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 مذيبات وحارقات الدهون

 الطماطم .. تفاح الفقراء

 يوسف عبدالعزيز الحسانين أ.د. 

 استاذ ورئيس قسم التغذية وعلوم االطعمة
 مصر –شبين الكوم  -العميد السابق لكلية االقتصاد المنزلي جامعة المنوفية

 
خاصة من  مذيبات/حارقات الدىون ..مصطلح شاع تداولو بُت الكثَتين يف االونة االخَتة،

يعملون يف رلال السمنة أو من يعانون منها، يفهمو الكثَتون من العامة ورمبا ادلتخصصون 
بطرق خاطئة، إقتصر ادلفهوم على تلك ادلواد الكيميائية او الطبيعيةاحيانا اليت حترق الدىون 

يف الزائدة باجلسم وبتايل ينقص الوزن وكان اكثرىا شيوعا خل التفاح، والواقع ان التعر 
الصحيح دلذيبات/حارقات الدىون الطبيبعة ميكن يف تلك ادلكونات الغذائية اخلاصة اليت 

 تتوافر ذلا صفات خاصة تشتمل :
من  Detoxification عن طريق ازالة السموم   Liver activationأوال: تنشيط الكبد 

يتيح الفرصة داخل خالياه او تقليل نسبة تواجدىا ليصبح الكبد اكثر نشاط وحيوية، شلا 
خلاليا الكبد النشطة حلرق ادلزيد من الدىون الغذائية للحصول على الطاقة بل وإزالة ادلزيد 
من السموم اليت حتتويها تلك الدىون )جيب ان يكون معلوما للجميع أن اغلب ادلركبات 
السامة اليت تصيب اجلسم كالسموم ومسببات السرطان والطفرات الوراثية وتشوه االجنة 

َتىا تذوب اصال يف الدىون الغذائية او مبعٌت اخر تدخل اجلسم مع الدىون(، شلا يقلل وغ
من فرص ختزينها سواء بداخل الكبد او خارجو او يف مناطق سلتلفة من اجلسم كاالفخاذ 

 واالرداف بل ودتتد اىل قزحية العُت وغَتىا.
تعد من اغٌت ادلواد وتلعب مكونات الطماطم دورا ىاما وبارزا يف تنشيط الكبد حيث 

واليت دتثل الصبغة احلمراء الطبيعة اليت تتكون يف ذتار  Lycopeneالغذائية مبادة الليكوبُت 
)مشاهبات لفيتامُت أ(   Carotenoidالطاطم الناضجة، وىي عبارة عن كاروتينويد 

يزه يتواجد يف سيتوبالزم خاليا الثمار مصاحبة لًتاكيب الغشاء اخللوي ويزداد درجة ترك
 1.00بزيادة درجة نضج الثمار، اذ يبلغ تركيز الليكوبُت يف ذتار الطماطم اخلضراء حوايل 
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ملليجرام لكل مائة جرام ويف ذتار تامة النضج يصل الًتكيز يف الثمار نصف الناضجة 
ملليجرام  6.74ملليجرام لكل مائة جرام ويف الثمار تامة النضج يصل الًتكيز اىل  1.73

م. ويعد الليكوبُت من اقوى مضادات االكسدة الطبيعية اليت تقوم بدور فعال لكل مائة جرا
يف زيادة درجة نشاط االنزميات ادلضادة لالكسدة واليت تؤدي اىل خفض مستويات اجلذور 
احلرة النشطة مثل فوق اكسيد اذليدروجُت والنيًتوجُت واليت تكون سببا يف تدمَت عضيات 

واليت ترتبط خبفض احتمالية االصابة بالعديد من االمراض اخلاليا واغشيتها يف اجلسم 
ادلزمنة. وقد اثبتت الدراسات العديدة ان تناول اليكوبُت) الطماطم( بكميات زلسوسة قد 
ادى اىل انتاج ادلركبات ادلسؤلة عن احداث ترميم للحامض الننوي الديأوكسي ريبوز شلا يقلل 

مية الوراثية، اضافة اىل دوره الفعال يف زيادة من احتمالية حدوث الطفرات اجلينية والس
 امتصاص وتركيز فيتامينات جـ، ىــ .

 

 
كما اكدت العديد من الدراسات غٌت الطماطم بصبغات االنثوسيانيدينات 

Anthocyanidins   واليت عرف عنها مفعوذلا الثوي جدا كمضادات لالكسدة، حيث
ورا كبَتا وىاما يف محاية خاليا الكبد وادلخ تتفوق على فيتامُت ىـ خبمسُت ضعف، وتلعب د

وغَتىا من االثار ادلدمرة للجذور احلرة والسموم وادللوثات يف كل من االجزاء ادلائية والدىنية 
 يف اجلسم .
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جرام( وىو مضاد 011ملليجرام/ 10كما حتتوي الطماطم على نسية عالية من فيتامُت ج )
ائية يف اجلسم، كما حيمي مضادات االكسدة قوي جدا لالكسدة خاصة يف االجزاء ادل

االخرى مثل فيتامُت ىـ. كما ثبت بالدراسة ان إعطاء كميات كافية من فيتامُت جـ يؤدي 
اىل محاية خاليا ادلخ والنخاع الشوكي من التأثَتات ادلدمرة للجذور احلرة، كما يستخدم 

السامة وذلك من خالل دورة ايضا ضمن اليات اجلسم إلزالة مسية بعض ادلواد الكيميائية 
اذلام يف عملية االكسدة واالختزال، عالوة على الدور الرئيسي الذس يلعبو يف مناعة اجلسم 

وىي مادة طبيعية مضادة للفَتوسات   Interferonمن خالل زيادة انتاج االنًتفَتون 
ا ان ذلذا بو نشاط بعض اخلاليا الرئيسية جبهاز ادلناعة، كما ثبت اخَت نينتجها اجلسم وت

 الفيتامُت دورا مضادا للموت اخللوي ادلربمج ويوثر ايضا على بعض ادلواد ادلضادة للتكاثر .
 011ميكروجرام / 34إضافة اىل ماسبق فإن الطماطم حتتوي على تركيزات من فيتامُت أ )

جرام( وىو مضاد قوي جدا لالكسدة خاصة يف االجزاء ادلائية من اجلسم، وقد عرف عنو 
 ه الفعال يف إزالة السمية لبعض ادلواد الكيميائية ادلسرطنةتاثَت 
 

عن طريق زيادة معدل حرق الدىون   Cholesterol removalثانيا: إزالة الكوليسًتول 
احليوانية واليت تعد ادلصدر الوحيد للكوليستَتول والتخلص منها وكذلك اجراء موازنة بُت 

 High densityمرتفع الكثافة  صور الكوليستَتول احلميدة )الليبوبروتُت
lipoprotein, HDL   والذي يعترب مفيد صحيا حيث يلعب دورا كبَتا يف ختليق

 Low densityاذلرمونات اجلنسية وغَتىا ( واخلبيثة )الليبوبروتُت منخفض الكثافة 
lipoprotein, LDL  والليبوبروتُت ذو الكثافة شديدة االخنفاض ،very low 

density lipoprotein VLDL   واليت تًتسب على جدر االوعية الدموية الرئيسية
وتعمل على حتطيمها وتصلبها..اي تكون السبب الرئيسي حلدوث امراض القلب وتصلب 

 الشرايُت( .
ويف ىذا ادلنوال تلعب الطماطم دورا ىاما.. حيث اثبتت الدراسة الربيطانية اليت اجريت على 

كميات كبَتة من منتجات الطماطم لعدة اسابيع شخصا اصحاء وتناولوا خالذلا   10
 , VLDLوحدث نتيجة لذلك اخنفاض كبَت يف مستوى الكولسًتول اخلبيث يف الدم )

LDL  وكذلك زيادة يف قدرة جزيئات الكوليستَتول على مقاومة االكسدة والتحول اىل )
ت صور ضارة. كما فسرت الدراسات العديدة ان السبب يف ذلك يرجع اىل مضادا



 

 المجــلة العلمــــية للتربيــــة النوعيـــة والعـلوم التطبيقـــية
esThe Scientific Journal of Specific Education and Applied Scienc 

 

06 

 

االكسدة الطبيعية والقوية ادلوجودة بالطماطم ) الليكوبُت والفيتامينات( واليت تقي من 
 LDLاالصابة بأمراض القلب عن طريق إعاقة اكسدة الربوتُت الدىٍت ادلنخقض الكثافة 

وىو الكوليستَتول الضار وان الكوليستَتول الضار غَت ادلؤكسد ال يشكل خطورة على 
كنو بعد التأكسد يساعد على جتمع الصفائح الدموية وترسيبها على الصحة اىل حد ما، ول

 جدر الشرايُت ويؤدي اىل انسدادىا.
 

 
 

وكما ىو معلوم فإنو حيدث امتصاص لصبغة الطماطم) الليكوبُت( بصورة افضل داخل 
اجلسم عندما تتواجد الطماطم يف الصور ادلطبوخة واحملتوية على زيوت او دىون، ومبجرد أن 

صو اجلسم فإنو يظهر يف البالزاما بالتحديد يف مستحلب الدىون ادلعروف باسم  ميت
 HDLكما يظهر يف الليبوبروتُت ادلرتفع الكثافة   Chylomicronsكيلوميكرون 

، ولقد LDL ولكن يف النهاية تًتكز اعلى نسبو منو يف الليبوبروتُت منخفض الكثافة 
ملليجرام يوميا من الليكوبُت عن طريق  51اثبتت دراسات عديدة ان امداد اجلسم ب 

اشهر تؤدي اىل خفض مستوى الكوليستَتول من النوع  2الوجبات الغذائية ودلدة دتتد اىل 
 والضار بالصحة وذلك بنسبة مرتفعة . LDLادلنخفض الكثافة 

إضافة اىل ماسبق.. فإن الطماطم ومنتجاهتا) العصائر وادلعجون( تعد مصدرا غنيا بعنصر 
ومحض الفوليك،  5جرام طماطم طازجة( وفيتامُت ب011ملليجرام/ 217سيوم)البوتا

ولذلك يؤدي إدخاذلا يف الوجبات الغذائية اىل خفض ارتفاع ضغط الدم، وبتايل تقليل 
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سلاطر االصابة بأمراض القلب ويكفي االشارة اىل أن تناول كوب واحد من عصَت الطماطم 
 ميا من عنصر البوتاسيوم.% من القيمة ادلوصى بعا يو  00.3يغطي 

 
عن طريق اعطاء السعرات احلرارية اليت ترفع  Calories generator ثالثا: توليد احلرارة

من درجة حرارة اجلسم شلا يزيد من درجة نشاط العديد من النظم االنزميية اليت تلعب دورا  
الطماطم كبَتا يف ىضم حرق الدىون شلا يقلل من فرص ختزينها باجلسم .لقد عرف عن 

خاصة عند وضع بعض االطعمة احلارة مثل الفلفل احلار او الشطة اليها ويف صورىا 
ادلختلفة مثل السلطة او الصلصة او التقايل او الكاتشب فإن الكثَت من ادلركبات الفعالة 
لتلك ادلواد الغذائية بؤدي اىل رفع معدل نبضات القلب وارتفاع درجة حرارة اجلسم شلا يزيد 

وى االيض بشكل مؤقت وما يستتبع ذلك من حرق للدىون واخنفاض معدالت من مست
 ختزينها يف اجلسم .

 
عن طريق ضبط  Serum glucose balance رابعا: ضبط نسبة السكر يف الدم 

) نوعو وكميتو( شلا يقلل من فرص زيادة حتول الكميات الزائدة   الشهية حنو تناول الطعام
داخل اجلسم واليت تلعب دورا رئيسيا يف مقاومة فعل ىرمون من الغذاء اىل دىون ختزن ب

االنسولُت ادلسؤل عن حرق السكريات داخل اجلسم، ولعل ىذا يفسر العالقة الوطيدة بُت 
 السمنة واالصابة مبرض السكري .

 
ويف ىذا االجتاه تعد الطماطم مصدرا جيدا لعنصر الكروم حيث ان استهالك كوب واحد 

% من القيمة ادلوصى هبا يوميا من الكروم والذي  6.4يوفر حوايل  من عصَت الطماطم
يلعب دورا كبَتا يف مساعدة مرضى السكري على احلفاظ على مستويات السكر يف الدم 
حتت السيطرة. كما ان عصَت الطماطم يقدم ايضا مزايا خاصة دلرضى السكري من النوع 

خطر االصابة بأمراض القلب واالوعية   ادةمعرضون لزيثاين )الغَت وراثي( الذين يصبحون ال
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الدموية وذلك خبفض النشاط يف الصفائح الدموية لدى مرضي السكر شلا يسهم يف محايتهم 
من االصابة باجللطات  القاتلة. ويف ىذا االجتاه اثبتت دراسة اسًتالية نشرت يف رللة 

ي من النوع الثاين شخص مصابُت مبرض السكر  11اجلمعية الطبية االمريكية ودتت على 
مل من  141مل من عصَت الطماطم ورلموعة اخرى شلاثلة تناولت  141وقدمت ذلم 

عصَت ومهي بنكهة الطماطم وبعد انقضاء ثالث اسابيع من الدراسة وجد الباحثون ان 
معدل تراكم او ختثر او تكتل الصفائح الدموية قد اخنفض بشكل ملحوظ بُت تلك 

عصَت الطماطم احلقيقي بينما مل يالحظ اي اثر من ىذا القبيل االشخاص الذين تناولوا 
 بُت االشخاص الذين تناولوا العصَت الومهي للطماطم .

 
..وحىت نلتقي عزيزي القارئ ..انتهت ادلقالة .. ولكن مل ينتهي احلديث بعد عن الطماطم

 ة..لك مٍت خالص التحية وارق االمنياتميف مقاالت اخرى قاد
 


