
قبل بلوغهم الأربعة اأ�صهر

الطعام ال�صلب للر�صع يزيد من خماطر 

ال�صمنة

من  يزيد  قد  مبكرة  �صن  للر�صع يف  اإطعام  البدء يف  اأن  من  اأمريكية  درا�صة  حذرت 

خماطر اإ�صابتهم بال�صمنة قبيل بلوغ مرحلة ما قبل املدر�صة.

وتو�صي »الأكادميية الأمريكية لطب الأطفال« الأمهات اجلدد باإر�صاع اأطفالهن مدة ل تقل 

عن �صتة اأ�صهر على الأقل، واإدخال الأطعمة ال�صلبة اإىل غذائهم يف �صن ما بني 4 و6 

اأ�صهر.

اعة،  وترى الدرا�صة اجلديدة اأن تقدمي الأطعمة ال�صلبة للر�صع ممن يطعمون عرب الر�َصّ

اأ�صهر تزيد بينهم قابلية الإ�صابة بال�صمنة، وذلك ح�صب ما ذكر يف موقع  قبل بلوغ 4 

حمطة »�صي اإن اإن« الأمريكية اخلمي�س 10-02-2011. و�صملت الدرا�صة مقارنة اأوزان 847 

اأن وقت البدء يف تناول الطعام ال�صلب مل يوؤثر على  طفلً يف عمر 3 �صنوات، وظهر 

الأطفال الذين ر�صعوا من حليب ثدي الأم ملدة اأربعة اأ�صهر على الأقل.اأما بني الر�صع 

ممن تناولوا م�صحوق احلليب وتوقفوا عن الر�صاعة قبل ال�صهر الرابع، فقد اأدى تقدمي 

بالبدانة، وبواقع  اإ�صابتهم  زيادة خطر  اإىل  اأ�صهر  الأربعة  ال�صلب لهم قبل عمر  الطعام 

�صتة اأ�صعاف.وك�صفت درا�صة اأمريكية العام املا�صي اأن اإ�صابة الأطفال بال�صمنة قد متهد 

الطريق اإىل وفاة مبكرة كذلك، ووجدت الدرا�صة التي تابعت نحو 5000 اأمريكي من �صن 

الطفولة حتى منت�صف العمر اأن الذين كانوا بدناء اأثناء الطفولة تزايد بينهم خطر الوفاة 

اإىل اأكرث من ال�صعف قبيل بلوغ �صن الـ55.

التوت الأحمر والأزرق 

يقيان من �صغط الدم املرتفع 

 اأظهرت درا�صة حديثة اأن تناول ما يقرب من ملء فنجان من التوت الأحمر والأزرق كل 

الإ�صابة  اأحد عوامل  الذي ميثل  املرتفع،  الدم  ب�صغط  الإ�صابة  يقلل من خماطر  اأ�صبوع 

باأمرا�س القلب وال�صكتة، كما ك�صفت درا�صة حديثة. 

 وا�صتغرقت الدرا�صة 14 عاماً و�صملت 87،242 �صيدة ممن �صاركن يف الدرا�صة ال�صحية 

بالإ�صافة  الثانية للممر�صات،  ال�صحية  الدرا�صة  الأوىل للممر�صات، و46،672 �صيدة من 

اإىل 23،043 رجلً من درا�صة املتابعة لل�صحة للمحرتفني.

وا�صتنتجت باإ�صابة 29،018 �صيدة و5،629 رجلً ب�صغط الدم املرتفع يف فرتة املتابعة. 

وتبني اأن الرجال وال�صيدات الذين لديهم اأعلى ن�صبة من مادة الأنتو�صيانني التي ي�صتمل 

عليها التوت الأحمر والأزرق تقل لديهم خماطر الإ�صابة ب�صغط الدم املرتفع بن�صبة %8 

باملقارنة مع الأ�صخا�س الذين يتناولون اأقل كمية من التوت الغني بالأنتو�صيانني. 

 ويُعترب الأنتو�صيانني من املواد امل�صادة للأك�صدة والتي تعطي التوت لونه الأحمر والأزرق 

الفاقع، كما اأنها ت�صاعد على فتح �رشايني الدم مما ي�صمح مبرور مي�رش للدم، الأمر الذي 

يقلل من خماطر الإ�صابة ب�صغط الدم املرتفع. 

وقد ظهر تاأثري تناول هذه الفاكهة الربية ب�صكل اأكرب على الأ�صخا�س ممن ت�صل اأعمارهم 

اإىل 60 عاماً واأقل.

ويرجح الباحثون اأن ذلك يحدث ب�صبب التخريب املرتاكم بالأوعية الدموية عرب العقود 

الدم  ب�صغط  الإ�صابة  الدم وجتنب  وظائف �رشايني  تقوية  املادة على  تفوق فدرة هذه 

املرتفع عند كبار ال�صن. 

بالإ�صافة لذلك، فاإن علقة التوت ل ترتبط فقط بالأ�صخا�س الأ�صحاء الذين يحر�صون 

على تناول اأطعمة �صحية، فقد تو�صل الباحثون لتلك النتائج مع اأخذ العوامل الأخرى 

اجل�صم  وكتلة  املر�س  مع  الأ�رشة  تاريخ  مثل  العتبار  املرتفع يف  الدم  ب�صغط  املتعلقة 

وممار�صة الن�صاط البدين وعوامل التغذية الأخرى.
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