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مع الدخول في عالم الشيخوخة، يتعرض الجسم لمجموعة متنوعة 
من التغيرات التي تطاول جميع أعضاء الجسم. بعض هذه التغيرات قد 

يجعل كبار السن أكثر عرضة لنقص المغذيات

سؤال في الصحة

أفضل طريقة لتثبيت المعلومات بعد المذاكرة
أصبح السهر لوقت متأخر جزءًا طبيعيًا من العملية 
األكاديمية في املدرسة الثانوية والكلية. ولكن يقول 

باحثون من جامعة براون في الواليات املتحدة ومركز 
RIKEN لعلوم الدماغ في اليابان إن هذه املمارسة تعوق 

عملية التعلم بداًل من أن تساعدها.
وجد الباحثون أدلة تشير إلى أن النوم يساعد الشخص 

 على استيعاب ما تعلمه أثناء اليقظة، وهذا يعني أنه 
كلما زاد وقت وجودة نوم الشخص زاد الوقت الذي 

 يستخدمه دماغه ملعالجة املعرفة واملهارات املكتسبة 
 في أثناء استيقاظه. ونشرت نتائج هذه الدراسة في 

مجلة علم األعصاب.

وفقًا ملؤلفة الدراسة الرئيسية، الدكتورة يوكا ساساكي، 
أستاذة العلوم املعرفية واللغوية والنفسية في برنامج 
الدراسات العليا في علم األعصاب بجامعة براون، فإن 

نتاج الدراسة على مجموعتني تجريبيتني من املتطوعني 
البشريني، بما في ذلك مزيج من الذكور واإلناث، تفيد 

بأن النوم يساعد في عملية التعلم، وأن ما يفعله طالب 
الجامعات واملدارس الثانوية ليلة االمتحان، حينما 

يدرسون لوقت متأخر، ويفكرون طوال الليل لن يفيدهم، 
ألن الدراسة توضح أن الذهاب إلى الفراش سيسهل 

ويساعد في التعلم وتثبيت املعلومات، وأن النوم يلعب 
دورًا أكثر نشاطًا في التعلم والذاكرة.

الصفرا 11،  ابنتي عمرها 28 يوما، عندها 
بقالها أسبوع ثابتة على 11 وعندها إمساك، 
منذ 3 أيام لم تتبرز، ماذا أفعل؟ هي ترضع 
رضــاعــة طبيعية مــع لــن صــنــاعــي 60 ملي 
عــلــى مــكــيــالــن مـــن مــرتــن ألربــــع مــــرات في 
مع  إمساك  أيضا عندي  أنــا  اليوم. ملحوظة 
العلم أنني أعاني منه منذ فترة طويلة وهي 

كانت تتبرز بشكل طبيعي.

األخت الفاضلة؛
تحية طيبة وبعد.. 

عيار اليرقان أو الصفراء الذي ذكرته ال 
يحتاج لعالج إسعافي أو عالج ضوئي 
بــالــحــاضــنــة. والــنــســبــة الـــتـــي ذكــرتــهــا 
طفلتك  لعمر  بالنسبة  مرتفعة  تعتبر 
وتـــحـــتـــاج إلجــــــراء تــحــالــيــل ملـــا يسمى 
باليرقان الوليدي طويل األمد، خاصة 
إذا كانت هناك أعراض منذرة بالخطر، 
كـــضـــعـــف كـــســـب الـــــــــــوزن، لــــــون الــــبــــراز 
الــفــاتــح، لــون الــبــول الشديد االصــفــرار، 
خمول الطفل أو نقص شهيته. ألن كل 
مــا ذكــرتــه ســابــقــا مــن أعــــراض يحتاج 
لــعــالج إســعــافــي.  مبدئيا يجب إجــراء 
فــحــص الــيــرقــان أو الــبــيــلــروبــني الكلي 
وهرمون  الكبد  أنزيمات  مع  واملرتبط 
الــــدرق، خــاصــة بــوجــود اإلمــســاك الــذي 
ذكرته باستشارتك عند طفلتك، حيث 
إن قـــصـــور الـــــدرق يــســبــب إمــســاكــا مع 
ــتــــداد فـــتـــرة الـــيـــرقـــان. أمــــا إذا كــانــت  امــ
 direct bilirubin املباشر  اليرقان  نسبة 
طبيعية فالسبب أقل خطرا وقد يكون 
ويـــزول  الطبيعي  الحليب  سببه  فــقــط 
دون عالج.  أما بالنسبة لإلمساك فقط 
الصناعي،  اإلرضــــاع  يــكــون سببه  فقد 
ــتــــم الـــــعـــــالج حــــســــب شــــدة  وعــــنــــدهــــا يــ
ــإن كـــانـــت طــفــلــتــك تــتــبــرز  ــ األعـــــــــراض، فـ
وحـــدهـــا حــتــى لـــو كـــل أربـــعـــة لخمسة 
ــــي عــنــدهــا  ــراز طــــري فـــال داعـ ــبــ ــام والــ ــ أيـ
ألي عــالج. أما إذا كانت األعــراض أشد 
بالتبرز  مــن صــعــوبــة  تــعــانــي  وطفلتك 
مع مغص وبكاء، فعندها يفضل تغيير 
نـــوع الــحــلــيــب الــصــنــاعــي لــنــوع خــاص 

باإلمساك. 
مع تمنياتي لطفلتك بالشفاء العاجل..

د. لمى وردة
استشارية طب األطفال

معلومة تهمك

ألسئلتكم:
health@alaraby.co.uk

االحتياجات 
الغذائية

كيف تتغير مع التقدم في العمر؟
أنور نعمة

مع التقدم في مشوار العمر، يواجه املسنون 
احتياجاتهم  على  تــؤثــر  جسدية  تحديات 
الـــغـــذائـــيـــة مــثــل انـــخـــفـــاض مـــعـــدل الــتــمــثــيــل 
ـــراغ املــعــدة،  الــغــذائــي األســـاســـي، وإبـــطـــاء إفـ
وقـــلـــة إفـــــــراز حـــامـــض املــــعــــدة، وانـــخـــفـــاض 
ــة لـــلـــســـعـــرات الـــــحـــــراريـــــة، ونـــقـــص  ــاجــ ــحــ الــ
الــشــهــيــة، وصــعــوبــة مــضــغ الــطــعــام والــبــلــع، 
ــهــــالك الـــحـــجـــم الـــيـــومـــي  ــتــ وانــــخــــفــــاض اســ
ــع حــاســتــي  ــراجـــ  لـــأطـــعـــمـــة واألشــــــربــــــة، وتـــ
ــدرة عــلــى  ــ ــقــ ــ ــع الــ ــ ــراجــ ــ الــــشــــم والـــــــتـــــــذوق، وتــ
وانخفاض  الغذائية،  العناصر  امتصاص 
قــــدرة الــجــســم عــلــى الــتــعــرف إلــــى الــحــواس 
ــذا مــا  ــعــــطــــش، وهـــــ الـــحـــيـــويـــة كـــالـــجـــوع والــ
يجعلهم ضــحــايــا لــلــجــفــاف وفـــقـــدان الـــوزن 
غير املقصود. وهناك العديد من التحديات 
الــغــذائــيــة الــتــي يواجهها كــبــار الــســن حيث 

يحتاجون إلى:

1. سعرات حرارية أقل
ــيـــة مــن  ــيـــومـ تــعــتــمــد احـــتـــيـــاجـــات الــــفــــرد الـ
ــوزن  ــ ــة عــلــى الـــطـــول والـ الـــســـعـــرات الـــحـــراريـ
الــنــشــاط إلــى  والــكــتــلــة العضلية ومــســتــوى 

جانب عوامل أخرى.
يحتاج كبار السن إلى سعرات حرارية أقل 
للحفاظ على أوزانهم، وهذا يرجع إلى عدة 
أسباب هي: أنهم يملكون كتلة عضلية أقل، 
الرياضة.  يمارسون  وال  قليال  ويتحركون 
فإذا واظب الشخص املسن على تناول نفس 
عــدد السعرات الــحــراريــة، كما كــان فــي عمر 
أصغر، فإن هذا سيقود إلى اكتناز الشحوم 
بسهولة، خاصة في منطقة محيط الخصر، 
ويـــزيـــد ذلـــك عــنــد الــنــســاء بــعــد ســـن الــيــأس 

جراء تراجع إفراز هرمون اإلستروجني.

2. مزيد من البروتينات
ــعــــضــــالت وقـــوتـــهـــا  ــدان كـــتـــلـــة الــ ــ ــقـ ــ يــــكــــون فـ
»الــســاركــوبــيــنــيــا«، هــو الــعــنــوان األبــــرز مع 
الــتــقــدم فـــي الــعــمــر. فــعــلــيــا، يــفــقــد الشخص 
في  العضلية  الكتلة  مــن   % 8-3 بــني  البالغ 
كل عقد من الزمن اعتبارا من سن الثالثني. 
الرئيسي  الــســبــب  الــســاركــوبــيــنــيــا  وتــعــتــبــر 
للضعف والكسور وسوء الحالة العامة عند 
غذائي  نظام  اتباع  إن  السن.  في  املتقدمني 
يــزخــر بــالــبــروتــيــنــات، إلـــى جــانــب ممارسة 
املقاومة،  تمارين  خــاصــة  الــبــدنــي،  النشاط 
يساعد في مكافحة مرض الساروكوبينيا. 
وجــدت الــدراســات أن الــذيــن تــنــاولــوا املزيد 
من البروتينات أو مكمالت البروتني، كانوا 
أقل عرضة لفقدان القوة والكتلة العضلية. 
البروتينات  تناول  إلــى  السن  كبار  يحتاج 
الــتــعــرض ملخاطر  الــجــســم  لتجنيب  يــومــيــا 
البروتينات  اســتــخــدام  لها. يفضل  لــزوم  ال 
عــالــيــة الـــجـــودة مــن مــنــشــأ حــيــوانــي كونها 
األساسية  األمينية  تضم جميع األحماض 

الضرورية.

3. استهالك المزيد من األلياف
ــدم فـــــي الـــعـــمـــر يــــصــــاب الـــجـــهـــاز  ــقــ ــتــ مـــــع الــ
مشكلة  تشيع  هنا  مــن  بالكسل،  الهضمي 
ا  اإلمساك عند كبار السن التي تــزداد سوء
مع قلة الحركة وتناول أدوية يكون اإلمساك 
أحــد آثــارهــا الجانبية، وعـــدم اســتــهــالك ما 
يكفي من املصادر الغذائية الغنية باأللياف.

باأللياف  الغني  الــغــذائــي  النظام  ويساهم 
ــتــــي  الــ الــــــــرتــــــــوج  داء  مـــــــن  ــة  ــ ــايـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ الـ فـــــــي 
 تتشكل عــلــى طـــول جــــدران الــقــولــون، وهــو 
شائع الحدوث عندهم، حيث يصيب نحو 

ــامـــس مــن  50 % مـــمـــن قـــطـــعـــوا الـــعـــقـــد الـــخـ
 الــعــمــر، وســبــبــه األســـاســـي قــلــة اســتــهــالك 
ــيــــاف. لــــذا يــنــصــح بـــزيـــادة الــحــصــة من  األلــ
املــنــتــجــات الــغــنــيــة بــاأللــيــاف مــثــل الــحــبــوب 
والخضروات  والفواكة  واملكسرات  الكاملة 

والبقوليات.

4. مزيد من الكالسيوم وفيتامين د
ــتــــامــــني د« مــن  ــيــ الـــكـــالـــســـيـــوم و»فــ يـــعـــتـــبـــر 
العناصر الغذائية املهمة جدا للحفاظ على 
سالمة وصحة العظام. فالكلس يساهم في 
بناء الثروة العظمية، في حني أن فيتامني د 
الكالسيوم  امتصاص  على  الجسم  يساعد 
من األمعاء. وجــدت الدراسات التي أجريت 
عــلــى الـــحـــيـــوان واإلنــــســــان أن األمـــعـــاء تقل 
يجعلها  ما  العمر،  في  التقدم  مع  كفاءتها 

تمتص كمية أقل من الكالسيوم.
يساهم  أن  د  فيتامني  لنقص  يمكن  أيــضــا، 
فـــي انــخــفــاض امــتــصــاص الــكــالــســيــوم، ألن 
الشيخوخة تجعل الجلد أكثر رقة ما يقلل 
مـــن قـــدرتـــه عــلــى إنـــتـــاج الــفــيــتــامــني املــذكــور 
ـــرض ألشـــعـــة  ــعـ ــتــ ــات كــــافــــيــــة عــــنــــد الــ ــيـ ــمـ ــكـ بـ

الشمس.
إن التغيرات الطارئة التي تحصل لأمعاء 
والـــجـــلـــد، تــعــرقــل حــصــول الــجــســم عــلــى ما 
يكفي من فيتامني د والكالسيوم، ما يعزز 
للعظام  املعدنية  الــثــروة  فــقــدان  عملية  مــن 

فتصبح أكثر هشاشة وأكثر ميال للتكسر.
وملجابهة ذلك، فمن الضروري تأمني املزيد 
من الكالسيوم واملزيد من فيتامني د للجسم 
اتباع نظام غذائي يضم مصادر  من خالل 

مـــمـــتـــازة لــكــلــيــهــمــا، مــثــل مــنــتــجــات األلـــبـــان 
األوراق  ذات  ــــروات  ــــضـ ــــخـ والـ واملــــكــــســــرات 

الخضراء وبعض أنواع املياه املعدنية.
الرنجة والسلمون، كما  واألســمــاك، خاصة 
يمكن االستفادة من املكمالت وفق تعليمات 

الطبيب.

5. مزيد من فيتامين ب 12
ينتمي فيتامني ب 12 )كوباالمني( ووجوده 
ــنـــع كـــــريـــــات الــــــــدم الــــحــــمــــراء  أســـــاســـــي لـــصـ
والحفاظ على صحة ووظائف املخ. ويعود 
إلى  الشيوخ  انتشار نقص فيتامني د عند 

األسباب التالية:
 - تــراجــع الـــقـــدرة عــلــى امــتــصــاص فيتامني 

ب 12.
- تراجع إنتاج حامض املعدة.

تفتقر  نباتية  غذائية  أنظمة  على  االعــتــمــاد 
إلى فيتامني ب 12.

التي تضم  املكمالت  الحل في تناول  ويكمن 
ينتج  الــشــخــص  ــان  كــ وإذا   ،12 ب  فــيــتــامــني 
كــمــيــات قــلــيــلــة مـــن حــامــض املـــعـــدة، فــإنــه في 
إمــكــانــه تــنــاول األطــعــمــة الــحــيــوانــيــة الغنية 

الـــبـــيـــض، والـــســـمـــك،  بــفــيــتــامــني ب 12 مـــثـــل 
واللحوم، ومنتجات األلبان.

6. مغذيات دقيقة أخرى
إن العناصر الغذائية التالية قد تكون مفيدة 

للمتقدمني في العمر:
هــامــا  دورا  وتــلــعــب   ،3 أومـــيـــغـــا  أحـــمـــاض   -
فـــي الـــوقـــايـــة مـــن مــشــاكــل الــقــلــب والــشــرايــني 
الـــدم والــشــحــوم الثالثية  مثل ارتــفــاع ضغط 

والكوليسترول السيئ.
- الـــبـــوتـــاســـيـــوم، ويـــســـاعـــد عـــلـــى الـــحـــد مــن 
مخاطر التعرض الرتفاع الضغط الشرياني 

وحصى الكلى وهشاشة العظام.
- املغنيزيوم، وهو مهم جدا للجسم. يعاني 
كبار السن من النقص في هذا املعدن بسبب 
سوء التغذية، واستعمال األدوية، والتغيرات 

الطارئة في األمعاء.
بكثرة عند  الــحــديــد  الــحــديــد، يظهر نقص   -

الشيوخ، ما يعرضهم لإلصابة بفقر الدم.

8. تناول ما يكفي من الطعام
مــن الــشــائــع أن يشكو كــبــار الــســن مــن مشكلة 
العديد  نتيجة  هــذا  ويــحــدث  الشهية،  ضعف 
من العوامل، وإذا لم يتم تدبير مشكلة ضعف 
الــشــهــيــة فــإنــهــا ســـتـــؤدي إلـــى نــقــص الــتــغــذيــة 
وإلى فقدان الوزن غير املقصود، وسوء الحالة 

الصحية وزيادة خطر التعرض للوفاة.

يحتاج كبار السن 
إلى سعرات حرارية أقل 
للحفاظ على أوزانهم

)Getty( ينصح كبار السن باختيار أطعمة تحتوي نسبة منخفضة من الدهون الضارة
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