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من  سالالت  وظهور  الحيوية،  للمضادات  البشر  استخدام  إساءة  مع 
العودة إلى  الضروري  الحيوية، أصبح من  للمضادات  األمراض مقاومة 

المنتجات الطبيعية األكثر أمانًا

سؤال في الصحة

بدائل السكر غير مضّرة... وفوائدها محدودة
في مراجعة بحثية لبدائل السّكر الصناعية والطبيعية، التي 
نشرت في الدورية الطّبية البريطانية، لم يتوصل الباحثون 

ة قوية على أنها تعود على الجسم بفوائد صحية كثيرة، 
ّ
ألدل

ولكنها غير مضّرة.
وأجريت الدراسة بطلب من منظمة الصحة العاملية لتطوير 
إرشادات الستخدام بدائل السكر، وقال يورج مياربول كبير 
الباحثني ومدير معهد األدلة الطّبية بجامعة فرايبورج في 

أملانيا: »لألسف ال توجد بيانات كافية للتقييم الكامل للفوائد 
واألضرار، وذلك ألن معظم الدراسات إما صغيرة أو مختصرة، 

ونحتاج إلى املزيد من األبحاث«. وجمع مياربول وزمالؤه 
األبحاث التي تناولت تأثير بدائل السّكر على نواح صحية 

مهمة، كالوزن ومستويات السكر في الدم، واستقروا في نهاية 
املطاف على 56 دراسة بينها 35 تجربة سريرية، وأظهرت 

 
ً
بعض الدراسات الصغيرة أن بدائل السكر قد تحّسن قليال
مؤشر كتلة الجسم، وأشارت دراستان إلى حدوث تحسن 
طفيف للغاية في سكر الدم. وقال الدكتور عزيز الخطيب، 

طبيب القلب في مركز ديترويت الطبي بمستشفى هاربر في 
ميشيجان: »بالنسبة ملعظم الناس ربما ال توجد أي فوائد 

صحية لبدائل السكر، لكنها قد تكون مفيدة ملن يستهلكون 
كميات مفرطة من السكريات، وخاصة املشروبات املحالة 
بالسكر«، وأشار إلى أن »إحدى االستراتيجيات األفضل 

لخسارة الوزن هي اإلكثار من شرب املاء«.

أنس - 38 سنة
هـــــنـــــاك بــــعــــض وصــــــفــــــات الــــطــــعــــام 
بمنتجات  اللحم  فيها  يخلط  التي 
الحليب، وعلمت أن الغذاء املحتوي 
بــعــدم تناوله  الــحــديــد ينصح  عــلــى 
الكالسيوم،  مع أغذية تحتوي على 
فما مــدى صحة ذلــك؟ وكيف يمكن 

التغلب على هذه املشكلة؟

الصديق الكريم أنس
إن تــنــاول الــكــمــيــة املــوصــى بــهــا من 
للغاية حــتــى تحافظ  مــهــم  الــحــديــد 
عــلــى صــحــتــك. وهـــنـــاك نـــوعـــان من 
األطــعــمــة  ــل  ــداخــ بــ األول:  الــــحــــديــــد، 
ــوع ال يــتــم  ــ ــنــ ــ ــ ــة، وهـــــــــذا ال ــيــ ــاتــ ــبــ ــنــ الــ
امـــتـــصـــاصـــه بـــســـهـــولـــة، وبـــالـــتـــالـــي 
أما  مــحــدودة.  الجسد منه  استفادة 
الــنــوع الــثــانــي، فهو املــوجــود داخــل 
النوع يمتصه جسم  اللحوم، وهــذا 
اإلنــســان بــكــفــاءة عــالــيــة، ويشبع به 
احــتــيــاجــه إلـــى الــحــديــد، لــهــذا يجب 
الــحــرص على إدخـــال هــذه األطعمة 
فـــي وجــبــاتــك يــومــيــا. وهـــنـــاك مـــواد 
الجسد على  قــدرة  ل من 

ّ
تقل غذائية 

به  اختلطت  إذا  الحديد  امتصاص 
في نفس الوجبة، لذا يفضل تناولها 
بعد وجبة اللحوم بساعتني حتى ال 

تؤثر على امتصاص الحديد.
ــة الــــتــــي تـــقـــلـــل امـــتـــصـــاص  ــمــ ــعــ األطــ
ــد تـــشـــمـــل املـــنـــتـــجـــات الـــتـــي  ــديــ ــحــ الــ
تحتوي على الكالسيوم مثل األلبان 
ــبــــوب الـــكـــامـــلـــة،  ومـــنـــتـــجـــاتـــه، والــــحــ
والـــشـــاي والــقــهــوة.  وهــنــاك أطعمة 
تــزيــد مـــن امــتــصــاص الــحــديــد مثل 
فيتامني سي املوجود في البرتقال، 
الــلــيــمــون، الــيــوســفــي، الــخــضــروات 
الورقية ذات اللون الداكن والفراولة. 
ويـــــمـــــكـــــن عـــــصـــــر الـــــلـــــيـــــمـــــون عـــلـــى 
ــتـــزيـــد مــن  ــة لـ ــيــ الــــخــــضــــروات الــــورقــ
اللحوم  وخلط  الحديد،  امتصاص 
بــالــخــضــروات يــزيــد مــن امتصاص 
الحديد الذي يوجد بالخضار، كما 
أن األطعمة الغنية بفيتامني أ، مثل 
الجزر، البطاطا، السبانخ والبرتقال 

تزيد من امتصاص الحديد أيضا.
د. غادة فودة
اختصاصية التغذية العالجية

معلومة تهمك

ألسئلتكم:
health@alaraby.co.uk

أفضل المضادات 
الحيوية الطبيعية

بدائل لتجنب سالالت األمراض المقاومة

شيماء يوسف

ال شك أن املضادات الحيوية من 
ا من  عجائب الطب الحديث، بدء
الــبــنــســلــني عــــام 1928؛  اكــتــشــاف 
ومنذ عام 1940 انتشرت املضادات الحيوية 
بشكل كبير عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، مــا دفــع 
ــــى نـــســـيـــان املــــضــــادات  األطــــبــــاء والــــنــــاس إلـ
الــحــيــويــة الــطــبــيــعــيــة واالبـــتـــعـــاد عــنــهــا في 
ة  الـــــعـــــدوى.  وأدى اإلفــــــــراط وإســــــاء عـــــالج 
استخدام املضادات الحيوية إلى العديد من 
من  معها،  التعامل  يصعب  التي  املشكالت 
أهمها ظهور سالالت من البكتيريا املقاومة 
لــلــمــضــادات الــحــيــويــة، والــتــي ال تستجيب 
ــي الـــتـــي تــســمــى »الــبــكــتــيــريــا  ــلـــعـــالج، وهـــ لـ
البكتيريا  قــتــل  ــلــــدواء«؛ وكـــذلـــك  لــ املــقــاومــة 
الــطــبــيــعــة الــنــافــعــة فـــي األمـــعـــاء خـــاصـــة، ما 
ينتج عنه اضطرابات في األمعاء والجسم 
عامة، ويكون ضررها أكبر بكثير من مجرد 

اضطراب في األمعاء. 
لــــذلــــك يــــجــــدر الـــتـــأكـــيـــد مــــــــرارا وتـــــكـــــرارا أن 
املضادات الحيوية يجب استخدامها تحت 
في  فــقــط  وأنــهــا تستخدم  الطبيب  إشــــراف 
الــحــاالت الــتــي تــهــدد الــحــيــاة. أمـــا بالنسبة 
لـــلـــعـــدوى الـــعـــاديـــة الـــتـــي ال تـــهـــدد الــحــيــاة، 
مــثــل الــبــرد ومــضــاعــفــات الــرشــح والــعــدوى 
ــتـــي تــصــيــب الـــجـــلـــد والـــجـــيـــوب األنـــفـــيـــة،  الـ
القوية  الــبــدائــل  بــعــض  تــوفــر  الطبيعة  فـــإن 
والفعالة والتي تعد مضادات حيوية آمنة، 

ومنها:
1- الفلفل الــحــار: مــن الــتــوابــل الــقــويــة التي 
لــخــصــائــصــه  ــنـــني  ــسـ الـ ــدمـــت آلالف  ــتـــخـ اسـ
العالجية القوية، وتأثيره املضاد للعدوى، 
ــيـــوي تــــم إثــبــاتــه  ــه كـــمـــضـــاد حـ ــتـــخـــدامـ واسـ
عــلــمــيــا، خــاصــة فــي عـــالج الــتــهــابــات الــفــرج 
أنه  الشائعة، حيث وجــدت دراســة  املهبلية 
مضاد للفطريات والبكتيريا املسببة لهذه 
الحالة. لكن يجب تخفيفه مع زيت الزيتون، 
ألن زيت الفلفل له تأثير حارق عند مالمسته 
املنزلي  لالستخدام  أنه يصلح  كما  للجلد، 
للقضاء على البكتيريا التي تصيب الحلق.

ــل مـــضـــاد  ــــوم أفــــضــ ــثـ ــ 2- الـــــثـــــوم: يـــعـــتـــبـــر الـ
ــتـــخـــدام  ــعـــي، ويـــصـــلـــح لـــالسـ ــيـ ــبـ حــــيــــوي طـ
ــلــــى قــتــل  الـــــداخـــــلـــــي، المــــتــــالكــــه الــــــقــــــدرة عــ
ــات  ــيــــروســ ــفــ ــتـــيـــريـــا والــــفــــطــــريــــات والــ ــبـــكـ الـ
بــــالــــبــــكــــتــــيــــريــــا  الـــــــــضـــــــــرر  إلـــــــــحـــــــــاق  دون 
األمــعــاء. فــي  املـــوجـــودة  الــنــافــعــة  الطبيعية 

ومـــن خــصــائــصــه: - يــحــتــوي عــلــى مكونات 
كــيــمــيــائــيــة نــبــاتــيــة، بــاإلضــافــة إلـــى عنصر 
الكبريت، والذي يقوم باالرتباط بالعناصر 
الرصاص والكادميوم  السامة مثل  الثقيلة 

استعدادا إلخراجها من الجسم.
األمعاء  النافعة في  البكتيريا  نمو  - يحفز 

عن طريق عمله كبروبيوتيك.
- يعمل كــمــضــاد لــألكــســدة قـــوي، ويــحــارب 
 )DNA( الـــــــنـــــــووي  الــــحــــمــــض  تــــلــــف  ضــــــد 

وتدميره.
- يــحــمــي ضــد الــتــلــف الــنــاتــج عــن الــتــعــرض 

لإلشعاعات املختلفة وأشعة الشمس.
- يحارب ضد الديدان والطفيليات.

- له فوائد عديدة في الهضم.
- غــنــي بــالــعــديــد مـــن املــــــواد الـــغـــذائـــيـــة، إذ 
 ،)B3,B2,C,B1( فيتامينات  عــلــى  يــحــتــوي 
ــوم، والــــحــــديــــد،  ــيــ ــســ ــالــ ــكــ ــثــــل الــ ومــــــعــــــادن مــ
وحمض الفوليك، واملغنيسيوم، واملنغنيز، 
والسيلينيوم،  والــبــوتــاســيــوم،  والــفــســفــور، 
كيميائية  مــواد  على  كما يحتوي  والــزنــك، 
ــاروتــــني،  ــيـــســـني، وبـــيـــتـــا كــ نـــبـــاتـــيـــة، مـــثـــل الـ
الكافيني،  وحــمــض  سيتوستيرول،  وبيتا 

والروتني، وستغماستيرول، وصابونني.

ويعتبر األليسني املوجود في الثوم مكونا 
بكتيريا  وفــعــاال كمضاد حيوي ضــد  قويا 
)MRSA(، والـــتـــي تــعــد مـــن أشــهــر أنـــواع  إلـــــــــ

البكتيريا املقاومة للمضادات الحيوية.
ــة الــشــائــعــة  ــيـ ــزلـ ــنـ ومــــــن االســــتــــخــــدامــــات املـ
اســتــخــدام مــنــقــوع الــثــوم فــي زيـــت الــزيــتــون 
ــة  ــيـ ــارجـ ــخـ الـ ــات  ــ ــابـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ وااللـ األذن  لــــعــــالج 
األخـــــرى، عـــن طــريــق هـــرس فـــص واحــــد من 
الثوم ونقعه في ملعقة أو ملعقتني من زيت 
الزيتون البكر، ويترك ملدة 30 دقيقة، وتتم 
قليال عن طريق وضعه في  الخليط  تدفئة 
ماء دافــئ مع تجنب تسخينه على درجات 
حرارة عالية، والتي قد تسبب فقدان الفوائد 
من  قطرات  عــدة  استخدام  ويتم  الطبيعية. 
هذا املزيج الدافئ في كل أذن للتخلص من 

االلتهاب والعدوى البكتيرية.
3- الــعــســل: الــعــســل مــضــاد حــيــوي فــعــال ذو 
فـــوائـــد عــظــيــمــة، كــمــا يــعــتــبــر عــســل مــانــوكــا 
أفضل أنواع العسل، والذي يمتلك خصائص 
ــلــــعــــدوى. وقـــــد أثـــبـــتـــت الـــتـــجـــارب  ــادة لــ مــــضــ
السريرية أن عسل مانوكا فعال ضد أكثر من 

250 ساللة من البكتيريا، ومنها:
- الــبــكــتــيــريــا املــــكــــورة الــذهــبــيــة الــعــنــقــوديــة 

املقاومة للميثيسيلني.
- الــبــكــتــيــريــا املــــكــــورة الــذهــبــيــة الــعــنــقــوديــة 

الحساسة للمثيسيلني.
ــة املــــقــــاومــــة  ــويــ ــعــ ــورة املــ ــ ــكــ ــ ــيـــريـــا املــ ــتـ ــبـــكـ - الـ

للفانكوميسني.
- H.pylori املسببة لقرحة املعدة.

وفي عام 2017 اعتمدت منظمة الغذاء والدواء 
الــجــروح،  الــعــاملــيــة عــســل املــانــوكــا لتضميد 
ويــتــم اســتــخــدامــه لــعــالج عـــدوى الــجــلــد، كما 
الــتــجــاويــف التي  أثــبــت فــعــالــيــتــه فــي تقليل 

تسببها البكتيريا في األسنان.
4- الزنجبيل: أثبتت الدراسات أن الزنجبيل 

الطازج يعتبر مضادا حيويا ضد مسببات 
األمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء، مثل 
الساملونيال، واللستيريا، والكامبيلوباكتر. 
ــدة،  ــعـ ــتــــاج حـــمـــض املـ ــد مــــن إنــ ــزيـ ــه يـ ــ كـــمـــا أنـ
وبــالــتــالــي يــســاعــد فـــي الــتــخــفــيــف مـــن عسر 

الهضم.
الكركم: يستخدم في الطهي على نطاق   -5
واسع، وقد أثبتت األبحاث أن مادة الكركمني 
لها خصائص فعالة  الكركم  فــي  املــوجــودة 
مضادة لجرثومة املعدة الحلزونية املسببة 
لقرحة املعدة، حيث يقوم الكركمني بإصالح 

أي تلف معدي نتج عن هذه العدوى.
كما أنــه فــعــال فــي عــالج األعــــراض الناتجة 

عن الحساسية األنفية والحمى.
وجــــدت  الــــزيــــتــــون:  أوراق  مــســتــخــلــص   -3
الــــدراســــات الــتــي أجـــريـــت عــلــى مستخلص 
خــصــائــص  يـــمـــتـــلـــك  أنــــــه  الــــزيــــتــــون  أوراق 
شفائية ضد املالريا، كما أثبتت قدرته على 
خــفــض الــــحــــرارة، وتــخــفــيــف الــحــمــى خــالل 
القرن  الــشــديــدة. وخــالل  الصحية  الوعكات 
 oleuropein الزمن تم عــزل مــادة األخير من 
لها  والتي يرجع  الزيتون،  من ورق شجرة 
الفضل في خصائص هذه الشجرة املقاومة 
حمض  أن  الــدراســات  أثبتت  لألمراض.كما 
 ،oleuropeinاأليلونيك، وهو أحد مكونات الـ
يعتبر مضادا حيويا طبيعيا واسع الطيف 

ضد البكتيريا، والفطريات والفيروسات.

فــــــروت  ــــب  ــريـ ــ ــجـ ــ الـ بــــــــــذور  ــلـــص  ــتـــخـ مـــسـ  -7
)الــكــرفــوت(: ثبتت دراســــة أن قــطــرة مــركــزة 
مـــن مــســتــخــلــص بـــــذور الـــجـــريـــب فـــــروت تم 
اختبارها كمضاد لعدد من أنواع البكتيريا 
مــوجــبــة وســالــبــة الـــجـــرام، وقـــد تــم اعــتــمــاده 
كــمــضــاد حــيــوي مــوضــعــي، خــصــوصــا في 

مكافحة الثآليل.
واســع  بشكل  تستخدم  القنفذية:  النبتة   -8
علمية  الــعــدوى، وخضعت ألبحاث  ملحاربة 
ــع، وتــســتــخــدم فــي محاربة  عــلــى نــطــاق واســ
الــعــدوى املسببة ألعـــراض الــبــرد، والــعــدوى 
كما  العلوي.  التنفسي  الجهاز  التي تصيب 
تستخدم ضد أنواع أخرى من العدوى، مثل 
الـــرشـــح، وعـــــدوى مــجــرى الـــبـــول، والـــعـــدوى 
ــتـــي تـــحـــدث بــســبــب الـــفـــطـــريـــات،  املــهــبــلــيــة الـ
التي  البكتيرية  العدوى  الــدم، وهــي  وتسمم 
تصيب الدم، والتهاب اللوزتني وأمراض اللثة.

أكثر  )oregano oil(: هناك  األرغـــان  زيــت   -9
مــن 40 نوعا مختلفا مــن األوريــغــانــو، لكن 
األفـــضـــل واألقــــــوى كــتــأثــيــر عــالجــي مــضــاد 

للعدوى هو األرغان البري، ويستخدم في:
- عالج فطريات القدم واألظافر: ضع مقدار 
األوريغانو في كمية  زيــت  ملعقة طعام من 
قليلة من املاء وانقع قدميك فيها، كما يمكن 
األوريغانو بوضع قطرة منه  تخفيف زيت 
فـــي مــلــعــقــة كــبــيــرة مـــن زيــــت الـــزيـــتـــون، وقــم 
بدهن الخليط مباشرة على األظافر والجلد.

ــــالج الــطــفــيــلــيــات وااللــــتــــهــــابــــات: خــفــف  - عـ
الزيت، كما تم التوضيح في السابق، وضع 
دقائق  لعدة  واتــركــه  لسانك،  الخليط تحت 
قليلة ثــم تخلص مــنــه، وكـــرر هــذه العملية 

على األقل 4 مرات يوميا.
ــع قـــطـــرات  ــ ــيــــوب األنــــفــــيــــة: ضـ - عــــــالج الــــجــ
قليلة مــن زيــت األرغــــان فــي مــاء مغلي وقم 

باستنشاق البخار.

اإلفراط في المضادات 
الحيوية يقتل بكتيريا 

األمعاء النافعة
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