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 اخلالصة
 باملنطقة الشرقية باململكة العربية السعودية وآثارها الغذائية        احلرارية الدراسة لتقييم مدى استهالك األغذية املنخفضة السعرات         أجريت      

 امللـك فيـصل واملـستهلكني       جامعةى عينات لفئات طالب وطالبات       جزأين يف اجلزء األول أجريت دراسة مسحية عل        الدراسةومشلت  
 عن مدى استهالكهم لألغذية منخفضة السعرات احلرارية واألساس يف تناوهلـا            الشرقيةالعاديني واملرضى املراجعني للمستشفيات باملنطقة      

 إمهال تناول وجبة اإلفطار وعدم االنتظام يف تناول         مثل تناوهلا وقد أشارت النتائج إىل انتشار بعض العادات الغذائية غري السليمة             وأسباب
 يف الفئـات    احلرارية بني الوجبات الرئيسية وارتفاع نسبة املستهلكني لألغذية املنخفضة السعرات           أطعمةالوجبات يف وقت حمدد وتناول      

دروسة تستهلك تلك األغذية تلقائيـاً بينمـا         من العينة امل   نسبةاملدروسة وكانت النساء أكثر استهالكاً هلا من الرجال كما كانت أعلى            
 أو احملافظـة علـى      الزائد من خالل برنامج غذائي كما كان أهم أسباب استهالكها هي إلنقاص الوزن              يستهلكواتنخفض نسبة اللذين    

ي منتجات األلبان قليلـة    الدم و كانت أكثر تلك األغذية استهالكاً ه        وضغطالوزن احلايل أو الوقاية من أمراض السكري وأمراض القلب          
 يف حتلية الشاي والقهـوة،      املستخدمة واملشروبات الغازية دايت واملرىب واآليس كرمي منخفضة السعرات وبدائل السكر            الدسمأو مرتوعة   

راض واليت   من استهالك تلك األغذية أما األقلية فقد أكدت شعورها ببعض األع           جانبيةكما أكدت غالبية العينة عدم شعورها بأي أعراض         
 اآلثار الغذائية واجلانبيـة لتنـاول بـدائل         بتقييمأما اجلزء الثاين من الدراسة فقد عىن        .  أمهها املغص واإلسهال وختلف طعم يف الفم       كان

  مت تغذية  حيث األغذية املنخفضة السعرات احلرارية من خالل جتارب تغذية على فئران التجارب             صناعةالسكريات والدهون املستخدمة يف     
 دكستروز وهو من املواد اليت البويل    إليها عالئق مضاف على(Adult rats) الفئران البالغة و (young rats)الفئران بعد الفطام 

 للعالئـق   خمتلفـة  وهو من أكثر بدائل السكر استخداما وقد أضيفت هذه املواد بتركيـزات              واألسبارتامتستخدم كبديل للسكر والدهن     
 يف الوزن كما فحص الكبد والكلى واملخ هستولوجياً لتوضيح اآلثار           الزيادةباملقارنة بالعليقة الضابطة ومت حتليل الدم للفئران وتقدير معدل          

باملقارنـة   التغذية على تلك اإلضافات عند  )P ≤ 0.05(    نتائج الدراسة إىل اخنفاض اجللوكوز يف دم الفئران معنوياً          وأشارتاجلانبية  
 P ≤ 0.05(  باملقارنة بالعليقة الضابطة التغذية الضابطة وكذلك حدوث اخنفاض معنوي يف معدل زيادة وزن الفئران خالل فترة      بالعليقة

 يف  )P ≤ 0.05(  سلبية على وظائف الكبد كما أدت إىل اخنفاض معنـوي            تأثريات مل حتدث أي     كما أكثر تأثرياً      األسبارتام وكان )
 تـأثريات  عالية الكثافة ومل تكن هلذه اإلضافات        الشحمية الثالثية يف دم الفئران البالغة وزيادة معنوية يف الربوتينات             اجللسريدات مستوى

كما أشارت الدراسة التشرحيية واهلـستولوجية إىل عـدم   .الكثافةمعنوية يف مستوى الكوليسترول الكلي أو الربوتينات الشحمية منخفضة     
كما مل تظهر أي تغـريات      . والتشوه على الكبد أو الكلى أو املخ مثل األورام، االلتهابات، التليف، التضخم             طبيعيةض غري   ظهور أي أعرا  

  .التشرحييةغري طبيعية على أنسجة هذه األعضاء ومكوناا 
منخفضة السعرات احلرارية إال مـن   ةاألغذينتائج الدراسة ميكن التوصية بضرورة اإلملام بربامج التثقيف الغذائي وعدم تناول  ضوء وعلى

وحتري الدقة واحلقائق العلمية عن األغذية منخفضة السعرات احلرارية قبل اإلعـالن   التغذيةخالل برنامج غذائي بإشراف املتخصصني يف 
ة السعرات احلراريـة  صناعة األغذية منخفض يفيف وسائل اإلعالم وتوضيح كافة البيانات عن بدائل السكريات والدهون املستخدمة  عنها

يف  يـستخدم املسموح ا يوميا مع إمكانية تناول األغذية منخفضة السعرات احلرارية اليت  الكميةعلى البطاقات امللصقة على املنتج وذكر 
غذيـة  املزيد من األحباث عن اسـتهالك األ  ومواصلة (ADI)صناعتها كل من البويل دكستروز واألسبارتام باملعدل اليومي املسموح به

 السعوديةعلى مستوى مناطق اململكة العربية  احلراريةمنخفضة السعرات 


