
ةيحصلا دئاوفلا نع فشكلل ثاحبألا رمتست
كينيلونيل افلأ ضمحل

افلأ ضمحل ةيحصلا دئاوفلا رمتست

بلقلا ضارمأ يف كينيلونيل

يف كاردإلاو ةيومدلا ةيعوألاو

.رمتسملا ثحبلا عم ةدايزلا
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افلأ ضمحل ةديرفلا ةيحصلا دئاوفلا

رظنلا فرصبو لصفنم لكشب كينيلونيل

عساو قاطن ىلع ةفورعملا تامسلا نع

ىلإ رظنلاب .ةيرحبلا رداصملا نم

ةيحصلا دئاوفلا ىلع ةلدألا

كانه ،ةيتابنلا ةيئاذغلا ةمظنألل

ضمح رودل لضفأ مهفب ريبك مامتها

3 اغيموأ ضمح وهو ،كينيلونيل افلأ

ضارمأ يف ،تابنلا نم قتشملا ينهدلا

افلأ ضمح كالهتسال ديازتملا يملعلا ليلدلا دمتعي .كاردإلاو يئاذغلا ليثمتلاو بلقلا

 .زوجلا لثم ةيسيئرلا ةيئاذغلا هرداصم ىلع ريبك دح ىلإ كينيلونيل

كينيلونيل افلأ ضمح كالهتسا نأ ،Advances in Nutrition يف ترشُن 12،ةديدج ةعجارم تدجو

ضافخناو %10 ةبسنب ةيومدلا ةيعوألاو بلقلا ضارمأب ةباصإلا رطخ ضافخناب اًطبترم ناك

.%20 ةبسنب ةافولل ةببسملا ةيجاتلا بلقلا ضارمأب ةباصإلا رطخ

، PhD ، RD ، FAHAنوترثيإ سيرك مإ ينيب ،ةريخألا ةعجارملل نييساسألا نيفلؤملا دحأ

FNLA ، FASN ، CLS ، ةعماج يف ةيذغتلا مولع مسق ،غوب نافيإ ةعماجب ةيذغتلا مولع ذاتسأ

بلقلل كينيلونيل افلأ ضمح دئاوفب انتفرعم تنسحت دق" هنأ ىلإ راشأ ،اينافلسنب ةيالو

للقي ،ةحاتملا تانايبلا ىلإ رظنلاب .يضاملا دقعلا لالخ ظوحلم لكشب ةيومدلا ةيعوألاو

،كلذ نم مهألا .ةيومدلا ةيعوألاو بلقلا ضارمأب ةباصإلا رطخ نم كينيلونيل افلأ ضمح

ضامحأ نوكلهتسي ال نيذلا دارفألل ةبسنلاب بلقلل كينيلونيل افلأ ضمحل ةيحص دئاوف كانه

نيذلا كئلوأل ةيفاضإ دئاوف ًاضيأ كانه نأ امك ،رحبلا نم ةقتشملا ةينهدلا 3 اغيموأ

."كينيلونيل افلأ ضمح نم ةيفاك تايمك عيمجلا كلهتسي نأب ىصوي ،ببسلا اذهل .اهنولوانتي

افلأ ضمح ماظن نأ رهظت ةبقارملل ةعضاخلا ةيئاوشعلا براجتلا نأ روشنملا فشكي

ضفخنم ينهدلا نيتوربلا لورتسيلوكو يلكلا لورتسيلوكلا للقي دق يئاذغلا كينيلونيل
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داضم ريثأت دوجو ةيئابولا تاساردلا ترهظأ امك .مدلا طغضو ةيثالثلا نوهدلاو ةفاثكلا

ةيئاعولا ةيبلقلا دئاوفلا ًةعمتجم لثمت يتلاو ؛كينيلونيل افلأ ضمحـل تاباهتلالل

ضرمب ةباصإلا رطاخم نم دحلا وحن هجوت دوجوب يفصو ليلحت دافأ .كينيلونيل افلأ ضمحـل

.ةيويحلا تامالعلاو ةيئاذغلا تايمحلا نم لك يف كينيلونيل افلأ ضمح مادختساب يركسلا

ةيثحب ةقرو تصلخ دقف ،بسانملا تقولا يف ءاج هنأ كلذ نم مهألاو مامتهالل ريثملا نمو

هدئاوفو ةيئاذغلا هرداصمو 3 اغيموأب قلعتي اميف ةفرعملا يف اًصقن كانه نأ ىلإ ةثيدح

ةمجانلا تايفولا نم %54 نأ ىلإ تاريدقتلا ريشت 3.ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيحصلا

ةيعوألاو بلقلا ضارمأ ىلإ عجرت طسوتملا قرش ميلقإ يف ةيدعملا ريغ ضارمألا نع

يلامجإ نم) ةيومدلا ةيعوألاو بلقلا ضارمأب ةباصإلا يف تايفولا تمهاس دقل.ةيومدلا

لاموصلا يف %13 ىلإ نامُع يف %49 نم حوارتت (تايفولا

كينيلونيل افلأ ضمحب ًاينغ ًاردصم زوجلا ربتعي

اغيموأ كينيلونيل افلأ ضمح نم ةمهم ةيمك ىلع يوتحي يذلا ديحولا تارسكملا عون وه زوجلا

امب ،يئاذغلا ماظنلا يف 3 اغيموأ نم ةيسيئر لاكشأ ةثالث كانه .(مج 30 / مج 2.7) يتابنلا 3

نم ناعون امهو ،(كيوناسكيهاسوكودلا ضمح) DHA و (كيوناتنباسوكيا ضمح) EPA كلذ يف

لكشلا .بلاحطلاو كامسألا لثم ةيرحبلا رداصملا يف ةداع دجوت يتلا ةينهدلا ضامحألا

زوجلا يف ةرثكب رفوتمو يساسأ يتابن ينهد ضمح وه 3 اغيموأ كينيلونيل افلأ ضمح نم ثلاثلا

.ايشلا روذبو ناتكلاو

يفرعملا روهدتلا ةهجاومل ةدعاو ةلدأ كينيلونيل افلأ ضمح رهظي

ةركبملا لحارملا يف لازي ال كاردإلا يف كينيلونيل افلأ ضمح رود نإف ،ثاحبألل اًقفو

 .يكاردإلا فعضلل يدصتلل ةدعاو ةلدأ رهظي هنكلو

اينروفيلاك يف زوجلا ةئيه نع ةماع ةذبن

تامييقتلا لالخ نم 1987 ماع تسسأت يتلاو اينروفيلاك يف زوجلا ةئيه ليومت مت دقل

لمعت اينروفيلاك ةيالول ةعبات ةلاكو ةباثمب ةئيهلا ربتعت نيعرازملل ةيمازلإلا

يف زوجلا  ةئيه كراشت اينروفيلاكب ةعارزلاو ةيذغألا ةرادإ ريتركس عم قافتالاب

نم ديزمل .ريدصتلا قاوسأ ريوطت ةطشنأو ةيحصلا ثوحبلا يف يسيئر لكشب اينروفيلاك

ةرايزب مق ،تافصولا راكفأو ةيحصلا ثاحبألاو ةعانصلا لوح تامولعملا
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abstract/doi/10.1093/advances/nmac016/6529227?redirectedFrom=fulltext

2 https://www.eurekalert.org/news-releases/947289
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