة  واسعة النطاق، تشمل الn-3لألمحاض الدهنية غري املشبعة املتعددة 

ا كهربائية القلب، فضال فسيولوجيالقلب وامتثال الشرايني ووظيفة األغشية املبطنة لألوعية الدموية ورد فعل األوعية الدموية و
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 ذات السلسلة الطويلة n-3ة واألمحاض غري املشبعة املتعدد). 11(عن تأثريات قوية مضادة لصفائح الدم ومضادة لاللتهابات 
 تؤدي إىل اخنفاض شديد يف ترايغليسرييدات السريوم docosahexaenoic acid) و ( eicosapentaenoic acid للغاية 

ولذلك فإن تأثريها على مرض . ولكنها تؤدي إىل رفع �سبة كوليسرتول الربوتينات الدهنية منخفضة الكثافة يف السريوم
 .تمل أ�ه يتحقق عن طريق مسارات أخرى غري كوليسرتول السريومالشريان التاجي من احمل

 
ومعظم األدلة املتعلقة بعلم األوبئة خبصوص األمحاض الدهنية غري املشبعة املتعددة مستمدة من دراسات بشأن  

 يف التجارب استهالك األمساك من جا�ب سكان أو من التدخالت اليت تشمل النظم الغذائية القائمة على تناول األمساك
وقد استُخدمت زيوت األمساك يف جتربة ). ترد أد�اه فيما بعد مناقشة بشأن األدلة املتعلقة باستهالك األمساك(اإلكلينيكية 

Gruppo Italiano per lo studio della Sopravvivenza nell'Infarto Miocardico (GISSI) اليت مشلت 
 سنوات، حدث 3.5فبعد متابعة على مدى ). 12(م باحتشاء يف العضلة القلبية أشخاصاً بقوا على قيد احلياة بعد إصابته

% 30يف معدل الوفيات الكلي بني أفراد اموعة اليت أُعطي هلا زيت األمساك، وحدث اخنفاض بنسبة % 20اخنفاض بنسبة 
جدت دراسات مستقبلية عديدة وو. يف الوفيات املفاجئة% 45يف الوفاة النامجة عن أوعية القلب، وحدث اخنفاض بنسبة 

وهو حامض تكون �سبته عالية يف زيت بذرة الكتان وزيت الكا�وال (ارتباطاً عكسياً بني تناول جرعة من حامض اللينوليك 
 ).14، 13(، وبني خطـر اإلصابة مبرض الشريان التاجي املميت )وزيت الصويا

 
واللحوم ودهون . الغذاء والرتكيب اخللقي: رين مهاوالكوليسرتول املوجود يف الدم واأل�سجة مستمد من مصد 

وصفار البيض غين على وجه اخلصوص بالكوليسرتول ولكنه، على . منتجات األلبان هي مصادر غذائية رئيسية للكوليسرتول
 مستويات ومع أن الكوليسرتول الغذائي يرفع. االختالف من منتجات األلبان واللحوم، ال مينح اجلسم أمحاضاً دهنية مشبعة

، فإن األدلة القائمة على املالحظة واملتعلقة بوجود ارتباط بني جرعة الكوليسرتول الغذائية املتناولة )15(كوليسرتول البالزما 
وال يوجد احتياج إىل الكوليسرتول الغذائي ومن املستصوب ). 16(وبني اإلصابة بأمراض أوعية القلب هي أدلة متناقضة 

ويف حالة ضبط اجلرعة املتناولة من اللحوم ومن دهون منتجات األلبان، ). 2(لة منه قليلة قدر اإلمكان إبقاء اجلرعة املتناو
ليس مثة حاجة إىل تقييد تناول صفار البيض تقييداً شديداً، وإن كان يظل من احلصافة وجود بعض التحديد للكمية املتناولة 

 .منه
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يما السيتوستا�ول، إىل خفض كوليسرتول السريوم بكبح امتصاص وتؤدي اإليستريوالت النباتية الغذائية، الس 
وتتوافر على ). 18(وتأثريات اإليستريوالت النباتية املخفِّضة للكوليسرتول موثقة أيضاً توثيقاً جيداً ). 17(الكوليسرتول 

 .اهتا على املدى الطويل�طاق واسع املنتجات التجارية املصنوعة من هذه املركبات، ولكن يتعني اال�تظار لرؤية تأثري
 

 )األلياف الغذائية(املركبات السكرية املتعددة غري النشوية  
األلياف الغذائية خليط غري متجا�س من املركبات السكرية املتعددة واخلشابني ال ميكن أن تقلل من شأهنا األ�زميات  

ملاء البكتينات واملواد الصمغية واهلالميات النباتية وبعض وتتضمن األلياف القابلة للذوبان يف ا. اخللقية يف احليوا�ات الفقارية
ومعظم األلياف . أما األلياف غري القابلة للذوبان فهي تشمل السيليلوز ومواد أخرى �صف سيلولوزية. املواد �صف السيلولوزية

 البالزما، مثلما تبين من عدة تؤدي إىل خفض كوليسرتول البالزما الكلي وكوليسرتول الربوتينات الدهنية منخفضة الكثافة يف
وقد أفادت دراسات عديدة أُجريت على جمموعات كبرية يف بلدان خمتلفة بأن تناول غذاء ترتفع فيه �سبة ). 19(جتارب 

األلياف وكذلك تناول غذاء ترتفع فيه �سبة احلبوب الغذائية الكاملة يؤدي إىل خفض خطر اإلصابة مبرض الشريان التاجي 
)20-23 .( 

 
 مضادات األكسدة، والفوالت، والفالفو�ويدات 

مع أن مضادات األكسدة ميكن، �ظرياً، أن حتمي من اإلصابة بأمراض أوعية القلب، وتوجد بيا�ات تؤيد هذه النظرية  
 القلبية فتجربة تقييم النتائج. وتستند إىل املالحظة، فإن التجارب احملكومة اليت استُخدمت فيها املكمالت كا�ت خميبة لآلمال

(HOPE) وهي جتربة إكلينيكية قاطعة بشأن الصلة بني تعاطي فيتامني هـ ،(E) كمكمل غذائي و�تائج مرض أوعية القلب 
 على احتشاء عضلة القلب، أو السكتة الدماغية، أو الوفاة النامجة (E)أظهرت عدم وجود تأثري للتكميل بواسطة فيتامني هـ 

كذلك فإن �تائج دراسة محاية القلب أوضحت عدم ). 24(ب لدى الرجال أو النساء عن أسباب هلا عالقة بأوعية القل
وجود فوائد هامة لتكملة الغذاء يومياً بفيتامني هـ أو فيتامني ج أو بالبيتاكاروتني بني األفراد املعرضني خلطر بالغ لإلصابة 

ة أدى فيها تناول فيتامني ج الغذائي إىل احلد من ويف دراسات عديد). 25(باألمراض القلبية والذين كا�وا موضوع الدراسة 
ويوجد افتقار حالياً إىل أدلة من جتارب . خطر اإلصابة مبرض الشريان التاجي، كان تأثري فيتامني ج التكميلي ضئيال

 وقائياً وقد أشارت الدراسات اليت أجريت على جمموعات وقامت على املالحظة إىل أن اجلزر�ويدات تلعب دوراً. إكلينيكية
ولكن حتليال وصفياً ألربع جتارب عشوائية أفاد، على العكس من ذلك، حبدوث زيادة يف خطر الوفاة النامجة عن اإلصابة 

 ). 26(مبرض أوعية القلب 
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وقد استُكشفت عالقة الفوالت مبرض أوعية القلب يف الغالب من خالل تأثريها على اهلوموسيستني، الذي قد يكون  
وحامض . عامال مستقال من عوامل خطر اإلصابة مبرض الشريان التاجي ورمبا اإلصابة أيضاً بالسكتة الدماغيةيف حد ذاته 

وقد وجد ارتباط قوي بني اخنفاض فوالت البالزما وارتفاع . الفوليك الزم ملزج اهلوموسيستني بامليثيل لكي يصبح ميثيو�ني
إال أن دور اهلوموسيستني ). 27(يل بالفوالت يؤدي إىل خفض تلك املستويات مستويات هوموسيستني البالزما، وتبني أن التكم

كعامل خطر مستقل لإلصابة مبرض أوعية القلب كان موضع قدر كبري من اجلدل، بالنظر إىل أن عدة دراسات توقعية مل جتد أن 
ع مستوى هوموسيستني البالزما هو وأُشري أيضاً إىل أن ارتفا). 29، 28(هذا االرتباط مستقل عن عوامل اخلطر األخرى 

�تيجة وليس سبباً لتصلب الشرايني، بينما يؤدي االختالل يف وظيفة الكليتني �تيجة لتصلب الشرايني إىل رفع مستويات 
، 6وأظهرت بيا�ات مستمدة من دراسة صحة املمرضات أن الفوالت وفيتامني ب). 31، 30(هوموسيستني البالزما 
وخلُص حتليل وصفي �ُشر مؤخراً ). 32(واملكمالت، مينحان محاية من اإلصابة مبرض الشريان التاجي املستمدين من الغذاء 

من شأ�ه أن يؤدي إىل خفض خطر اإلصابة مبرض القلب )  ملغ من حامض الفوليك0.8(إىل أن تناول جرعة أعلى من الفوالت 
 ). 33(% 24وخطر اإلصابة بالسكتة الدماغية بنسبة % 16اإلسكيمي بنسبة 

 
أما الفالفو�ويدات فهي مركبات راتنجية فينولية حتدث يف طائفة من األغذية النباتية األصل، من قبيل الشاي والبصل  
وتشري بيا�ات مستمدة من عدة دراسات توقعية إىل وجود ارتباط عكسي بني الفالفو�ويدات الغذائية واإلصابة مبرض . والتفاح

 أن تداخل عوامل أخرى قد يكون مشكلة رئيسية ورمبا كان يفسر تضارب �تائج الدراسات إال). 35، 34(الشريان التاجي 
 . القائمة على املالحظة

 
 الصوديوم والبوتاسيوم 

ميثل ضغط الدم املرتفع عامال رئيسياً من عوامل خطر اإلصابة مبرض الشريان التاجي وبكال شكلي السكتة الدماغية  
من بني عوامل اخلطر الكثرية املرتبطة بضغط الدم املرتفع، جند أن التعرض الغذائي الذي بحث أكثر و). اإلسكيمية والنزفية(

فقد درست باستفاضة يف مناذج جتريبية على احليوا�ات، ويف الدراسات . وميمن غريه هو اجلرعة املتناولة يومياً من الصود
ومة، ويف الدراسات السكا�ية املتعلقة بتقييد اجلرعة املتناولة من الصوديوم املتعلقة بعلم األوبئة، ويف التجارب اإلكلينيكية احملك

)36 ،37 .( 
 

فقد . وم ترتبط ارتباطاً مباشراً بضغط الدميوتظهر هذه البيا�ات مجيعها بشكل دامغ أن اجلرعة املتناولة من الصود 
ا�ية إىل أن فارقاً يف جرعة الصوديوم املتناولة قدره أشار عرض عام للبيا�ات القائمة على املالحظة واملستمدة من دراسات سك
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 يف العمر الذي يرتاوح بني mmHg 5 ميلليمولز يومياً يرتبط حبدوث فوارق يف ضغط الدم اإل�قباضي تبلغ يف املتوسط 100
أما ضغط الدم ). 37( سنة 69 و 60 يف العمر الذي يرتاوح بني mmHg 10 سنة وتبلغ يف املتوسط 19 و 15
وقد قُدر أن . �بساطي فهو ينخفض بنصف ذلك املقدار، ولكن االرتباط يزيد مع العمر وتبعاً حلجم ضغط الدم األصلياإل

 ميلليمولز يومياً من شأ�ه أن يؤدي إىل اخنفاض بنسبة 50وم بنسبة يحدوث اخنفاض عام يف اجلرعة الغذائية املتناولة من الصود
يف عدد الوفيات % 22إىل عالج مضاد الرتفاع ضغط الدم، وإىل اخنفاض بنسبة يف عـدد األشخاص الذين حيتاجون % 50

وقد . يف عدد الوفيات النامجة عن اإلصابة مبرض الشريان التاجي% 16النامجة عن السكتات الدماغية، وإىل اخنفاض بنسبة 
ملتناولة من الصوديوم، وهي  ساعة لقياس اجلرعة ا24أظهرت أول دراسة توقعية، استخدمت عينات من البول على مدى 

املقياس الوحيد الذي ميكن االعتماد عليه، وجود عالقة إجيابية بني زيادة خطر اإلصابات التاجية احلادة، ولكن ليس 
 .وقد كان االرتباط أقوى بني الرجال زائدي الوزن). 38(اإلصابات بالسكتة الدماغية، وزيادة إفراز الصوديوم 

 
اض با�تظام لعدة جتارب تدخلية إكلينيكية، أُجريت لتقييم تأثريات احلد من امللح الغذائي وقد جرت عمليات استعر 

 Cutler, Follmann جتربة وافية منهجياً، خلُص 32واستناداً إىل عرض عام لـ ). 40، 39(على مستويات ضغط الدم 

& Allender) 39 (ميلليمولز كان يرتبط خبفض 80-70سبة إىل أن خفضاً يومياً يف اجلرعة املتناولة من الصوديوم بن 
 4.8/1.9ضغط الدم لدى كل من األفراد املتغايرين واملتماثلني، حبيث اخنفض ضغط الدم اإل�قباض واال�بساطي بنسبة 

mmHg موعة األوىل من األفراد واخنفض بنسبة2.5/1.1 يف ا mmHgموعة األخريةوأظهرت التجارب .  يف ا
، )42، 41(جود تأثريات، خافضة لضغط الدم وقابلة لالستمرار، للحد من الصوديوم بالنسبة للرضَّع اإلكلينيكية أيضاً و

فقد أظهرت �تائج جتربة �ظام غذائي يتسم ). 43(وكذلك لدى املسنني، الذين يوفر ذلك هلم عالجاً مفيداً غري صيديل 
اخنفاض مستوى الصوديوم فيها، واليت تبلغ مستويات إفراز أن النظم الغذائية اليت تتسم ب) 44(باخنفاض �سبة الصوديوم فيه 

كما كشفت دراستان سكا�يتان، .  ميلليمولز، تكون فعالة ومأمو�ة70 ساعة يومياً حوايل 24الصوديوم فيها على مدار 
الغذائي أجريتا يف الصني والربتغال، حدوث اخنفاضات كبرية يف ضغط الدم لدى اموعات اليت حدث تدخل يف �ظامها 

)45 ،46 .( 
 

وأظهر حتليل وصفي لتجارب عشوائية حمكومة أن مكمالت البوتاسيوم أدت إىل خفض ضغط الدم الوسيط  
 لدى mmHg 4.4/2.5 لدى األفراد املتماثلني يف اخلواص وبنسبة mmHg 1.8/1.0بنسبة ) اال�بساطي/اال�قباضي(

سات أُجريت على جمموعات كبرية ارتباطاً عكسياً بني اجلرعة ووجدت عدة درا). 47(األفراد ذوي اخلصائص املتغايرة 
وبينما تبين أن مكمالت البوتاسيوم هلا تأثريات وقائية ). 49، 48(املتناولة من البوتاسيوم وخطر اإلصابة بالسكتـة الدماغية 
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وم على مدى طويل للحد من على أمراض ضغط الدم وأوعية القلب، ال يوجد دليل يشري إىل وجوب إعطاء مكمالت البوتاسي
فاملستويات املوصى هبا من استهالك الفاكهة واخلضروات تضمن تناول جرعة كافية من . خطر اإلصابة مبرض أوعية القلب

 . البوتاسيوم
 

 املواد الغذائية واموعات الغذائية 
، مل يقدم دليل على أهنا تقي من رغم االعتقاد على �طاق واسع بأن استهالك الفواكه واخلضر يؤدي إىل حتسني الصحة 

فقد أفادت دراسات إيكولوجية وتوقعية عديدة بوجود ارتباط ). 50(اإلصابة مبرض أوعية القلب إال يف السنوات األخرية 
ولقد ). 53-50(وقائي كبري بني اإلصابة مبرض الشريان التاجي وبالسكتة الدماغية وبني استهالك الفواكه واخلضروات 

لتأثريات زيادة استهالك الفاكهة واخلضروات  (DASH)" النهج الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم"قييم يف جتربة جرت عملية ت
 وبينما كان النظام الغذائي الذي جيمع بني )54(.على ضغط الدم وحده ومع اتباع �ظام غذائي يتسم باخنفاض الدهون فيه

ام الغذائي القائم على الفاكهة واخلضروات أدى أيضاً إىل خفض ضغط العنصرين أكثر فعالية يف خفض ضغط الدم، فإن النظ
باملقار�ة بالنظام ) يف ضغط الدم اال�بساطي mmHg 1.1يف ضغط الدم اال�قباضي وبنسبة  mmHg 2.8بنسبة (الدم 

 حدوث اخنفاض وهذه التخفيضات، رغم كوهنا تبدو متواضعة على املستوى الفردي، من شأهنا أن تؤدي إىل. الغذائي احلاكم
 .كبري يف خطر اإلصابة مبرض أوعية القلب على مستوى السكان وذلك بإحداث حتول يف توزيع ضغط الدم

 
وقد أظهرت الدراسات السكا�ية يف معظمها، ولكن ليس كلها، أن استهالك األمساك يرتبط باخنفاض خطر اإلصابة  

تفاوت يف النتائج رمبا كان �امجاً عن االختالفات بني السكان الذين وخلص استعراض منتظم إىل أن ال. مبرض الشريان التاجي
مشلتهم الدراسات، حبيث كان األفراد املعرضون خلطر بالغ لإلصابة بذلك املرض هم وحدهم الذين استفادوا من زيادة 

 غراماً يومياً 60 و 40اوح بني وقُدر أن استهالك األفراد املعرضني خلطر بالغ لألمساك مبقدار يرت). 55(استهالكهم لألمساك 
ويف . يف الوفيات النامجة عن اإلصابة مبرض الشريان التاجي% 50كمقدار أمثل من شأ�ه أن يؤدي إىل حدوث اخنفاض بنسبة 

لدى األشخاص الذين بقوا على % 29جتربة بشأن النظام الغذائي وإعادة االحتشاء، اخنفض معدل الوفيات بعد سنتني بنسبة 
ياة بعد إصابتهم بأول احتشاء يف عضلة القلب وذلك بني األشخاص الذين كا�وا يتلقون مشورة بأن يستهلكوا أمساكاً قيد احل

 بلداً بأن استهالك 36وأفادت دراسة جرت مؤخراً وتستند إىل بيا�ات مستمدة من ). 56(وعياً بدهنية مرتني على األقل أس
النامجة عن مجيع األسباب وكذلك الوفاة النامجة عن اإلصابة مبرض أوعية األمساك يرتبط حبدوث اخنفاض يف خطر الوفاة 

 ). 57(القلب 
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وأظهرت عدة دراسات كبرية خاصة بعلم األوبئة أن االستهالك املتكرر للجوزيات كان مرتبطاً حبدوث �قصان يف  
 جمموعة غذائية، تضم أ�واعاً ومعظم هذه الدراسات اعترب اجلوزيات). 59، 58(خطر اإلصابة مبرض الشريان التاجي 

وتتسم اجلوزيات بارتفاع �سبة األمحاض الدهنية غري املشبعة فيها وباخنفاض األمحاض املشبعة، . خمتلفة كثرية من اجلوزيات
إال أ�ه جيب، . وهي تُسهم يف خفض الكوليسرتول عن طريق تغيري حمتوى النظام الغذائي ككل من حيث األمحاض الدهنية

 .فاع �سبة الطاقة يف اجلوزيات، تكييف املشورة املتعلقة بإدراجها ضمن النظام الغذائي وفقاً لتوازن الطاقة املرغوببسبب ارت
 

فقد تبني من حتليل مركب لـ ). 61، 60(وتشري جتارب عديدة إىل أن الصويا هلا تأثري مفيد على دهون البالزما  
يف الكوليسرتول % 9ملتوسط من بروتني الصويا يومياً أدى إىل اخنفاض بنسبة  غراماً يف ا47 جتربة إكلينيكية أن استهالك 38

يف كوليسرتول الربوتني الدهين منخفض الكثافة لدى األفراد الذين مشلتهم تلك التجارب ومل % 13الكلي وإىل اخنفاض بنسبة 
ي مركبات مماثلة بنيوياً ووظيفياً  والصويا غنية باأليزوفالفو�ات، وه).62(يكو�وا مصابني مبرض الشريـان التاجـي 

وتشري عدة جتارب أجريت على احليوا�ات إىل أن تناول جرعة من هذه األيزوفالفو�ات رمبا يوفر محاية من . لإليسرتوجني
 .اإلصابة مبرض الشريان التاجي، ولكن ما زال هناك ا�تظار لتوافر بيا�ات بشرية بشأن فعالية وسالمة ذلك

على أن استهالك الكحوليات املنخفض إىل املعتدل يؤدي إىل خفض خطر اإلصابة مبرض الشريان ووجدت أدلة دامغة  
ففي استعراض منتظم لدراسات إيكولوجية جرت على جمموعة وكا�ت حمكومة حباالت وتبني فيها وجود ارتباطات . التاجي

شروبات الكحولية اخلفيفة، تبني أن مجيع حمددة بني خطر اإلصابة مبرض الشريان التاجي واستهالك اجلعة والنبيذ وامل
إال أن املخاطر األخرى املتعلقة بأوعية القلب والصحة واملرتبطة ). 63(املشروبات الكحولية ترتبط خبفض خطـر اإلصابة 
 .بتناول الكحوليات ال حتدد توصية عامة بتعاطيها

 
سرتول الربوتني الدهين منخفض الكثافة وذلك ألن ويؤدي النب املغلي غري املصفى إىل رفع الكوليسرتول الكلي وكولي 

وتتوقف كمية الكافيستول املوجودة يف الكوب الواحد على طريقة . حبوب النب حتتوي على دهن تربيين يسمى كافيستول
غري املرشحة فهي تبلغ صفراً يف حالة القهوة اليت تُحضّر بطريقة التنقيط من مرشح ورقي، وتكون عالية يف حالة القهوة : التخمري

ويؤدي تناول كميات كبرية من القهوة غري . تناول على �طاق واسع، يف اليو�ان والشرق األوسط وتركيا مثالاليت ال تزال تُ
املرشحة إىل حدوث ارتفاع ملحوظ يف كوليسرتول السريوم، وقد تبني ارتباطه باإلصابة مبرض الشريان التاجي يف النرويج 

عن تناول القهوة املغلية غري املرشحة إىل تناول القهوة املرشحة مسامهة كبرية يف حدوث وساهم حدوث حتول ). 64(
 ). 65(اخنفاض يف كوليسرتول السريوم يف فنلندا 
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 لكل مرض توصيات حمددة 5-4-5
دلة  تلخيص لقوة األ10ويرد يف اجلدول . تُبين أد�اه تدابري ترمي إىل احلد من خطر اإلصابة مبرض أوعية القلب 

 .املتعلقة بعوامل أساليب احلياة
 

 الدهون 
تؤثر اجلرعة الغذائية من الدهون تأثرياً قوياً على خطر اإلصابة بأمراض أوعية القلب من قبيل مرض الشريان التاجي  

ث عدم ، وحدو)التبطينية(والسكتة الدماغية، من خالل تأثرياهتا على دهون الدم، والتجلط، وضغط الدم، ووظيفة الشرايني 
 .إال أن الرتكيب النوعي للدهون يف النظام الغذائي يلعب دوراً هاماً يف تعديل هذا اخلطر. ا�تظام يف ضربات القلب، وااللتهاب
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 10اجلدول 
 ملخص لقوة األدلة املتعلقة بعوامل أساليب احلياة وخطر اإلصابة مبرض أوعية القلب

 ادة خطر اإلصابةزي ال توجد عالقة  �قصان خطر اإلصابة  األدلة 
 النشاط البد�ي املنتظم دامغة

 حامض اللينوليك
 )DHA و EHA)(األمساك وزيوت األمساك 

 )مبا يف ذلك أ�واع التوت(اخلضر والفواكه 
 البوتاسيوم 

فيما (تناول جرعة منخفضة إىل معتدلة من الكحوليات 
 )يتعلق مبرض الشريان التاجي

مكمالت فيتامني هـ 
(E)  

 رييستية والنخلية األمحاض امل
 تناول جرعة مرتفعة من الصوديوم

 الوزن الزائد 
فيما (تناول جرعة عالية من الكحوليات 

  )يتعلق بالسكتة الدماغية

 حامض اللينوليك حمتملة
 حامض األوليك

 املركبات السكرية املتعددة غري النشوية
 احلبوب الغذائية الكاملة

 )غري اململّحة(اجلوزيات 
 الستا�والت النباتية/اإلستريوالت

 الفوالت

 الكوليسرتول الغذائي احلامض اإلستريي
 القهوة املغلية غري املرشحة

 الفالفوينيدات ممكنة
 منتجات الصويا

حامض (الدهون الغنية حبامض الغار  
 )اللوريك

 اختالل التغذية اجلنينية
 مكمالت البيتاكاروتني
 املواد الكربوهيدراتية

 احلديد
 كالسيومال غري كافية

 املغنيزوم
 فيتامني ج

  

EPA : حامضeicosapentaenoic  ؛DHA : حامضdocosahexaenoic  ؛NSP :املركبات السكرية املتعددة غري النشوية. 

 
ويتمثل . وتبني األدلة أن تناول األمحاض الدهنية املشبعة يرتبط ارتباطاً مباشراً خبطر اإلصابة بأمراض أوعية القلب 

من جرعة الطاقة % 10يدي يف تقييد اجلرعة املتناولة من األمحاض الدهنية املشبعة حبيث تقتصر على أقل من اهلدف التقل
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، %10ويف حالة استخدام السكان كميات أقل من . فيما يتعلق باموعات املعرضة خلطر اإلصابة البالغ% 7اليومية وأقل من 
 ضمن هذه احلدود، ينبغي االستعاضة عن تناول األمساك الغنية باألمحاض ويف. فإهنم ينبغي أال يزيدوا مستوى تلك اجلرعة

إال أ�ه يف البلدان النامية، حيث قد ال تكون اجلرعة . املرييستية والنخلية بدهون تقل فيها �سبة هذه األمحاض الدهنية املعينة
قة مرتفعاً وتكون الدهون املخزو�ة يف اجلسم املتناولة من الطاقة بالنسبة لبعض الفئات السكا�ية كافية، يكون إ�فاق الطا

وينبغي مراعاة كمية و�وعية اإلمدادات من الدهون يف ضوء احلاجة ). 2م/ كغم18.5< مؤشر كتلة اجلسم يبلغ (منخفضة 
فهناك مصادر حمددة من الدهون املشبعة، مثل زيت جوز اهلند والنخيل، توفر طاقة . إىل تلبية االحتياجات من الطاقة

 .خفضة التكلفة وقد تكون مصدراً هاماً للطاقة بالنسبة للفقراءمن
 

 16 و 12والدهون املشبعة ال تتماثل مجيعها من حيث تأثريات متثيلها الغذائي؛ فالدهون اليت يوجد ما يرتاوح بني  
وهذا معناه أن .  الكثافةكربو�اً يف سلسة أمحاضها الدهنية يكون تأثريها أكرب على رفع كوليسرتول الربوتني الدهين منخفض

ومع تدرج السكان يف التحول التغذوي حبيث يصبح . تكوين مصدر الدهون من حيث األمحاض الدهنية ينبغي دراسته
اإلفراط يف مصادر الطاقة مشكلة حمتملة، تزداد تدرجيياً أمهية احلد من تناول أمحاض دهنية معينة من أجل ضمان صحة 

 . أوعية القلب
 

ظم الغذائية، لكي تُحسن صحة أوعية القلب، أن توفر جرعة شديدة اإلخنفاض من األمحاض الدهنية وينبغي للن 
. من جرعة الطاقة اليومية% 1وهذا معناه، عملياً، أن يكون املُستهلَك منها أقل من ). الزيوت والدهون املهدرجة(املتعدية 

. اليت غالباً ما تُستهلك فيها دهون مهدرجة منخفضة التكلفةوهذه التوصية هامة على وجه اخلصوص يف البلدان النامية 
مدعاة لقلق ) ومنها مثال الزيوت البحرية(ة فسيولوجيواألثر احملتمل لالستهالك البشري للزيوت املهدرجة غري املعروفة تأثرياهتا ال

 .كبري
 

 املشبعة املتعددة، أي يف حدود ما يرتاوح وينبغي أن توفر النظم الغذائية تناول جرعة كافية من األمحاض الدهنية غري 
وينبغي أيضاً وجود توازن أمثل بني اجلرعة املتناولة من األمحاض الدهنية غري . من جرعة الطاقة اليومية% 10 و 6بني 

و بني % 8 و 5، أي أن متثل تلك الفئتان �سبة ترتاوح بني n-3واألمحاض الدهنية غري املشبعة املتعددة  n-6املشبعة املتعددة 
 .من جرعة الطاقة اليومية املتناولة% 2 و 1
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أما اجلرعة املُتناولة من حامض األوليك، وهو حامض دهين غري مشبع أحادي، فينبغي أن تشكل بقية جرعة الطاقة  
من جرعة كحد أقصى % 30و % 15اليومية املستمدة من الدهون، حبيث متثل جرعة الدهون الكلية اليومية ما يرتاوح بـني 

وقد تستند التوصيات املتعلقة جبرعة الدهون الكلية إىل املستويات احلالية الستهالك السكان يف املناطق . الطاقة اليومية
فحيثما كا�ت البدا�ة شائعة، مثال، يكون من األفضل تناول . املختلفة وتُعدل ملراعاة العمر والنشاط والوزن املثايل للجسم

وبينما ال توجد أدلة تربط مباشرة .  األد�ى من النطاق املوصى به وذلك حتقيقاً جلرعة أقل من الطاقةجرعة أقرب إىل الطرف
كمية جرعة الدهون اليومية املتناولة حبدوث زيادة يف خطر اإلصابة مبرض أوعية القلب، ينبغي حتديد االستهالك الكلي 

اض الدهنية املشبعة واملتعدية بسهولة لدى معظم السكان للدهون للتمكني من حتقيق أهداف تناول جرعة خمفضة من األمح
واجلدير بالذكر . ولتجنب املشاكل احملتملة لزيادة الوزن غري املرغوبة اليت قد تنشأ �تيجة لعدم تقييد اجلرعة املتناولة من الدهون

حلبوب الغذائية الكاملة ستحد من خطر أن الفئات شديدة النشاط واليت تتبع �ظماً غذائية غنية باخلضر والبقليات والفواكه وا
 %.35تعرضها لزيادة غري صحية يف الوزن باتباعها �ظاماً غذائياً يشتمل على جرعة كلية من الدهون أقصاها 

 
وهذه األهداف الغذائية ميكن حتقيقها بتحديد اجلرعة املتناولة من الدهون من مصادر منتجات األلبان واللحوم،  

ت والدهون املهدرجة يف الطهي ويف صنع املنتجات الغذائية، واستخدام الزيوت النباتية املناسبة الصاحلة وجتنب استخدام الزيو
، أو مصادر حامض اللينوليك )مرة أو مرتني أسبوعياً(لألكل بكميات صغرية، وكفالة تناول جرعة منتظمة من األمساك 

 .اليت تُستخدم فيها وسائل غري القليوينبغي إعطاء األولوية ملمارسات حتضري الطعام . النباتية
 

 الفواكه واخلضر 
تُسهم الفواكه واخلضروات يف صحة أوعية القلب من خالل طائفة متنوعة من املغذيات النباتية والبوتاسيوم واأللياف  

وراق اخلضراء ومن بينها أ�واع التوت واخلضر ذات األ(ويوصى بتناول الفواكه واخلضر الطازجة يومياً . اليت حتتوي عليها
، للحد من خطر اإلصابة مبرض الشريان ) غرام يوميا500ً و 400ما يرتاوح بني (، بكمية كافية )والصليبية والبقليات

 . التاجي، والسكتة الدماغية، وضغط الدم املرتفع
 

م  و الصودي
 الدم لدى الفئات السكا�ية إن اجلرعة املتناولة غذائياً من الصوديوم، من مجيع املصادر، تؤثر على مستويات ضغط 

وتشري . وينبغي حتديدها من أجل احلد من خطر اإلصابة مبرض الشريان التاجي وبكال الشكلني من أشكال السكتة الدماغية
 غرام من الصوديوم يومياً مفيد يف احلد من ضغط 1.7 ميلليمولز أو 70األدلة املوجودة حالياً إىل أن تناول جرعة تزيد على 
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أي النساء احلوامل واألشخاص غري املتأقلمني الذين يقومون بنشاط (نبغي أن توضع يف االعتبار احلالة اخلاصة لألفراد وي. الدم
 .الذين قد يتأثرون تأثراً سلبياً خبفض الصوديوم) بد�ي شاق يف بيئات حارة

 
ل تقييد جرعة امللح اليومية وينبغي أن يتحقق حتديد اجلرعة الغذائية من الصوديوم لتلبية هذه األهداف من خال 

وينبغي أن تُراعى يف ذلك اجلرعة الكلية من الصوديوم املستمدة من مجيع .  غرامات يوميا5ًحبيث تقل عن ) كلوريد الصوديوم(
ة واستخدام بدائل غني. املصادر الغذائية، ومنها مثال املواد املضافة من قبيل مادة غلوتامات املو�وصوديوم واملواد احلافظة

وينبغي اإلقرار باحلاجة إىل تعديل . بالبوتاسيوم وتقل فيها �سبة الصوديوم هو أحد وسائل احلد من جرعة الصوديوم املتناولة
 .عملية إضافة اليود إىل امللح، تبعاً جلرعة الصوديوم املستهلكة املالحظة ومراقبة حالة السكان من حيث احلصول على اليود

 البوتاسيوم 
رعة غذائية كافية من البوتاسيوم إىل خفض ضغط الدم وحيمي من اإلصابة بالسكتة الدماغية ومن عدم يؤدي تناول ج 

وينبغي أن تكون جرعة البوتاسيوم على مستوى يبقي على �سبة الصوديوم إىل البوتاسيوم أقرب إىل . ا�تظام ضربات القلب
وقد يتحقق ذلك من خالل .  ميلليمولز يوميا80ً و 70يرتاوح بني  أي أن تكون اجلرعة اليومية املتناولة من البوتاسيوم ما 1.0

 .تناول الفاكهة واخلضروات يومياً بكميات كافية
 

ملتعددة غري النشوية  )األلياف الغذائية(املركبات السكرية  ا

مسا

                                                     

1 
 وقد .األلياف حتمي من اإلصابة مبرض الشريان التاجي واستُخدمت أيضاً يف النظم الغذائية خلفض ضغط الدم 

 .يتحقق احلصول على جرعة كافية منها من خالل تناول الفواكه واخلضروات واحلبوب الغذائية الكاملة
 

ك   األ
من اإلصابة مبرض الشريان التاجي وبالسكتة الدماغية ) حبصة أو حصتني يف األسبوع(حيمي استهالك األمساك املنتظم  

وحامض  eicosapentaenoic ملغ من حامض 500 – 200يعادل وينبغي أن توفر احلصة ما . اإلسكينية ويوصى به
docosahexaenoic .وصى بأن يضمن النباتيون حصوهلم على جرعة كافية من املصادر النباتية حلامض اللينوليكوي. 

 
 الكحوليات 

 
 .  ستتوقف الكميات المحددة على المنهجيات التحليلية المستخدمة في قياس األلياف 1
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جي، فإن مع أن استهالك الكحوليات املنتظم بكميات منخفضة إىل معتدلة حيمي من اإلصابة مبرض الشريان التا 
 .املخاطر املتعلقة بأوعية القلب واملخاطر الصحية األخرى املرتبطة بالكحوليات ال تُحبذ توصية عامة بتعاطيها

 
 النشاط البد�ي 

يرتبط النشاط البد�ي خبطر اإلصابة مبرض أوعية القلب، السيما مرض الشريان التاجي، بطريقة عكسية متسقة من  
وهذه العالقات تنطبق على كل من . تخدام أي من احلجم أو الكثافة ألغراض التقييمحيث اجلرعة واالستجابة عند اس

وال ميكن . حدوث إصابات ومعدالت الوفيات النامجة عن مجيع أمراض أوعية القلب والنامجة عن مرض الشريان التاجي
فاحلدود األد�ى . والنشاط البد�يالعثور حالياً على عالقة جرعة ـ استجابة متسقة بني خطر اإلصابة بالسكتة الدماغية 

حلجم أو كثافة جرعة النشاط البد�ي الوقائية مل تُعرف بيقني، ولكن التوصية احلالية املتمثلة يف ممارسة �شاط بد�ي ملدة ثالثني 
قق تأثرياً وزيادة حجم أو كثافة النشاط حت. دقيقة على األقل بكثافة معتدلة على األقل يف معظم أيام األسبوع تعترب كافية

ولكن كمية النشاط البد�ي املوصى هبا كافية لرفع اللياقة القلبية ـ التنفسية إىل املستوى الذي تبني أ�ه يرتبط . وقائياً أكرب
وينبغي لألفراد غري املعتادين على ممارسة النشاط أو املعرضني خلطر بالغ لإلصابة . بتناقص خطر اإلصابة مبرض أوعية القلب

 .لقلب أن يتجنبوا حدوث طفرات مفاجئة وعالية الكثافة من النشاط البد�يمبرض أوعية ا
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 توصيات للوقاية من السرطان 5-5
 خلفيـة 5-5-1

وأهم سبب ثابت من أسباب السرطان هو تدخني . تسبب السرطان جمموعة واسعة من العوامل املعرفة وغري املعرفة 
أما حمددات خطر اإلصابة بالسرطان اهلامة األخرى فهي تشمل النظام الغذائي والكحوليات والنشاط البد�ي واألمخاج . التبغ

وأمهية السرطا�ات �سبياً كسبب من مسببات الوفاة آخذة يف التزايد، أساساً لتزايد �سبة كبار . عوالعوامل اهلرمو�ية واإلشعا
. السن، وجزئياً أيضاً بسبب حدوث اخنفاضات يف الوفيات النامجة عن بعض األسباب األخرى، السيما األمراض املعدية

يد عموماً بالتوازي مع التنمية االقتصادية، بينما تنخفض واإلصابة بسرطا�ات الرئة والقولون والشرج والثدي والربوستاتا تز
 .حاالت اإلصابة بسرطان املعدة عادة مع حدوث تنمية

 
 االجتاهـات 5-5-2

ميثل السرطان اآلن سبباً رئيسياً من أسباب الوفيات يف شتى أحناء العامل، وال يفوقه عموماً يف العامل املتقدم سوى  
 ماليني حالة وفاة �تيجة للسرطان قد حدثت يف 6 ماليني حالة إصابة جديدة وأكثر من 10أن ويقدر . أمراض أوعية القلب

ومع اكتساب البلدان النامية الطابع احلضري، حيدث حتول عادة يف أمناط السرطان، ومن بينها تلك اليت ). 1 (2000سنة 
ومن املتوقع أن حتدث زيادة . البلدان املتقدمة اقتصادياًيوجد ارتباط قوي بينها والنظام الغذائي، حنو السرطا�ات املوجودة يف 

، وأن 2020 وسنة 2000خالل الفرتة ما بني سنة % 73يف العدد الكلي حلاالت اإلصابة بالسرطان يف العامل النامي بنسبة 
 ). 1(، �تيجة إىل حد كبري حلدوث زيادة يف عدد املسنني %29يزيد العدد الكلي يف العامل املتقدم بنسبة 

 
 النظام الغذائي والنشاط البد�ي والسرطان 5-5-3

، مما جيعل )2 (البلدان حديثة العهد بالصناعةمن السرطا�ات يف % 30يقدر أن العوامل الغذائية مسؤولة عن قرابة  
يف % 20ايل ومن املعتقد أن هذه النسبة تبلغ حو. النظام الغذائي يلي التبغ فقط كمسبب للسرطان ميكن �ظرياً الوقاية منه

. ، ولكنها قد تزيد مع تغري النظام الغذائي، السيما إذا اخنفضت أمهية املسببات األخرى، وبالذات األمخاج)3(البلدان النامية 
، مما يزيد من دور )وأخرى(وتتغري معدالت اإلصابة بالسرطان مع تنقُّل السكان بني البلدان واتباعهم سلوكيات غذائية خمتلفة 

 .غذائية يف مبحث مسببات السرطانالعوامل ال
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ويقدر أن وزن اجلسم وا�عدام النشاط البد�ي معاً مسؤوالن عن زهاء خمس إىل ثُلث العديد من السرطا�ات األكثر  
" الورم الغدي"، والقولون وبطا�ة الرحم والكليتني واملريء )بعد توقف الدورة الشهرية(شيوعاً، وحتديداً سرطا�ات الثدي 

(adenocarcinoma)) 4 .( 
 

 قـوة األدلـة 5-5-4
والعامالن . مل تكشف البحوث حتى اآلن سوى عن بضع عالقات قاطعة بني النظام الغذائي وخطر اإلصابة بالسرطان 

املتعلقان بالنظام الغذائي واللذان توجد بشأهنما أدلة دامغة خبصوص زيادة خطر اإلصابة بالسرطان مها الوزن الزائد والبدا�ة، 
وتوجد أيضاً أدلة . استهالك كمية كبرية من املشروبات الكحولية، واألفالتوكسينات، وبعض أشكال متليح وختمري األمساكو

ومن بني العوامل اليت يرجح أهنا تؤدي إىل . دامغة تشري إىل أن النشاط البد�ي يؤدي إىل اخنفاض خطر اإلصابة بسرطان القولون
ذائية عالية من اللحوم احملفوظة، واألغذية احملفوظة بامللح، وامللح، واملشروبات واألغذية زيادة خطر اإلصابة تناول جرعة غ

فيما يتعلق (أما العوامل الوقائية احملتملة فهي استهالك الفواكه واخلضروات، والنشاط البد�ي ). حرارياً(شديدة السخو�ة 
 .تبغ، أهم مسببني معروفني للسرطان ميكن جتنبهماويبدو أن الوزن الزائد والبدا�ة مها، بعد ال). بسرطان الثدي

 
يسية   الرئ دور النظام الغذائي يف مبحث مسببات السرطا�ات 

تتمثل عوامل اخلطر الرئيسية يف البلدان املتقدمة فيما يتعلق بسرطا�ات . سرطا�ات جتويف الفم والبلعوم واملريء 
من هذه السرطا�ات إىل هذين العاملني املتعلقني % 75ويعزى ما يصل إىل جتويف الفم والبلعوم واملريء يف الكحوليات والتبغ، 

ولكن (أما الوزن الزائد والبدا�ة فهما عامالن من عوامل اخلطر املؤكدة فيما يتعلق حتديداً بالورم الغدي ). 5(بأسلوب احلياة 
من سرطا�ات جتويف % 60زهاء . املعتقد أن ويف البلدان النامية، من). 8-6(للمريء ) ليس الورم الغدي للخاليا احلرشوفية

الفم والبلعوم واملريء هي �تيجة حلاالت �قص يف املغذيات الدقيقة ترتبط بنظام غذائي حمدود تقل فيه �سبة الفواكه واخلضر 
لة متسقة وتوجد أيضاً أد). 9، 5(ومل تتضح بعد األدوار النسبية ملختلف املغذيات الدقيقة ). 9، 5(واملنتجات احليوا�ية 

على أن استهالك مشروبات وأغذية ذات درجات حرارة بالغة االرتفاع يؤدي إىل زيادة خطر اإلصابة هبذه السرطا�ات 
شائع على وجه اخلصوص يف جنوب شرق آسيا ) اجلزء العلوي من البلعوم املتصل باأل�ف(وسرطان البلعوم األ�في ). 10(
، )13، 12(ن األمساك اململحة بالطريقة الصينية، السيما أثناء املرحلة املبكرة ، واتضح ارتباطه بتناول جرعة عالية م)11(

 ). Epstein-Barr) 2وارتباطه كذلك بالعدوى بفريوس 
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 سنة مضت هو أكثر السرطا�ات شيوعاً يف العامل، ولكن معدالت 20لقد كان سرطان املعدة حتى . سرطان املعدة 
وأصبح سرطان املعدة حالياً أكثر شيوعاً ) 14 (البلدان حديثة العهد بالصناعة مجيع الوفيات النامجة عنه أخذت تنخفض يف

ثبت أهنا عامل من  Helicobacter pyloriوالعدوى ببكرتيا ). 11(بكثري يف آسيا مما هو يف أمريكا الشمالية أو أوروبا 
 ومن املعتقد أن النظام الغذائي هام يف مبحث ).15(عوامل خطر اإلصابة بسرطان املعدة، ولكنها ليست سبباً كافياً، لذلك 

األوبئة املتعلق هبذا  املرض؛ ويشري قدر كبري من األدلة إىل زيادة خطر اإلصابة بسرطان املعدة عند تناول جرعات عالية من 
 ذلك اخلطر يقل عند بعض األغذية اململحة احملفوظة تقليدياً، السيما اللحوم واملخلالت، ويتزايد بفعل امللح يف حد ذاته، وأن

ويلزم مزيد من البيا�ات التوقعية، . ، رمبا بسبب فيتامني ج الذي حتتويه)16(تناول كميات كبرية من الفواكه واخلضروات 
 Helicobacter pyloriالسيما لدراسة ما إذا كان بعض االرتباطات الغذائية رمبا كا�ت متتزج هبا جزئياً العدوى ببكرتيا 

 .خبطر اإلصابة بذلك السرطان Helicobacter pyloriعوامل الغذائية قد تُعدل ارتباط بكرتيا وما إذا كا�ت ال
 

ن الشرجي  تزيد معدالت اإلصابة بسرطان القولون الشرجي يف البلدان املتقدمة عن �ظريهتا يف البلدان . سرطان القول
تعلقة بالنظام الغذائي رمبا كا�ت مسؤولة عما يصل إىل ، وقد أُشري إىل أن العوامل امل)11( مرات 10النامية مبا يقرب من 

البدا�ة مها عامل اخلطر املتعلق بالنظام الغذائي والذي ثبت /والوزن الزائد). 17(من الفروق يف املعدالت بني البلدان % 80
كن ليس السرطان ول(، وقد ارتبط باستمرار النشاط البد�ي باخنفاض خطر اإلصابة بسرطان القولون )8(أكثر من غريه 

إال أن هذه العوامل جمتمعة ال تُفسر التفاوت الكبري بني السكان فيما يتعلق مبعدالت اإلصابة بسرطا�ات ). 18، 8) (الشرجي
متثل حمدداً رئيسياً خلطر " املتشبهة بالغرب"وهناك اتفاق شبه عاملي على أن بعض جوا�ب النظم الغذائية . القولون الشرجي
لسرطان؛ فعلى سبيل املثال، يوجد قدر من األدلة على أن تناول كميات عالية من اللحوم والدهون يؤدي إىل اإلصابة بذلك ا

زيادة اخلطر، وأن تناول كميات عالية من الفواكه واخلضروات واأللياف الغذائية والفوالت والكالسيوم يؤدي إىل �قصان اخلطر، 
 . مبا ال يدع جماالً للشكولكن أياً من هاتني الفرضيتني مل تثبت صحتهما

و

 
وقد أظهرت دراسات االرتباط الدولية وجود ارتباط قوي بني االستهالك الفردي للحوم والوفيات النامجة عن سرطان  

، وخلص استعراض منتظم أجري مؤخراً إىل أن اللحوم احملفوظة ترتبط بزيادة خطر اإلصابة بسرطان )19(القولون الشرجي 
إال أن معظم الدراسات مل تالحظ ارتباطات إجيابية بني اإلصابة ). 20(ا اللحوم الطازجة ليست كذلك القولون الشرجي بينم

وتشري األدلة، على وجه اإلمجال، إىل أن استهالك كميات كبرية من ). 9(بذلك السرطان واستهالك الدواجن أو األمساك 
 . القولون الشرجياللحوم احلمراء واحملفوظة رمبا كان يزيد خطر اإلصابة بسرطان
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وكما هو احلال فيما يتعلق باللحوم، تبني دراسات االرتباط الدولية وجود ارتباط قوي بني االستهالك الفردي للدهون  
إال أن �تائج الدراسات القائمة على املالحظة بشأن الدهون ). 19(ومعدالت الوفيات النامجة عن سرطان القولون الشرجي 

 مل تكن مؤيدة، على وجه اإلمجال، لوجود ارتباط بني ذلك السرطان واجلرعة املتناولة من الدهون وسرطان القولون الشرجي
)9 ،21 .( 

 
والحظت دراسات كثرية، حمكومة حباالت، وجود ارتباط ضعيف بني خطر اإلصابة بسرطان القولون الشرجي  

، ولكن �تائج دراسات توقعية كبرية أُجريت )23، 22(أو األلياف الغذائية /واستهالك كميات كبرية من الفواكه واخلضروات و
وعالوة على ذلك، فإن النتائج املستمدة من جتارب حمكومة وعشوائية مل تُظهر أن ). 26-24(مؤخراً كا�ت غري متسقة 

ع فيه  سنوات بواسطة تناول ألياف تكميلية أو غذاء تقل فيه �سبة الدهون وترتف4 و 3التدخل على مدى فرتة ترتاوح بني 
). 29-27(�سبة األلياف واخلضروات والفواكه ميكن أن يؤدي إىل اخنفاض عودة اإلصابة بالورم الغدي يف القولون الشرجي 

فمن املمكن أن تكون بعض أوجه عدم االتساق �تيجة لالختالفات بني الدراسات يف أ�واع األلياف املتناولة ويف وسائل تصنيف 
 أو لكون االرتباط بالفواكه واخلضروات ينشأ أساساً من حدوث زيادة يف اخلطر عندما تكون األلياف يف اجلداول الغذائية،

وتشري األدلة املتاحة حالياً، بوجه عام، إىل أن تناول الفواكه واخلضروات رمبا ). 30(مستويات االستهالك شديدة االخنفاض 
 .كان يقلل من خطر اإلصابة بسرطان القولون الشرجي

 
 رمبا كا�ت تؤثر على خطر اإلصابة األمالح املعد�يةدراسات أُجريت مؤخراً إىل أن الفيتنامينات ووقد أشارت  

فقد أشارت بعض الدراسات التوقعية إىل أن تناول كمية عالية من الفوالت من خالل الغذاء أو . بسرطان القولون الشرجي
ومثة فرضية أخرى تبشر ). 33-31(طان القولـون مكمالت الفيتنامينات يرتبط حبدوث اخنفاض يف خطر اإلصابـة بسر

باخلري هي أن اجلرعات املرتفعة �سبياً من الكالسيوم رمبا كا�ت تقلل من خطر اإلصابة بسرطان القولون الشرجي؛ وقد أيدت 
ه الوقائي ، وبينت جتربتان أن الكالسيوم التكميلي رمبا كان تأثري)34، 9(عدة دراسات قائمة على املالحظة هذه الفرضية 

 ). 35، 29(متواضعاً على تكرار اإلصابة بالورم الغدي يف القولون الشرجي 
 

من حاالت اإلصابة بسرطان الكبد يف البلدان النامية، وتتفاوت معدالت % 75حيدث زهاء . سرطان الكبد 
يا جنوب الصحراء ويف جنوب  مرة، حبيث تكون معدالته يف أفريق20اإلصابة بسرطان الكبد فيما بني البلدان مبا يتجاوز 

وعامل اخلطر الرئيسي فيما يتعلق بسرطان خاليا الكبد، ). 11(شرق آسيا أعلى كثرياً مما هي يف أمريكا الشمالية وأوروبا 
وهو النوع الرئيسي من سرطان الكبد، هو العدوى املزمنة بااللتهـاب الكبدي الوبائي ب، وهو، بدرجة أقل، فريوس االلتهاب 
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 يشكل عامل (aflatoxin)، واألفالتوكسني (mycotoxin)وتناول أغذية ملوثة بامليكوتوكسني ). 36(الوبائي ج الكبدي 
واإلفراط ). 37، 13( إىل جا�ب العدوى بفريوس االلتهاب الكبدي الوبائي النشط ،خطر هام فيما بني سكان البلدان النامية

البلدان حديثة تبط بالنظام الغذائي فيما يتعلق باإلصابة بسرطان الكبد يف يف استهالك الكحوليات هو عامل اخلطر الرئيسي املر
 ). 5(، رمبا عن طريق اإلصابة بااللتهاب الكبدي الوبائي املعالقي والكحويل العهد بالصناعة

 
لناميـة  أكثر من شيوعـه يف البلـدان االبلدان حديثة العهد بالصناعةيشيع سرطان البنكرياس يف . سرطان البنكريا 

فقد أشارت بعض الدراسات إىل ). 39، 9(ورمبا كان الوزن الزائد والبدا�ة يؤديان إىل زيادة خطر اإلصابة به ). 38، 11(
أن اخلطر يزيد عند تناول كميات مرتفعة من اللحوم، وأ�ه ينخفض عند تناول كميات مرتفعة من اخلضروات، ولكن هذه 

 ). 9(البيا�ات ليست متسقة 

س

 
واإلفراط يف التدخني يؤدي إىل زيادة اخلطر ). 11(سرطان الرئة هو أكثر السرطا�ات شيوعاً يف العامل . الرئةسرطان  
وقد وجدت دراسات ). 5(من سرطا�ات الرئة يف البلدان املتقدمة % 80 مرة، ويتسبب التدخني يف أكثر من 30حبوايل 

عادة أهنم يتناولون جرعات من الفواكه واخلضروات واملغذيات عديدة قائمة على املالحظة أن مرضى سرطان الرئة يذكرون 
غري أن العامل ). 34، 9(أقل مما يتناوله األشخاص الذين يكو�ون احلاكمني للتجارب ) من قبيل البيتاكاروتني(ذات الصلة 

ندما أُعطي كمكمل ملدة تصل الوحيد بني هذه العوامل الذي اختُرب يف جتارب حمكومة، وهو البيتاكاروتني، مل حيقق أي فائدة ع
ويظل التأثري احملتمل للنظام الغذائي على خطر اإلصابة بسرطان الرئة جدلياً، ورمبا كان التأثري ). 42-40( سنة 12إىل 

الوقائي البادي للفواكه واخلضروات يرجع، إىل حد كبري، إىل التدخل املتبقي من التدخني، حيث إن املدخنني يستهلكون عادة 
واألولوية اليت تعلو على ما عداها، من حيث الصحة العامة، . من الفاكهة واخلضروات أقل مما يستهلكه غري املدخننيكميات 

 .للوقاية من اإلصابة بسرطان الرئة هي احلد من شيوع التدخني
 

. بني النساء سرطان الثدي هو ثا�ي أكثر السرطا�ات شيوعاً يف العامل وهو أكثر السرطا�ات شيوعاً .سرطان الثدي 
 حوايل مخس مرات عن �ظريهتا يف البلدان األقل منواً ويف اليابان البلدان حديثة العهد بالصناعةوتزيد معدالت اإلصابة به يف 

ويرجع قدر كبري من هذا التباين الدويل إىل االختالفات يف عوامل اخلطر التناسلية املثبتة من قبيل العمر عند بدء ). 11(
، ولكن الفروق يف العادات الغذائية )44، 43(، والتكافؤ والعمر عند الوالدات، والرضاعة الثديية )الطمث (الدورة الشهرية

والعمر عند بدء الدورة الشهرية حتدده جزئياً، يف حقيقة . ويف النشاط البد�ي رمبا كا�ت تسهم أيضاً يف اإلصابة هبذا املرض
كما . ذائية احملدودة أثناء الطفولة واملراهقة يؤدي إىل تأخري بدء الدورة الشهريةاألمر، عوامل غذائية، من حيث كون اجلرعة الغ
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أن الطول يف مرحلة ما بعد البلوغ يرتبط ارتباطاً إجيابياً ضعيفاً خبطر اإلصابة هبذا املرض، وحتدده جزئياً العوامل الغذائية أثناء 
ول ورمبا تلعب هرمو�ات أخرى كذلك دوراً حيوياً يف مبحث ويلعب هرمون اإليسرتادي). 43(مرحليت الطفولة واملراهقة 
، ومن احملتمل أن أي تأثريات غذائية أخرى على خطر اإلصابة هبذا السرطان يكون الوسيط )43(مسببات سرطان الثدي 
 .فيها هو اآلليات اهلرمو�ية

 
صابة بسرطان الثدي مها البدا�ة واملواد والعامالن الغذائيان الوحيدان اللذان تبني أهنما يؤديان إىل زيادة خطر اإل 
، %50فالبدا�ة تؤدي إىل زيادة خطر اإلصابة بسرطان الثدي لدى النساء بعد توقف الطمث بنسبة تبلغ حوايل . الكحولية

ض بني  بذلك املرةوال تؤدي البدا�ة إىل زيادة خطر اإلصاب). 43(رمبا عن طريق زيادة تركيزات اإليسرتاديول احلر يف السريوم 
النساء الالئي مل يبلغن بعد مرحلة توقف الطمث، ولكن البدا�ة بني النساء الالئي مل يبلغن بعد مرحلة توقف الطمث من املرجح 

أما فيما . أهنا تؤدي إىل البدا�ة طيلة العمر ولذلك فإهنا قد تؤدي إىل زيادة يف هناية األمر يف خطر اإلصابة بسرطان الثدي
ولية فيوجد اآلن كم كبري من البيا�ات مستمد من دراسات مصممة جيداً تبني باستمرار حدوث زيادة يتعلق باملواد الكح

يف خطر % 10صغرية يف خطر اإلصابة بذلك املرض عند تزايد تعاطي تلك املواد، مع حدوث زيادة بنسبة تبلغ حوايل 
هذا االرتباط غري معروفة، ولكنها قد تنطوي على ولكن آلية ). 45(اإلصابة مقابل مشروب كحويل واحد يف املتوسط يومياً 

 ). 46(حدوث زيادات يف مستويات اإليسرتوجني 
 

و�تائج الدراسات املتعلقة بالعوامل الغذائية األخرى ومن بينها الدهون واللحوم ومنتجات األلبان والفواكه واخلضروات  
 ). 48، 47، 34، 9(واأللياف واإليسرتوجينات النباتية غري قاطعة 

 
يزيد خطر اإلصابة بسرطان بطا�ة الرحم بني النساء البدينات عنه بني النساء النحيفـات مبا . سرطان بطا�ة الرحم 

وقد أشارت بعض ). 50(، رمبا بسبب تأثريات البدا�ة على مستويات اهلرمو�ات )49، 8(يقـرب من ثالث مرات 
ترتفع فيها �سبة الفواكه واخلضروات املتناولة قد تؤدي إىل خفض خطر الدراسات، احملكومة حباالت، أن النظم الغذائية اليت 

اإلصابة بذلك السرطان، وأن النظم الغذائية اليت ترتفع فيها �سبة الدهون املشبعة أو الدهون الكلية رمبا كا�ت تؤدي إىل زيادة 
 ). 9(اخلطر، ولكن كمية البيا�ات املتوافرة حمدودة 
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التشخيص ولذلك فمن الصعب  ر معدالت اإلصابة بسرطان الربوستاتا تأثراً قوياً مبمارساتتتأث. سرطان الربوستاتا 
 معدالت الوفيات أن الوفاة النامجة عن سرطان الربوستاتا أكثر شيوعاً يف أمريكا الشمالية وأوروبا يتضح من تفسريها، ولكن

 ). 11( مرات 10منها يف آسيا مبا يقرب من 
 

سرطان الربوستاتا ضئيل، وإن كا�ت الدراسات اإليكولوجية تشري إىل وجود ارتباط إجيابي واملعروف عن مسببات  
ومل تُثبت البيا�ات املستمدة من الدراسات التوقعية وجود ارتباطات سببية أو ). 19(" املتشبه بالغرب"بينه والنظام الغذائي 

وغالباً ما كان ينسب إىل النظم الغذائية اليت تتسم ). 34، 9(وقائيـة فيما يتعلق مبغذيات حمددة أو بعوامل غذائية حمـددة 
بكثرة تناول اللحوم احلمراء ومنتجات األلبان والدهون احليوا�ية اإلصابة بسرطان الربوستاتا، وإن كا�ت البيا�ات ليست متسقة 

لبيتاكاروتني ال تغري خطر وقد قدمت جتارب حمكومة عشوائية أدلة كبرية ومتسقة على أن مكمالت ا). 53-51، 9(متاماً 
 قد يكون )55( والسيلينيـوم )54( (E) ولكنها أشارت إىل أن فيتامني هـ )54، 41، 40(اإلصابة بسرطان الربوستاتا 

كما وجد ارتباط بني الليكوبني، املستمدة أساساً من الطماطم، وحدوث اخنفاض يف خطر اإلصابة بسرطان . هلما تأثري واقٍ
وتتحكم اهلرمو�ات يف منو ). 56(عض الدراسات القائمة على املالحظة، ولكن البيا�ات ليست متسقة الربوستاتا يف ب

 .الربوستاتا، ورمبا كان النظام الغذائي يؤثر على خطر اإلصابة بسرطان الربوستاتا من خالل تأثريه على مستويات اهلرمو�ات
 

ني من عوامل خطر اإلصابة بسرطان الكلى، ورمبا كا�ا مسؤولني ميثل الوزن الزائد والبدا�ة عاملني مثبت. سرطان الكلى 
 ). 57(من سرطا�ات الكلى بني الرجال والنساء % 30عن �سبة تصل إىل 

 
 . ملخصاً لقوة األدلة املتعلقة بدور عوامل اخلطر املختلفة يف تكون السرطان11ويقدم اجلدول  
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 11اجلدول 
 سلوب احلياة وخطر اإلصابة بالسرطانملخص قوة األدلة املتعلقة بعوامل أ

 زيادة خطر اإلصابة �قصان خطر اإلصابة  األدلة 
املريء، والقولون الشرجي، والثدي لدى (الوزن الزائد والبدا�ة  )القولون(النشاط البد�ي  )أ (  دامغة

النساء يف مرحلة ما بعد توقف الطمث، وبطا�ة الرحم، 
 )والكلى
 )لبلعوم، احلنجرة، املريء، الكبد، الثديجتويف الفم، ا(الكحوليات 

 )الكبد(األفالتوكسني 
 )البلعوم األ�في(األمساك اململحة بالطريقة الصينية 

جتويف الفم، املريء، املعدة، القولون الشرجي (الفواكه واخلضر  )أ ( حمتملة 
 )ب(

 )الثدي(النشاط البد�ي 

 )القولون الشرجي(اللحوم احملفوظة 
 )املعدة(ظة بامللح وامللح األغذية احملفو

جتويف الفم، ) (حرارياً(املشروبات واألغذية شديدة السخو�ة 
 )البلعوم، املريء

 األلياف غري كافية/ممكنة
 الصويا
 األمساك

 n-3األمحاض الدهنية 
 مركبات الكاروتني

 ، ج، د، هـ،12، الفوالت، ب6، ب2فيتامني ب
 الكالسيوم، الز�ك، السيلينيوم

مثل مركبات األليوم، (نباتية غري املغذية املكو�ات ال
 )والفالفو�ويدات، واأليزوفالفو�ات، واخلشبيات

 الدهون احليوا�ية 
 األمينات غري متجا�سة احللقات

 املواد اهليدروكربو�ية العطرية متعددة احللقات
 أمينات النيرتوز

 
 من )4( بشأن التحكم يف الوزن والنشاط البد�ي (IARC)يف تقرير " الكافية"ير تقابل فئة األدلة الواردة يف هذا التقر" احملتملة" و "الدامغة"فئتا األدلة )  أ ( 

 .حيث ما تعنيه بالنسبة إىل الصحة العامة والسياسات
 ذلك مل تؤيده �تائج فيما يتعلق بسرطان القولون الشرجي، أشارت دراسات كثرية حمكومة حباالت إىل وجود تأثري واقٍ لتناول الفواكه واخلضر ولكن)  ب(

  .دراسات توقعية كبرية عديدة، مما يشري إىل أ�ه إذا كا�ت هناك فائدة تتحقق فعال فمن احملتمل أهنا فائدة متواضعة

  
. ولقد أقرت املشاورة باملشاكل اليت ينطوي عليها االفتقار إىل بيا�ات من العامل النامي بشأن النظام الغذائي والسرطان 

املتاحة من أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية حمدودة للغاية، ومع ذلك فإن هذه املناطق متثل ثلثي سكان العامل، أو فاملعلومات 
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ومن ثم هناك حاجة ماسة إىل إجراء حبوث تتعلق بعلم األوبئة خبصوص النظام الغذائي والسرطان يف هذه . أكثر من ذلك
ورمبا كا�ت امللوثات . قييم دور طرائق معاجلة األغذية، تقليدياً وصناعياًوحددت املشاورة أيضاً احلاجة إىل ت. املناطق

 .امليكروبيولوجية والكيماوية لألغذية تُسهم يف سرطنة األغذية
 

وفيما يتعلق ببعض السرطا�ات، من قبيل سرطان . ويقرتن التحول التغذوي حبدوث تغريات يف شيوع سرطا�ات حمددة 
 بينما قد تكون التغريات سلبية فيما يتعلق بسرطا�ات أخرى، من قبيل سرطان القولون الشرجي املعدة، قد يكون ذلك مفيداً

 .وسرطان الثدي
 

   لكل مرضتوصيات حمددة 5-5-5
 :تتمثل التوصيات الرئيسية للحد من خطر اإلصابة بالسرطان فيما يلي 

 
 وجتنب الوزن الزائد 2م/ كغم24.9-18.5دود حبيث يكون مؤشر كتلة اجلسم يف ح) بني البالغني(احلفاظ على الوزن  •

 ).58(أثناء فرتة ما بعد البلوغ )  كغم5> (

وينبغي أن يتمثل اهلدف األساسي يف أداء �شاط بد�ي يف معظم أيام . مواصلة ممارسة �شاط بد�ي بصفة منتظمة •
يومياً للمحافظة على وزن صحي  دقيقة 60األسبوع؛ على أ�ه قد يلزم ممارسة �شاط معتدل الكثافة، مثل املشي، ملدة 

وقد حيقق ممارسة �شاط أقوى، من قبيل السري بسرعة، . للجسم لدى األشخاص الذين تكون حركتهم قليلة لوال ذلك
 ). 4(بعض الفوائد اإلضافية فيما يتعلق بالوقاية من اإلصابة بالسرطان 

 . يوميا1ًأال يتجاوز املُستهلك منها وحدتنيويف حالة استهالكها جيب : ال ينصح باستهالك املشروبات الكحولية •

وينبغي أن . ينبغي عدم استهالك األمساك اململحة واملخمرة بالطريقة الصينية إال باعتدال، السيما أثناء مرحلة الطفولة •
 .يكون االستهالك الكلي لألغذية احملفوظة بامللح واستهالك امللح معتدالً

 . األغذيةاإلقالل من التعرض لألفالتوكسينات يف •

 . غرام على األقل يومياً من الفواكه واخلضر الكاملة400اتباع �ظام غذائي يتضمن تناول  •

                                                      
 غرامات من الكحوليات ويوفرها قدح واحد من الجعة أو النبيذ أو المشروبات الكحولية 10  الوحدة الواحدة تساوي زهاء  1

 . األخرى
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، والسالمي، وحلم اخلنزير املقدد، "النقا�ق"مثل السجق (ينصح النباتيون بأن يستهلكوا كميات معتدلة من اللحوم احملفوظة  •
 .1) اخلنزيرذوحلم فخ

 ).حارقة السخو�ة(عندما تكون شديدة السخو�ة عدم استهالك أغذية أو مشروبات  •

                                                      
وتبين عدم ارتباطها بزيادة خطر ) باستثناء األسماك المملحة بالطريقة الصينية(راسات بشأن الدواجن واألسماك  جرت د 1

 .اإلصابة بالسرطان
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 توصيات للوقاية من أمراض األسنان 5-6
 خلفيـة 5-6-1

ترتبط صحة الفم بالنظام الغذائي بطرق كثرية، منها مثال من خالل التأثريات التغذوية على التطور اجلمجمي ـ الوجهي،  
. الستعراض هو الرتكيز على اجلوا�ب التغذوية ألمراض األسنانإال أن اهلدف من هذا ا. وسرطان الفم، وأمراض الفم املعدية

ومتثل . وتشمل أمراض األسنان تسوس عظام األسنان، والعيوب التطورية لطبقة املينا، وتآكل األسنان، ومرض دواعم األسنان
 من النفقات الكلية على %10و % 5أمراض األسنان عبئاً باهظ التكلفة على خدمات رعاية الصحة، إذ ميثل ما يرتاوح بني 

البلدان حديثة العهد الرعاية الصحية وتتجاوز تكلفته تكلفة عالج أمراض أوعية القلب والسرطان وهشاشة العظام يف 
ويف البلدان منخفضة الدخل، رمبا تتجاوز تكلفة العالج اإلصالحي التقليدي ملرض األسنان املوارد املتاحة ). 1 (بالصناعة

 .ومن الواضح أن الرتويج للعناية بصحة األسنان واالسرتاتيجيات الوقائية أقل تكلفة وأكثر قابلية لالستمرار. للرعاية الصحية
 

وألمراض األسنان، رغم أهنا ال تعرض احلياة للخطر، تأثري ضار على �وعية احلياة يف مرحلة الطفولة حتى مرحلة  
ويف اتمع احلديث، يتمثل دور هام . ه على األكل، والتغذية، والصحة، حبيث تؤثر على تقدير اإل�سان لنفسه، وقدرتالشيوخة

لألسنان يف حتسني املظهر؛ ومظهر الوجه بالغ األمهية يف حتديد ا�دماج الفرد يف اتمع، وتلعب األسنان أيضاً دوراً أساسياً يف 
وقد يؤدي ). 3، 2(داء الوظائف االجتماعية وترتبط أمراض الفم بقدر كبري من األمل والقلق واختالل أ. الكالم والتواصل

تفسخ األسنان إىل فقدان األسنان، مما يقلل القدرة على تناول غذاء مغذٍ، والتمتع بالغذاء، والثقة الالزمة لالختالط 
 ). 6-4(االجتماعي ولضمان جودة احلياة 

 
 االجتاهات 5-6-2

و عد لعدد األسنان أو األسطح يف فم شخص ، وهdmf/DMFيقاس مدى تفسخ األسنان باستخدام مؤشر  
ويتمثل مؤشر إضايف حلالة األسنان يف �سبة . األسنان الدائمة/املتفسخة أو املفقودة أو احملشوة �تيجة للنخر يف األسنان اللبنية

 .السكان الذين ال توجد لديهم أسنان طبيعية
 

من % 90نان منخفضاً �سبياً، وال تُعاجل �سبة تتجاوز ويف معظم البلدان منخفضة الدخل، يعترب معدل شيوع خنر األس 
 أن متوسط عدد األسنان الدائمة املتفسخة أو املفقودة أو احملشوة )7(ويتضح من البيا�ات املتوافرة . حاالت خنر األسنان
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(DMFT) يف 2.1  يف البلدان متوسطة الدخل، بينما يبلغ3.3، و1.9 عاماً يف البلدان منخفضة الدخل هو 12 يف سن 
 ).12اجلدول (البلدان مرتفعة الدخل 

 سنة وجود اجتاهني 12ويتضح من البيا�ات املتوافرة عن مستوى النخر يف األسنان الدائمة لدى البالغني من العمر  
 أوالً، حدوث اخنفاض يف شيوع خنر األسنان يف البلدان املتقدمة، وثا�ياً، حدوث زيادة يف شيوع املرض يف بعض. متميزين

ورغم حدوث . البلدان النامية اليت حدثت فيها زيادة يف استهالكها للسكريات ومل تستخدم بعد كميات مناسبة من الفلوريد
اخنفاض إمجايل ملحوظ يف خنر األسنان على مدى السنوات الثالثني املاضية، فإن معدل شيوع خنر األسنان يظل مرتفعاً 

وحتى يف البلدان ذات املتوسط املنخفض لدرجات مؤشر األسنان . دان املتقدمةارتفاعاً ال ميكن قبوله يف كثري من البل
وعالوة على ذلك . املتفسخة أو املفقودة أو احملشوة، فإن �سبة كبرية من األطفال ترتفع لديهم �سبياً مستويات خنر األسنان

 ). 8(مة قد توقفت توجد بعض الدالئل على أن االجتاهات اإلجيابية يف مستويات خنر األسنان الدائ
 

 12اجلدول 
متوسط األسنان املتفسخة أو املفقودة أو احملشوة لكل شخص ممن تبلغ ( سنة 12اجتاهات مستويات خنر األسنان لدى البالغني من العمر 

 ) سنة12أعمارهم 
 DMFTمؤشر  السنة DMFTمؤشر  السنة   DMFTمؤشر  السنة البلد أو املنطقة

       لصناعةالبلدان حديثة العهد با
 0.8 1998 2.1 1982 9.3 1956 أسرتاليا
 1.1 1997 4.0 1982 7.5 1975 فنلندا
 2.4 1999 3.6 1993 5.9 1975 اليابان
 1.5 1999 4.5 1979 12.0 1940 النرويج
 3.8 1996 4.3 1991 5.0 1985 روما�يا
 0.8 1996 1.7 1980 9.6 1963-1961 سويسرا

 1.1 1997-1996 1.4 1993 3.1 1983 اململكة املتحدة
 1.4 1998 2.6 1980 7.6 1946 الواليات املتحدة
       البلدان النامية

 4.1 1996 6.6 1978 2.8 1960 شيلي
 1.1-0.4 1987 0.3 1982 0.1 1971 مجهورية الكو�غو الدميقراطية

 3.2 1994 3.2 1986 6.5 1966 بولينيزيا الفر�سية
 2.0 1995 4.9 1976 2.4 1974 ميةمجهورية إيران اإلسال

 3.3 1995 2.7 1981 0.2 1962 األردن
 2.5 1997 5.1-2.5 1991 5.3 1975 املكسيك

146 



 

 2.5 1999 4.5 1980 2.6 1970 املغرب
 4.6 1998 2.9 1981 1.4 1967 الفلبني
 0.4 1993 0.5 1987 0.4 1966 أوغندا

DMFT : أو احملشوةاألسنان الدائمة املتفسخة أو املفقودة. 
  .7املرجع : املصدر

 
ولكن يتسع فيها  (DMFT)وهناك بلدان كثرية تقل فيها قيم مؤشر األسنان الدائمة املتفسخة أو املفقودة أو احملشوة  

 سنوات يف أوروبا إىل أن االجتاه حنو 5وتشري بيا�ات بشأن األطفال البالغني من العمر . معدل شيوع خنر األسنان اللبنية
 سنوات، 7 و 5وفيما يتعلق باألطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني ). 11-9(اض معدل شيوع تسوس األسنان قد توقف اخنف

وأُفيد ). 12( يف الدامنرك وإجنلرتا وفنلندا وإيطاليا وهولندا والنرويج 2.0 تقل عن DMFTأُفيد بأن متوسط قيم مؤشر 
، )15() 4.3(، وروما�يا )14() 4.5 (وار، )13() 4.7(يف بيالروس  DMFT ؤشرمؤخراً عن وجود قيم أعلى مل

 ).16() 4.7(واالحتـاد الروسي 
 

 مؤشرفقد كان متوسط .  عاماً ال يعين ضمناً اخللو من خنر األسنان طيلة العمر12واخللو من خنر األسنان يف سن  
DMFT  44 و 35لدى البالغني من العمر  20.8 و 13.4 يتفاوت ما بني 1988يف بلدان االحتاد األوروبي بعد سنة 

 مؤشر أو أكثر من ذلك حسب 14وتذكر اخلطوط التوجيهية ملنظمة الصحة العاملية بشأن حالة الفم أن درجة ). 17(سنة 
DMFT  ويف معظم البلدان النامية، يقل عن ذلك مستوى النخر .  سنة تعترب عالية44 و 35لدى من ترتاوح أعمارهم بني

وال تتوافر إال بيا�ات قليلة ). 19( يف النيجر 5.7 و )18( يف الصني 2.1هذه الفئة العمرية، إذ يبلغ، مثال، لدى البالغني يف 
عن معدل شيوع وشدة خنر جذور األسنان لدى البالغني األكرب سناً، ولكن مع تزايد عدد السكان الذين يبلغون مرحلة 

صبح مشكلة خنر اجلذور مدعاة لقلق كبري بشأن الصحة العامة يف  وتزايد االحتفاظ باألسنان، من املرجح أن تالشيوخة
 .املستقبل

 
ولقد اخنفض عدد األشخاص عدميي األسنان خالل السنوات العشرين إىل الثالثني املاضية يف عدة بلدان مصنعة  

 عدميي األسنان أو الذين توجد إال أ�ه ال تزال توجد، رغم هذه املكاسب اإلمجالية، �سبة كبرية من البالغني األكرب سناً). 3(
. لديهم أسنان جزئياً، ومع استمرار شيوخة السكان سيؤثر فقدان األسنان على عدد متزايد من األشخاص على �طاق العامل

 . املعلومات املتوافرة عن معدل شيوع ا�عدام األسنان بني السكان املسنني يف شتى أحناء العامل13ويلخص اجلدول 
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 مشكلة جديدة �سبياً فيما يتعلق باألسنان يف كثري من البلدان يف شتى أحناء العامل، وهي ترتبط بالنظام وتآكل األسنان 
، ولكن ال توجد بيا�ات مبرور البلدان حديثة العهد بالصناعةوتوجد أدلة حمكية على أن معدل الشيوع يتزايد يف . الغذائي

افية للتعليق على االجتاهات على �طاق العامل؛ إال أ�ه من املعتقد أن قرابة وال تتوافر بيا�ات ك. الوقت تبني أمناط هذا املرض
 ). 20(من األطفال بني بعض السكان يعا�ون مـن هذا املرض % 50

 
 النظام الغذائي ومرض األسنان 5-6-3

تأثري املوضعي الالحق تؤثر احلالة التغذوية على األسنان قبل ظهور مشكلة فيها، وإن كان هذا التأثري أقل كثرياً من ال 
فقد وجد ارتباط بني �قص فيتامني د وفيتامني أ وسوء التغذية من حيث طاقة الربوتني ). 21(للنظام الغذائي على األسنان 

الطبقة اللزجة اليت ترتاكم على (اليت تقلل قدرة الفم على عزل أمحاض اللوحية (وبني �قص منو طبقة املينا وضمور الغدد اللعابية 
ويف البلدان النامية، ويف غياب السكريات الغذائية، . ، اللذين جيعالن األسنان أكثر تعرضاً للتسوس")plaque"سنان األ

وقد يؤدي �قص التغذية املقرون بارتفاع �سبة السكريات املتناولة إىل تفاقم خطر اإلصابة . يرتبط �قص التغذية بنخر األسنان
 .بنخر األسنان

 
؛ )22(ليت تشري إىل أن مرض دواعم األسنان يتقدم بسرع أكرب لدى السكان �اقصي التغذية وتوجد بعض األدلة ا 

وفضال عن . ورمبا كا�ت هذه املالحظة يفسرها الدور اهلام الذي تلعبه التغذية يف احلفاظ على استجابة مناعية مضيفة كافية
نان املرتبط مبرض اإلسقربوط، ال توجد أدلة كثرية حالياً النقص الشديد يف فيتامني ج، الذي قد يؤدي إىل التهاب دواعم األس

وتستطلع البحوث احلالية الدور احملتمل للمغذيات املضادة . على وجود ارتباط بني النظام الغذائي ومرض دواعم األسنان
يما يتعلق باإلصابة وعدم االهتمام بنظافة الفم هو أهم عامل من عوامل اخلطر ف. لألكسدة فيما يتعلق مبرض دواعم األسنان

وقد ) مثل التهاب اللثة املتقرح املتنكرز احلاد(ويؤدي �قص التغذية إىل تفاقم شدة أمخاج الفم ). 21(مبرض دواعم األسنان 
يؤدي يف هناية املطاف إىل تطور تلك األمخاج إىل أمراض تعرض احلياة للخطر من قبيل النوما وهي غنغرينة الفم ـ الوجه اليت 

 ). 23(�سان من صفاته اإل�سا�ية جترد اإل
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 13اجلدول 
 معدل شيوع ا�عدام وجود أسنان لدى املسنني يف شتى أحناء العامل

 )بالسنوات(الفئة العمرية  (%)معدل شيوع ا�عدام األسنان  البلد أو املنطقة 

   املنطقة األفريقية
  +65 6 غامبيا

 74-65 25 مدغشقر
   

   منطقة األمريكتني
  +65 58 اكند

 69-65 26 الواليات املتحدة
   

   منطقة جنوب شرق آسيا
 74-65 19 اهلند

  +65 24 إ�دو�يسيا
 74-65 37 سري ال�كا

  +65 16 تايلند
   

   املنطقة األوروبية
  +65 69 ألبا�يا

 74-65 15 أسرتاليا
  +65 78 البوسنة واهلرسك

  +65 53 بلغاريا
 74-65 27 الدامنرك
  +65 41 فنلندا
 74-65 27 ار

 74-65 15 آيسلندا
 74-65 19 إيطاليا
 74-65 14 ليتوا�يا
 74-65 25 بولندا
 74-65 26 روما�يا

 74-65 44 سلوفاكيا
  +65 16 سلوفينيا

  +65 46 اململكة املتحدة
   

   منطقة شرق البحر املتوسط
  +65 7 مصر
 74-65 20 لبنان

  +65 46-31 ربية السعوديةاململكة الع
   

   منطقة غرب احمليط اهلادي
 74-65 13 كمبوديا
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 74-65 11 الصني
  +65 57 ماليزيا

  +65 21 سنغافورة
 . 7املرجع : املصدر

 
وحيدث خنر األسنان بسبب إزالة الطبقة املعد�ية من املينا وعاج األسنان وبواسطة األمحاض العضوية اليت تكوهنا  

وتؤدي ). 24(من خالل التمثيل الغذائي الالهوائي للسكريات املستمدة من الغذاء  (plaque)رتيا يف لوحية األسنان البك
األمحاض العضوية إىل زيادة قابلية هيدروكسياباتيت الكالسيوم املوجود يف األ�سجة الصلبة اخلاصة باألسنان، ثم حتدث عملية 

فإذا . الذي يساعد على إعادة املعد�ة pH 7اً بالكالسيوم والفوسفات عند مستوى واللعاب مشبع تشبعاً مفرط. ال معد�ة
أما إذا . عالياً بدرجة كافية وملدة كافية فإن عملية إعادة املعد�ة الكاملة لطبقة املينا قد حتدث (pH)ظل الفوسفات الفموي 

قة املعد�ية هي اليت تكون مسيطرة وتصبح طبقة املينا كان التحدي الذي تشكله األمحاض كبرياً للغاية، فإن عملية إزالة الطب
ويتطلب �شوء النخر وجود سكريات وبكرتيا، ولكنه يتأثر بقابلية ). 25(أكثر �فاذية إىل أن يتكون يف هناية األمر ضرر خنري 

 . األسنان لإلصابة به، ووضع البكرتيا، وكمية و�وعية اللعاب
 

 السكريات الغذائية وخنر األسنان 
وجد كم هائل من األدلة املستمدة من أ�واع خمتلفة كثرية من البحوث، من بينها دراسات على اإل�سان، وجتارب على ي 

تبني دور السكريات الغذائية يف التسبب يف خنر ) خمتربية(احليوا�ات، ودراسات جتريبية يف اجلسم احلي وخارج اجلسم احلي 
 هذه الدراسات، مجاعياً، صورة إمجالية ملا تنطوي عليه املواد الكربوهيدراتية وتقدم البيا�ات املستمدة من). 21(األسنان 

وهنا، يشري مصطلح . ومما الشك فيه أن السكريات هي أهم عامل غذائي يف �شوء خنر األسنان. من إمكا�ية السرطنة
. إىل السكروز فقط" السكر"لح إىل مجيع مركبات السكر األحادية ومركبات السكر الثنائية، بينما يشري مصط" السكريات"

فهو يشري إىل مجيع مركبات السكر األحادية ومركبات السكر الثنائية اليت تضاف إىل األغذية من " السكريات احلرة"أما مصلح 
جا�ب الشركة الصا�عة، أو الطاهي، أو املستهلك، إىل جا�ب السكريات املوجودة طبيعياً يف عسل النحل وعصائر الفاكهة 

فهو يشري إىل السكريات احلرة، وبوليمرات الغلوكوز، واملركبات " املواد الكربوهيدراتية القابلة للتخمر"وأما مصطلح . اوشراهب
 .األوليغوسكرية، والنشا املكرر تكريراً شديداً؛ وتُستبعد منه مركبات السكر املتعددة غري النشوية والنشا اخلام

 
وبئة واليت جرت على �طاق العامل مقار�ة بني استهالك السكر ومستويات خنر وقد أجرت الدراسات املتعلقة مببحث األ 

اخلاصة بأطفال يبلغون  DMFT جتربة خنر األسنان )Sreebny) 26 ،27وقد ربط . األسنان على مستوى ما بني البلدان
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% 52؛ وكا�ت �سبة قدرها )0.7+( بلداً ووجد ارتباطاً كبرياً 47 سنة بالبيا�ات املتعلقة بإمدادات السكر يف 12من العمر 
< ويف البلدان اليت يبلغ فيها مستوى استهالك السكر . من التباين يف مستوى النخر يفسرها حصة كل فرد من توافر السكر

ومل جيد حتليل أجراه فيما بعـد . DMFT 3<  كغم لكل شخص سنوياً كا�ت التجربة املتعلقة بالنخر هي دائماً 18
Woodward & Walker )28 (يف البلدان املتقدمة عـن �سبـة قدرها مسؤولومع ذلك فإن توافر السكر . ارتباطاً مماثال 

 50<  بلداً يبلغ فيها �صيب الفرد من توافر السكر 26 بلداً من بني 23من التباين يف مستويات خنر األسنان؛ ويف % 28
، بينما كان النصف فقط من 3<  سنة 12ون من العمر فيما يتعلق مبن يبلغ DMFTغراماً يومياً كان يبلغ متوسط درجة 

 .DMFT  >3البلدان اليت يتجاوز فيها توافر السكر هذا املستوى تبلغ الدرجة اليت حققتها حسب مؤشر 
بني توافر السكر يف اليابان ) r + =0.91( بوجود ارتباط قوي )Miyazaki & Morimoto) 29وقد أفاد  
وقد أظهر السكان الذين . 1987 إىل عام 1957 سنة خالل الفرتة من عام 12ن العمر من يبلغون م لدى DMFTومؤشر 

تعرضوا الخنفاض توافر السكر أثناء احلرب العاملية الثا�ية حدوث اخنفاض يف تعرضهم لنخر األسنان، ولكن النخر زاد بعد 
خيها على االستخدام واسع النطاق ومع أن البيا�ات سابقة يف تار). 32-30(ذلك مرة أخرى عند رفع تقييد السكر 

 حدوث اخنفاض يف خنر األسنان بني سنة )Weaver) 33ملستحضرات تنظيف األسنان املزودة بالفلوريد، فقد الحظ 
 .  يف مناطق بشمال إجنلرتا مع وجود تركيزات مرتفعة ومنخفضة على السواء للفلوريد يف مياه الشرب1949 وسنة 1943

 
 مستويات خنر األسنان يف اتمعات املنعزلة اليت يتبع فيها أسلوب حياة تقليدي وتتسم اكبريوتنخفض اخنفاضاً  

ومع ارتفاع املستويات االقتصادية يف هذه اتمعات، تزيد كمية . باخنفاض اجلرعة املتناولة فيها من السكريات بصفة دائمة
. غذاء، وغالباً ما يرتبط ذلك حبدوث زيادة ملحوظة يف خنر األسنانالسكر وغريه من املواد الكربوهيدراتية القابلة للتخمر يف ال

، وكذلك بني سكان يف إثيوبيا )34(فقد أُفيد عن أمثلة هلذا االجتاه بني طائفة اإل�ويت يف أالسكا، بالواليات املتحدة األمريكية 
 ). 39(ا، بسا�ت هيال�ة ، ويف جزيرة تريستان دا كوهن)38(، والسودان )37(، و�يجرييا )36(، وغا�ا )35(

 
وتوجد أدلة تبني أن فئات كثرية من الناس املعرضني تعرضاً بالغاً للسكريات تكون مستويات خنر األسنان بينهم أعلى  

وتشمل أمثلة ذلك األطفال املرضى بأمراض مزمنة والذين حيتاجون إىل أدوية . من املتوسط املوجود لدى السكان بوجه عام
كذلك، �ادراً ما أُفيد عن جتربة اإلصابة ). 44-41(، واملشتغلني بصنع احللوى )40(توي على سكر على مدى طويل حت

بنخر األسنان لدى فئات الناس اليت تتناول بصورة اعتيادية جرعات منخفضة من السكريات، ومنها مثال أبناء أطباء األسنان 
وموطن الضعف يف الدراسات ). 48، 47(ذوية صارمة  واألطفال املودعون يف مؤسسات تطبق فيها �ظم تغ)46، 45(

السكا�ية من هذا الطراز هو أن التغريات اليت حتدث يف اجلرعة املتناولة من السكريات كثرياً ما حتدث يف �فس وقت حدوث 
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 التغريات يف اجلرعة تغريات يف اجلرعة املتناولة من النشويات املكررة، مما جيعل من املستحيل عزو التغريات يف خنر األسنان إىل
واالستثناء من ذلك هو البيا�ات املستمدة من دراسات على األطفال الذين ال يتحملون . املتناولة من السكريات فحسب

فقد أظهرت الدراسات أن من ال يتحملون وراثياً الفركتوز تكون اجلرعة اليت يتناولوهنا من السكريات . (HFI)وراثياً الفركتوز 
تكون اجلرعة اليت يتناولوهنا من النشويات أعلى من املتوسط، ولكن يكون معدل إصابتهم بنخر األسنان منخفضة بينما 

 ). 49(منخفضاً 
 

والدراسات املتعلقة بتدخل اإل�سان �ادرة، وتلك اليت أُفيد عنها أصبحت اآلن عتيقة ملضي عقود عليها، كما أهنا  
. تثبت الصلة القوية بني اجلرعة املتناولة من السكريات ومستويات خنر األسنانأُجريت يف حقبة ما قبل الفلوريد، أي قبل أن 

، اليت أُجريت يف Vipeholmوقد استطلعت دراسة . ولن يتسنى تكرار هذه الدراسات اآلن بسبب القيود األخالقية
تهالك أغذية سكرية ذات ، تأثريات اس)50( 1953 إىل عام 1945مصحة عقلية للبالغني يف السويد خالل الفرتة من عام 

وتبني أن السكر، حتى عند استهالكه بكميات كبرية، مل يكن له . لزوجة متباينة ويف أوقات خمتلفة طيلة اليوم على تكوين النخر
إال أن زيادة عدد . تأثري كبري على زيادة النخر يف حالة تناوله حبد أقصى قدره أربع مرات يومياً وقت تناول الوجبات فقط

وتبني أيضاً أن الزيادة يف �شاط خنر . استهالك السكر بني الوجبات كان مرتبطاً حبدوث زيادة ملحوظة يف خنر األسنانمرات 
ورغم الطابع املعقّد للدراسة فإن استنتاجاهتا صحيحة، وإن كا�ت . األسنان ختتفي عند سحب األغذية الغنية بالسكر

فقد كا�ت دراسة حمكومة بشأن التدخل الغذائي أجريت على بالغني  Turkuأما دراسة . تنطبق على حقبة ما قبل الفلوريد
وهو مادة (يف فنلندا يف سبعينات القرن العشرين وأظهرت أن االستعاضة شبه الكاملة عن السكروز يف الغذاء باإليكسيليتول 

 ). 51(مني يف خنر األسنان على مدى فرتة عا% 85أدت إىل حدوث اخنفاض بنسبة  )حتلية غري مسرطِنة
 

ولقد أجرت دراسات عديدة مقطعية مستعرضة متعلقة مببحث األوبئة مقار�ة بني اجلرعة املتناولة من السكريات  
�تائج الدراسات اليت أُجريت قبل أوائل  Rugg-Gunnوخلّص . ومستويات خنر األسنان يف بلدان كثرية من بلدان العامل

 دراسة أجرت مقار�ة بني كمية السكريات املستهلكة وزيادة النخر 21ن ووجد تسع م). 21(تسعينات القرن العشرين 
 23وعالوة على ذلك، فإن .  دراسة أي ارتباطات هامة12ارتباطات هامة، بينما مل جتد الدراسات األخرى البالغ عددها 

ارتباط هامة،  دراسة استقصت االرتباط بني عدد مرات استهالك السكريات ومستويات النخر وجدت عالقات 37من 
 . دراسة أي ارتباطات من هذا القبيل14بينما مل جتد 
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 9 شخصاً ترتاوح أعمارهم بني 2514وقد وجدت دراسة مقطعية مستعرضة أُجريت يف الواليات املتحدة على  
تناولون  أن خنر األسنان الذي حيدث لدى املراهقني الذين ي1970 وعام 1968 سنة خالل الفرتة ما بني عام 29سنوات و 

كان ضعف النخر الذي حدث لدى من كا�وا يتناولون أقل كميات ) من العينة% 15أعلى �سبة (أعلى كميات من السكريات 
 أن اجلرعة املتناولة من السكريات )53(وآخرون  Grannathوقد أظهر ). 52() من العينة% 15أقل �سبة (من السكريات 
وعندما ظلت تأثريات . لدى األطفال يف سن ما قبل االلتحاق باملدرسة يف السويد يرتبط بنخر األسنان اللبنية لهي أهم عام

�ظافة الفم واستخدام الفلوريد ثابتة، اخنفضت �سبة خنر األسنان لدى األطفال الذين كا�وا يتناولون جرعة منخفضة من 
ووجدت دراسات أخرى .  السكرياتعن أولئك الذين يتناولون جرعات عالية من% 86السكريات بني الوجبات مبا يصل إىل 

وأظهرت دراسة ). 55، 54(أن استخدام الفلوريد و�ظافة الفم ارتباطهما أقوى من ارتباط النخر باستهالك السكريات 
 سنة عدم وجود عالقة هامة 18 سنوات و 4أجريت مؤخراً يف الواليات املتحدة على عينة متثل أطفاالً ترتاوح أعمارهم بني 

بنخر األسنان ومستوى جرعة السكريات احلرة املتناولة؛ إال أن أولئك الذين كا�وا يتناولون أكرب جرعة من بني اإلصابة 
 سنة كا�ت احتماالت حدوث تسوس يف أسناهنم أكرب من 18 و 15السكريات احلرة يف الفئة العمرية اليت ترتاوح بني 

 ). 20(%) 52مقابل % 70(مية مـن تلك السكريات احتماالت حدوث ذلك لدى أولئك الذين كا�وا يستخدمون أقـل ك
 

وأظهرت دراسات أخرى كثرية مقطعية مستعرضة وجود عالقة بني استهالك السكريات ومستويات خنر األسنان  
 )59، 58( ومدغشقر )57( والدامنرك )56(أو الدائمة يف بلدان أو مناطق يف شتى أحناء العامل، من بينها الصـني /اللبنية و

 ). 64( واململكة املتحدة )63( وتايلند )62، 61( والسويد )60(ملكة العربية السعودية وامل
 

وعند حبث االرتباط بني النظام الغذائي وحدوث خنر األسنان من األ�سب استخدام تصميم دراسة طولية يربط فيها  
وقد أظهرت هذه الدراسات وجود . األسنانعادات استهالك السكريات مبرور الوقت بالتغريات اليت حتدث يف اإلصابة بنخر 

 طفل 400ويف دراسة شاملة أُجريت على أكثر من ). 67-65(عالقة كبرية بني حدوث النخر وجرعة السكريات املتناولة 
 سنة، وجدت عالقة صغرية ولكنها هامة بني اجلرعة املتناولة من السكريات الكلية 12 و 11يف إجنلرتا ترتاوح أعمارهم بني 

وحبثت دراسة ميتشيغان يف الواليات املتحدة العالقة بني اجلرعة ). r + =0.2 ()67(يادة خنر األسنان على مدى عامني وز
 15 و 10 سنوات لدى أطفال كا�ت أعمارهم أصال ترتاوح بني 3املتناولة من السكريات وزيادة خنر األسنان على مدى 

 .يات الغذائية املستهلكة وحدوث خنر يف األسنانووجدت عالقة ضعيفة بني كمية السكر). 66(سنة 
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 العالقة بني السكريات الغذائية و�شاط النخر يف البلدان )Marthaler) 68ويف استعراض لدراسات طولية، حلّل  
م أسلوب وقد خلُص إىل أن اتمعات احلديثة اليت تستخد. اليت ترتفع فيها �سبة توافر السكريات ويشيع فيها استخدام الفلوريد

وخلُص أيضاً إىل أن دراسات كثرية ). 68(الوقاية كا�ت ال تزال فيها عالقة واضحة بني استهالك السكريات وخنر األسنان 
أقدم مل تُظهر وجود عالقة بني اجلرعة املتناولة من السكريات وحدوث خنر األسنان ألن تصميمها املنهجي كان سيئاً، أو ألهنا 

فعالقات االرتباط بني استهالك ). 68(سبة لتحليل النظم الغذائية، أو ألن قوهتا مل تكن كافية استخدمت أساليب غري منا
األفراد للسكريات وحدوث زيادات يف خنر األسنان قد تكون عالقات ضعيفة إذا كان �طاق جرعة السكريات املتناولة ممن 

ن لعامل خطر اإلصابة باملرض، فإن العالقة بني عامل أي أ�ه يف حالة تعرض مجيع الناس ضمن سكا. تشملهم الدراسة صغرياً
 ). 69(اخلطر واإلصابة باملرض لن تكون ظاهرة 

 
يف السويد املشار  Vipeholmأظهرت دراسات عديدة، من بينها دراسة . عدد مرات استهالك السكريات ومقداره 

-70، 50( تناول السكريات أربع مرات يومياً إليها أعاله، أن حدوث النخر يزيد زيادة ملحوظة عندما يتجاوز عدد مرات
وقد .  املتغريينهذينومن الصعب تقييم أمهية التواتر مقابل الكمية الكلية من السكريات وذلك لصعوبة التمييز بني ). 72

، 73(أظهرت بيا�ات مستمدة من دراسات أُجريت على حيوا�ات أمهية عدد مرات تناول السكريات يف حدوث خنر األسنان 
كما أظهرت بعض الدراسات اليت أجريت على اإل�سان أن عدد مرات تناول السكريات عامل هام مسبب حلدوث ). 74

وربطت دراسات كثرية بني عدد مرات تناول السكريات أو األغذية الغنية بالسكريات وحدوث النخر ولكنها ). 75(النخر 
ستهلكة وحدوث خنر األسنان، ولذلك ال ميكن استخالص �تائج مل تستكشف يف الوقت ذاته العالقة بني كمية السكريات امل

 ). 78-76(بشأن األمهية النسبية هلذين املتغريين من هذه الدراسات 
 

وأظهرت أيضاً دراسات أُجريت على احليوا�ات وجود عالقة بني كمية السكريات املستهلكة وحدوث خنر األسنان  
أُجريت على بشر أن كمية السكريات املستهلكة أهم من عدد مرات فقد أظهرت دراسات طولية عديدة ). 79-82(

 أن كال من عدد مرات استهالك السكريات وكمية )85(وآخرون  Jamel، بينما وجد )84، 83، 67، 66(االستهالك 
 . السكريات املستهلكة هام

 
ها باحثون عديدون يف خمتلف وعالقة االرتباط القوية بني كل من كمية وعدد مرات استهالك السكريات قد أظهر 
 . ولذلك من األرجح إىل حد كبري أن يكون كال املتغريين هامني من حيث �شوء خنر األسنان). 88-86، 67(البلدان 
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ر األسنان  إن احلمضية النسبية ملختلف . القدرة النسبية ملختلف السكريات وصالبة األغذية على التسبب يف 
بات السكر الثنائية بحثت يف الدراسات املتعلقة برتكيز أيو�ات اهليدروجني يف لوحية األسنان مركبات السكر األحادية ومرك

(plaque) ومل تقدم الدراسات اليت أُجريت على ). 89(، اليت أظهرت أن اللكتـوز أقل محضية من السكريات األخـرى
ركبات السكرية الثنائية، باستثناء اللكتوز، على احليوا�ات أي دليل واضح على أن قدرة املركبات السكرية األحادية وامل

فالدراسة املشار إليها أعاله اليت أُجريت يف توركو، فنلندا، مل جتد أي اختالف يف حدوث . التسبب يف خنر األسنان ختتلف
يت يتناولوهنا حمالة النخر بني األشخاص الذين كا�وا يتناولون أغذية حمالة بالسكروز باملقار�ة بأولئك الذين كا�ت األغذية ال

 ). 90(أقل تسبباً يف خنر األسنان من السكروز ) غلوكوز% 50+ فركتوز % 50(وتبني أن السكر املخلوط ). 51(بالفركتوز 

خن

ي

 
فعلى سبيل . وال يوجد ارتباط بالضرورة بني لزوجة الغذاء ومدة بقائه يف الفم أو قدرته على التسبب يف خنر األسنان 

 ). 88، 85( األسنان بنخربزيادة خطر اإلصابة ) أي أهنا غري لزجة(الك مشروبات حتتوي على سكريات املثال، يرتبط استه
 

ة األخرى  من املهم أن يوضع يف االعتبار األثر احملتمل حلدوث . األثر احملتمل خلفض السكريات على املكو�ات الغذائ
د أظهر حتليل مقطعي مستعرض لبيا�ات غذائية مستمدة من فلق. اخنفاض يف السكريات احلرة على املكو�ات األخرى للغذاء

، مما يشري إىل أن خفض )91(سكان وجود عالقة عكسية بني جرعة السكريات احلرة املتناولة وجرعة الدهون املتناولة 
 املستمدة من غري أن هناك قدراً متزايداً من األدلة. السكريات احلرة قد يؤدي إىل حدوث زيادة يف جرعة الدهون املستهلكة

الدراسات اليت أجريت مبرور الوقت يبين أن التغريات يف جرعة الدهون والسكريات احلرة ال يوجد ارتباط عكسي بينها، وأن 
-Coleووجد . )93، 92(التخفيضات يف جرعة الدهـون تقابلها زيادات يف اجلرعات النشوية ال جرعات السكريات احلرة 

Hamilton  رعة املتناولة من كل من الدهون والسكريات املضافة حيدث �قصان فيها يف آن واحد عند  أن اجل)94(وآخرون
ومن ثم ليس من املرجح أن تؤدي األهداف اإلمجالية املتعلقة بالنظم الغذائية . حدوث زيادة يف اجلرعة املتناولة من األلياف

فواكه واخلضروات، واحلد من استهالك السكريات احلرة، إىل واليت تشجع على زيادة تناول األغذية األساسية كاملة احلبوب، وال
 .حدوث زيادة يف استهالك الدهون

 
فقد ثبتت إىل حد كبري العالقة ). 95(مما الشك فيه أن الفلوريد حيمي من اإلصابة بنخر األسنان . تأثري الفلوريد 

 فالفلوريد يؤدي إىل خفض النخر لدى األطفال بنسبة .العكسية بني الفلوريد يف مياه الشرب وخنر األسنان، على سبيل املثال
 .ولكنه ال يقضي على خنر األسنان متاماً% 40و % 20ترتاوح بني 
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 جتربة حمكومة بشأن تأثري إعطاء الفلوريد على خنر األسنان؛ وتُظهر هذه الدراسات معاً 800ولقد أُجري أكثر من  
وقد أظهرت ذلك دراسات عديدة بينت استمرار وجود ). 95( ضد خنر األسنان أن الفلوريد هو أكثر العوامل الوقائية فعالية

ويف دراستني ). 97، 96، 71، 33(عالقة بني جرعة السكريات املتناولة وخنر األسنان يف وجود تعرض كافٍ للفلوريد 
لسكريات وحدوث خنر األسنان طوليتني رئيسيتني أجريتا على األطفال، ظلت العالقات املالحظة بني اجلرعة املتناولة من ا

وكما ذُكر من قبل، ويف أعقاب استعراض للدراسات ). 67، 66(حتى بعد مراعاة استخدام الفلوريد وممارسات �ظافة الفم 
 إىل أ�ه حتى عند استخدام تدابري وقائية من قبيل استعمال الفلوريد تظل هناك )Marthaler) 68الطولية املتاحة، خلُص 

 اليت يوجد فيها تعرض البلدان حديثة العهد بالصناعةوذكر أيضاً أ�ه يف .  السكريات املتناولة وخنر األسنانعالقة بني جرعة
 .كافٍ للفلوريد لن يتحقق مزيد من االخنفاض يف شيوع خنر األسنان وشدته ما مل تنخفض اجلرعة املتناولة من السكريات

 
ية اجلرعة املتناولة من السكريات كمسبب لنخر األسنان لدى وخلُص استعراض منتظم أُجري مؤخراً مستكشفاً أمه 

السكان املعرضني للفلوريد إىل أ�ه حيثما يوجد تعرض كافٍ للفلوريد، فإن استهالك السكريات ميثل عامل خطورة معتدالً 
ؤشراً أقوى على لإلصابة بنخر األسنان لدى معظم الناس؛ وعالوة على ذلك فإن استهالك السكريات من األرجح أن يكون م

ومن ثم فإن احلد من استهالك . خطر اإلصابة بنخر األسنان لدى األشخاص الذين ال يتعرضون للفلوريد بصفة منتظمة
السكريات يظل يلعب دوراً يف منع حدوث خنر األسنان يف احلاالت اليت يستخدم فيها الفلوريد على �طاق واسع ولكن هذا 

ورغم دور الفلوريد الوقائي الذي الشك فيه، ال توجد أدلة ). 98(لة عدم التعرض للفلوريد الدور ليس بنفس قوة دوره يف حا
 ). 100-99(قوية على وجود عالقة واضحة بني �ظافة الفم ومستويات خنر األسنان 

 
ة على وجه وتُالحظ هذه احلال. وابتالع الفلوريد بإفراط أثناء تكون طبقة املينا قد يؤدي إىل تسمم فلوري لألسنان 

 ). 95(اخلصوص يف البلدان اليت ترتفع فيها مستويات الفلوريد يف إمدادات املياه 
 

 النشويات وخنر األسنان 
فاألشخاص . أظهرت الدراسات املتعلقة بعلم األوبئة أن النشا ينطوي على خطورة منخفضة لإلصابة بنخر األسنان 

، 48، 39(السكريات تكون مستويات إصابتهم بنخر األسنان عالية الذين يستهلكون أغذية منخفضة النشويات ومرتفعة 
ويف النرويج واليابان زاد تناول النشا أثناء احلرب العاملية الثا�ية، ومع ذلك فقد قل حدوث ). 102، 101، 67، 51، 49

 .خنر األسنان
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ذات أمهية خاصة ) ياً أو بدون طهيأي درجة التكرير، واملنشأ النباتي، وما إذا كان مطه(وطبيعة النشا املتغايرة  
وقد أظهرت أ�واع عديدة من التجارب أن قدرة النشا الينء على . عند تقييم قدرته احملتملة على التسبب يف خنر األسنان

أما النشا املطهو فإن قدرته على التسبب يف خنر األسنان ترتاوح بني ثلث ). 105-103(التسبب يف النخر منخفضة 
إال أن خالئط النشا والسكريات من احملتمل أهنا أكثر تسبباً يف خنر ). 107، 106(كريات على ذلك و�صف قدرة الس

، (plaque)فقد أظهرت دراسات بشأن تركيزات أيو�ات اهليدروجني يف لوحية األسنان ). 108(األسنان من النشا وحده 
لل تركيزات أيو�ات اهليدروجني يف لوحية األسنان إىل أقل باستخدام إلكرتويد فموي ثابت أن األغذية اليت حتتوي على النشا تق

وتقيس الدراسات املتعلقة برتكيزات أيو�ات اهليدروجني يف . ، ولكن النشا أقل تسبباً يف خنر األسنان من السكروز5.5من 
ار العوامل الوقائية املوجودة يف لوحية األسنان إ�تاج األمحاض من املادة املتأثرة باأل�زميات ال حدوث النخر، وال تأخذ يف االعتب

 . بعض األغذية اليت حتتوي على �شا أو تأثري األغذية على تنشيط تدفق اللعاب
 

واألدلة على قدرة . البلدان حديثة العهد بالصناعةوتتزايد إضافة بوليمرات الغلوكوز وما قبل احليويات إىل األغذية يف  
 خنر األسنان أدلة واهية ومستمدة من دراسات على احليوا�ات، ودراسات بشأن هذه املواد الكربوهيدراتية على التسبب يف

تركيزات أيو�ات اهليدروجني يف لوحية األسنان، ودراسات خمتربية تشري إىل أن املالتودكسرتينات ومشروبات الغلوكوز تسبب 
يف لوحية األسنان والتجارب املختربية وتشري الدراسات املتعلقة برتكيزات أيو�ات اهليدروجني ). 111-109(خنر األسنان 

-112(إىل أن األيزومالتو ـ أوليغوساكريدات والغلوكو ـ أوليغوساكريدات رمبا تكون أقل تسبباً يف خنر األسنان من السكروز 
، 115(إال أن هناك أدلة على أن الفراكتو ـ أوليغوساكريدات تتساوى مع السكروز يف تسببها يف خنر األسنان ). 114
116 .( 

 
 الفاكهة وخنر األسنان 

، 67(ال يوجد سوى قدر ضئيل من األدلة على أن الفاكهة، باستهالكها املعتاد، عامل هام يف حدوث خنر األسنان  
 أن الفاكهة (plaque)فقد وجد عدد من الدراسات املتعلقة برتكيزات أيو�ات اهليدروجني يف لوحية األسنان ). 117-119

وأظهرت دراسات أُجريت على احليوا�ات أن ). 122-120(وإن كا�ت أقل من السكروز يف ذلك تسبب خنر األسنان، 
، ولكنها أقل )124، 123(فإهنا قد تؤدي إىل النخر )  مرة مثال يوميا17ً(الفاكهة عندما تُتناول مبعدل تواتـر شديد االرتفاع 

ئة اليت وجد فيها ارتباط بني استهالك الفواكه وتفسخ األسنان ويف الدراسة الوحيدة املتعلقة بعلم األوب. من السكروز يف ذلك
 ربطات من العنب 3 تفاحات أو 8(، كا�ت جرعات الفاكهة املتناولة شديدة االرتفاع )DMFT) 125وفقدها وحشوها 
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وكان مؤشر ) يومياً مثالDMFT الفروق يف أعداد األعلى لدى عمال مزارع الفاكهة باملقار�ة بعمال مزارع احلبوب �امجاً عن 
 .األسنان املفقودة فحسب

 
ن خنر األسنان  م العوامل الغذائية اليت حتمي 

، ومن دراسات )127، 126(وتبني من دراسات جتريبية عديدة . حتمي بعض املكو�ات الغذائية من خنر األسنان 
. اجلنب ليس مسبباً لنخر األسنان ، أن)128(، ومن دراسات قائمة على التدخل )67(على اإل�سان قائمة على املالحظة 

وقد أظهرت دراسات . وحيتوي حليب األبقار على الكالسيوم والفوسفور والكاسني، ويعتقد أن كلها تكبح تسوس األسنان
 بعد استهالك احلليب هو اخنفاض (plaque)عديدة أن االخنفاض يف �سبة تركيزات أيو�ات اهليدروجني يف لوحية األسنان 

). 132، 131(وأظهرت جتارب أُجريت على احليوا�ات أن احلليب ال يسبب خنر األسنان ). 130، 129(ضئيل للغاية 
 عالقة عكسية بني استهالك احلليب وزيادة تسوس األسنان يف دراسة أُجريت على )67(وآخرون  Rugg-Gunnووجـد 

املة فلديها خصائص واقية؛ وهي تتطلب مزيداً من أما األغذية اليت تُستعمل فيها احلبوب الغذائية الك. مراهقني يف إجنلرتا
أو تعترب منشطة تلقائية لتدفق /ومن بني األغذية األخرى ذات املذاق اجليد و. املضغ وبذلك تؤدي إىل زيادة تدفق اللعاب

من الفوسفات العضوي كما تبني يف دراسات أُجريت على احليوا�ات أن كال . اللعاب الفول السودا�ي وأ�واع اجلنب اجلامدة واللبان
ال يتسببان يف خنر األسنان أو يف زيادته، ولكن الدراسات اليت ) املوجودين يف األغذية النباتية غري املكررة(وغري العضوي 

وأظهرت الدراسات اليت أجريت على احليوا�ات وكذلك ). 134، 133(أجريت على اإل�سان أسفرت عن �تائج غري قاطعة 
ليت أجريت على اإل�سان أن خالصة الشاي األسود تؤدي إىل زيادة تركيز فلوريد لوحية األسنان وإىل الدراسات التجريبية ا

 ). 136، 135(خفض قدرة األغذية الغنية بالسكريات على التسبب يف خنر األسنان 
 الرضاعة الثديية وخنر األسنان 

لدراسات املتعلقة بعلم األوبئة بني الرضاعة الثديية متاشياً مع التأثريات الصحية اإلجيابية للرضاعة الثديية، ربطت ا 
 وربطت بضع دراسات حلاالت حمددة بني الرضاعة الثديية املطولة حبسب ).138، 137(واخنفاض مستويات خنر األسنان 

تستلزم استخدام وتتسم الرضاعة الثديية مبيزة أهنا ال . الرغبة وليال وبني اإلصابة بنخر األسنان يف مرحلة الطفولة املبكرة
كما أن الرضيع الذي يرضع ثديياً . زجاجة إرضاع، اليت ربط بينها وبني اإلصابة بنخر األسنان يف مرحلة الطفولة املبكرة

وال توجد فوائد لإلرضاع باستخدام ألبان صناعية بالنسبة . حيصل على حليب ذي تكوين حمكوم مل تُضف إليه سكريات حرة
 .لصحة األسنان

 
 ألسنانتآكل ا 
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تآكل األسنان هو فقدان تدرجيي وال رجعة فيه لأل�سجة الصلبة اخلاصة باألسنان تفصلها كيميائياً عن سطح األسنان  
وتشمل األمحاض اخلارجية املنشأ حامض . أو داخلية املنشأ بواسطة عملية ال تشمل البكرتيا/أمحاض خارجية املنشأ و

، ومحض التفاح، ومحض الطرطريك، ومحض الكربو�يك، )فيتامني ج(كوربيك  وحامض األس،السيرتيك، وحامض الفوسفوريك
ويؤدي تآكل األسنان يف احلاالت الشديدة إىل تدمري . اليت توجـد، مثال، يف الفواكه وعصائر الفاكهة واملشروبات اخلفيفة واخلل

 املالحظة وجود ارتباط بني تآكل  وقد تبني من دراسات أُجريت على اإل�سان وقائمة على).139(األسنـان بالكامـل 
مبا (األسنان واستهالك عدد من األغذية واملشروبات احلمضية، مبا يشمل االستهالك املتكرر لعصري الفاكهة واملشروبات اخلفيفة 

 وتبني أن حدوث ).144-140(واملواحل وأ�واع التوت ) اليت حتتوي على اخلل(واملخلالت ) يف ذلك املشروبات الرياضية
 وأظهرت ).20(ادات مرتبطة بالعمر يف تآكل األسنان يكون أكرب لدى من يتناولون أعلى جرعة من املشروبات اخلفيفة زي

دراسات إكلينيكية جتريبية أن استهالك املشروبات احلمضية، أو الغرغرة بتلك املشروبات، يؤدي إىل اخنفاض كبري يف مستوى 
 وتلني طبقة املينا يف غضون ساعة واحدة من التعرض ملادة الكوال ولكن ).121( تركيزات أيو�ات اهليدروجني يف سوائل الفم

 وقد تبني من دراسات أُجريت على احليوا�ات أن الفاكهة ).146، 145(هذا ميكن إزالة أثره بالتعرض للحليب أو للجنب 
ة أكثر تدمرياً إىل حد كبري من الفواكه ، وإن كا�ت عصائر الفاكه)147، 124(واملشروبات اخلفيفة تُسبب تآكال يف األسنان 

 ).149، 148(الكاملة 
 

 قوة األدلة 5-6-4
تتمثل قوة األدلة اليت تربط بني السكريات الغذائية وخطر خنر األسنان يف تعدد الدراسات أكثر من كوهنا تتمثل يف قوة  

 ولكن ضعف هذه الدراسات يتمثل يف )51، 50(وتوفر الدراسات القائمة على التدخل أدلة قوية . أي دراسة على حدة
وتبني دراسات أحدث عهداً أيضاً وجود ارتباط بني تناول السكريات وخنر . أهنا أُجريت يف حقبة ما قبل استخدام الفلوريد

غري أن الناس يف كثري من البلدان . األسنان وإن يكن ليس بنفس القوة اليت كا�ت بادية يف حقبة ما قبل استخدام الفلوريد
 .النامية مل يتعرضوا بعد لفوائد الفلوريد

 
وينبغي تفسري الدراسات املقطعية املستعرضة حبذر ألن خنر األسنان حيدث مبرور الوقت ولذلك فإن قياسات  

فالغذاء الذي كان قد . مستويات املرض والنظام الغذائي يف �فس الوقت قد ال تعكس حقاً دور النظام الغذائي يف �شوء املرض
 اليت رصدت )67، 66(والدراسات الطولية . اوله قبل سنوات عديدة رمبا كان هو املسؤول عن مستويات النخر احلاليةمت تن

وقد أُجريت هذه الدراسات على سكان . تغرياً يف اإلصابة بنخر األسنان وربطت ذلك بالعوامل الغذائية توفر دليال أقوى
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لكن مع وجود تفاوت منخفض فيما بني األفراد؛ ورمبا كان هذا هو سبب يتناولون جرعة عالية من السكريات بوجه عام و
 .ضعف االرتباطات اليت أُفيد عن وجودها

 
والدراسات اليت تتغلب على مشكلة اخنفاض التباين يف استهالك السكريات هي الدراسات اليت رصدت خنر األسنان  

تلك اليت أُجريت على سكان أثناء احلرب العاملية الثا�ية يف أعقاب حدوث تغري ملحوظ يف النظام الغذائي، ومنها مثال 
فهذه الدراسات أظهرت بوضوح أن حدوث . والدراسات السكا�ية اليت أُجريت قبل وبعد إدخال السكريات يف النظام الغذائي

ويف بعض األحيان . ةتغريات يف خنر األسنان هو ا�عكاس حلدوث تغريات يف النمو االقتصادي وزيادة استهالك السكريات احلر
غري أن هناك . كا�ت التغريات يف استهالك السكريات مصحوبة حبدوث زيادة يف استهالك مواد كربوهيدراتية مكررة أخرى

 .أمثلة حدث فيها �قصان يف استهالك السكريات وحدثت زيادة يف استهالك النشا ومع ذلك اخنفضت مستويات خنر األسنان
 

 عالقة بني توافر السكر ومستويات خنر األسنان مستمدة من الدراسات اإليكولوجية على واألدلة القوية على وجود 
 ولكن عيوب هذه الدراسات هي أهنا تستخدم بيا�ات عن توافر السكر ال عن اجلرعة املتناولة ).28، 26(�طاق العامل 

.  يكون متساوياً بني السكان أمجعنيفعال، وال تقيس عدد مرات استهالك السكر، وتفرتض أن مستوى اجلرعة املستهلكة
ومل . ك فإن القيم تتعلق بالسكروز، ولكن بلدا�اً كثرية حتصل على كمية كبرية من سكرياهتا اإلمجالية من سكريات أخرىلكذ

 سنة، ليس دائماً من عينة متثيلية 12 لدى البالغني من العمر DMFTتأخذ هذه الدراسات يف االعتبار سوى مؤشر 
 .للسكان

 
ويلزم توخي احلذر عند استقراء �تائج من الدراسات اليت تُجرى على احليوان فيما يتعلق باإل�سان وذلك بسبب  

الذي (الفروق يف مورفولوجيا األسنان وإيكولوجيا بكرتيا لوحية األسنان، وتدفق اللعاب وتكوينه، والشكل الذي يقدم به الغذاء 
ومع ذلك فقد أتاحت الدراسات اليت أُجريت على ).  جترى على احليوانيكون عادة يف شكل مسحوق يف التجارب اليت

 .احليوان دراسة تأثري أ�واع حمددة من املواد الكربوهيدراتية، وعدد مرات استهالكها وكميات ذلك االستهالك
لكن ال ميكن اعتبار وتقيس الدراسات املتعلقة برتكيزات أيو�ات اهليدروجني يف لوحية األسنان اإل�تاج احلمضي للوحية و 

وال تأخذ تلك الدراسات يف االعتبار عوامل وقائية . محضية املواد الغذائية مقياساً مباشراً الحتمال تسببها يف خنر األسنان
فكثرة من دراسات تركيزات أيو�ات اهليدروجني يف . موجودة يف األغذية وتدفق اللعاب وتأثريات مكو�ات أخرى يف الغذاء

 يف حالة تناول الفواكه 5.5 اليت تبني حدوث اخنفاضات يف تلك الرتكيزات إىل ما دون القيمة احلرجة البالغة لوحية األسنان
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وهذا اإللكرتود يعرتف بأ�ه بالغ احلساسية وال مييز، . واألغذية النشوية املطهوة قد أُجريت باستخدام تقنية اإللكرتود الثابت
 .")150(إما تكون استجابة كلية أو غري موجودة على اإلطالق "الكربوهيدراتية حبيث يعطي عادة استجابة جلميع املواد 

 غراماً 40أو ( كيلوغراماً للشخص سنوياً 15وأظهرت البحوث باستمرار أن استهالك السكر السنوي عندما يتجاوز  
 كيلوغرامات 10السكر أقل من وعندما يكون استهالك . يزيد خنر األسنان مع تزايد جرعة السكر املتناولة) للشخص يومياً

، 51، 29، 28، 26(، تكون مستويات خنر األسنان منخفضة للغاية ) غراماً للشخص يوميا27ًحوايل (للشخص سنوياً 
 جزيئ يف 1.0 و 0.7أي عندما تكون �سبة الفلوريد يف مياه الشرب ترتاوح بني ( ويؤدي التعرض للفلوريد ).151-158

إىل زيادة املستوى املأمون الستهالك ) من معاجني األسنان حيتوي على الفلوريد% 90 يزيد على املليون، أو حيثما كان ما
 . السكريات

 

 . األدلة املتعلقة بالنظام الغذائي والتغذية وأمراض األسنان17 إىل 14وتلخص اجلداول  
 

 14اجلدول 
 ملخص قوة األدلة اليت تربط بني النظام الغذائي وخنر األسنان

 زيادة خطر اإلصابة ال توجد عالقة  �قصان خطر اإلصابة   األدلة
 التعرض للفلوريد  دامغة

 )موضعياً وبا�تظام(
األغذية النشوية املطهوة والنيئة، من قبيل األرز (تناول النشا 

والبطاطس واخلبز؛ وتُستبعد من ذلك الفطائر والبسكويت 
 )والوجبات اخلفيفة اليت تضاف إليها السكريات

 السكريات احلرةكمية 
عدد مرات استهالك 

 السكريات احلرة
 اجلنب اجلامد حمتملة

 اللبان اخلايل من السكريات
  الفواكه الطازجة الكاملة

 اإليكسيليتول ممكنة
 احلليب

 األلياف الغذائية

 �قص التغذية 

 الفواكه اففة  الفاكهة الطازجة الكاملة غري كافية
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 15اجلدول 
  اليت تربط بني النظام الغذائي وتآكل األسنانملخص قوة األدلة

 زيادة خطر اإلصابة ال توجد عالقة  �قصان خطر اإلصابة  األدلة 
    دامغة
املشروبات اخلفيفة وعصائر    حمتملة

 الفاكهة
 اجلنب اجلامد ممكنة

 الفلوريد
  

 الفاكهة الطازجة الكاملة   غري كافية
 

 16اجلدول 
  تربط بني النظام الغذائي وعيوب تكوين طبقة املينا ملخص قوة األدلة اليت

 زيادة خطر اإلصابة ال توجد عالقة  �قصان خطر اإلصابة  األدلة 
 اإلفراط يف الفلوريد  فيتامني د دامغة
 �قص السكر يف الدم   حمتملة

 
 17اجلدول 

 ملخص قوة األدلة اليت تربط بني النظام الغذائي ومرض دواعم األسنان
 زيادة خطر اإلصابة ال توجد عالقة  �قصان خطر اإلصابة  دلة األ

 �قص فيتامني ج  �ظافة الفم اجليدة دامغة
    حمتملة
 �قص التغذية   ممكنة

 السكروز  (E)مكمالت فيتامني هـ  املغذيات املضادة لألكسدة غري كافية
 

  لكل مرضتوصيات حمددة 5-6-5
 به الستهالك السكريات احلرة؛ فاستهالك السكريات احلرة استهالكاً منخفضاً من املهم حتديد مستوى أقصى موصى 

وتتيح األهداف السكا�ية تقييم املخاطر املتعلقة . من جا�ب أي سكان سيكون معناه اخنفاض مستوى خنر األسنان بينهم
 . بصحة فم السكان، ورصد أهداف حتسني الصحة
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ستوى خنر األسنان يكون منخفضاً يف البلدان اليت يقل فيها استهالك السكريات وتشري أفضل األدلة املتوافرة إىل أن م 

 غراماً للشخص 55 إىل 40وهذا يعادل تناول جرعة يومية قدرها .  كيلوغراماً للشخص سنويا20ً إىل 15احلرة عن 
 خاص أال تُزيد البلدان اليت يعترب ومن األمهية بوجه. من جرعة الطاقة املتناولة% 10 و 6وتساوي تلك القيم �سبة ترتاوح بني 

وفيما يتعلق . مستويات االستهالك فيها)  كغم لكل شخص سنويا20ً-15< (استهالك السكريات احلرة فيها حالياً منخفضاً 
بالبلدان ذات مستويات االستهالك العالية يوصى بأن تضع السلطات الصحية القومية وهيئات صنع القرار أهدافاً قطرية حمددة 

من جرعة الطاقة % 10وجمتمعية حمددة للحد من كمية السكريات احلرة، هبدف بلوغ احلد املوصى به الذي ال يتجاوز 
 .املتناولة

 
وعالوة على األهداف السكا�ية من حيث كمية السكريات احلرة، من املهم أيضاً وضع أهداف بشأن عدد مرات  

أو املشروبات اليت حتتوي على سكريات حرة / مرات استهالك األغذية وإذ ينبغي أن يقتصر عدد. استهالك السكريات احلرة
 . مرات يوميا4ًعلى حد أقصى قدره 

وينبغي العمل على إجياد تعرض . وال يوجد يف كثري من البلدان اليت تشهد حالياً حتوالً تغذوياً تعرض كافٍ للفلوريد 
وتقع . وافر معجون األسنان بسعر ميسور، وكذلك املياه وامللح واحلليبكاف للفلوريد عن طريق الوسائل املناسبة، ومنها مثال ت

وينبغي تشجيع إجراء . على السلطات الصحية القومية مسؤولية كفالة تنفيذ الربامج املمكنة عملياً بشأن الفلوريد يف بلداهنا
 .حبوث بشأن �تائج برامج الفلوريد اتمعية البديلة

 
 درجة من حدوث تآكل األسنان، ينبغي حتديد كمية وعدد مرات اجلرعة املتناولة من وعمال على احلد إىل أد�ى 

ويؤدي القضاء على �قص التغذية إىل احليلولة دون �قص منو طبقة املينا ودون حدوث التأثريات . املشروبات اخلفيفة والعصائر
لعابية، ومرض دواعم األسنان، واألمراض الفموية ومنها مثال ضمور الغدد ال(احملتملة األخرى لنقص التغذية على صحة الفم 

 ).املعدية
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 توصيات للوقاية من هشاشة العظام 5-7
 خلفيـة 5-7-1

وهو يتصف باخنفاض كتلة العظام وحبدوث . يني كثرية من البشر يف شتى أحناء العاملهشاشة العظام مرض يصيب مال 
 ). 2، 1(تدهور بنيا�ي دقيق يف أ�سجة العظام، مما يؤدي إىل هشاشة العظام وما يعقبها من حدوث زيادة يف خطر الكسر 

 
ينما تستقر كسور الرسغني بعد سن ب(وحدوث كسور فقارية يف مفصل الفخذ يؤدي إىل زيادة أُسية مع تقدم العمر  

والكسور النامجة عن هشاشة العظام هي سبب رئيسي من أسباب االعتالل والعجز لدى كبار السن، وقد ). 3()  سنة60
وتفرض هذه الكسور عبئاً اقتصادياً كبرياً على خدمات الصحة يف . تؤدي يف حالة كسور مفصل الفخذ إىل وفاة سابقة ألواهنا

 ). 4(لعامل شتى أحناء ا
 

 االجتاهات 5-7-2
من الصعب حتديد التباين على �طاق العامل يف اإلصابة هبشاشة العظام ومعدل شيوعها وذلك �تيجة للمشاكل املتعلقة  

وأجدى طريقة ملقار�ة معدل شيوع هشاشة العظام بني السكان هو استخدام معدالت الكسور لدى . بالتعريف والتشخيص
ورغم . لبيا�ات الكمية من البلدان النامية شحيحة لكون هشاشة العظام ال تعرض احلياة عادة للخطرإال أن ا. كبار السن

 مليون حالة كسر يف مفصل الفخذ حتدث كل سنة على �طاق 1.66ذلك، يتمثل توافق اآلراء املوجود حالياً يف أن زهاء 
بب تزايد أعداد املسنني، وأن معدالت حدوث تلك  بس2050 مرات حبلول سنة 4العامل، وأن حدوث تلك احلاالت سيزيد 

-5(الكسور مع مراعاة عامل السن أعلى مرات كثرية يف البلدان املتقدمة ذات الوفرة مما هي يف أفريقيا جنوب الصحراء وآسيا 
7 .( 

 
يرتاوح بني ثالث وأربع مبا (ويف البلدان اليت ترتفع فيها حاالت اإلصابة بالكسور، تكون املعدالت أكرب فيما بني النساء  

من كسور العمود الفقري % 20رغم اعتبار هذا املرض على �طاق واسع يف هذه البلدان مرضاً يصيب النساء، فإن و ،)اتمر
ويف البلدان اليت تنخفض فيها معدالت الكسور، ). 8(من كسور مفصل الفخذ حتدث لدى الرجال % 30ذات األعراض و 

واإلصابة بكسور فقارية وكسور يف مفصل الفخذ لدى اجلنسني ). 11-9، 7(هبا أكثر تعادالً تكون إصابة الرجال والنساء 
وتبلغ معدالت كسور مفصل الفخذ أعلى �سبة هلا لدى النساء البيض الالئي يعشن يف أجواء . تزيد زيادة أُسية مع العمر

اآلسيوية، وتبلغ أشد درجاهتا اخنفاضاً لدى �ساء معتدلة، وتكون أقل �وعاً ما لدى �ساء بلدان البحر املتوسط والبلدان 
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وقد شهدت بلدان متر مبرحلة حتول اقتصادي، من قبيل منطقة هو�غ كو�غ اإلدارية اخلاصة التابعة ). 12، 10، 9(أفريقيا 
البلدان حديثة  يبدو أن املعدالت يفوللصني، زيادات كبرية يف معدالت الكسور املعدلة ملراعاة عامل السن يف العقود األخرية، 

 ). 14، 13( قد استقرت العهد بالصناعة
 النظام الغذائي والنشاط البد�ي وهشاشة العظام 5-7-3

يبدو أن النظام الغذائي ليست له سوى عالقة معتدلة هبشاشة العظام، ولكن الكالسيوم وفيتامني د هامان، على األقل  
 . بالنسبة إىل السكان األكرب سناً

 
 الرئيسية اليت تتكون منها العظام ومن الضروري احلصول على إمدادات مناسبة األمالح املعد�يةو أحد والكالسيوم ه 

وعند تقدير االحتياجات من الكالسيوم، استخدمت معظم اللجان إما هنجاً عاملياً، تُجمع . منه للعظام يف مجيع مراحل العمر
 الذي حيدث فيها مع القيم النمطية الستيعاب الكالسيوم وإفرازه، فيه حسابات معدالت تراكم عظام اهليكل العظمي والتحول

ولقد كان هناك قدر كبري من ). 16، 15(أو جمموعة متنوعة من الوسائل تقوم على بيا�ات التوازن املستمدة من التجارب 
ة هلا وللحد من فقدان العظام إىل اجلدل بشأن ما إذا كا�ت اجلرعات احلالية املوصى هبا كافية لزيادة كتلة العظام إىل أقصى ذرو

-15، 12، 2(أد�ى درجة وكذلك احلد من خطر اإلصابة بالكسور يف مرحلة الحقة من العمر، ومازالت اادالت مستمرة 
17 .( 

 
ويؤدي النقص . أما فيتامني د فيحصل عليه إما من خالل الغذاء أو من خالل الرتكيب يف اجللد بفعل أشعة الشمس 
 فيتامني د إىل اإلصابة بالكساح لدى األطفال وإىل اإلصابة بلني العظام لدى البالغني، ومها حالتان تنخفض فيهما الواضح يف

كما وجد ارتباط بني �قص فيتامني د لدى املسنني، على مستويات .  إىل مادة األوستيود يف العظاماألمالح املعد�ية�سبة 
ى من املستويات املرتبطة بلني العظام، وبني فقدان العظام املرتبط بالعمر والكسور  يف البالزما أعل25هيدروكسي فيتامني د ـ 

 .  إىل مادة األوستيود عاديةاألمالح املعد�يةالنامجة عن هشاشة العظام، حيثما كا�ت �سبة 
 

 هشاشة وقد تكون مغذيات أخرى وعوامل غذائية أخرى كثرية هامة لصحة العظام على املدى الطويل وللوقاية من 
ومن بني املغذيات األساسية ميكن افرتاض افرتاضات معقولة فيما يتعلق بدور الز�ك والنحاس واملنغنيز والبورون . العظام

وفيتامني أ وفيتامني ج وفيتامني ك وفيتامينات ب والبوتاسيوم والصوديوم، استناداً إىل أدلة تتعلق بالكيمياء احليوية وبالتمثيل 
ن يوجد افتقار إىل حد كبري إىل أدلة من الدراسات الفسيولوجية واإلكلينيكية، وغالباً ما يصعب تفسري ولك). 15(الغذائي 

 .البيا�ات بسبب تأثريات تداخل احلجم احملتملة أو التأثريات العابرة إلعادة تركيب العظام
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 قوة األدلة 5-7-4

ر اإلصابة هبشاشة العظام عند تناول جرعة كافية توجد أدلة دامغة فيما يتعلق باملسنني على حدوث اخنفاض يف خط 
من فيتامني د والكالسيوم معاً، وعلى حدوث زيادة يف اخلطر عند استهالك كميات كبرية من املواد الكحولية وكون وزن اجلسم 

ى، أن كال من الكالسيوم وتؤيد األدلة اليت تشري إىل وجود عالقة حمتملة بني اإلثنني، فيما يتعلق باملسنني مرة أخر. أقل مما جيب
 .وفيتامني د يلعب دوراً على حدة، ولكنهما ال يلعبان دوراً مع الفلوريد

 
 قوة األدلة يف حالة حدوث الكسور كنتيجة  

يوجد تباين جغرايف كبري يف اإلصابة بالكسور، كما يوجد تباين ثقايف يف اجلرعات املتناولة من املغذيات املرتبطة  
، حيث يرد تلخيص لألدلة املتعلقة بعوامل خطر اإلصابة 18ويف اجلدول . لنتيجة اإلكلينيكية للكسرهبشاشة العظام وا

 البادية يف األمالح املعد�يةهبشاشة العظام، من املهم مالحظة أن مستوى اليقني مبين بالنسبة إىل الكسر كنتيجة، ال ككثافة 
 املشاورة تناولت أنوحيث . لطاقة أو بوسائل غري مباشرة أخرىالعظام مقيسة بقياس امتصاص األشعة السينية مزدوجة ا

 .الصحة من حيث عبء املرض، فقد اعتُربت الكسور هي أهم �قطة هناية
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 18اجلدول 
 ملخص قوة األدلة اليت تربط بني النظام الغذائي وكسور هشاشة العظام

 تزايد خطر اإلصابة ال توجد عالقة �قصان خطر اإلصابة  األدلة 
 امغةد

 )أ ( املسنون 
 فيتامني د
 الكالسيوم

 النشاط البد�ي

 تناول جرعات عالية من املواد الكحولية 
 اخنفاض وزن اجلسم عما جيب

 حمتملة
 )أ ( املسنون 

  )ب(الفلوريد  

 )ج(الفواكه واخلضروات  ممكنة
 تناول كمية معتدلة من املواد الكحولية

 منتجات الصويا

 تفعة من الصوديومتناول كميات مر الفوسفور
لدى (تناول كميات منخفضة من الربوتني 

 ) املسنني
 تناول كميات مرتفعة من الربوتني

 
 سنة، ويتناولون جرعة 60-50تنطبق على الرجال والنساء الذين تزيد أعمارهم على . لدى السكان الذين ترتفع بينهم �سبة حدوث الكسور فقط)  أ ( 

 . مستوى فيتامني د لديهم عما جيبأو يقل/منخفضة من الكالسيوم و
واجلرعة العالية من الفلوريد تؤدي إىل التسمم الفلوري وقد تؤدي أيضاً إىل تغيري مصفوفة . على املستويات املستخدمة إلضافة الفلوريد إىل إمدادات املياه)  ب(

 .العظام
ومن ذلك (اخلطر على مستويات تناول جرعة يف حدود النطاق العادي لالستهالك ترتبط مكو�ات عديدة من مكو�ات الفواكه واخلضروات حبدوث �قصان يف )  ج(

 .إىل مرض ضعف العظام) اإلسقربوط(ويؤدي �قص فيتامني ج ). مثال القلوية، وفيتامني ك، واإلسرتوجني النباتي، والبوتاسيوم، واملنغنيز، والبورون

 
  حمددة لكل مرضتوصيات 5-7-5

 ملغ على 500 و 400 فيها �سبة اإلصابة بالكسـور، يلزم تناول جرعـة من الكالسيوم ترتاوح بني يف البلدان اليت ترتفع 
وعندما يكون استهالك منتجات األلبان حمدوداً، تتضمن مصادر . األقل يومياً للوقاية من اإلصابة مبرض هشاشة العظام

هزة بعصري الليمون، واخلضروات اخلضراء اليت ترتفع فيها �سبة الكالسيوم األخرى األمساك اليت ميكن أكل عظامها، والتورتيال ا
ومن الالزم حبث التفاعل بني ). ومنها مثال التوفو(، والبقول واملنتجات الفرعية للبقول )ومنها مثال الربوكلي والكيل(الكالسيوم 

ومنها مثال (اولة من املكو�ات الغذائية األخرى اجلرعة املتناولة من الكالسيوم والنشاط البد�ي، والتعرض للشمس، واجلرعة املتن
قبل التوصية بزيادة جرعة ) ومنها مثال مركبات الصويا(واملغذيات النباتية الوقائية ) فيتامني د، وفيتامني ك، والصوديوم، والربوتني
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البلدان حديثة العهد وصيات املتعلقة بالكالسيوم املتناولة يف البلدان اليت تقل فيها �سبة اإلصابة بالكسور وذلك متاشياً مع الت
 ). 18( بالصناعة

 
وفيما يتعلق جبرعات الكالسيوم الواقية من هشاشة العظام، أشارت املشاورة إىل توصيات املشاورة املشرتكة خلرباء  

 )18(تغذية اإل�سان  يف األمالح املعد�يةمنظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية بشأن االحتياجات من الفيتامينات و
وهو أن معدالت كسور مفصل الفخذ (ومن الواضح وجود حاجة إىل تفسري هلذا التناقض . اليت أبرزت تناقض الكالسيوم

أعلى يف البلدان املتقدمة حيث اجلرعة املتناولة من الكالسيوم أعلى مما هي يف البلدان النامية اليت تنخفض فيها اجلرعة املتناولة 
ولكن ليس (وحتى اآلن، تشري البيا�ات املرتاكمة إىل أن التأثري السليب للربوتني، وخباصة الربوتني احليوا�ي ). ممن الكالسيو

 .رمبا كا�ت تفوق يف أمهيتها التأثري اإلجيابي جلرعة الكالسيوم املتناولة على توازن الكالسيوم) النباتي
 

األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية بشأن االحتياجات  املشرتكة بني خرباء منظمة ةوقد أوضح تقرير املشاور 
 يف تغذية اإل�سان أن التوصيات املتعلقة جبرعات الكالسيوم استندت إىل بيا�ات عن توازن األمالح املعد�يةمن الفيتامينات و

اد األوروبي واململكة املتحدة فيما يتعلق بالبالغني استُمدت من أسرتاليا وكندا واالحت)  يوما90ً(الكالسيوم على مدى طويل 
واعرتف التقرير أيضاً بنشوء أدلة قوية على . والواليات املتحدة، ومل تكن تنطبق بالضرورة على مجيع البلدان على �طاق العامل

افية أن االحتياجات إىل الكالسيوم قد تتباين من ثقافة إىل أخرى ألسباب تتعلق بالنظام الغذائي وأسباب وراثية وأسباب جغر
إحدامها للبلدان اليت يقل فيها : ولذلك، فقد أُوصي مبجموعتني من اجلرعات املسموح هبا. وأخرى تتعلق بأسلوب احلياة

 ). 18(استهالك الربوتني احليوا�ي، واألخرى تستند إىل بيا�ات من أمريكا الشمالية وغرب أوروبا 
 

 :وقد مت التوصل إىل االستنتاجات التالية 
 

ولكن من املمكن وجود مربر التباع �ُهج موجهة فيما يتعلق . ر التباع هنج عاملي مستند إىل السكانال يوجد مرب •
بالكالسيوم وفيتامني د بالنسبة إىل الفئات الفرعية من السكان املعرضة خلطورة عالية، أي تلك اليت ترتفع فيها �سبة 

 .اإلصابة بالكسور
إلصابة بكسور هشاشة العظام، يرتبط تعاطي جرعة منخفضة من الكالسيوم يف البلدان اليت يرتفع فيها معدل حاالت ا •

 .بني املسنني واملسنات بزيادة خطر التعرض للكسور) 15()  ملغ يوميا500ً-400أي أقل من (
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يف البلدان اليت يرتفع فيها معدل حاالت اإلصابة بالكسور، من املمكن أن يؤدي حدوث زيادات يف جرعة فيتامني د  •
ولذلك ينبغي ضمان حصوهلم على . سيوم الغذائية لدى املسنني إىل حدوث �قصان يف خطر تعرضهم للكسوروالكال

ويف حالة احلصول على فيتامني د من مصادر غذائية أساساً، عندما يكون التعرض لضوء . قدر كافٍ من فيتامني د
 . يومياً(µg)ميغاغرام  10 و 5الشمس حمدوداً على سبيل املثال، يوصى بتناول ما يرتاوح بني 

ورغم االفتقار إىل أدلة متينة، قد تثبت فائدة التوصيات احلصيفة املتعلقة بالنظام الغذائي وبعض أساليب احلياة اليت  •
ومن بني هذه التوصيات ما . وضعت فيما يتعلق بأمراض مزمنة أخرى من حيث احلد من خطر اإلصابة بالكسور

 :يلي

 ـ  زيادة النشاط البد�ي؛

 ـ  خفض اجلرعة املتناولة من الصوديوم؛  
 ـ  زيادة استهالك الفواكه واخلضروات؛  
 ـ  احملافظة على وزن صحي للجسم؛  
 ـ  جتنب التدخني؛  
 .ـ  احلد من تناول املواد الكحولية  

 بينها وتوازهنا وتشري األدلة الدامغة إىل أن النشاط البد�ي، وخباصة النشاط الذي حيافظ على قوة العضالت والتنسيق •
وعالوة . أو يؤدي إىل زيادة تلك القوة كمحددات هامة للقابلية  للسقوط، مفيد يف الوقاية من كسور هشاشة العظام

على ذلك، فإن أ�شطة محل األثقال با�تظام طيلة العمر، وخباصة بطرائق تتضمن وجود تأثريات على العظام وممارستها 
ة كتلة العظام لدى الشباب وتساعد على احملافظة على كتلة العظام يف مرحلة الحقة بطريقة �شطة، تؤدي إىل زيادة ذرو

 .من العمر
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ن الفيتامينات و -18 رة املشرتكة بني خرباء منظمة األغذية والزراعة .  يف تغذية اإل�ساناألمالح املعد�يةاالحتياجات  تقرير املشا
 ).حتت الطبع (جنيف، منظمة الصحة العاملية. ومنظمة الصحة العاملية

وم
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 االجتاهات والتوصيات االسرتاتيجية للسياسات والبحوث -6
 مقدمـة 6-1

يتمثل اهلدف الرئيسي لسياسة الصحة العامة يف إتاحة أفضل فرصة للناس للتمتع بسنوات عديدة من احلياة الصحية  
 دون العواقب السلبية لألمناط الغذائية وتلزم اآلن على وجه االستعجال تدابري على صعيد الصحة العامة للحيلولة. النشطة

وحتقيقاً هلذه الغاية، �اقشت املشاورة الكيفية اليت ميكن هبا لواضعي السياسات أن . غري املناسبة وال�عدام النشاط البد�ي
ن اختيارات األغذية وبالنشاط البد�ي حتقيقاً لزيادة �سبة الناس الذين خيتارو/يستخدموا األهداف املتعلقة جبرعة املغذيات

صحية بدرجة أكرب فيما يتعلق بالغذاء وميارسون �شاطاً بد�ياً كافياً للمحافظة على الوزن املناسب للجسم وعلى حالة 
ويناقش هذا الفصل سبل املساعدة على حتقيق التغريات طويلة األجل الالزمة جلعل الناس أقدر على اختيار . صحية كافية

وتتطلب هذه العمليات إحداث تغريات طويلة األجل يف . لغذائي وبشأن النشاط البد�ياختيارات صحية بشأن �ظامهم ا
التفكري وتتطلب عمال على الصعيدين الفردي واتمعي؛ كما تتطلب اختاذ تدابري متضافرة من جا�ب احلكومات القطرية، 

امهة قطاعات اتمع املتعددة بأفكار مستبصرة واهليئات الدولية، واتمع املد�ي، وكيا�ات القطاع اخلاص، وسوف تستلزم مس
 .وبتكريس طاقات هلذا املسعى

 
وسيكون توافر معلومات علمية جديدة ضرورياً للتمكني من تعديل أدوات السياسات فضال عن تعديل العمليات  

ينبغي أن تقدم أدلة مفيدة لكي فهذا يشكل حمور تركيز هاماً للبحوث التطبيقية اليت . االسرتاتيجية الالزمة إلحداث التغيري
 .توجه عمليات التدخل الفعالة

 
األول هو �طاق املبادئ املمكنة على صعيد السياسات الذي من شأ�ه أن يساعد . ويلزم حتليل ثالثة عناصر رئيسية 

لثا�ي هو وا. الناس على حتقيق أمناط غذائية و�شاطية صحية وعلى احملافظة على تلك األمناط بطريقة بسيطة وجمزية
وتشمل هذه الشروط املسبقة احلاجة إىل . الشروط املسبقة لالسرتاتيجيات املمكنة إلدخال هذه السياسات يف بيئات خمتلفة

. قيادة، وإبالغ فعال عن املشاكل واحللول املمكنة، وحتالفات فعالة، وسبال للتشجيع على هتيئة البيئات التمكينية لتيسري التغيري
 . التدابري االسرتاتيجية املمكنة لتشجيع النظم الغذائية الصحية والنشاط البد�يأما الثالث فهو
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 2 ،1مبادئ للسياسات من أجل تشجيع النظم الغذائية الصحية والنشاط البد�ي 6-2
أوصت املشاورة بالنظر يف املبادئ التالية على صعيد السياسات عند وضع اسرتاتيجيات قطرية للحد من عبء  
 .ملزمنة املرتبطة بالنظام الغذائي وا�عدام النشاط البد�ياألمراض ا
 

 وتتناول مجيع املخاطر الرئيسية املتعلقة بالنظام الغذائي والنشاط البد�ي خبصوص شاملةينبغي أن تكون االسرتاتيجيات  •
 . عاتاألمراض املزمنة معاً، إىل جا�ب املخاطر األخرى ـ من قبيل تعاطي التبغ ـ من منظور متعدد القطا

 .الذي يتسق مع القدرات والقوا�ني واحلقائق االقتصادية القطريةاألمثل  مزيج التدابريينبغي أن خيتار كل بلد ما يشكل  •

 . يف وضع االسرتاتيجيات، مع كفالة تنفيذ التدابري ورصد تأثريها على املدى الطويلللحكومات دور توجيهي مركزي •

 .ث جتمع معاً الوزارات األخرى الالزمة لتصميم وتنفيذ سياسات فعالةحبيلوزارات الصحة دور جتميعي جوهري ـ  •

القطاع اخلاص، وهيئات املهن الصحية، ومجاعات املستهلكني، واألكادمييني، والعاملني يف حتتاج احلكومات إىل العمل مع  •
 .الستمرارجمال البحوث، واهليئات غري احلكومية األخرى، إذا كان املراد أن حيدث تقدم له مقومات ا

وهذا يبدأ بصحة األم . فيما يتعلق بالوقاية من األمراض املزمنة والسيطرة عليها منظور مسار العمر من احليوي أن يتواجد •
والطفل، والتغذية وممارسات الرعاية، ويستمر يف بيئات املدرسة ومكان العمل، وإمكا�ية احلصول على الرعاية الصحية 

 . فضال عن الرعاية اتمعية للمسنني والعجزةالوقائية والرعاية األساسية،

أشد ينبغي أن تتناول االسرتاتيجيات صراحة املساواة وأن تقلل من التفاوتات؛ وينبغي أن تركز على احتياجات  •
وعالوة على ذلك، ينبغي أن تكون االسرتاتيجيات . ـ وهذا يتطلب دوراً قوياً للحكومةاتمعات والفئات السكا�ية فقراً 

نس حساسة فيما يتعلق  اجل .بالنظر إىل أن املرأة هي اليت تتخذ عموماً القرارات املتعلقة بتغذية األسرة املعيشيةبنوع 

                                                     

. توجد حدود ملا يستطيع كل بلد على حدة أن يفعله مبفرده لتشجيع النظم الغذائية املثلى وأسلوب املعيشة الصحي •
 القائمة اليت توفر إطاراً مرجعياً فيما يتعلق بالتجارة املعايري الدوليةية من ويلزم أن تستفيد االسرتاتيجيات استفادة جوهر

وخباصة (وقد تود الدول األعضاء أن تضع معايري إضافية تتناول، على سبيل املثال، تسويق أغذية غري صحية . الدولية
 

و

، المدير العام إلى وضع استراتيجية 2002في مايو ) WHA55.23) 1 أثناء إعداد هذا التقرير دعت جمعية الصحة العالمية، بقرارها  1

وسوف تنطوي عملية وضع االستراتيجية الجامعة لمنظمة الصحة . (WHA55.23)م الغذائي والنشاط البدني والصحة جامعة بشأن النظا

العالمية على إجراء مشاورات رسمية مع الدول األعضاء، ووكاالت األمم المتحدة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، على مدى فترة عام 

 .  2004لكي تُعرض على الجمعية العالمية للصحة السابعة والخمسين في سنة قبل صياغة استراتيجية جامعة مقترحة 
وأحد االلتزامات التي .  من المهم ضمان إمكانية حصول الناس على أغذية كافية تكون مأمونة وذات نوعية تغذوية مناسبة في الوقت نفسه 2

مؤتمر القمة  في 2002، وُأعيد تأكيدها في سنة 1996الزراعة في سنة  الذي عقدته منظمة األغذية ومؤتمر القمة العالمي لألغذيةاعتمدها 
ات: العالمي لألغذية تحسين إمكانية حصول الجميع، في جميع األوقات، على غذاء كاٍف "، يقر تحديداً تنفيذ سياسات ترمي إلى بعد خمس سن

 ". ومأمون وواٍف تغذوياً
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تروجياً ) قل فيها �سبة املغذيات األساسيةتلك اليت ترتفع فيها �سبة الطاقة والدهون املشبعة وامللح والسكريات احلرة وت
من (وقد تود البلدان أيضاً أن تنظر يف سبل إتاحة خيارات صحية بدرجة أكرب . موجهاً إىل األطفال عرب احلدود القطرية

ة والدور القيادي الدويل الذي تقوم به منظمة الصح. جلميع الفئات االجتماعية االقتصادية) قبيل الفواكه واخلضروات
وملنظمة . العاملية يف املضي قُدماً جبدول األعمال املتعلق بالنظام الغذائي والنشاط البد�ي والصحة هو دور جوهري

األغذية والزراعة أيضاً دور هام يف هذه العملية بالنظر إىل أهنا تتناول قضايا تتعلق بإ�تاج األغذية والسلع الزراعية 
 .توجيهية تضمن سالمة األغذية واملنتجات الغذائية وكفايتها تغذوياًواإلجتار هبا وتسويقها وتوفر خطوطاً 

 
 الشروط املسبقة لالسرتاتيجيات الفعالة 6-3

خلصت مشاورة اخلرباء، مستفيدة يف ذلك من جتربة تنفيذ اسرتاتيجيات حملية وقطرية لشؤون الصحة العامة يف  
ومن بني هذه الشروط املسبقة توافر القيادة، والتواصل الفعال، . للنجاحبيئات خمتلفة، إىل أن هناك عدداً من الشروط املسبقة 

 .ووجود حتالفات فعالة وبيئة متكينية
 

 توافر القيادة للعمل الفعال 6-3-1
وتتوىل احلكومات، داخل الدول، املسؤولية الرئيسية عن توفري هذه . القيادة ضرورية إلحداث تغيريات طويلة األجل 
وليس من املرجح أن . بعض احلاالت قد تبادر هبذه القيادة منظمات اتمع املد�ي قبل قيام احلكومة بالعمل الالزمويف . القيادة

فسيلزم أن حيدد كل بلد املزيج األمثل من السياسات األ�سب لظروفه : يكون هناك مسار صحيح واحد فقط لتحسني الصحة
وقد يستدعي .  تصلح يف إطار حقيقة موارده االقتصادية واالجتماعيةوسيلزم أن خيتار كل بلد اإلجراءات اليت. اخلاصة

 .العمل الفعال، يف بلد معني، وجود اسرتاتيجيات إقليمية
 

وتلزم قيادة سباقة بدرجة أكرب، على صعيد العامل، لتصوير رؤية كلية لقضايا األغذية والتغذية من حيث تأثريها على  
ويظل هناك . د هذه القيادة، تسنى أن حتاط احلكومات علماً وأن جتري التغيرات الضروريةوحيثما كا�ت توج. الصحة العامة

ومراكز منظمة الصحة العاملية التعاو�ية اليت . تساؤل بشأن كيفية اكتساب وتعزيز القدرة القيادية بلوغاً ملرحلة الكتلة احلرجة
 األغذية والزراعة هي سبل ممكنة، وإن كا�ت توجد حاجة واضحة تعمل يف جمال التغذية وشبكة مراكز اخلربة التابعة ملنظمة

 .إىل تعزيز القدرات املوجودة حالياً
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ولقد وضعت حكومات يف شتى أحناء العامل اسرتاتيجيات للقضاء على سوء التغذية، وهو مصطلح يستخدم تقليدياً  
لقة بعدم توازن التغذية والوزن الزائد والبدا�ة، إىل جا�ب تأثرياهتا إال أن املشاكل املتزايدة املتع. باعتباره مرادفاً لنقص التغذية

فيما يتعلق باإلصابة مبرض السكر ومبشاكل األوعية القلبية وباألمراض غري املعدية األخرى املرتبطة بالنظام الغذائي، أصبحت 
 متر مبرحلة حتول تغذوي؛ وهذه البلدان وهذا ينطبق بالذات على البلدان النامية اليت. اآلن ملحة بنفس القدر على األقل

وما مل يوجد التزام سياسي حيفز . تتحمل عبئاً مضاعفاً يتمثل يف فرط التغذية إىل جا�ب �قص التغذية واألمراض املعدية
فتحديد أهداف سكا�ية بشأن اجلرعة . احلكومات على حتقيق �تائج، فإن االسرتاتيجيات ال ميكن أن يكتب هلا النجاح

فإتاحة أفضل فرصة للناس للتمتع بسنوات . تناولة من املغذيات وبشأن النشاط البد�ي هو أمر ضروري ولكنه غري كافٍامل
 . عديدة من احلياة الصحية والنشطة تتطلب عمال على صعيد كل من اتمع واألسرة والفرد

 
 الفعالالتواصل  6-3-2

ومتثّل الدور احملوري للتواصل بشأن الصحة يف سد الفجوة . ل فعالال ميكن أن يبدأ إحداث تغيري إال من خالل تواص 
والدليل على التواصل الفعال هو القدرة على إجياد وعي وحتسني . بني اخلرباء الفنيني وواضعي السياسات واجلمهور العام

ثل هذه التغيريات يف استهالك أغذية املعرفة واحلض على تغيريات طويلة األجل يف سلوكيات الفرد واتمع ـ ويف هذه احلالة تتم
 .صحية وإدخال النشاط البد�ي حتقيقاً للصحة

 
وتسعى خطة التواصل الصحي الفعالة إىل االستفادة من الفرص يف مجيع مراحل عملية صياغة وتنفيذ السياسات،  

 جيداً سيمكِّن املستهلكني من أن يكو�وا والتواصل املستدام واملوجه توجيهاً. من أجل التأثري يف الصحة العامة تأثرياً إجيابياً
فاملستهلكون املستنريون أقدر على التأثري يف واضعي السياسات؛ وقد . أكثر وعياً وأن خيتاروا اختيارات صحية بدرجة أكرب

لكون وميكن أن يعمل املسته. تبني ذلك من األعمال الرامية إىل احلد من الضرر الذي يلحق بالصحة من جراء تعاطي التبغ
كدعاة أو قد ميثلون مجاعة ضغط تؤثر يف جمتمعاهتم من أجل إحداث تغريات يف اإلمداد بالسلع واخلدمات اليت تدعم النشاط 

 .البد�ي واألهداف التغذوية، وإحداث تغيريات يف إمكا�ية احلصول على تلك السلع واخلدمات
 
زمنة املرتبطة بالنظام الغذائي وا�عدام النشاط البد�ي جتعل مجيع والتكلفة العاملية للوباء احلايل واملتوقع من األمراض امل 

فإذا تسنى حشد اتمع ليعرتف هبذه التكاليف، سيبدأ واضعو . التكاليف الصحية األخرى تبدو بالغة الضآلة باملقار�ة هبا
 أن الساسة ميكن أيضاً أن تؤثر ويتبني من التجربة. السياسات حتماً يف مواجهة القضية وسيصبحون هم أ�فسهم دعاة للتغيري

وتبني أيضاً أن الشبكة الطبية . عليهم املواقف اليت تتخذها وكاالت األمم املتحدة، والرسائل اليت تدعو إليها تلك الوكاالت
188 



 

وستكون أيضاً املنظمات غري احلكومية . داعية فعالة للتغيري يف ظل وجود حكومة تتجاوب مع االحتياجات الصحية للمجتمع
للمستهلكني وطائفة واسعة من منظمات اتمع املد�ي هامة يف إثارة وعي املستهلكني ودعم مناخ التعاون البناء مع الصناعة 

 .الغذائية ومع القطاع اخلاص
 

ة 6-3-3 ال إقامة حتالفات وشراكات فع
 حتالفات من أجل بلوغ اهلدف من املمكن أن تتسارع خطى التغري إذا أقامت اجلماعات املؤيدة لذلك التغيري مجيعها 
وينبغي، من الناحية املثالية، أن يشمل املسعى طائفة من األطراف املختلفة اليت تؤثر اإلجراءات اليت تتخذها يف . املشرتك

 ومن املرجح أن متتد حتالفات العمل من اتمعات احمللية إىل الصعيدين. خيارات الناس بشأن النظام الغذائي والنشاط البد�ي
ومن . القطري واإلقليمي، حبيث تشمل جهات اتصال رمسية ألغراض التغذية داخل خمتلف اهليئات العامة واخلاصة والطوعية

ويتوقع من املنظمات الدولية اليت ترتبط والياهتا . املهم أيضاً مشاركة رابطات املستهلكني لتيسري التوعية الصحية والتغذوية
. ية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية، أن تشجع �قل معلومات موثوقة من خالل هذه الشبكاتبالتغذية، من قبيل منظمة األغذ

ومن املهم أيضاً إقامة حتالفات مع أعضاء آخرين يف أسرة األمم املتحدة ـ منهم مثال منظمة األم املتحدة للطفولة بشأن تغذية األم 
ويوجد أيضاً لصناعات القطاع اخلاص املهتمة بإ�تاج األغذية وتعبئتها و�قلها . والطفل واتباع �ُهج مسار العمر فيما يتعلق بالصحة

وبيعها بالتجزئة وتسويقها، وغريها من كيا�ات القطاع اخلاص املهتمة بأساليب احلياة والرياضة والسياحة والرتفيه والتأمني 
 بعض األحيان العمل مع جمموعات من الصناعات ويكون األفضل يف. الصحي والتأمني على احلياة، دور حيوي عليها أن تقوم به

وينبغي دعوة اجلميع للعمل؛ وسيختار عادة . بدالً من العمل مع كل صناعة على حدة قد ترغب يف استغالل التغيري لصاحلها
 .أولئك الذين يتقامسون هدف حتسني الصحة أن يشاركوا يف أ�شطة مشرتكة

 
 البيئات التمكينية 6-3-4

ري واستدامة التغري الفردي إذا كا�ت البيئة الكلية والبيئة اجلزئية اللتني حتدث فيهما االختيارات من األرجح تيس 
وينبغي أن تتطور النظم املتعلقة باألغذية وأمناط تسويقها . تدعمان خيارات يرتأى أهنا صحية وجمزية على حد سواء
عيشوا حياة أوفر صحة، وأن خيتاروا أ�واع األغذية اليت حتقق وأساليب احلياة الشخصية على حنو جيعل من األيسر للناس أن ي

وتشمل البيئة التمكينية إطاراً مرجعياً واسعاً، بدءا من البيئة يف املدرسة ويف مكان العمل ويف اتمع . هلم أكرب فوائد صحية
وة على ذلك، فإهنا تتطلب وجود وعال. احمللي ووصوالً إىل سياسات النقل وسياسات التصميم احلضري وتوافر أغذية صحية

. وما مل يكن هناك إطار متكيين، فإن إمكا�ية حدوث تغيري ستكون هزيلة. سياسات تشريعية وتنظيمية ومالية مسا�دة
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والوضع األمثل هو أال تشجع البيئة فحسب املعيشة الصحية بل أن تدعم وحتمي أيضاً تلك املعيشة، حبيث تتيح، على سبيل 
لدراجة أو السري إىل مكان العمل أو إىل املدرسة، وشراء فواكه وخضروات طازجة، وتناول الطعام والعمل يف املثال، ركوب ا

التدخني

توا ع

غ

 .غرف خالية من 
 

 .وتُبين مبزيد من التفصيل أد�اه التدابري احملددة لتهيئة بيئات متكينية 
 

فر واختيار أغذية كثيفة املغذيات   م  بقليات واحلبوب الكاملة واللحوم غري الدهنية ومنتجات الفواكه واخلضروات وال(د
 )األلبان منخفضة الدهون

يف هذا اإلطار تعترب مسألة األغذية كثيفة املغذيات يف مقابل األغذية كثيفة الطاقة وقليلة املغذيات مسألة حيوية ألهنا  
 أيضاً �وعية الدهون واملواد الكربوهيدراتية دوراً وتلعب. تتعلق بالتوازن بني توفري التغذية الضرورية واحلفاظ على وزن صحي

زيادة إمكا�ية احلصول على إمدادات من األغذية الطازجة كثيفة املغذيات ـ وخباصة : وكل ما يلي يتسم باألمهية. حيوياً
ة من خالل للمجتمعات احمللية منخفضة الدخل؛ ووجود لوائح تؤيد ذلك؛ وتيسري إمكا�ية احلصول على أغذية رفيعة اجلود

سياسات تسعري األغذية؛ ووجود بطاقات تغذوية لتوعية املستهلكني، وخباصة بشأن االستخدام املناسب لالدعاءات 
ويعرتف اآلن بضرورة توفري أغذية مأمو�ة ومغذية ال باعتباره حاجة إ�سا�ية فحسب بل أيضاً باعتباره . التغذوية/ الصحية

 .حقاً أساسياً
 

ري  الزراعة والثروة احليوا�ية ومصايد األمساك ( أمناط االستهالك وتأثرياهتا فيما يتعلق باالقتصاد الغذائي تقييم اجتاهات ت
 )والبستنة

إن التوصيات اليت تؤدي إىل حدوث تغريات يف أمناط النظم الغذائية ستكون هلا آثار فيما يتعلق جبميع مكو�ات  
اهات أمناط االستهالك على �طاق العامل والتداول بشأن قدرة قطاع األغذية ومن ثم من املناسب دراسة اجت. االقتصاد الغذائي

وسيتعني إشراك مجيع القطاعات يف . والزراعة على تلبية االحتياجات وعلى مواجهة التحديات اليت يطرحها هذا التقرير
ب للحاجة إىل إحداث التغريات اليت سلسلة األغذية، من املزرعة إىل املائدة، إذا كان املراد لالقتصاد الغذائي أن يستجي

 .ستكون الزمة يف النظم الغذائية ملواجهة عبء األمراض غري املعدية املتزايد
 

ومعظم املعلومات املتعلقة باستهالك األغذية كان يحصل عليها حتى اآلن من خالل بيا�ات كشف حساب األغذية  
ذية والنظم الغذائية و�شوء األمراض غري املعدية، من اجلوهري احلصول ولتحسني فهم العالقة بني أمناط استهالك األغ. القطري
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على معلومات أكثر موثوقية عن األمناط الفعلية الستهالك األغذية واالجتاهات املتغرية استناداً إىل عمليات مسح متثيلية 
 .لالستهالك

 
قرير، واالسرتاتيجيات اليت تستند إليها، ومثة حاجة إىل رصد ما إذا كا�ت اخلطوط التوجيهية الواردة يف هذا الت 

حنو أمناط صحية بدرجة ) وأساليب حياهتم(ستؤثر يف سلوك املستهلكني، ورصد مدى تغيري املستهلكني لنظمهم الغذائية 
 .أكرب

 
ية ومصايد وستتمثل اخلطوة التالية يف تقييم اآلثار املرتتبة على هذه اخلطوط التوجيهية من حيث الزراعة والثروة احليوا� 

كما سيلزم أن يشمل . وقد يلزم وضع اسرتاتيجيات جديدة لبلوغ املستويات واألمناط احملددة لالستهالك. األمساك والبستنة
وسيلزم أيضاً أن تؤخذ يف االعتبار . هذا التقييم مجيع مراحل سلسلة األغذية ـ من اإل�تاج والتجهيز إىل التسويق واالستهالك

 . أن تُحدثها هذه التغريات يف االقتصاد الغذائي على قابلية استخدام املوارد الطبيعية لالستدامةالتأثريات اليت ميكن
 

فللتجارة دور هام عليها أن تقوم به يف . كذلك سيلزم النظر يف قضايا التجارة الدولية يف سياق حتسني النظم الغذائية 
زم النظر فيها تأثري خفض احلواجز التجارية على القوة الشرائية ومن بني العوامل اليت يل. حتسني األمن الغذائي والتغذوي

للمستهلكني وتنوع املنتجات املتاحة، بينما تستحق اهتماماً فيما يتعلق باجلا�ب التصديري مسائل إمكا�ية الوصول إىل األسواق 
وستلزم دراسة تأثري .  احملليالصعيدى والقدرة على املنافسة وفرص الدخل للمزارعني احملليني وللعاملني يف جمال التجهيز عل

السياسة الزراعية، السيما اإلعا�ات، على بنية �ظم اإل�تاج والتجهيز والتسويق، وعلى توافر أغذية يف هناية املطاف تدعم 
 .األمناط الصحية الستهالك األغذية

 
ن هلا آثار على صعيد السياسات على وأخرياً، من املؤكد أن تقييمات القضايا املذكورة أعاله، وما يتجاوزها، ستكو 

 .وسيلزم تناول هذه اآلثار يف احملفل املناسب و�ظر أصحاب املصلحة املعنيني فيها. كل من املستوى القطري واملستوى الدويل
 

 التنمية املستدامة 
 األساس احليوا�ي، من املرجح أن يرتتب عدد من العواقب بالغة العمق على الزيادة السريعة يف استهالك األغذية ذات 

فعلى اجلا�ب الصحي، أدت زيادة استهالك املنتجات احليوا�ية إىل ارتفاع اجلرعات املتناولة . اليت ينتج كثري منها بوسائل مكثفة
من الدهون املشبعة، اليت هتدد، باالقرتان مع تعاطي التبغ، بتخفيض املكاسب الصحية اليت حتققت بواسطة احلد من األمراض 
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كما أن إ�تاج املاشية املكثّف يعرض للخطر قدرة العامل . ية، وخباصة يف البلدان اليت تشهد حتوالً اقتصادياً وتغذوياً سريعاًاملعد
وتكثر أيضاً دواعي . على إطعام أفقر سكا�ه، الذين تكون قدرهتم حتى على احلصول على األغذية األساسية حمدودة للغاية

ثّفة لرتبية احليوا�ات تفرض ضغوطاً بيئية أكرب مما تفرضه تربية احليوا�ات بالطرق التقليدية، ويرجع القلق البيئية؛ فاألساليب املك
 .ذلك إىل حد كبري إىل اخنفاض كفاءة حتويل العلف وارتفاع احتياجات املاشية من املياه

 
 ولكن ،تشتد احلاجة إليها كثرياًوقد يكون صحيحاً أن األساليب املكثّفة إل�تاج الثروة احليوا�ية توفر فرصاً للدخل  

وعلى العكس من ذلك، قد يكون إل�تاج . غالباً ما يكون ذلك على حساب قدرة املزارعني على إ�تاج غذائهم اخلاص هبم
أغذية أكثر تنوعاً، وخباصة الفواكه واخلضروات والبقليات، فائدة مزدوجة حيث إ�ه ال حيسن فحسب إمكا�ية احلصول على 

ويتعزز ذلك إذا كان باستطاعة املزارعني تسويق إ�تاجهم .  بل يتيح أيضاً مصدراً بديال للدخل بالنسبة للمزارعأغذية صحية
وهذا النموذج إل�تاج األغذية ميكن أن حيقق فوائد . مباشرة إىل املستهلكني، حبيث حيصلون على �سبة أكرب من السعر النهائي

، وأن يؤدي يف الوقت �فسه إىل احلد من الضغوط البيئية على موارد املياه واملوارد صحية كبرية لكل من املنتجني واملستهلكني
 .من األراضي

 
والسياسات الزراعية يف بلدان عديدة غالباً ما تستجيب يف املقام األول لشواغل الزراعة التجارية قصرية األجل بدالً  

ال، كان هناك تربير مقنع يف املاضي لإلعا�ات الزراعية إل�تاج فعلى سبيل املث. من أن توجهها االعتبارات الصحية والبيئية
اللحم البقري ومنتجات األلبان ـ فقد أدت تلك اإلعا�ات إىل حتسني إمكا�ية احلصول على بروتينات رفيعة اجلودة ولكنها 

وهذا . باألمراض املزمنةتساهم أيضاً يف وجود أمناط لالستهالك البشري قد تؤدي إىل زيادة تفاقم عبء التغذية املرتبط 
التجاهل البادي للعواقب الصحية ولالستدامة البيئية لإل�تاج الزراعي احلايل حيد من إمكا�ية إحداث تغيري يف السياسات 
الزراعية ويف إ�تاج األغذية، وقد يؤدي يف وقت ما إىل حدوث تعارض بني حتقيق األهداف السكا�ية املتعلقة جبرعة املغذيات 

فإذا توقعنا، مثال، أن يكون استهالك اللحم .  ومواصلة الطلب على اللحم البقري املرتبط بأمناط االستهالك احلاليةاملتناولة
، فقد يصبح املعروض من احلبوب الغذائية البلدان حديثة العهد بالصناعةالبقري بني سكان البلدان النامية مماثال الستهالكه يف 

 .اصة بالنسبة إىل الفئات منخفضة الدخللالستهالك البشري حمدوداً، وخب
 

وسيلزم يف املستقبل إحداث تغيريات يف السياسات الزراعية تتيح للمنتجني فرصة للتكيف حبسب الطلبات اجلديدة،  
. اليةوتؤدي إىل زيادة الوعي ومتكني اتمعات احمللية من أن تعاجل معاجلة أفضل العواقب الصحية والبيئية ألمناط االستهالك احل
أما . وستلزم أيضاً اسرتاتيجيات متكاملة ترمي إىل زيادة جتاوب احلكومات مع دواعي القلق الصحية والبيئية للمجتمع احمللي
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مسألة الكيفية اليت ميكن هبا إدارة إمدادات العامل الغذائية على حنو حيقق متطلبات التعديالت اليت يقتضيها حجم السكان يف 
ألة جيب أن يدور حوهلا حوار مستمر من جا�ب أصحاب املصلحة املتعددين ستكون له عواقب النظام الغذائي هي مس

 . رئيسية فيما يتعلق بالسياسات الزراعية والبيئية، وكذلك فيما يتعلق بالتجارة العاملية يف األغذية
 

 النشاط البد�ي 
. البد�ي إلدامة الصحة البد�ية والعقليةال حتصل اآلن �سبة كبرية من سكان العامل على مقدار كافٍ من النشاط  

فاملدن . واالعتماد املفرط على املَركبات اآللية وعلى األشكال األخرى من األجهزة اليت توفر العمل له دور كبري يف هذا الصدد
 حدثت وكان معنى التغريات اليت. يف شتى أحناء العامل خصصت أماكن للمركبات ولكنها مل ختصص سوى حيز ضئيل للرتويح

. يف طبيعة العمل إ�فاق مزيد من الوقت يف التنقل إىل مكان العمل ومنه، مما حيد من الوقت املتاح لشراء وإعداد األغذية
 .وتساهم السيارات أيضاً يف تزايد املشاكل احلضرية، من قبيل اختناق حركة املرور وتلوث اهلواء

 
اكن العمل أكثر وعياً بالعواقب املمكنة للتدهور التدرجيي يف ومن الالزم أن يكون املخططون احلضريون وخمططو أم 

إذ ينبغي، . إ�فاق الطاقة املهنية، وينبغي تشجيعهم على وضع سياسات للنقل والرتويح تشجع النشاط البد�ي وتدعمه وحتميه
ة والستخدام الدراجات على سبيل املثال، أن يعطي التخطيط احلضري والنقل وتصميم املبا�ي أولوية لسالمة وعبور املشا

 .املأمون
 

 النظم الغذائية التقليدية 
وللتسويق العاملي، على وجه . من املألوف أن حتل ممارسات التسويق احلديثة حمل األمناط الغذائية احمللية أو العرقية 

ا ميكن أن تستفيد بعض وبينم. اخلصوص، تأثريات واسعة النطاق على كل من شهية املستهلكني للسلع وتصوراهتم بشأن قيمتها
النظم الغذائية التقليدية من تعديل مدروس، أظهرت البحوث أن كثرة منها حتمي الصحة، ومن الواضح أهنا قابلة لالستمرار 

 .ومن املمكن تعلُّم الكثري من هذه النظم. بيئياً
 

 التدابري االسرتاتيجية لتشجيع النظم الغذائية الصحية والنشاط البد�ي 6-4
الزم أن تكون اسرتاتيجيات تشجيع النظم الغذائية الصحية والنشاط البد�ي ا�عكاساً للحقائق احمللية والقطرية من ال 

وجيب أن تستند هذه االسرتاتيجيات إىل األدلة العلمية املتعلقة . وكذلك للمحددات العاملية للنظام الغذائي والنشاط البد�ي
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ومن املرجح أن . الغذائية وأمناط �شاطهم البد�ي تأثريات إجيابية أو سلبية على الصحةبالطرائق اليت تؤثر هبا أمناط �ظم الناس 
 .تتضمن االسرتاتيجيات، عملياً، بعض التدابري العملية التالية على األقل

 
 بذلك مراقبة النظم الغذائية اليت يتبعها الناس و�شاطهم البد�ي وعبء األمراض املرتبط 6-4-1

ام مراقبة لرصد النظم الغذائية والنشاط البد�ي واملشاكل الصحية املرتبطة بذلك لتمكني مجيع من الضروري وجود �ظ 
أصحاب املصلحة املعنيني من تتبع التقدم احملرز حنو بلوغ األهداف الصحية املرتبطة بالنظام الغذائي لكل بلد، ومن توجيه 

وجيب أن تكون البيا�ات . وتكثيف تلك التدابري وحتديد توقيتهاعملية اختيار التدابري الالزمة لتسريع إجناز هذه األهداف، 
الالزمة لتنفيذ سياسات فعالة حمددة حسب العمر واجلنس والفئة االجتماعية، وجيب أن تشري إىل تغري االجتاهات مبرور 

 .الوقت
 

6-4-2 تيارات مستنرية وأن يتخذوا تدابري فع الة متكني الناس من أن خيتاروا  اخ

م

إدراج معلومات عن �وعية الدهون وحمتوى امللح والسكريات وكثافة الطاقة يف الرسائل اإلعالمية املتعلقة بالتغذية ينبغي  
وحتسني الصحة، وكذلك، حسب االقتضاء، يف حتديد حمتوى األغذية على عبواهتا حبسب الفئات السكا�ية املختلفة ـ ومن 

ويتمثل اهلدف النهائي من اسرتاتيجيات . دى الواسع لوسائط اإلعالم احلديثةبينها الفئات السكا�ية احملرومة ـ من خالل امل
اإلعالم واالتصال يف ضمان توافر واختيار أغذية ذات �وعية أفضل، وإمكا�ية احلصول على فرصة ممارسة النشاط البد�ي، 

 .ووجود جمتمع عاملي أكثر استنارة
 

ن املعايري والتشريع 6-4-3  اتحتقيق أفضل استفادة 
جتري حالياً مراجعة لعمل هيئة الدستور الغذائي ـ وهي اهليئة احلكومية الدولية املعنية بوضع املعايري اليت تتفق من  

ومن املمكن زيادة تعزيز عمل اهليئة يف جمال التغذية وحتديد مكو�ات األغذية على عبواهتا . خالهلا الدول على معايري لألغذية
وينبغي أيضاً استكشاف إمكا�ية وضع دساتري للممارسات املتعلقة . املرتبطة بالنظام الغذائيحبيث يشمل اجلوا�ب الصحية 

 . بالدعاية عن األغذية
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 للجميع" النظام الغذائي الصحي"كفالة توافر مكو�ات  6-4-4
م وعمليات مع تزايد تفضيل املستهلكني للنظم الغذائية الصحية، سريغب املنتجون واملوردون يف توجيه منتجاهت 

وباستطاعة احلكومات أن تيسر على املستهلكني عملية ممارسة اختيارات . تسويقهم حنو االستجابة هلذا الطلب املتزايد
صحية بدرجة أكرب، وفقاً لألهداف املتعلقة جبرعة املغذيات اليت يستهلكها السكان واملبينة يف هذا التقرير، وذلك مثال عن 

وافر األغذية املصنعة بدرجة أقل واليت تقل فيها �سبة األمحاض الدهنية املتعدية، وتشجيع استخدام طريق الرتويج لزيادة ت
املستهلكني يف املنزل للزيوت النباتية وكفالة توافر إمدادات كافية وقابلة لالستمرار من األمساك والفواكه واخلضروات واجلوزيات 

 .يف األسواق احمللية
 

، ينبغي أن تُتاح للمستهلكني )أي يف املطاعم ومنافذ بيع الوجبات السريعة(يت تُعد خارج املنزل ويف حالة الوجبات ال 
فعلى سبيل املثال، ينبغي . بطريقة مبسطة معلومات عن �وعيتها التغذوية لكي تكون اختياراهتم اختيارات صحية بدرجة أكرب

لدهون أو الزيوت يف الوجبات اليت خيتاروهنا، بل أيضاً مما إذا أن يكون باستطاعة املستهلكني التحقق ليس فحسب من مقدار ا
 . كا�ت �سبة الدهون املشبعة أو األمحاض الدهنية املتعدية فيها مرتفعة

 
ن خالل مبادرات مشرتكة بني القطاعات 6-4-5 م  حتقيق النجاح 

م

تضم قطاعات كثرية وتشمل خمتلف يستدعي اتباع �ُهج لتشجيع النظم الغذائية الصحية وجود اسرتاتيجيات شاملة  
الفئات املوجودة داخل البلدان واملعنية بسياسات الغذاء والتغذية والزراعة والتعليم والنقل وغريها من السياسات ذات 

وينبغي أن تنطوي على إقامة حتالفات تشجع التنفيذ الفعال السرتاتيجيات قطرية وحملية من أجل النظم الغذائية . الصلة
وينبغي أن تشجع املبادرات املشرتكة بني القطاعات على إ�تاج كمية كافية من . التشجيع على ممارسة النشاط البد�يالصحية و

الفواكه واخلضروات واحلبوب الغذائية الكاملة وتوافر إمدادات حملية كافية منها بأسعار ميسورة بالنسبة جلميع شرائح السكان، 
 .وإتاحة الفرص بالنسبة لألفراد ملمارسة النشاط البد�ي مبستويات مناسبة. اموإتاحة فرص حصول اجلميع عليها با�تظ

 
ن اخلدمات الصحية ومن املهنيني الذين يقدموهنا 6-4-6  حتقيق أفضل استفادة 

النظام ) مبن فيهم األطباء واملمرضات وأطباء األسنان وخرباء التغذية(ينبغي أن يشمل تدريب مجيع املهنيني الصحيني  
كما ينبغي إدراج احملددات االجتماعية . ذائي والتغذية والنشاط البد�ي كمحددات رئيسية للصحة الطبية وصحة األسنانالغ
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واالقتصادية والثقافية والنفسية لالختيارات املتعلقة بالنظام الغذائي واملتعلقة بالنشاط البد�ي كعناصر ال تتجزأ من اإلجراءات 
 .ومثة حاجة ملحة إىل تطوير وتعزيز برامج التدريب القائمة لتنفيذ هذه التدابري بنجاح. املتخذة يف جمال الصحة العامة

 
 دعوة إىل العمل 6-5

يوجد اآلن كم دامغ كبري من األدلة على أن أمناط النظام الغذائي ومستوى النشاط البد�ي ميكن ال أن تؤثر على  
إذا كان فرد سيصاب بأمراض مزمنة من قبيل السرطان ومرض أوعية املستويات الصحية القائمة فحسب بل أن حتدد أيضاً ما 

البلدان حديثة وهذه األمراض املزمنة تظل األسباب الرئيسية للوفاة السابقة ألواهنا ولإلصابة بالعجز يف . القلب ومرض السكر
دان النامية يف هذا الصدد، وكذلك ومن الواضح تزايد اخلطر الذي تتعرض له البل.  ويف معظم البلدان الناميةالعهد بالصناعة

 .البلدان حديثة العهد بالصناعةالسكان األفقر يف 
 

ويف اتمعات واملناطق والبلدان اليت حدثت فيها عمليات تدخل متكاملة وواسعة النطاق حدث �قصان هائل يف  
ا بال داعٍ اليت حتدث يف جمتمعه ميكن إىل وحتققت جناحات حيثما أقر اجلمهور بأن حاالت الوفاة السابقة ألواهن. عوامل اخلطر

وقد حتقق ذلك بأقصى درجة من النجاح . حد كبري الوقاية منها وتسلَّح هو وممثلوه املد�يون مبا يلزم لتهيئة بيئات داعمة للصحة
ملدارس ويف عن طريق إقامة عالقة عمل بني اتمعات واحلكومات؛ ومن خالل تشريعات ومبادرات حملية متكينية تؤثر يف ا
 .أماكن العمل؛ ومن خالل إشراك رابطات املستهلكني؛ ومن خالل إشراك منتجي األغذية وصناعة جتهيز األغذية

 
ومثة حاجة إىل بيا�ات عن االجتاهات احلالية واملتغرية فيما يتعلق باستهالك األغذية يف البلدان النامية، مبا يشمل حبوثاً  

ومثة حاجة . ات الناس املتعلقة باألكل وبالنشاط البد�ي وبشأن ما ميكن عمله للتصدي لذلكعن األشياء اليت تؤثر يف سلوكي
أيضاً، بصورة مستمرة، إىل وضع اسرتاتيجيات لتغيري سلوك الناس حبيث يتجهون إىل اتباع �ظم غذائية وأساليب حياة صحية، 

 .ني املتغري هذامبا يشمل حبوثاً عن جا�يب العرض والطلب املتعلقني بسلوك املستهلك
 

واحلل يف . وبدون أي خطابة، هذا الوباء ميكن وقفه ـ وجيب أن تصدر املطالبة بعمل بشأن هذا الوباء عن املتأثرين به 
 .أيدينا
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. سيديل، جامعة أمسرتدام احلرة، أمسرتدام، هولندا؛ والدكتور ر. س. فيالدلفيا، بنسلفا�يا، الواليات املتحدة األمريكية؛ والربوفيسور ج

 .غذية يف جامعة شيلي، سا�تياغو، شيليوطب املناطق احلارة يف لندن، لندن، إجنلرتا، ومعهد الت يوايو، كلية الصحة العامة
 

ألني، جامعة . الدكتور ن: وأعربت املشاورة أيضاً عن شكرها ملؤلفي ورقات املعلومات األساسية اليت قُدمت للمشاورة وهم 
ا، الواليات بينت، املعهد القومي ملرض السكر وأمراض اهلضم والكلى، فينيكس، أريزو�. أوكسفورد، أوكسفورد، إجنلرتا؛ والدكتور ب

دار�تون ـ هيل، جامعة كولومبيا، �يويورك، . كاترسون، جامعة سيد�ي، سيد�ي، أسرتاليا؛ والدكتور إ. املتحدة األمريكية؛ والربوفيسور إ
ربوفيسور جيمز، فرقة العمل الدولية املعنية بالبدا�ة، لندن، إجنلرتا؛ وال. ت. ب. �يويورك، الواليات املتحدة األمريكية؛ والربوفيسور و

. كيه، جامعة أوكسفورد، أوكسفورد، إجنلرتا؛ والدكتور ج. ج. كاتان، جامعة واغنينغني، واغنينغني، هولندا؛ والدكتور ت. ب. م
لوهريا�تا، املعهد القومي للصحة العامة، هلسنكي، فنلندا؛ . ليندسرتومن، املعهد القومي للصحة العامة، هلسنكي، فنلندا؛ والدكتور أ

موينهان، جامعة �يوكاسل، �يوكاسل أبون ـ تاين، إجنلرتا؛ . مان، جامعة أوتاغو، دو�يدين، �يوزيلندا؛ والدكتور ب. سور جوالربوفي
برينتس، جملس . والدكتور أ سويسرا؛ الصحة العاملية، جنيف، منظمةبيرتسن، األمراض غري املعدية وحتسني الصحة، . إ. والدكتور ب
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ريدي، معهد عموم اهلند للعلوم الطبية، �يودهلي، . س. ة اإل�سان، كيمربيدج، إجنلرتا؛ والربوفيسور كالبحوث الطبية اخلاصة بتغذي
سيموبولوس، . ب. شيتزكني، املعاهد القومية للصحة، بيثاسيدا، مرييال�د، الواليات املتحدة األمركية؛ والدكتور أ. اهلند؛ والدكتور أ

سبنسر، جامعة أوكسفورد، . نطن، مقاطعة كولومبيا، الواليات املتحدة األمريكية؛ والسيدة إمركز علوم الوراثة، التغذية والصحة، واش
سوينربن، جامعة ديكني، . ستاين، جملس البحوث الطبية، تايغربرغ، جنوب أفريقيا؛ والربوفيسور ب. أوكسفورد، إجنلرتا؛ والدكتور ن

ترافيس، جامعة أوكسفورد، . عة أثاباكسا، أثاباسكا، ألربتا، كندا؛ والسيدة رمتبل، جام. ميلبورن، فيكتوريا، أسرتاليا؛ والربوفيسور ن
ويليت، كلية هارفارد . تيوميليهتو، املعهد القومي للصحة العامة، هلسنكي، فنلندا؛ والدكتور و. أوكسفورد، إجنلرتا؛ والدكتور ج

زمييت، املعهد الدويل ملرض السكر، كولفيلد، . ربوفيسور بللصحة العامة، بوسطن، ماساتشوسيتس، الواليات املتحدة األمريكية؛ وال
 .فيكتوريا، أسرتاليا

 
وأعربت املشاورة أيضاً عن امتناهنا للمسامهات القيمة اليت قدمها األفراد التالية أمساؤهم الذين أبدوا تعليقات على وثائق  

. يائية، الوكالة الدولية لبحوث السرطان، ليون، فر�سا؛ والسيد غالدكتورة فرا�كا بيا�كيين، وحدة الوقاية الكيم: املعلومات األساسية
براي، مركز بننغتون . أ. ؛ والربوفيسور غ إيطالياروما، األغذية والزراعة، منظمةبويدكر، مصلحة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، 

بروينسما، قسم الشؤون . ات املتحدة األمريكية؛ والسيد جللبحوث األحيائية الطبية، جامعة والية لويزيا�ا، باتون روج، لويزيا�ا، الوالي
كوهني، املعاهد القومية للصحة، بيثيسيدا، . ك. ؛ والدكتور ل إيطالياروما، األغذية والزراعة، منظمةاالقتصادية واالجتماعية، 

.  األغذية والتغذية، روما، إيطاليا؛ والدكتور غفريو ـ لوزي، املعهد القومي لبحوث. مرييال�د، الواليات املتحدة األمريكية؛ والربوفيسور أ
فرا�سيس، مستشفى فرميان، �يوكاسل ـ أبون ـ تاين، إجنلرتا؛ والدكتور غافورو�يسا، الس اهلندي للبحوث الطبية، �يودهلي، اهلند؛ 

كينغ، قسم إدارة . ية؛ والدكتور هـهاردويك، املعاهد القومية للصحة، بيثيسيدا، مرييال�د، الواليات املتحدة األمريك. والدكتور ك
كينغ، جامعة كاليفور�يا، ديفيز، كاليفور�يا، الواليات . والدكتور ج سويسرا؛ الصحة العاملية، جنيف، منظمةاألمراض غري املعدية، 

ليفيت، . س. وفيسور نكولو�يل، جامعة هاواي، ما�وا، هاواي، الواليات املتحدة األمريكية؛ والرب. ن. املتحدة األمريكية؛ والدكتور ل
ماكمايكل، . لينغسرتوم، جامعة غوتنربغ، غوتنربغ، السويد؛ والربوفيسور أ. جامعة كيب تاون، كيب تاون، جنوب أفريقيا؛ والدكتور ب

وية، �يويورك، موس، جلنة حتسني الصحة الفم. اجلامعة القومية األسرتالية، كا�ربا، إقليم العاصمة األسرتالية، أسرتاليا؛ والربوفيسور س
أوديا، كلية منزس لبحوث الصحة، أليس سربينغز، اإلقليم الشمايل، أسرتاليا؛ . �يويورك، الواليات املتحدة األمريكية؛ والربوفيسور ك

لدكتور بييتينني، املعهد القومي للصحة العامة، هلسنكي، فنلندا؛ وا. أومالني، جامعة كورك، كورك، آيرلندا؛ والدكتور ب. والربوفيسور د
. ريبويل، الوكالة الدولية لبحوث السرطان، ليون، فر�سا؛ والدكتور س. باولز، جامعة كيمربيدج، كيمربيدج، إجنلرتا؛ والدكتور إ. ج

راغ ـ غان، جامعة �يوكاسل، �يوكاسل ـ أبون ـ تاين، إجنلرتا؛ والسيد . روز�ر، مستشفى جامعة هاد�غ، هاد�غ، السويد؛ والربوفيسور أ
شيهام، كلية الطب . ؛ والربوفيسور أ إيطالياروما، األغذية والزراعة، منظمة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، مصلحةدهيدر، مشي. ج

تسوغا�ي، . تراسويل، جامعة سيد�ي، سيد�ي، �يوساوث ويلز، أسرتاليا؛ والدكتور س. جبامعة لندن، لندن، إجنلرتا؛ والربوفيسور س
للسرطان، باملنطقة الشرقية، سوكيجي، طوكيو، اليابان؛ والدكتور إيكا فيوري، معهد حبوث حتسني الصحة، معهد حبوث املركز القومي 
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. ووكر، معهد البحوث الطبية يف جنوب أفريقيا، جوها�سربغ، جنوب أفريقيا؛ والدكتور س. ب. ر. تامبريا، فنلندا؛ والدكتور أ
ياجنيك، مركز حبوث مستشفى كينغ إدوارد التذكاري، مومباي، اهلند؛ . والدكتور سواتا�ابي، جامعة طوكيو للزراعة، طوكيو، اليابان؛ 

 .يوساف، جامعة مكماسرت، هاميلتون، أو�تاريو، كندا. والدكتور س
 

ياك، املدير التنفيذي لشؤون . الدكتور د: وأعربت املشاورة عن شكرها لألفراد التالية أمساؤهم ملا قدموه من توجيه مستمر 
�ابارو، املدير التنفيذي لشؤون التنمية . والدكتور د سويسرا؛ الصحة العاملية، جنيف، منظمة غري املعدية والصحة العقلية، األمراض

 الشؤون مصلحةدي هاين، املدير العام املساعد، . والدكتور هـ سويسرا؛ الصحة العاملية، جنيف، منظمةاملستدامة والبيئات الصحية، 
كالغستون، مدير إدارة التغذية من أجل الصحة . أ. ؛ والدكتور ج إيطالياروما، األغذية والزراعة، منظمةة، االقتصادية واالجتماعي

 األغذية والزراعة، منظمةتو�تيسرتين، مدير قسم األغذية والتغذية، . والدكتور ك سويسرا؛ الصحة العاملية، جنيف، منظمةوالتنمية، 
 . إيطالياروما،

 
روبرتسون ملا قدمته من مسامهة قيمة يف التحضري لالجتماع وإدارته، . تقديرها اخلاص للسيدة بوأعربت املشاورة عن  
موترو، . �ا�سي، وللسيدة ت. إمربياالوي، وللسيدة س. راو ملا قدمتاه من مساعدة حتريرية، وللسيدة ر. هادن وللسيدة أ. وللسيدة أ
مينن، ملا قدمته كل منهن من مساعدة يف مراجعة . ان ـ روهريك، وللسيدة سراي. ما�وس، وللسيدة أ. بورن، وللسيدة أ. وللسيدة ر

 .املخطوط وطباعته ووضع اللمسات األخرية فيه
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 مرفق
ملخص قوة األدلة املتعلقة بالبدا�ة، والنوع الثا�ي من مرض السكر، ومرض أوعية القلب، والسرطان، ومرض األسنان، وهشاشة 

 )أ ( العظام 
 

 البدا�ة 
ع الثا�ي من مرض النو

 مرض األسنان السرطان مرض أوعية القلب السكر
هشاشة 
 العظام

       الطاقة والدهون
تناول جرعة عالية من األغذية عالية 

 الطاقة

C ↑      

 ↑ P  األمحاض الدهنية املشبعة
C ↑ ب    

    ↑ C   األمحاض الدهنية املتعدية
    ↑ P   الكوليسرتول الغذائي

    ↑ C   املرييسيت والنخيلياحلمض 
    ↓ C   حامض اللينوليك

 و EPA(األمساك وزيوت األمساك 
DHA( 

  C ↓    

    ↓ P   اإليستوروالت واإليستا�والت النباتية
    ↓ P   حامض اللينوليك األرغو�ي

    ↓ P   حامض األوليك
    P-NR   حامض السترييك

    ↓ P   )غري اململحة(اجلوزيات 
       

       املواد الكربوهيدراتية
تناول جرعة عالية من املواد السكرية 

األلياف (املتعددة غري النشوية 
 )الغذائية

C ↓ P ↓ P ↓    

عدد املرات (السكريات احلرة 
 )واملقدار

    C ↑ ج  

  ج ↓ P     اللبان اخلايل من السكر
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 البدا�ة 
ع الثا�ي من مرض النو

 مرض األسنان السرطان مرض أوعية القلب السكر
هشاشة 
 العظام

  C-NR      دالنشا 
    ↓ P   لةاحلبوب الغذائية الكام

       
       الفيتامينات

  هـ ↑ C     �قص فيتامني ج
 ز ↓ C و ↓ C     فيتامني د

    C-NR   مكمالت فيتامني هـ

    ↓ P   الفوالت

       

       األمالح املعد�ية

    ↑ C   تناول جرعة عالية من الصوديوم

  ح ↑ P    األغذية احملفوظة بامللح وامللح

    ↓ C   لبوتاسيوما

 ز ↓ C      الكالسيوم
 ج ↓ C     الفلوريد املوضعي

 ز P-NRج ↓ C     الفلوريد النظمي
 و ↑ C     فرط الفلوريد

 و ↑ P     فرط الكالسيوم يف الدم

       

       اللحوم واألمساك

  ط ↑ P    اللحوم احملفوظة

  ي ↑ C    األمساك اململحة بالطريقة الصينية

       

) مبا فيها أ�واع التوت(الفواكه 
 واخلضروات

      

) مبا فيها أ�واع التوت(الفواكه 
 واخلضروات

C ↓ كP ↓ كC ↑ 
P ↓ ل  

 ج P-NR     الفواكه الطازجة الكاملة
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 البدا�ة 
ع الثا�ي من مرض النو

 مرض األسنان السرطان مرض أوعية القلب السكر
هشاشة 
 العظام

       

       املشروبات غري الكحولية

املشروبات اخلفيفة احملالة بالسكريات 
 كهةوعصائر الفا

P ↑    P ↑ م 

شديدة ) واألغذية(املشروبات 
 )حرارياً(السخو�ة 

   P ↑ ن  

    ↑ P   النب املغلي غري املرشح

       

       املشروبات الكحولية

ز ↑ C ع ↑ Cس ↑ C   تناول جرعة عالية من الكحوليات
تناول جرعة منخفضة إىل معتدلة من 

 الكحوليات
  C ↓ ف   

       

       مواد أخرى حتملها األغذية

  ص ↑ C    األفالتوكسينات

       

       الوزن والنشاط البد�ي

     ↑ C  البدا�ة اجلوفية

 ↑ C ↑ C  الوزن الزائد والبدا�ة
C ↑ ق  

اخنفاض الوزن طوعاً لدى زائدي الوزن 
 والبد�اء

 C ↓     

ز ↓ C      وزن اجلسم املنخفض
 ↓ C ↓ C ↓ C د�ي املنتظمالنشاط الب

C ↓ ط C ↓ ز
    P ↓ت    

أسلوب احلياة /ا�عدام النشاط البد�ي
 املتسم بقلة احلركة

C ↑ C ↑     

       

       العوامل األخرى
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 البدا�ة 
ع الثا�ي من مرض النو

 مرض األسنان السرطان مرض أوعية القلب السكر
هشاشة 
 العظام

      ↓ P الرضاعة الثديية احلصرية

     ↑ C  مرض السكر النفاسي

     ↑ P  تأخر النمو داخل الرحم

عدم وجود لوحية /جودة �ظافة الفم
 )بالك(على األسنان 

    C ↓ هـ 

 ج ↓ P     اجلنب اجلامد 

       

       املتغريات البيئية

البيئات املنزلية واملدرسية الداعمة 
الختيارات غذائية صحية 

 لألطفال

P ↓      

فرط تسويق األغذية كثيفة الطاقة، 
 ومنافذ بيع الوجبات السريعة

P ↑      

 ف االجتماعية الظرو
 واالقتصادية املعاكسة 

P ↑      

C ↑ :   خطر متزايد دامغ؛C ↓ :   خطر متناقص دامغ؛C-NR :  دليل دامغ على عدم وجود عالقة؛ P ↑ : خطر متزايد حمتمل؛P ↓  : خطر متناقص حمتمل؛
P-NR :  دليل حمتمل على عدم وجود عالقة؛EPA : حامضeicosapentaenoic ؛DHA : حامضdocosahexaenoic ؛NSP : مركبات سكرية متعددة

 .غري �شوية
  ).P( واحملتملة  ) C( ال يرد يف هذا اجلدول املوجز سوى األدلة الدامغة )  أ ( 
 .يرد تلخيص أيضاً لألدلة فيما يتعلق بأمحاض مشبعة حمددة خمتارة، ا�ظر احلمض املرييسيت واحلمض النخيلي)  ب(
 .خنر األسنان)   ج(

 .وتستبعد الكعك والبسكويت والوجبات اخلفيفة املضاف إليها سكر.   تشمل  األغذية النشوية املطهوة والنيئة، مثل األرز والبطاطس واخلبز)د( 
 .مرض دواعم األسنان) هـ(

 .عيوب تكوين طبقة املينا)  و ( 
 . سنة60 و 50لرجال والنساء الذين تتجاوز أعمارهم ما يرتاوح بني لدى السكان الذين ترتفع بينهم �سبة اإلصابة بالكسور فقط؛ وينطبق على ا)  ز ( 
 .سرطان املعدة)   ح(

 .سرطان القولون الشرجي)  ط( 
 .سرطان البلعوم األ�في)   ي(
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 .استناداً إىل مسامهات الفواكه واخلضروات يف املركبات السكرية املتعددة غري النشوية)  ك(
 .املعدة والقولون الشرجيسرطان جتويف الفم واملريء و)   ل(

 .تآكل األسنان)  م ( 
 .سرطان جتويف الفم والبلعوم واملريء)  ن( 
 .السكتة الدماغية)  س(

 .سرطان جتويف الفم والبلعوم واحلنجرة واملريء والكبد والثدي)  ع( 
 .مرض الشريان التاجي)  ف(
 .سرطان الكبد)  ص(
 .، وبطا�ة الرحم، والكلى)لدى النساء الالئي بلغن مرحلة ا�قطاع الطمث(ي سرطان املريء، والقولون الشرجي، والثد)  ق(

 .سرطان الثدي)  ر( 
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