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النف�س املطمئنة

العشرين  القرن  مطلع  في 
القطبي  املستكشف  أمضى 
ما  ستيفانسون  فيليامور 
ال  سنوات  خمس  مجموعه 
يتناول إال اللحوم، وهو ما يعني 
 80 نحو  يشمل  كان  طعامه  أن 
في  و20  الدهون  من  املئة  في 
وبعد  البروتينات،  من  املئة 
األمر  مضي عشرين عاما فعل 
نفسه في إطار تجربة أجرتها 
نيويورك  في  بلفيو  مستشفى 

ملدة عام سنة 1928.

وأراد ستيفانسون أن يثبت خطأ االعتقاد بعدم 
لكن  وحده،  اللحم  على  الحياة  على  البشر  قدرة 
األولى  املرة  في  سواء  مرض  ما  سرعان  لألسف 
أو الثانية حني اعتمد على أكل اللحم الخالي من 

الدهون، ولحق به ما يعرف بتسمم البروتني.
من  يتناوله  ما  مستوى  ض 

ّ
خف إن  ما  لكن 

في  صحته  وبدأت  إال  الدهن  مقابل  البروتني 
ومعاودته  نيويورك  إلى  عودته  وبعد  بل  التحسن، 
من  تحويه  بما  املعتادة  األمريكية  األطعمة  تناول 
مستويات طبيعية من البروتينات وجد أن صحته 
البروتني بشكل مكثف  إلى تناول  قد تردت، فعاد 
واإلقالل من الكربوهيدرات، واإلكثار من الدهون 

حتى وافته املنية عن عمر 83 عاما.
القليلة  الحاالت  من  هذه  تجاربه  وكانت   >
من  ُجلها  أطعمة  تناول  أن  تظهر  التي  املسجلة 

البروتني قد يلحق أضرارا بالغة.
الواجب  القدر  يعرفون  ال  منا  كثيرون  ومازال 
واألخطار  هيئة،  أي  وعلى  البروتينات  من  تناوله 
منها،  القليل  أو  الكثير  تناول  من  تطرأ  قد  التي 
املضافات  مبيعات  في  الكبيرة  الزيادة  رغم 

البروتينية.
مدار  على  البدانة  معدالت  تضاعف  ورغم 
العقدين املاضيني، إال أننا أصبحنا أكثر وعيا بما 
الكثيرون  أعرض  األخيرة،  السنوات  وفي  نأكله. 
عن تناول الخبز األبيض مستعيضني عنه بالخبز 
البني واملصنوع من نتاج القمح الكامل فضال عن 
وأصبح  الدسم،  منزوع  الحليب  ملنتجات  اللجوء 
يتناول  فالبعض  البروتني؛  على  صحيا  التركيز 
فضال  البروتني«،  و«حلوى  البروتني«  »كرات 
صحن  في  البروتني  إليها  مضاف  منتجات  عن 

اإلفطار أو في الحساء.
وقدرت قيمة سوق ما يعرف باملواد البروتينية 
عام  دوالر  مليار   12,4 بنحو  عامليا  املضافة 
2016، ما يؤكد قبولنا بفكرة أن اإلكثار من تناول 
البروتني أمر مطلوب. لكن بعض الخبراء يقولون 
أسعارها  على  البروتني،  عالية  األطعمة  إن  اآلن 

املرتفعة، ال تجدي نفعا.
وتعويض  الجسم  لنمو  أساسي  والبروتني   >
مثل  البروتني  عالية  فاألطعمة  التالفة،  األنسجة 
واألسماك  والبيض  واللحوم  الحليب  منتجات 
أحماض  إلى  املعدة  في  تمثيلها  يتم  والبقوليات 
الكبد  يقوم  ثم  الدقيقة،  األمعاء  تمتصها  أمينية 
بانتقاء األحماض األمينية حسب حاجة الجسم، 

والباقي يخرج في البول.
نشاطا  يزاولون  ممن  البالغني  بتناول  وينصح 
لكل  يوميا  البروتني  من  جراما   0,75 نحو  عاديا 
بـ55  تقديره  يمكن  ما  وزنهم،  من  كيلوجرام 
نحو  أي   - املتوسط  في  للمرأة  و45  للرجل  جراما 
ملء كفني من اللحم أو السمك أو منتجات الصويا 

أو املكسرات والبقول.
الشعر  سقوط  إلى  البروتني  نقص  يؤدي  وقد 
بخسارة  املرضي  الوزن  وفقد  البشرة  وتشقق 
العضالت، وهي أعراض نادرة الحدوث وعادة ال 

تلحق إال باملصابني باضطرابات األكل.
بتناول  مرتبط  العضالت  نمو  أن  يعلم  وأغلبنا 
من  فالتمارين  الصحيح؛  األمر  وهو  البروتني، 
العضالت  في  البروتني  تفتت  األثقال  رفع  قبيل 
من  نوع  ويلعب  منه،  باملزيد  بإمدادها  تنمو  التي 

البروتني يطلق عليه اسم الليوسني دورا حيويا في 
ثم  ومن  الجسم  داخل  البروتني  ن  تكوُّ عملية  بدء 

بناء الجسم.
وبعض الخبراء يقولون إن عدم تناول البروتني 
بحيث  العضالت  لفقد  يؤدي  قد  التمرين  بعد 
يكون الهالك من أنسجتها أكثر مما يتم تعويضه، 
البروتني  ملضافات  املنتجة  الشركات  وتنصح 
املران  عقب  البروتينية  املشروبات  بتناول 
العضالت،  من  الفاقد  تعويض  في  للمساعدة 
على  عادة  املنتجات  تلك  وتحتوي  نموها  وزيادة 
الليوسني في هيئة مصل اللنب من مشتقات الجنب.
ويتفق كثير من املستهلكني مع ذلك، فقد وجد 
تقرير لعام 2017 لهيئة »مينتل البحثية« أن 27 في 
املئة من البريطانيني يستخدمون منتجات تغذية 
واملشروبات  البروتني  حلوى  قبيل  من  رياضية 
املئة  في   39 إلى  النسبة  ترتفع  بينما  البروتينية، 
غير   - أسبوعيا  مرة  من  أكثر  يتمرنون  الذين  في 
أن أكثر من نصف مستخدمي تلك املنتجات )63 
في املئة( غير متيقنني مما إذا كان لتلك املنتجات 

أثر.
املضافات  فائدة  عن  األبحاث  تجمع  وال 
البروتينية في بناء العضالت على نتيجة واحدة، 
ُوِجد  دراسة،  لـ36   2014 عام  أجريت  فبمراجعة 
العضالت  لزيادة  تؤد  لم  البروتني  مضافات  أن 
تمارين  األولى من  القليلة  وقوتها خالل األسابيع 

األثقال لدى األفراد غير املدربني.
تساعد  أن  يمكن  التمرين  وزيادة  الوقت  ومع 
لم  البحث  ولكن  العضالت،  نمو  في  املضافات 

يثبت حدوث تغييرات على املدى الطويل.
أن   2012 عام  في  جريت 

ُ
أ دراسة  وأكدت 

جيسكا براون

هل يساعد تناول الربوتينات 
على إنقاص الوزن؟



39

العدد 145 مايو 2021

واستعادة  البدني  األداء  مستوى  »يرفع  البروتني 
لكن  التمرين«...  بعد  العضالت  وبناء  الطاقة 
بمصاحبة  البروتني  تناول  يتعني  الفائدة  لزيادة 

كربوهيدرات سريعة االمتصاص.
عقب  البروتني  فائدة  تأكدت  لو  حتى  لكن 
صاالت  ومرتادي  للرياضيني  بالنسبة  التمرين 
عبر  تناوله  بالضرورة  ذلك  معنى  فليس  األلعاب 
اإلضافات واملشروبات البروتينية، فأغلب الناس 
من  يوميا  به  يوصى  مما  أكثر  على  يحصلون 

الغذاء.
بجامعة  الرياضة  أستاذ  تيبتون  كيفني  ويقول 
يتناول  ألن  شخص  ألي  حاجة  »ال  سترلينج: 
سهلة  طريقة  كونها  فرغم  غذائية،  إضافات 
العادية  األطعمة  أن  إال  البروتني  على  للحصول 
تحوي ما تحويه تلك اإلضافات، فحلوى البروتني 
هي في نهاية املطاف حلوى مضاف إليها بروتني 

مكثف«.
ويضيف تيبتون أنه حتى العبو كمال األجسام 
يمكنهم بناء أجسامهم دون منتجات مصل اللنب 
البروتينية، ويقول: »يتم التركيز أكثر من الالزم 
مواصلة  على  منه  أكثر  إضافية  مواد  أخذ  على 
النتائج املرجوة  املران والتدرب أكثر، كما تعتمد 
التوتر  وتجنب  النوم،  قبيل  من  أخرى  أمور  على 

وااللتزام بالغذاء الصحي«.
أن  الرأي  في  تيبتون  الخبراء  أغلب  ويوافق 
بدال  الطبيعي  شكله  في  البروتني  تناول  األفضل 

من أخذه على شكل إضافات.
كالرياضيني  االستثناءات،  بعض  هناك  لكن 
من  املستهدف  القدر  تناول  يمكنهم  ال  الذين 
أستاذ  كلوز  جريمي  يعتقد  إذ  يوميا،  البروتني 
الفسيولوجيا البشرية بجامعة ليفربول جون مورز 
أن الغالبية »يحتاجون ألكثر من القدر املوصى به 
يوميا، وهناك من األدلة ما يعزز ذلك« وبالتالي 

ينصح بتناول بعض من مشروبات البروتني.
إضافي  بروتني  إلى  السن  كبار  يحتاج  كما 
تقدم  مع  العضلية  الكتلة  من  الفاقد  لتعويض 

العمر ناهيك عن أننا مع تقدم العمر نميل لتناول 
املالحة  املأكوالت  عن  املذاق  حلوة  املأكوالت 

وبالتالي يقل ما نتناوله من بروتينات.
وتتعاون إيما ستيفنسون أستاذة علم الرياضة 
لألغذية  شركات  مع  نيوكاسل  بجامعة  واملران 
خفيفة  مأكوالت  في  البروتني  من  املزيد  إلضافة 
»نحتاج  وتقول:  الكعك.  مثل  املسنون  عليها  يقبل 
تقدم  مع  عضالت  من  لدينا  ما  على  للحفاظ 

العمر إذ تقل حركتنا ونصاب بالضعف«.
لزيادة  يحتاجون  السن  كبار  أن  كلوز  ويضيف 
لكل  جرام   1,2 إلى  بروتني  من  يتناولونه  ما 

كيلوجرام من وزن الجسم.
أن  يمكن  الجسم  أن  لالطمئنان  يدعو  ومما 
البروتني دون أن يتضرر،  يتحمل قدرا كبيرا من 
»يكاد  للبروتني  األقصى  الحد  إن  تيبتون  ويقول 
يكون من املستحيل تجاوزه« ورغم أن بعض خبراء 
قد  بكثرة  البروتينات  تناول  إن  يقولون  التغذية 
على  تؤكد  أدلة  ال  »فإنه  وبالعظام،  بالكلى  يضر 
ذلك في األشخاص األصحاء، بخالف املعرضني 
اإلكثار  يضرهم  قد  ممن  أصال  الكلى  ألمراض 
من البروتينات، فاحتماالت الضرر متدنية جدا«.
فإن  النقي  البروتني  ضرر  عدم  رغم  لكن 
من   FODMAPs بـ  علميا  املعروفة  النشويات 
تدخل  التي  السلسلة،  قصيرة  الكربوهيدرات 
بكثرة في العديد من منتجات البروتني املضاف، 
والغازات  االنتفاخ  مثل  أعراض  في  تتسبب 

واضطراب املعدة.
محتوى  في  بالتدقيق  ستيفنسون  وتنصح 
ألنها  البروتني  وكرات  حلوى  قبيل  من  املنتجات 
وتحتوي  جدا،  السعرات  عالية  تكون  ما  »كثيرا 
على كثير من الكربوهيدرات في شكل سكريات، 
صحي  البروتني  عالي  هو  ما  كل  أن  تظن  فال 

بالضرورة«.
فقدان الوزن

طويل  وقت  منذ  البروتني  عن  املعروف 
أنظمة  انتشار  ثم  ومن  الوزن،  بفقد  ارتباطه 

املواد  قلة  على  تعتمد  الوزن  إلنقاص  غذائية 
كحمية  البروتينات  وزيادة  الكربوهيدراتية 
لوقت  بالشبع  للشعور  »أتكينز«،  وحمية  »باليو« 
الوزن  القدرة على فقد  أطول، فمن أسباب عدم 
أظهرت  وقد  طويال،  الجوع  أمام  الصمود  عدم 
تناول  أن  املغناطيسي  بالرنني  أجريت  دراسات 
البروتينات بكثرة في الفطور يساعد في الحد من 

الشعور بالجوع خالل اليوم.
بجامعة  الباحثة  جونستون  أليكس  وتقول 
قدرة  على  يكفي  ما  األدلة  من  هناك  إن  أبردين 

البروتني على اإلشباع.
الصباح  في  البروتينية  األطعمة  وتناول 
يساعد  الحليب  منتجات  أو  بالخبز  كالبقوليات 
على فقد الوزن أكثر من تناول منتجات البروتني 
املضاف التي قد تحوي الكثير من الكربوهيدرات. 
»على  الغذائية  باألنظمة  تنصح  ال  ذلك،  ومع 
عن  التخلي  أن  وجدت  إذ  أتكينز«  حمية  شاكلة 
)وقد  األمعاء  بصحة  يضر  كلية  الكربوهيدرات 
صحة  تلعبه  الذي  الدور  حديثة  أبحاث  أثبتت 

األمعاء في الصحة العامة(.
يركز  بأن  جونستون  توصي  ذلك،  من  وبدال 
طعامهم  في  الوزن  زيادة  من  يعانون  الذين 
من  ومتوسط  البروتني  من  أكبر  محتوى  على 
و40  بروتينا  املئة  في   30 بنسبة   - الكربوهيدرات 
 - دهونا  املئة  في  و30  كربوهيدرات،  املئة  في 
مقارنة بالنمط الغذائي العادي الذي ينصح بأن 
املئة  في  و55  بروتينا،  املئة  في   15 على  يحتوى 

كربوهيدرات، و35 في املئة دهونا.
إلنقاص  تؤدي  لن  وحدها  البروتني  زيادة  لكن 
قليلة  اللحوم  تكون  أن  الضروري  فمن  الوزن، 
الدهن كالدجاج واألسماك، فقد أظهرت دراسات 
الحيوانية  البروتينات  تناول كميات كبيرة من  أن 
يرتبط بزيادة الوزن وأن اللحوم الحمراء تحديدا 
بالسرطان  اإلصابة  مخاطر  بارتفاع  ترتبط 

وأمراض القلب.
مثل  للحم  بديلة  صحية  بروتينات  وهناك 
مشتق  النباتي  البروتني  من  نوع  وهو  امليكوبروتني 
عن  فضال  باأللياف  غنية  وهي  فطريات  من 
دراسة  على  حاليا  الباحثون  ويعكف  البروتني. 
بطريقة  واأللياف  البروتني  بني  الجمع  كيفية 
تساعد على الشبع واستقرار مستويات األنسولني 
الثاني.  النوع  السكري من  لداء  الجسم تجنبا  في 
وقام فريق بحثي بمقارنة أغذية من امليكوبروتني 
فيمن  األنسولني  مستويات  أن  ووجد  بالدجاج 
بنفس  السكر  في  تحكمت  امليكوبروتني  تناولوا 
لنفس  البنكرياس  إلفراز  الحاجة  دون  الدرجة 

القدر من األنسولني.
من  الكثير  تناول  من  خوف  فال  وهكذا، 
وراء  االنسياق  من  الخوف  ربما  بل  البروتينات 
من  لنا  تقدم  التي  الباهظة  البروتني  منتجات 

البروتينات أكثر مما نحتاج.
وتقول جونستون إن بعض املنتجات التي توصف 
بكونها عالية البروتني ليست كذلك ولكنها غالية 
البروتني  من  نحتاج  مما  أكثر  واستهالك  الثمن، 

يعد إهدارا للمال.


