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وكالهما  العالم،  في  شعبية  األكثر  المشروبان  هما  والقهوة  الشاي 
بين  الفروقات  من  العديد  توجد  ذلك  ورغم  الكافيين،  على  يحتوي 

المشروبين.. فهل أحدهما أفضل من اآلخر صحيا؟

سؤال في الصحة

هل يتلوث هواء المستشفيات بفيروس كوفيد 19؟
أحمد سمير عبد الحميد

قامت دراسة نشرت في شهر ديسمبر املاضي في مجلة 
شبكة الجمعية الطبية األميركية املفتوحة، بمراجعة 

منهجية لـ 24 دراسة منشورة حول تلوث هواء املستشفيات 
بكوفيد-19. وأظهرت الدراسة أن الهواء املوجود في 

املستشفيات يحتوي على حمض الفيروس النووي، حيث 
يوجد في البيئة القريبة من املرضي والبعيدة عنهم، 

والتي تشمل املراحيض ودورات املياه وغرف العاملني في 
املستشفي واملناطق العامة بها، وكانت النتائج اإليجابية 
لوجود الفيروس في الهواء أعلى بكثير في غرف الرعاية 

املركزة عن خارجها، وثبتت قدرة هذه الفيروسات على 
العدوي داخل غرف املرضي املحجوزين خارج الرعاية 

املركزة في دراستني فقط. وأثبتت الدراسة أن شدة املرض 
لم تؤد لزيادة معدالت تلوث الهواء بالفيروس، وأظهرت 

أن تركيز الفيروس في الرذاذ املوجود في غرف العزل كان 
منخفضا للغاية. لكنه كان أعلى في مراحيض املرضي، 

واملناطق العامة، ومناطق األطباء والعاملني، وفسر 
الباحثون سبب وجود الفيروس في أماكن العاملني 

كنتيجة لخلع الكمامة في أماكن صغيرة مغلقة محدودة 
التهوية.

واستنتج الباحثون أن الهواء املحيط باملرضى املحجوزين 
في املستشفيات يتلوث بالفيروس، لكن مع قدرة محدودة 

للغاية للفيروس على نقل العدوي. وأوصت الدراسة 
بالحرص على ارتداء الكمامة، واالهتمام بنظافة وتعقيم 

وتهوية مناطق وجود العاملني وكذلك دورات املياه.

الــطــوارئ ثالث  عمري 20 سنة ودخــلــت 
مــــرات بــســبــب ســرعــة دقــــات الــقــلــب التي 
دواء  لــــي  وصــــفــــوا   .150 إلـــــى  ــلــــت  وصــ
طــبــيــب  ــن  ــكـ ولـ  .mg  25  Metoprolol
الـــــدم جميعًا  ــقــلــب مــنــعــه. فـــحـــوصـــات  ال
كان  فقد  الهيموغلوبني  عــدا  مــا  سليمة 
. فلقد عملت x ray مرتني 

ً
مرتفعًا قليال

إيكو، فحص  مــرات،   3 للقلب  وتخطيطا 
الـــجـــهـــد، هــولــتــر ملــــدة 48 ســـاعـــة وكــلــهــا 
ــم فـــي الـــصـــدر دائــمــًا  ســلــيــمــة. أشــعــر بــأل
ــر بــأنــنــي  ــعـ وتـــعـــب وضـــيـــق تــنــفــس، وأشـ
سأفقد الوعي وأعاني من كثرة الغازات. 
فهل يجب أن أخضع لفحوصات أخرى؟ 

األخ الكريم؛
تــســارع واضـــطـــراب نــبــضــات القلب 
ــد الـــتـــعـــرض  ــنـ يــــحــــدثــــان أحــــيــــانــــا عـ
إلجــهــادات نفسية وتــوتــر وضغط، 
خاصة عند الشباب، وقد يترافقان 
ــع ضـــيـــق الـــتـــنـــفـــس وألــــــم الـــصـــدر  مــ
والشعور بالتعب العام. وقد يحدث 
ــود مـــرض فـــي القلب  ذلـــك دون وجــ
يـــمـــكـــن كـــشـــفـــه بـــفـــحـــوصـــات الــقــلــب 
العادية مثل تخطيط القلب واإليكو 
وفــحــص الــجــهــد وتــخــطــيــط هولتر 
24 ساعة. وينصح املصابون عادة 
بتجنب املــشــروبــات واألغــذيــة التي 
الكافيني،  مــن  عالية  كمية  تحتوي 
ــــوال  ــكـ ــ ــل الــــقــــهــــوة والــــــشــــــاي والـ ــثــ مــ
والشوكوال ومشروبات الطاقة، كما 
والتوتر  التعب  بتجنب  ننصحهم 
تـــوصـــف أحــيــانــا  أمـــكـــن.  واألرق مـــا 
بــعــض األدويــــــة مـــن نــــوع مــثــبــطــات 
بيتا )ميتوبرولول أو إنــدرال( عند 

اللزوم.
ــع الــتــقــدم  تــــــزول هـــــذه األعـــــــــراض مــ
فـــــي الــــعــــمــــر عــــنــــد مـــعـــظـــم املــــرضــــى 
ولـــكـــن  طـــبـــيـــعـــيـــا.  الــــقــــلــــب  كـــــــان  إذا 
إذا ظـــلـــت األعــــــــراض مـــزعـــجـــة عــلــى 
ــة  ــ الـــرغـــم مـــن االحـــتـــيـــاطـــات واألدويــ
املذكورة، ينصح عندها باستشارة 
طــبــيــب مــخــتــص بــكــهــربــائــيــة القلب 
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مشروبات 
الكافيين 

هل القهوة أفضل لصحتك أم الشاي؟
أنور نعمة

للقهوة والشاي خصائص فريدة، وباإلضافة 
باليقظة  الــشــعــور  عــلــى  يــســاعــدانــك  لكونهما 
وزيـــــــادة الـــتـــركـــيـــز، فــــإن لــهــمــا فـــوائـــد صحية 
يمكن  اختالفات  وبينهما  تقريبا،  متشابهة 

إجمالها في النقاط التالية:

1. التنبيه
املنبه  الكافيني  على  والشاي  القهوة  تحتوي 
الـــــذي يــعــد بــمــثــابــة الــــوقــــود الــــــالزم لــلــجــســم، 
وتــحــتــوي الــقــهــوة عــلــى نــســبــة كــافــيــني تبلغ 
ضعف تلك املوجودة في الشاي، فكوب واحد 
من الشاي يحتوي على 40 ملغ من الكافيني، 
في حني تحتوي نفس الكمية من القهوة على 

80 إلى 115 ملغ من الكافيني.
ــلـــى الــــرغــــم مــــن احــــتــــواء الـــقـــهـــوة والـــشـــاي  وعـ
عــلــى كــمــيــات مختلفة مــن الــكــافــيــني، فـــإن كال 
املشروبني يقدمان للشخص الفوائد املرتبطة 
فالكافيني  بــاعــتــدال.  استهالكهما  تــم  إذا  بــه 
مــنــبــه قــــوي لــلــجــســم والـــعـــقـــل، ويــمــلــك تــأثــيــرا 
ــا قــــد يــحــمــي مــــن مـــخـــاطـــر املـــعـــانـــاة مــن  ــيــ واقــ
والــداء  املزمنة،  العصبية  التنكسية  األمــراض 
الــســكــري الــنــوع الــثــانــي، وأمــــراض الــكــبــد بما 
فيها السرطان، كما يترك األشخاص في حالة 
تأهب، ويسهل من األفعال ومن ردود األفعال، 

ويساهم في تعزيز القدرات الذهنية.
فــي   »surrey« جـــامـــعـــة  مــــن  الـــبـــاحـــثـــني  ــكـــن  ولـ
القهوة  تــعــاطــي  إن  يــقــولــون  املــتــحــدة،  اململكة 
الــنــوم،  عــلــى صعيد  مــشــاكــل  أن يسبب  يمكن 
لــدى شاربي الشاي  وذلــك بعكس ما يحصل 

الذين ينعمون بنوم أطول وأفضل.

2. مضادات األكسدة
تزخر القهوة والشاي بمضادات األكسدة التي 
الكيماوية  الجذور  أضــرار  الجسم من  تحمي 
الحرة التي تسبب العديد من األمراض، ويضم 
كـــال املـــشـــروبـــني قــائــمــة طــويــلــة مـــن مـــضـــادات 
التي  البوليفينول  مركبات  خاصة  األكــســدة، 

تقي الجسم من بعض األمراض املزمنة.
ــن مـــركـــبـــات  ــ ــدة مــ ــ ــديــ ــ ــات عــ ــوعــ ــمــ ــجــ ــد مــ ــ ــوجـ ــ تـ
ــهـــوة، ومــنــهــا  ــقـ الــبــولــيــفــيــنــول فـــي الـــشـــاي والـ
هي  والكاتيكني  والتيروبيجني،  التيفالفني، 
املــكــونــات األســاســيــة فــي الــشــاي، فــي حــني أن 
وحمض  الفالفونيد  بمركبات  غنية  الــقــهــوة 

الكلورجينيك.
كشفت دراسة حديثة أجريت في أنبوب االختبار 
أن مركبات التيفالفني والتيروبيجني تثبط نمو 
خاليا سرطان الرئة والقولون وتؤدي إلى قتلها 
في النهاية. ودراسات أخرى على خاليا سرطان 
الدم أعطت نتائج مماثلة. ما يشير إلى أن الشاي 
يملك خصائص واقية من السرطان، ولكن هناك 

حاجة إلى املزيد من البحث لتأكيد ذلك.
ــات تــمــت في  ــ عــلــى صعيد آخـــر، وجـــدت دراسـ
أنـــبـــوب االخــتــبــار أن حــامــض الــكــلــورجــيــنــيــك 
املضاد لألكسدة املوجود في القهوة يعمل هو 
اآلخر كمثبط قوي لنمو الخاليا السرطانية، 
فيحمي من سرطان الكبد والجهاز الهضمي.

وأظهرت دراسات طويلة املدى على البشر أن 
القهوة والــشــاي قــد يحميان أيضا مــن أنــواع 
أخـــرى مــن الــســرطــانــات، مــثــل ســرطــان الــثــدي 

والقولون واملستقيم واملثانة.

3. الطاقة
الطاقة،  لــك  يقدما  أن  والــشــاي  للقهوة  يمكن 
ويــــرجــــع تـــأثـــيـــر الـــقـــهـــوة املــــعــــزز لــلــطــاقــة إلـــى 
الكافيني الـــذي يــزيــد الــدوبــامــني، والــدوبــامــني 
ــاغ، وهـــو  ــ ــدمــ ــ ــ ــم فــــي ال ــهـ ــاقــــل عـــصـــبـــي مـ هــــو نــ
املـــســـؤول عـــن تــأثــيــر الــقــهــوة املــنــبــه، وتــأثــيــر 

القهوة على مستوى الطاقة فوري، إذ بمجرد 
تــنــاولــهــا يــمــتــص الــجــســم حـــوالـــى 99% من 
الــكــافــيــني فــي غــضــون 45 دقــيــقــة، إال أن ذورة 
استهالك  مــن  دقيقة   15 بعد  تحصل  تركيزه 
القهوة، وهذا يفسر تفضيل الكثيرين للقهوة.

أنــه يحتوي على  أمــا الشاي، فعلى الرغم من 
أنــه غني بمضاد  إال  الكافيني،  مــن  أقــل  نسبة 
الــــذي   eL theanin تــــيــــانــــني«  ـ  ـــ  ــ ــ »ل األكـــــســـــدة 
الــدراســات  ووجـــدت  العقل،  تنشيط  يستطيع 
ـ تــثــيــانــني« يــعــمــالن جنبا  ـــ  ــ الــكــافــيــني و»لـ أن 
والتركيز  اليقظة  على  الحفاظ  في  إلــى جنب 
ناعم وسلس  ولكن بشكل  والحدة،  واالنتباه 

أكثر من القهوة.
والخالصة أن كال من القهوة والشاي يرفعان 
القهوة  أن  إال  الــجــســم،  فــي  الــطــاقــة  مستويات 
تعطي الجسم طاقة فورية، في حني أن الشاي 

يعطي طاقة هادئة وناعمة.

4. فقدان الوزن
تشير الــبــحــوث األولــيــة إلــى وجـــود صلة بني 
تــنــاول القهوة والــشــاي وفــقــدان الـــوزن، حيث 
القهوة على  الكافيني املوجود في  قد يساعد 
حـــرق الـــدهـــون والـــســـعـــرات الـــحـــراريـــة، فوفقا 
لدراسة أجريت عام 2019، وجد الباحثون أن 

القهوة تزيد من معدل األيض.
وفي دراسة أخرى قادها باحثون من جامعة 
املجلة  في  نتائجها  للصحة نشرت  هــارفــارد 
األميركية للتغذية السريرية، تبنّي أن األشخاص 
الـــذيـــن شـــربـــوا 4 فــنــاجــني مـــن الــقــهــوة يوميا 

انخفضت نسبة الدهون لديهم بنسبة %4.
أما الشاي فيبدو أنه أيضا يساعد على نقص 
الوزن، وقد يكون بسبب مركبات البوليفينول، 
فهي تخفض مستوى الدهون في الدم، وتغير 

التنوع في املستعمرات الجرثومية املتعايشة 
في األمعاء، مما قد يساعد في نقص الوزن.

5. االكتئاب
توصلت دراسة حديثة أجريت على أكثر من 300 
ألف مشارك أن تناول كوب من القهوة يوميا 
يقلل من مخاطر اإلصابة باالكتئاب بنسبة %8. 
كما أن هناك أدلــة تفيد بــأن من يشرب ثالثة 
أكواب من الشاي في اليوم تقل نسبة إصابته 

باالكتئاب 37% مقارنة بمن ال يشربه.

6. تلون األسنان
يمكن للقهوة والشاي أن تحول بياض األسنان 
البني، ولكن أي منهما  أو  اللون األصفر  إلــى 
أسوأ؟ تقول الغالبية العظمى من أطباء األسنان 
إن مركبات الشاي تلتصق بالطبقة الخارجية 
لألسنان بشكل أكثر من املركبات املوجودة في 
القهوة، وقد يزيد استعمال غسول الفم الحاوي 

على الكلوريكسيدين الطني بلة. 

7. عودة السرطان
وجدت دراسة حديثة بقيادة تشارلز فوكس، 
ــان الـــجـــهـــاز الــهــضــمــي في  ــرطـ مـــديـــر مـــركـــز سـ
معهد دانا فاربر في بوسطن، أن شرب القهوة 
بــانــتــظــام قــد يــســاعــد فــي مــنــع عـــودة ســرطــان 

الــقــولــون بعد الــعــالج. وقــد علق فــوكــس على 
نــتــائــج الــــدراســــة الــتــي شــمــلــت 1000 مــريــض 
قائال: كان هناك ارتباط مهم بني شرب القهوة 
ــان الـــقـــولـــون لــلــذيــن  ــرطـ وانـــخـــفـــاض عـــــودة سـ
شربوا 4 أكواب أو أكثر من القهوة يوميا، أما 

عن الشاي فعلى ما يبدو أن ال تأثير له.

■ سلبيات القهوة والشاي: االستهالك املفرط 
لــلــقــهــوة قـــد يــرفــع مــســتــويــات الــقــلــق واألرق، 
ــار جانبية عــنــد الــحــوامــل، أمــا  وقـــد يسبب آثـ
الشاي فالسلبيات الناجمة عنه تبقى ضئيلة 
بــاملــقــارنــة مــع الــقــهــوة، وتــرتــبــط، أكــثــر بشرب 
شاي شديد السخونة على املدى الطويل، ألنه 
املـــريء، كما أن  يزيد خطر اإلصــابــة بسرطان 

التانني يعرقل عملية امتصاص الحديد.

■ فــــخ اإلضـــــافـــــات: املــشــكــلــة الــحــقــيــقــيــة لــكــال 
ــــي اإلضــــــافــــــات )الـــســـكـــر  املــــشــــروبــــني تـــكـــمـــن فـ
مصدرًا  يجعلهما  مما  والــكــريــمــه(،  والحليب 
للدهون والــســعــرات الــحــراريــة، فكن حــذرًا من 
هذه اإلضافات حيث يمكن أن تسبب العديد 

من املشاكل الصحية.

ــاي أم قــــهــــوة؟: لــلــشــاي والـــقـــهـــوة فــوائــد  ■ شــ
صــحــيــة مـــع بــعــض الــســلــبــيــات لــكــل مــنــهــمــا، 
ــتـــي يـــرجـــوهـــا كــل  ــام، والــــفــــائــــدة الـ ــ وبـــشـــكـــل عــ
شخص من املشروب هي التي تعطي أحدهما 
لــه، فمن يبحث عن  املزية عن اآلخــر بالنسبة 
دفــعــة طــاقــة ســريــعــة لــبــدء نــهــاره أو ممارسة 
والشخص  الــقــهــوة،  اختيار  فعليه  الــريــاضــة، 
الــــذي يــرغــب فـــي تــقــلــيــل اســتــهــالك الــكــافــيــني، 
فيمكنه اختيار الشاي. وقد يكون من األفضل 
استهالك املشروبني بالتناوب، شرط االعتدال.

من يرغب تقليل 
الكافيين ينصح باختيار 

الشاي

)Getty( تناول القهوة يمكن أن يسبب مشاكل في النوم أكثر من الشاي
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