
املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية: الدور والفوائد

دليل لعلوم املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية



لقد أعدت الجمعية الدولية للمحليات )ISA( هذا الكتيّب من أجل 
املتخصصني يف مجال الرعاية الصحية، وهو مصمم لتوفري معلومات 

علمية واقعية عن املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من 
السعرات الحرارية، مثل اعتامدها واستخدامها يف األطعمة واملرشوبات 

وفوائدها ودورها يف النظام الغذايئ ويف تقليل نسبة السكر. ويعتمد 
الكتيّب عىل العلوم املتاحة للجمهور ويتضمن مراجع وإسهامات من 

ا. خرباء معرتف بهم دوليً

 هذا هو اإلصدار الرابع من كتيّب الجمعية الدولية للمحليات. وقد 
أًجريت عليه تحديثات يف سبتمرب 2018، وهو يقدم نظرة عامة عىل 

أحدث املعلومات العلمية عن املحليات منخفضة السعرات الحرارية/
الخالية من السعرات الحرارية بطريقة سهلة عىل اإلنرتنت. 



املحتويات
ملخص

مقدمة إىل املحليات منخفضة السعرات الحرارية/

الخالية من السعرات الحرارية

إجراءات السالمة والقواعد التنظيمية للمحليات 

منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات 

الحرارية 

استخدام املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية 

من السعرات الحرارية ودورها يف تقليل نسبة السكر

املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من 

السعرات الحرارية ومدخول الطاقة وإدارة الوزن

املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من 

السعرات الحرارية والتحكم يف مستوى الجلوكوز 

ومعالجة مرض السكري

املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من 

السعرات الحرارية وصحة الفم

التحلية يف النظام الغذايئ

دور املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من 

السعرات الحرارية يف النظام الغذايئ الصحي

املُسهمون

1 

2 
 

3 

4 

5 
 

6 

7

8 



ا باملذاق الحلو. ومع ذلك، تشري األبحاث إىل أن االستهالك املفرط للسكريات قد يزيد من خطر  يستمتع الناس فطريً

زيادة الوزن، وهذا يشكل عامالً من عوامل الخطر التي تزيد من حدة املشكالت الصحية، مثل مرض السكري. وتُعد 

ا مهاًم لنسبة كبرية من سكان  التغيريات التي تحدث يف منط الحياة للمساعدة عىل تقليل خطر زيادة الوزن هدفً

العامل يف الوقت الحايل. وتُظهر معدالت السمنة املرتفعة أن املزيد من األشخاص يحتاجون إىل الرتكيز عىل أمناط الحياة 

النشطة والصحية وتوازن الطاقة؛ أي التوازن بني استهالك السعرات الحرارية وحرق السعرات الحرارية من خالل 

النشاط البدين.

توفر املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية طريقة بسيطة لتقليل كمية السعرات 

الحرارية والسكريات يف نظامنا الغذايئ من دون التأثري يف االستمتاع بتناول األطعمة واملرشوبات حلوة املذاق. وتتمتع 

املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية بقوة تحلية أكرب بكثري من السكريات من 

الناحية العملية، ومن ثمَّ ميكن استخدامها بكميات ضئيلة إلضفاء مستوى التحلية املرغوب مع إضافة كمية ضئيلة 

جًدا أو منعدمة من الطاقة إىل املنتج النهايئ. وبهذه الطريقة، ميكن أن تؤدي املحليات منخفضة السعرات الحرارية/

الخالية من السعرات الحرارية دورًا مفيًدا يف تقليل إجاميل مدخول الطاقة وإدارة الوزن عند استخدامها بدالً من 

السكريات وكجزء من نظام غذايئ متوازن ومنط حياة صحي. باإلضافة إىل ذلك، متثل املحليات منخفضة السعرات 

الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية أهمية كبرية بالنسبة إىل األشخاص الذين يعانون مرض السكري ويحتاجون 

إىل ضبط كمية الكربوهيدرات التي يتناولونها وميكن أن تشكل مصدرًا ملساعدتهم؛ وذلك ألن املحليات منخفضة 

السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية ال تؤثر يف التحكم يف مستوى الجلوكوز يف الدم. وميكن أن تسهم 

املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية يف الحفاظ عىل صحة األسنان؛ ألنها تتكون من 

مكونات غري مسببة لتسوس األسنان.

خضعت املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية الختبارات دقيقة للتأكد من سالمتها 

وأكدت عليها باستمرار مجموعة كبرية من األدلة العلمية والهيئات التنظيمية يف كل أنحاء العامل. وبالنسبة إىل 

املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية التي ستُعتمد لالستخدام يف السوق، يجب أن 

تخضع أوالً لتقييم شامل من هيئة سالمة األغذية املختصة للتأكد من سالمتها مثل أي إضافات غذائية. واستنادًا إىل 

الدراسات العلمية املتوفرة بكرثة، فإن هيئات سالمة األغذية حول العامل، مثل لجنة الخرباء املشرتكة بني منظمة األغذية 

والزراعة )FAO( ومنظمة الصحة العاملية )WHO( لإلضافات الغذائية )JECFA(، وإدارة الغذاء والدواء األمريكية 

)FDA( والهيئة األوروبية لسالمة األغذية )EFSA(، أكدت باستمرار عىل سالمة املحليات منخفضة السعرات الحرارية/

الخالية من السعرات الحرارية.

 يف السنوات األخرية، كانت هناك زيادة مطردة وكبرية يف طلب املستهلكني عىل املنتجات ذات السعرات الحرارية 

والسكريات املنخفضة. ونتيجة لذلك، يوجد اهتامم متزايد بني املتخصصني يف مجال الرعاية الصحية وعامة الناس 

ملعرفة املزيد عن املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية، واألطعمة واملرشوبات 

منخفضة السعرات الحرارية التي تتضمن هذه املحليات، وأهميتها يف اإلسرتاتيجيات الغذائية التي تهدف إىل تقليل 

إجاميل السعرات الحرارية وتحسني إدارة الوزن والصحة العامة.

املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية: يُدعم الدور والفوائد من خالل إسهامات 

مجموعة من العلامء واألطباء البارزين الذين أجروا أبحاثًا كثرية حول املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية 

من السعرات الحرارية يف مجاالت علم السموم، وعلم األوبئة، والصحة العامة والتغذية، والشهية، وسلوك األكل وإدارة 

الوزن، والنظام الغذايئ والصحة.

 نأمل أن تستفد من هذا الكتيّب وأن يكون أداة مرجعية نفيسة يف عملك اليومي.

ملخص



 مقدمة إىل املحليات منخفضة 

السعرات الحرارية/الخالية من 

السعرات الحرارية

ما املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية؟
املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية )LNCS( هي 

مكونات طعام حلوة املذاق خالية من السعرات الحرارية أو تحتوي عىل نسبة قليلة 

جًدا منها، وتُستخدم إلضفاء املذاق الحلو املرغوب عىل األطعمة واملرشوبات مع إضافة 

كمية ضئيلة جًدا أو منعدمة من الطاقة إىل املنتج النهايئ )فيتش وآخرون، 2102؛ 

جيبسون وآخرون، 2014(.



 املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية شائعة االستخدام

أكرث أنواع املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية املعروفة واألكرث شيوًعا يف كل أنحاء 

العامل هي أسيسلفام البوتاسيوم )أو acesulfame-K( واألسبارتام والسيكالمات والسكارين والسكرالوز وجليكوسيدات 

الستيفيول. تتضمن املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية األخرى التي اعتُمدت 

لالستخدام يف أوروبا وحول العامل: الثوماتني والنيوتيم ونيوهيسبرييدين ثنايئ الهيدروكالكون واألدفنتيم.

تاريخ اكتشاف املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية

تُستخدم املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية بأمان ويستمتع بها املستهلكون يف 

كل أنحاء العامل منذ أكرث من قرن. وقد اكتشفت جامعة جونز هوبكينز يف عام 1879 السكارين، وهو أول املحليات 

منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية شائعة االستخدام. واكتُشف بعد ذلك عدد من املحليات 

منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية األخرى، وهي اآلن تُستخدم يف األطعمة واملرشوبات يف كل 

أنحاء العامل )الشكل 1(.

 تخضع كل املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية املستخدمة يف األطعمة واملرشوبات 

اليوم لعملية تقييم صارمة للتأكد من سالمتها قبل اعتامدها )سريا مجيم وآخرون، 2018(. وسنناقش ذلك بالتفصيل 

يف الفصل التايل )الفصل 2(.

كثريًا ما تُستخدم مصطلحات مختلفة لوصف املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات 

الحرارية يف املؤلفات العلمية. وتشمل بعض املصطلحات األكرث شيوًعا: املحليات الكثيفة واملحليات عالية الكثافة 

واملحليات عالية الفعالية واملحليات منخفضة السعرات الحرارية واملحليات غري الغذائية واملحليات الخالية من 

السكر.

 ال تضيف املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من 

السعرات الحرارية أي سعرات حرارية إىل أطعمتنا ومرشوباتنا أو 

تضيف نسبة قليلة جًدا منها، لذلك قد تكون أداة مفيدة يف تقليل 

إجاميل مدخول الطاقة للفرد.

كيلو كالوري

كيلو كالوري



تاريخ املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية األكرث استخداًما.

1967

أسيسلفام البوتاسيوم…
اكتشفه الدكتور كارل كالوس، الباحث يف رشكة 

Hoechst AG بأملانيا يف عام 1967.

1879

السكارين…
اكتشفه رامسن وفالربج يف عام 1879؛ 

فالسكارين هو أقدم املحليات منخفضة 

السعرات الحرارية/الخالية من السعرات 

الحرارية ويُستخدم منذ أكرث من قرن يف 

األطعمة واملرشوبات.

1931

جليكوسيدات الستيفيول
عىل الرغم من أن نبات إستيفيا استُخدم 

كُمحلٍّ يف بعض دول أمريكا الجنوبية منذ 

ا  قرون، فقد بدأ يف القرن العرشين تقريبً

الدكتور مويسيس سانتياجو بريتوين، عامل 

النبات السويرسي، دراسة النبات. ويف 

عام 1931، استخرج كميائيان يف فرنسا 

جليكوسيدات الستيفيول ألول مرة، وهي 

مستخلصات نقية من املكونات حلوة املذاق 

ألوراق اإلستيفيا املعتمدة لالستخدام اليوم.

1976

 السكرالوز…
اكتُشف يف عام 1976 خالل 

برنامج بحثي عن السكر عىل 

يد باحثني يف كلية امللكة 

إليزابيث، جامعة لندن.

1937
 السيكالمات…

اكتُشف يف عام 1937 يف جامعة إلينوي وهو 

املصطلح الذي يطلق عىل حمض السيكالميك من 

املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من 

السعرات الحرارية وأمالح الكالسيوم أو الصوديوم 

املتعلقة به.  

1965

 األسبارتام…
اكتشفه الكيميايئ جيمس 

شالتر يف عام 1965.

 الشكل 1: تاريخ املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية األكرث استخداًما.

  املصدر: يف كتاب:

Encyclopedia of Food Sciences and Nutrition, Edition: 2nd, 2003. Publisher: Academic Press Ltd., Editors: B. Caballero, L. Trugo, P. Finglas.



 أوجه الشبه واالختالف

عىل الرغم من أن كل املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية املستخدمة 

يف إنتاج الطعام والرشاب تضفي طعاًم حلًوا من دون سعرات حرارية أو تضيف القليل منها، وكلها 

تتمتع بقوة تحلية أكرب بكثري من السكريات، فإن كل املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية 

من السعرات الحرارية املختلفة لها تركيبة فريدة ونظام متثيل غذايئ وخصائص فنية ومذاق خاص 

)ماجنوسون وآخرون، 2016(. مثة بعض الخصائص الرئيسة للمحليات منخفضة السعرات الحرارية/

الخالية من السعرات الحرارية األكرث استخداًما يف الجدول 1.

تشرتك املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من 
السعرات الحرارية يف كثري من الصفات،

ومع ذلك توجد بينها اختالفات أيًضا مثل…

املذاق الخاص… مفعول التحلية…

التمثيل الغذايئ… الخصائص الفنية…



الجدول 1: الخصائص الرئيسة للمحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية األكرث استخداًما

 جليكوسيدات 
الستيفيول

أسيسلفام البوتاسيوم األسبارتام السيكالمات السكارين السكرالوز

1931 1976 1879 1937 1965 1967 سنة االكتشاف

أحىل من السكروز بنحو 

 200 إىل 300 مرة

)حسب الجليكوسيد(*

 أحىل من السكروز بنحو

600 - 650 مرة**

أحىل من السكروز بنحو 

300 - 500 مرة*

 أحىل من السكروز بنحو

30 - 40 مرة*

أحىل من السكروز بنحو 200 

مرة*

أحىل من السكروز بنحو 200 مرة* قوة التحلية )مقارنة بالسكروز(

تتكرس جليكوسيدات 

الستيفيول إىل الستيفيول 

يف األمعاء. يفَرز الستيفيول 

بصفة أساسية يف البول مثل 

جلوكورونيد الستيفيول.

يتأيض بشكل ضئيل ويفَرز من 

دون تغيري.

ال يتأيض ويُفرز من دون 

تغيري.

 ال يتأيض عادًة ويفَرز من دون 

تغيري.

يتأيض إىل األحامض األمينية 

املكونة له )كتل بناء الربوتني( 

وكمية صغرية للغاية من 

امليثانول بكميات شائعة يف 

العديد من األطعمة.

ال يتأيض ويُفرز من دون تغيري. الخصائص األيضية والبيولوجية

خاٍل من السعرات الحرارية خاٍل من السعرات الحرارية خاٍل من السعرات الحرارية خاٍل من السعرات الحرارية 4 كيلو كالوري/جم )يستخَدم 

بكميات صغرية للغاية ومن 

ا( دون سعرات حرارية تقريبً

خاٍل من السعرات الحرارية  قيمة السعرات الحرارية

*الئحة املفوضية )االتحاد األورويب( رقم 2012/231 بتاريخ 9 مارس 2012 التي تحدد مواصفات اإلضافات الغذائية املدرجة يف امللحقني الثاين والثالث لالئحة )املفوضية األوروبية( رقم 2008/1333 للربملان األوريب واملجلس؛ **رأي اللجنة العلمية لألغذية بشأن السكرالوز، سبتمرب 2000
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 إجراءات السالمة والقواعد التنظيمية 

للمحليات منخفضة السعرات 

الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية  

تُعد املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية 
من بني املكونات األكرث بحثًا يف كل أنحاء العامل. واستنادًا إىل مجموعة كبرية 

من األدلة العلمية، تؤكد الهيئات التنظيمية لسالمة األغذية حول العامل 
عىل سالمتها.



الهيئات التنظيمية املشاركة يف تقييم السالمة

كام هو الحال مع كل اإلضافات الغذائية، من أجل اعتامد استخدام املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية يف السوق، يجب أن 

تخضع أوالً لتقييم شامل من هيئة سالمة األغذية املختصة للتأكد من سالمتها. وعىل املستوى الدويل، تقع مسؤولية تقييم سالمة كل اإلضافات، مبا يف ذلك 

املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية، عىل عاتق لجنة الخرباء العلمية املشرتكة لإلضافات الغذائية )JECFA( التابعة ملنظمة 

األمم املتحدة لألغذية والزراعة )FAO( ومنظمة الصحة العاملية )WHO(. تعمل لجنة الخرباء العلمية املشرتكة لإلضافات الغذائية كلجنة علمية مستقلة 

تُجري تقييامت السالمة وتقدم املشورة إىل هيئة الدستور الغذايئ، وهي هيئة تابعة ملنظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية والدول األعضاء يف 

هاتني املنظمتني.

 يف كل أنحاء العامل، تعتمد الدول عىل الهيئات اإلدارية اإلقليمية أو الدولية واللجان العلمية املتخصصة، مثل لجنة الخرباء العلمية املشرتكة لإلضافات 

الغذائية، لتقييم سالمة اإلضافات الغذائية، أو لديها هيئاتها التنظيمية الخاصة ملراقبة سالمة األغذية. عىل سبيل املثال، اعتمدت العديد من الدول يف أمريكا 

الالتينية استخدام املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية بناًء عىل تقييم سالمة لجنة الخرباء العملية املشرتكة لإلضافات 

 )FDA( الغذائية وأحكام الدستور الغذايئ. تقع مسؤولية تقييم سالمة كل اإلضافات الغذائية يف الواليات املتحدة وأوروبا عىل عاتق إدارة الغذاء والدواء

والهيئة األوروبية لسالمة األغذية )EFSA( بالرتتيب املحدد. أكدت هذه الهيئات التنظيمية باستمرار عىل سالمة املحليات منخفضة السعرات الحرارية/

الخالية من السعرات الحرارية املعتمدة عند مستويات االستخدام الحالية )فيتش وآخرون، 2102؛ ماجنوسون وآخرون، 6102؛ سريا مجيم وآخرون، 8102(.

 تقييم السالمة

 لقد خضعت كل املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية لعملية تقييم واعتامد شاملة وصارمة للغاية للتأكد من سالمتها 

قبل البيع.

 كام هو الحال مع كل اإلضافات الغذائية، العتامد أي من املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية، يجب عىل املتقدمني أن 

يقدموا إىل هيئة سالمة األغذية قاعدة بيانات شاملة تؤكد السالمة وتتعلق باالستخدام املقرتح للمكّون وفًقا للمتطلبات التي نرشتها هيئة سالمة األغذية 

ذات الصلة )الهيئة األوروبية لسالمة األغذية 2012؛ إدارة الغذاء والدواء، 2018(. ولتحديد سالمة أي مادة مضافة، تُجري الهيئات مراجعات وتقييامت شاملة 

للبيانات املتعلقة بالرتكيب الكيميايئ للامدة وحركتها وأيضها واالستخدامات املقرتحة وتقييم االستهالك، باإلضافة إىل دراسات السمية الشاملة )بارلو، 2009(. 

وتعتمد عملية تقييم السالمة عىل مراجعة الخرباء املستقلني للبحث الجامعي. يُسمح فقط باستخدام اإلضافات الغذائية يف األطعمة عندما يكون هناك 

دليل قوي عىل عدم وجود مخاوف تتعلق بالسالمة.   

ا مقبوالً )ADI( لكل من املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية  يف عملية االعتامد، يحدد خرباء تقييم املخاطر يف هيئات سالمة األغذية مقدارًا يوميً

من السعرات الحرارية املعتمدة. 

يف كل أنحاء العامل، تُعد املحليات 

منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من 

السعرات الحرارية من بني أكرث مكونات 

الطعام املخترَبة بدقة. وقد أكدت العديد 

من الهيئات التنظيمية حول العامل عىل 

سالمتها.



ما املقدار اليومي املقبول )ADI(؟

ا يف النظام  يُعرف املقدار اليومي املقبول )ADI( بأنه كمية اإلضافات الغذائية املعتمدة التي ميكن استهالكها يوميً

الغذايئ طوال العمر من دون مخاطر صحية ملحوظة. ويعربَّ عن املقدار اليومي املقبول عىل أساس وزن الجسم: 

باملليجرام )مجم( لكل كيلوجرام )كجم( من وزن الجسم يف اليوم )بارلو، 9002(.   

كيفية تحديد املقدار اليومي املقبول

تستمد الهيئات التنظيمية املقدار اليومي املقبول استنادًا إىل الحد األقىص اليومي من املقدار الذي ميكن إعطاؤه 

الختبار الحيوانات طوال العمر من دون إنتاج أي آثار بيولوجية ضارة، ويُعرف باسم مستوى التأثري الضار غري املالحظ 

)NOAEL(. يُقَسم مستوى التأثري الضار غري املالحظ عىل عامل أمان مبقدار 001 ضعف لتحديد املقدار اليومي 

املقبول. ويجب أن يغطي عامل األمان مبقدار 001 ضعف االختالفات املحتملة بني األجناس البرشية وكذلك ضمن 

األجناس البرشية، عىل سبيل املثال مجموعات سكانية خاصة، مثل األطفال والنساء الحوامل )رينويك، 6002؛ بارلو 

9002(. يحظى استخدام مبدأ املقدار اليومي املقبول لتقييم السمية وتقييم سالمة اإلضافات الغذائية بقبول جميع 

الهيئات التنظيمية يف كل أنحاء العامل.

تُعنيَّ مستويات االستخدام وتراقب الهيئات الوطنية واإلقليمية االستخدام حتى ال يصل االستهالك إىل مستويات 

املقدار اليومي املقبول )رينويك، 2006؛ مارتني وآخرون، 2018(. ومبا أن املقدار اليومي املقبول يتعلق باالستخدام طوال 

العمر، فإنه يوفر هامش أمان كبريًا مبا يكفي حتى ال يشعر العلامء بالقلق يف حال تجاوز املقدار الذي يتناوله الفرد 

عىل املدى القصري املقدار اليومي املقبول، ما دام متوسط هذا املقدار عىل مدى فرتات طويلة من الوقت ال يتجاوز 

املقدار اليومي املقبول )رينويك، 1999(. ويُعد املقدار اليومي املقبول أهم أداة عملية للعلامء يف ضامن االستخدام 

املناسب واآلمن للمحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية )رينويك، 2006(. يوضح 

ا من خالل لجنة الخرباء العملية  الجدول 1 املقادير اليومية املقبولة من املحليات الخاصة باألفراد كام هو محدد دوليً

املشرتكة لإلضافات الغذائية.

)ADI( املقدار اليومي املقبول 

)ملجم/كجم من وزن الجسم/يوم(

املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من 

السعرات الحرارية

0 - 15 ملجم/كجم ) INS 950( أسيسلفام البوتاسيوم

0 - 40 ملجم/كجم )INS 951( األسبارتام

0 - 11 ملجم/كجم )INS 952( السيكالمات

0 - 5 ملجم/كجم )INS 954( السكارين

0 - 15 ملجم/كجم )INS 955( السكرالوز

غري محدد )يعني املقدار اليومي املقبول »غري املحدد« أنه 

ميكن استخدام الثوماتني وفًقا ملامرسات التصنيع الجيدة 

))GMP(

)INS 957( الثوماتني

0 - 4 ملجم/كجم )يُعرف باسم الستيفيول( )INS 960( جليكوسيدات الستيفيول

الجدول 1: املقدار اليومي املقبول )ADI( للمحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية شائعة االستخدام كام هو 

محدد من لجنة الخرباء العلمية املشرتكة لإلضافات الغذائية )JECFA( التابعة ملنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة )FAO( ومنظمة 

.)WHO( الصحة العاملية

ملحوظة: يشري االختصار "INS" املرجعي الخاص باإلضافات الغذائية إىل نظام الرتقيم الدويل التابع لهيئة الدستور الغذايئ.



 يوضح الشكل 1 مثاالً للمقارنة بني استهالك األسبارتام واملقدار اليومي املقبول للمحليات ومستوى التأثري الضار غري املالحظ.

Aspartame consumption compared with the ADI

1
2
3
4

ADI
Acceptable
daily intake

40 mg/kg/day

Even high-level exposure estimates
for the high consumers are up to

5.5 mg/kg/day - at the 95th percentile 
(EFSA, 2013)

NOAEL
No observed adverse

daily effect level
4000 mg/kg/day

The NOAEL is divided by 100

The ADI is obtained

Even high consumers are far below 
the ADI

Our average consumption is more 
than 10 times lower than the ADI

.)NOAEL( للمحليات ومستوى التأثري الضار غري املالحظ )ADI( مقارنة باملقدار اليومي املقبول )الشكل 1: استهالك األسبارتام )الهيئة األوروبية لسالمة األغذية، 3102 

استهالك األسبارتام مقارنة باملقدار اليومي املقبول

تقديرات التعرض الشديد للمستهلكني األعىل 

ا مبا يصل إىل 5.5 ملجم/كجم/يوم – بنسبة  استهالكً

 95 باملائة

)EFSA, 2013(

 ADI

املدخول اليومي املقبول 

40 ملجم/كجم/يوم

 NOAEL

ال يوجد تأثري عكيس يومي 

ملحوظ 

4000 ملجم/كجم/يوم

ينقسم مستوى التأثري الضار غري املالحظ عىل 100

يتم الحصول عىل املقدار اليومي املقبول

ا أكرب بكثري من املقدار اليومي املقبول معدل املستهلكون األعىل استهالكً

متوسط معدل االستهالك يتجاوز 10 مرات أقل من املقدار اليومي املقبول

1

2

3

4



آراء الخرباء

ما سبب أهمية املقدار اليومي املقبول؟

يقول الدكتور جريهارد أيزنرباند: يحظى مؤرش املقدار اليومي املقبول بقبول عاملي كأداة محورية للعلامء والهيئات 

الصحية للتأكد من االستخدام اآلمن إلضافة غذائية معينة، مثل املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من 

السعرات الحرارية. ومنذ أن طرحته لجنة الخرباء العلمية املشرتكة لإلضافات الغذائية يف عام 1961، ثبتت فعاليته 

بقدر كبري يف حامية صحة املستهلكني. فهو يضمن استهالك مادة مضافة معينة مبا يف ذلك املحليات منخفضة 

السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية بأمان طوال العمر من دون أي أرضار صحية.

ويعتمد تحديده عىل الحد األقىص للكمية اليومية املطبقة الختبار الحيوانات التي ال تنتج عنها تأثريات بيولوجية 

ضارة مرتبطة باملقدار املستهلَك، ويُعرف ذلك باسم مستوى التأثري الضار غري املالحظ أو NOAEL. ولحساب املقدار 

اليومي املقبول، يُقَسم مستوى التأثري الضار غري املالحظ عىل عامل أمان مبقدار 001 ضعف. وهذا يقدم هامش أمان 

يغطي االختالفات بني حيوانات االختبار والبرش، مع األخذ يف الحسبان أيًضا الفئات السكانية الفرعية املنطقية مثل 

األطفال أو النساء الحوامل.

ماذا لو تجاوز الفرد املقدار اليومي املقبول يف أي يوم معني؟

يقول الدكتور جريهارد أيزنرباند: ليس الهدف من املقدار اليومي املقبول تحديد الحد األقىص اآلمن يف يوم معني. ولكنه 

ا لالستهالك اليومي حتى الحد األقىص من مستوى االستهالك اآلمن. وباإلضافة إىل ذلك، تحدد  ميثل دليالً اسرتشاديً

هيئات سالمة األغذية مستويات استخدام املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية يف 

األطعمة واملرشوبات للمساعدة عىل ضامن بقاء االستهالك ضمن املستويات اآلمنة.

 مبا أن املقدار اليومي املقبول يغطي استهالك املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية 

طول العمر، فإن هامش األمان الخاص بها كبري مبا يكفي لضامن عدم القلق يف حال كان املقدار الذي يستهلكه الفرد 

عىل املدى القصري، عىل سبيل املثال يف يوم معني، يتجاوز الحد. ولكن قد يكون هناك داٍع للقلق إذا كان متوسط 

املقدار املستهلَك عىل املدى الطويل يزيد بشكل كبري عىل املقدار اليومي املقبول.



استهالك املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية عاملًيا

يف عام 2018، خلصت دراسة منشورة يف مؤلفات عاملية بشأن تناول املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية 

من السعرات الحرارية األكرث استخداًما إىل أن الدراسات التي أُجريت بشكل عام لتحديد استهالك املحليات منخفضة 

السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية عىل مدى العقد املايض ال تثري أي مخاوف فيام يتعلق بتجاوز األفراد 

للمقادير اليومية املقبولة بني عامة السكان عىل مستوى العامل )مارتني وآخرون، 2018(. وال تشري البيانات الحالية 

أيًضا إىل تحول ملحوظ يف االستهالك مبرور الوقت، حيث تشري العديد من الدراسات إىل انخفاض يف املقدار املستهلَك 

)رينويك، 2006؛ رينويك، 2008؛ مارتني وآخرون، 2018(. ولذا تؤكد هذه الدراسة بدرجة كبرية من الثقة عدم وجود 

تحول ملحوظ يف أمناط تناول املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية وأن مستويات 

االستهالك تقع بشكل عام ضمن حدود املقدار اليومي املقبول للمحليات الخاصة باألفراد.

استهالك املحليات يف أوروبا

أُجريت تقييامت االستهالك األكرث دقة وتحليالً للمحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية 

حتى اآلن يف أوروبا. ونُرش ما مجموعه 19 دراسة أوروبية راجعها األقران حول تناول املحليات منخفضة السعرات 

الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية، فضالً عن سبع دراسات من مصادر مختصة عىل مدى العقد املايض، مع 

استخدام معظم الدراسات نهًجا موحًدا )مارتني وآخرون، 2018(.

 أُجريت معظم الدراسات يف أوروبا لعامة السكان، مع احتساب الكميات املستهلَكة لألفراد متوسطي االستهالك 

ا )ُحددت النسبة املئوية ملعدالت االستهالك العالية بشكل شائع عندما تكون النسبة املئوية %95(.  واألعىل استهالكً

وبصفة عامة، مل تكن هناك مشكلة يف تجاوز املقادير اليومية املقبولة للمحليات الخاصة باألفراد بني املجموعات 

ا. باإلضافة إىل ذلك، تناول العديد  السكانية األوروبية التي خضعت للتقييم، حتى بالنسبة إىل األفراد األعىل استهالكً

من الدراسات معدالت االستهالك داخل مجموعات فرعية محددة، مبا يف ذلك األطفال الصغار واألشخاص املصابون 

مبرض السكري.

تشري األدلة الحالية إىل أن معدالت استهالك 

املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من 

السعرات الحرارية املعتمدة أقل بكثري من قيم 

.)ADI( املقدار اليومي املقبول



 يف سلسلة من الدراسات التحليلية التي أُجريت عىل مجموعات أوروبية مختلفة يف بلجيكا )هوفري وآخرون، 

2012( وأيرلندا )بافيني وآخرون، 2018( وإيطاليا )لو دون وآخرون، 2017( تحت إرشاف املعهد العلمي البلجييك 

للصحة العامة بالتعاون مع املنظامت املحلية يف كل دولة، أظهرت البيانات أن تناول املحليات منخفضة السعرات 

الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية أقل بكثري من املقدار اليومي املقبول لكل مادة ُمحلية وال يشكل خطرًا حتى 

ا للمحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية. وتناولت  بالنسبة إىل األفراد األعىل استهالكً

هذه الدراسات استهالك املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية باتباع النهج األكرث 

ا، وعندما ُوضعت مستويات الرتكيز الفعلية يف األطعمة يف الحسبان، ُوجد أن السكان البلجيكيني واأليرلنديني  تحفظً

واإليطاليني الذين خضعوا للدراسة ليسوا معرضني لخطر تجاوز املقدار اليومي املقبول املطابق لكل مادة ُمحلية. ويف 

ا للمحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية  الواقع، حتى بالنسبة إىل األفراد األعىل استهالكً

)بنسبة 1% من السكان(، تظل مستويات االستهالك أقل بكثري من املقدار اليومي املقبول.

 ركزت الدراسات الحديثة أيًضا عىل األطفال بسبب استهالكهم لألطعمة واملرشوبات مبعدالت مرتفعة حسب وزن 

الجسم، وعىل كل من األطفال والبالغني املصابني مبرض السكر بسبب ارتفاع استهالكهم املحتمل للمحليات منخفضة 

السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية )ديفيت وآخرون، 2004؛ هسوي وآخرون، 2008؛ ليث وآخرون، 

2008؛ الهيئة األوروبية لسالمة األغذية، 2013؛ فني وآخرون، 2013؛ الهيئة األوروبية لسالمة األغذية، 2015a؛ الهيئة 

األوروبية لسالمة األغذية، 2015b؛ مانشيني وآخرون، 2015؛ فان لوكو وآخرون، 2015؛ مارتني وآخرون، 2016(. وبشكل 

عام، تؤكد هذه الدراسات أيًضا أن متوسط استهالك املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات 

الحرارية أقل بصفة عامة من قيم املقدار اليومي املقبول ذات الصلة باملحليات الخاصة باألفراد.

ترشيعات االتحاد األورويب بشأن املحليات

 يف االتحاد األورويب، تنظَّم املحليات مبوجب الئحة االتحاد األورويب اإلطارية بشأن اإلضافات الغذائية، الالئحة رقم 

2008/1333. ويقدم امللحق الثاين من هذا الترشيع، الذي ُوضع مبوجب الئحة املفوضية رقم 2011/1129، قامئة 

مجتمعية باملحليات املعتمدة لالستخدام يف األطعمة واملرشوبات واملحليات األساسية مع رشوط استخدامها. وحيثام 

د الحد األقىص من مستويات االستخدام )الئحة املفوضية )االتحاد األورويب( رقم 2011/1129(. ويجب  ا، يحدَّ يكون مناسبً

أن تستويف املحليات أيًضا مواصفات معايري النقاء الخاصة )باالتحاد األورويب الئحة املفوضية )االتحاد األورويب( رقم 

  .)2012/231

داخل إطار االتحاد األورويب، املحليات األحد عرش منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية املرصح 

 )E962( وملح أسيسلفام األسبارتام )E951( واألسبارتام )E950( ا هي أسيسلفام البوتاسيوم بها لالستخدام حاليً

 )E955( والسكرالوز )E954( والسكارين )E959( ونيوهيسبرييدين ثنايئ الهيدروكالكون )E952( والسيكالمات

والثوماتني )E957( والنيوتيم )E961( جليكوسيدات الستيفيول )E960( واألدفنتيم )E969(. ويشري الرمز “E” املرجعي 

ا يف أوروبا. ويف الواقع، فإن نظام التصنيف األورويب  الخاص باملحليات إىل أوروبا ويوضح أن املكون مرصح به ويُعد آمًن

هو نظام قوي لسالمة األغذية طُرح يف عام 1962 ويهدف إىل حامية املستهلكني من املخاطر املحتملة املتعلقة 

باألغذية. ويجب إدراج اإلضافات الغذائية إما باالسم أو برمز E يف قامئة املكونات. 

ا إعادة تقييم طموحة خاصة  بناًء عىل طلب من املفوضية األوروبية، تُجري الهيئة األوروبية لسالمة األغذية حاليً

بسالمة جميع اإلضافات الغذائية التي اعتُمدت يف أسواق االتحاد األورويب قبل 20 يناير 2009. وميثل األسبارتام أول 

مادة ُمحلية خضعت لعملية إعادة التقييم هذه، التي أكدت مرة أخرى عىل سالمته.

 الهيئات التنظيمية املشاركة يف أوروبا

 مُينح اعتامد الجهات التنظيمية للمحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية يف االتحاد 

األورويب من خالل املفوضية األوروبية عىل أساس املشورة العلمية من الهيئة األوروبية لسالمة األغذية. واللجنة التي 

تتعامل مع سالمة املحليات هي لجنة اإلضافات الغذائية واملنكهات )FAF( التابعة للهيئة األوروبية لسالمة األغذية، 

نون عىل أساس التميز العلمي املثبت. ويف السابق، كان االتحاد  وهي لجنة مستقلة تتكون من خرباء علميني يعيَّ

األورويب يعتمد عىل اللجنة العلمية لألغذية )SCF(. ولكن منذ إبريل 2003، أصبحت هذه املهمة مسؤولية الهيئة 

األوروبية لسالمة األغذية.



 طريقة اعتامد املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية لالستخدام 

يف األطعمة واملرشوبات لدى االتحاد األورويب

يتم ترخيص املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية ورشوط استخدامها، مثل أي مادة 

مضافة غذائية أخرى من خالل التنسيق عىل مستوى االتحاد األورويب. وتتحمل الهيئة األوروبية لسالمة األغذية 

مسؤولية تقديم املشورة العلمية والدعم الفني العلمي لترشيعات االتحاد األورويب وسياساته يف جميع املجاالت التي 

عة  لها تأثري مبارش أو غري مبارش يف الغذاء وسالمة األغذية. وال ميكن ملقدمي الطلبات )عىل سبيل املثال الرشكات املُصنِّ

للمكونات( التقدم بطلب للحصول عىل اعتامد للمحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية 

بعد االنتهاء من اختبارات السالمة الشاملة وتقديم األدلة عىل سالمة املنتج وفائدته. ومن املتوقع أن يتبع تصميم 

 )OECD( الدراسات التي ستُجرى وطبيعتها إرشادات محددة )إرشادات اختبار منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

ومبادئ املامرسة املختربية الجيدة )GLP((. ويقدم االلتامس تفاصيل فنية حول املنتج وبيانات شاملة ميكن الحصول 

عليها من الدراسات الخاصة بالسالمة.

 تفحص الهيئة األوروبية لسالمة األغذية بيانات السالمة بعد ذلك. ويجب أن يجيب املتقدم بالطلب عن األسئلة التي 

تطرحها الهيئة األوروبية لسالمة األغذية يف أي وقت. ويف بعض األحيان قد يتطلب ذلك دراسات إضافية. ورمبا أيًضا 

يستغرق استكامل دراسات السالمة وتحليلها ما يصل إىل 10 سنوات. يف عملية االعتامد، تعنيِّ الهيئة األوروبية لسالمة 

األغذية املقدار اليومي املقبول لكل املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية. وبعد أن 

تنرش الهيئة األوروبية لسالمة األغذية الرأي العلمي، تصيغ املفوضية األوروبية مقرتًحا للسامح باستخدام املحليات 

منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية يف األطعمة واملرشوبات املتوفرة يف دول االتحاد األورويب.

لن مُينح االعتامد إال بعد اتباع اإلجراء املطلوب واقتناع الهيئات التنظيمية متاًما بأن املكون آمن. وهذا يعني أن جميع 

املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية املتاحة يف أسواق االتحاد األورويب آمنة لالستهالك 

البرشي.

ا للسالمة، وميثل  يُعد املقدار اليومي املقبول )ADI( ضامنً

متوسط كمية املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية 

من السعرات الحرارية التي ميكن استهالكها بأمان عىل أساس 

يومي طوال فرتة حياة الشخص.



ما املشكلة عند استخدام األسبارتام يف حالة بيلة الفينيل كيتون )PKU(؟

بيلة الفينيل كيتون )PKU( هي حالة وراثية نادرة تؤثر يف حوايل 1 من كل 10000 شخص. ويف معظم أنحاء أوروبا، 

تُفحص حالة بيلة الفينيل كيتون بعد وقت قصري من الوالدة. واألشخاص الذين يعانون من هذه الحالة يكون لديهم 

نقص يف اإلنزيم الذي يحول الفينيل أالنني إىل الحمض األميني تريوسني. والفينيل أالنني هو حمض أميني أسايس 

مطلوب للرتكيب الحيوي للربوتني. وهو أيًضا أحد مكونات األسبارتام. وبالنسبة إىل أولئك الذين يعانون من حالة بيلة 

الفينيل كيتون، فإن تناول األطعمة التي تحتوي عىل الربوتني يؤدي إىل تراكم الفينيل أالنني يف الجسم. ويجب عليهم 

تجنب تناول الفينيل أالنني يف نظامهم الغذايئ. وهذا يعني أن األطعمة عالية الربوتني مثل اللحوم والجنب والدواجن 

والبيض والحليب/منتجات األلبان واملكرسات غري مسموح بها. بل إن كمية الفينيل أالنني الداخلة يف تكوين األطعمة 

من األسبارتام، مقارنة بتلك التي توفرها مصادر الربوتني الشائعة مثل اللحوم والبيض والجنب، قليلة جًدا.

من أجل مصلحة األشخاص الذين يعانون من بيلة الفينيل كيتون، يجب أن تحمل األطعمة واملرشوبات ومنتجات 

الرعاية الصحية التي تحتوي عىل األسبارتام منخفض السعرات الحرارية/الخايل منها بشكل قانوين عبارات مسجلة عىل 

امللصق تشري إىل أن املنتج يحتوي عىل الفينيل أالنني: »يحتوي عىل مصدر للفينيل أالنني«.

رأي الهيئة األوروبية لسالمة األغذية يف األسبارتام

 يف ديسمرب 2013، كجزء من عملية إعادة التقييم واتباع أحد تقييامت املخاطر العلمية األكرث شموالً التي أُجريت عىل 

اإلضافات الغذائية، نرشت الهيئة األوروبية لسالمة األغذية رأيها بشأن األسبارتام وأكدت مرة أخرى عىل أن األسبارتام 

ا )الهيئة األوروبية لسالمة األغذية، 2013(. آمن للمستهلكني عند املستويات املسموح بها حاليً

 ونرشت الهيئة األوروبية لسالمة األغذية عىل موقعها اإللكرتوين منشورًا يسلط الضوء عىل رأيها وأوضحت أن »خرباء 

لجنة اإلضافات الغذائية ومصادر املغذيات وضعوا يف حسبانهم جميع املعلومات املتاحة، وبعد إجراء تحليل مفصل، 

استنتجوا أن املقدار اليومي املقبول )ADI( الحايل الذي يبلغ 40 ملجم/كجم من وزن الجسم/اليوم هو وسيلة لحامية 

عامة السكان”. كام أوضحت الهيئة األوروبية لسالمة األغذية أن نواتج تكسري األسبارتام )الفينيل أالنني وامليثانول 

وحمض األسبارتيك( موجودة أيًضا بشكل طبيعي يف األطعمة األخرى. عىل سبيل املثال، يوجد امليثانول يف الفواكه 

نتج يف جسم اإلنسان عن طريق التمثيل الغذايئ الداخيل )الهيئة األوروبية لسالمة األغذية، 2013(. والخرضاوات، بل ويُ



 وضع ملصقات املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية

 تُوضع ملصقات واضحة بشأن املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية عىل عبوات 

جميع املنتجات الغذائية واملرشوبات التي تحتوي عليها. يف أوروبا، وفًقا لالئحة التنظيمية لالتحاد األورويب املعنية 

بوضع امللصقات )الالئحة التنظيمية )لالتحاد األورويب( رقم 2011/1169(، يجب وضع ملصقات توضح نسبة املحليات 

منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية املوجودة يف األطعمة واملرشوبات مرتني عىل املنتجات 

الغذائية. ويجب تضمني أسامء املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية )مثل السكارين( 

أو حرف E )مثل E954( يف قامئة املكونات. باإلضافة إىل ذلك، تجب اإلشارة بوضوح إىل مصطلح “مزود مبحليات” عىل 

امللصق إىل جانب أسامء املنتجات الغذائية واملرشوبات.



آراء الخرباء

 هل تُعد املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية آمنة عىل األطفال والحوامل؟

الدكتور كارلو ال فيكيا: إن تناول املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية باملقدار 

اليومي املقبول الذي تحدده الهيئات التنظيمية يُعد آمًنا خالل فرتة الحمل؛ ألن جميع املحليات منخفضة السعرات 

الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية قد خضعت الختبار مناسب. ومل يبلَّغ باستمرار عن أي فرق يف املخاطر مقارنًة 

باملرشوبات املحالة. وميكن أن تساعد مجموعة متنوعة من األطعمة واملرشوبات املحالة مبحليات منخفضة السعرات 

الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية الحوامل عىل االستمتاع باملذاق الحلو مع إضافة القليل من السعرات الحرارية 

ا إىل تناول سعرات حرارية كافية لتغذية الجنني أو  أو عدم إضافتها. ومع ذلك، تحتاج الحوامل واملرضعات طبيعيً

ر أن التحكم يف الوزن يظل يُشّكل  الرضيع، وينبغي استشارة الطبيب بشأن احتياجاتهن الغذائية. ومن املهم تذكّ

أولوية، وال سيام خالل فرتة الحمل.

تُعد أيًضا املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية آمنة عىل األطفال. ولكن من املهم أيًضا 

أن نضع يف الحسبان أن األطفال، وال سيام األطفال الصغار، يحتاجون إىل سعرات حرارية كافية للنمو والتطور برسعة. 

ومل يعتَمد استخدام املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية يف األطعمة املخصصة للرّضع 

)وهم األطفال األقل من 12 شهرًا( واألطفال الصغار )وهم األطفال الذين ترتاوح أعامرهم بني سنة و3 سنوات(.

 ما أسباب القلق املستمر بشأن سالمة املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية؟     

الدكتور كارلو ال فيكيا: عىل مدى العقود املاضية، اّدعت تقارير مختلفة أن املحليات منخفضة السعرات الحرارية/

الخالية من السعرات الحرارية مرتبطة مبجموعة من اآلثار الصحية الضارة. ومع ذلك، عندما راجعت الهيئات الدولية 

األدلة التي تدعم هذه االدعاءات، مثل الهيئة األوروبية لسالمة األغذية، خلُصت إىل أن هذه االدعاءات واهية ال أساس 

لها. ويعتمد جزء كبري من املعلومات الخاطئة التي قد تكون مخيفة حول املحليات منخفضة السعرات الحرارية/

الخالية من السعرات الحرارية عىل سوء تفسري البيانات املحددة وإساءة استخدام تحليل البيانات واالستنباط غري 

املناسب من التجارب املروعة القابلة للنقد، أو االستخدام االنتقايئ للمعلومات بدالً من وجهة نظر متوازنة وشاملة 

وناقدة لجميع األدلة املتاحة. ومل تُكتشف اآلثار الضارة املزعومة يف الدراسات الالحقة. ومع ذلك، انترشت التقارير غري 

الرسمية وغري املدعومة باألدلة عىل نطاق واسع يف وسائل اإلعالم وعرب اإلنرتنت، وهذا ما جعل بعض املستهلكني غري 

 ، متأكدين بشأن ما إذا كانت املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية آمنة أم ال. ومن ثَمَّ

فإن توفري الطأمنينة القامئة عىل األدلة يُشّكل أولوية.

تواصل الهيئات التنظيمية، مثل الهيئة األوروبية لسالمة األغذية، تقديم املشورة إىل املفوضية األوروبية بأن استخدام 

املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية يف األطعمة واملرشوبات التي يتناولها اإلنسان 

وفًقا للمقدار اليومي املقبول املسموح به ال تُشّكل خطرًا عىل صحته. ولذا، فإن القلق بشأن املحليات منخفضة 

السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية غري مربر باألدلة املتاحة.

هل تُعد املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية آمنة؟

يقول الدكتور جريهارد أيزنرباند: خضعت جميع املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية 

املعتمدة لتقييم دقيق للتأكد من سالمتها قبل طرحها يف السوق. وتُعد من بني أكرث اإلضافات الغذائية املدروسة 

بصورة شاملة يف كل أنحاء العامل، وتتميز بتاريخ طويل من االستخدام البرشي اآلمن. وعىل مدى فرتات متقطعة، اّدعت 

التقارير غري الرسمية ظهور العديد من اآلثار الصحية الضارة لها، مثل اآلثار املرتبطة باملشكالت العصبية أو العقلية، 

أو األمراض الخبيثة املختلفة مبا يف ذلك رسطان الدم )اللوكيميا(، أو األورام اللمفاوية أو أورام الدماغ. ودرست الهيئة 

األوروبية لسالمة األغذية والجهات الصحية األخرى يف كل أنحاء العامل هذه التقارير واكتشفت أنها غري مدعمة باألدلة 

العلمية املوثوقة.

املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية ال تزيد من خطر اإلصابة بالرسطان

الدكتور كارلو ال فيكيا: ال توجد أدلة علمية ثابتة تربط بني استهالك املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية 

من السعرات الحرارية واإلصابة بالرسطان. ونرش سيلفانو جالوس وزمالؤه يف معهد ماريو نيجري لألبحاث الدوائية يف 

إيطاليا دراسة تدعم االدعاء الذي يفيد بأنه ال يوجد أي دليل عىل أن املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من 

السعرات الحرارية تتسبب يف إصابة أعضاء الجسم الرئيسة بالرسطان، مبا يف ذلك رسطان القناة الهضمية والرسطانات 

املرتبطة بالهرمونات )جالوس وآخرون، 2007(.

لقد درسنا أثر تناول املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية يف املرىض الذين يعانون 

من مجموعة من أنواع الرسطان املختلفة. وُجمعت بيانات ما يزيد عىل 11000 حالة عىل مدى أكرث من 13 عاًما 

بعد مراعاة مختلف العوامل الخارجية املؤثرة )مثل التدخني وتناول الكحول وإجاميل مدخول الطاقة(، وقد ثبت أن 

املستهلكني الذين يتناولون املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية مل يتعرضوا لخطر 

متزايد من اإلصابة بأي نوع من الرسطان. باإلضافة إىل ذلك، عندما قّسمنا استخدام املحليات منخفضة السعرات 

الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية إىل السكارين واألسبارتام واملحليات األخرى، مل توضح أي من النتائج زيادة 

 كبرية يف أي شكل من أشكال الرسطان. 

خلُص تقرير الحق أُجري يف عام 2009 إىل عدم وجود صلة بني املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من 

السعرات الحرارية ورسطان املعدة والبنكرياس وبطانة الرحم )بوسيتي وآخرون، 2009(. ويف واقع األمر، قد تؤثر 

ا مقارنًة بالسكر يف خطر اإلصابة  املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية تأثريًا إيجابيً

برسطان املعدة ورسطان القولون واملستقيم )ال فيكيا وآخرون، 1998؛ وجاليوين وآخرون، 2018( فضالً عن تشخيص 

اإلصابة برسطان القولون واملستقيم )جواتشو وآخرون، 2018(.
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 استخدام املحليات منخفضة 

السعرات الحرارية/الخالية من 

السعرات الحرارية ودورها يف 

تقليل نسبة السكر



 استخدام املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية

 تُستخدم جميع املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية )LNCS( املعتمدة يف األطعمة 

واملرشوبات باإلضافة إىل املحليات األساسية بدالً من السكر واملحليات األخرى ذات السعرات الحرارية العالية 

لالستمتاع باملذاق الحلو املرغوب الذي يحتوي عىل سعرات حرارية أقل أو ال يحتوي عىل سعرات حرارية )فيتش 

وآخرون، 2012؛ جيبسون وآخرون، 2014(. تتميز املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية 

بقوة تحلية أكرب مقارنًة بالسكر )السكروز(، وهذا يعني أنها أحىل من السكر مبئات املرات حسب الوزن، ومن ثَمَّ 

تُستخدم املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية بكميات صغرية جًدا يف املنتجات 

الغذائية واملرشوبات )ماجنوسون وآخرون، 2016(.

ميكن تحلية مجموعة متنوعة من املنتجات الغذائية واملرشوبات، مبا يف ذلك املرشوبات الغازية واملحليات األساسية 

والعلكة والحلويات والزبادي والحلوى باستخدام املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات 

الحرارية، وذلك وفًقا للمتطلبات التنظيمية املحلية. وتستخَدم أيًضا املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية 

من السعرات الحرارية يف منتجات الرعاية الصحية مثل غسول الفم والفيتامينات املتعددة القابلة للمضغ ورشاب 

السعال، وهذا ما يجعل هذه املنتجات أكرث استساغة. وتوضع ملصقات واضحة بشأن املحليات منخفضة السعرات 

الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية عىل عبوات املنتجات الغذائية واملرشوبات ومنتجات الرعاية الصحية التي 

تحتوي عليها كام هو موضح يف الفصل 2.

ميكن أن تساعدنا املحليات 

منخفضة السعرات الحرارية/الخالية 

من السعرات الحرارية عىل تقليل 

تناول السعرات الحرارية والسكر 

وفًقا لتوصيات الصحة العامة



دور املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية يف تقليل نسبة السكر 

وتعديل مكونات األطعمة

يف 2015، أصدرت منظمة الصحة العاملية )WHO( توصية تفيد بأنه ينبغي عدم تناول السكريات الحرة بنسبة تزيد 

عىل 10% من إجاميل مدخول الطاقة )منظمة الصحة العاملية، 2015(. ويف ضوء هذه التوصية، اقرُتح عدد من السياسات 

التي تهدف إىل املساعدة عىل تقليل تناول السكريات الحرة، مبا يف ذلك تعديل مكونات األطعمة بوصفها واحدة من 

أبرز اإلسرتاتيجيات )هيئة الصحة العامة يف إنجلرتا، 2015(.  

تتمتع املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية بقوة تحلية أكرب بكثري من السكريات من 

الناحية العملية، وبذلك ميكن استخدامها بكميات ضئيلة إلضفاء مستوى التحلية املرغوب إىل األطعمة واملرشوبات 

مع إضافة كمية ضئيلة جًدا أو منعدمة من الطاقة إىل املنتج النهايئ. وهذا يوفر ميزة أساسية لألطعمة واملرشوبات 

عة املنتجة للمحليات األساسية واملستهلكني يف نهاية املطاف – وهي املذاق الحلو ومنع  باإلضافة إىل الرشكات املُصنِّ

السعرات الحرارية أو الحد منها بدرجة كبرية يف األطعمة واملرشوبات عند استبدال السكر.

 لذا، ميكن أن تساعدنا املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية عىل تقليل إجاميل مدخول 

السكريات الحرة وفًقا لتوصيات الصحة العامة. ويف دراسة نُرشت مؤخرًا لتحليل البيانات التي ُجمعت من 5521 بالًغا 

من املشاركني يف املسح الوطني للغذاء والتغذية يف اململكة املتحدة )NDNS; 2008-2012 و2013-2014(، اكتشف 

باتيل وآخرون أن املستهلكني للمرشوبات املحالة مبحليات منخفضة السعرات الحرارية/خالية من السعرات الحرارية 

لديهم نظام غذايئ أفضل ويستهلكون السكريات الحرة بنسبة أقل ولديهم فرص أكرب للوفاء بتوصية اململكة املتحدة 

بخصوص تناول السكريات الحرة مقارنًة باملستهلكني الذين يتناولون مرشوبات محالة بالسكر )SSB( )باتيل وآخرون، 

2018(. وتؤكد هذه النتيجة أن األطعمة واملرشوبات املحالة مبحليات منخفضة السعرات الحرارية/خالية من السعرات 

الحرارية ميكن أن تؤدي دورًا مفيًدا يف مساعدة األفراد عىل تقليل تناول السكريات الحرة يف إطار التوصيات الغذائية 

األخرية.

باإلضافة إىل ذلك، يف أوروبا، يجب أيًضا أن يؤدي استخدام املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات 

ا إىل منتج منخفض يف إجاميل الطاقة بنسبة 30% عىل األقل  الحرارية يف األطعمة أو املرشوبات يف جميع الحاالت تقريبً

وفًقا لالئحة التنظيمية لالتحاد األورويب )EU(  2008/1333 بشأن اإلضافات الغذائية. وبالنسبة إىل املستهلكني، ميكن أن 

يعني ذلك توفريًا كبريًا يف السعرات الحرارية، وهذا قد يكون مفيًدا وال سيام يف إدارة توازن الطاقة بوجه عام.

ينبغي أال تُشّكل نسبة السكريات الحرة أكرث 
من 10% من إجاميل مدخول الطاقة

إجاميل مدخول الطاقة

بحد أقىص
%10

من السكريات



آراء الخرباء

سياسات تقليل نسبة السكر: مثال من اململكة املتحدة

ا بعنوان “تقليل نسبة السكر: تحقيق  يف مارس عام 2017، نرشت هيئة الصحة العامة يف إنجلرتا )PHE( تقريرًا فنيً

نسبة تصل إىل 20%” يوضح املبادئ التوجيهية للصناعة وينص عىل ما يأيت: “نؤيد الرأي العلمي الذي أصدرته الهيئة 

األوروبية لسالمة األغذية )EFSA( بشأن املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية. وتُعد 

ا ومقبوالً الستخدام السكر،  املحليات التي اعتُمدت من خالل إجراءات الهيئة األوروبية لسالمة األغذية بديالً آمًن

والرشكات حرة يف طريقة استخدامها حسب ما يحلو لها”. )هيئة الصحة العامة يف إنجلرتا، 2017(.

خلُص تقرير األدلة الذي أصدرته هيئة الصحة العامة يف إنجلرتا عام 2015 بعنوان »تقليل نسبة السكر: األدلة الالزمة 

التخاذ اإلجراءات«، إىل أن استبدال األطعمة واملرشوبات املحالة بالسكر بحيث تحل محلها األطعمة واملرشوبات التي 

تحتوي عىل املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية ميكن أن يكون مفيًدا يف مساعدة 

األشخاص عىل إدارة الوزن؛ ألنهم يقللون نسبة السعرات الحرارية يف األطعمة واملرشوبات مع االحتفاظ مبذاق حلو 

)هيئة الصحة العامة يف إنجلرتا، 2015(.



الفرص والتحديات املتعلقة بتعديل مكونات األطعمة

يف الوقت الذي تستمر فيه معدالت السمنة واألمراض ذات الصلة يف االرتفاع يف كل أنحاء العامل 

عة لألغذية عىل استبدال السكر وتقليل السعرات  وتشجع فيه الجهات الصحية الرشكات املُصنِّ

الحرارية كجزء من أهداف تعديل مكونات األطعمة، تُشّكل املحليات منخفضة السعرات 

الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية وسيلة مفيدة لصناعة هذه املنتجات. ويف الواقع، ميكن 

أن تساعد املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية عىل تقليل 

تناول السكر بشكل كبري وتقليل الطاقة عند استخدامها بدالً من املكونات عالية الطاقة )ماكني 

وآخرون، 2018(.

ا يف الخصائص   يؤثر منع استخدام كميات كبرية من السكر يف األطعمة أو املرشوبات تأثريًا ملحوظً

الحسية للمنتج، وهذا ميكن أن يؤثر يف رضا املستهلك عن املنتج بوجه عام. ويف ظل توفر القليل 

ا حلًوا ومستساغ الطعم من دون السعرات  من الخيارات املتاحة ملنح األطعمة واملرشوبات مذاقً

الحرارية للسكر، تُعد املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية 

مكونات مهمة لصناعة املواد الغذائية )جيبسون وآخرون، 2017؛ مييل وآخرون، 2017؛ ماكني 

وآخرون، 2018(. وبخالف املذاق الحلو، يتضمن السكر العديد من الخصائص الوظيفية يف األطعمة 

التي توفر صفات مثل األلياف و/أو القوام. ونتيجة لذلك، فإن تقليل نسبة السكر عند تعديل 

مكونات األطعمة يُعد أكرث تعقيًدا يف بعض األحيان من منع السكر من األطعمة. ولذا، ميثل 

ا إلنتاج  االبتكار والتقدم يف تطوير الوصفات املتعلقة بصناعة األطعمة واملرشوبات جزًءا رضوريً

مجموعة متنوعة وكبرية من املنتجات الغذائية واملرشوبات ذات املذاق الرائع واملحالة مبحليات 

منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية.

 تُعد زيادة املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية املتاحة وحقيقة 

أنه ميكن استخدامها مبفردها أو يف مزيج وسيلة مفيدة يف الجهود املبذولة لتعديل مكونات 

األطعمة. ومن خالل دمج اثنني أو أكرث من املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من 

عة لألطعمة واملرشوبات تخصيص املذاق وصفات املذاق  السعرات الحرارية، ميكن للرشكات املُصنِّ

الحلو وفًقا ملتطلبات املنتج وأذواق املستهلكني )مييل وآخرون، 2017؛ ماكني وآخرون، 2018(.

 ومع ذلك، قد تحد بعض القيود التنظيمية املتعلقة باستخدام املحليات من فرص تعديل 

مكونات األطعمة )جيبسون، 2017(. وقد سلّط تقرير صدر مؤخرًا عن منظمة الصحة العاملية 

يف أوروبا الضوء عىل "اللوائح التنظيمية الحالية بشأن مطالبات التغذية واستخدام املحليات" 

عة" )منظمة الصحة العاملية،  بوصفها "عوامل مثبطة لتقليل نسبة السكر يف األطعمة املُصنَّ

2017(. ففي أوروبا مثالً، يخضع استخدام املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من 

السعرات الحرارية لقيود صارمة يف الترشيع املتعلق باستخدام اإلضافات املسموح به مبوجب 

الالئحة التنظيمية 1333/2008 لالتحاد األورويب )EU(، ولذا يعتمد االستخدام املسموح به عىل فئة 

الطعام أو الفئات التي يقع املنتج ضمن نطاقها.

++

تسهل املحليات منخفضة السعرات 

الحرارية/الخالية من السعرات 

الحرارية من خفض بدائل السكر يف 

املأكوالت واملرشوبات

تستمر معدالت السمنة 

واألمراض غري املعدية يف االرتفاع 

بجميع أنحاء العامل



 توفر املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات 
الحرارية طريقة فعالة لتقليل نسبة السكر املوجودة يف املنتجات 

الغذائية، وهذا يساعد مجال صناعة املواد الغذائية يف الجهود 
املبذولة لتعديل مكونات األطعمة



بدائل السكر

 باستخدام املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية بدالً من املحليات ذات السعرات 

الحرارية العالية ومن خالل تبديل األطعمة أو املرشوبات املحالة بالسكر باألطعمة أو املرشوبات املكافئة املحالة 

مبحليات منخفضة السعرات الحرارية/خالية من السعرات الحرارية، ميكننا منع السكر والسعرات الحرارية من 

مجموعة متنوعة من األطعمة واملرشوبات. عىل سبيل املثال، عند إضافة املحليات األساسية بدالً من السكر يف 

املرشوبات، ميكننا "توفري" حوايل 4 جرامات من السكر و16 كيلو كالوري لكل ملعقة صغرية من السكر املُضاف. وعىل 

غرار ذلك، من خالل التحويل إىل مرشوب غازي خفيف أو مناسب للنظام الغذايئ يحتوي عىل أقل من كيلو كالوري، 

ميكننا تقليل مدخول السعرات الحرارية بنحو 100 كيلو كالوري لكل زجاجة )أو 140 كيلو كالوري لكل علبة سعة 

330 مل( مقارنًة باملنتج العادي )املُحىل بالسكر(. يقدم الجدول 1 املزيد من األمثلة عىل البدائل التي تحتوي عىل 

كميات أقل من السكر والسعرات الحرارية.

عند التحويل من مرشوب ُمحىل بالسكر إىل مرشوب 

نظام غذايئ منخفض السكريات/عديم السكريات، ميكننا 

"توفري" حوايل 100 كالوري لكل كوب )250 مل( وحوايل 

25 جراًما من السكر.

عند وضع محليات بدائل السكر بدالً من سكر املائدة يف 

القهوة أو الشاي، ميكننا "توفري" حوايل 20-16 كالوري و4-5 

جرامات من السكر لكل ملعقة صغرية من السكر املُضاف.

عند اختيار زبادي بالفواكه منخفض النشويات ُمحىل 

بسكر، ميكننا "توفري" حوايل 50 كالوري وحوايل 10 جرامات 

من السكر لكل كوب )200 جراًما(.

ر ما يصل إىل وفّ
 

20 كالوري  وفّر
100 كالوري

 وفّر
50 كالوري



16 كيلو كالوري و4 جم من السكريات

100 كيلو كالوري و25 جم من السكريات

60 كيلو كالوري و15 جم من السكريات

160 كيلو كالوري و25 جم من السكريات

170 كيلو كالوري و22 جم من السكريات

80 كيلو كالوري و20 جم من السكريات

من 40 إىل 50 كيلو كالوري وما يرتاوح بني 

10 و12 جم من السكريات

16 كيلو كالوري و4 جم من السكريات

10 كيلو كالوري و2,5 جم من السكريات

25 كيلو كالوري و4 جم من السكريات

> 1 كيلو كالوري و0 جم من السكريات

> 1 كيلو كالوري و0 جم من السكريات

> 5 كيلو كالوري وكمية ترتاوح بني 0 و1 

جم من السكريات

110 كيلو كالوري و15 جم من السكريات

120 كيلو كالوري و8 جم من السكريات

10 كيلو كالوري و2 جم من السكريات

من 10 إىل 20 كيلو كالوري وما يرتاوح بني 2 و5 

جم من السكريات

7 كيلو كالوري و1 جم من السكريات

> 5 كيلو كالوري و0 جم من السكريات

10 كيلو كالوري و0 جم من السكريات

املنتجات املحالة مبحليات منخفضة السعرات 

الحرارية/ خالية من السعرات الحرارية

املنتجات املحالة بالسكر

الجدول 1: مقدار السعرات الحرارية والسكريات يف املنتجات املحالة بالسكر مقابل مقدارها يف املنتجات املحالة بكمية مامثلة من محليات منخفضة السعرات الحرارية/ خالية من السعرات الحرارية )يف املتوسط أو بناًء عىل مجموعة من القيم(.

https://ndb.nal.usda.gov/ndb/ :املصدر: قواعد بيانات مكونات األغذية التابعة لوزارة الزراعة األمريكية. متاحة عىل

ملعقة واحدة صغيرة )4 جم( من السكر 

مقابل الكمية نفسها من بديل السكر

كوب واحد )250 مل( من 

مشروب الشاي المثلج

بولة واحدة كبيرة )100 جم( 

من آيس كريم الفانيليا )كامل 

الدسم(

ملعقة واحدة كبيرة )20 جم( 

من المربى

قطعة واحدة من العلكة

كوب واحد )250 مل( 

من المشروبات الغازية 

المماثلة للكوال

كمية )200 جم( من زبادي 

الفواكه قليل الدسم )1%(

حصة غذائية من 

جيلي التوت

قطعة واحدة من 

الحلوى الصلبة

ملعقة واحدة كبيرة )17 جم( من 

الكاتشبالغازية المماثلة للكوال



فوائد استخدام املحليات منخفضة السعرات الحرارية/ الخالية من السعرات الحرارية

 عند استخدام املحليات منخفضة السعرات الحرارية/ الخالية من السعرات الحرارية ضمن نظام غذايئ متوازن 

وأسلوب حياة صحي، ميكنها مساعدة األفراد عىل تقليل إجاميل مدخول الطاقة )السعرات الحرارية(، ومن ثمَّ ميكن 

أن تكون أداًة مفيدة يف إنقاص وزن الجسم الزائد )ميلر وبرييز، 2014، روجرز وآخرون، 2016(. باإلضافة إىل ذلك، تُعد 

هذه املحليات منتجات مفيدة ميكنها مساعدة مرىض السكري، بدرجة كبرية، الذين يحتاجون إىل إدارة ما يتناولونه 

من كربوهيدرات، ومتثل عنرصًا مهاًم يف معالجة مرض السكري )الهيئة األوروبية لسالمة األغذية، 2011، تيمبي بهنن 

وآخرون، 2013، نيكول وآخرون، 2018(. كام ميكن أن تكون هذه املحليات مفيدة لصحة الفم نظرًا إىل خصائصها 

املانعة للتسوس )الهيئة األوروبية لسالمة األغذية، 2011(.

وستتم مناقشة األدلة الداعمة لفوائد هذه املحليات بالتفصيل يف الفصل التايل من هذا الكتيّب:

تساعد املحليات منخفضة السعرات 

الحرارية / الخالية من السعرات 

الحرارية األفراد عىل خفض إجاميل 

مدخول الطاقة )السعرات الحرارية( 

وتقليل الوزن الزائد

تساعد املحليات منخفضة 

السعرات الحرارية / الخالية من 

السعرات الحرارية  مرىض السكري 

الذين يرغبون يف إدارة جرعات 

الكربوهيدرات لديهم

تساعد املحليات منخفضة السعرات 

الحرارية / الخالية من السعرات 

الحرارية  يف الحفاظ عىل صحة الفم 

ألنها ال تسبب التسوس



آراء الخرباء

 توفر املحليات منخفضة السعرات الحرارية/ الخالية من السعرات الحرارية املذاق الحلو املطلوب من دون إضافة 

كمية كبرية من الطاقة وميكنها املساعدة عىل الحفاظ عىل استساغة املنتجات معّدلة املكونات. وميكننا الثقة يف 

ا لالستخدام يف األطعمة واملرشوبات نظرًا إىل إجراء كل تقييامت السالمة الصارمة  سالمة هذه املحليات املعتمدة حاليً

ا إىل تحديد مقدار يومي مقبول؛ وبالفعل ال تشري بيانات املقدار  عليها قبل اعتامدها لالستخدام، والتي تؤدي غالبً

ا من هذه املحليات )مارتن وآخرون،  العاملي األخرية إىل وجود أي داٍع للقلق بشأن الكميات التي يتم تناولها حاليً

2018(. وعند استخدام هذه املحليات الستبدال البدائل منخفضة السعرات الحرارية/ الخالية من السعرات الحرارية 

باملنتجات املحالة بالسكر، فإنها متثل وسيلًة سهلة لتقليل كمية السكر التي يتم تناولها يف النظام الغذايئ. عىل سبيل 

املثال، يؤدي استبدال منتج مكافئ منخفض السعرات الحرارية مبنتج عادي )محىل بالسكر( إىل تقليل الكمية املمتصة 

من السكر والطاقة. وعند استخدام هذه املحليات بهذه الطريقة، ميكن االستفادة منها يف تقليل مدخول الطاقة دون 

ا مفيًدا من الجهود املبذولة لتقليل إجاميل  تقليل استساغة )أو حالوة مذاق( النظام الغذايئ. متثل هذه املحليات جانبً

الكميات املمتصة من السكريات واملساعدة عىل إدارة وزن الجسم.  

الربوفيسورة أليسون جالغر: تتمثل توصيات الصحة العامة الحالية يف الحد من السكريات الحرة التي نتناولها يف 

نظامنا الغذايئ. والسكريات الحرة هي السكريات التي تُضاف إىل األطعمة أو السكريات املوجودة بشكٍل طبيعي يف 

العسل ورشاب القيقب وعصائر الفاكهة غري املحاّلة، لكنها ال تشمل السكريات املوجودة بشكٍل طبيعي يف األلبان 

ومنتجاتها. يرتبط األثر السلبي عىل الصحة الذي قد يحدثه تناول كميات كبرية من السكريات الحرة املوجودة يف 

ا بزيادة الوزن )ومن ثمَّ تسهم يف حدوث السمنة(  ا ملحوظً املرشوبات املحالة بالسكر عىل وجه الخصوص ارتباطً

وزيادة مخاطر اإلصابة مبرض السكري من النوع الثاين وزيادة حدوث تسّوس األسنان. وتويص منظمة الصحة العاملية 

)WHO( بتقليل كميات السكريات الحرة التي نتناولها خالل فرتة حياتنا، وتويص البالغني واألطفال بالحد من كميات 

السكريات الحرة التي يتناولونها إىل 10% من إجاميل مدخول الطاقة )منظمة الصحة العاملية، 2015(. ويف اململكة 

املتحدة، تويص اللجنة االستشارية العلمية للتغذية )SACN( بعدم تجاوز الكميات التي يتناولها الفرد من السكريات 

الحرة نسبة 5% من إجاميل مدخول الطاقة )اللجنة االستشارية العلمية للتغذية، 2015(. ونظرًا إىل زيادة استهالك 

السكان من السكريات الحرة يف الوقت الحايل )يتجاوز متوسط الكمية التي يتناولها سكان اململكة املتحدة ضعَف 

ا ويتطلب  الكمية املُوىص بها(، يعد تقليل كميات السكريات التي يتم تناولها إىل هذه الكمية املوىص بها أمرًا صعبً

اتباع نُهج محددة األهداف تشمل تعزيز الخيارات األكرث صحة وتقليل الكميات وتعديل مكونات املنتجات.

دور املحليات منخفضة السعرات الحرارية/ الخالية من السعرات الحرارية يف تقليل نسبة السكر: منظور الصحة العامة…
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 املحليات منخفضة السعرات 

الحرارية/ الخالية من السعرات 

الحرارية ومدخول الطاقة وإدارة الوزن

تُستخدم املحليات منخفضة السعرات الحرارية/ الخالية من السعرات الحرارية عادًة بصفتها وسيلة تساعد عىل تقليل إجاميل مدخول 

الطاقة )السعرات الحرارية( املمتصة ضمن النظام الغذايئ، خاصة السعرات الحرارية املستمدة من السكريات، وتُستخدم بشكٍل أسايس 

ا يساعد عىل التحكم يف وزن الجسم. ومن الناحية العملية، يلجأ األشخاص إىل الخيارات املحالة مبحليات  أيًضا بصفتها عنرصًا إسرتاتيجيً

منخفضة السعرات الحرارية/ خالية من السعرات الحرارية بدالً من خياراتهم املعتادة الغنية بالسعرات الحرارية من أجل مواصلة 

االستمتاع بأطعمة ومرشوبات حلوة املذاق تحتوي عىل سعرات حرارية أقل أو ال تحتوي عىل سعرات حرارية وللحفاظ عىل استساغة 

النظام الغذايئ بينام يسعون إىل إدارة وزن أجسامهم. لكن، أصبح دور املحليات منخفضة السعرات الحرارية/ الخالية من السعرات 

الحرارية يف إدارة الوزن موضوًعا مثريًا للجدل مؤخرًا، رغم محصلة األدلة التي تشري إىل األثر املفيد لهذه املحليات يف التحكم يف الوزن عند 

استخدامها بدالً من السكريات ضمن نظام غذايئ متوازن وأسلوب حياة صحي بوجه عام.

 ويف هذا السياق، يتمثل الهدف من هذا الفصل يف استعراض األدلة العلمية حول كيفية تأثري املحليات منخفضة السعرات الحرارية/ 

الخالية من السعرات الحرارية يف مدخول الطاقة ووزن الجسم، مع الرتكيز عىل البيانات املتاحة من دراسات أجريت عىل البرش.



تُعرف كثافة الطاقة بأنها مقدار الطاقة )السعرات الحرارية( لكل وحدة وزن )جرام من الطعام( 

ويُعتقد أنها عنرٌص محدد أسايس ملدخول الطاقة )بوبيت وبرنتيس، 1996(. وقد ارتبط ارتفاع 

كثافة الطاقة يف النظام الغذايئ بتناول كميات أكرب من الطاقة وزيادة الوزن )درونوفسيك 

وآخرون، 2004(.

متثل املحليات منخفضة السعرات الحرارية/ الخالية من السعرات الحرارية وسيلًة فعالة يف 

تقليل كثافة طاقة األطعمة املحددة مع الحفاظ عىل استساغتها التي متثل مشكلٌة متكررة 

يف تركيبة األطعمة املحتوية عىل طاقة منخفضة الكثافة )درونوفسيك وآخرون، 1999(. وألن 

األطعمة املحتوية عىل طاقة منخفضة الكثافة توفر سعرات حرارية أقل يف الكمية نفسها من 

ا املساعدة عىل تقليل مدخول الطاقة، ومن ثمَّ إنقاص الوزن. يف حني  الطعام، فبإمكانها نظريً

تساق الحجج الداعية إىل أن املنتجات املحالة مبحليات منخفضة السعرات الحرارية/ خالية من 

السعرات الحرارية قد ال تؤدي إىل تقليل الطاقة املمتصة، بسبب تعويضها مبا يتم تناوله من 

طعام يف الوجبة التالية أو الحًقا يف اليوم نفسه، ال توجد دالئل من التجارب املنضبطة املعشاة 

)RCT( تؤكد ذلك.

 ما التجربة املنضبطة املعشاة )RCT(؟

ا عىل مجموعتني: تتلقى املجموعة  التجربة املنضبطة املعشاة هي دراسة يوزَّع فيها املشاركون يف التجربة عشوائيً

ا أو  التجريبية إجراء التدخل أو املادة املرغوب يف اختبارها، وتتلقى املجموعة الضابطة عالًجا بديالً )دواًء تقليديًّ

ا( )كيندال، 2003(. ثم تتم متابعة املجموعتني للتحقق من أثر االختبار يف نقطة نهاية محددة تحظى  دواًء وهميًّ

باالهتامم. ولذلك، تُعد التجارب املنضبطة املعشاة اختبارًا مبارشًا لآلثار املحتملة لدى مجموعة من األشخاص. وهي 

أكرث الطرق رصامًة يف تحديد وجود عالقة سببية بني النتيجة وإجراء التدخل. وبالطبع، تُعد التجربة املنضبطة املعشاة 

من أقوى أنواع تصاميم الدراسات املخصصة الستخالص استنتاجات سببية عن العالقات بني عمليات التعرض، مبا فيها 

عمليات التعرض لنظام غذايئ، والنتائج الصحية الظاهرة عىل مجموعة األشخاص )مايك وآخرون، 2014(. وبناًء عىل ما 

سبق، يجب تقييم نتائج التجارب املنضبطة املعشاة بحرص ويجب النظر يف كل البيانات عند تقييم النتائج التي 

تسفر عنها هذه التجارب.

املحليات منخفضة السعرات الحرارية/ الخالية من السعرات الحرارية ومدخول الطاقة

 تساعد هذه املحليات عىل تقليل كثافة الطاقة املمتصة من األطعمة واملرشوبات الشائعة التي تحل فيها تلك 

املحليات محل السكريات، ما تؤدي بدورها إىل تقليل السعرات الحرارية بدرجة كبرية. وبالرغم من هذه الفائدة، 

ُيعتقد أن مستخدمي هذه املحليات قد يعوِّضون السعرات الحرارية "املفقودة"، ما ال يثمر عن أي فائدة إيجابية. لكن 

أكد عدد من التجارب الرسيرية التي أجريت عىل البرش عىل األثر املفيد لتناول هذ املحليات يف مدخول الطاقة عىل 

املدى القصري واملدى الطويل عىل حٍد سواء )روجرز وآخرون، 2016(.



األدلة العلمية املستمدة من التجارب املنضبطة املعشاة

 لقد اختربت مجموعة كبرية من التجارب املنضبطة املعشاة قصرية املدى، التي تتضمن تناول املحليات أول مرة 

وتنتمي إىل أنواع مختلفة لتصاميم الدراسات، أثَر استهالك الكميات سابقة التحميل املحالة مبحليات منخفضة 

السعرات الحرارية/ خالية من السعرات الحرارية يف مدخول الطاقة التايل يف وجبة كميتها محددة حسب الرغبة 

وقارنته بأثر عوامل مقارنة مختلفة مثل السكر أو املنتجات غري املحالة أو املاء أو الدواء الوهمي أو بعدم تناول أي 

يشء )مواد الضبط(. وبينام أظهرت الدراسات احتاملية وجود ما يعوض السعرات الحرارية "املفقودة" عند استخدام 

هذه املحليات محل السكر، ال يتم هذا التعويض إال بنسب صغرية. ولذلك، فهو تعويض جزيئ وليس كيل، ما يعني 

وجود نقصان صاٍف )فائدة( وملحوظ يف السعرات الحرارية عند استخدام هذه املحليات مقارنة بالسكر، ومن ثمَّ 

يحدث نقصان يف إجاميل السعرات الحرارية املمتصة يف الوجبة )الوجبات( التالية وبصفة عامة خالل اليوم )أنتون 

وآخرون، 2010، بيلليسل، 2015، روجرز وآخرون، 2016، روجرز، 2017(. باإلضافة إىل ذلك، ال يتبع تناول املرشوبات 

املحالة مبحليات منخفضة السعرات الحرارية/ خالية من السعرات الحرارية زيادة يف مدخول الطاقة مقارنًة مبدخول 

الطاقة الذي يتبع تناول املاء أو املرشوبات األخرى غري املحالة )ماتس وبوبكني، 2009، روجرز وآخرون، 2016(.

 بناًء عىل أكرث أعامل املراجعة شموالً حتى اآلن والتي أجرتها مجموعة من الخرباء الذين تبنوا طريقًة منهجية يف 

مراجعة نتائج الدراسات التدخلية والقامئة عىل املالحظة املجراة عىل الحيوانات والبرش والتي وفرت معلومات حول أثر 

استهالك هذه املحليات يف مدخول الطاقة أو وزن الجسم أو كليهام، وجد روجرز وآخرون أن ترجيح األدلة املستمدة 

من 56 دراسة تضمنت تناول أول كمية سابقة التحميل )شملت 129 عملية مقارنة( واألدلة املستمدة من 10 دراسات 

طويلة املدى )شملت 12 عملية مقارنة( يشري إىل نقص يف مدخول الطاقة عند تناول هذه املحليات مقارنة بالسكر 

)روجرز وآخرون، 2016(. كان للمجموعة التي تناولت هذه املحليات أقل قيم مطلقة يف إجاميل مدخول الطاقة، مقارنًة 

باملجموعة الضابطة )التي تناولت السكر أو املاء( خصوًصا يف كل الدراسات طويلة املدى، لكن اختلفت الكميات 

املمتصة بينهام، كام هو موضح يف الجدول 1.

 الجدول 1: ملخص نتائج التحليالت اإلحصائية الخاصة بالتجارب املنضبطة املعشاة )RCT( اإلثباتية وقصرية املدى 

والتي تدرس األثر الواقع عىل مدخول الطاقة املمتصة من املحليات منخفضة السعرات الحرارية/ الخالية من السعرات 

الحرارية )LNCS( مقارنة بعوامل مقارنة مختلفة )السكر أو املرشوبات غري املحالة أو املاء أو الدواء الوهمي أو عدم 

تناول أي يشء( [اقتباس مام نرشه روجرز وآخرون، 2016].

النتائج نوع الدراسات وعددها )أو عدد املقارنات(

مدخول الطاقة املمتصة من الكمية سابقة التحميل ووجبة كميتها 

محددة حسب الرغبة يف حال كانت الكمية سابقة التحميل محالة 

مبحليات منخفضة السعرات الحرارية/ خالية من السعرات الحرارية 

مقابل السكر أو مادة ضبط غري محالة أو ماء أو دواء وهمي )يف شكل 

كبسوالت( أو عدم تناول يشء:

مدخول طاقة أقل عند تناول هذه املحليات مقابل السكر )لدى   •

األطفال والبالغني عىل حٍد سواء(

ا يف مدخول الطاقة عند تناول هذه  ال توجد فروق دالة إحصائيً  •

املحليات مقابل مادة الضبط غري املحالة أو املاء أو الدواء الوهمي 

)يف شكل كبسوالت( أو عدم تناول أي يشء

 التجارب املنضبطة املعشاة قصرية املدى
) يوم واحد(

 )56 دراسة؛ 129 مقارنة(

يف كل الحاالت كانت القيمة املطلقة إلجاميل مدخول الطاقة أو قيمة 

تغري مدخول الطاقة أقل عند تناول محليات منخفضة السعرات 

الحرارية أو خالية من السعرات الحرارية:

محليات منخفضة السعرات الحرارية أو خالية من السعرات   •

الحرارية مقابل السكر: من −75 إىل −514 كيلو كالوري يف اليوم )9 

مقارنات(

محليات منخفضة السعرات الحرارية أو خالية من السعرات   •

الحرارية مقابل املاء: −126 كيلو كالوري يف اليوم )مقارنة واحدة(

تجارب منضبطة معشاة إثباتية )< يوم 
واحد(؛ دراسة مدخول الطاقة بصفته 

إحدى النتائج )10 مقارنات(

 Table 1: Summary of the results of the meta-analysis of short-term and sustained randomised controlled trials )RCTs(

 studying the effect on energy intake of low calorie sweeteners )LCS( versus different comparators )sugar, unsweetened, water,

 .[nothing, placebo( [adaptation from the publication by Rogers et al, 2016
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يف حني أنه من املنطقي أن تقارن معظم الدراسات بني األثر الواقع عىل سلوك تناول األطعمة واملرشوبات املحالة 

مبحليات منخفضة السعرات الحرارية أو خالية من السعرات الحرارية وسلوك تناول السكر واملنتجات املسكرة، 

مبا يتسق مع االستخدام املخصص لها بوصف هذه املحليات بدائل للسكر، أثريت شكوك حول أثرها يف مدخول 

ا التي  الطاقة والطعام مقارنة باملاء. وقد متت مناقشة هذا يف إحدى التجارب املنضبطة املعشاة املنشورة حديثً

قارنت بني أثر املرشوبات املحالة مبحليات منخفضة السعرات الحرارية/ خالية من السعرات الحرارية يف مدخول 

الطاقة والطعام مقابل املاء عىل املدى الطويل )فانتينو وآخرون، 2018(. درست هذه التجربة املنضبطة املعشاة 

آثار املرشوبات املحالة مبحليات منخفضة السعرات الحرارية/ خالية من السعرات الحرارية عىل الشهية ومدخول 

الطاقة والطعام مقابل املاء عىل املدى القصري واملدى الطويل يف عينة تناولها 166 مستهلًكا "حديث العهد"، مثل 

األشخاص الذين مل يعتادوا عىل تناول محليات منخفضة السعرات الحرارية/ خالية من السعرات الحرارية. وقد 

كشفت الدراسة أن املرشوبات املحالة مبحليات منخفضة السعرات الحرارية/ خالية من السعرات الحرارية ال 

تختلف عن املاء من حيث التأثري يف امتصاص السعرات الحرارية والسكر والطعام حلو املذاق، وذلك بعد تناولها 

ملرة واحدة فقط أو بعد فرتة تعود طويلة املدى. فبعد فرتة تعّود مدتها 5 أسابيع عىل تناول املحليات منخفضة 

السعرات الحرارية/ الخالية من السعرات الحرارية، مل يتغري إجاميل ما تم تناوله من السعرات الحرارية والطعام يف 

مجموعة هذه املحليات مقارنة باملجموعة الضابطة )املاء( ومل تكن هناك زيادة يف استهالك األطعمة املحالة.

تتفق األدلة املجمعة من التجارب املنضبطة املعشاة مجتمعة عىل إثبات أن استهالك املحليات منخفضة السعرات 

الحرارية/ الخالية من السعرات الحرارية بدالً من السكريات ميكن أن يساعد عىل تقليل إجاميل مدخول الطاقة 

وأنه، عىل عكس التخّوف من مساعدة هذه املحليات عىل فتح الشهية وزيادة تناول الطعام، ال يختلف مدخول 

الطاقة املمتصة من هذه املحليات مقارنة باملاء أو أحد املنتجات غري املحالة بعد تناولها أول مرة أو تناولها عىل 

املدى الطويل. ولذا ميثل استخدام املحليات منخفضة السعرات الحرارية/ الخالية من السعرات الحرارية بدالً 

من السكريات عنرصًا مفيًدا يف النظام الغذايئ، من بني مجموعة عنارص إسرتاتيجية أخرى، للمساعدة عىل تقليل 

ا وإدارة توازن الطاقة إجامالً )بيرتز وبيك، 2016(. السعرات الحرارية املتناولة يوميً

ال يختلف تأثري املرشوبات 

املحالة مبحليات منخفضة 

السعرات الحرارية/ خالية من 

السعرات الحرارية واملاء فيام 

يتم تناوله من طعام محىل 

وسكر وسعرات حرارية
فانتينو وآخرون، 2018
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دور املحليات منخفضة السعرات الحرارية/ الخالية من 

السعرات الحرارية يف إنقاص الوزن والحفاظ عليه

تُعد كثافة طاقة األطعمة عامالً محددًا مهاًم ملدخول الطاقة يف إحدى 

الوجبات أو إجاميل السعرات الحرارية التي يتم تناولها عىل مدار اليوم. وكام 

ذُكر سابًقا يف هذا الفصل، من خالل استبدال املحليات منخفضة السعرات 

الحرارية/ الخالية من السعرات الحرارية بالسكريات، يصبح من املمكن 

تقليل كثافة طاقة األطعمة واملرشوبات، ما يساعد عىل تقليل إجاميل 

ا والذي بدوره يسهم يف إنقاص الوزن عند استخدام هذه  مدخول الطاقة يوميً

املحليات مع نظام غذايئ محدد السعرات الحرارية. فبطبيعة الحال، سيعتمد 

الحصول عىل أقىص استفادة من أثر هذه املحليات عىل تكاملها مع نظام 

غذايئ قليل الطاقة، حيث ينبغي عدم توقع أن تعمل هذه املحليات وحدها 

عىل إنقاص الوزن.

 

 درس عدد كبري من التجارب البرشية املنضبطة جيدة التصميم أثر املحليات 

منخفضة السعرات الحرارية/ الخالية من السعرات الحرارية يف وزن الجسم، 

وترد يف الجدول 2 هذه التجارب وستتم مناقشتها يف الفقرات اآلتية.
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األدلة العلمية املستمدة من التجارب املنضبطة املعشاة…

...التي أجريت عىل البالغني

 درس ما يزيد عىل عرش تجارب منضبطة معشاة طويلة املدى آثار املحليات منخفضة السعرات الحرارية/ 

الخالية من السعرات الحرارية عىل وزن الجسم لدى البالغني سواء بوصفها عنرصًا من برنامج إنقاص 

الوزن مثل )كاندرز وآخرون، 1988؛ بالكبرين وآخرون، 1997؛ بيرتز وآخرون، 2014؛ كويونكو وبالجي، 2014؛ 

مادجد وآخرون، 2015؛ بيرتز وآخرون، 2016( أو ضمن نظام غذايئ حر تحدد كمية أطعمته حسب الرغبة 

مثل )رابني وآخرون، 2002؛ ريد وآخرون، 2007؛ ريد وآخرون، 2010؛ مريسك وآخرون، 2012؛ تيت وآخرون، 

2012؛ سورنسن وآخرون، 2014(. وقد قارنت هذه التجارب بني آثار هذه املحليات والسكر أو املاء أو إحدى 

املجموعات الضابطة حيث ال يُسمح بتناول محليات يف النظام الغذايئ )أي عدم تناول أي يشء(. وعىل 

ا الستخدام املحليات  ة، تثبت النتائج أن مثة أثرًا إيجابيً الرغم من اختالف تصميم هذه الدراسات التدخليّ

منخفضة السعرات الحرارية/ الخالية من السعرات الحرارية بدالً من السكر يف إنقاص الوزن )رابني وآخرون، 

2002؛ مريسك وآخرون، 2012؛ تيت وآخرون، 2012؛ سورنسن وآخرون، 2014(.

أظهرت نتائج من التجارب املنضبطة املعشاة التي تم إجراؤها مبوجب دراسة اختيار الخيارات الصحية 

ا بالًغا يعانون زيادة الوزن أو السمنة استبدال  بشكل واٍع كل يوم )CHOICE(، حيث طُلب من 318 مشاركً

املرشوبات البديلة منخفضة السعرات الحرارية/ الخالية من السعرات الحرارية أو املاء باملرشوبات املحالة 

بالسكر، أن استخدام مجموعة مرشوبات النظام الغذايئ البديلة هذه أو مجموعة املاء أدى إىل إنقاص الوزن 

بشكل كبري )متوسط إنقاص الوزن هو 2,5 كجم يف مجموعة املرشوبات البديلة و2,03 كجم يف مجموعة 

املاء( وأن احتاملية إنقاص الوزن بنسبة 5% يف 6 أشهر كانت أكرب بكثري لصالح مجموعة املرشوبات البديلة 

مقارنة باملجموعة الضابطة التي أجرت تغيريات غذائية خاصة بها )تيت وآخرون، 2012(. واستنتج تيت 

وآخرون )2012( بناًء عىل نتائجهم أنه عىل مستوى املجتمعات اإلحصائية، يُعد استخدام بدائل ال تحتوي 

عىل سعرات حرارية بدالً من املرشوبات املحتوية عىل سعرات حرارية رسالة مهمة للحفاظ عىل الصحة 

العامة.

ا للمحليات منخفضة السعرات الحرارية/ الخالية من السعرات الحرارية   أثبتت بعض الدراسات أثرًا إيجابيً

يف التحكم العام يف الوزن، مقارنة مبجموعة املاء أو املجموعة الضابطة، وخاصة يف الحفاظ عىل إنقاص 

الوزن عىل املدى الطويل عند استخدامها ضمن برنامج سلويك إلنقاص الوزن )بالكبرين وآخرون، 1997؛ 

بيرتز وآخرون، 2014؛ بيرتز وآخرون، 2016( وكذلك أظهرت بعض الدراسات األخرى آثارًا مامثلة لكل من 

املرشوبات املحالة مبحليات منخفضة السعرات الحرارية/ خالية من السعرات الحرارية واملاء عىل وزن 

الجسم )مريسك وآخرون، 2012؛ تيت وآخرون، 2012(.

يف أطول تجربة منضبطة معشاة حتى اآلن، أجرى بالكبرين وآخرون )1997( تجربة رسيرية عىل مرىض 

خارجيني لدراسة ما إذا كانت إضافة ُمحيل األسربتام منخفض السعرات الحرارية/ الخايل منها إىل برنامج 

التحكم يف الوزن متعدد الجوانب ستزيد من إنقاص الوزن والتحكم عىل املدى الطويل يف وزن الجسم 

ا عىل مجموعتني:  خالل 3 سنوات متابعة لـ 163 امرأة تعانني من السمنة. وقد تم توزيع النساء عشوائيً

إحداهام تناولت أطعمة محالة باألسربتام واألخرى مل تتناولها. وأوضحت النتائج فقدان كلتا املجموعتني 

متوسط 10% من وزن الجسم األويل يف املرحلة األوىل من الدراسة، وأن املجموعة التي تناولت املحليات 

منخفضة السعرات الحرارية/ الخالية من السعرات الحرارية كانت األكرث نجاًحا يف الحفاظ عىل الوزن 

املفقود عىل املدى الطويل. وبعد 3 سنوات، استعادت املجموعة التي مل تتناول األطعمة املحالة باألسربتام، 

ا عىل عكس املجموعة التي تناولت هذه األطعمة املحالة باألسربتام،  يف املتوسط، كل الوزن املفقود تقريبً

حيث حافظت عىل متوسط إلنقاص الوزن مقداره 5% من وزن الجسم األويل وهو معدل ذو داللة رسيرية 

)الشكل 1(. وكانت هذه أول دراسة تبني دورًا مفيًدا الستخدام املحليات منخفضة السعرات الحرارية/ 

الخالية من السعرات الحرارية عىل املدى الطويل يف الحفاظ عىل إنقاص الوزن، وهو اكتشاف له آثار 

رسيرية مهمة بالنظر إىل املعدالت الضعيفة لنجاح جهود إنقاص الوزن عىل املدى الطويل )بالكبرين 

وآخرون، 1997(.
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Figure 1: Percentage change in body weight over 175 wk for women (N=163) participating in a comprehensive weight-control 
program with and without aspartame-containing products upon 19 weeks of active weight loss followed by a 36-month weight 
loss maintenance and follow-up period. (Blackburn et al, 1997)
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أشارت تجربة منضبطة معشاة أخرى ضمت عددًا كبريًا من املشاركني أجراها بيرتز وآخرون مؤخرًا إىل أنه ميكن 

للمرشوبات املحالة مبحليات منخفضة السعرات الحرارية/ خالية من السعرات الحرارية أن تساعد األشخاص عىل 

إنقاص الوزن بنجاح وكذلك الحفاظ عىل إنقاص الوزن عىل املدى الطويل )بيرتز وآخرون، 2016(. وقد قيّمت الدراسة 

أثر املاء مقارنة باملرشوبات )غري املحتوية عىل سعرات حرارية عالية( املحالة مبحليات منخفضة السعرات الحرارية/ 

خالية من السعرات الحرارية عىل وزن الجسم عىل عينة مكونة من 303 أشخاص بالغني يعانون من زيادة الوزن أو 

السمنة وذلك باتباع برنامج سلويك إلنقاص الوزن عىل مدار 12 أسبوًعا )بيرتز وآخرون، 2014( متبوع بفرتة حفاظ 

ا عىل مجموعتني: إحداهام ُسمح لها  عىل الوزن قدرها عام )بيرتز وآخرون، 2016(. وقد تم توزيع املشاركني عشوائيً

بتناول مرشوبات ال تحتوي عىل سعرات حرارية عالية )710 مل يف اليوم( واألخرى، هي مجموعة ضابطة، مل يُسمح 

لها سوى برشب املاء. وقد أظهرت نتائج دراسة فرتة املتابعة التي استمرت عاًما أن مجموعة املرشوبات التي ال تحتوي 

عىل سعرات حرارية عالية حافظت بصورة أكرب عىل إنقاص الوزن وتقليل محيط الخرص مقارنًة مبجموعة املاء: ومن 

حيث اآلثار املتعلقة بوزن الجسم، بلغ متوسط إنقاص الوزن لدى املشاركني يف مجموعة املرشوبات التي ال تحتوي 

عىل سعرات حرارية عالية 6,21±7,65 كجم مقارنة مبتوسط إنقاص الوزن لدى مجموعة املاء والذي بلغ 5,59±2,45 

كجم )احتاملية >0,01(. وبالنسب املئوية، فقد 44% من املشاركني يف مجموعة املرشوبات التي ال تحتوي عىل سعرات 

حرارية عالية عىل األقل 5% من وزن الجسم منذ بداية الدراسة وصوالً إىل نهاية فرتة املتابعة التي استمرت عاًما، 

وذلك مقارنة بنسبة 25% من املشاركني يف مجموعة املاء )الشكل 2( )بيرتز وآخرون 2016(. ومل يالَحظ هذا األثر يف 

دارسة ضمت عددًا أقل من املرىض، بلغ نحو 65 مريًضا يعانون من مرض السكري وأكملوا دراسة طُلب من مجموعة 

منهم مبوجبها تناول مرشوباتهم املعتادة التي ال تحتوي عىل سعرات حرارية عالية )املجموعة الضابطة( وطلب من 

املجموعة األخرى استبدال املاء بهذه املرشوبات وذلك يف إطار برنامج إلنقاص الوزن عىل مدار 24 أسبوًعا )مادجد 

وآخرون، 2015(. ويف هذه الدراسة، أظهرت مجموعة املاء نسبة أعىل بقليل يف إنقاص الوزن، لكنها ذات داللة إحصائية. 

لكن فقدت املجموعتان نسبة من الوزن ذات داللة إحصائية خالل فرتة التدخل. وعىل عكس الدراسة التي أجراها 

بيرتز وآخرون )2016(، مل تتم متابعة املشاركني يف الدراسة التي أجراها مادجد وآخرون بعد مرحلة إنقاص الوزن.
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Figure 2: Percentage of participants who achieved at least 5% weight loss. Results based 
on χ2 analysis. n=154 for LCS, n=149 for water. *P < 0.001 (Peters et al, 2016).
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 مل ترصد أي تجربة منضبطة معشاة تم نرشها إىل اآلن استعادة الوزن عند استخدام محليات منخفضة السعرات 

الحرارية/ خالية من السعرات الحرارية. وتتفق نتائج التجارب املنضبطة املعشاة مجتمعة عىل إثبات فائدة املحليات 

منخفضة السعرات الحرارية/ الخالية من السعرات الحرارية خاصة عند استخدامها بدالً من السكر، ما يدل عىل أن 

هذه املحليات أداة مفيدة ملساعدة األشخاص عىل املشاركة عىل نحو فّعال يف التحكم يف وزن أجسامهم من أجل 

إنقاص الوزن والحفاظ عليه )بيرتز وبيك، 2016(.
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الشكل 2: النسبة املئوية للمشاركني الذين فقدوا 5% عىل األقل من الوزن. تعتمد النتائج عىل تحليل مربع كاي )X2(. عدد املشاركني هو 154 يف مجموعة 

ا يف مجموعة املاء. *االحتاملية > 0,001 )بيرتز وآخرون، 2016(. املحليات منخفضة السعرات الحرارية/ الخالية من السعرات الحرارية، و149 مشاركً



...تجارب أجريت عىل األطفال واملراهقني

أظهرت الدراسات املبكرة املنشورة يف السبعينيات، التي بحثت آثار املحليات منخفضة السعرات الحرارية/ الخالية من 

السعرات الحرارية التي متت إضافتها إىل األنظمة الغذائية لألطفال واملراهقني يف شكل كبسوالت، أن هذه املحليات 

يف حد ذاتها ليست لها آثار ضارة عىل وزن الجسم، كام أظهرت نتائج صحية أخرى تم بحثها يف هذه الدراسات )فراي 

وآخرون، 1976؛ كنوب وآخرون، 1976(. وقد أظهرت تجارب أجريت يف اآلونة األخرية، درست تأثري استبدال بدائل محالة 

مبحليات منخفضة السعرات الحرارية/ خالية من السعرات الحرارية مبرشوبات محالة بالسكر، اآلثار املفيدة لهذه 

البدائل عىل سمنة األطفال )إببيلينغ وآخرون، 2006؛ روديرميل وآخرون، 2007؛ إببيلينغ وآخرون، 2012؛ دي رويرت، 

2012؛ كاتان وآخرون، 2016(.

يف تجربة منضبطة معشاة ضّمت 641 طفالً أوزانهم طبيعية وترتاوح أعامرهم بني 5 و11 عاًما يف هولندا، أدى تناول 

مرشوبات محالة مبحليات منخفضة السعرات الحرارية/ خالية من السعرات الحرارية مقارنة بتناول مرشوبات محالة 

بالسكر عىل مدى 18 شهرًا إىل تقليل زيادة الوزن وتراكم الدهون املرتبط بالنمو يف هذا العمر )دي رويرت وآخرون، 

2012(. وتبنّي زيادة هذا األثر لدى األطفال ذوي مؤرش كتلة الجسم األعىل يف البداية بسبب انخفاض امليل إىل تعويض 

السعرات الحرارية "التي متت إزالتها" من بدائل املرشوبات لدى هؤالء األطفال. وعىل وجه الخصوص، بدا أن األطفال 

ا لتناول مرشوبات خالية من السكر يستعيدون %13  ذوي مؤرش كتلة الجسم األعىل والذين تم اختيارهم عشوائيً

فقط من السعرات الحرارية املنتقصة من مرشوباتهم، ما أدى إىل انخفاض أكرث وضوًحا يف الوزن والدهون لدى األطفال 

ذوي مؤرش كتلة الجسم األعىل يف البداية. وأوضح التحليل الثانوي لبيانات دراسة دي رويرت وآخرين أن تقليل تناول 

املرشوبات املحالة بالسكر من خالل استخدام بدائل منخفضة السعرات الحرارية/ خالية من السعرات الحرارية بدالً 

منها قد يفيد عددًا كبريًا من األطفال وخصوًصا الذين مييلون إىل زيادة الوزن وكذلك من مل تظهر عليهم زيادة الوزن 

حتى اآلن )كاتان وآخرون، 2016(. وباملثل، ظهر األثر املفيد الستبدال املرشوبات املحالة مبحليات منخفضة السعرات 

الحرارية/ خالية من السعرات الحرارية مبرشوبات محالة بالسكر بصورة أكرث وضوًحا عىل املراهقني ذوي املستوى 

األعىل ملؤرش كتلة الجسم )الذين ترتاوح أعامرهم بني 13 و18 عاًما( )إببيلينغ وآخرون، 2006(.
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نتائج الدراسة وصف الدراسة الدراسة )املؤلف 
الرئييس، سنة النرش(

التجارب املنضبطة املعشاة التي أجريت عىل البالغني

ا أكرب من النساء؛ وقد فقدت النساء املشاركات يف مجموعة تناول األطعمة التي  نقص وزن جميع املشاركني: فقد الرجال وزنً

ا أكرب مبقدار 3,7 كجم، يف املتوسط، عن املجموعة الضابطة؛ ومل يظهر فرق بني الرجال املشاركني يف مجموعة  تحتوي أسربتام وزنً

التدخل واملجموعة الضابطة؛ وأظهرت مجموعة املحليات منخفضة السعرات الحرارية/ الخالية من السعرات الحرارية املزيد 

من االلتزام والشعور بالرضا.

دراسة متوازية املجموعة ضمت 55 رجالً وامرأة يعانون من السمنة واتبعوا نظاًما 

ا منخفض السعرات الحرارية إلنقاص الوزن وتم توزيعهم عىل مجموعتني:  غذائيً

إحداهام تناولت أطعمة ومرشوبات تحتوي عىل أسربتام )مجموعة التدخل( واألخرى مل 

تتناول هذه املرشوبات واألطعمة )املجموعة الضابطة( وذلك ملدة 12 أسبوًعا.

كاندرز وآخرون، 1988

ا من الوزن األويل ألجسامهم وذلك يف أثناء فرتة إنقاص الوزن  نقص وزن النساء يف مجموعتي العالج بنسبة 10% تقريبً

ا أكرب بكثري من املجموعة التي مل تتناول األسربتام،  من خالل النشاط البدين؛ حيث فقدت مجموعة األسربتام وزنً

ا أقل بكثري يف أثناء فرتيت الحفاظ عىل الوزن واملتابعة: خالل هاتني الفرتتني، استعادت املشاركات يف  واستعادت وزنً

مجموعة األسربتام 2,6% من الوزن عند بداية الدارسة بعد مرور 71 أسبوًعا و4,6% من الوزن بعد مرور 175 أسبوًعا، 

أّما املشاركات يف املجموعة التي مل تتناول األسربتام فاستعدن يف املتوسط 5,4% من الوزن و9,4% من الوزن بعد مرور 

عدد األسابيع نفسه.

دراسة متوازية املجموعة ضمت 163 امرأة تعانني من السمنة تم توزيعهن 

عىل مجموعتني؛ إحداهام تناولت أطعمة ومرشوبات محالة باألسربتام واألخرى 

مل تتناولهام، واتبعن برنامًجا لتقليل الوزن عىل مدار 19 أسبوًعا )إنقاص الوزن 

من خالل النشاط البدين( متبوًعا بربنامج للحفاظ عىل الوزن مدته عام، ثم فرتة 

متابعة مدتها عامان.

 بالكبرين وآخرون، 
1997

زادت مجموعة املرشوبات املحالة بالسكر 1,6 كجم بينام فقدت مجموعة املحليات منخفضة السعرات الحرارية/ 

الخالية من السعرات الحرارية 1 كجم عىل مدار األشهر الستة.  

دراسة متوازية املجموعة ضمت 41 رجالً وامرأة يعانون من زيادة الوزن وكانوا 

يضيفون إىل نظامهم الغذايئ الحر مرشوبات محالة بالسكر )SSB( أو محالة 

ا عىل  مبحليات منخفضة السعرات الحرارية/ خالية من السعرات الحرارية يوميً

مدار 6 أشهر.

 رابني وآخرون، 2002

ا عىل وزن الجسم. مل تظهر أي فروق دالة إحصائيً دراسة متوازية املجموعة ضمت 133 امرأة أوزانهن طبيعية )ريد وآخرون، 

2007( و53 رجالً وامرأة يعانون من زيادة الوزن )ريد وآخرون، 2010( كانوا 

ا  يضيفون إىل نظامهم الغذايئ الحر مرشوبات محالة بالسكر أو األسربتام يوميً

عىل مدار 4 أسابيع.

ريد وآخرون، 2007؛ 
ريد وآخرون، 2010

رفعت مجموعة املرشوبات املحالة بالسكر متوسط وزن الجسم مبقدار 1,28 كجم بينام مل يتم تسجيل أي تغيري يف الوزن مع 

املحليات منخفضة السعرات الحرارية / الخالية من السعرات الحرارية أو مجموعة املياه؛ وكانت التغريات النسبية بني خط 

األساس ونهاية فرتة التدخل التي استغرقت 6 أشهر يف مجموعة املرشوبات املحالة بالسكر أعىل بشكل ملحوظ من املجموعات 

الثالث األخرى لدهون الكبد ودهون العضالت الهيكلية والدهون الحشوية؛ واملرشوبات املحالة مبحليات منخفضة السعرات 

الحرارية / خالية من السعرات الحرارية لها تأثريات مشابهة لتأثري املاء.

لبت منهم  دراسة متوازية املجموعة ضمت 47 رجالً وامرأة يعانون من زيادة الوزن طُ

إضافة مرشوبات محالة بالسكر أو باألسربتام أو لنب أو ماء إىل نظامهم الغذايئ الحر 

ا عىل مدار 6 أشهر. يوميً

مريسك وآخرون، 2012

الجدول 2: ملخص نتائج التجارب املنضبطة املعشاة التي تم إجراؤها عىل مدى طويل ونرشها والتي درست آثار تناول املحليات منخفضة السعرات الحرارية/ الخالية من السعرات الحرارية عىل أوزان أجسام األطفال والبالغني مقارنة بتناول املاء أو السكر أو عدم تناول أي يشء. 
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نتائج الدراسة وصف الدراسة الدراسة )املؤلف 
الرئييس، سنة النرش(

كان متوسط فقدان الوزن 2,5 كجم يف مجموعة املرشوبات املحالة مبحليات منخفضة السعرات الحرارية / خالية من السعرات 

الحرارية و2,03 كجم يف مجموعة املياه )ال توجد اختالفات كبرية بني املجموعتني( يف 6 أشهر. وكانت فرصة تحقيق إنقاص الوزن 

بنسبة 5% يف 6 أشهر يف مجموعة املرشوبات املحالة مبحليات منخفضة السعرات الحرارية / خالية من السعرات الحرارية أكرب 

من املجموعة التي أجرت تغيريات غذائية لنفسها.

التصميم املتوازي؛ طُلب من 210 رجال وسيدات ممن يعانون زيادة الوزن والسمنة 

استبدال املرشوبات املحالة بالسكر مبرشوبات محالة مبحليات منخفضة السعرات 

الحرارية / خالية من السعرات الحرارية أو مياه ملدة 6 أشهر، أو من خالل إجراء 

تغيريات غذائية من اختيار املشاركني.

تيت وآخرون، 2012

يبدو أن لألسبارتام تأثري مفيد لفقدان وزن املريض يف مرحلة ما قبل اإلصابة مبرض السكري. ففي املجموعة األوىل، كان النظام 

الغذايئ وحده فعاالً يف فقدان الوزن يف نهاية الشهر الثالث، وبعد إضافة األسبارتام، استمر فقدان الوزن حتى نهاية 6 أشهر. 

أما يف املجموعة الثانية، تم رصد فقدان الوزن مع األسبارتام والنظام الغذايئ أثناء األشهر الثالثة األويل، ولكن يف األشهر الثالثة 

الثانية مع النظام الغذايئ وحده، حدث زيادة يف الوزن بعد إيقاف األسبارتام.

تصميم العبور؛ كُلف 54 من املرىض يف مرحلة ما قبل اإلصابة مبرض السكري إما 

بالنظام الغذايئ وحده يف أول 3 أشهر متبوع بنظام غذايئ + أسبارتام ملدة 3 أشهر 

)املجموعة 1( أو بنظام غذايئ + أسبارتام ملدة 3 أشهر متبوع بنظام غذايئ وحده ملدة 3 

أشهر )املجموعة 2(.

كويونكو وباليش، 2014

يف مجموعة السكروز، زاد متوسط وزن الجسم )+1,46 كجم( وكتلة الدهون )+1,2 كجم(، أما يف مجموعة املحليات منخفضة 

السعرات الحرارية / الخالية من السعرات الحرارية، انخفض وزن الجسم )-1,2 كجم( وكتلة الدهون )-0,9 كجم( أثناء فرتة 

التدخل التي استغرقت 10 أسابيع، ما نتج عنه اختالفات بني املجموعتني بلغت 2,7 كجم يف وزن الجسم و2,0 كجم يف دهون 

الجسم.

التصميم املتوازي؛ طُلب من 22 من البالغني تناول املكمالت الغذائية من املرشوبات 

واألطعمة املحالة بالسكروز أو كميات مامثلة تحتوي عىل املحليات منخفضة 

السعرات الحرارية / الخالية من السعرات الحرارية يف نظام غذايئ حسب الرغبة خالل 

مدة الدراسة التي تستغرق 10 أسابيع.

 سورنسن وآخرون، 
2014

ا أكرب قليالً )−6,40  ا، ومقارنة مبجموعة املرشوبات الغذائية، فقدت مجموعة املياه وزنً ا ملحوظً فقدت كلتا املجموعتني وزنً

كجم مقابل −5,25 كجم(. ويف حني ُوجد أن تفاعل "الوقت × املجموعة" ذا داللة إحصائية، فإن الفرق يف انخفاض الوزن بني 

املجموعتني مل يختلف كثريًا.

لفت 65 امرأة تعاين زيادة الوزن والسمنة ومريضة بالسكري  التصميم املتوازي؛ كُ

من النوع 2، وتتناول عادًة املرشوبات الغذائية يف نظامها الغذايئ، باستبدال املياه 

باملرشوبات الغذائية أو االستمرار يف رشب املرشوبات املحالة مبحليات منخفضة 

السعرات الحرارية / خالية من السعرات الحرارية خمس مرات يف األسبوع بعد الغذاء 

ملدة 24 أسبوًعا خالل برنامج فقدان الوزن.

مجد وآخرون، 2015

ا أكرب بكثري  فقدت مجموعة العالج باملرشوبات املحالة مبحليات منخفضة السعرات الحرارية / خالية من السعرات الحرارية وزنً

مقارنة مبجموعة املياه )5,9 كجم مقابل 4,09 كجم( بعد 12 أسبوًعا )بيرتز وآخرون، 2014(

 يف العام األول )مرحلة الحفاظ عىل الوزن( حافظ املشاركون الذين تلقوا املياه عىل فقدان وزن بلغ 5,59 ± 2,45 كجم، بينام 

حافظ األشخاص يف مجموعة املرشوبات املحالة مبحليات منخفضة السعرات الحرارية / خالية من السعرات الحرارية عىل 

فقدان وزن أعىل بلغ 7,65 ± 6,21 كجم )بيرتز وآخرون، 2016(

 التصميم املتوازي؛ كُلف 303 رجال وامرأة يعانون السمنة إما برشب املرشوبات املحالة 

مبحليات منخفضة السعرات الحرارية / خالية من السعرات الحرارية أو املياه بشكل 

يومي يف مرحلة فقدان الوزن ملدة 12 أسبوًعا تليها مرحلة الحفاظ عىل الوزن ملدة 9 

أشهر أثناء حضور برنامج عالج سلويك لفقدان الوزن.

بيرتز وآخرون، 2014؛
 بيرتز وآخرون، 2016
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النتائج وصف الدراسة الدراسة )املؤلف 
الرئييس، سنة النرش(

التجارب املنضبطة املعّشاة عىل األطفال واملراهقني

 انخفض معدل استهالك املرشوبات املحالة بالسكر يف املجموعة التجريبية، حيث استبدلت املرشوبات املحالة بالسكر 

باملرشوبات املحالة مبحليات منخفضة السعرات الحرارية / خالية من السعرات الحرارية؛ ومن بني املشاركني الذين كان مؤرش 

كتلة أجسامهم أعىل، انخفض مؤرش كتلة الجسم بشكل ملحوظ أكرث يف املجموعة التجريبية مقارنة باملجموعة الضابطة، 

مبحصلة نهائية -0,75 كجم/م2.

 التصميم املتوازي؛ كُلف 103 من املراهقني ترتاوح أعامرهم بني 18-13 عاًما ويتناولون 

املرشوبات املحالة بالسكر بانتظام إما باستبدال املرشوبات املحالة بالسكر باملرشوبات 

املحالة مبحليات منخفضة السعرات الحرارية / خالية من السعرات الحرارية 

)املجموعة التجريبية( أو بعدم التغيري )املجموعة الضابطة( ملدة 25 أسبوًعا.

إديلنج وآخرون، 2006

أثناء فرتة التدخل التي استغرقت 6 أشهر، أظهرت كلتا املجموعتني انخفاًضا يف مؤرش كتلة الجسم يف مقابل العمر، 

لكن كانت نسبة أطفال املجموعة التجريبية الذين حافظوا عىل مؤرش كتلة الجسم يف مقابل العمر أو خفضوه أعىل 

بكثري مقارنة باملجموعة الضابطة.

دراسة التدخل السلويك لألرس التي تستغرق 6 أشهر يف أرس بها عىل األقل فرد 

واحد يعاين زيادة الوزن أو طفل معرض لخطر زيادة وزن يرتاوح عمره بني 14-7 

 :)America on the Move عاًما. املجموعة التجريبية، وعددها =116، )مببادرة

استبدلت املرشوبات املحالة بالسكر باملرشوبات املحالة مبحليات منخفضة 

السعرات الحرارية / خالية من السعرات الحرارية وسارت 2000 خطوة إضافية 

يف اليوم؛ أما املجموعة الضابطة، وعددها=102، مل يُطلب منها تغيري نظامها 

الغذايئ أو عادات األنشطة البدنية، لكن طُلب منهم مراقبة مستويات النشاط 

البدين باستخدام عداد الُخطى.

 روديرميل وآخرون، 
2007

ض استبدال املرشوبات املحالة  انخفض معدل استهالك املرشوبات املحالة بالسكر يف املجموعة التجريبية؛ وخفَّ

بالسكر باملرشوبات املحالة مبحليات منخفضة السعرات الحرارية / خالية من السعرات الحرارية من زيادة وزن 

املراهقني يف عام واحد: توجد اختالفات كبرية بني املجموعتني بسبب التغيريات يف مؤرش كتلة الجسم مبقدار )−0,57 

كجم/م2( ووزن الجسم مبقدار )−1,9 كجم( يف عام واحد، وهو ما مل يظل بعد نهاية فرتة التدخل يف املتابعة التي 

استغرقت عامني.

 التصميم املتوازي؛ كُلف 224 من املراهقني الذين يعانون من زيادة الوزن 

والسمنة ترتاوح أعامرهم بني 18-13 عاًما ويتناولون املرشوبات املحالة بالسكر 

بانتظام إما باستبدال املرشوبات املحالة بالسكر باملياه أو املرشوبات املحالة 

مبحليات منخفضة السعرات الحرارية / خالية من السعرات الحرارية )املجموعة 

التجريبية( أو بعدم التغيري )املجموعة الضابطة( ملدة عام واحد، مع املتابعة 

ملدة عام آخر.  

إديلنج وآخرون، 2012

 يقلل استبدال املرشوبات املحالة بالسكر باملرشوبات املحالة مبحليات منخفضة السعرات الحرارية / خالية من 

السعرات الحرارية زيادة الوزن وتراكم الدهون لدي األطفال؛ فقد زاد وزن املجموعة الخالية من السكر مبقدار 

6,35 كجم مقارنًة بوزن مجموعة السكر الذي زاد مبقدار 7,37 كجم. انخفضت زيادة قياسات ُسمك طبقات الجلد 

ونسبة الخرص إىل الطول وكتلة الدهون بشكل كبري يف مجموعة املحليات منخفضة السعرات الحرارية / الخالية من 

السعرات الحرارية؛ )دي رويرت وآخرون، 2016(؛ وكان التأثري املاُلحظ أكرب يف األطفال الذين كان مؤرش كتلة أجسامهم 

أعىل )كاتان وآخرون، 2016(.

التصميم املتوازي؛ كُلف 641 طفالً بوزن عادي، يرتاوح أعامرهم بني 11-5 عاًما، 

ا من املرشوبات املحالة مبحليات منخفضة السعرات  برشب 250 مل يوميً

الحرارية / خالية من السعرات الحرارية )مجموعة خالية من السكر( أو برشب 

ا من املرشوبات املحالة بالسكر )مجموعة السكر( ملدة 18 شهرًا. 250 مل يوميً

دي رويرت وآخرون، 
2012؛ وكاتان وآخرون، 

2016
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تلخيص األدلة: استنتاجات من املراجعات املنهجية

 يشري تجميع نتائج التجارب املنضبطة املعّشاة )RCTs( املتاحة، واملراجعات املنهجية املنشورة والتحليل البعدي 

للتجارب املنضبطة املعّشاة، وميزان األدلة إىل أن استخدام املحليات منخفضة السعرات الحرارية / الخالية من السعرات 

الحرارية بدالً من السكر مع األطفال واملراهقني، يؤدي إىل انخفاض مدخول الطاقة ووزن الجسم، ورمبا كذلك عند املقارنة 

مع املاء )النتائج املوجزة يف الجدول 3(. قد يكون إحالل خيارات املحليات منخفضة السعرات الحرارية / الخالية من 

السعرات الحرارية محل إصدارتها بالسعرات العادية أداة غذائية مفيدة لتحسني االمتثال لخطط فقدان الوزن أو الحفاظ 

عليه )دي ال هونتي وآخرون، 2006؛ ملري وبرييز، 2014؛ روجرز وآخرون، 2016(.   

النتائج  نوع الدراسات وعددها
)أو عدد املقارنات(

أظهر الفرق يف تغيري الوزن تأييًدا للمحليات منخفضة السعرات 

الحرارية / الخالية من السعرات الحرارية:

املحليات منخفضة السعرات الحرارية / الخالية من السعرات الحرارية 

مقابل السكر لدى البالغني:

 −1,41 كجم )8 مقارنات: كاندرس وآخرون، 1988؛ وبالكبرين وآخرون، 

1997؛ ورابني وآخرون، 2002؛ ريد وآخرون/ 2007؛ نجيك وآخرون، 

2011؛ ريد وآخرون، 2010؛ تيت وآخرون، 2012؛ مريسك وآخرون، 2012(

التجارب املنضبطة املعّشاة ملدة  4 أسابيع 

لدراسة تأثري املحليات منخفضة السعرات 

الحرارية / الخالية من السعرات الحرارية يف 

نتائج وزن الجسم )10 دراسات مع 12 مقارنة(

املحليات منخفضة السعرات الحرارية / الخالية من السعرات الحرارية 

مقابل السكر لدى األطفال:

 −1,02 كجم )مقارنة واحدة: دي رويرت وآخرون، 2012(

املحليات منخفضة السعرات الحرارية / الخالية من السعرات الحرارية 

مقابل املياه لدى البالغني:

 −1,24 كجم )3 مقارنات: تيت وآخرون، 2012؛ ومريسك وآخرون، 2012؛ 

وبيرتز وآخرون، 2014(

الجدول 3: ملخص نتائج التجارب املنضبطة املعّشاة )RCTs( املدعومة التي تدرس تأثري املحليات منخفضة السعرات الحرارية / الخالية من 

السعرات الحرارية )LNCS( يف وزن الجسم [مقتبس من املراجعة املنهجية والتحليل البعدي يف دراسة روجرز وآخرون، 2016]

مدخول الطاقة / 
وزن الجسم
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الدراسات باملالحظة مقابل التجارب املنضبطة املعّشاة: دور تصميم الدراسة

بينام تُظهر نتائج التجارب املنضبطة املعّشاة بشكل مستمر أن استهالك املحليات منخفضة السعرات الحرارية / 

الخالية من السعرات الحرارية بدالً من السكريات ميكن أن يساعد يف خفض مدخول الطاقة ومن ثمَّ وزن الجسم، 

فإن نتائج الدراسات باملالحظة التي تقيم ما إذا كان استخدام املحليات منخفضة السعرات الحرارية / الخالية من 

ا بزيادة مؤرش كتلة الجسم وخطر السمنة كانت متفاوتة وغري متسقة )أزاد وآخرون، 2017؛  السعرات الحرارية مرتبطً

وسيلفيتسيك وروثر 2018(.

تشري بعض البيانات املالحظة إىل أن استهالك املحليات منخفضة السعرات الحرارية / الخالية من السعرات الحرارية 

ا بزيادة طويلة األجل يف مؤرش كتلة الجسم وخطر السمنة )أزاد وآخرون، 2017(. ومع ذلك، تخضع  قد يكون مرتبطً

الدراسات باملالحظة، وتتضمن هذه الحالة املحددة، لعده مصادر للتحيز ولعالقة سببية عكسية ولتعذر إثبات 

السبب والتأثري )أندرادي 2014؛ وسيفنبيرب وآخرون، 2017(. يجب توخي الحذر عند تفسري نتائج الدراسات باملالحظة 

التي تربط بيانات وزن الجسم بتناول املحليات منخفضة السعرات الحرارية / الخالية من السعرات الحرارية بسبب 

احتاملية تفسري النتائج من خالل األسباب العكسية )وهو ما يعني أن زيادة الوزن "تسببت" يف ارتفاع استهالك 

املحليات منخفضة السعرات الحرارية / الخالية من السعرات الحرارية املاُلحظ مقابل "تسبب" االستهالك املاُلحظ يف 

زيادة الوزن( )سيلفيتسيك وروثر 2018(. تتضمن أوجه القصور األخرى يف الدراسات باملالحظة وجود عوامل محتملة 

ملتبسة وغري قابلة للقياس، - حتى بعد تعديل املتغريات املحتملة ذات الصلة، قد تظل النتائج متحيزة بسبب 

االلتباس املتبقي-، وتدابري متحيزة محتملة للتعرض ألنظمة غذائية بسبب أدوات تناول األنظمة الغذائية املُبلغ عنها 

ا املرتبطة بالخطأ الجسيم )مايك وآخرون، 2014(. ذاتيً

 ما الدراسة باملالحظة؟

تؤدي الدراسات باملالحظة دورًا مهاًم يف البحوث الوبائية املرتبطة 

بالتغذية. وميكنها أيًضا املساعدة عىل طرح أسئلة وافرتاضات للتجارب 

املنضبطة املعّشاة يف املستقبل. ففي الدراسة باملالحظة، لوحظت 

أمناط وسلوكيات غذائية ملجموعة من األفراد وقُيم ارتباطهم املحتمل 

بنتائج صحية. ومع ذلك ال تتضمن الدراسات باملالحظة أي تدخل 

كام يحدث يف التجارب الرسيرية. توجد أنواع مختلفة من الدراسات 

باملالحظة، مثل الدراسات املقطعية املستعرضة ودراسات الحاالت 

والشواهد والدراسات األترابية، حيث تتميز الدراسات األترابية 

االستباقية بأفضل املزايا وأقوى تصاميم الدراسة مقارنًة بتصاميم 

الدراسة باملالحظة )بويش وآخرون، 2006(. لكن، تخضع الدراسات 

باملالحظة لعدة مصادر للتحيز يجب وضعها يف االعتبار بعناية عند 

مناقشة أسباب العالقات بني النظام الغذايئ واملرض )مايك وآخرون، 

2014(. إال أنه عند تقييم البحث، يجب النظر يف كل األدلة وجودة 

البحث ونوع تصميم الدراسة وتقييمهم بعناية. 
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حلل درونوفسيك وريهم بيانات االستقصاء البحثي الوطني للتغذية والصحة يف الواليات املتحدة )NHANES( يف 

عينة متثيلية للبالغني يف الواليات املتحدة بهدف تقييم احتاملية تأثري األسباب العكسية يف الروابط املوجودة يف 

الدراسات باملالحظة )درونوفسيك وريهم 2016(. ووجدا أن استخدام املحليات منخفضة السعرات الحرارية / الخالية 

من السعرات الحرارية مرتبط بالنية املسبقة بفقدان الوزن، وهذا يوضح أن الدراسات باملالحظة قامئة عىل بيانات 

الدراسة االستقصائية حول التغذية تنطوي عىل إمكانية وجود أسباب عكسية، أي أن زيادة استهالك الشخص الذي 

يعاين زيادة الوزن األطعمة / املرشوبات التي تحتوي عىل املحليات منخفضة السعرات الحرارية / الخالية من السعرات 

الحرارية ميكن تفرسها بأنها رغبة يف التحكم يف وزن الجسم ويف محاولة لفقدان الوزن أو تقليل زيادة الوزن. كام 

 ،)NNS( لوحظ هذا يف مراجعة تحديد النطاق األخرية لتقرير الدراسة حول النتائج الصحية للمحليات غري الغذائية

برعاية منظمة الصحة العاملية، "قد يكون االرتباط اإليجايب بني استهالك املحليات غري الغذائية وزيادة الوزن يف 

الدراسات باملالحظة نتيجة لزيادة الوزن والسمنة وليس املسبب لها" )لوهرن وآخرون 2017(.

عىل عكس الدراسات باملالحظة، يسمح التصميم العام للتجارب املنضبطة املعّشاة بقياس مبارش للتأثريات يف البرش 

يف ظل ظروف خاضعة للرقابة تتضمن عنارص متفق عليها بشكل عام لتكون مهمة لتقليل خطر الحصول عىل نتائج 

إيجابية خاطئة. عىل سبيل املثال، تتطلب هذه الدراسات تعيني املتطوعني يف الدراسة بشكل عشوايئ يف مجموعات 

العالج لتجنب تحيز املحِقق املحتمل يف تشكيل املشاركني يف أي مجموعة عالج، باإلضافة إىل املساعدة عىل ضامن أن 

مجموعات العالج متشابهة بشكل معقول يف السامت التي قد تكون مهمة لتفسري نتائج الدراسة. يف حني أن نتائج 

التجارب املنضبطة املعّشاة ما زالت تحتاج إىل إعادة النظر يف سياق كل البيانات املتاحة، فإنها مطلوبة إلثبات عالقة 

السبب والنتيجة، خصوًصا عندما ميكن قياس النتيجة األولية موضع االهتامم )عىل سبيل املثال، تغيري وزن الجسم( 

بشكل مبارش.
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فحص اآلليات املقرتحة التي تربط بني املحليات منخفضة السعرات الحرارية / الخالية من السعرات الحرارية 

وزيادة الوزن

 يوجد جدل منذ سنوات عديدة حول ما إذا كانت املحليات منخفضة السعرات الحرارية / الخالية من السعرات 

الحرارية ميكن أن تؤثر يف الشهية وتناول الطعام ومن ثمَّ تسبب اإلفراط يف تناول الطعام وزيادة الوزن. فقد اكتُشفت 

آليات محتملة متعددة معظمها يف خطوط الخاليا ويف النامذج الحيوانية، يف محاولة لرشح االرتباط اإليجايب املوجود يف 

بعض الدراسات باملالحظة، ولكن إىل اآلن مل يتم تأكيد أي آليات مقرتحة يف الدراسات البرشية )بيرتز وبيك، 2016(.

تتضمن اآلليات البيولوجية املقرتحة التي ميكن أن تؤثر بها املحليات منخفضة السعرات الحرارية / الخالية من 

السعرات الحرارية يف توازن الطاقة ووظيفة التمثيل الغذايئ، أمورًا من بينها التفاعل املحتمل يف مستقبالت املذاق 

الحلو يف الفم واألمعاء التي تؤثر يف إفراز الهرمون املرتبط بالشهية والتأثري املحتمل يف إفراغ املعدة وامليكروبات 

املعوية )راجع الفصل 5(، واالستجابات الدماغية والعمليات اإلدراكية )عىل سبيل املثال التعلم املعزز باملكافأة( ونتائج 

ما بعد الهضم لفصل املذاق الحلو من كمية املغذيات )راجع الفصل 7( )بريك وسمول، 2015(. ومع ذلك، كام لوحظ 

ا، مل يتم تأكيد أي من اآلليات املقرتحة يف الدراسات البرشية. من املهم أيًضا مراعاة أن النتائج التي تتوصل إليها  سابًق

التجارب داخل املخترب قد ال تنطبق عىل البرش؛ وباملثل، فإن نتائج فرئان التجارب التي تدرس العالقة بني املذاق الحلو 

والتفضيل قد ال تنطبق عىل البرش، حيث يبدو أن الفرئان تختلف يف انجذابها نحو بعض املحليات ذات سعرات حرارية 

معينة والخالية من السعرات الحرارية وتختلف كذلك يف تفضيلها )جونسون وآخرون، 2018(.

يف استعراض حديث للدوريات العلمية، اخترب روجرز )2017( عىل نطاق واسع ثالثًا من أكرث اآلليات املقرتحة، مبا يف ذلك:

 1(  إمكانية أن تعطل املحليات قدرة التحكم املكتسبة يف تناول األطعمة املحتوية عىل الطاقة )فرضية ارتباك 

املذاق الحلو(.

 )2( إمكانية زيادة الرغبة يف املذاق الحلو بسبب التعرض لتناول الحلويات )فرضية الهوس بالحلويات(.

 )3( التعويض الزائد الواعي عن "السعرات الحرارية املوفرة" )فرضية التعويض الزائد الواعي(.

مل تنجح أي من هذه اآلليات املقرتحة يف حسم الخالف أو تم إثباتها عىل البرش )روجرز، 2017(. يف الواقع، تشري 

الدراسات البرشية إىل أن املحليات ال تعزز أو تقمع الشهية )بيليسيل 2015 ؛ وفانتينو وآخرون 2018(. وعالوة عىل 

ا بتناول أقل للمواد ذات املذاق الحلو)دي رويرت وآخرون، 2013؛  ذلك، يف حاالت عديدة، كان استخدام املحليات مرتبطً

وبرينيس وآخرون، 2013(. وهذا يشري إىل أن املحليات قد تساعد يف إشباع الرغبة يف تناول الحلويات وال تشجع عىل 

"الهوس بالحلويات" )بيليسيل 2015؛ وروجرز 2017(. ستتم مناقشة هذه اآلليات مبزيد من التفصيل يف الفصل 7.

باإلضافة إىل ذلك، فقد دحض البحث الفرضيات التي تشري إىل أن املحليات تعمل عىل تعطيل عملية األيض الطبيعي 

و/أو معالجة املغذيات، بسبب تفعيل مستقبالت املذاق الحلو املعوي التي اقرتحها بعض املحققني كتفسريات 

محتملة لكيفية تسبب املحليات يف زيادة الوزن )براينت وماكلولني، 2016(. عىل وجه التحديد، الفرضيتان الرئيستان 

الناتجتان عن الدراسات السابقة ملستقبالت املذاق الحلو املعوي؛ وهام قدرة املحليات منخفضة السعرات الحرارية أو 

الخالية من السعرات الحرارية عىل )1( التسبب يف زيادة امتصاص الجلوكوز من تجويف األمعاء، كأن يتم امتصاص 

ا و)2( تغيري إفراز اإلنكرتينات، مبا يف ذلك األنسولني،  جميع مدخوالت الطاقة املستمدة من الطعام املعتاد تناوله يوميً

التي تؤدي دورًا يف الشبع )مسببة يف نهاية املطاف زيادة الجوع/ جرعات الطعام(.  وعىل الرغم أن هذه الفرضيات 

نالت قدرًا كبريًا من االهتامم البحثي، إال أننا ال بد أن نتذكر أنها كانت نتيجة دراسات أُجريت يف املخترب )فوجيتا 

وآخرون، 2009(. نظرًا ألن العديد من هذه الدراسات عرّضت أيًضا الخاليا لرتكيز مرتفع إىل حد غري عادي من املحليات 

منخفضة السعرات الحرارية أو الخالية من السعرات الحرارية، فإن ظروف االختبار رمبا تسببت يف حدوث ردود فعل 

ما كانت ستحدث عند التعرض لظروف الحياة الواقعية. ويف كل األحوال، يجب أال تحل نتائج االختبارات املختربية 

محل نتائج االختبارات التي أُجريت داخل جسم الكائن الحي.
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ففي الدراسات التي أُجريت داخل جسم الكائن الحي، مبا يف ذلك 

العديد من التجارب املنضبطة املعشاة عىل البرش، مثة أدلة قوية عىل 

أن املحليات منخفضة السعرات الحرارية أو الخالية من السعرات 

الحرارية ال تُسبّب زيادة يف امتصاص الجلوكوز يف أثناء تناول الوجبات 

ا عىل التحكم مبستوى السكر يف الدم، كام هو ُمناقش  وال تؤثر سلبً

بالتفصيل يف الفصل التايل )انظر الفصل 5(. )رومو رومو وآخرون، 

2016؛ وجروتس وآخرون. 2017؛ وتاكر وتان، 2017؛ ونيكول وآخرون، 

2018( وهناك أيًضا نقص يف األدلة بخصوص الدراسات التي أُجريت 

يف جسم الكائن الحي عن احتاملية وجود أي تأثري ذي مغزى رسيري 

للمحليات منخفضة السعرات الحرارية أو الخالية من السعرات 

الحرارية عىل إفراز اإلنكرتينات وإفراغ املعدة. )براينت وماكلولني، 

2016( )الشكل 3(.

تشري األدلة إىل أن املحليات منخفضة السعرات الحرارية/ الخالية من السعرات الحرارية ال تؤثر عىل الهرمونات التي تسهم يف التحكم يف الشهية

 • املحور الدماغي املعوي عبارة عن دورة مستمرة تساعد يف تنظيم رغبتنا يف تناول الطعام

 الدماغ: يتحكم يف الشهية، وإشارات الجوع، والرغبة يف تناول الطعام

األمعاء: تطلق محفزات هرمونية تساعد عىل تنظيم أيض املغذيات وإرسال إشارات إىل الدماغ لالستجابة للشهية

• تدعم البحوث فرضية أن املحليات منخفضة السعرات الحرارية/ الخالية من السعرات الحرارية ليس لها تأثري يف وظيفة األمعاء أو هرموناتها بحيث 

تؤثر يف املحور الدماغي املعوي املتحكم يف كمية الطعام املتناولة.

ركسلاب ىلحُمتارعسلا ةضفخنم تايلحمب ىلحُم

تايركسلاتارعسلا ةضفخنم تايلحملا

يكتشف إشارات املذاق 

الحلو؛ ال إشارات للطاقة 

الداخلة أو تغيريات 

ملحوظة يف انتشار 

مستويات الجلوكوز.

ال دليل لتأثري هرمونات 

الجوع أو الشبع. لهذه 

املحليات تأثري مامثل 

لتأثري املاء.

مدخول الطاقة 

)الجلوكوز يف األساس( 

وإفراز هرمونات الجوع 

والشبع.

يكتشف إشارات املذاق 

الحلو والطاقة الداخلة 

وانتشار مستويات 

الجلوكوز. يعزز اإلشارات 

للمساعدة عىل تنظيم 

الشهية.

الدماغ الدماغ

األمعاءاألمعاء

املحور الدماغي املعوياملحور الدماغي املعوي

الشكل 3: تنطوي التأثريات املختلفة للسكريات واملحليات منخفضة السعرات الحرارية/ الخالية 

من السعرات الحرارية يف هرمونات األمعاء عىل التحكم يف الشهية )براينت يس وماكلولني جي. 

املحليات منخفضة السعرات الحرارية: يظل هناك نقص يف األدلة التي تدعم تأثريها يف وظيفة 

األمعاء البرشية. علم وظائف األعضاء والسلوك 2016؛ 164 )النقطة ب(: 5-482(.



من الجدير بالذكر هنا، أنه ال يوجد مثال عىل دراسة تدخل برشي مضبوطة أشارت إىل زيادة تناول األطعمة املحتوية 

عىل الطاقة أو زيادة وزن الجسم عند استخدام املحليات منخفضة السعرات الحرارية أو الخالية من السعرات 

الحرارية، ومن ثمَّ فإن هذه الدراسة ال تدعم فرضية التأثري السلبي املزعوم للمحليات منخفضة السعرات الحرارية 

أو الخالية من السعرات الحرارية يف زيادة وزن الجسم )روجرز وآخرون، 2016(. ومن ناحية أخرى، ال ينبغي أن نتوقع 

أن تتسبب املحليات منخفضة السعرات الحرارية أو الخالية من السعرات الحرارية يف حد ذاتها يف فقدان الوزن، 

ألنها ليست موادًا قادرة عىل إحداث هذه التأثريات الدوائية. ومع ذلك، بناًء عىل نتائج التجارب املنضبطة املعشاة )أو 

االستعراضات املنهجية والتحليالت الوصفية املستمدة من هذه النتائج(، وهي أكرث أنواع البحوث البرشية موثوقية، 

فإن األدلة الجامعية تدعم فرضية أن تكون هذه الدراسات أداة مفيدة يف إسرتاتيجيات التغذية املعقولة إلدارة الوزن، 

عند استخدامها كبديل للسكريات، وحيثام كانت بدائل السكريات متثل جزًءا معقوالً من السعرات الحرارية اليومية 

التي يتناولها الشخص.



آراء الخرباء

هل تؤثر املحليات منخفضة السعرات الحرارية/ الخالية من السعرات الحرارية عىل الشهية 

والجوع وكمية الطعام املتناولة؟ دليل من تجربة منضبطة معشاة.

د/ مارك فانتينو: عىل الرغم من إثبات قدرة املحليات منخفضة السعرات الحرارية/ الخالية من السعرات الحرارية 

)املكثفة( عىل خفض إجاميل السعرات الحرارية التي يتم تناولها إىل حد كبري يف العديد من التجارب املنضبطة 

املعشاة، إال أن بعض املالحظات الوبائية تحدثت عن وجود رابط بني السمنة وتناول املحليات منخفضة السعرات 

ا عكسية  الحرارية/ الخالية من السعرات الحرارية. مع تجاهل حقيقة أن هذا الرابط قد يعكس عىل األرجح أسبابً

)مثل زيادة الوزن / تناول األشخاص املصابني بالسمنة للمحليات منخفضة السعرات الحرارية أو الخالية من 

السعرات الحرارية يف محاولة منهم لتقليل أوزانهم الزائدة(، شكك بعض الباحثني يف فائدة املحليات منخفضة 

السعرات الحرارية أو الخالية من السعرات الحرارية إلدارة الوزن عىل املدى البعيد، مدعني أن هذه املحليات 

ميكن أن تزيد من تناول السعرات الحرارية ومن ثمَّ ستسبب زيادة يف وزن الجسم. لقد تم التحقيق بشكل خاص 

يف اثنتني من أكرث آليات العمل املفروضة التي قد ترشح كيف ميكن للمحليات منخفضة السعرات الحرارية أو 

الخالية من السعرات الحرارية أن تحفز من الناحية االفرتاضية تناول الطعام وذلك يف تجربة منضبطة معشاة 

كبرية، والتي تم دحضهام يف نهاية املطاف.

تفرتض الفرضية األوىل أن املذاق الحلو املتوافر يف املحليات منخفضة السعرات الحرارية أو الخالية من السعرات 

الحرارية ميكنه أن يحفز مبارشة الرغبة يف تناول الطعام من خالل زيادة و/أو الحفاظ عىل تفضيل تناول املنتجات 

ا،  حلوة املذاق. لكن هذه الفرضية تجاهلت أن تضع يف الحسبان أن االنجذاب نحو املذاق الحلو يعد أمرًا فطريً

من بني تصورات التذوق األساسية. أما اآللية الثانية املقرتحة فتتضمن تعطيل التعلم الذي يتحكم يف السيطرة 

الفسيولوجية عىل تناول الطعام واالتزان الداخيل ملدخول الطاقة. إن الفصل بني النكهة الحلوة التي تقدمها 

املحليات منخفضة السعرات الحرارية أو الخالية من السعرات الحرارية وغياب السعرات الحرارية قد يؤدي يف 

الواقع إىل تشويه العلم مبحتوى املنتجات الحلوة األخرى من حيث السعرات الحرارية.

مل يتم تأكيد أي من الفرضيتني من الناحية التجريبية يف دراسة رسيرية نرشت مؤخرًا أُجريت عىل 166 من البالغني 

األصحاء، ذكورًا وإناثًا، الذين مل يكونوا يف البداية معتادين عىل تناول األطعمة واملرشوبات التي تحتوي عىل 

املحليات منخفضة السعرات الحرارية أو الخالية من السعرات الحرارية )فانتينو وآخرون، 2018(. فلم يؤد املذاق 

الحلو الذي تم تقدميه للمشاركني يف أثناء تناولهم "الزائد" ملرشوب خاٍل من السعرات وُمحيل مبحليات منخفضة 

السعرات الحرارية أو خالية من السعرات الحرارية، إىل زيادة شهيتهم أو جوعهم أو تناولهم السعرات الحرارية يف 

الوجبات الالحقة )خالل الـ 48 ساعة التالية(، مقارنة برشبهم للمياه. كام أدى تناول املرشوبات مبحليات منخفضة 

السعرات الحرارية أو خالية من السعرات الحرارية إىل انخفاض كبري يف عدد أصناف املأكوالت الحلوة املختارة 

واملتناولة.

ا، غري معتادين  وعالوة عىل ذلك، يف الجزء الثاين واألطول أمداً لهذا التجربة املنضبطة املعشاة، "تحول" 166 مشاركً

عىل تناول املحليات منخفضة السعرات الحرارية أو الخالية من السعرات الحرارية، إىل متناولني معتادين من خالل 

ا من املرشوبات الخالية من السعرات الحرارية محالة مبحليات منخفضة السعرات  رشبهم معدل 660 مل يوميً

ا( عىل مدى 5 أسابيع. وبعد هذه الفرتة، تم قياس سلوك  الحرارية أو خالية من السعرات الحرارية )حصتان يوميً

التغذية بحسب الرغبة مرة أخرى للمشاركني يف ظل ظروف تجريبية صارمة، إما باملاء أو بتناول كمية كبرية من 

ا ملدة  نفس الرشاب املحىل مبحليات منخفضة السعرات الحرارية أو خالية من السعرات الحرارية )3 حصص يوميً

نتج  يومني( ولقد تبني أن كمية الطعام التي يتناولها املشاركون هي الكمية نفسها يف كلتا الحالتني. وهكذا، استُ

أن تناول كمية كبرية من هذه املرشوبات املحالة مبحليات منخفضة السعرات الحرارية أو خالية من السعرات 

الحرارية لفرتة طويلة من قبل أشخاص مل يتناولوها يف السابق، مل يؤِد إىل زيادة يف تناولهم لألطعمة أو الطاقة، ما 

يدحض االدعاءات املذكورة أعاله.

 يف الختام، إن الفرضيات التي تشري إىل أن تناول األطعمة واملرشوبات املحالة مبحليات منخفضة السعرات الحرارية 

أو خالية من السعرات الحرارية ميكن أن تزيد من كمية الطعام املتناول بعد ذلك يف الوجبات التالية أو تؤدي إىل 

زيادة كمية الطاقة اإلجاملية املتناولة عىل املدى الطويل، ال تصمد أمام الفحص الدقيق ومل يتم تأكيدها من خالل 

النتائج التي نرشتها التجربة املنضبطة املعشاة مؤخرًا.
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استخدام املحليات منخفضة السعرات الحرارية أو الخالية من السعرات الحرارية يف سياق 

وباء السمنة

يجب أن تركز إسرتاتيجيات وقف وباء السمنة عىل تقليل تناول السعرات الحرارية وزيادة اإلنفاق عىل مدخول الطاقة 

)براي وآخرون، 2018؛ وستانهوب وآخرون، 2018(. يف حني ميكن اتباع مجموعة متنوعة من أنظمة غذائية وبدنية 

صحية من قبل األفراد الذين يرغبون يف فقدان الوزن أو الحفاظ عليه، يُعد تحقيق التوازن الصحيح يف مدخول الطاقة 

ا إلدارة الوزن. فتوفري أطعمة قليلة السعرات الحرارية أو منخفضة السعرات الحرارية هي إحدى طرق  أمرًا رضوريً

مساعدة األشخاص عىل الحد من تناولهم للسعرات الحرارية ومن ثمَّ مساعدتهم عىل خسارة الوزن.

 عالوة عىل ذلك ونظرًا للتحدي املتمثل يف زيادة معدالت السمنة ومرض السكري، فقد تكون املحليات منخفضة 

السعرات الحرارية أو الخالية من السعرات الحرارية بديالً مهاًم ملحليات السعرات الحرارية )رابني وريتشلن، 2012(. 

حيث يُنصح بتقليل تناول السعرات الحرارية من السكريات املتناولة بكرثة إلدارة الوزن والوقاية من السمنة. يويص 

املبدأ التوجيهي الذي وضعته منظمة الصحة العاملية بشأن تناول األطعمة الخالية من السكريات بالنسبة إىل البالغني 

ا عىل مدى الحياة  واألطفال بتقليل تناول تلك األطعمة بنسبة تصل إىل أقل من 10% من مدخول الطاقة املتناول يوميً

)منظمة الصحة العاملية، 2015(.

، ففي الوقت الذي تستمر فيه معدالت السمنة واألمراض غري املعدية املصاحبة يف االرتفاع يف مختلف أنحاء  ومن ثمَّ

العامل، يصبح خيار تناول األطعمة أو املرشوبات مبحليات منخفضة السعرات الحرارية أو خالية من السعرات الحرارية 

ا بحيث  خيارًا مفيًدا بدالً من املحالة بالسكر وذلك من خالل الحد من إجاميل السكر ومدخول الطاقة املتناول يوميً

ميكن السيطرة عىل الوزن، عند استخدامها كجزء من نظام غذايئ متوازن وأسلوب حياة صحي.

4



آراء الخرباء

هل ميكن أن تكون املحليات منخفضة السعرات الحرارية/ الخالية من السعرات الحرارية 

إسرتاتيجية غذائية مفيدة يف إدارة وزن الجسم؟

د/ فرانس بليسل: كام تم التأكيد يف كثري من التجارب املنضبطة املعشاة واستعراضات الدوريات العلمية 

املنتظمة، فقد تبني أن استخدام املحليات منخفضة السعرات الحرارية أو الخالية من السعرات الحرارية يسّهل 

فقدان الوزن ملُتبعي النظام الغذايئ، وتساعدهم يف الحفاظ عىل فقدان الوزن بعد اتباع النظام الغذايئ، وتسهم 

يف اإلحساس بالشبع عند الرغبة يف تناول األطعمة واملرشوبات حلوة املذاق )روجرز وآخرون 2016، ميللر وبرييز 

2014(. فضالً عن ذلك، مثة بعض األدلة التي تؤكد أن املحليات منخفضة السعرات الحرارية أو الخالية من 

السعرات الحرارية بإمكانها املساعدة عىل منع زيادة الوزن مع مرور الوقت، عىل األقل بالنسبة إىل الشباب )دي 

رويرت وآخرون، 2012، و2013(. وعىل الرغم من أن الفوائد املتعلقة بإنقاص الوزن ليست هائلة، إال أنها تُعد مهمة.  

ولكن ينبغي أن نتذكر أنه ال يوجد سحر مرتبط باستخدام املحليات منخفضة السعرات الحرارية أو الخالية من 

السعرات الحرارية: فهي لن تكون مفيدة إال إذا سمحت بخفض تناول األطعمة املحتوية عىل الطاقة عىل مدى 

فرتة زمنية طويلة كافية ليك تؤثر يف توازن مدخول الطاقة بالجسم.  ويف هذا الصدد، يتعني النظر يف عوامل كثرية. 

فحامس املستخدم له أهمية كربى. وينبغي االعرتاف أيًضا بأن املحليات منخفضة السعرات الحرارية أو الخالية من 

السعرات الحرارية لن تقلل من تناول األطعمة املحتوية عىل الطاقة إال إذا قلّلت من كثافة طاقة تلك األطعمة 

التي تحل فيها محل السكر. وهذا ال ينطبق عىل كل األطعمة. لذا، ينبغي عىل املستهلكني التأكد من أن استبدال 

السكريات باملحليات منخفضة السعرات الحرارية أو الخالية من السعرات الحرارية يقلل من كثافة مدخول طاقة 

املنتج. وأخريًا، تشري الفوائد املتواضعة املتعلقة بإنقاص الوزن التي تم اإلبالغ عنها يف الدوريات العلمية إىل أنه عىل 

الرغم من أن املحليات ميكنها املساعدة عىل التحكم يف الوزن، إال إنها ليست كافية يف حد ذاتها ملعالجة السمنة.

هل ميكن أن تكون للمحليات منخفضة السعرات الحرارية أو الخالية من السعرات الحرارية 

دور يف إدارة وباء السمنة؟

الربوفيسورة أليسون جالغر: عندما يتم استبدال املنتجات املحالة بالسكر مبا يكافئها من املنتجات املحالة 

باملحليات منخفضة السعرات الحرارية أو الخالية من السعرات الحرارية، سيكون لدينا حينئٍذ دليل واضح عىل 

إمكانية تحقيق انخفاض إجاميل يف مدخول الطاقة. فضالً عن ذلك، وألن هذه التخفيضات يف مدخول الطاقة 

تتحقق من دون تقليل النسبة اإلجاملية لألطعمة الحلوة أو طيبة املذاق يف النظام الغذايئ، فمن املحتمل أن 

تضمن بدائل السكر بشكل فّعال االلتزام بنظام غذايئ أفضل والحصول عىل نتائج أفضل يف إدارة وزن األفراد عىل 

املدى البعيد. تتضمن أسباب السمنة عوامل متعددة وتتطلب مجموعة متنوعة من اإلسرتاتيجيات التي تركز 

عىل الفرد حتى تصل للمستوى املجتمعي. فللحد من وباء السمنة بشكل صحيح، فلن تكون إسرتاتيجية شخص 

بعينه كافية عىل اإلطالق. تقدم هذه املحليات طريقة واحدة يستطيع األفراد من خاللها التحكم يف كثافة مدخول 

الطاقة يف النظام الغذايئ الخاص بهم. ومع ذلك، وكام هو الحال مع أي إسرتاتيجية للصحة العامة، يتطلب األمر 

مزيًدا من العمل لتعليم املستهلك فوائد املحليات منخفضة السعرات الحرارية أو الخالية من السعرات الحرارية 

باعتبارها جزًءا من نظام غذايئ صحي ومتوازن الطاقة بحيث ميكن زيادة فوائد استخدامها املحتملة إىل أقىص حد.

 إن املحليات منخفضة السعرات الحرارية أو الخالية من السعرات الحرارية ليست وصفة سحرية لعالج وباء 

السمنة، لكنها تؤدي دورًا مهاًم يف إدارة وزن الجسم، ومن ثمَّ لها دور حقيقي يف التصدي لوباء السمنة.
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حقائق عن السمنة

إن زيادة الوزن والسمنة من بني القضايا الصحية العامة املهمة عىل مستوى العامل التي تؤثر يف أكرث من 1,9 مليار 

شخص بالغ عىل مستوى العامل؛ ومن بني هذه الحاالت هناك أكرث من 650 مليون بالغ يعانون السمنة. وتتزايد 

املشكلة بشكل خاص لدى الشباب، وهو ما يتضح من الزيادة الهائلة يف معدل زيادة الوزن والسمنة بني األطفال فوق 

سن 5 سنوات واملراهقني، حيث ارتفعت النسبة من 4% يف عام 1975 إىل أكرث من 18% يف عام 2016 )منظمة الصحة 

العاملية، 2017(.

تُشري االتجاهات األخرية إىل أننا نحرز بعض التقدم يف الوقاية من وباء السمنة ومكافحته )براي وآخرون، 2018(. ففي 

الواليات املتحدة عىل سبيل املثال، انخفض معدل انتشار السمنة بني األطفال الذين ترتاوح أعامرهم بني 2 و5 سنوات 

بشكل ملحوظ منذ 2003/2004 )ديتز وآخرون، 2015(، كام أن معدل االنتشار قد استقر منذ عام 2005 بني األطفال 

الذين ترتاوح أعامرهم بني 6 و11 سنة وبني الذكور البالغني، ولكن هذا ال يشمل النساء البالغات )فليجال وآخرون، 

2016(. وعىل نحو مامثل، أشارت بعض البلدان األوروبية إىل إحراز تقدم إيجايب يف الحد من معدالت فرط الوزن 

.)2018 ، )COSI( والسمنة بني األطفال عىل مدى السنوات املاضية )لجنة التعاون التنفيذي لألمن الداخيل

ترتبط السمنة بعدد من األمراض غري املعدية، ومنها مرض السكري من النوع 2، وأمراض القلب واألوعية الدموية، 

وبعض أنواع الرسطانات، وأمراض الكىل، وانقطاع النفس االنسدادي النومي، والفصال العظمي، وغريها من األمراض، 

كام تسهم يف اإلصابة بها )منظمة الصحة العاملية، 2017(. لكن خسارة الوزن ميكن أن تساعد عىل تقليل خطر اإلصابة 

بكل هذه األمراض )براي وآخرون، 2018(.

ا منضبط السعرات الحرارية مع  ا صحيً يحتاج تحقيق خسارة الوزن إىل تدخالت يف منط الحياة تتضمن نظاًما غذائيً

زيادة النشاط البدين لتحقيق توازن طاقة سلبي مستدام )السعرات الحرارية املكتسبة > السعرات الحرارية املستهلكة؛ 

الشكل 4( )ستانهوب وآخرون، 2018(. لكل إسرتاتيجية منفردة ميكن أن تساعد األفراد عىل إدارة استهالكهم للسعرات 

الحرارية وزيادة بذلهم للطاقة دور مهم يف الجهود املبذولة لضبط الوزن. وبالطبع، عند اختيار نظام غذايئ، من املهم 

انتقاء األغذية التي تستمتع بها، وتناول أغذية صحية منخفضة السعرات الحرارية ميكن أن تحسن الجودة العامة 

لنظامك الغذايئ )براي وآخرون، 2018(.

الشكل 4: مدى تأثري توازن الطاقة عىل وزن الجسم.

السعرات
الخارجة

السعرات
الداخلة

السعرات
السعراتالداخلة

الداخلة

السعرات
الخارجة السعرات

الخارجة

نزولا يف ةراسخ
)ةلخادلا ةقاطلا نم رثكأ ةجراخلا ةقاطلا(

نزولا يف ةدايزنزاوتم نزو
)ةجراخلا ةقاطلا نم رثكأ ةلخادلا ةقاطلا(
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نتيجة خفض كثافة الطاقة يف األغذية واملرشوبات التي تُستخدم فيها املحليات منخفضة السعرات الحرارية/

الخالية من السعرات الحرارية )LNCS(، ميكن لهذه املحليات أن تساعد عىل تقليل مدخول الطاقة العام، ومن ثم 

ع أن تكون املحليات منخفضة  فإنها تُشكل وسيلة مفيدة يف فقدان الوزن وضبطه بشكل عام. وبالطبع، ال ميكن توقُّ

ا" وأن تتسبب يف خسارة الوزن بنفسها، ومن ثم سيعتمد  السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية "حالً سحريً

التأثري اإلجاميل عىل كمية السكريات والسعرات الحرارية التي ستحل محلها املحليات منخفضة السعرات الحرارية/

الخالية من السعرات الحرارية يف النظام الغذايئ )بيليزل ودرونوفسيك، 2007(

يف هذا السياق، ترّجح املنظامت ذات الصلة بالصحة؛ مثل جمعية القلب األمريكية وجمعية السكري األمريكية 

)غاردنر وآخرون، 2012( وكذلك أكادميية التغذية وعلم النظم الغذائية يف الواليات املتحدة )فيتش وآخرون، 2012( أنه 

ميكن استخدام املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية يف النظام الغذايئ املنظَّم لتحل 

محل مصادر السكريات املضافة. وقد يرتتب عىل هذا االستبدال انخفاض طفيف يف مدخول الطاقة وفقدان الوزن يف 

حال عدم حدوث تعويض كامل عن خفض الطاقة من خالل تناول املصادر الغذائية األخرى )غاردنر وآخرون، 2012، 

فيتش وآخرون، 2012(. يف اآلونة األخرية، ويف استشارة علمية قدمتها جمعية القلب األمريكية بشأن املرشوبات املحالة 

مبحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية والصحة القلبية األيضية ونُرشت يف عام 2018، 

خلص فريق من خرباء جمعية القلب األمريكية إىل أن األدلة املستمدة من الدراسات الرسيرية تشري إىل أن استبدال 

املرشوبات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية باملرشوبات املحالة بالسكر ميكن أن يساعد عىل 

ضبط فرط الوزن والسمنة، خصوًصا بني األفراد الذين يعانون من فرط الوزن أو السمنة املنطَوين عىل مخاطر عالية 

مع مستويات ضارة من الدهون الحشوية أو الدهون املوجودة خارج أماكنها الطبيعية )جونسون وآخرون، 2018(.

وتحظى هذه االستنتاجات بدعم التجارب الرسيرية الخاضعة للمراقبة والتي تُثبت أن املحليات منخفضة السعرات 

الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية ميكنها تسهيل فقدان الوزن أو الحفاظ عىل فقدان الوزن يف ظل ظروف الحياة 

الفعلية عند استخدامها كجزء من برنامج املراقبة السلوكية للوزن، رمبا من خالل تحسني االمتثال للخطة الغذائية 

)غيبسون وآخرون، 2014؛ ميلر وبرييز، 2014؛ روجرز وآخرون، 2016(. نظرًا إىل أن اإلخفاق يف تحقيق فقدان الوزن أو 

الحفاظ عليه لدى العديد من األفراد ناتج عن ضعف االلتزام بنظام غذايئ منخفض السعرات )غيبسون وسينسربي، 

2017(، فإن زيادة االلتزام الغذايئ عن طريق تحسني استساغة النظام الغذايئ مع استخدام املحليات منخفضة السعرات 

الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية ميكن أن تشكل عامالً مساعًدا يف جهود ضبط الوزن.
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 املحليات منخفضة السعرات الحرارية/

الخالية من السعرات الحرارية والتحكم يف 

الجلوكوز وإدارة مرض السكري

يُنَصح مرىض السكري الذين يحتاجون إىل ضبط مقدار ما يتناولون من الكربوهيدرات والسكريات يف 

ظل سعيهم إىل الحفاظ عىل التحكم الجاليسيمي باستخدام املحليات منخفضة السعرات الحرارية/

الخالية من السعرات الحرارية وتحظى بتقديرهم. وقد خضع تأثري هذه املحليات يف مستويات 

الجلوكوز يف الدم والدور الذي قد متثله يف النظام الغذايئ للذين يعانون السكري لدراسات مستفيضة 

ا إىل أن هذه املحليات ال تؤثر يف مستويات الجلوكوز أو  خالل العقود املاضية، وتشري األدلة دامئً

األنسولني يف الدم بعد تناولها. لكن مثة اهتامم بحثي متجدد قد نشأ مؤخرًا حول التأثريات التي قد 

فها هذه املحليات عىل حساسية األنسولني والتحكم يف الجلوكوز عىل املدى الطويل. تخلّ

 يهدف هذا الفصل إىل تقديم نظرة عامة عىل األدلة العلمية املتعلقة بهذه املوضوعات وتوصيات 

التغذية فيام يتعلق باستخدام املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية 

يف إدارة مرض السكري.



مراجعة األدلة: املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية والتحكم يف 

الجلوكوز

تجارب منضبطة معشاة قصرية املدى تستقيص تأثري املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات 

الحرارية يف التحكم الجاليسيمي.

عىل عكس الكربوهيدرات التي تزيد من نسبة سكر الدم -مستويات الجلوكوز يف الدم- حيث ال تؤثر املحليات 

منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية يف التوازن الداخيل للجلوكوز يف الدم الحاد )راسل وآخرون، 

2016؛ تاكر وتان، 2017؛ نيكول وآخرون، 2018( أكدت منشورات صدرت مؤخرًا، من خالل املراجعات املنهجية و/أو 

التحليالت الشمولية للتجارب املنضبطة املعشاة عىل عدم وجود تأثري سلبي وعىل فائدة استخدام املحليات منخفضة 

السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية يف التحكم يف الجلوكوز عند استخدامها بدالً من السكريات )تاكر 

وتان، 2017؛ نيكول وآخرون، 2018( تلخص هذه املراجعات النتائج التي ترتبت عىل عدد كبري من الدراسات )الجدول 

ت من التأثريات املحتملة يف التحكم يف  1(. ومن بني كل هذه الدراسات، ذكرت دراسة واحدة فقط النتائج التي ُعدَّ

ا  الجلوكوز يف الدم )بيبينو وآخرون، 2013(. لكنها كانت مجرد دراسة صغرية باستخدام جرعة واحدة مل تتضمن ضابطً

ا يف مستويات الذروة لنسبة الجلوكوز يف الدم -مقارنة  ا للمقارنة، وعىل الرغم من اإلشارة إىل زيادة كبرية إحصائيً سالبً

مبا لوحظ مع املاء- فإن مستويات الذروة كانت ضمن املعدل الطبيعي ومل تختلف منطقة أسفل املنحنى التي متثل 

الجلوكوز يف الدم كثريًا عن مجموعتَي التدخل واملاء. وال ميكن تخصيص أهمية رسيرية لهذه النتائج.

يف أحدث مراجعة منهجية منشورة، وجد نيكول وآخرون أن االكتفاء بتناول املحليات منخفضة السعرات الحرارية/

الخالية من السعرات الحرارية وحدها ال يزيد من سكر الدم بعد تناولها )الشكل 1(، وأن تأثري نسبة سكر الدم ال 

يختلف باختالف نوع هذه املحليات )نيكول وآخرون، 2018(. يسهم غياب تأثري سكر الدم التابع لتناول املحليات 

منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية يف كونها من املساعدات الغذائية املحتملة املفيدة ملرىض 

السكري. وعىل نحو مامثل، استنتج تاكر وتان أن تناول هذه املحليات -بالنسبة إىل الحاالت الحادة- من دون حمل 

زائد من الكربوهيدرات سيرتتب عليه انخفاض مستويات الجلوكوز يف الدم مقارنة باملحليات التي تحتوي عىل سعرات 

حرارية مثل السكر )تاكر وتان، 2017(. وال يُعزى هذا إىل تأثري مبارش لتناول املحليات منخفضة السعرات الحرارية/

الخالية من السعرات الحرارية، بل إىل غياب التأثري وإجاميل الحمل املنخفض من الكربوهيدرات والذي يؤدي إىل تقليل 

االستجابة للجلوكوز يف الدم. كام تبنّي من خالل املراجعة كذلك أن هذه املحليات ال تختلف عن املاء يف تأثرياتها يف 

الجلوكوز يف الدم.

ما املقصود بالتحكم الجاليسيمي؟

التحكم الجاليسيمي عبارة عن مصطلح يشري إىل تنظيم مستويات الجلوكوز يف الدم. فعند الذين يعانون 

من السكري، تنتج العديد من املضاعفات بعيدة املدى ملرض السكري عن ارتفاع مستويات الجلوكوز يف 

ا  مجرى الدم لعدة سنوات، ويُشار إليه أيًضا بفرط سكر الدم. لذلك، يُعد التحكم الجاليسيمي الجيد هدفً

مهاًم يف رعاية مرىض السكري )االتحاد الدويل للسكري، 2017(
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 الشكل 1: املسار املقدر لتأثري نسبة سكر الدم من تناول املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية عىل 

مدى 210 دقيقة بعد تناولها، كام قدره التحليل الشمويل لنيكول وآخرين، )2018(.
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الفواصل الزمنية )بالدقائق(



بعد مراجعة األدلة الجامعية، أكدت الهيئة األوروبية لسالمة األغذية )ASFE( أيًضا ما يأيت:

 "يرتتب عىل تناول األغذية التي تحتوي عىل محليات قوية بدالً 
من السكر انخفاض نسبة الجلوكوز يف الدم بعد تناولها مقارنة 

باألغذية التي تحتوي عىل السكر"
)الهيئة األوروبية لسالمة األغذية، 2011(.

وهذا ادعاء صحي مرصح به يف سجل االتحاد األورويب لالدعاءات الصحية والخاصة بالتغذية )الئحة املفوضية األوروبية 

)UE( رقم 2012/432(.

تستقيص التجارب املنضبطة املعشاة طويلة املدى تأثري املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات 

الحرارية يف التحكم الجاليسيمي.

لقد راجعت املنشورات الحديثة التجارب املنضبطة املعشاة طويلة املدى التي استقصت التأثري املحتمل 

للمحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية يف التحكم يف الجلوكوز، مع تضمني كل من 

األصحاء ومرىض السكري )متبي بيهنني وآخرون، 2013؛ غروتز وآخرون، 2017(. ومع الرتكيز بشكل خاص عىل تأثري 

املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية يف التحكم الجاليسيمي لدى مرىض السكري، 

تبنّي من املراجعة املنهجية التي أجراها متبي بيهنني وآخرون أنها أظهرت -بشكل عام- أن املحليات منخفضة 

السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية قد تُستخدم من ِقبل مرىض السكري دون التأثري يف التحكم 

الجاليسيمي )متبي بيهنني وآخرون، 2013(.

 يعرض الجدول 1 أيًضا الدراسات طويلة املدى التي قيّمت تأثري املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من 

 ،)c1AbH( السعرات الحرارية يف نسبة الجلوكوز يف الدم وكذلك عىل مستويات األنسولني والهيموجلوبني السكري

ل األخري مؤرشًا للتحكم الجاليسيمي بني الشهرين إىل األشهر الثالثة املاضية.  وكام ذُكر آنًفا، فإن هذه  حيث يشكِّ

الدراسات تؤكد بصورة جامعية عىل أن تناول املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية 

ليس له تأثري سلبي طويل املدى يف التحكم الجاليسيمي العام لدى مرىض السكري )سترين وآخرون، 1976؛ نهرلينج 

وآخرون، 1985؛ أوكونو وآخرون، 1986؛ كوبر وآخرون، 1988؛ كوالجوري وآخرون، 1989؛ غروتز وآخرون، 2003؛ 

رينا وآخرون، 2003؛ باريوكانال وآخرون، 2008؛ مايك وآخرون، 2008؛ أريانا وآخرون، 2015(، أو لدى غري املصابني 

مبرض السكري )باير وآخرون، 2000؛ مايرسك وآخرون، 2012؛ غروتز وآخرون، 2017؛ إنجل وآخرون، 2018؛ هيغينز 

وآخرون، 2018(.



ملخص النتائج الدراسات

الدراسات قصرية املدى ايل أجريت بتناول أول كمية وباستخدام كمية واحدة

الدراسات التي تقارن املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية بالعالج الوهمي أو املاء:

 مل يوجد تأثري مختلف يف مستويات الجلوكوز واألنسولني يف الدم بني املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية 

من السعرات الحرارية التي خضعت لالختبار والعالج الوهمي أو املاء يف كل الدراسات باستثناء دراسة واحدة مل تتم 

تعميتها وكانت مع مجموعة تعاين السمنة املفرطة مع وجود دليل عىل اختالل تحمل الجلوكوز

 الدراسات التي تقارن املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية بالوجبة املعيارية أو 

حمل السكر/الكربوهيدرات:

 انخفاض مستويات الجلوكوز واألنسولني يف الدم بعد تناول هذه املحليات مقارنة بالسكر يف جميع الدراسات

األصحاء )22 دراسة(
 Okuno et al, 1986; Horwitz et al, 1988; Rodin et al, 1990; Härtel et al, 1993; Geuns(

 et al, 2007; Ma et al, 2009; Brown et al, 2009; Anton et al, 2010; Ma et al, 2010;

 Ford et al, 2011; Steinert et al, 2011; Brown et al, 2011; Maersk et al, 2012a; Brown

 et al, 2012; Wu et al, 2012; Pepino et al, 2013; Bryant et al, 2014; Hazali et al, 2014;

)Temizkan et al, 2015; Sylvetsky et al, 2016; Tey et al, 2017; Higgins et al, 2018

الدراسات التي تقارن املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية بالعالج الوهمي أو املاء:

 ال يوجد تأثري مختلف يف مستويات الجلوكوز واألنسولني يف الدم بني املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية 

من السعرات الحرارية التي تم اختبارها والدواء الوهمي أو املاء يف معظم الدراسات؛ فقد ظهرت تأثريات مواتية لهذه 

املحليات مقابل مادة الضبط يف دراستني

الدراسات التي تقارن املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية بالوجبة املعيارية أو 

حمل السكر/الكربوهيدرات:

 انخفاض مستويات الجلوكوز واألنسولني يف الدم بعد تناول هذه املحليات مقارنة بالسكر يف جميع الدراسات

مرىض السكري من النوع 1 والنوع 2 )9 دراسات(
 Shigeta et al, 1985; Okuno et al, 1986; Horwitz et al, 1988; Cooper et al, 1988;(

 Mezitis et al, 1996; Gregensen et al, 2004; Brown et al, 2012; Olalde-Mendoza et al,

)2013; Tezmikan et al, 2015

دراسات طويلة املدى )مدتها أسبوعان حتى 6 أشهر(

ال يوجد تأثري للمحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية يف سكر الدم عىل املدى الطويل 

)الجلوكوز واألنسولني الصوميَّني واختبار الهيموجلوبني السكري )HbA1c(( أو يف حساسية األنسولني

األصحاء )5 دراسة(
 Baird et al, 2000; Maersk et al, 2012b; Engel et al, 2018; Grotz et al, 2017; Higgins(

)et al, 2018

ال يوجد تأثري للمحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية يف التحكم الجاليسيمي طويل 

املدى )مستويات الجلوكوز واألنسولني الصوميَّني يف الدم، وتحليل اليس بيبتايد، واختبار الهيموجلوبني السكري 

)HbA1c(( يف معظم الدراسات؛ ظهر تحسن طفيف يف تحليل HbA1c مع استخدام املحليات منخفضة السعرات 

الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية يف النظام الغذايئ يف دراستني

مرىض السكري من النوع 1 والنوع 2 )01 دراسات(
 Stern et al, 1976; Nehrling et al, 1985; Okuno et al, 1986; Cooper et al, 1988;(

 Colagiuri et al, 1989; Grotz et al, 2003; Reyna et al, 2003; Barriocanal et al, 2008;

)Maki et al, 2008; Argianna et al, 2015

الجدول 1: ملخص نتائج التجارب 

املنضبطة املعشاة )RCT( طويلة 

املدى والتي أجريت بتناول أول 

جرعة واملنشورة والتي تدرس 

تأثريات املحليات منخفضة 

السعرات الحرارية/الخالية من 

السعرات الحرارية يف التحكم 

الجاليسيمي لدى األصحاء ومرىض 

السكري )العدد = 40 دراسة(.



الدراسات القامئة عىل املالحظة

عىل الرغم من النتائج املتسقة التي توصلت إليها التجارب املنضبطة املعشاة، والتي تشري إىل انعدام التأثري السلبي 

للمحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية يف مستويات الجلوكوز يف الدم، فإن بعض 

ا بني ارتفاع املقدار املتناول من املحليات منخفضة السعرات  ا إيجابيً الدراسات القامئة عىل املالحظة أظهرت ارتباطً

الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية ومخاطر اإلصابة مبرض السكري أو متالزمة األيض )رومو رومو وآخرون، 2016(. 

ومن املسلم به عىل نطاق واسع أن هذا االرتباط قد يكون بسبب عوامل اإلرباك الباقية كالسمنة، وهي نوع من 

عوامل اإلرباك يتكرر كثريًا يف هذه الدراسات القامئة عىل املالحظة، ونتيجة أيًضا لألسباب العكسية، أي أن األشخاص 

املعرضني بالفعل لخطر السمنة ومتالزمة األيض أو املصابني مبرض السكري، يلجأون إىل املحليات منخفضة السعرات 

الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية يف سعيهم للحد من تناول السكر )رومو رومو وآخرون، 2017(.

 وقد قامت أكرث من عرش دراسات قامئة عىل املالحظة بتقييم االرتباط بني تناول املحليات منخفضة السعرات 

الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية -خصوًصا يف املرشوبات- وتطور مرض السكري أو متالزمة األيض، وأسفرت 

عن نتائج مختلطة. كام ظهر يف بعض هذه الدراسات ارتباط إيجايب بني تناول املحليات منخفضة السعرات الحرارية/

الخالية من السعرات الحرارية ومخاطر اإلصابة مبرض السكري، لكن معظم هذه االرتباطات قد أُضعفت أو فُقدت 

بعد إجراء تعديل للمتغريات، ومن بينها العمر والنشاط البدين والتاريخ املريض للعائلة ونوعية النظام الغذايئ 

ومدخول الطاقة ومقاييس السمنة؛ مثل مؤرش كتلة الجسم )BMI( ومحيط الخرص )رومو رومو وآخرون، 2016؛ رومو 

رومو وآخرون، 2017(.

ومن الجدير بالذكر أنه عند إجراء تعديل للمتغريات ذات الصلة بالسمنة يف الدراسات القامئة عىل املالحظة، مل يعد 

االرتباط بني تناول املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية ومرض السكري مهاًم من 

الناحية اإلحصائية. ويعزز هذا االستنتاج بقوة إمكانية أن يُشكل االرتباط امللحوظ حالة أسباب عكسية. للتوضيح 

املُبسط، ميكن أن يُعزى االرتباط بني استخدام املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية 

ومرض السكري إىل حقيقة أن األشخاص الذين يعانون من ارتفاع مؤرش كتلة الجسم واملعرضني بالفعل لإلصابة مبرض 

السكري، يتناولون األغذية واملرشوبات املحالة مبحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية 

يف سعيهم نحو التحكم يف وزن الجسم. يف تحليل شمويل لعرش دراسات قامئة عىل املالحظة تقدر خطر اإلصابة مبرض 

السكري من النوع 2 من خالل تناول املرشوبات املحالة مبحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات 

الحرارية، وجد إمامورا وآخرون أنه بعد تعديل مؤرش كتلة الجسم واملعايرة للحصول عىل تحيز يف املعلومات والنرش، مل 

يعد االرتباط بني املرشوبات املحالة مبحليات منخفضة السعرات الحرارية الخالية من السعرات الحرارية وتطور مرض 

ا )إمامورا وآخرون، 2015(. السكري من النوع 2 يُعتد به إحصائيً

عىل سبيل املثال، دراسة صحة املمرضات NHS I( 1( التي أُجريت عىل أكرث من 70000 امرأة مبتوسطمتابعة عىل مدار 

24 عاًما )بهوباثرياجو وآخرون، 2013( ودراسة متابعة اختصاصيي الصحة مع ما يقرب من 40000 من اختصاصيي 

الصحة الذكور عىل مدار أكرث من 20 عاًما )دي كونينغ وآخرون، 2011( والدراسة االستقصائية األوروبية املستقبلية 

 InterAct( التي أُجريت يف مثاين دول أوروبية مبا يف ذلك 340234 من الرجال والنساء )EPIC( بشأن الرسطان والتغذية

ا كبريًا بني استهالك املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية  2013(، فقد وجدت ارتباطً

وتطور مرض السكري من النوع الثاين، والذي اختفى عند جميع الحاالت بعد إجراء تعديالت متعلقة بالسمنة 

)مبؤرش كتلة الجسم( أو متعلقة باملتغريات األخرى. وباملثل، ُوجد أن العالقة بني استهالك املحليات املحاكية وخطر 

-E3N ا يف دراسة لتحليل بيانات 61440 امرأة مشاركة يف دراسة اإلصابة بداء السكري قد أسهمت فيها السمنة جزئيً

االستقصائية األوروبية املستقبلية بشأن الرسطان والتغذية )E3N-EPIC(، التي أجريت بني عامي 1993 و2011 

)فاغريازي وآخرون، 2017(.

 من ناحية أخرى، وجدت دراسات أخرى، مثل دراسة صحة املمرضات NHS II( 2( التي تضمنت أكرث من 90000 امرأة 

مبتابعة عىل مدار 8 سنوات، عدم وجود ارتباط بني تناول املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات 

الحرارية وخطر اإلصابة مبرض السكري )شولز وآخرون، 2004(. وعالوة عىل ذلك، يف دراسة فرامنجهام للنسل الجامعية، 

وهي دراسة رصدية مستقبلية اختربت العالقة بني استهالك املرشوبات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من 



السعرات الحرارية عىل املدى الطويل ومقاومة األنسولني ومرض السكري، ومل يتم العثور عىل أي ارتباط يربط تناول 

هذه املرشوبات عىل املدى الطويل مبقاومة األنسولني، ذلك من خالل تقييم منوذج التقييم املتجانس ملقاومة األنسولني 

)HOMA-IR - مؤرش ملقاومة األنسولني( وحاالت اإلصابة مبقدمات السكري )ما وآخرون، 2016(. وكذلك، بالنسبة إىل 

تحليل البيانات من االستطالع الوطني األمرييك للصحة وفحص التغذية )NHANES(  2001- 2012 لعدد 25817 من 

البالغني غري املصابني مبرض السكري )لياهي وآخرون(، فقد ُوجد أن تناول كميات أكرب من املرشوبات املحالة باملحليات 

منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية مرتبط بشكل كبري بانخفاض مستويات األنسولني 

وانخفاض الهيموجلوبني HbA1c(  A1c( وانخفاض مؤرش مقاومة األنسولني )لياهي وآخرون، 2017(.

عىل أي حال، كانت هذه االرتباطات اإليجابية التي متت مالحظتها يف الدراسات الرصدية متوقعة نظرًا ألن السكان 

الذين تم إجراء الدراسة عليهم كانوا عرضة لإلصابة مبرض السكري، والذين رمبا اتجهوا الستخدام املحليات منخفضة 

السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية كإسرتاتيجية غذائية لتقليل مقدار السعرات الحرارية أو استبدال 

السكر يف أنظمتهم الغذائية. وعند رشح هذا االرتباط اإليجايب املوجود يف بعض هذه الدراسات، من املهم أن نأخذ يف 

االعتبار حقيقة أن الدراسات الرصدية ال ميكن تقييمها إال إذا كانت هناك عالقة بني عاملني، ولكن ال ميكنهم دراسة 

اتجاه هذه العالقة، وبعبارة أخرى أي من العاملني يسبب اآلخر. واألهم من ذلك، عند مواجهة أدلة قوية من التجارب 

املنضبطة املعشاة التي ال تظهر أي تأثري للمحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية عىل 

التحكم يف مستويات الجلوكوز يف الدم، ليس من الحكمة استخالص االستنتاجات فقط من الدراسات الرصدية )جرين 

وود وآخرون، 2014(.

ال يوجد تأثري للمحليات 
منخفضة

السعرات الحرارية/الخالية من 
السعرات الحرارية

عىل التحكم يف مستويات
الجلوكوز يف الدم



ال يوجد تأثري عىل املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية إلفرازات 

األنسولني

أثارت دراسات من العقد املايض قد أجرت تجارب عىل خطوط الخاليا البرشية وعىل الحيوانات تساؤالت حول ما 

إذا كان استهالك املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية قد يعزز إفراز األنسولني ومن 

ثمَّ يؤثر عىل عملية أيض الجلوكوز. وتشمل اآلليات املقرتحة تعزيز املرحلة الرأسية من إفراز األنسولني أو تحفيز 

مستقبالت املذاق الحلو الهضمية ومن ثمَّ زيادة إفراز الهرمونات الهضمية. ومع ذلك، مل يتم تأكيد أي من هذه 

اآلليات املقرتحة عند البرش، واألهم من ذلك، تُظِهر األدلة الجامعية من التجارب املنضبطة املعشاة عند كل من األفراد 

املصابني بنقص السكر يف الدم واألشخاص املصابني بداء السكري أن املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من 

السعرات الحرارية ال تتسبب يف أي من اآلثار السلبية عىل إفراز األنسولني )الجدول 1(.  

فرضية تحفيز استجابة األنسولني يف املرحلة الرأسية

تم ربط استهالك املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية يف بعض األحيان بدليل استجابة 

األنسولني يف املرحلة الرأسية )CPIR( )ليانغ وآخرون 1987، جاست وآخرون 2008، ديلون وآخرون 2017(. واستجابة 

األنسولني يف املرحلة الرأسية هي زيادة مبستويات منخفضة يف وقت مبكر يف نسبة األنسولني بالدم املرتبطة بالتناول 

عن طريق الفم فقط، أي يحدث قبل زيادة مستويات الجلوكوز يف البالزما التي تظهر عادًة مع تناول األطعمة التي 

تحتوي عىل الكربوهيدرات. ويف بعض األحيان تم افرتاض تحفيز استجابة األنسولني يف املرحلة الرأسية كطريقة ممكنة 

يف تسبب املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية يف الشعور بالجوع أو التسبب يف زيادة 

الحقة يف مستويات الجلوكوز يف الدم غري الطبيعية )ماتس وبوبكني، 2009(.  ومع ذلك، مل يتم تأكيد التأثري الضار 

للمحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية عىل تنظيم الشهية أو عملية أيض الجلوكوز 

يف التجارب الرسيرية )ماتس وبوبكني، 2009؛ رينويك وموليناري، 2010؛ بيليسيل، 2015؛ جروتز وآخرون، 2017(. 

ا يف الرغبة  وباإلضافة إىل ذلك، أظهرت أبحاث أخرى أن استجابة األنسولني يف املرحلة الرأسية عامًة ليست عامالً حقيقيً

يف الطعام أو الجوع أو استجابة الجلوكوز )موري وآخرون، 2016(. وفضالً عن ذلك، توجد دراسات رسيرية ال تظهر 

تأثري املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية عىل استجابة األنسولني يف املرحلة الرأسية 

)تيف وآخرون، 1995؛ عبد الله وآخرون، 1997؛ موريكون وآخرون، 2000؛ فورد وآخرون، 2011؛ بوييل وآخرون، 2016(. 

كام تشري األبحاث أيًضا إىل أن االختالفات يف استجابة األنسولني يف املرحلة الرأسية ميكن أن تحدث بسبب االختالفات 

يف الضغط العصبي )دوسكوفا وآخرون، 2013(. واألهم من ذلك أن مجموع األدلة ال يدعم أن املحليات منخفضة 

السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية تتسبب يف زيادة الشهية أو مستويات الجلوكوز يف الدم.   



فرضية تحفيز مستقبالت املذاق الحلو الهضمية وإفراز اإلنكرتني

إن هرمونات اإلنكرتني الهضمية والببتيد الشبيه بالجلوكاجون-GLP-1( 1( والببتيد املطلق لألنسولني املعتمد عىل 

الجلوكوز )GIP(، املعروف أن لها دور يف إفراز األنسولني ومن ثمَّ يف السيطرة عىل الجلوكوز، يتم إفرازها من األمعاء 

استجابة ملقدار الغذاء واملغذيات، وبدورها، تحفز إفراز األنسولني من خاليا البنكرياس. وقد متت الدراسة والنرش 

لدور تناول الكربوهيدرات يف تحفيز إفراز اإلنكرتني بكثافة، ولكن بخالف الكربوهيدرات، ال تدعم األدلة الحالية تأثريًا 

ا للمحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية عىل إفراز الهرمونات  ا حقيقيً تحفيزيًا رسيريً

الهضمية لدى اإلنسان )براينت وماكلولني، 2016(.

لقد تم اقرتاح أنه من خالل تنشيط مستقبالت املذاق الحلو يف األمعاء، والتي من املعروف أنها تؤدي دورًا يف تنظيم 

امتصاص الجلوكوز وتعزيز إفراز األنسولني، قد تؤثر املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات 

ا عىل التحكم يف نسبة السكر بالدم. ومع ذلك، تنبع هذه الفرضية إىل حد كبري من تجارب الخاليا أو  الحرارية سلبً

األنسجة املعزولة )املختربية( التي استخدمت أيًضا تركيزات عالية للغابة من املحليات منخفضة السعرات الحرارية/

الخالية من السعرات الحرارية )فوجيتا وآخرون، 2009(. ومع ذلك، نظرًا ملالحظة التأثريات يف ظل ظروف االختبار هذه، 

ال يعني أنها موثوقة لتفسري ما يحدث مع تناولها يف الجسم كله. وعىل عكس نتائج هذه الدراسات املختربية، مل تجد 

معظم التجارب البرشية الرسيرية أي آثار للمحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية عىل 

مستويات انتشار اإلنكرتني )جريجرسون وآخرون، 2004؛ ما وآخرون، 2009؛ ما وآخرون، 2010؛ فورد وآخرون، 2011؛ 

ستينريت وآخرون، 2011؛ مريسك وآخرون، 2012 أ؛ وو وآخرون، 2012؛ وو وآخرون، 2013؛ سيلفيتسيك وآخرون، 2016؛ 

هيجنز وآخرون، 2018(.

 K-تم زيادة الببتيد الشبيه بالجلوكاجون-1 يف عدد قليل من الدراسات مع املرشوبات التي تحتوي عىل أسيسلفام 

وسكرالوز أو سكرالوز فقط عند البالغني الذين يعانون زيادة الوزن والسمنة )براون وآخرون، 2009؛ تيميزكان وآخرون، 

2015؛ سيلفيتسيك وآخرون، 2016؛ لريتريت وآخرون، 2018( أو عند الشباب األصحاء املصابني بداء السكري من النوع 

األول أو غري املصابني به )براون وآخرون، 2012(، ومع ذلك، مل يتم العثور عىل هذه اآلثار يف مرىض السكري من النوع 

الثاين املشاركني يف الدراسات نفسها )براون وآخرون، 2012؛ تيميزكان، 2015(. ومن غري املعروف ما إذا كانت التغيريات 

ا، كام لوحظ يف هذه الدراسات )براون  يف إفراز الببتيد الشبيه بالجلوكاجون-1 الذايت لها أي عواقب ذات صلة رسيريً

وآخرون، 2012(. وقد تكون التغيريات التي متت مالحظتها أيًضا نتيجة للتغري الطبيعي. من املثري لالهتامم أنه يف 

إحدى الدراسات حيث تم اختبار هذه املحليات مبفردها )السكرالوز(، أو بدمجها مع )أسيسلفام-K مع السكرالوز( يف 

املرشوبات غري التجارية، مل تُالحظ أي زيادة يف الببتيد الشبيه بالجلوكاجون-1 )سيلفيتسيك وآخرون، 2016(.   

عىل نحو شامل، ال تدعم األدلة من الدراسات التي أجريت يف الجسم الحي عىل الحيوانات والبرش فكرة أن املحليات 

ا من الهرمونات  منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية تحفز إفراز كميات حقيقية رسيريً

الهضمية. ويف مراجعة للمؤلفات التي كتبها براينت وماكلولني، استنتج املؤلفون ما ييل: "فشل تنشيط مستقبالت 

املذاق الحلو بواسطة املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية يف األمعاء البرشية يف 

تكرار أي من التأثريات عىل حركة املعدة أو الهرمونات الهضمية أو االستجابات يف الشهية التي أثارتها السكريات 

السعرية". )براينت وماكلولني، 2016(. وكذلك، استنتجت ماير جريسباتش وآخرون من األدلة التي متت مراجعتها يف 

كتابهم أن املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية ليس لها أي تأثري، إن وجد، عىل إفراغ 

املعدة وإفراز اإلنكرتني لدى اإلنسان )ماير جريسباتش وآخرون، 2016(. وعالوة عىل ذلك، من الرضوري توخي الحذر 

عامًة يف استقراء التأثريات املختربية للحالة يف الجسم الحي واستقراء البيانات من الدراسات البرشية التي أجريت عىل 

الحيوانات )رينويك وموليناري، 2010(.



البحوث الجديدة

 املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية وحساسية األنسولني

لقد جذب التأثري املحتمل للمحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية عىل حساسية 

األنسولني االنتباه يف املقام األول بعد نرش تجربة عىل الحيوانات وتجربة بسيطة للغاية عىل البرش يف 7 موضوعات 

بواسطة سويز وآخرون، نُرشت يف عام 2014، فتمت اإلشارة إىل أن الجرعات العالية من السكارين عىل مستوى املقدار 

اليومي املقبول قد يسهم يف مقاومة األنسولني من خالل التأثريات عىل الجراثيم املعوية )سويز وآخرون، 2014(. مل يتم 

تكرار نتائج هذه الدراسة أو تأكيدها عىل البرش. عىل النقيض من ذلك، فإن التجارب املنضبطة املعشاة األكرب التي 

تفحص آثار املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية أو املنتجات التي تحتوي عليها عىل 

مؤرشات حساسية األنسولني مل تظهر أي تأثري للمحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية 

عىل حساسية األنسولني )مريسك وآخرون، 2012 ب؛ إنجل وآخرون، 2018؛ بونيه وآخرون، 2018(.

 يف دراسة أجراها إنجل وآخرون )2018(، تدعم النتائج فرضية أن استهالك املرشوبات املحالة قليلة السعرات الحرارية/

الخالية من السعرات الحرارية ال تؤثر عىل حساسية األنسولني بعد استهالكها ملدة 6 أشهر كام يحدث عند تناول املاء. 

وتظهر النتيجة الرئيسية لهذا التجربة املنضبطة املعشاة ملدة 6 أشهر أن االستهالك اليومي طويل األمد للرت واحد من 

الحليب واملرشوبات املحالة بالسكر ومرشوب يحتوي عىل املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات 

الحرارية واملاء مل يكن له أي تأثري يف حساسية األنسولني أو عالمات خطر اإلصابة بداء السكري من النوع الثاين لدى 60 

فردًا من البالغني الذين يعانون زيادة الوزن أو السمنة )إنجل وآخرون، 2018(.

وكذلك، يف تجربة منضبطة معشاة أُجريت عىل 50 شخًصا سلياًم وغري مصاب بالسكري بوزن طبيعي ووزن زائد، ومع 

استهالك املشاركني لعلبتني )330 مل لكل منهام( من مرشوب غازي يحتوي عىل األسبارتام وأسيسلفام- K كل يوم ملدة 

ا، مل يظهر أي تأثري يف حساسية األنسولني أو إفراز األنسولني، عند املقارنة بتناول مرشوب غري محىل )بونيه  12 أسبوًع

وآخرون، 2018(. تضيف هذه الدراسة املزيد من األدلة إىل النتائج السابقة التي تدعم فرضية أن استهالك املحليات 

ا عىل حساسية األنسولني.   منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية ال يؤثر سلبً

عالوة عىل ذلك، فدراسة فرامنجهام للنسل الجامعية، وهي دراسة رصدية مستقبلية اختربت العالقة بني استهالك 

املرشوبات ذات السعرات الحرارية املنخفضة/الخالية من السعرات الحرارية عىل املدى الطويل ومقاومة األنسولني 

فضالً عن مقدمات السكري، مل تجد أي ارتباط بني تناول مرشوبات الحمية عىل املدى الطويل باملحليات منخفضة 

السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية ومقاومة األنسولني أو مقدمات السكري )ما وآخرون، 2016(. وكذلك، 

بالنسبة إىل تحليل البيانات من االستطالع الوطني األمرييك للصحة وفحص التغذية )NHANES(  2001- 2012 لعدد 

25817 من البالغني غري املصابني مبرض السكري )لياهي وآخرون(، فقد ُوجد أن تناول كميات أكرب من املرشوبات 

املحالة باملحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية مرتبط بشكل كبري بانخفاض مستويات 

األنسولني وانخفاض الهيموجلوبني HbA1c(  A1c( وانخفاض مؤرش مقاومة األنسولني )لياهي وآخرون، 2017(.

املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية ومجهريات البقعة املعوية

ميثل دور امليكروبيوم املعوي أو مجهريات البقعة املعوية أو النبيت الجرثومي املعوي يف التأثري عىل صحة اإلنسان 

مجال بحث مكثًفا. امليكروبيوم املعوي هو جزء من علم وظائف األعضاء البرشية املهم لتنظيم صحتنا، مبا يف ذلك 

صحتنا ووظائفنا املعوية )باسكال وآخرون، 2018(. يف حني أن العديد من التجارب قيد التنفيذ اآلن، وقد تم اإلبالغ عن 

بعض الدراسات التي تبحث يف التغيريات بعد استهالك املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات 

الحرارية، من املهم أن تعرف أن هذا املجال من البحث هو يف األساس يف بدايته، هذا بقدر فهم تأثري بعض العنارص 

الغذائية املعينة يف خصائص مجهريات البقعة املعوية و/أو وظيفتها. هناك افرتاضات بأن أنواًعا معينة من التغيريات 

ميكن تفسريها عىل أنها خطر متزايد لبعض النواتج الصحية، ومع ذلك، فإن مغزى معظم التغيريات غري معروف عامًة. 

ال توجد أيًضا تغيريات معروفة بأنها مؤرشات حيوية موثوقة لخطر متزايد إما زيادة الوزن أو اإلصابة مبرض السكري. 

عالوة عىل ذلك، هناك اختالفات كبرية بني خصائص امليكروبيوم املعوي عند الحيوانات واألشخاص الذين يتم إجراء 

اختبارات عليهم، لذا فإن تفسري البيانات من هذه الدراسات أمر مشكوك فيه للغاية )جونسون وآخرون، 2018(. عادًة 

ما يكون هناك أيًضا تنوع كبري يف خصائص ميكروبيوم األمعاء الطبيعي بني كائن برشي وآخر، هذا ما يزيد من تعقيد 

تفسري نتائج البيانات حتى من التجارب املنضبطة املعشاة. باإلضافة إىل ذلك، ميكن أن تتغري خصائص ميكروبيوم 

ا فقط مع التغريات الطبيعية يف مقدار تناول الطعام اليومي. األمعاء يوميً



كانت معظم األبحاث عىل املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية تتشكل يف دراسات 

تتضمن تجارب عىل الحيوانات. يف كثري من األحيان، استخدم االختبار أيًضا جرعات عالية للغاية من املحليات 

منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية. كانت هناك نتائج مختلطة مع هذا البحث، ومع ذلك، ال 

يوجد دليل عىل أن التغيريات املبلغ عنها هي التغيريات التي من شأنها أن تتسبب يف آثار صحية ضارة. )ماجنوسون 

وآخرون، 2016(

 يف املستقبل، سيكون من املهم إجراء دراسات برشية حول إمكانية تأثري املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية 

من السعرات الحرارية عىل امليكروبيوم املعوي بعناية فائقة. يجب أن تدرس الدراسات جيدة التصميم اآلثار املحتملة 

يف سياق مستويات االستهالك الواقعي البرشي )سيلفيتسيك وآخرون، 2018(. يُعد التحكم الواعي يف العوامل األخرى 

ا أيًضا  املعروفة بتأثريها يف امليكروفلورا املعوية -مثل: التغريات يف استهالك الطعام ومكونات النظام الغذايئ- رضوريً

لتجنب التأثريات املربكة )ماجنوسون وآخرون، 2016(. وأخريًا، ال يصح استقراء تأثري أحد املحليات منخفضة السعرات 

الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية يف امليكروفلورا املعوية وإلحاقه بكل املحليات منخفضة السعرات الحرارية/

الخالية من السعرات الحرارية، استنادًا إىل االختالفات املدعومة بالوثائق يف كيميائيتها وحركتها داخل الجسم ومقدار 

املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية أو مستقبالتها التي تصل إىل امليكروفلورا 

املعوية.



آراء الخرباء

 تأثري النظام الغذايئ يف مجهريات البقعة املعوية. ماذا توضح األدلة بشأن املحليات منخفضة 

السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية؟

الدكتورة ويندي راسل: تثبت األدلة املتزايدة أن امليكروبيوم املعوي قد يكون له دور كبري يف الوقاية من األمراض غري 

املعدية وتطورها. وهذا يشمل اضطرابات التمثيل الغذايئ وكذلك اضطرابات الجهاز الهضمي )باسكال وآخرون، 2018(. 

ميكن القول إنه عىل الرغم من أن خيارات منط الحياة لزيادة النشاط البدين وفقدان الوزن ستؤثر يف النتائج الصحية، 

فإن تركيب النظام الغذايئ سيكون له عىل األرجح األثر األقوى يف تشكيل امليكروبيوم املعوي مبارشة، مع حدوث 

تغيريات يف غضون 24 ساعة )ديفيد وآخرون، 2014(. تحظى الكربوهيدرات بالنطاق األوسع يف الدراسة، فهي تتضمن 

األلياف غري القابلة للهضم التي تزود مجهريات البقعة بالطاقة، ومتثل مصدر الكربون والسالئف الرئيسة لألحامض 

الدهنية قصرية السلسلة، كام أنها مهمة للحفاظ عىل صحة األمعاء )تشني وآخرون، 2013(. وتحتوي الكربوهيدرات 

القابلة للهضم عىل األلياف والنشا التي ميكن أن تتحلل يف األمعاء الدقيقة، باإلضافة إىل املركبات السكرية األحادية 

والثنائية، ومنها السكروز )السكر( الذي ثبت أنه يعّدل التداخل بني مجهريات البقعة وامليكروبات يف األمعاء )إيد 

وآخرون 2014؛ المربتز وآخرون 2017(.

 من الواضح أن تغيري مدخوالت الكربوهيدرات ميكن أن يؤثر يف مجهريات البقعة املعوية، وأن تقييم أثر املحليات 

منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية سيتطلب دراسات برشية مضبوطة بعناية تتضمن فهم 

أشكال الكربوهيدرات املستبدلة. ورغم أن بعض الدراسات التي أجريت عىل الحيوانات أظهرت أن املحليات منخفضة 

السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية التي يتم اختبارها عادًة عند مستويات عالية ال يستهلكها البرش 

عادًة، ميكن أن يكون لها آثار سلبية يف مجهريات البقعة املعوية، عن طريق تغيري التوازن والتنوع )نيتلتون وآخرون، 

2016(، وال يوجد حتى اآلن دليل قاطع من الدراسات الرصدية أو التدخلية التي تُجرى عىل البرش. ويف ظل انخفاض 

مدخوالت املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية بدرجة كبري يف النظام الغذايئ املعتاد 

ا نتيجة أي تأثري من عدمها يبقى موضع شك. لدى اإلنسان، فإن تحديد مدى إمكانية حدوث تغيريات مجدية رسيريً



 دور النظام الغذايئ يف إدارة مرض السكري

إن مرض السكري أحد األمراض املزمنة الذي يحدث إما نتيجة لعدم إنتاج البنكرياس كمية كافية من األنسولني أو 

لعدم قدرة الجسم عىل استخدام األنسولني الذي ينتجه بفعالية )الشكل 2(. واألنسولني هو هرمون أساس ينظم 

مستوى الجلوكوز يف الدم. توجد أنواع مختلفة من مرض السكري، لكن أكرثها شيوًعا النوعان 1 و2 والسكري الحميل، 

ويُعد السكري من النوع 2 هو األرسع تزايًدا )منظمة الصحة العاملية، 2017(.
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الشكل 2: يحدث مرض السكري إما لعدم إنتاج البنكرياس كمية كافية من األنسولني )مرض السكري من النوع 1( أو عدم قدرة 

الجسم عىل استخدام األنسولني الذي ينتجه )مرض السكري من النوع 2(. املصدر: IDF Diabetes Atlas – اإلصدار 6، 2013.

 مرض السكري باألرقام

)مؤسسة نقص املناعة، 2017(
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يف عام 2017، كان هناك حوايل 425 مليون 

بالغ )ترتاوح أعامرهم بني 20 و79 عاًما( 

يعانون من السكري، ومن املتوقع زيادة هذا 

العدد بحلول عام 2045 إىل 629 مليون شخص

629 مليون بالغ

1 من 11

1 من 2
شخص ممن يعانون 

من السكري مل يتم 

تشخيصهم باملرض
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السكري من النوع األول

حوايل 1 من 6
أطفال مولودون يعانون من 

فرط سكر الدم أثناء الحمل
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يلعب العالج التغذوي دورًا حاساًم يف إدارة كال نوعي مرض السكري، من خالل الحد من املضاعفات املحتملة املتعلقة 

بضعف التحكم الجاليسيمي والتحكم يف نسبة الدهون وضغط الدم، إىل جانب تحسني جودة الحياة. ومن ثم، يُنصح 

يف الوقت الحارض بالعالج التغذوي والتثقيف الغذايئ لجميع مرىض السكري، ومن بينهم املعرضون لخطر اإلصابة 

بالنوع 2 من مرض السكري )من لديهم مؤرشات مرض السكري( )إيفرت وآخرون، 2014(.

 تتمثل أهداف العالج التغذوي يف تعزيز أمناط األكل الصحي ودعمه باللجوء إىل مجموعة متنوعة من األطعمة الغنية 

باملواد الغذائية بالكميات املناسبة لتحقيق األهداف الفردية الجاليسيمية واملتعلقة مبستوى ضغط الدم وبنسبة 

الدهون؛ وتحقيق األهداف املنشودة لوزن الجسم والحفاظ عليها؛ وتأخري حدوث مضاعفات مرض السكري أو منعها. 

كام وجد هدف آخر وهو الحفاظ عىل متعة تناول الطعام عن طريق توفري رسائل إيجابية حول خيارات الطعام 

ا يف خطة العالج بالنسبة إىل  واألدوات العملية للتخطيط اليومي للوجبات. يف الواقع، يتمثل الجانب األكرث تحديً

العديد من مرىض السكري يف تحديد ما يجب تناوله )إيفرت وآخرون، 2014(.

استخدام املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية يف النظام 

الغذايئ ملرض السكري - منظور عميل

ا الشعور بالقلق املستمر بشأن نوعية الطعام وكميته فضالً عن الشعور  يعني التعايش مع السكري غالبً

بالحرمان، خصوًصا عندما يتعلق األمر باألطعمة ذات املذاق الحلو. لكن ينبغي أال تكون اإلصابة مبرض السكري 

عائًقا مينع األشخاص من االستمتاع مبجموعة متنوعة من األطعمة، ومن بينها بعض األطعمة املفضلة ولكن 

باعتدال.

 حيث تتأثر مستويات الجلوكوز يف الدم عند مرىض السكري مبقدار الكربوهيدرات التي يتم تناولها يف كل 

وجبة. ولذلك تعد إدارة مقدار الكربوهيدرات وتقليل االستهالك الزائد للسكريات من الجوانب املهمة للتحكم 

الجاليسيمي عند إدارة مرض السكري. وقد يسهل استخدام املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من 

السعرات الحرارية بدالً من السكريات عملية تخطيط الوجبات إلدارة مرض السكري. وألن البرش لديهم تفضيل 

فطري للمذاق الحلو، فمن املمكن أيًضا أن يساعد أن تناول األطعمة اللذيذة حلوة املذاق عىل تحسني االمتثال 

لتخطيط الوجبات فيام يتعلق مبرض السكري. وينبغي أال يُتوقع من استخدام املحليات منخفضة السعرات 

الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية أن تخفض مستويات الجلوكوز يف الدم -بحد ذاتها- ألنها ليست من املواد 

التي ميكنها إحداث تأثريات تشبه األدوية. لكنها ميكن أن تساعد عىل تزويد مرىض السكري بخيارات غذائية أوسع 

ا وتلبي رغباتهم يف تناول األطعمة ذات املذاق الحلو من دون اإلسهام يف رفع مستويات الجلوكوز يف الدم أو  نطاقً

زيادة احتياجات األنسولني )فيتش وآخرون، 2012(.

بالنسبة إىل األفراد املصابني مبرض السكري من النوع 1، ونظرًا إىل أن أحد العنارص األساسية يف اإلدارة التغذوية 

ملرض السكري هو تخطيط وجبات بكميات محددة من الكربوهيدرات وإجراء تعديالت عىل جرعات األنسولني 

بناًء عىل مقدار الكربوهيدرات من أجل الحفاظ عىل مستويات الجلوكوز يف الدم ضمن املعدل الطبيعي، فإن 

استخدام املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية بدالً من السكريات يف األطعمة 

واملرشوبات ميكنه تقليل معدل الكربوهيدرات يف الوجبات العادية أو الوجبات الخفيفة، ومن ثم تقليل جرعة 

األنسولني املصاحبة لتناول هذه الوجبات.   

يلعب العالج التغذوي دورًا حاساًم يف إدارة كال 

نوعي مرض السكري.



إرشادات التغذية للوقاية من مرض السكري وإدارته

أصدرت العديد من املنظامت الصحية عرب أنحاء العامل إرشادات لإلدارة التغذوية ملرض السكري، والتي تهدف يف املقام 

األول إىل تقديم دليل إىل االختصاصيني يف مجال الصحة لتثقيف مرضاهم، فضالً عن مساعدة مرىض السكري عىل 

ا وأكرث صحة من أجل تحسني التحكم يف الجلوكوز لديهم. اتخاذ خيارات أكرث توازنً

 عند دراسة دور املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية يف إدارة مرض السكري، أدركت 

العديد من املنظامت عىل الصعيد العاملي أنه ميكن استخدام املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من 

السعرات الحرارية بأمان لتحل محل السكريات يف اإلدارة التغذوية ملرض السكري نظرًا إىل انعدام تأثريها يف سكر الدم. 

عىل سبيل املثال، خلص كل من الجمعية األمريكية ملرض السكري )ADA 2018( واألكادميية األمريكية للتغذية وعلم 

التغذية يف توصياتهام للعالج بالتغذية الطبية )MNT( الخاصة بالنوع 1 والنوع 2 من مرض السكري )فرانز وآخرون، 

2017( إىل أن استخدام املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية ينطوي عىل إمكانات من 

شأنها تقليل تناول السعرات الحرارية والكربوهيدرات بشكل عام إذا استُخدمت بدالً من محليات السعرات الحرارية 

ومن دون التعويض بتناول سعرات حرارية إضافية من مصادر غذائية أخرى. وباملثل، فإن أحدث إرشادات التغذية 

املستندة إىل أدلة منظمة مرض السكر الربيطانية للوقاية من مرض السكري وإدارته، التي نُرشت يف مارس 2018، تفيد 

بأن املحليات منخفضة السعرات/الخالية من السعرات الحرارية قد يوىص بها ألنها ال تؤثر يف سكر الدم وأنها قد متثل 

إسرتاتيجية مفيدة ملَن يحاولون تقليل تناول السعرات الحرارية )دايسون وآخرون، 2018(. يعرض الجدول 2 هذه 

التوصيات بشأن استخدام املحليات منخفضة السعرات/الخالية من السعرات الحرارية مع مرض السكري.

توصيات حول دور املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية )LNCS( يف 

إدارة مرض السكري

 املنظمة )سنة النرش(

•  املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية آمنة وميكن 

التوصية بها

ميكن للمحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية تقليل   •

املقدار العام للطاقة والكربوهيدرات وقد يُفضل استخدامها بدالً من السكر عند 

تناولها باعتدال

ميكن أن متثل املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية   •

إسرتاتيجية مفيدة ملَن يسعون إىل التحكم يف مقدار السعرات الحرارية وإدارة 

أوزانهم

قد تساعد املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية   •

عىل تقليل الهيموجلوبني السكري )HbA1c( عند استخدامها كجزء من نظام 

غذايئ منخفض السعرات الحرارية

منظمة مرض السكر 

الربيطانية )2018(

•  تُعد املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية آمنة 

لالستخدام بشكل عام ضمن مستويات املقبولة واملحددة للمقدار اليومي

•  قد يؤدي استخدام املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات 

الحرارية إىل تقليل املقدار العام للسعرات الحرارية والكربوهيدرات إذا استُخدمت 

بدالً من محليات السعرات الحرارية )السكر( ومن دون تعويض بتناول سعرات 

حرارية إضافية من مصادر غذائية أخرى.

الجمعية األمريكية ملرض 

السكري )2018(

•  يجب عىل اختصاصيي التغذية املسجلني )RDN( إخبار مرىض السكري من 

البالغني بأن تناول املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات 

الحرارية املعتَمدة لن يكون له تأثري كبري يف التحكم الجاليسيمي.

•  تشري األبحاث إىل عدم وجود تأثري ملحوظ الستهالك املحليات منخفضة السعرات 

الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية )مثل األسربتام وجليكوسيدات ستيفيول 

والسكرالوز( يف HbA1c [الهيموجلوبني السكري] أو مستويات الجلوكوز الصومي 

أو مستويات األنسولني، بغض النظر عن فقدان الوزن

 األكادميية األمريكية 

للتغذية وعلم التغذية 

)2017(

الجدول 2: إرشادات التغذية إلدارة مرض السكري: توصيات بشأن استخدام املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات 

الحرارية يف النظام الغذايئ ملرىض السكري



إدارة الوزن ملرىض السكري

يُعد وزن الجسم الزائد أحد عوامل الخطر املعروفة التي تؤدي إىل كل من تطور مرض السكري من النوع 2 وتفاقمه. 

وقد تؤدي زيادة الوزن أو السمنة إىل سوء التحكم الجاليسيمي وزيادة خطر اإلصابة بأمراض القلب. لذلك، من املهم 

منع زيادة الوزن لدى مرىض السكري أو من لديهم مؤرشات مرض السكري. وبالنسبة إىل البالغني الذين يعانون من 

زيادة الوزن أو السمنة مع مرض السكري من النوع 2، فقد ثبت أن فقدان الوزن بنسبة طفيفة )5% إىل 10% من 

وزن الجسم( يقدم فوائد رسيرية كبرية، من أهمها تحسني قدرة التحكم يف نسبة الجلوكوز )فرانز وآخرون، 2017(. 

ولتحقيق فقدن الوزن بنسبة طفيفة، يلزم إجراء تغيريات عىل منط الحياة تتضمن خطة غذائية صحية مخفضة 

السعرات الحرارية والنشاط البدين وتغيري السلوك. فمن املمكن أن تساعد التغيريات الغذائية عىل فقدان الوزن بنسبة 

ا يف الهيموجلوبني الجليكوزياليت HbA1c(  A1c( )إيفرت  طفيفة ومستدامة، وقد تؤدي إىل انخفاضات ُمجدية رسيريً

وآخرون، 2014(.

توجد مجموعة متنوعة من أمناط تناول الطعام املقبولة التي ميكن أن تكون فعالة يف إدارة مرض السكري وتهدف 

أيًضا إىل التحكم يف الوزن )دايسون وآخرون، 2018(. ميكن أن تكون املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية 

من السعرات الحرارية جزًءا من نظام غذايئ صحي محدد السعرات الحرارية وقد يساعد أيًضا مرىض السكري يف 

سعيهم نحو فقدان الوزن )روجرز وآخرون، 2016؛ دايسون وآخرون، 2018(. وبالنسبة إىل الذين يرسفون عادة يف تناول 

السكريات عىل وجه الخصوص، تُعد املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية وسيلة 

مفيدة يف املساعدة عىل تقليل مقدار السكريات والسعرات الحرارية. يتضمن الفصل السابق املزيد من املعلومات 

 العلمية حول دور املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية يف إدارة الوزن

)راجع الفصل 4(.
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بشكل عام، ميكن استخدام املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية واألطعمة واملرشوبات 

التي تحتوي عليها بأمان من ِقبل مرىض السكري للمساعدة عىل كبح الرغبة الشديدة يف تناول األطعمة ذات 

املذاق الحلو من دون املخاطرة بارتفاع مستويات الجلوكوز يف الدم، رشيطة أال تؤثر مكونات الطعام/الرشاب األخرى 

يف مستوى الجلوكوز يف الدم أيًضا. وميكن استخدام املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات 

الحرارية بدالً من السكريات للمساعدة أيًضا عىل تقليل املقدار العام للسعرات الحرارية ولتكون وسيلة مفيدة يف 

اإلسرتاتيجيات الغذائية إلدارة الوزن، وهو أمر مهم بشكل خاص ملرىض السكري من النوع 2 أو َمن لديهم مؤرشات 

مرض السكري ويحتاجون إىل فقدان الوزن أو منع زيادة الوزن اإلضايف. من خالل إجراء تغيريات يف منط الحياة التي 

ميكن أن تساعد عىل الوصول إىل وزن صحي للجسم، مثل تحسني جودة النظام الغذايئ وزيادة التامرين الرياضية، 

ميكن تقليل خطر اإلصابة مبرض السكري من النوع 2 بدرجة كبرية. وبالطبع، ينبغي أال يُتوقع من املحليات منخفضة 

السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية أن تؤدي بذاتها إىل فقدان الوزن أو خفض مستويات الجلوكوز 

يف الدم، لكنها بالتأكيد ميكن أن تكون جزًءا من نظام غذايئ عايل الجودة بشكل عام يهدف إىل تحسني التحكم 

الجاليسيمي عند مرىض السكري.

ميكن أن يساعد استخدام املحليات منخفضة السعرات 

الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية بدالً من السكريات 

عىل تقليل املقدار العام للسعرات الحرارية وأن يكون وسيلة 

مفيدة يف اإلسرتاتيجيات الغذائية إلدارة الوزن.

االستنتاج
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 املحليات منخفضة السعرات الحرارية/

الخالية من السعرات الحرارية وصحة الفم

تُعد املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية من املكونات غري املسببة للتسوس، 

ومن ثم، وعىل عكس السكريات والكربوهيدرات األخرى القابلة للتخمر، فإنها ال تسهم يف اإلصابة بتسوس 

األسنان.

 يهدف هذا الفصل إىل تقديم معلومات حول صحة الفم وتأثري النظام الغذايئ يف تسوس األسنان والدور الذي 

ميكن أن تلعبه املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية يف صحة األسنان الجيدة.



ما سبب أهمية صحة الفم الجيدة؟

 بحسب االتحاد الدويل لطب األسنان، "فإن صحة الفم تشمل عدة أوجه، منها القدرة عىل التحدث واالبتسام والشم 

والتذوق واللمس واملضغ والبلع ونقل مجموعة متنوعة من املشاعر من خالل تعابري الوجه بثقة ومن دون أمل وشعور 

بعدم الراحة أو املعاناة من مرض مجمع الوجه القحفي". )االتحاد الدويل لطب األسنان، 2015(.

ميكن أن تؤثر أمراض الفم يف العديد من جوانب الحياة املختلفة، بدًءا من الصحة العامة مرورًا بالعالقات الشخصية 

والثقة بالنفس، وحتى االستمتاع بالطعام. يف الواقع، تؤثر صحة الفم يف الصحة العامة من خالل التسبب يف أمل شديد 

وتغيري األطعمة التي يتناولها األفراد وجودة حياتهم ورفاههم بشكل عام. كام تؤثر صحة الفم أيًضا يف أمراض مزمنة 

أخرى )شيهام، 2005(.

 إن فمنا مرآة لجسمنا وانعكاس لصحتنا العامة ورفاهنا!



حقائق حول أمراض الفم )االتحاد الدويل لطب األسنان، 2015(

تتخذ أمراض الفم العديد من األشكال، وأكرثها 
شيوًعا تسوس األسنان وأمراض اللثة.

تسوس األسنان هو أكرث أمراض الطفولة شيوًعا، 
ولكنه يصيب األشخاص من جميع األعامر.

بشكل عام، تصيب أمراض الفم يف 3,9 مليارات 
شخص حول العامل.

إذا مل تُعالَج أمراض الفم بصورة صحيحة فإنها 
ا يف الصحة العامة والرفاه. قد تؤثر سلبً

ميكن منع تسوس األسنان بدرجة كبرية! تتسم 
نظافة الفم الجيدة واتباع نظام غذايئ صحي 
بأهمية رئيسة يف الوقاية من تسوس األسنان.

ا كبريًا للصحة العامة  ميثل تسوس األسنان تحديً
عرب أنحاء العامل. إذ يعاين أكرث من 40% من 

سكان العامل من تسوس األسنان غري املعالج.

3,9 مليارات %40



 معلومات حول تسوس األسنان

يُعد تسوس األسنان واملعروف أيًضا بنخر األسنان أو تجاويف األسنان من بني األمراض املزمنة األكرث انتشارًا يف جميع 

ا كبريًا يف مجال الصحة العامة. وهو املرض األكرث شيوًعا بني األطفال، غري أنه يصيب  ا عامليً أنحاء العامل ويشكل تحديً

األشخاص من مختلف األعامر طوال فرتة الحياة )االتحاد العاملي لطب األسنان، 2015(.

عند تناولك أطعمة معينة، تقوم البكترييا املوجودة يف فمك بتكسريها وتنتج أحامًضا لديها القدرة عىل إلحاق الرضر 

ن تسوس األسنان )تجاويف األسنان(. الشديد بأنسجة أسنانك الصلبة. وتكون النتيجة هي تكوُّ

 تُعد اآلثار الصحية السلبية لتسوس األسنان تراكمية، ألن املرض يُعد نتاًجا للتعرض املستمر طوال الحياة لعوامل 

الخطر الغذائية. وال يعني عدم اإلصابة بتسوس األسنان يف مرحلة الطفولة عدم التعرض له طوال الحياة، فمعظم 

تسوس األسنان الحادث اآلن يصاب به البالغون. ومن ثم فإن مجرد االنخفاض البسيط يف خطر اإلصابة بتسوس األسنان 

يف مرحلة الطفولة يتسم بأهمية كبرية يف املراحل العمرية املتقدمة )موينيهان وكييل، 2014(.

واألهم من ذلك، أنه ميكن منع تسوس األسنان وتفاديه إىل حد كبري -ففي معظم الحاالت ال يوجد يشء محسوم حيال 

هذا التسوس )االتحاد العاملي لطب األسنان، 2015(.



انتشار تسوس األسنان

 يُعد تسوس األسنان أكرث الحاالت ذات الصلة بصحة الفم انتشارًا، حيث أصيب به أكرث من 40% من سكان العامل يف عام 2010. يصاب أكرث من 3 مليارات شخص يف العامل بالتسوس غري املعالج لألسنان 

اللبنية والدامئة، وتشري التقديرات إىل أنه يُعد أكرث الحاالت انتشارًا من بني 291 مرًضا مشموالً يف دراسة عبء املرض العاملي )االتحاد العاملي لطب األسنان، 2015(. يُظهر الشكل 1 انتشار تسوس األسنان 

يف جميع أنحاء العامل.

الشكل 1: تسوس األسنان يف جميع أنحاء العامل. متوسط عدد األسنان )T( املتهالكة )D( واملفقودة )M( واملحشوة )F( لألطفال يف سن 12 سنة يف أحدث البيانات املتاحة من 1994 إىل 2014. من: تحدي أمراض الفم - دعوة نحو اتخاذ إجراء عاملي، بواسطة االتحاد العاملي 

Myriad Editions لطب األسنان. كافة حقوق النرش © لعام 2015 للخرائط والرسوم البيانية محفوظة لدار النرش

)retupmoc no gniweiv nehw ylno(

تسوس األسنان يف جميع أنحاء العامل.



 النظام الغذايئ وتسوس األسنان

ترتبط صحة الفم بالنظام الغذايئ من جوانب عديدة. تؤثر التغذية يف األسنان يف أثناء النمو وقد يؤدي سوء التغذية 

إىل تفاقم أمراض اللثة وأمراض الفم املعدية. لكن التأثري األكرث أهمية للتغذية يف األسنان هو اتخاذ إجراء محيل بشأن 

النظام الغذايئ يف الفم فيام يتعلق بظهور تسوس األسنان وتآكل املينا. 

ومن بني العديد من العوامل التي تسهم يف ظهور تسوس األسنان، يلعب النظام الغذايئ دورًا مهاًم. يحدث تسوس 

األسنان بسبب األحامض التي تنتج عندما يتم تكسري السكريات وغريها من الكربوهيدرات املخمرة املوجودة يف 

األغذية أو املرشوبات التي نتناولها بواسطة بكترييا الفم يف جري األسنان املوجود عىل سطح األسنان. يؤدي الحمض 

الناتج إىل فقدان الكالسيوم والفوسفات من املينا، وهي عملية تسمى إزالة التمعدن )جوبتا وآخرون، 2013(.

يُعد اتباع نظام غذايئ صحي إىل جانب القيام مبامرسات النظافة الصحية الجيدة للفم من سن مبكرة من األولويات 

الرئيسة ملنع تسوس األسنان وعالجه بشكل مبكر. حني يتعلق األمر بنظام غذايئ لصحة أسنان مثالية، ينبغي أن تكون 

الزيادة يف تناول السكريات وغريها من الكربوهيدرات املخمرة محدودة.

+
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down fermentable 

ingredients

Production of acidDental caries Demineralisation
of tooth structure

(loss of calcium and 
phosphate from the enamel) 

إزالة التمعدن من بنية 
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والفوسفات من املينا(

تسوس األسنان إنتاج الحمض تكسري بكترييا الفم 
للمكونات املخمرة



السكر وتسوس األسنان

ا مهاًم يف ظهور تسوس األسنان. وقد بينت مراجعة منهجية أجريت  يشكل تناول السكر بشكل متكرر عامالً غذائيً

بهدف االسرتشاد باملبادئ التوجيهية ملنظمة الصحة العاملية )WHO( بشأن تناول السكر وجود أدلة ثابتة تدعم 

العالقة بني كمية السكر الحر الذي يتم تناوله وظهور تسوس األسنان عرب الفئات العمرية )موينيهان وكييل، 2014(. 

كام قدمت عملية املراجعة أيًضا دليالً ذا جودة متوسطة لدعم فكرة أن تحديد تناول السكر الحر بنسبة أقل من %10 

من مدخول الطاقة اليومي يقلل خطر تسوس األسنان طوال فرتة الحياة )منظمة الصحة العاملية، 2015(. كام تبني أيًضا 

أن خطر التسوس يتزايد إذا تم تناول السكر عىل نحو متزايد وبالشكل الذي يبقيه يف الفم فرتات طويلة )أندرسون 

وآخرون، 2009(.

ال يوجد تأثري مسبب للتسوس بشأن املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات 

الحرارية

فعىل عكس أنواع السكر، ليس للمحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية تأثري مسبب 

للتسوس؛ ألنها ال متثل ركائز للكائنات الدقيقة التي تعيش يف الفم. تتسم كل املحليات منخفضة السعرات الحرارية/

الخالية من السعرات الحرارية املعتمدة بأنها مكونات غذائية حلوة املذاق، ولكن من دون سعرات حرارية فعلية 

ميكن تخمريها بواسطة بكترييا الفم، ومن ثم فهي ال تسهم يف تسوس األسنان )روبرتس ورايت، 2012؛ فان لوفني 

وآخرون، 2012(.  

يعود تاريخ أول دليل علمي يتعلق بفوائد صحة األسنان بشأن املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من 

السعرات الحرارية إىل فرتة السبعينيات )أولسون، 1977(، ومنذ ذلك الوقت، تناولت دراسات ومراجعات متعددة 

الطبيعَة غري املسببة للتسوس للمحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية وأكدتها 

)غرينبي وآخرون، 1986؛ ماندل وغروتز، 2002؛ متسوكوبو وآخرون، 2006؛ غوبتا وآخرون، 2013؛ فرازانو وآخرون، 

.)2016

 عند تقييم املُحاَلة الخالية من السكر فيام يتعلق بتسوس األسنان، من املهم مراعاة عملية األيض التي تقوم بها 

الكائنات الدقيقة التي تعيش يف الفم عىل جري األسنان، وتأثري تناولها يف الكائنات الدقيقة املسببة للتسوس، وخطر 

تكيّف امليكروبات مع املحالة. وبدراسة تأثري السكر واملحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات 

الحرارية يف صحة األسنان، استنتجت مراجعة الدراسة عام 2013 أن املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من 

السعرات الحرارية مثل: األسربتام، وأسيسلفام البوتاسيوم، والسيكالمات، والسكارين، والسكرالوز والجليكوسيدات 

ستيفيول، وغريها، ال يتم استقالبها إىل أحامض بواسطة الكائنات الدقيقة التي تعيش يف الفم وال ميكنها أن تسبب 

تسوس األسنان )جوبتا وآخرون، 2013(

األدلة العلمية يف الئحة االتحاد األورويب

مبراجعة األدلة املتاحة، تؤيد الهيئة األوروبية لسالمة األغذية )EFSA( ضمن اآلراء العلمية املعنية أنه 

"توجد معلومات علمية كافية لدعم االدعاءات التي تقتيض أن املحليات القوية -مثل جميع بدائل السكر- 

تحافظ عىل متعدن األسنان من خالل تقليل إزالة متعدن األسنان حال تناول املحليات بدالً من السكر" 

.)2011 ، )EFSA( الهيئة األوروبية لسالمة األغذية(

 واستناًدا إىل هذا الرأي العلمي الصادر عن الهيئة األوروبية لسالمة األغذية، فقد اعتمدت املفوضية 

األوروبية االدعاء الصحي اآليت: "يسهم التناول املتكرر للسكريات يف إزالة متعدن األسنان. قد يساعد تناول 

األغذية/املرشوبات التي تحتوي عىل محليات منخفضة السعرات الحرارية بدالً من السكر عىل الحفاظ 

عىل متعدن األسنان عن طريق تقليل عملية إزالة متعدن األسنان" )الئحة املفوضية األوروبية )EU( رقم 

16 ،432/2012 مايو 2012(.



نظرًا إىل كون املحليات منخفضة السعرات الحرارية/ الخالية من السعرات الحرارية مكونات غري قابلة للتخّمر ومن 

ثم غري مسببة للتسوس، فإنها تُعد مكونات صديقة لألسنان متنح فوائد لألسنان عند استخدامها بدالً من السكريات 

التي يف األغذية واملرشوبات ومعجون األسنان واألدوية، برشط أن تكون املكونات األخرى أيًضا غري مسببة للتسوس 

أو التآكل أيًضا )قد تظل املكونات األخرى املوجودة يف بعض املنتجات الغذائية املحالة مبحليات منخفضة السعرات 

ا لحدوث التسوس( )غيبسون  الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية مثل النشا و/أو السكريات الطبيعية تشكل سببً

وآخرون، 2014(. يف بيان السياسة العامة الصادر عام 2008، أيد االتحاد العاملي لطب األسنان أنه عندما يتم استبدال 

السكريات ببدائل للسكر غري املسببة للتسوس يف منتجات مثل الحلويات والعلكة واملرشوبات، فإن خطر تسوس 

األسنان يقل )بيان سياسة االتحاد العاملي لطب األسنان، 2008(.

 وبوجه عام، ومن منظور الصحة العامة، يُعد تقليل كمية التعرض الغذايئ للسكريات وتكرار تناولها مساعًدا مهاًم 

يف منع حدوث التسوس، ويف هذا اإلطار، ميكن للمحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية 

مساعدة األشخاص عىل تقليل املقدار املتناول من السكر بشكل عام واالستمرار يف االستمتاع باملذاق الحلو يف إطار 

نظام غذايئ صديق لألسنان دون أن يكون له تأثري مسبِّب للتسوس.

 تُعد املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية 

من السعرات الحرارية مكونات صديقة لألسنان

االستنتاج
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التحلية يف النظام الغذايئ لإلنسان

إن املذاق الحلو محبوب من ِقبل الجميع. فشهية اإلنسان تنجذب إىل التحلية بصورة فطرية -حتى من قبل 

الوالدة- ومتتد عرب مختلف األعامر والثقافات يف شتى أنحاء العامل، ما يجعل التحلية جزًءا ال يتجزأ من النظام 

الغذايئ لإلنسان. لكن يف األوقات التي تويص فيها املنظامت الصحية يف جميع أنحاء العامل بخفض املقدار 

املتناول من السكر الحر إىل أقل من 01% من إجاميل مدخول الطاقة اليومي لألشخاص من مختلف األعامر، فإن 

تنظيم تناول التحلية يشكل أهمية كبرية من منظور التغذية والصحة العامة.

 يهدف هذا الفصل إىل تقديم معلومات علمية حول دور املذاق الحلو بشكل عام يف النظام الغذايئ لإلنسان 

ومناقشة دور املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية يف إدارة تفضيلنا الفطري 

للتحلية. 



ملاذا نحب املذاق الحلو؟

يلعب املذاق دورًا رئيًسا يف اختيار الطعام واملدخول الغذايئ. ويلعب التذوق -باالقرتان بالحواس األخرى- دورًا بالغ 

األهمية يف اتخاذ القرارات املتعلقة مبا إذا كان سيتم قبول الطعام املحتمل أم ال، مع ضامن الحصول عىل املواد الغذائية 

الكافية. يف اإلنسان -وكذلك لدى العديد من فصائل الحيوانات- يتمتع املذاق بقيمة إضافية تتمثل يف اإلسهام يف 

السعادة العامة واالستمتاع باألغذية أو املرشوبات )درونوفسيك، 1997(. وتشمل املذاقات الخمسة األساسية: الحلو 

والحامض واملر واملالح واألومامي )الشكل 1(.

يتم التعرف عىل التحلية عادة بصفتها أحد "املذاقات األساسية" التي يتم اكتشافها بواسطة املستقبالت الحسية 

املوجودة يف تجويف الفم. يعتقد الخرباء أن القبول الفطري للمنبهات حلوة املذاق ورفض ُمرّة املذاق قد تطور من 

خالل التطور الطبيعي وأصبح يشكل ميزة تكيفية، ما يحمل الصغار عىل االستعداد لقبول املصادر التي متنح الطاقة 

ا ورفض املواد ُمرّة املذاق ومحتملة السمية )مينيال وآخرون، 2014؛ مينيال وبوكوفسيك، 2015(. تلقائيً

 وتيرس شهية الرضيع نحو التحلية قبوله لحليب الرضاعة مبذاقه الحلو الناتج عن محتواه من الالكتوز، والسكر 

املوجود يف حليب األم )ريد وكنابيال، 2010(. ومن ثم أُشري إىل أن طبيعة الجسد متيل إىل تفضيل التحلية طوال فرتة 

الحياة وتجعل التحلية جزًءا مهاًم من النظام الغذايئ لإلنسان )درونوفسيك وآخرون، 2012(.

الشكل 1: املذاقات الخمسة األساسية

 الحلو
السكر والعسل، وغري ذلك.

 املالح
ملح الطعام، وغري ذلك.

 األومامي
صلصة الصويا 

وجنب البارميزان، 

وغري ذلك.

 الحامض
الليمون والليم والجريب فروت، 

وغري ذلك.

 املُر
الكاكاو وحبوب النب، وغري ذلك.



كيف "يتعرف" جسمنا عىل التحلية؟

توجد مستقبالت املذاق الحلو يف تجويف الفم وهي مسؤولة عن الكشف 

ز للمذاق الحلو. كام أنها تستجيب لجزيئات  األويل عن العامل املحفِّ

مختلفة من املذاق الحلو، ومنها السكريات والبوليوالت ومجموعة متنوعة 

من املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية 

)رينويك ومولينارى، 2010(.

 إلدراك املذاق الحلو، فإن بروتينات املستقبالت الغشائية املقرتنة بزوج من 

بروتني ج -T1R2 وT1R3- تتحد لتكوين مستقبل املذاق الحلو. والربوتني ج 

املرتبط مبستقبل املذاق الحلو هو ألفا-جوستوكن. يؤدي ارتباط مركب حلو 

باملستقبل إىل تنشيط إطالق بروتني ألفا-جوستوكن، ما يستثري أنشطة داخل 

الخلية مثل فتح القنوات األيونية أو إصدار إشارات بيوكيميائية أخرى. ينشط 

تحفيُز مستقبل التذوق T1R2 + T1R3 األعصاب الطرفية املعنية بالتذوق، 

ما يؤثر بدوره يف مسارات الدماغ املعنية بالتذوق )رينويك وموليناري، 2010(.

تم العثور عىل مستقبالت متطابقة مؤخرًا يف أجزاء أخرى من الجهاز 

الهضمي، بداية من املعدة والبنكرياس وصوالً إىل القولون والخاليا الصاموية 

املعوية. تستجيب هذه املستقبالت لوجود السكريات عن طريق تحفيز 

عدد من االستجابات األيضية التي ترتبط عادة بالشبع واستقالب الجلوكوز 

)مثل إفراز الهرمونات الهضمية واألنسولني، وتقليل هرمون الجريلني، وإبطاء 

إفراغ املعدة(، بينام تظهر املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من 

ا لدى اإلنسان و/أو من دون تأثريات مهمة  السعرات الحرارية غري نشطة أيضيً

ا )شتايرنت وآخرون، 2011؛ وبرايانت وماكلوغلني، 2016؛  وذات صلة رسيريً

وميهات وكروب، 2018(.  



تفضيل التحلية: بداية من املراحل السنية املبكرة وحتى البلوغ

يُعد االنجذاب نحو التحلية والعزوف عن املذاق املُر من السامت الفطرية. وهذا يتضح مثالً من خالل "االنفعاالت 

املبتهجة" املميزة، والتفاعالت اإليجابية التي تُستثار لدى حديثي الوالدة بعد بضع ساعات من الوالدة عن طريق وضع 

كمية صغرية من املحلول الحلو يف أفواههم، عىل النقيض متاًما من الرفض الذي تسببه املواد ذات املذاق املُر والحامض 

ا يبتسمون  )الشكل 2(. يف الواقع، عندما يتم وضع محلول حلو املذاق يف تجويف الفم، يرخي األطفال وجوههم وأحيانً

)شتايرن، 1977؛ روزنستاين وأولسرت، 1988؛ شتايرن وآخرون، 2001(.

ومع ذلك، فإن ميلنا الفطري إىل املذاق الحلو يظل حتى سن متقدمة، ولكن مثة دليل يشري إىل أن هذا امليل يتناقص 

بداية من مرحلة الطفولة مرورًا باملراهقة وحتى مرحلة البلوغ. يبقى االنجذاب للتحلية شديًدا خالل مرحلة الطفولة، 

وهو ما قد يعكس الحاجة الغذائية لجذب الكائنات الحية الصغرية إىل األغذية التي تتسم بطاقة عالية يف أثناء فرتات 

النمو الكربى )ديسور وبوتشامب، 1987؛ مينيال وآخرون، 2011؛ ومينيال وآخرون، 2014(. أما يف مرحلة املراهقة، فإن 

ا، وتكون أقل لدى البالغني مقارنة مبرحلة املراهقة )دي  شدة التفضيل للتحلية تكون أقل منها لدى األطفال األصغر سًن

جراف وزاندسرتا، 1999(.

وبينام يعرب كل البرش عن االستجابة نفسها تجاه التحلية بعد الوالدة مبارشة، فإن اإلعجاب باملنتجات حلوة املذاق 

يتغري مع مرور الوقت ويصبح غري اعتيادي إىل حد كبري لدى البالغني )شوارتز وآخرون، 2009(. يحمل معظم البالغني 

شهية تجاه التحلية، عىل الرغم من وجود اختالفات كبرية بني األفراد يف كل من مستوى التحلية املفضل يف املنتجات 

املألوفة ويف مجموعة األغذية واملرشوبات ذات املذاق الحلو التي يتم تناولها )ريد وماكدانيال، 2006؛ وباتشامنوف 

وآخرون، 2011(.

 توجد أدلة تشري إىل أن االختالفات الجينية بني البرش قد تفرس بشكل جزيئ االختالفات الفردية فيام يتعلق بتفضيالت 

التحلية وتناول األغذية واملرشوبات ذات املذاق الحلو )ريد وماكدانيال، 2006؛ كيسكيتالو وآخرون، 2007؛ جوزيف 

وآخرون، 2016(. لكن، ما زالت كيفية انعكاس هذه االختالفات الجينية يف إدراك املذاق الحلو أو اإلعجاب به عىل تناول 

الطعام وتفضيل طعام عن غريه أمرًا غري واضح.

الشكل 2: تعبريات وجه األطفال الرُّضع استجابًة لتنبيهات املذاق الحلو والحامض واملُر واملالح )شتايرن، 1977(.
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 تعبريات وجه األطفال الرُّضع:

حلو حامض ُمر مالح

ا  تقبل املذاق الحلو أمٌر فطري وعام. ويولد اإلنسان محبً

للمذاق الحلو، ويقل هذا الحب من الطفولة مرورًا 

باملراهقة وصوالً إىل البلوغ.



دور األطعمة الحلوة يف النظام الغذايئ

ا أن تكون األطعمة حلوة املذاق عنرصًا ال يتجزأ من عنارص النظام  إن تقبل املذاق الحلو أمٌر فطري وعام، لذا ليس غريبً

ا يف املايض والحارض. ويتضح حب املذاق الحلو أيًضا يف عدم اقتصار استخدام كلمة "حلو" لوصف  الغذايئ لإلنسان دامئً

هذا املذاق األسايس فقط بل تصف األشياء املرغوبة أو املمتعة أيًضا، فهناك مثالً "la dolce vita" وتعني [حياة حلوة] 

)ريد وماكدانيال، 2006(.

 لقد تغريت أنظمتنا الغذائية وإنتاجنا للغذاء بشكٍل كبري منذ بدأ اإلنسان القديم بالصيد من أجل الطعام وجمعه. 

وعىل مدار العقود املاضية، تغريت بيئة الطعام لدينا إىل حٍد كبري وأصبحت األطعمة لذيذة املذاق الغنية بالسعرات 

الحرارية، التي تحتوي عادة عىل نسبة أعىل من الدهون والسكر متاحًة عىل نطاق واسع ويسهل الوصول إليها. لذا 

بينام أصبحت السمنة وباًء وأسهمت زيادة تناول السكر والدهون يف زيادة مدخول الطاقة مؤديًة يف النهاية إىل زيادة 

الوزن، قد تكون اإلسرتاتيجيات املختلفة املصممة للتعامل مع حبنا للمذاق الحلو مثل استخدام املحليات منخفضة 

السعرات الحرارية/ الخالية من السعرات الحرارية بدالً من املحليات الغنية بالسعرات الحرارية وسيلًة مفيدة لتقليل 

السكريات ومن ثمَّ تقليل إجاميل مدخول الطاقة.

 قد يسهم فرط تناول السكر يف زيادة مدخول 

الطاقة ومن ثمَّ زيادة الوزن والسمنة



هل مثة عالقة بني األطعمة حلوة املذاق والسمنة؟

نشأت عن انجذاب اإلنسان نحو األطعمة واملرشوبات حلوة املذاق نظرية تفرتض أن انفتاح الشهية للمنتجات 

حلوة املذاق قد يحفز اإلفراط يف األكل ويتسبب يف زيادة الوزن عىل املدى الطويل )ديجلري وآخرون، 2015(. وقد 

تُسهل شهية الفرد لألطعمة واملرشوبات الغنية بالطاقة اإلفراط يف تناولها، كام يحتمل أن تؤدي إىل إحباط آليات 

تنظيم الطاقة الفسيولوجية خاصة يف مجتمعٍ تتاح فيه املنتجات الغذائية سهلة االستخدام ولذيذة املذاق عىل 

نطاٍق واسع )بيلليسل، 2015(. لكن األدلة املوجودة ال تدعم بوضوح افرتاضية اختالف مدى حب الشخص للمذاق 

الحلو باختالف وزنه أو ارتباط ذلك بالسمنة )ماكدانيال وريد، 2004(.

 وقد كشفت معظم الدراسات التي فحصت إمكانية وجود عالقة بني السمنة وتفضيالت املذاق عن عدم اختالف 

حب املذاق الحلو لدى األطفال والبالغني تبًعا الختالف فئاتهم يف مؤرش كتلة الجسم )BMI( )كوكس وآخرون، 

1999، هيل وآخرون، 2009، بوبوفسيك وآخرون، 2017(. فعىل سبيل املثال، كشفت دراسة حديثة أُجريت عىل 

األطفال والبالغني عن عدم وجود اختالف بني من يعانون من السمنة ومن ال يعانون منها يف تفضيل املحليات 

الغنية بالسعرات الحرارية واملحليات منخفضة السعرات الحرارية/ الخالية من السعرات الحرارية، بغض النظر 

عن أعامرهم )الشكل 3( )بوبوفسيك وآخرون، 2017(. وعىل نحٍو مامثل، مل تكشف دراسة أُجريت عىل 366 طفالً 

ترتاوح أعامرهم بني 7 و9 سنوات عن أي عالقة بني السمنة وحب األطعمة املسكرة أو الغنية بالدهون أو حب 

الفواكه أو الخرضاوات )هيل وآخرون، 2009(. وهذا يشري إىل أن زيادة الوزن لدى األطفال ال تعكس حبهم ألطعمة 

معينة شائعة بدرجات مختلفة، وتوضح أيًضا عدم وجود عالقة بني حب املذاق الحلو ووزن الجسم لدى األطفال.

الشكل 3: املستويات األكرث تفضيالً من السكروز والسكرالوز لدى جميع الفئات ولدى من يعانون من السمنة مقابل من ال يعانون منها لدى 

األطفال )أ( والبالغني )ب(: ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني مؤرش كتلة الجسم ومستوى السكروز والسكرالوز األكرث تفضيالً بغض النظر 

ا مبعدل ±. )بوبوفسيك وآخرون، 2017( عن العمر. البيانات وسيلة تحتمل خطأً قياسًي
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باإلضافة إىل ذلك، كشفت دراسة تم نرشها مؤخرًا أن األشخاص الذين يعانون من السمنة يتناولون األطعمة حلوة 

املذاق ومييلون إليها مبعدالت أقل مقارنًة بغريهم من األشخاص النحفاء )فان النغفلد وآخرون، 2018(. وقد جمعت 

هذه الدراسة بيانات من دراستني ملجتمعات إحصائية بالتحديد تم إجراؤهام يف هولندا وهام، مسح استهالك الغذاء 

 )NQplus( لالستبيانات الغذائية Plus ودراسة )2007 –2010؛ عدد املشاركني هو 1351 ، DNFCS( الوطني الهولندي

 )2011–2013؛ عدد املشاركني هو 944( وقد شملت قاعدة بيانات املذاق لهذه الدراسات 476 قيمة ملذاق الطعام، 

وكشفت الدراسة أن الرجال والنساء الذين يعانون من السمنة استهلكوا كمية طاقة أقل بكثري من مصادر "دسمة أو 

حلوة املذاق" مقارنة بالرجال والنساء ذوي الوزن الطبيعي، لكن كان هذا الفرق ذا داللة إحصائية لصالح الرجال )فان 

النغفلد وآخرون، 2018(.



مذاق حلو من دون سعرات حرارية

يف املنتجات الغذائية التقليدية، تكون السكريات والكربوهيدرات ذات املذاق الحلو املميز هام املصدر األسايس الذي 

يضفي عىل الطعام املذاق الحلو ويكسبه السعرات الحرارية أيًضا: 4 كيلو كالوري لكل جرام. وليستمتع املستهلكون 

باألطعمة واملرشوبات اللذيذة حلوة املذاق املفضلة لديهم من دون اكتساب كمية الطاقة املستمدة من السكر، 

تم تصنيع عدد من عوامل التحلية القوية يف العقود األخرية. فاملحليات منخفضة السعرات الحرارية/ الخالية من 

السعرات الحرارية تتمتع بقوة تحلية أكرب بكثري من السكريات، ولذلك ميكن استخدامها بكميات ضئيلة إلضفاء 

مستوى التحلية املرغوب فيه عىل األطعمة واملرشوبات مع إضافة كمية ضئيلة جًدا أو منعدمة من الطاقة إىل املنتج 

النهايئ. ولذلك فإن نسبة حالوة املذاق يف حد ذاتها ال توفر معلومات كثرية حول قيمة الطاقة التي يحتويها الطعام. 

وبتقليل كمية الطاقة يف األطعمة واملرشوبات، قد تكون املحليات منخفضة السعرات الحرارية/ الخالية من السعرات 

الحرارية وسيلًة تساعد يف إشباع رغبتنا يف الشعور باملذاق الحلو.

ولكن عىل مدار السنني، أُعلن عن بعض املخاوف حيال اآلثار املحتملة لهذه املحليات عىل الجوع أو فتح الشهية 

لتناول املزيد من األطعمة حلوة املذاق. وتحديًدا، قيل إن هذه املحليات قد تعزز الشهية الطبيعية لألطعمة حلوة 

املذاق، ما يزيد من حب املنتجات حلوة املذاق بجميع أنواعها ومينع املستهلكني من التحكم يف استجابتهم لألطعمة 

حلوة املذاق. وقد تناولت مجموعة كبرية من الدراسات العلمية هذه املخاوف خالل الـ40 سنة املاضية وكشفت عن 

عدم وجود ما يدعم استرشاء الشهية لألطعمة حلوة املذاق عند استخدام هذه املحليات )بيلليسل، 2015(.

 ال تدعم األدلة الحالية النظرية التي تفرتض أن تناول 

األطعمة حلوة املذاق بصورة متكررة بشكل عام، أو 

األطعمة املحالة مبحليات خالية من السعرات الحرارية 

بشكٍل خاص، يؤدي إىل زيادة الشهية لألطعمة واملرشوبات 

املحالة بالسكر وزيادة تناولها أو كليهام.



آراء الخرباء

تناول املحليات منخفضة السعرات الحرارية/ الخالية من السعرات 

الحرارية ال يعزز شهية اإلنسان وال يكبحها.

فرضية »الولع باألطعمة املحالة«: هل ميكن أن يؤدي تناول املذاق الحلو إىل زيادة الشهية 

لألطعمة حلوة املذاق؟

د/ فرانس بليسل: يشري مصطلح »الولع باألطعمة املحالة« إىل التفضيل الشديد لألطعمة حلوة املذاق. وهو ليس 

ا وال يوجد له تعريٌف قاطع. لكن يحق االستفسار عام إذا كان تناول األطعمة واملرشوبات حلوة املذاق  مفهوًما علميً

بصورة متكررة، الغنية بسعرات حرارية أو الخالية من السعرات الحرارية، ميكنه تعزيز حب املنتجات حلوة املذاق 

وزيادة الشهية لتناولها، ما تنتج عنه زيادة االستهالك. فقد تؤدي زيادة استخدام املحليات منخفضة السعرات 

الحرارية/ الخالية من السعرات الحرارية يف الكثري من األطعمة واملرشوبات إىل حدوث مثل هذه الحالة. ومجددًا نذكر 

بأن مثة الكثري من األبحاث الحديثة التي تناولت هذه الفرضية.  

ال تدعم األدلة الحالية النظرية التي تفرتض أن تناول األطعمة حلوة املذاق بصورة متكررة بشكل عام، أو األطعمة 

املحالة مبحليات خالية من السعرات الحرارية بشكٍل خاص، يؤدي إىل زيادة الشهية لألطعمة واملرشوبات املحالة 

بالسكر وزيادة تناولها أو كليهام )روجرز، 2017؛ أبليتون وآخرون، 2018(. ولكن ما أوضحته الدراسات املعملية 

وامليدانية هو أن التعرض لصفة حسية معينة )مثل املذاق الحلو( يؤدي إىل تقليل نسب االستحسان اللحظي واختيار 

أطعمة ومرشوبات لها الصفة نفسها، وهي ظاهرة قوية تُعرف بـ »الشبع الحيس املحدد« )رولز، 1986، هيرثنجتون 

وآخرون، 2000، ليام ودي جراف، 2004(. ولذلك فإن تناول أطعمة ومرشوبات حلوة املذاق من مصادر غذائية تحتوي 

عىل نسب قليلة من السكريات، عىل سبيل املثال مصادر محالة مبحليات منخفضة السعرات الحرارية/ خالية من 

السعرات الحرارية، قد ال يؤدي إىل تقليل استهالك السكريات الحرة فقط بل إىل إشباع الرغبة يف تناول األطعمة حلوة 

املذاق من مصادر أخرى أيًضا )أبليتون وآخرون، 2018(.

 وعىل العكس، تظل اآلثار املحتملة لتقليل األطعمة حلوة املذاق )سواء من مصادر غنية بالسعرات الحرارية أو خالية 

من السعرات الحرارية( يف النظام الغذايئ عىل الشهية محل دراسة التجارب املنضبطة املعشاة )فيتنكيند وآخرون، 

2018(. لتناول هذه املسألة البحثية، أظهرت دراسة حديثة أن تقليل األطعمة حلوة املذاق يف النظام الغذايئ باتباع 

نظام غذايئ يحتوي عىل كميات قليلة من السكر ملدة ثالثة أشهر مل يغري تفضيل األشخاص املشاركني يف الدراسة 

ا بعد انتهاء فرتة التدخل. لكن، مبجرد انتهاء فرتة  لألطعمة حلوة املذاق، حتى وإن صنفوا األطعمة عىل أنها أحىل مذاقً

النظام الغذايئ الذي يحتوي عىل كميات قليلة من السكر، سارع األشخاص إىل رفع كمية السكر التي يتناولونها إىل 

املستويات األساسية وعاد حكمهم عىل املذاق الحلو إىل املستويات التي كانوا عليها قبل اتباع هذا النظام الغذايئ. 

يبدو أن تفضيل املذاق الحلو وحبه ال يتغري داخل الفرد نفسه وفق نسبة تناوله األطعمة حلوة املذاق سواء أكانت 

نسبة قليلة أو كبرية )وايز وآخرون، 2016(.



آراء الخرباء

ال يوجد أي دليل عىل وجود عالقة بني استخدام املحليات منخفضة 

السعرات الحرارية/ الخالية من السعرات الحرارية وزيادة الشهية 

للسكر أو املنتجات حلوة املذاق لدى األطفال أو البالغني.

فرضية االرتباك الناجم عن املذاق الحلو: هل ميكن أن تعرقل املحليات منخفضة السعرات/ 

الخالية من السعرات الحرارية التحكم املكتسب يف مدخول الطاقة؟

د/ فرانس بليسل: إن النظرية التي تفرتض أن املحليات منخفضة السعرات/ الخالية من السعرات الحرارية قد تؤدي 

بشكٍل متناقض إىل تعزيز الشهية وزيادة تناول الطعام ليست نظريًة جديدة )بيلليسل، 2015(. فقد متت صياغتها 

يف الثامنينيات عىل يد جون بلونديل وفريقه )بلونديل وهيل، 1986(. ووفق هذه الفرضية املبكرة، تفصل املحليات 

منخفضة السعرات الحرارية/ الخالية من السعرات الحرارية بني املذاق الحلو ومحتوى الطاقة. فعند بلع منتج حلو 

املذاق وغني بالطاقة، يتبع التنبيه الحيس آثار ما بعد البلع التي تعمل عىل الحد من تناول الطعام، وتتضمن هذه 

اآلثار إشارات الشبع التي ترسلها القناة الهضمية والتي تنبه العقل بحصول الجسم عىل الطاقة واملواد الغذائية. وعىل 

النقيض، فإنه وفق فرضية بلونديل املبكرة، قد تحفز هذه املحليات الشهيَة مبذاقها الحلو، لكنها ال تنتج آثارًا مثبطة 

للشهية بعد البلع وذلك ألنها ال متد الجسم بأي طاقة. ولهذا، قد يؤدي تذوق األطعمة حلوة املذاق دون اكتساب 

سعرات حرارية إىل إضعاف العالقة الطبيعية بني الطاقة واملذاق الحلو، ومن ثمَّ يعرقل آليات التحكم يف الشهية.  

بحثت العديد من الدراسات العلمية التي تتبنى أساليب منهجية مختلفة متاًما - )دراسات قامئة عىل املالحظة، 

تجارب منضبطة معشاة، دراسات تجريبية تُجرى يف املعمل ودراسات تستخدم التصوير بالرنني املغناطييس 

الوظيفي )fMRI(( وتُجرى عىل مستهلكني من فئات متنوعة )رجال، نساء، نحاف، ساَمن، مل يسبق لهم التعرض 

للسمنة، سبق لهم التعرض للسمنة( - األثر الذي تحدثه املحليات منخفضة السعرات الحرارية/ الخالية من 

السعرات الحرارية عىل الشهية لألطعمة حلوة املذاق والنتيجة املتعلقة بتناول املنتجات حلوة املذاق )أنتون 

وآخرون، 2010، دي رويرت وآخرون 2013، بريناس وآخرون، 2013، فانتينو وآخرون، 2018، هيغينز وآخرون، 2018(. 

باإلضافة إىل ذلك، قيمت العديد من املراجعات الحديثة للدراسات السابقة البيانات املتاحة عن اإلنسان بشأن 

آثار هذه املحليات عىل الشهية ومدخول الطاقة. بصفٍة عامة، وصلت الدراسات الحالية إىل نتائج متسقة إىل حٍد 

كبري: وهي أن استخدام محليات منخفضة السعرات الحرارية/ خالية من السعرات الحرارية عىل املدى القريب 

أو البعيد ال يُظهر وجود أي عالقة ثابتة بينه وبني زيادة الشهية بشكٍل عام، أو الشهية للسكر أو املنتجات حلوة 

املذاق بشكٍل خاص. ويف الواقع، يرتبط استخدام هذه املحليات يف الكثري من الحاالت بتناول كميات أقل من املواد 

حلوة املذاق )بيلليسل، 2015، روجرز وآخرون، 2016، روجرز، 2017(. وقد ورد هذا أيًضا يف خامتة تقرير أصدرته 

وكالة الصحة العامة يف إنجلرتا )PHE( مشريًة إىل عدم وجود أي دليل يفيد بأن الحفاظ عىل املذاق الحلو باستخدام 

املحليات الخالية من السعرات الحرارية يجعل األشخاص بالتبعية أكرث عرضًة الختيار أطعمة ومرشوبات ذات 

سعرات حرارية أعىل )وكالة الصحة العامة يف إنجلرتا، 2015(.
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دور املحليات منخفضة السعرات 

الحرارية/ الخالية من السعرات 

الحرارية يف أي نظام غذايئ صحي

إن التشجيع عىل اتباع منط غذايئ متوازن وأسلوب حياة صحي بوجه عام هو محور تركيز اإلرشادات الغذائية الحديثة حول 

العامل. حيث يشري الخرباء إىل أنه قد حان الوقت للكف عن الرتكيز عىل العنارص الغذائية الفردية والبدء بنرش فوائد اتباع منط 

يتضمن أنشطة بدنية دورية وسلوكيات تناول طعام أكرث صحة. يدعم منط أسلوب الحياة هذا التمتع بوزن صحي للجسم 

وميكنه املساعدة يف منع احتاملية التعرض لألمراض املزمنة أو تقليلها. ووفق الدراسات الحديثة، ارتبط عدد من السلوكيات 

الغذائية باتباع نظام غذايئ أفضل من حيث الجودة يتضمن استخدام محليات منخفضة السعرات الحرارية/ خالية من 

السعرات الحرارية وتناول أطعمة ومرشوبات تحتوي عىل هذه املحليات للمساعدة يف تقليل اإلفراط يف تناول السكريات.

 يهدف هذا الفصل إىل تقديم البيانات الحديثة التي تربط استخدام املحليات منخفضة السعرات الحرارية/ الخالية من 

السعرات الحرارية باتباع نظام غذايئ أفضل من حيث الجودة وكذلك مناقشة دور األطعمة واملرشوبات املحالة مبحليات 

منخفضة السعرات الحرارية/ خالية من السعرات الحرارية يف منط غذايئ صحي تحت مظلة اإلرشادات الغذائية الحديثة.  



املحليات منخفضة السعرات الحرارية/ الخالية من السعرات الحرارية املرتبطة بالنظام الغذايئ 

األعىل من حيث الجودة

أوضح عدد متزايد من الدراسات القامئة عىل املالحظة التي أُجريت عىل مجتمعات إحصائية مختلفة حول العامل 

العالقة بني تناول محليات منخفضة السعرات الحرارية/ خالية من السعرات الحرارية وتحسني جودة النظام الغذايئ 

)دويف وبوبكني، 2006، سانشيز فيليجاس وآخرون، 2009، ناجا وآخرون، 2011، درونوفسيك وريهم، 2014، هيدريك 

وآخرون، 2015، جيبسون وآخرون، 2016، هيدريك وآخرون، 2017، ليهي وآخرون، 2017، باتل وآخرون، 2018، سيلفا 

مونتريو وآخرين، 2018(. وقد أوضحت بعض هذه الدراسات وجود عالقة إيجابية بني تناول هذه املحليات واتباع 

أسلوب حياة أكرث صحة بشكٍل عام، عىل سبيل املثال، مستويات أعىل من النشاط البدين )درونوفسيك وريهم، 2014(.

 ومن أجل دراسة العادات الصحية ملستخدمي املحليات منخفضة السعرات الحرارية/ الخالية من السعرات الحرارية، 

استخدم درونوفسيك وريهم بيانات مأخوذة من استقصاء الصحة الوطنية وفحص التغذية )NHANES( تم جمعها 

بني عامي 1999 و2008 من أكرث من 22,000 مواطن أمرييك )درونوفسيك وريهم، 2014(. وقد استعرض الباحثون 

األنظمة الغذائية للمشاركني باستخدام مؤرش األكل الصحي، وهو أداة خاصة بوزارة الزراعة األمريكية مصممة 

ملقارنة النظام الغذايئ للفرد باإلرشادات الغذائية للمواطنني األمريكيني، وكشف هؤالء الباحثون أن مستهليك هذه 

املحليات حصلوا عىل درجات أعىل بكثري عىل املؤرش مقارنًة بغريهم ممن مل يتناولوا هذا النوع من املحليات. وقد 

أظهر مستخدمو املحليات منخفضة السعرات الحرارية/ الخالية من السعرات الحرارية أنهم يستهلكون كميات 

مامثلة من مدخول الطاقة، لكنهم يتناولون كميات أكرب من الفواكه والخرضاوات والكالسيوم واملاغنيسيوم، وكميات 

أقل من الدهون والسكريات املضافة والدهون املشبعة مقارنة مبن ال يتناولون هذه املحليات. لذلك، بوجه عام، يتبع 

ا أفضل جودة، كام  مستخدمو املحليات منخفضة السعرات الحرارية/ الخالية من السعرات الحرارية نظاًما غذائيً

هو موضح يف الشكل 1. وأظهرت الدراسة نفسها أن األشخاص املستخدمني للمحليات منخفضة السعرات الحرارية/ 

ا ما يتمتعون بنشاط بدين أعىل. وإجامالً، تبنّي هذه الدراسة أن  الخالية من السعرات الحرارية أقل عرضة للتدخني وغالبً

تناول هذه املحليات يرتبط باتباع أسلوب حياة أفضل ونظام غذايئ أكرث صحة بوجه عام.



يُعد مستخدمو املحليات منخفضة السعرات 

الحرارية/ الخالية من السعرات الحرارية

أقل عرضة للتدخني

أكرث مشاركة يف النشاط البدين الشكل 1: مؤرش األكل الصحي أعىل لدى مستخدمي املحليات منخفضة السعرات الحرارية/ الخالية من السعرات الحرارية مقارنة مبن ال 

يستخدمونها املصدر: مركز تغذية الصحة العامة يف جامعة واشنطن

LCS use No LCS

53.6 50.4

يتبع مستخدمو املحليات منخفضة السعرات الحرارية/ 

الخالية من السعرات الحرارية أنظمة غذائية أفضل جودة

عدم استخدام املحليات 

منخفضة السعرات 

الحرارية/ الخالية من 

السعرات الحرارية

استخدام املحليات 

منخفضة السعرات 

الحرارية/ الخالية من 

السعرات الحرارية



تم تأكيد هذه النتائج مبوجب دراسة حديثة أجراها ليهي وآخرون استخدموا فيها بيانات مأخوذة من استقصاء 

الصحة الوطنية وفحص التغذية تم جمعها بني عامي 2001 و2012 عن 25,817 شخًصا بالًغا، وكشفوا أنه كلام 

زاد تناول املرشوبات املحالة مبحليات منخفضة السعرات الحرارية/ خالية من السعرات الحرارية، قّل كثريًا تناول 

الكربوهيدرات والسكريات املضافة والكلية )ليهي وآخرون، 2017(. كشفت أيًضا تجربة منضبطة معشاة، تضم عينة 

صغرية من بالغي ريف والية فريجينيا األمريكية، أن جودة النظام الغذايئ بوجه عام ملستخدمي املحليات منخفضة 

السعرات الحرارية/ الخالية من السعرات الحرارية تفوق بكثري جودة النظام الغذايئ ملن ال يستخدمونها، وذلك وفق 

تقييم مؤرش األكل الصحي )هيدريك وآخرون، 2017(. وأوضحت هذه التجربة سلوكيات غذائية أكرث صحة ملستخدمي 

هذه املحليات مقارنة مبن ال يستخدمونها منها: استهالك كميات أقل بكثري من إجاميل الطاقة اليومية وذلك من خالل 

تقليل إجاميل مرشوبات الطاقة واملرشوبات السكرية والسكريات املضافة والكلية وكثافة الطاقة )كيلو كالوري/ جرام(.

ا   كشفت دراسة مامثلة أجريت يف اململكة املتحدة، نُرشت يف أوائل 2016 وفحصت بيانات مأخوذة من 1590 مشاركً

يف املسح الوطني للغذاء والتغذية يف اململكة املتحدة )NDNS(، اتباع مستخدمي املحليات منخفضة السعرات 

ا أعىل جودة من مستخدمي املرشوبات املحالة بالسكر ومامثالً  الحرارية/ الخالية من السعرات الحرارية نظاًما غذائيً

ملن ال يستخدمون املرشوبات املحالة بالسكر )جيبسون وآخرون، 2016(. كانت مجموعة املحليات منخفضة السعرات 

الحرارية/ الخالية من السعرات الحرارية تتناول كميات أكرب من األسامك والفواكه والخرضاوات وكميات أقل من اللحوم 

والدهون والدهون املشبعة والسكر مقارنًة مبستخدمي املرشوبات املحالة بالسكر. عالوة عىل ذلك، كان مستخدمو 

املرشوبات التي ال تحتوي عىل سعرات حرارية عالية يستهلكون متوسط إجاميل مدخول الطاقة )1719 كيلو كالوري يف 

اليوم(، وهو نسبة مامثلة ملن ال يستخدمون هذه املرشوبات )1718 كيلو كالوري يف اليوم(، وكانوا يستهلكون مقدار 

طاقة أقل بكثري مقارنة مبستخدمي املرشوبات املحالة بالسكر )1958 كيلو كالوري يف اليوم( أو مستخدمي املرشوبات 

بنوعيها )1986 كيلو كالوري يف اليوم(. وأكد هذه النتائج تحليل الحق لبيانات حديثة مأخوذة من املسح الوطني 

ا،  للغذاء والتغذية )تم جمعها بني عامي 2008 و2012 وأخرى بني عامي 2013 و2014( عن 5,521 شخًصا بالًغا بريطانيً

وكشف هذا التحليل تناول مستخدمي املرشوبات املحالة مبحليات منخفضة السعرات الحرارية/ خالية من السعرات 

ا أعىل جودة بوجه عام مقارنة مبستخدمي  الحرارية كميات أقل من السكريات الكلية والحرة واتباعهم نظاًما غذائيً

املرشوبات املحالة بالسكر )باتل وآخرون، 2018(.



أظهرت دراسة أخرى لتحليل بيانات مأخوذة من املسح الوطني للغذاء يف الربازيل )2009–2008(، من أجل دراسة 

العادات الغذائية ملستخدمي السكر وبدائله التي تحتوي عىل محليات منخفضة السعرات الحرارية/ خالية من 

السعرات الحرارية عىل عينة متثيلية مكونة من 32,749 شخًصا عىل مدار 10 سنوات، أن متوسط مدخول الطاقة 

ا عىل متوسط مستخدمي بدائل السكر فقط )الشكل 2(  اليومي ملستخدمي السكر فقط يزيد بنسبة 16% تقريبً

)سيلفا مونتريو وآخرون، 2018(. ويف املتوسط، صاحب استخدام السكر لتحلية األطعمة واملرشوبات زيادة قدرها 

186 كيلو كالروي يف اليوم، أي ما يعادل زيادة قدرها 10% يف إجاميل مدخول الطاقة. باإلضافة إىل ذلك، كان األشخاص، 

الذين ذكروا أنهم يستخدمون محليات منخفضة السعرات الحرارية/ خالية من السعرات الحرارية لتحلية أطعمتهم 

ومرشوباتهم، يتناولون كميات أقل من املرشوبات املحالة بالسكر والحلوى والحلويات وكميات أكرب من الخرضاوات 

والفواكه مقارنة مبن استخدموا السكر، ما يشري إىل نظام غذايئ أعىل جودة لصالح مستخدمي املحليات منخفضة 

السعرات الحرارية/ الخالية من السعرات الحرارية.

تتفق النتائج أعاله مع نتائج دراسات مبكرة عن فئات مجتمعات إحصائية مختلفة )هيدريك وآخرون، 2015(. ففي 

املسح الوطني للغذاء وعوامل خطر األمراض غري املعدية يف لبنان )2009(، وهو دراسة لفحص بيانات مأخوذة من 

ا ترتاوح أعامرهم بني 20 و55 عاًما، ارتبط تناول املياه الغازية  عينة متثيلية محلية مكونة من 2,048 شخًصا بالًغا لبنانيً

ز بتناول كميات أكرب من الفواكه والخرضاوات  التي ال تحتوي عىل سعرات حرارية عالية باتباع منط غذايئ سليم يتميّ

والحبوب الكاملة واألسامك )ناجا وآخرون، 2011(. وباملثل، يف دراسة أجرتها جامعة نافارا )SUN( يف إسبانيا، ضمت 

عينة مكونة من 15,073 خريًجا يف الجامعة، ارتبطت زيادة تناول املرشوبات التي ال تحتوي عىل سعرات حرارية عالية 

َوّسِطّي، أما قلة تناولها فارتبطت بنمط غذايئ غريب )سانشيز فيليجاس وآخرون، 2009(. تَ بنمط غذايئ ُم

 يقرتن تناول املحليات منخفضة السعرات الحرارية/ الخالية 

من السعرات الحرارية بنظام غذايئ أعىل جودة: مييل مستخدمو 

األطعمة واملرشوبات املحالة مبحليات منخفضة السعرات 

الحرارية/ خالية من السعرات الحرارية إىل اتباع أنظمة غذائية 

أعىل جودة وتناول منتجات غذائية قليلة السكر



يغلب استخدام املحليات منخفضة السعرات الحرارية/ الخالية من السعرات الحرارية بوصفها 

أحد عنارص النظام الغذايئ الصحي وذلك يف إطار الجهود املبذولة إلدارة الوزن

أظهرت العديد من الدراسات مالحظة مفادها أن من يعانون من زيادة يف الوزن أو السمنة أو مرض السكري هم أكرث 

ا للمحليات منخفضة السعرات الحرارية/ الخالية من السعرات الحرارية، كام متت مناقشة ذلك  األشخاص استخداًم

يف الفصل 4، وهذه نتيجة معقولة نوًعا ما حيث إن هذه الفئات من األشخاص عادة ما يلجأون إىل هذه املحليات يف 

مسعاهم إىل إدارة وزن أجسامهم ومستويات الجلوكوز يف الدم أو كالهام )لوهرن وآخرون، 2017(. يف الواقع، لقد قدمت 

دراسات حديثة أدلة تدعم هذه النتيجة بالفعل؛ حيث وجد أن األشخاص الذين يسعون إىل إنقاص الوزن أو املهتمني 

ا ما يستخدمون األطعمة  ا بإدارة وزن أجسامهم أو التحكم يف مستوى الجلوكوز ويرغبون يف تحقيق ذلك غالبً عموًم

واملرشوبات املحالة مبحليات منخفضة السعرات الحرارية/ خالية من السعرات الحرارية )درونوفسيك وريهم، 2016؛ 

جرش وآخرون، 2018(.

 يف دراسة نُرشت عام 2016، خلص درونوفسيك وريهم أن الرغبة يف إنقاص الوزن أو الحفاظ عليه كانت أحد املؤرشات 

املحتملة عىل استخدام محليات منخفضة السعرات الحرارية/ خالية من السعرات الحرارية يف ذلك الوقت وأن 

ا مبارشًا بالسلوكيات الغذائية بغض النظر عاّم إذا كان املشاركون يعانون من زيادة  استخدامهم للمحليات ارتبط ارتباطً

الوزن أو السمنة. وقد دمجت هذه الدراسة بيانات املدخول الغذايئ املأخوذة من برنامج استقصاء الصحة الوطنية 

وفحص التغذية مع سجالت خاصة بالتحكم يف الوزن ُجمعت يف املايض، وهي مورد يندر استخدامه يف هذا الربنامج 

)بيانات مأخوذة من دورات الربنامج الخمس من عينة متثيلية من الواليات املتحدة مكونة من 22,231 شخًصا بالًغا( 

)درونوفسيك وريهم، 2016(. تؤكد النتائج الفرضيَة الرئيسية التي مفادها ارتباط زيادة استخدام محليات منخفضة 

السعرات الحرارية/ خالية من السعرات الحرارية مبحاولة إنقاص الوزن أو الحفاظ عليه بغض النظر عن وزن الجسم. 

وعىل وجه الخصوص، تَبنّي أن نسبة 64% من األشخاص الذين حاولوا إنقاص وزنهم خالل السنة املاضية قد استخدموا 

عىل األرجح نوًعا من منتجات املحليات منخفضة السعرات الحرارية/ الخالية من السعرات الحرارية. وتم الحصول 

عىل النتائج نفسها عند استخدام املتغري "محاولة عدم زيادة الوزن". عالوة عىل ذلك، كان استخدام املحليات منخفضة 

السعرات الحرارية/ الخالية من السعرات الحرارية أكرث انتشارًا بني األشخاص الذين فقدوا قدرًا كبريًا من وزنهم يف 

السنوات العرش السابقة مقارنًة مبن مل يفقدوا أي وزن. وتؤكد هذه النتيجة الجديدة الفرضيَة املطروحة منذ أعوام 

والتي مفادها إضافة األشخاص املنزعجني من مشكالت إدارة الوزن املحليات منخفضة السعرات الحرارية/ الخالية من 

ا للتحكم يف الوزن. السعرات الحرارية إىل أنظمتهم الغذائية بوصفها عنرصًا إسرتاتيجيً

 كان 64% من األشخاص الذين حاولوا إنقاص وزنهم خالل 

السنة املاضية يستخدمون عىل األرجح نوًعا من منتجات 

املحليات منخفضة السعرات الحرارية/ الخالية من 

السعرات الحرارية.

%64



وقد ظهر هذا االرتباط يف أحد التحليالت الحديثة لبيانات األنظمة الغذائية والنشاط البدين املستمدة من املسح 

ا، وكشف التحليل ارتباط استخدام  الوطني للتغذية والنشاط البدين )NNPAS( ، 12–2011، عن 12,153 شخًصا أسرتاليً

البالغني للمحليات منخفضة السعرات الحرارية/ الخالية من السعرات الحرارية باتباع نظام غذايئ إلنقاص الوزن 

وبحالة من أبلغوا بأنهم يعانون من مرض السكري يف أثناء فرتة املسح )جرش وآخرون، 2018(.

 أشارت دراسات أخرى إىل استخدام املحليات منخفضة السعرات الحرارية/ الخالية من السعرات الحرارية بوصفها 

ا للتعامل مع الولع باألطعمة املحالة والتمكن من تقليل مدخول الطاقة يف حالة الرشاهة كام يفعل  عنرصًا إسرتاتيجيً

"الناجحون يف الحفاظ عىل إنقاص الوزن". كشف كاتيناتيش وآخرون يف مسح قاموا بإجرائه عام 2014 عىل اإلنرتنت، 

عن زيادة استخدام املحليات منخفضة السعرات الحرارية/ الخالية من السعرات الحرارية بني األشخاص الذين فقدوا 

ا وكذلك الناجحني يف الحفاظ عىل الوزن املفقود. وقد ذكر املحافظون عىل إنقاص الوزن أنهم يحاولون إدارة مدخول  وزنً

الطاقة من خالل اختيار أطعمة ومرشوبات تحتوي عىل محليات منخفضة السعرات الحرارية/ خالية من السعرات 

الحرارية بدالً من محليات غنية بالسعرات الحرارية. وتبنّي أن مستخدمي هذه املحليات يتبعون أنظمة غذائية أعىل 

ا وميارسون املزيد من النشاط البدين )كاتيناتيش وآخرون، 2014(. جودة وأكرث توازنً

ا جامعة ليفربول يف اململكة املتحدة والتي تبحث يف "علم   عالوة عىل ذلك، يف إحدى الدراسات التي تجريها حاليً

النفس التغذوي" وكيفية مساهمة املرشوبات املحالة مبحليات منخفضة السعرات الحرارية/ خالية من السعرات 

الحرارية يف تحقيق أهدافها، أظهرت البيانات األولية التي تم عرضها يف املؤمتر األورويب حول السمنة يف بورتو، الربتغال 

أن تناول املرشوبات املحالة مبحليات منخفضة السعرات الحرارية/ خالية من السعرات الحرارية قد يساعد متبعي 

األنظمة الغذائية عىل التحكم يف كميات الطعام املتناولة يف حالة الرشاهة وكذلك تحقيق التوافق بني أهدافهم 

املتعارضة املحتمل حدوثها مثل األكل من أجل املتعة والتحكم يف الوزن )مالوين وآخرون، بيانات غري منشورة مقدمة 

يف املؤمتر األورويب حول السمنة 2017(.

إن الجمع بني نظام غذايئ صحي ومامرسة النشاط البدين وتبني 

أسلوب حياة صحي مع استخدام املحليات منخفضة السعرات 

الحرارية/ الخالية من السعرات الحرارية من أجل تقليل 

ا ينجح يف  السعرات الحرارية ميكن أن ميثل عنرصًا إسرتاتيجيً

تعزيز إدارة الوزن والتمتع مبزيد من الصحة.



توصيات بشأن استخدام املحليات منخفضة السعرات الحرارية/ الخالية من السعرات الحرارية 

ضمن نظام غذايئ صحي

ا أنه من اآلمن استخدام هذه املحليات بدالً من السكريات ضمن خطة األكل الصحي. تقر منظامت الصحة عامليً

 يف بيان موقف صدر عام 2012، رصّحت أكادميية التغذية وعلم النظم الغذائية يف الواليات املتحدة بأن استخدام 

املحليات منخفضة السعرات الحرارية/ الخالية من السعرات الحرارية بدالً من املحليات الغذائية قد يساعد األشخاص 

الذين يتناولونها عىل الحد من كميات الطاقة والكربوهيدرات املستهلكة وذلك ألنها عنرص إسرتاتيجي إلدارة مستوى 

الجلوكوز يف الدم أو وزن الجسم )فيتش وآخرون، 2012(. وبوجه عام، خلصت األكادميية إىل أنه "من اآلمن لألشخاص 

تناول مجموعة من املحليات املغذية وغري املغذية ضمن خطة أكل صحية تطبق التوصيات الفيدرالية الحالية 

للتغذية مثل اإلرشادات التوجيهية الغذائية لألمريكيني والكميات الغذائية املرجعية وتتوافق مع األهداف الصحية 

والتفضيالت الشخصية لألفراد".

 يف اآلونة األخرية، خلصت الجمعية الربيطانية للتغذية )BDA( يف بيان للسياسة العامة صادر عنها إىل أن اختيار أحد 

املحليات منخفضة السعرات الحرارية/ الخالية من السعرات الحرارية قد يساعد عىل التحكم يف الوزن وإدارة الظروف 

الصحية األخرى مثل داء السكري لدى بعض األفراد ضمن أحد إجراءات التدخل الغذايئ ونهج مصمم خصوًصا للفرد 

)الجمعية الربيطانية للتغذية، 2016(.

 وعىل نحو مامثل، خلصت جمعية القلب األمريكية وجمعية السكري األمريكية يف بيان علمي صادر عنهام إىل أن 

ا مهاًم يدعم الوصول إىل الوزن الصحي والتغذية املثىل، وأنه قد تساعد  الحد من السكريات املضافة يُعد عنرصًا إسرتاتيجيً

املحليات منخفضة السعرات الحرارية/ الخالية من السعرات الحرارية، إذا ما استخدمت بحرص، عىل تقليل تناول 

السكريات املضافة، ما يثمر عن خفض إجاميل الطاقة املستهلكة وإنقاص الوزن/ التحكم فيه وزيادة اآلثار املفيدة عىل 

املعلامت األيضية ذات الصلة ما دام أنه ال يتم تعويض هذه الطاقة من مصادر أخرى )جاردنر وآخرون، 2012(.

القت بيانات املوقف الصادرة عن الجمعية املكسيكية ألمراض القلب والجمعية املكسيكية للتغذية والغدد الصامء 

ا لدى منظامت الصحة يف الواليات املتحدة واململكة املتحدة حيث دّعمت هذه البيانات إمكانية استخدام  استحسانً

املحليات منخفضة السعرات الحرارية/ الخالية من السعرات الحرارية بدالً من السكر يف الحاالت التي تؤثر يف صحة 

القلب واألوعية الدموية، مثل السمنة ومرض السكري ومتالزمة التمثيل الغذايئ وعرس شحميات الدم، بهدف تقليل 

الكربوهيدرات البسيطة وذلك ضمن خطة عالج شامل )ألكسندرسون روزاس وآخرون، 2017؛ الفيادا مولينا وآخرون، 

.)2017

 جاء يف وثيقة اإلجامع األيبريي األمرييك املنشورة حديثًا بشأن اإلرشادات الغذائية أن مجموعة من الخرباء قد خلصوا 

إىل أنه ميكن إدراج األطعمة واملرشوبات املحتوية عىل محليات منخفضة السعرات الحرارية/ خالية من السعرات 

الحرارية يف اإلرشادات الغذائية بوصفها بدائل للمنتجات املحالة بالسكريات الحرة، وهذا من شأنه تشجيع الصناعات 

الغذائية عىل تعديل مكونات املنتجات واملساعدة عىل تقليل تناول السكر عىل مستوى املجتمعات اإلحصائية )سريا 

مجيم وآخرون، 2018(. فعىل سبيل املثال، تشري التوصيات الغذائية الصادرة عن عدة دول إىل األطعمة واملرشوبات 

املحالة مبحليات منخفضة السعرات الحرارية/ خالية من السعرات الحرارية عىل أنها بدائل ممكنة للمنتجات املحالة 

مبحليات غنية بالسعرات الحرارية، ما يشجع عىل تقليل تناول السكريات الحرة.



 يُدرج يف اإلرشادات الغذائية املتعلقة بالغذاء:

توصيات حول تناول األطعمة واملرشوبات املحالة مبحليات منخفضة السعرات الحرارية/ خالية من السعرات الحرارية

 تصدق اإلرشادات الغذائية املتعلقة بالغذاء عىل أن النظام الغذايئ الصحي واملتوازن أكرث من مجرد مطلب غذايئ وتُشّجع عىل اتباع منط أكل صحي شامل يحتوي 

فة واألسامك ومنتجات األلبان قليلة الدسم، كام تحّث األشخاص عىل تقليل كميات  عىل الفواكه والخرضاوات والحبوب الكاملة واملكرسات وبذور البقوليات املجفَّ

األطعمة الغنية بالدهون املشبعة وامللح والسكر. وقد أقرّت توصيات دول أوروبية مختلفة، منها بلجيكا وأملانيا وإسبانيا واململكة املتحدة، بدور األطعمة 

واملرشوبات املحالة مبحليات منخفضة السعرات الحرارية/ خالية من السعرات الحرارية يف املساعدة عىل االلتزام بهذه اإلرشادات.

اململكة املتحدة:

ورد يف أحدث اإلرشادات الغذائية الصادرة يف اململكة 

املتحدة عن وكالة الصحة العامة يف إنجلرتا )عام 2016( 

واملُساّمة "دليل األكل الجيد" أنه من خالل استخدام 

خيارات محالة مبحليات منخفضة السعرات الحرارية/ 

خالية من السعرات الحرارية بدالً من األطعمة 

واملرشوبات السكرية، يتمكن األشخاص من تقليل 

تناول السكر وكذلك الحصول عىل املذاق الحلو املرغوب 

يف نظامهم الغذايئ. وعليه، تقوم املحليات منخفضة 

السعرات الحرارية/ الخالية من السعرات الحرارية بدور 

فعال يف جهود األشخاص للحفاظ عىل جعل كمية 

ا أقل من املستوى  السكريات الحرة التي يتناولونها يوميً

املوىص به والذي يعادل 10-5% من إجاميل مدخول الطاقة.

أملانيا

 نصت التوصيات األملانية الصادرة عن جمعية التغذية 

األملانية )عام 2013( عىل أن املحليات منخفضة السعرات 

الحرارية/ الخالية من السعرات الحرارية منتجات آمنة 

وأنها متثل بديالً جيًدا لألشخاص الذين يريدون إنقاص 

الوزن وذلك عند استخدامها ضمن نظام غذايئ متوازن.

بلجيكا:

يف عام 2017، تعرتف الخطة الوطنية للصحة والتغذية 

البلجيكية بأن املحليات منخفضة السعرات الحرارية/

الخالية من السعرات الحرارية تُعد خيارًا لتقليل 

السعرات الحرارية وتويص باختيار املرشوبات املحالة 

بسعرات حرارية منخفضة/من دون سعرات حرارية بدالً 

من املرشوبات املحالة بالسكر كمصدر بديل للرتطيب، 

مع اعتبار املاء وسيلة الرتطيب املفضلة )وفًقا للخطة 

الوطنية للصحة والتغذية، عام 2017(.

إسبانيا:

يف إسبانيا، اعتمدت وزارة الصحة املبادئ التوجيهية 

الغذائية واألدلة الغذائية التي وضعتها الرابطات الوطنية 

واإلقليمية املعنية بالتغذية. يف املبادئ التوجيهية 

الغذائية األخرية لسكان إسبانيا التي أصدرتها الجمعية 

اإلسبانية للتغذية املجتمعية، يتم اقرتاح أن تكون 

املرشوبات املحالة بسعرات حرارية منخفضة/من دون 

سعرات حرارية حالً يتيح لألشخاص تناول كميات أقل 

من السكر مع االستمتاع مبذاق حلو من دون زيادة 

السعرات الحرارية )وفًقا ملا ذكرته الجمعية اإلسبانية 

للتغذية املجتمعية )SENC( عام 2016(.



عندما يتعلق األمر بالتغذية، فإن االهتامم بجودة النظام الغذايئ بوجه عام بدالً من الرتكيز عىل املكونات الفردية أو 

ا واحًدا ميثل النهج الصحيح. باإلضافة إىل ذلك، ينبغي أيًضا أن تراعي إسرتاتيجيات التدخل  األطعمة التي تتضمن مكّونً

ا اختصاصيو  الغذايئ التي تهدف إىل تحسني جودة النظام الغذايئ استجابة الحواس لالستمتاع بالطعام. يؤكد دامئً

التغذية وخرباء التغذية عىل أهمية االستمتاع بالطعام الذي نتناوله مع السعي إىل اتباع نظام غذايئ أكرث صحة يف 

الوقت نفسه؛ ولكن يف بعض األحيان قد يتعارض ذلك مع تقليل تناول السكر. ويف هذا الصدد، ميكن أن تساعد 

املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية عىل استبدال بعض أنواع السكر مع االستمرار يف 

ا واحًدا، ينبغي  االستمتاع باملذاق الحلو يف النظام الغذايئ. ولكن كام هو الحال مع جميع األطعمة التي تتضمن مكونً

تناول املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية إىل جانب نظام غذايئ صحي شامل.

 كجزء من النمط الغذايئ الصحي الشامل، ميكن أن توفر املحليات 

منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية طريقة 

للمساعدة عىل تقليل مدخول الطاقة والسكر وميكن أن تكون 

وسيلة مفيدة لألشخاص الذين يعانون مشاكل تتعلق بالتحكم يف 

الوزن واألشخاص املصابني مبرض السكري.

وختاًما...
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املُسهمون

لقد قام الخرباء العلميون املشهورون املشاركون يف الفريق االستشاري العلمي املتخصص 

يف مجال املحليات واملدعوم بواسطة جمعية املحليات الدولية )ISA( مبراجعة محتوى هذا 

الكتيب واملساعدة يف تحريره واإلجابة عن األسئلة األكرث تداوالً املتعلقة باملحليات منخفضة 

السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية. يقدم الفريق املشورة العلمية املستقلة إىل 

جمعية املحليات الدولية بشأن العلوم املرتبطة باملحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية 

من السعرات الحرارية، ويتكون هذا الفريق من خرباء أكادمييني وباحثني يعملون يف مجاالت 

علوم األغذية والتغذية، وعلم السموم، وعلم األوبئة والصحة العامة، وعلم النفس التغذوي 

والسلوك الغذايئ، وأمراض السمنة والتمثيل الغذايئ.



الدكتورة فرانس بيليسل، مستشارة علم النفس التغذوي بفرنسا

بعد حصولها عىل درجة البكالوريوس )جامعة ماكجيل، مونرتيال( ودرجة 

املاجستري )جامعة كونكورديا، مونرتيال( يف علم النفس التجريبي، عملت 

فرانس بيليسل يف مؤسسة كوليج دو فرانس يف باريس يف مخترب جاك لو 

ماجنن. وحصلت عىل درجة الدكتوراه من جامعة باريس. خالل الفرتة من عام 

1982 وحتى عام 2010، ويف سياق املعاهد الوطنية للبحوث بفرنسا )املركز 

الوطني للبحث العلمي، املعهد الوطني للدراسات الزراعية(، قامت بإجراء 

بحوث أصلية يف مجال سلوكيات التغذية البرشية. تتناول اهتامماتها البحثية 

جميع أنواع العوامل املحددة لتناول األطعمة واملرشوبات للمستهلكني مبا يف 

ذلك العوامل النفسية والعوامل الحسية والعوامل املتعلقة بالتمثيل الغذايئ 

باإلضافة إىل التأثريات البيئية. وقد نرشت أكرث من 250 مقالة يف املجالت 

العلمية وساهمت بكتابة فصول يف العديد من الكتب. وتعمل اآلن مستشارة 

مستقلة يف املشاريع العلمية املتخصصة يف مجال الشهية لدى اإلنسان.

الدكتور جريهارد أيزنرباند، يعمل يف جامعة كايزرسالوترن بأملانيا )حاصل عىل 

لقب أستاذ فخري(

تخرج جريهارد أيزنرباند يف قسم الصيدلة والكيمياء الغذائية لدى جامعة 

فرايبورغ/بريسغاو يف عام 1967. لقد حصل عىل رسالة الدكتوراه يف الطب 

الوقايئ بتمويل من فريق أبحاث مؤسسة البحوث األملانية، معهد ماكس 

بالنك لعلم األحياء املناعي بفرايبورغ يف عام 1971. خالل الفرتة من عام 1972 

وحتى عام 1981، كان أحد كبار العلامء يف معهد السموم والعالج الكيميايئ، 

لدى املركز األملاين ألبحاث الرسطان يف مدينة هايدلربج بأملانيا. وأصبح جريهارد 

أيزنرباند أستاذًا متفرًغا )2009-1982( ورئيًسا لشعبة الكيمياء الغذائية 

والسموم لدى قسم الكيمياء بجامعة كايزرسالوترن وأحد كبار أساتذة البحث 

من عام 2009 وحتى تقاعده يف عام 2013.

 تتضمن اهتامماته البحثية األساسية ما ييل: علم السموم الجزيئي، وآليات 

السمية الوراثية واملواد املرسطنة، وتقييم املخاطر، والكيمياء الغذائية واآلثار 

الوظيفية للمكونات الغذائية واملؤرشات الحيوية، وآليات عمل عوامل 

التسمم الجيني، والعالج الكيميايئ التجريبي واألبحاث املتعلقة باألدوية 

املضادة للرسطان.

الدكتور مارك فانتينو، يعمل لدى جامعة بورغندي بفرنسا )حاصل عىل لقب 

أستاذ فخري(

ا )MD( وحاصل عىل دكتوراه يف العلوم البيولوجية.  يُعد مارك فانتينو طبيبً

ُعنيِّ أستاذًا متفرًغا للطب يف كلية الطب / مستشفى جامعة ديجون بفرنسا 

)1982(، وكان رئيًسا لقسم علم وظائف األعضاء البرشية والتغذية من عام 

1987 وحتى عام 2013. ويف الوقت نفسه، كان مديرًا للمدرسة املخصصة 

ملنح شهادات الدكتوراه يف علوم الحياة لدى جامعة بورغندي وجامعة فرانش 

كومتي )من عام 1993 إىل عام 2001(، وكان خبريًا لدى الوكالة الوطنية 

الفرنسية لسالمة األغذية )2006-1996( وكان أيًضا رئيس اللجنة الحائزة عىل 

شعار الربنامج الوطني للتغذية والصحة )2004-2011(.

ا لدى جامعة بورغندي منذ عام 2013، شارك يف تأسيس  وبصفته أستاذًا فخريً

منظمة األبحاث الرسيرية  ®CREABio Rhône-Alpes املُعتمدة من قبل 

الجهات الصحية إلجراء الدراسات البرشية وأصبح مديرًا لها اآلن. يف هذا 

املركز، يتم إجراء األبحاث األساسية والتطبيقية يف مجال العمليات الحسية 

وعمليات التمثيل الغذايئ التي تنظم السلوك الغذايئ وكتلة الدهون لدى 

اإلنسان. وللقيام بهذه األعامل، تم وضع نُهج ومناذج سلوكية أو فسيولوجية 

عصبية أو دوائية مختلفة.

الفريق االستشاري العلمي املتخصص يف مجال املحليات واملدعوم بواسطة جمعية املحليات الدولية )ISA(، عام 2018:



أليسون جاالجر، أستاذة الصحة العامة والتغذية بجامعة أولسرت بأيرلندا 

الشاملية يف اململكة املتحدة

 تشغل أليسون جاالجر منصب أستاذة الصحة العامة والتغذية بجامعة 

أولسرت، حيث تساهم يف األبحاث التي تُجرى يف مركز االبتكار الغذايئ للصحة 

والغذاء)NICHE(. والهتامماتها البحثية صدى يف مجال السمنة وتتضمن 

املحليات منخفضة الطاقة/غري الغذائية وتأثريها املحتمل عىل الصحة، 

وتطوير عوامل الخطر املتعلقة باألمراض، والتغيريات التي تطرأ عىل منط 

الحياة يف املراحل األساسية عرب دورة الحياة لتعزيز النشاط البدين والصحة 

عىل وجه الخصوص. وبصفتها أخصائية التغذية املُسّجلة )الصحة العامة(، 

كانت أول زميلة يف منظمة الغذاء )FAfN( يف جزيرة أيرلندا. وبصفتها 

ا يف رئاسة اللجنة العلمية ملؤمتر  عضًوا فعاالً يف جمعية التغذية، تشارك حاليً

التغذية األورويب القادم الذي ينظمه اتحاد جمعيات التغذية األوروبية 

)www.fens2019.org(. وتُعد من املدافعني املتحمسني ملنصة القيادة 

األوروبية للتغذية )ENLP(، وشاركت يف ندوة ملنصة القيادة األوروبية 

للتغذية يف عام 1997، وتشارك يف برنامج القيادة الدولية هذا منذ ذلك الحني، 

وأصبحت اآلن رئيس/مدير مجلس إدارة منصة القيادة األوروبية للتغذية 

.)www.enlp.eu.com(

الدكتور كارلو ال فيكيا، أستاذ اإلحصاء الطبي وعلم األوبئة بجامعة ميالنو 

يف إيطاليا

 حصل الدكتور كارلو ال فيكيا عىل شهادة الطب من جامعة ميالنو ودرجة 

ا منصب  املاجستري يف الطب )علم األوبئة( من جامعة أكسفورد. ويشغل حاليً

أستاذ اإلحصاء الطبي وعلم األوبئة يف كلية الطب بجامعة ميالنو. ويعمل 

الدكتور ال فيكيا محررًا للعديد من املجالت الرسيرية واملجالت املتخصصة يف 

علم األوبئة. ويُعد من أكرث علامء األوبئة شهرة وإنتاجية يف هذا املجال حيث 

نرش أكرث من 2050 مقالة علمية يف األدب، ومن أكرث الباحثني األطباء املوثوقني 

يف العامل، وفًقا للموقع HighlyCited.com ملعهد املعلومات العلمية، ويُعد 

أيًضا املطور والنارش ملؤرش االقتباس العلمي )2003 ،2017، قيمة مؤرش إتش 

تبلغ 155، قيمة مؤرش إتش لعدد املقاالت التي تم االستشهاد بها 10 مرات 

ا الدكتور  عىل األقل 1577، اإليطايل الثاين يف الطب الرسيري(. ويشغل حاليً

ال فيكيا منصب أستاذ الطب املساعد يف مركز فاندربيلت الطبي ومركز 

فاندربيلت إنجرام لعالج الرسطان )18-2002(.

ويندي راسل، أستاذة التغذية الجزيئية ومديرة صحة األمعاء بجامعة 

أبردين، معهد رويت، يف أسكتلندا باململكة املتحدة

تُعد ويندي راسل كيميائية متخصصة يف التغذية الجزيئية التي تهتم 

بالتفاعل املعقد بني النظام الغذايئ والصحة. تهدف أبحاثها إىل تحديد تأثري 

نظامنا الغذايئ يف العديد من الفئات السكانية ومن خالل التدخل الغذايئ 

لفهم دور الغذاء يف الوقاية من االضطرابات مثل أمراض القلب واألوعية 

الدموية ومرض السكري من النوع 2 والرسطان. تحظى ويندي بتمويل 

من الحكومة األسكتلندية لدراسة إمكانات املحاصيل الجديدة، وال سيام يف 

توفري الربوتني للمستقبل واالستفادة من األنواع النباتية غري املستغلة بشكل 

كاٍف لتحسني التغذية والتنوع البيولوجي الزراعي. باإلضافة إىل البحث عن 

فرص جديدة لصناعة األطعمة واملرشوبات يف اململكة املتحدة، يتيح متويل 

التحديات عىل الصعيد العاملي ترجمة هذا العمل لصالح صغار املزارعني يف 

الريف والتعاونيني يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى. وتشغل ويندي منصب 

مساعد رئيس تحرير مجلة Microbiome وترأس مجموعة خرباء املعهد 

الدويل لعلوم الحياة املتخصصة يف "اإلدارة الغذائية لسكر الدم بعد األكل" 

باإلضافة إىل "فعالية التدخل لدى املصابني مبتالزمة التمثيل الغذايئ".
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 نبذة عن رابطة املحليات الدولية

تُعد رابطة املحليات الدولية )ISA( منظمة دولية غري ربحية وذات أهداف علمية متثل املّوردين واملستخدمني للمحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من 

بل املفوضية األوروبية والهيئات الرقابية الوطنية والدولية  ا ُمعرتف بها من ِق السعرات الحرارية. إن رابطة املحليات الدولية التي تم تأسيسها منذ أكرث من 35 عاًم

ومنظمة الصحة العاملية، كام أنها تتميز بصفة مراقب غري حكومي لدى هيئة الدستور الغذايئ التي تضع املعايري الغذائية الدولية.

 تهدف رابطة املحليات الدولية إىل إبالغ أحدث املعلومات الغذائية والعلمية فيام يتعلق بدور املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات 

الحرارية وفوائدها وكذلك األطعمة واملرشوبات التي تحتوي عليها والتوعية بها. وتُشّجع أيًضا رابطة املحليات الدولية عىل البحث يف الدور الذي ميكن أن تؤديه 

املحليات منخفضة السعرات الحرارية/الخالية من السعرات الحرارية لتحقيق نظام غذايئ متوازن وتعزيز فهمه.

سبتمرب 2018
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