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 ةعلى القلب والصحة العقلي   اإليجابيةالداكنة وتأثيراتها  الشوكول فوائد 

 : بكالوريوس في الصيدلةمودة البخيتيإعداد الصيدلنية 

 املراجعة والتدقيق العلمي: الدكتور الصيدلني رامز القضماني

ص
ّ
لخ

ُ
 امل

 ويعتقد ،لألمراض مصدر الشوكوال بأن البعض يعتقد

  ملغية بأنها آخرون
 
 أو الصحي الغذائي همنظام من تماما

 السكريات من عالية نسبة  على حتوي ت قد ألنها الرياض ي

 سبوال تتنا عالية حرارية سعرات ذات فتكون  الدهون  و

 ملا لألطفال مناسبة غير اآلخر البعضفيما يراها  .هممع

 على السلبية آثارها ذلك في بما صحتهم على أضرار من لها

 أّن  .ةبصورة خاص األسنان
 
 يتم السكر مرض ىنجد أيضا

 غنية الشوكوال من نظامهم الغذائي كونها إلغاء

 سابقة عديدة دراساتهناك  ،في املقابل .بالسكريات

 لتناول  مفيدة أخرى  جوانبالضوء على سلطت  وحالية

 الشوكوال ماهية إلى الدراسات بعض تشير .الشوكوال

 ،أسباب فوائدهاو  ،تناوله ُيفضل نوع وأي ومحتواها

 النسبة وبيان ،واملرض ى لألصحاء استخدامها وإمكانية

 رائعةصحية الال وآثارها ،اليومي الستهالكها املسموحة

 ارتفاعو   Diabetesكالسكري  ؛املزمنة األمراض بعض على

 .عملها آلية وبيان ،Hypertension الشرياني الدم ضغط

ام إمكانية استخد ن أوضحت دراسات أخرى في حي

 كالزهايمر أخرى  أمراضمن  قايةالشوكوال للو 

Alzheimer  الخرفو Dementia .النظر باإلمكان أصبح 

عند  مفيدصحي  جانب لها بأن باطمئنان الشوكوال إلى

 .املرجوة تناولها باعتدال للحصول على الفوائد 

 

 مةمقّد 

منذ و  ،جاءت الشوكوال إلى أوروبا في القرن السادس عشر

ويتم في ذلك الحين تطورت صناعة الشوكوال الحديثة، 

بطرق  Cacao Seedsمعالجة بذور الكاكاو  يومنا هذا

  مختلفة. تعتبر الشوكوال من أكثر األطعمة
 
في تناوال

 اآلنا أّم  سلعة فاخرةكالبداية  تعتبر في تكان. العالم

 اوالطبي للكاك ستخداماال يعود تاريخ  (1).دواءك فُينظر إليها

 
 
  Theobroma Cacaoاملسمى علميا

 
واملعروف اختصارا

(T.Cacao)  ، عّ عام، عندما  500إلى ما يقرب من
َ
 رفت

على  Hernán Cortés -وهو مغامر أسباني-هرنان كورتيس

 .Mesoamerica املشروب ألول مرة في أمريكا الوسطى

 املايا كانت الشراب، لهذا كورتيس معرفة قبل وحتى

Mayans واألزتيك Aztec  يأخذون  
 
 الكاكاو من حبوبا

  منها ويصنعون 
 
 والذي-(  Xocoatl) عليه يطلق كان شرابا

ر املاء يعني
ُ
 أن الهندية األزتك أسطورة تقول  حيث -امل

 والقوة الحكمة وأن ،الجنة من إحضارها تم الكاكاو بذور 

  (2).(T.Cacao) الكاكاو شجرة ثمار أكل من جاءت

  والترتبط الشوك
 
نتيجة لجوانبها  سيئة   بسمعة   عادة

سبب قد تالسلبية املتعلقة بها، فال ينفُك ارتباطها بأنها 

، أو Tooth Decay، أو تسوس األسنان Obesityالسمنة 

، أو ارتفاع سكر Hyperlipidemia شحوم الدمارتفاع 

 تثقيف، فال ُيذكر نظاٌم صحي أو Hyperglycemiaالدم 

 هل  (1) .منه كوالو لغي وجود الشصحي إال ويُ 
 
 والالشوك حقا
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دراسات تدعم هل هناك و ؟ صحيةجيدة ولها فوائد 

 في  ذلك؟ وما
 
 مساعدا

 
هو السر وراء اعتبارها مصدرا

 وهل ؟تدبيرهاتساعد في قد  العالج؟ وماهي األمراض التي

  الشوكوال تكون  يمكن أن
 
  عالجا

 
 لعالج االضطرابات جديدا

 في هذا املقال. مناقشته ما سيتمهذا  ة؟الصحيّ 

 

وراء  السر  و  ل صحيةو الشوك سبب اعتبار 

 في العالج
ً
 مساعدا

ً
 اعتبارها مصدرا

الفالفانول  احتوائه على بسببهو  فائدة الكاكاوأن  حُيرّج 

Flavanolات يدئنو و وهي عائلة من مركبات الفالف ؛

Flavonoids  أيضاملوجودة 
 
في الشاي والخضروات  ا

و ولكنها موجودة بشكل خاص في حبوب الكاكا ،األخرى 

 ةصحيّ  الشوكوال اعتبار في . ترجع بعض األسبابوالشاي

يد ئوالفالفونو Flavanol التأثير اإليجابي للفالفانول  إلى

Flavonoid  على أكسيد النيتريكNitric Oxide  املعروف

 
 
 (3) .(NO)اختصارا

  الداكنة الشوكول  لتناول ة الصحي  الفوائد 

 من معتدلة اتكمي تناول  أظهرت الدراسات أنه يمكن

؛ أي ما يقارب  الداكنة الشوكوال
 
 أونصة 1 حوالييومّيا

غرام( بحيث تكون الشوكوال ذات محتوى عالي من  31.1)

الذي يتم  الرئيس ي جانبال فإن ذلك، ومع (12-13)الكاكاو.

في  الثالثية والشحوم السكر من العالية الكمية هونقده 

 جرعة أنه ثبت ما إلى للوصول تناولها  سيتم التيالشوكوال 

 أن إلى الحالية األدلة تشيرللشوكوال.  محتملة عالجية

عزى  للشوكوال املفيدة اآلثار
ُ
 محتواها إلى أساس ي بشكل ت

  ،lFlavano من
 
  Epicatechins. (1) خاصة

ُ
مركبات  ساهمت

Flavanol الدموية واألوعية القلب أمراض من الوقاية في، 

 الدموية األوعية توسع تحسين على التأثيرات ذلك ويشمل

 الدم، ضغط وخفض ،Blood Flow الدم تدفق بواسطة

 وإنقاص, ،Glucose Tolerance الغلوكوز  تحمل وتحسين

 املرتبط الذاكرة وفقدان املعرفي التدهور  إبطاءو  االلتهاب،

 عضلةال حتشاءاب اإلصابة معدل انخفاضو  ،(5)بالعمر

 أمراض ووفيات ،Myocardial Infarction (MI) ّيةالقلب

 sCoronary Heart Disease CHD)). (12) التاجية القلب

ُبَت أن أنواع من
َ
، بما في ذلك Flavonoidيد ئالفالفونو  ث

Flavanol لها خصائص مضادة لألكسدة ،Antioxidant 

  inflammatory-Anti.(6)ومضادة لاللتهابات 

 الدموية واألوعية القلب على الداكنة الشوكول  تأثير 

 
ُ
 املرتبطة الفوائد حول  الدراسات من العديد جريتأ

 منها نتائج بعدة الخروج تم وقد ،الداكنة بالشوكوال

 مادة على الكاكاو احتواء بسبب خفض ضغط الدم

Flavanol نزيمأ نشطالذي يعمل على تNitric Oxide 

Synthase(2) ونتيجة الدموية األوعية توسيع على يعملف 

 يعمل هذا املركب على (3).مالد ضغط نخفضي لذلك

 واالنبساطي Systolic االنقباض ي الدم ضغط ضخف

Diastolic إحدى  نتائج أظهرتفقد  ؛ملحوظ بشكل

 Flavanolنسبة  حصلوا الذين املشاركين أّن الدراسات 

عندهم  دمال ضغطانخفض  لديهم كان %10 من أعلى

 ب يزئبق ملم 3-1 بمتوسط
 
 تناولوا الذين أولئكمقارنة

Flavanol  (4).%10بتراكيز أقل من 

 والذاكرة الزهايمر  على الداكنة الشوكول  تأثير 

 Mild Cognitiveاملعتدل اإلدراكي الضعفُيشار إلى 

Impairment (MCI) التي الدماغ وظائف متالزمة أنه 
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 ليست ولكنها، املعرفية اإلعاقات وتطور  ظهور  على تنطوي 

. للفرد اليومية األنشطة مع تتداخلل يكفي بما ةمهمّ 

 الشيخوخة بين انتقالية كمرحلة املتالزمة حدثت

ضعف استفادة مرض ى ال ُيحتمل (5).والخرف الطبيعية

 . ُوجدللشوكوالمن زيادة تناولهم  (MCI) عتدلاملدراكي اإل 

أن الوظيفة املعرفية واملرونة باإلضافة إلى درجات 

نت تحّس  Verbal Fluency Scoresالطالقة اللفظية 

أكبر كمية  تناولواالذين  األشخاصلدى  ةملحوظ بصورة

 تّم  حيث ؛سائلغذائي ل شكل مكمّ بالكاكاو  Flavanolمن 

بانخفاض خطر اإلصابة  الغذائية Flavanolربط مركبات 

ُيعد  Alzheimer Disease (AD). (6) الزهايمربمرض 

  األكثر السبب( AD) الزهايمر مرض
 
 عند للخرف شيوعا

م مع اإلصابة به ويزداد خطر السن كبار  ،رالعمب التقدُّ

 أعمارهم تزيد الذينسنين امل من% 10 عنديظهر  حيث

  85 عن
 
 بتكّون  الزهايمر زيتميّ  (7).املرض عالمات عاما

 مرضية سمة أول  وهي  Senile Plaquesأجسام سنيل

 مجاميع عن عبارةأجسام سنيل هي تعد  .لزهايمرل بارزة

 من مئات عدة إلى يصل قطرها من البروتين كروية

-Neuroالعصبي الليفي التشابك. أّما امليكرومترات

Fibrillary Tangles  (NFTs) بارزة مرضية سمة ثاني هوف 

 العصبي الليفي التشابك تشكيل يتم .الزهايمر ملرض

(NFTs) التاو  تغير الشكل الطبيعي لبروتين نتيجةTau  أو

 Microtubule-Associated Protein (MAP.) يعرف باسم

 ،Phosphorylation Tau فسفرة للتاو الزهايمر يحدث في

 الحلزونية الخيوط وتجميع( MAP) تفكك إلى يؤدي امّم 

 السيتوبالزم داخل Paired Helical Filaments املزدوجة

 املسنن التلفيف ُيمثل ytoplasmNeuronal C. (7) العصبي

Dentate Gyrus داخل  بسيطة قشرية منطقة وهو

  Hippocampus الُحصين
 
 الدماغ نظام من يتجزأ ال جزءا

لى أنه ع التلفيف املسنن ُيشار إلى (10).األكبر الوظيفي

يمكن  حيث ،في التدهور املعرفي مساهم عنصر أساس ي

عكس تدهور الذاكرة املرتبط بالعمر بجرعات عالية من 

Flavanol  .يرجع تفسير ارتباط الكاكاو الطبيعي

التغيرات إلى وتدهور الذاكرة الشيخوخة بالزهايمر 

 (11).املرتبطة بالعمر في التلفيف املسنن

 يمعرف عصبي اضطرابفهو  Dementiaالخرف  أّما

 ذلك في بماناتج عن عدة أمراض عصبّية أخرى  رئيس ي

 األمراضو  Vascular Diseasesأمراض األوعية الدموية 

. Neurodegenerative Diseases العصبية ةالتنكسيّ 

 ، وُيالحظ(8)اإلدراكي األداء في عجزحدث في الخرف ي

  أكثربصورة 
 
 في التقدم يكون  حيث ،املسنين عند شيوعا

بأّن ُيقدر . املسبب لهذا املرض األقوى  الخطر عامل العمر

 مستوى  على بالخرف مصاب شخص مليون  47 حوالي

 عددفي  زيادة هناك سيكون  ،2050 عام حلول وفي  ،العالم

  يقدر ما إلى أضعاف ثالثة بنحو بهذا املرضاملصابين 

. شخص مليون  131 بنحو
 
ربطت أبحاث سابقة  (9)عامليا

وانخفاض مخاطر اإلصابة  Flavonoidبين إجمالي تناول 

وجدت دراسة أّن األشخاص الذين فقد  ،الزهايمرب

 
ّ
 يحتوي نسبة أعلى من يت

 
 غذائيا

 
 Flavonolبعون نظاما

  %48أقل بنسبة بالزهايمر  إصابتهمل كان معّد 
 
مقارنة

في نظامهم  Flavonolباألشخاص الذين كانت نسبة 

 حيوانات التجربة علىأظهرت دراسة كما  (10)الغذائي أقل.

بانخفاض خطر اإلصابة ارتبط  Flavanolتناول  أن زيادة

 ia.Dement (6) بالخرف
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 الخالصة

 جوانبها وضحتوت ،الشوكوال حول  الخاطئة الفكرةتغيرت 

 تناولها، في االعتدال يجب ذلك مع .الصحة على املفيدة

  غذاء   الشوكوال اعتبار الحكمة من فليس
 
 للصحة ممتازا

ُيمكن  .من األمراض التامة الوقاية يعني تناولها الزائد وأن

 الحماية في مساعد كعامل يمكن الشوكوال الداكنةاعتبار 

 وإن الشوكوال أن ننس ى ال. األمراض القلبية والعقلية من

 السكر من نسبة على احتوائها من تخلو فال داكنة كانت

 يجب املرجوة النتيجة على الحصول  أجل فمن ،والدهون 

  االستهالك يكون  أن
 
  معتدال

 
.متوازن  غذائي بنظام ومتبوعا
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