
 

 ُمثَبت علمًيا: المكسرات ال تسبب زيادة الوزن

  --/ PRNewswire/2013سبتمبر  20غرناطة، أسبانيا، 

يقلل تناول المكسرات يوميًا من خطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية ويحد من الوفيات المرتبطة  •
 %28بها بنسبة 

تعلقة بتناول المكسرات وارتباطه بالصحة، ال سيما في أصدر علماء بارزون أحدث نتائج التجارب واسعة النطاق الم
، وأمراض القلب واألوعية الدموية. تشير أحدث الدراسات العلمية  عضلة القلب، والسكتة الدماغية مرض احتشاء 

إلى مزايا تناول المكسرات بشكل منتظم، ليس فقط فيما يتعلق بصحة القلب واألوعية الدموية بل أيًضا من ناحية 
ئف الكلى، وداء السكري، والوظيفة المعرفية، وتصلب الشرايين، ومتالزمة التمثيل الغذائي، والمؤشرات الحيوية وظا

لاللتهابات، وما إلى ذلك. ومن األهمية بمكان التركيز على أن األدلة العلمية تشير إلى أن تناول المكسرات ليس 
  أهميتها كمصادر للعناصر الغذائية األساسية.  مرتبطًا بارتفاع خطورة زيادة الوزن، بل أنها تعزز من

 ، يرجى النقر على الرابط التالي:Multimedia News Releaseالستعراض بيان 

http://www.multivu.com/mnr/62432-scientifically-proven-nuts-are-not-fattening  

سبتمبر في مدينة غرناطة، نظّم المجلس  20إلى  15في إطار عمل المؤتمر الدولي للتغذية الذي انعقد في الفترة من 
) ندوة INC" (International Nut and Dried Fruit Councilالدولي للمكسرات والفواكه المجففة "

 ارك خمسة من أبرز الباحثين في العالم آخر المكتشفات."المكسرات في الصحة والمرض" حيث ش

على المدى الذي يقلل به تناول حفنة يومية من  PREDIMEDومن ضمن البيانات الهامة المقدمة، تركز دراسة 
غرام من اللوز) من اإلصابة بأمراض القلب  7.5غرام من البندق، و 7.5غرام من الجوز، و 15المكسرات (

 %.28(الموت من احتشاء عضلة القلب، والسكتة الدماغية، وأزمات القلب واألوعية الدموية) بنسبة  واألوعية الدموية

، إلى أن تناول الفستق بشكل منتظم له EPIRDEMأشارت الدكتورة مونيكا بولو، وهي باحثة رئيسية في مشروع 
راسة الفستق فيما يتعلق بنسبة الدهون به تأثير مباشر في الحد من اإلصابة بداء السكري من النوع الثاني. لقد تمت د

وعوامل الخطورة األخرى الخاصة باإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية، وذلك لتقييم أثره على أيض 
 الغلوكوز، ومقاومة اإلنسولين، وخطر اإلصابة بداء السكري من النوع الثاني.

ساسية لدراسة وبائية حول المكسرات وتأثيرها على األمراض قَدم األستاذ فرانك هو، من جامعة هارفارد، النتائج األ
مرات أسبوعيًا) بانخفاض خطر اإلصابة بأمراض  5(≥المزمنة، والتي توضح مدى ارتباط زيادة تناول المكسرات 

 %.30القلب واألوعية الدموية بنسبة 

المكسرات ليس مرتبطًا بارتفاع خطورة كما أعلنت ليندا تابسل، األستاذة بجامعة ولونغونغ في أستراليا، أن تناول 
 زيادة الوزن، وتوصي بتناولها كجزء من النظام الغذائي لتجنب اإلصابة بالسمنة واألمراض المزمنة.

وأخيًرا، أوضح الدكتور ساباتي، أستاذ الصحة العامة بجامعة لوما ليندا في كاليفورنيا، ورائد دراسات المزايا الصحية 
شير البيانات الوبائية إلى أن تضمين المكسرات في النظام الغذائي يمثل حداً أدنى من خطورة للمكسرات، قائالً: "ت

 زيادة الوزن وذلك بدعم الدراسات الكلينيكية."
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