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يعد البروتين، إلى جانب الكربوهيدرات والدهون، أحد العناصر الغذائية 
الثالثة التي تزود أجسامنا بالطاقة، فكيف توفر لطفلك البروتينات الالزمة 

لجسمه؟

سؤال في الصحة

دواء جديد من فايزر لعالج كوفيد-19
أعلنت شركة فايزر أن االختبارات السريرية التي أجريت 

ألول حّبة من نوعها أنتجتها الشركة ملعالجة مرضى 
كوفيد-19 تظهر أنها عالية الفعالية.

 »PAXLOVID - ونجح الدواء الذي أطلق عليه »باكسلوفيد
في خفض خطر نقل املرضى إلى املستشفيات، أو وفاة 

العديد من البالغني املصابني بكوفيد واألكثر عرضة لخطر 
اإلصابة باملرض الشديد، وفق النتائج السريرية.

وقالت الشركة إنها تعتزم تقديم هذه النتائج »في أقرب 
وقت ممكن« إلى إدارة األغذية واألدوية، للحصول على إذن 

الستخدام الدواء بشكل طارئ.
وتعمل األدوية املضادة للفيروسات عن طريق تقليل قدرة 
الفيروس على التكاثر، وبالتالي إبطاء املرض، وتمثل هذه 

العالجات مكمال للقاحات للحماية من كوفيد-19.
وتستند النتائج األولية إلى تجارب سريرية أجريت على 

أكثر من 1200 من البالغني، أصيبوا بكوفيد-19 وكانوا 
عرضة لخطر اإلصابة بحالة شديدة من املرض، وبعد أيام 
من ظهور األعراض، أعطي البعض حبوب فايزر والبعض 
اآلخر دواء وهميا على مدى خمسة أيام، مرة كل 12 ساعة.

وأوضحت فايزر في بيانها »أظهر التحليل األولي 
انخفاضا بنسبة 89 % في اإلصابة الحادة باملرض أو 

الوفاة، مقارنة بالدواء الوهمي، لدى املرضى؛ وفي املجموع، 
توفي عشرة أشخاص من بني املرضى الذين تلقوا العالج 

الوهمي مقارنة بصفر وفيات بني املجموعة التي تلقت 
العالج«.

أعاني من ارتفاع ضغط الدم وآخذ له 
لعالج  مــن دواء  أكثر  عالجًا وجــربــت 
الضغط ولكن في كل مرة يرتفع وغير 
مستقر وأنتقل لعالج آخر، واآلن بعد 
أكثر من كشف استمررت على داوء 
واحد لكني ما زلت أشعر بأن الضغط 
عـــــاٍل ويـــوجـــد وجــــع فـــي الــعــيــنــن مع 

اإلحساس بتعب في الجسد.

االبن العزيز؛
ألف ال بأس عليك..

1. املعاناة من ارتفاع ضغط الدم 
فـــي هـــذه الــســن املــبــكــرة تستلزم 
ــاد األســـــبـــــاب الـــثـــانـــويـــة  ــعـ ــبـ ــتـ اسـ
الرتفاع ضغط الــدم مثل أمراض 
والغدد  الدموية  واألوعية  الكلى 

الصماء وغيرها.
2. ال يمكن الحكم وتغيير أدوية 
الضغط بعد فترة زمنية قصيرة، 
ــادة  ــ ــــضـ املـ األدويـــــــــــــة  ــعــــض  بــ ألن 
الرتفاع ضغط الــدم ال تصل إلى 
ــقـــرار واملـــســـتـــوى الـــدوائـــي  ــتـ االسـ
املنشود وانتظام الضغط إال بعد 

مرور عدة أسابيع.
3. كــيــف تـــقـــوم بــقــيــاس الــضــغــط 
لــتــحــكــم عــلــى ارتـــفـــاعـــه؟ يــجــب أن 
من  الــعــديــد  بعد  الضغط  تقيس 
ــادة  ــ املـــحـــاذيـــر والــتــعــلــيــمــات وإعـ
القياس أكثر من مرة فال يصلح 
بعض  أو  الصيدلية  قياس  مثال 
أنــــــــــواع األجــــــهــــــزة الـــديـــجـــيـــتـــال، 
كـــمـــا ال يــصــلــح قـــيـــاس الــضــغــط 
واقــفــا أو بعد أكــل أو بعد القيام 
انـــفـــعـــال أو شــعــور  أو  بــمــجــهــود 
بــاأللــم وال مــن فـــوق املــالبــس وال 
مـــن غــيــر املــتــخــصــصــني وخــالفــه 
مــــن األخــــطــــاء الـــشـــائـــعـــة لــقــيــاس 

الضغط..
ــا صــديــقــي  ــ ــك يـ ــ لـ 4. نــصــيــحــتــي 
العزيز هي الذهاب الختصاصي 
قــــلــــب وأوعـــــــيـــــــة دمــــــويــــــة وعـــمـــل 
الالزمة،  والتحاليل  الفحوصات 
الخاصة  بالتعليمات  وااللـــتـــزام 
مــن حيث األكــل والــشــرب والــوزن 

والعالج.
الصحة  بــــدوام  لــك  تمنياتي  مــع 

والعافية.
د. محمد نجيب عبد اهلل
استشاري األمراض الباطنة

معلومة تهمك

ألسئلتكم:
health@alaraby.co.uk

األغذية 
عالية البروتين

نصائح لتقدم لطفلك ما يحتاجه من البروتين
سائر بصمة جي

لــلــبــروتــيــنــات الــعــديــد مـــن الـــوظـــائـــف املــهــمــة 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك تـــوفـــيـــر بــنــيــة لــجــمــيــع خــاليــا 
ونــاقــالت  كأنزيمات  وتعمل  اإلنــســان،  جسم 
وهرمونات، واألحماض األمينية هي لبنات 
بناء البروتني. للتبسيط: إذا كانت األحماض 
البروتينات  األمينية األحــرف األبجدية، فإن 

هي الكلمات التي تشكلها.
هناك 20 نوعًا من األحماض األمينية، تسعة 
مــنــهــا ضــــروريــــة، وهــــذا يــعــنــي أن الــجــســم ال 
يستطيع إنتاجها بمفرده وإنما يأخذها عن 

طريق الغذاء.
األهــالــي مع أطفالهم  الكثير من  وقــد يعاني 
ــنــــات، لـــذلـــك  ــيــ ــبــــروتــ لــجــعــلــهــم يــــتــــنــــاولــــون الــ
سنوضح الكميات التي على األطفال تناولها 

بشكل يومي، وكيفية تقديمها لهم.

حاجة األطفال اليومية من البروتينات
 صـــعـــب اإلرضـــــــاء، 

ً
ســــــواء كـــنـــت تـــربـــي طـــفـــال

نــبــاتــيــا، أو ال يحب  أو يتبع نــظــامــا غــذائــيــا 
مــن حصوله  للتأكد  طــرائــق  فهناك  الــلــحــوم، 
للنمو والتغذية  البروتني  على ما يكفي من 
حسب  البروتني  متطلبات  وتختلف  املثلى. 
البدني؛  النشاط  ومستوى  والجنس  العمر 
فــإلــيــك مــرجــعــًا ســريــعــًا حـــول كمية الــبــروتــني 

التي يحتاج إليها طفلك يوميا:
2-3 سنوات: 13 غرامًا.
4-8 سنوات: 19 غرامًا.
9 - 13 سنة: 34 غرامًا.

14-18 عــامــًا: 52 غــرامــًا ]لــلــذكــور[ و46 غرامًا 
]لإلناث[.

والــحــصــة الــنــمــوذجــيــة مـــن الـــبـــروتـــني لطفل 
صغير هــي نصف بيضة، ونصف كــوب من 
الــزبــادي أو ملعقة  الحليب، وثــلــث كــوب مــن 
كــبــيــرة مــن زبـــدة الــفــول الــســودانــي؛ لــذلــك إذا 
قمت بتوزيع أربع أو خمس حصص بروتني 
ــوم، فـــســـوف تحقق  ــيــ صــغــيــرة عــلــى مـــــدار الــ

حصة البروتني هذه بسهولة.
ويـــجـــب عــلــى األم الـــتـــأكـــد دائـــمـــا مـــن تــقــديــم 
األطــعــمــة املــلــيــئــة بــالــبــروتــني بــكــمــيــات آمــنــة 
إلــى قطع صغيرة  تماما، مثل تقطيع الجنب 
الــحــجــم، وتــجــنــب الــقــطــع السميكة مــن زبــدة 
)الـــتـــي يــمــكــن أن تتسبب  الـــســـودانـــي  الـــفـــول 
بــاالخــتــنــاق( وإزالـــــة أي عــظــام مـــن األســمــاك 

بعناية مثل السلمون.
ومن ناحية التغذية، يعد البروتني مهما ألنه 
الكربوهيدرات،  من  أبطأ  بشكل  هضمه  يتم 
لذلك يمكن أن يساعد في استقرار استجابة 
سكر الدم عند تناول وجبة مختلطة )تحوي 
عـــلـــى كــــل مــــن الـــبـــروتـــني والـــكـــربـــوهـــيـــدرات( 
ويساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول 

بعد تناول الطعام.
ــه مــــع وجــــود  ــ ــة أنــ ــا مـــالحـــظـ ــم أيــــضــ ــهــ مــــن املــ
استثناءات قليلة لظروف معينة، فإنه ليست 
هــنــاك حــاجــة لتتبع عـــدد غــرامــات الــبــروتــني 
ــــوم بــالــضــبــط،  ــتـــي يــتــنــاولــهــا طــفــلــك كــــل يـ الـ
وبــــداًل مــن ذلـــك، تــعــرف إلـــى األطــعــمــة الغنية 
طوال  لطفلك  تقديمها  من  وتأكد  بالبروتني 
الـــيـــوم جــنــبــا إلــــى جــنــب مـــع األطـــعـــمـــة الــتــي 

تحوي على الكربوهيدرات والدهون.
 يمكن لشطيرة زبــدة الــفــول الــســودانــي أن 

ْ
إذ

البروتني، وهــو ما يمثل  توفر 13 غراما من 
ــــذي يــحــتــاجــه  ــثـــر مــــن نـــصـــف الـــبـــروتـــني الــ أكـ
الطفل في عمر من 4 إلى 8 سنوات في اليوم.

أين توجد البروتينات
يمكن العثور على البروتينات في مجموعة 
متنوعة من األطعمة، لذلك ال تتشدد إذا كان 
طــفــلــك يــحــب الــكــربــوهــيــدرات فــقــط. وتشمل 

املصادر الجيدة للبروتني: اللحوم والدواجن 
ــان  ــبــ ــبــــيــــض ومـــنـــتـــجـــات األلــ واألســــــمــــــاك والــ
جانب  إلى  والبقوليات،  والبذور  واملكسرات 

بعض الحبوب الكاملة والخضروات.
ــات مـــتـــوازنـــة ووجــبــة  ــبـ إن تــقــديــم ثــــالث وجـ
خفيفة صــحــيــة أو اثــنــتــني عــلــى مــــدار الــيــوم 
الطفل  لحصول  الــفــرص  مــن  الكثير  سيوفر 
عــلــى الــبــروتــني، نــاهــيــك عــن الــكــربــوهــيــدرات 
والــــدهــــون الــصــحــيــة الــتــي يــحــتــاجــهــا طفلك 
البروتني  إدراج كمية  دائــمــًا  ويــجــري  أيــضــًا. 
املوجودة في الطعام على ملصق الطعام، لذا 
لغرامات  الغذائية  امللصقات  قــراءة  تأكد من 

البروتني لكل وجبة.
البروتني  عالية  األطعمة  عــن  فكرة  إلعطائك 
املوجودة في الطعام، ألق نظرة على القائمة 

التالية:
مــن  ــًا  غــــرامــ لـــحـــم = 19.5  ــيــــة شـــريـــحـــة  أوقــ  3

البروتني.
3 أوقية دجاج = 21 غرامًا بروتني.

3 أوقــيــة مــن سمك السلمون = 17 غــرامــًا من 
البروتني.

1 بيضة = 7 غرامات من البروتني.
1 كوب حليب = 8 غرامات من البروتني.

1 كوب من الزبادي اليوناني العادي الخالي 
من الدسم = 17 غرامًا من البروتني.

1 أونصة من اللوز = 6 غرامات من البروتني.
ــول ســــودانــــي = 7  ــ 2 مــلــعــقــة كـــبـــيـــرة زبــــــدة فـ

غرامات من البروتني.
نصف كوب فاصوليا سوداء = 7 غرامات من 

البروتني.
1 كوب كينوا = 8 غرامات من البروتني.

ــي يــجــب  ــتــ عـــنـــد اخــــتــــيــــارك الــــبــــروتــــيــــنــــات الــ
ــا، لــيــكــن شــعــارك )الــقــلــيــل مــن الــدهــن  شـــراؤهـ
مــع الــبــروتــني(، واخــتــر منتجات ألــبــان قليلة 
الـــدســـم أو خــالــيــة مـــن الـــدســـم لــتــقــلــيــل كمية 

الدهون الكلية واملشبعة املستهلكة.

نصائح إلضافة المزيد من البروتين في 
النظام الغذائي لطفلك

1- كن مبدعًا مع الحليب
ــكـــن ال  الــحــلــيــب مـــصـــدر جـــيـــد لـــلـــبـــروتـــني، ولـ
يحبه كل األطفال، لذا كن مبدعا وقم بإخفاء 
الــحــلــيــب عـــن طــريــق خــلــطــه بــأطــعــمــة أخـــرى، 
وتوصي األكاديمية األميركية لطب األطفال 
)AAP(، بالحليب كامل الدسم لألطفال الذين 
تــــراوح أعــمــارهــم بــني عـــام وعـــامـــني، وبينما 
إلــى %2  التحول  األكــبــر سنا  يمكن لألطفال 
أو 1%، تظهر أبحاث حديثة أن الحليب كامل 
الدسم قد يكون األكثر صحة لجميع األعمار.

2- نّوع في أشكال البروتينات
الجديدة؛  الطرق  أنــواع  يحب األطفال جميع 
لــــذا قــــدم الــجــنب والـــلـــحـــوم بــجــمــيــع الــطــرائــق 
املــخــتــلــفــة. مــثــال مــكــعــبــات بــديــلــة مـــن الــجــنب 
والفواكه على أسياخ كباب مناسبة لألطفال.
ع الجنب وكــرات اللحم الصغيرة وصدور 

ّ
قط

الدجاج املقلية إلى أرباع وضع الجنب واللحم 
من  يتمكن  الصغير حتى  على شوكة طفلك 

إطعام نفسه.

3- العب لعبة االسم
يكون  فــقــد  لطبقك،  لطيفا  اســمــا  أعــطــيــت  إذا 
الطفل على استعداد لتجربة الفطيرة الخاصة 
بـــك. إذا كـــان ال يــحــب الــبــيــض، فــحــاول صنع 

الــبــيــتــزا املــخــفــوقــة عــن طــريــق تقليب البيض 
وإضــافــة بعض جــنب املـــوزاريـــال املــبــشــور، ثم 
تــحــريــكــهــا فــــي طـــبـــق وتــغــطــيــتــهــا بــصــلــصــة 
الطماطم، ودع طفلك يساعدك في صنعه. كما 
 6 على  النموذجية  املسلوقة  البيضة  تحوي 
للدحرجة  قابلة  البروتني، وهــي  غــرامــات من 
الــوقــت نفسه حاسة  فــي  والتقشير، وتــجــذب 

اللمس والتذوق لدى طفلك.

4- انشر زبدة الفول السوداني جيدًا
زبدة الفول السوداني مصدر جيد للبروتني، 
ولــكــن تــأكــد مــن تــوزيــعــهــا عــلــى نــحــو رقــيــق، 
حـــيـــث يــمــكــن أن تــتــســبــب الـــكـــتـــل الــســمــيــكــة 
ــواع زبـــدة املــكــســرات  بــاالخــتــنــاق. وقـــدم لــه أنــ

األخرى، مثل اللوز والكاجو.
إذا كـــان طــفــلــك يــعــانــي مـــن حــســاســيــة تــجــاه 
الـــفـــول الــــســــودانــــي، فـــاســـأل طــبــيــب األطـــفـــال 
عما إذا كــان يمكنه تــنــاول أنـــواع أخـــرى من 

املكسرات أو البذور.

5- أضف املزيد من السمك إلى طبقه
عادة ما تكون األسماك الصغيرة أقل عرضة 
الخفيفة  األصــنــاف  اخــتــر  بــالــزئــبــق؛  للتلوث 
والــقــشــريــة، مــثــل الــســمــك املــفــلــطــح والــبــلــطــي 
ــلـــمـــون. يــمــكــن صـــنـــع أصــــابــــع الــســمــك،  والـــسـ
انتبه  ولكن  الخفيفة،  املعلبة  التونة  وتقديم 

لكمية الزئبق التي يتناولها طفلك.

6- اختر الكربوهيدرات بعناية
تــنــاول كــرات  يــرفــض طفلك الصغير  عــنــدمــا 
وحدها  الكامل  القمح  معكرونة  فــإن  اللحم، 
مــصــدر كــبــيــر لــلــبــروتــني، فــقــط أونـــصـــة غير 
لطفل  بــروتــني  تــعــادل حصة  منها  مطبوخة 
الكامل  القمح  معكرونة  بعض  ضــع  صغير. 
ــلـــي أو  ــبـــروكـ ــع الـــجـــنب أو أضـــــف بـــعـــض الـ مــ

البازالء للطبق الرئيسي.

ال تجبر طفلك على إنهاء 
وجباته وقد يأكلون 

أقل في بعض الوجبات 
وأكثر في أخرى 

)Getty( بعض أفضل مصادر البروتين المعتمدة من األطفال تستغرق دقائق فقط لتناولها
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