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حول هذا اإلصدار
ترجم لنا هذا الكتيب الأ�ستاذ الدكتـ ــور حمــزة بن حممـ ــد
�أبو طربو�ش مل�ؤلفيه  Jinopو  Hajebعن ملـ ــح جلوتاميت �أحادي
ال�صوديوم والذي يدخل اليوم يف الكثري جد ًا من الأغذية امل�صنعة
و�أنواع مكعبات احل�ساء املختلفة ملا له من خوا�ص �إبراز نكهة
الربوتينات والتي تعطي ما ا�صطلح على ت�سميته �أُمامي Umame
�أو الطعم اخلام�س ،فهو طعم (ونكهة) لي�س باحللو وال احلام�ض
وال املر وال املالح و�إمنا �شيء له ذوق �آخر.
ورغم �أن هذا امللح قد اكت�شف منذ �سنة 1866م �إال �أن معرفته
برزت �أكرث يف ال�ستينات من القرن املا�ضي حينما ظهر يف الغرب
ما يعرف ب�أعرا�ض املطعم ال�صيني .فهو معروف قبل هذا التاريخ
ورمبا قبل اكت�شافه علمي ًا يف �شرق �آ�سيا و�أدخل يف �أغذيتهم ب�صور
�شتى �ضمن �إعدادهم لأع�شاب البحر.
هذا الإ�صدار يعرفنا ب�صورة مف�صلة بهذا امللح بداية من
م�صادره ووجوده يف الأغذية املختلفة مرور ًا بحقيقة النكهة والطعم
املميز له ،وا�ستخداماته يف الأغذية والكمية املثلى له لطعم �أف�ضل
ثم ينتقل بنا للحديث عن متثيله وم�ساراته الكيميوحيوية داخل
اجل�سم وجانب الأمان يف ا�ستخداماته وجوانب تغذية �أخرى له.
وي�سهب يف احلديث الأهم وهو جانب ال�سالمة والت�شريعات لهذا
امللح ،بعد هذا العمر الطويل ال�ستخدام ملح �أحادي جلوتاميت
ال�صوديوم هل ما زال القلق قائم ًا؟.
نرتك القارئ العزيز لال�ستمتاع مبحتوى هذا الإ�صدار.
التحرير

استخدامات ملح اجللوتاميت يف األغذية وتأثريه على الصحة
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مقدمة
ِّ

ت�ستخدم م�ضافات الأغذية منذ زمن طويل لإعطاء النكهة واللون ،و�إطالة فرتة �صالحية الغذاء� ،إ�ضافة
�إلى دورها يف احلفاظ على �سالمة الغذاء.
تُعد نكهة الأغذية ذات �أهمية كبرية يف جمال الت�صنيع الغذائي ،كما �أن لنكهة الغذاء دو ًرا مه ًما يف تغذية
الإن�سان خا�صة يف الأغذية التي ال متتلك خا�صية النكهة املرغوبة� ،إذ ت�ضفي م�ضافات الأغذية على مثل
هذه الأغذية النكهة املرغوبة .ا�ستخدمت الأغذية واملكونات الغذائية العالية يف حمتواها من الأحما�ض
الأمينية احلرة� ،أو التي مت ت�صنيعها من حملالت الربوتني  hydrolysatesيف الطبخ لقرون عدة يف
العديد من الأقطار؛ بهدف زيادة اخلوا�ص احل�سية للعديد من الأغذية ،وي�ساعد طعم “ ُامامي ”umami
يف حت�سني نكهة الأغذية ب�إعطاء نكهة اللحم وفتح ال�شهية  savory.و ُيعد جلوتاميت �أحادي ال�صوديوم
 monosodium glutamateمن �أكرث امل�ضافات املح ِّفزة للنكهة التي مت درا�ستها .ويح ِّفز هذا امل�ضاف
من النكهة اللذيذة النا�شئة عن ت�أثري حم�ض اجللوتاميك ،الذي يوجد طبيع ًيا يف الأغذية الربوتينية مثل
اللحوم والأغذية البحرية واحل�ساء وال�صل�صات.
اليوجد تعريف دقيق للخوا�ص احل�سية املتعلقة بالطعم ،ولكنها �ص ِّنفت لأربعة خوا�ص ,هي :الطعم
احللو,واملالح ,واحلام�ض ,واملر ،و�أ�ضيف لها ال�صنف اخلام�س وهو طعم ُ
االمامي .UMAMI
يوجد ال�شكل الطبيعي للجلوتاميت على �شكل
6

acid

 L-Glutamicومت اكت�شافه �سنة 1866م بوا�سطة
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عامل �أملاين�،إذ عزل هذا العامل حم�ض اجللوتاميك
من التحلل احلام�ضي  Acid hydrolysateجللوتني
 glutenالقمح .اكت�شفت �أمالح حم�ض اجللوتاميك لأول مره عام
1908م بوا�سطة العامل الياباين  Ikedaحيث اكت�شف هذا العامل
الطعم الفريد حلم�ض اجللوتاميك ،و�أطلق عليه طعم ُامامي
 ،umamiو�ص ّنف ك�صنف خام�س خلوا�ص الطعم.
كما عزل هذا العامل حم�ض اجللوتاميك من ح�ساء مت
عمله من الع�شب البحري  seaweedكم�صدر لطعم
ُ
االمامي�،إذ �ص َّنف هذا الطعم كطعم اللحم �أو مرق
اللحم ،وكلمة  umamiكلمة يابانية معناها اللذيذ
 .deliciousكما اكت�شف عامل ياباين �آخر �أن بكترييا
( Micrococcusglutamicusغيرَّ ا�سمها
الح ًقا �إلى )Corynebacteriumglutami
قادرة على �إنتاج كميات كبرية من حم�ض
اجللوتاميك .L-Glutamic acid
�أجريت درا�سات كثرية جدًا عن طعم ُ
االمامي
واجللوتاميت وعالقته باال�ست�ساغة
والنكهة
palatability
التغذوية،
واالعتبارات
ووجوده يف الأغذية ،و�إ�ضفاء
الطعم يف الفم ،ودوره
الف�سيولوجي يف ه�ضم الطعام،
وت�أثريه ال�سلبي على ال�صحة وجوانب
ال�سالمة فيه.
استخدامات ملح اجللوتاميت يف األغذية وتأثريه على الصحة
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وله مصادر طبيعية

�شيوعا يف الطبيعة�،إذ يوجد يف العديد من
ُيعد اجللوتاميت �أكرث الأحما�ض الأمينية ً
الربوتينات والببتيدات املوجودة يف معظم الأن�سجة .كما يتم �إنتاج اجللوتاميت يف اجل�سم،
حيث يرتبط مع الأحما�ض الأمينية الأخرى لإنتاج الربوتني .عندما يرتبط اجللوتاميت بجزئي
الربوتني ف�إنه ي�صبح عدمي الطعم ،وال يعطي طعم ُ
االمامي للغذاء� ،إال �أن حتلُّل الربوتني خالل
التخمر والتعتيق  Agingوالطبخ باحلرارة ي�ؤدي �إلى �إنتاج جلوتاميت حرُ .يعد اجللوتاميت
مك ّو ًنا مه ًما للطعم يف اجلنب والأغذية البحرية ومرق اللحم والأغذية الأخرى .كما اكت�شف
يف عام 1998م وجود كميات من حم�ض اجللوتاميك احلر الذي يوجد طبيع ًيا يف العديد من
الأغذية املختلفة ,مثل :اللحوم احلمراء ,وحلوم الدواجن ,والأغذية البحرية ,واخل�ضروات
كما هو َّ
مو�ضح يف اجلدول رقم ( .)1توجد كميات عالية من حم�ض اجللوتاميك احلر يف
الطحالب البحرية واجلنب و�صل�صة ال�سمك و�صل�صة ال�صويا والبقول املتخمرة والطماطم.
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من نكهته كان التصنيع

�أظهرت الدِّ را�سات �أن اخلا�صية املميزة لطعم
العديد من الأغذية الطبيعية تن�ش�أ من خليط
الأحما�ض الأمينية ومواد طعم ُ
االمامي وامللح
عندما تكون يف هذه الأغذية باملعدالت املنا�سبة.
توجد يف الطبيعة ثالث مواد من نكهة ُ
االمامي,
هي :اجللوتاميت ،وجلوتاميت ثنائي ال�صوديوم ،و
 .disodium inosinateورغم �أن مواد نكهة ُ
االمامي هذه
قد مت اكت�شافها يف اليابان كمك ّونات طعم مهمة ,ف�إن مواد �شبيهة
لها وجدت طبيع ًيا يف املرق يف �أوروبا ويف حلم البقر و�صل�صة و�سرت�شري
 Worcestershireيف اململكة املتحدة ،ويف �صل�صة البيتزا و�صل�صة الطماطم يف �إيطاليا ،ويف
مرق طعام �صيني و�صل�صة ال�سمك يف جنوب �شرق �آ�سيا .مواد نكهة ُ
االمامي موجودة بكمية
كبرية يف العديد من الأغذية ,مثل :اخل�ضروات (الطماطم ,والبطاط�س ,وامللفوف ال�صيني,
وامل�شروم ,واجلزر ,وفول ال�صويا ,وال�شاي الأخ�ضر) ،والأغذية البحرية (ال�سمك ,وع�شب
البحر ,والأع�شاب البحرية ,واملحار  ,oysterواجلمربي  ,prawnوال�سلطعون  ,crabوقنفذ
البحر ,sea urchinو�صدف البحر,clamوجنمة البحر  ,scallopواللحم (البقر واخلنزير
والدواجن) ،واجلنب .وت�ساهم هذه املواد ب�شكل كبري يف طعم ونكهة هذه الأغذية ،فمثلاً
خا�صية الطعم املميزة للحم ال�سلطعون هي خليط من اجلالي�سني ,و,alanine glutamate
و arginineوجلوتاميت  disodium inosinateوامللح ب�شكل خا�ص ،وعند حذف مكونات
ُ
االمامي تختفي.
استخدامات ملح اجللوتاميت يف األغذية وتأثريه على الصحة
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جدول رقم ( )1حمتوى بع�ض الأغذية
من حم�ض اجللوتاميك احلر Free Glutamic acid
الأغذية

حم�ض
اجللوتاميك
الـحر
(ملجم100/
جم)

الأغذية

اللحوم والدواجن
الأبقار
اخلنزير
الدجاج
الأغذية البحرية
�سرطان البحر Scallop
�سلطعون الثلج snow crab
ال�سلطعون الأزرق blue crab
�سلطعون �أال�سكا امللكي Alaska king crab

حم�ض
اجللوتاميك
الـحر
(ملجم100/
جم)

الفواكه
10
9
22
140
19
43
72

18
4
5
5

الأفوكادو
التفاح
العنب
الكيوي
الأجبان
الأمينتال
البارميزان
ال�شيدر
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308
1680
182

اجلمربي الأبي�ض
الع�شب البحري
ع�شبة البحر kelp
اكامي wakame
الـخ�ضار
امللفوف
ال�سبانخ
الطماطم
الهليون الأخ�ضر asparagus
الب�صل
الذرة
البازالء اخل�ضراء
البطاط�س
امل�شروم
�صل�صلة ال�صويا
ال�صينية
اليابانية
الكورية
الفلبينية

20
1608
9

الـحليب
1
4
19

الأبقار
املاعز
حليب الإن�سان
�صل�صة ال�سمك

50
48
264
49
51
106
106
10
42
926
782
1264
412

ال�صينية
اليابانية
الإندوني�سية
امليانامارية
املاليزية
الفليبينة
التايلندية
الفيتنامية

828
1383
727
948
621
988
950
1370

البقوليات املتخمرة
فول ال�صويا (الناتو) (اليابان)
فول ال�صويا (داو داوا) (غرب �أفريقيا)
فا�صوليا اجلراد (غرب �أفريقيا)
فول ال�صويا (دو�شي) (ال�صني)

136
965
1700
476

استخدامات ملح اجللوتاميت يف األغذية وتأثريه على الصحة 11

نكهة حلم ال�سلطعون ,لذا ف�إن مواد طعم ُ
االمامي ُتعد �أ�سا�سية للطعم املميز للعديد من الأغذية
الطبيعية .النكهة املميزة وال�سائدة للم�شروم هي طعم ُ
االمامي ،والتي يطلق عليها الطعم
امل�ست�ساغ ،وهي امل�س�ؤولة عن �إدراك النكهة الكلية للم�شروم ،والتي حت ِّفز باجللوتاميت.
زيادة الأحما�ض الأمينية احلرة وال�سكريات والأحما�ض الع�ضوية خالل ن�ضج اخل�ضار مثل
الطماطم ت�ساهم يف زيادة النكهة ،فعلى �سبيل املثال :ف�إن ن�ضج النكهة يف الطماطم النا�ضجة
يرتبط بزيادة حمتواها الطبيعي من الأحما�ض الأمينية احلرة مثل اجللوتاميت .وقد �أ�شارت
درا�سة �أجريت يف اليابان �إلى �أن نكهة م�ستخل�ص الطماطم ال�صناعي تت�أثر كث ًريا مبعدل
اجللوتاميت �إلى � .aspartateإن معدل ووجود هذين احلم�ضني ُيعد �أكرث العوامل �أهمية يف
�إنتاج نكهة الطماطم ،وعند عدم �إ�ضافة اجللوتاميت �إلى امل�ستخل�ص ف�إن النكهة تكون م�شابهة
لنكهة الطماطم اخل�ضراء �أو املوالح.
يتحلل الربوتني بدرجة كبرية �إلى ببتيدات عديدة و�أحما�ض �أمينية حرة عند تعتيق اجلنب،
عموما كم�ؤ�شر يعتمد عليه للحكم على تعتيق اجلنب.
وزيادة هذه الأحما�ض الأمينية ت�ستخدم ً
وت�ساهم هذه الأحما�ض يف �إ�ضفاء الطعم والقوام للأجبان املعتقة .حتدث ً �-
أي�ضا -زيادة كبرية
يف الأحما�ض الأمينية احلرة خالل ت�سوية حلم اخلنزير ،و ُيعد اجللوتاميت �أكرث الأحما�ض
الأمينية احلرة تواجدً ا يف املنتج النهائي.
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وكانت إضافته لألغذية

رغم �أن اجللوتاميت يوجد ب�شكل طبيعي يف العديد من
الأغذية �إال �أنه ي�ستخدم كث ًريا كم�ضاف غذائي لتحفيز النكهة .ت�ستخدم
الأغذية املحتوية على كميات كبرية من اجللوتاميت احلر مثل الطماطم وامل�شروم واجلنب
تقليد ًيا؛ للح�صول على �أطباق �شهية ولذيذة  .savoryعند �إ�ضافة اجللوتاميت �إلى الأغذية
ف�إنه يعطي ت�أث ًريا منك ًها �شبي ًها للجلوتاميت احلر املتواجد طبيع ًيا يف الأغذية ،لذا ف�إن
اجللوتاميت امل�ضاف ي�ستخدم لتح�سني النكهة الطبيعية للحوم والدواجن والأغذية البحرية
والأغذية اخلفيفة واحل�ساء .ت�صنف م�ضافات الأغذية التي تعطي طعم �أمامي كمحفزات
للنكهة ،وت�شمل�:أمالح اجللوتاميت وهي جلوتاميت �أحادي ال�صوديوم ،وجلوتاميت �أحادي
الأمونيوم ،وجلوتاميت �أحادي البوتا�سيوم ،ومركبات
 ribonucleotidesمثل disodium 5-mono
guanylate , (IMP) Disodium

.5-mono inosinate
و ُيعد ال�شكل احلر من
اجللوتاميت يف جتاز�ؤه على
�شكل  Lهو امل�س�ؤول فقط
عن حتفيز النكهة ،ولهذا
ال�سبب ف�إنه ي�ستخدم ب�شكل
وا�سع كمح ِّفز للنكهة يف جمال
ال�صناعات الغذائية.وي�صنف
د�ستور الغذاء اجللوتاميت و�أمالحه
استخدامات ملح اجللوتاميت يف األغذية وتأثريه على الصحة 13

(جلوتاميت �أحادي ال�صوديوم ،وجلوتاميت �أحادي البوتا�سيوم والكال�سيوم ثنائي اجللوتاميت،
وجلوتاميت �أحادي الأمونيوم واملغاني�سيوم ثنائي اجللوتاميت) كمح ِّفزات للنكهة .وي�ضاف
اجللوتاميت يف الأغذية برتكيز قد ي�صل من  %0.8 – 0.1على �أ�سا�س الوزن ،وهذا م�شابه
لرتكيز اجللوتاميت الطبيعي يف الطماطم �أو جنب البارميزان .على كل حال؛ الي�ضاف
اجللوتاميت و�أمالحه مع م�ضافات �أغذية �أخرى �إلى منتجات احلليب والدهون والزيوت
امل�ستحلبة والبا�ستا وال�شوكوالته وع�صري الفواكه يف دول االحتاد الأوروبي.
يوجد اجللوتاميت يف الأغذية لي�س كمح ِّفز للنكهة فقط ،ولكن ً �-
أي�ضا -كمنتج ثانوي لتحلل
بروتينات اخل�ضار ،والتي ت�ستخدم ب�شكل وا�سع كبهارات ومن ِّكهات يف الأغذية املعلبة واملخاليط
املجففة وال�صل�صات وغريها من املنتجات امل�صنعةُ .ي َ�ضاف اجللوتاميت �أحيا ًنا للأغذية
امل�ص َّنعة ،ويخلط مع الغذاء خالل الإعداد خا�صة يف الأغذية الآ�سيوية ،وبناء على درا�سات
�أجريت ف�إن اجللوتاميت النقي لي�س له ت�أثريعلى نكهة الطعام عند �إ�ضافته ،لذا ُيو�ضع يف
حالته النقية �أو كجزء من مك ّونات م�ستخل�ص اخلمرية �أو الربوتينات املحللة ،والتي حتوي
ن�سبة عالية من اجللوتاميت .تع َّود الآ�سيويون على طعمه منذ طفولتهم ،يف حني �أن الغربيني
تع َّودوا على طعم ُ
االمامي حدي ًثا ،وقد ا�ستهواهم طعمه املم َّيز و�إ�سهامه يف ا�ست�ساغة العديد
من الوجبات التقليدية.
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مت درا�سة اخل�صائ�ص املح ِّفزة للنكهة التي
ي�ضفيها اجللوتاميت من عدة نواحي ،ووجد
�أن لكل طعام تركيز �أق�صى من اجللوتاميت،
تتح�سن نكهة بع�ض الأغذية عند
ولكن ال
َّ
�إ�ضافة اجللوتاميت مثل الأطعمة احللوة على وجه
اخل�صو�ص ،و�أحيا ًنا بع�ض الأغذية ذات الطعم
املر .الرتكيز الأق�صى لطعم اليامامي يف الأغذية
احللوة �أو املاحلة يختلف بدرجة كبرية بني امل�ستهلكني،
فبع�ض امل�ستهلكني يحبذه على تركيزات خمتلفة ،ولكن قد
يختلف لدى بع�ض امل�ستهلكني الآخرين،فبع�ضهم قد يبدو لهم غري
خمتلف عن الطعم العادي ،وبع�ضهم الآخر ال يح ِّبذ طعم ُ
االمامي .على �أية حال؛
نتائج العديد من الدِّ را�سات َّ
و�ضحت �أن معظم النـ ــا�س ح�سا�ســون للخ ــوا�ص املح ِّفزة للنكه ــة.
الدِّ را�س ــات الت ــي �أجري ــت عل ــى امل�ستهلكيـ ــن الأوروبيني َّ
و�ضحت �أن الرتكيزات %1.2 -0.6
كانت �أعلى من حيث ال�شعور بالطعم مقارنة بامل�ستهلكني الآ�سيويني ،ولعل ال�سبب يف ذلك يعود
�إلى عدم �إدراك طعم اليامامي املم َّيز لدى امل�ستهلكني الغربيني� ،أو ل�سبب االختالفات الوراثية
يف ال�شعور بالطعم �أو الت�أثري البيئي الوراثي .االختالفات احل�سية بني الأفراد كبرية جدًّا لدى
ال�سكان الأوروبيني وحمكمي اخلوا�ص احل�سية يف الدِّ را�سات العلمية للطعم ،وخوا�ص اليامامي
لدى الغربيني تتطلب يف الغالب حم ِّكمني مد َّربني؛ لتمييز هذا الطعم.
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كمية مثلى لطعم أفضل

ا�ستخدام كميات كبرية من اجللوتاميت لن يجعل الغذاء �أف�ضل من ناحية الطعم ،ولكنه ي�ؤ ِّثر
ب�شكل �سيىءيف الطعم ،وي�ؤدي اجللوتاميت ت�أثريه اجليد على الطعم ب�شكل �أف�ضل يف الأغذية
املاحلة واحلام�ضة ،لذا ف�إن الكمية املثلى من اجللوتاميت التي حت ِّفز من النكهة هي %0.8-0.1
على �أ�سا�س الوزن ،فمثلاً طعام وزنه 500جم يحتاج �إلى  4-0.5جم من اجللوتاميت لل�شعور
بالطعم اجليد لهذا الطعام ،وتعادل هذا الكمية كمية اجللوتاميت املوجود طبيع ًيا يف عموم
الأغذية .يحتوي بروتني اللحم مثلاً على  %22-11من اجللوتاميت ،بينما يحتوي بروتني نباتي
على  %40من اجللوتاميت� .إ�ضافة اجللوتاميت بهذه الكمية يخ ِّف�ض من كمية كلوريد ال�صوديوم
(امللح) امل�ضافة للطعام .كما �أن هذه الكمية تعطي الطعم الطبيعي الأف�ضل للغذاء ،ويكون ت�أثريه
جيدًا يف الأطباق املنخف�ضة ال�صوديوم والدهن ،ويخف�ض من كمية ال�صوديوم الكلية يف الطعام
بحوايل  %40-30دون �أن ي�ؤ ِّثر يف ا�ست�ساغة الطعم.
توجه عام يف املجتمعات الغربية لزيادة ا�ستهالك الأغذية املنكهة ،ونظر ًيا ف�إن هذا
هنالك ُّ
التغري يف ال�سلوك قد يزيد من املتناول من اجللوتاميت امل�ستخدم يف هذه الأغذية كمح ِّفز
للنكهة� .إال�أن �صناعة الغذاء يف الدول الغربية تزيد تدريج ًيا من عدد املنتجات اخلالية من
اجللوتاميت؛نظ ًرا لزيادة التحفظ من امل�ستهلكني �ضد ا�ستخدام م�ضافات الأغذية ،لذا يف
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املتناول العام من اجللوتاميت امل�ضاف
قد ال يتغيرَّ معنو ًيا .وبنا ًء على ا�ستق�صاء علمي
عن كمية اجللوتاميت امل�ضاف للأغذية ف�إن اجلرعة اليومية من
اجللوتاميت يف اململكة املتحدة كانت حوايل 12ملجم/كجم /اليوم لعموم ال�سكان ،وهذا
مقارب لال�ستهالك يف الواليات املتحدة الأمريكية ،الذي �أظهر معدل ا�ستهالك  0.55جم/
يوم كمتو�سط لال�ستهالك .ي�ستخدم اجللوتاميت و�أمالحه يف الدول الآ�سيوية خا�صة اليابان
وكوريا بكميات كبرية مقارنة ب�أوروبا ،و ُقدِّ ر املتناول اليومي للجلوتاميت امل�ضاف يف هذه الدول
بحوايل  1.7 – 1.2جم /يوم .و�أجريت درا�سة حديثة يف ماليزيا َّ
و�ضحت انخفا�ض حم�ض
اجللوتاميك احلر يف الأغذية امل�صنعة والأطباق املع َّدة� ،إذ بلغ املتو�سط  8.16-0.24ملجم/
جم .على كل حال؛وجد �أن حمتوي حم�ض اجللوتاميك احلر كان عال ًيا يف البهارات ،وو�صل
�إلى  0.28ملجم/جم يف املايونيز ،و�إلى 170.90ملجم/جم يف م�سحوق مرق الدجاج� .أما
يف وجبات املطاعم فكان املتناول عال ًيا وو�صل �إلى  5000ملجم �أو �أكرث� .أما يف تايوان ف�إن
ً
منخف�ضا ،وبلغ يف املتو�سط  3جم/يوم� ،إال�أن هذه الكميات
اال�ستهالك ال�سنوي للفرد كان
تعترب عالية جدًّا مقارنة بامل�ستهلك اليومي يف الدول الغربية.
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تمثيل ومسارات داخل الجسم

وجه االهتمام الأكرب لكل من اجللوتاميت و ( Disodium 5-monoisinate (IMPكحم�ضني
�أمينيني؛ لدورهما يف حتفيز ال�شهية ،وكذلك درا�سة متثيلها يف اجل�سم.وقد �أ�شارت الدرا�سات
�إلى �أن هذين احلم�ضني عند �إ�ضافتهما �إلى وجبة عالية الربوتني لهما ت�أثري يف الرغبة للأكل،
ولكن لي�س لهما ت�أثري يف الطاقة والتمثيل يف اجل�سم .ويزيد �إ�ضافة اجللوتاميت �إلى الأطعمة
من جودة طعم اليومامي يف هذه الأطعمة ،كما يزيد من قبول امل�ستهلك وا�ستهالكه لها .كما
�أن �إ�ضافة اجللوتاميت �إلى احل�ساء يزيد من ا�ستهالكه ،ويزيد من ال�شعور باجلوع .يقوم
ج�سم الإن�سان بتمثيل اجللوتاميت امل�ضاف للغذاء بنف�س الطريقة التي ميثل فيها اجللوتاميت
املوجود طبيع ًيا يف العديد من الأغذية ،وعندما يتم تناول اجللوتاميت ف�إن �أج�سامنا ال مت ّيز
بني امل�صادر التي مت من خاللها احل�صول عليه .كما �أن اجل�سم ال مي ِّيز بني اجللوتاميت
املتح�صل عليه من �أغذية مثل الطماطم� ،أو ذلك الذي متت �إ�ضافته �إلى �صل�صة الطماطم.
وقد �أ�شارت الأبحاث �إلى حقيقة �أن اجللوتاميت املوجود يف الغذاء �أو ذلك امل�ضاف له ُيع ُّد
مه ًّما لعمل اجلهاز اله�ضمي وعملية اله�ضم نف�سها .ميت�ص اجللوتاميت املتحرر من بروتني
الغذاء يف جتويف الأمعاء الدقيقة ،وتت�أ َّثر حركية االمت�صا�ص بزمن االحتجاز  Retentionيف
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املعدة والن�سيج الغ�شائي يف اجلهاز اله�ضمي،
وقد �أ�شارت درا�سة �أجريت عام  2000م �إلى �أن
اجللوتاميت �أحد �أهم املواد امل�ؤك�سدة للغ�شاء املخاطي للأمعاء .mucosa
عالوة على ذلك يبدو �أن اجللوتاميت مولد خا�ص للأحما�ض الأمينية ارجنني وبرولني ،وكذلك
للببتيد الثالثي جلوتاثيون  glutathioneبوا�سطة الغ�شاء املخاطي للأمعاء الدقيقة .يلعب
ُّ
التحطم النا�شئ عن الربوك�سيد
وا�ضحا ومه ًّما يف حماية الغ�شاء املخاطي من
اجللوتاثيون دو ًرا ً
 peroxideو�سموم الغذاء .قد ي�ستخدم اجللوتاميت املمت�ص بوا�سطة اخلاليا لأغرا�ض متثيلية
(ت�صنيع الربوتني ومتثيل الطاقة وتثبيت الأمونيا)�،أو قد ي�ستخدم كمر�سل .Transmitter
اجللوتاميت على �شكل  Lله ت�أثريات متعدِّ دة على اجلهاز اله�ضمي ,فاجللوتاميت مع العنا�صر
الأخرى يف الأمعاء يح ِّفز من �إفراز الهرمونات ،ويلعب دو ًرا مه ًما يف مرحلة اله�ضم يف املعدة،
�إذ �إن اجللوتاميت يف املعدة يح ِّفز من �إفراز املخاط يف الإثني ع�شر؛ حلماية جدار الأمعاء
من احلم�ض .كما �أن اجللوتاميت ِّ
ين�شط خاليا املخ امل�س�ؤولة عن ال�شهية وال�ضبط احلراري
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والذاكرة .وقد �أكدت درا�سة �أجريت يف عام 2009م �أن �إ�ضافة اجللوتاميت �إلى وجبة عالية
الربوتني يزيد من الطرح املعوي ،مما ي�ساعد على عالج ع�سر اله�ضم .و�أكدت درا�سات
�أخرى دوره يف حت�سني التغذية لدى الكهول ،ويف املر�ضى الذي يعانون من عدم كفاية املتناول
التغذوي .كما وجد �أن له دور يف الت�أثري على حجم اللعاب و�إفراز الأج�سام امل�ضادة  lgAوعمل
الأمعاء�.إال �أنه يجب الإ�شارة �إلى �أن هذه الدِّ را�سات يف مراحلها الأولى ،وحتتاج �إلى املزيد من
البحوث التي ِّ
تو�ضح الفوائد اله�ضمية والتغذوية للجلوتاميت امل�ضاف على �صحة الكهول.
ُيعد اجللوتاميت ً
حم�ضا �أمين ًيا �إال �أن الدِّ را�سات احلديثة اقرتحت �أن م�ستواه يف الوجبة ي�ؤ ِّثر
في�أك�سدة بع�ض الأحما�ض الأمينية الأ�سا�سية مثل اللو�سني ُ .Leucineيعد اجللوتاميت ً
حم�ضا
�أمين ًيا ذو ت�أثري �إثاري ،كما �أن متثيله ودوره يف الإدراك احل�سي يف الغ�شاء املخاطي ،والذي يعد
�ضعيف التطور يف الأطفال اخلدج ,ي�شري �إلى �أنه قد يلعب دو ًرا يف الإخراج املعوي.
هنالك احتمالية على �أن اجللوتاميت ي�سهل من دعم ه�ضم وامت�صا�ص العنا�صر الغذائية يف
الل�سان ،من خالل حتفيز م�ستقبالت الطعم يف الل�سان وحتويلها للمخ .قد يلعب اجللوتاميت
–� ً
أي�ضا -دو ًرا يف مرحلة اله�ضم ،من خالل تن�شيط ه�ضم وامت�صا�ص ومتثيل العنا�صر الغذائية
بتحفيز ح�سا�سات اجللوتاميت .كما �أنه املولد املهم للجزيئات احليوية الن�شطة مثل جلوتاثيون،
ويعمل كمو�صل للأع�صاب� .إن الدور الأ�سا�سي للجلوتاميت كوقود للأك�سدة يتم َّثل يف دوره العالجي
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املحتمل لتح�سني �أداء اجلهاز
اله�ضمي للر�ضع؛ لأن له معدل �سرعة
عالية لتحويل اخلاليا الظهارية.
�أظهرت الدِّ را�سات املجراة على الإن�سان واحليوان �أن الوجبة املحتوية على
الكربوهيدرات قابلة للتمثيل ،ولها ت�أثري كبري على جتاوب اجللوتاميت يف البالزما .ويف حني
�أنه اقرتح �أن هنالك زيادة كبرية يف تركيزات البالزما من اجللوتاميت بعد ا�ستهالك وجبه
حمتوية على اجللوتاميت ،ف�إن درا�سات �أخرى �أ�شارت �إلى �أن م�ستوياته يف البالزما ال ترتفع
عقب تناوله من الوجبة.
جوانب تغذوية أخرى

اجللوتاميت على �شكل  Lله العديد من
الوظائف يف �إدراك الطعم،
وكناجت و�سطي للتمثيل ،ومثري
الع�صبية.
للمو�صالت
حتفيز ال�شعور يف الفم
مبحلول اجللوتاميت (طعم
ُاالمامي) يزيد من �إفراز
اللعاب ،وي�شجع على
امل�ضغ ،Mastication
وتن�شيط م�سارات
عديدة يف الأمعاء
والبنكريا�س ت�سهّل
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من عمل الأمعاء والبنكريا�س ،ويزيد من �إفراز هرمونات الأمعاء والبنكريا�س.
�أ�شارت الدِّ را�سات �إلى �إمكانية ا�ستخدام اجللوتاميت يف احلميات الغذائية بتحفيز اختيارات
الطعام املنا�سبة يف بع�ض املجتمعات ال�سكانية� .إن ن�صيحة خرباء التغذية يف تناول وجبة
عموما�أقل ا�ست�ساغة مقارنة بتناول وجبات غنية بالدهون.
متو�سطة �إلى منخف�ضة الدهن تعد ً
ي�ستطيع اجللوتاميت �أن ي�ستخدم للحفاظ على ا�ست�ساغة الأغذية املنخف�ضة الدهون ،وذلك
متاما كدوره يف جعل الوجبات منخف�ضة امللح �أكرث ا�ست�ساغة.ذكرت الدِّ را�سات �أن خف�ض
ً
الدهون من الوجبة مبقدار  %30مي ِّثل ً
خف�ضا مه ًما يف املتناول من الدهون والطاقة للبا�ستا
والبطاط�س املهرو�سة ،ولكنه ي�ؤ ِّثر يف اال�ست�ساغة� .إن �إ�ضافة كمية مثلى من اجللوتاميت �إلى
الأغذية منخف�ضة الدهون يعطيها ً
بع�ضا من اال�ست�ساغة املفقودة ،ويحافظ يف نف�س الوقت على
خف�ض املتناول من الطاقة والدهون،ومن املحتمل �أن تداخل عوامل عديدة( :اجلن�س ،ونوع
الطعام ،واملحتوى الأمثل من الدهون واجللوتاميت) ي�ؤ ِّثر يف �سلوك التناول الأمثل ،مما يعطي
الوجبة هذه الفائدة.
�أ�شارت الدالئل الطبية �إلى �أهمية خف�ض املتناول من ال�صوديوم يف حت�سني بع�ض احلاالت
املر�ضية مثل ارتفاع �ضغط الدم .مواد طعم ُ
حت�سن من قبول العديد
االمامي مع ملح الطعام ِّ
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من الأغذية ،وا�ستخدامها م ًعا يعد حلاً
مل�شكلة انخفا�ض ا�ست�ساغة الأغذية املنخف�ضة يف
حمتواها من امللح.
ونتيجة ذلك ف�إن مواد طعم ُ
االمامي قد تك ّون ذات قيمة يف احلفاظ على ا�ست�ساغة الأغذية،
التي يجب �أن ينخف�ض حمتواها من امللح ،خا�صة و�أن الأبحاث العلمية �أ َّكدت دورها يف مثل هذه
الأغذية ،كما �أ َّكدت �أن الرغبة للطعم املالح تتناق�ص عند ا�ستخدام مواد طعم اليامامي مع
امللح املنخف�ض .يحتوي اجللوتاميت على كمية �أقل من ال�صوديوم مقارنة بكلوريد ال�صوديوم،
ف�إ�ضافة اجللوتاميت للأغذية مي ِّكن امل�ستهلكني من ا�ستخدام كميات �أقل من امللح ،مما يخ ِّف�ض
من متناولهم من ال�صوديوم مع اال�ستمتاع بوجبة م�ست�ساغة .خف�ض  %40من حمتوى احل�ساء
من ال�صوديوم ميكن �إجنازه دون ت�أثر ا�ست�ساغة هذا احل�ساء �شريطة �أن ُي َ�ضاف اجللوتاميت
بن�سبة .0.8- 0.6
انخفا�ض احلالة التغذوية لدى كبار ال�سن
مرجعها �إلى فقد حا�سة ال�شم
والتذ ّوق ،وقد ت�ؤدِّي يف
بع�ض الأحيان �إلى
فقدان ال�شهية
 ،Anorexiaلذا
ف�إن اجللوتاميت
يح�سن من
قد
ِّ
املتناول الغذائي
لهذه الفئة العمرية،
وقد �أ َّكد ذلك الأبحاث
استخدامات ملح اجللوتاميت يف األغذية وتأثريه على الصحة 23

التي �أجريت على كبار ال�سن املنومني يف دور الإيواء� ،إذ وجد �أن �إ�ضافة م�ستويات متو�سطة من
اجللوتاميت لبع�ض الأغذية مثل ح�ساء امل�شروم والبطاط�س املهرو�سة زاد من املتناول الغذائي
لهم ،مما �ساعد على زيادة تناول الفيتامينات والعنا�صر املعدنية والربوتني من الأغذية� .إن
تدعيم �أغذية كبار ال�سن بكمية مالئمة من اجللوتاميت يتوقع �أن يكون لها ت�أثري يف حت�سني
انخفا�ض حا�سة التذوق لدى هذه الفئة العمرية ،مما يح�سن من احلالة التغذوية من خالل
حتفيز م�ست�شعرات اجللوتاميت  glutamate sensorsيف اجلهاز اله�ضمي ،مما يح�سن من
منط حياة هذه الفئة.
للجلوتاميت ت�أثريات تنظيمية يف عملية ه�ضم الغذاء من خالل نظام ا�ست�شعار اجلهاز اله�ضمي
للعنا�صر الغذائية� ،إذ وجد �أن للجلوتاميت ت�أثريات ف�سيولوجية وتغذوية� ،إذ �إنه يح ِّفز بدء اله�ضم
يف املعدة ،كما �أنه ي�سرع من العملية يف الأمعاء الدقيقة ،وقد �أ�شارت الدِّ را�سات �إلى وجود نظام
�إ�شارة اجللوتاميت  glutamate signaling systemيف اجلهاز اله�ضمي.
للجلوتاميت –� ً
أي�ضا -دور يف تن�شيط حمور اجلهاز اله�ضمي واملخ ،واحلفاظ على توازن
الطاقة  .Energy homeostasisمت التعرف على م�ستقبالت اجللوتاميت ( )Lوجزيئات نقله
يف اخلاليا الظهارية للجهاز اله�ضمي�.إن تن�شيط هذه امل�ستقبالت ِّ
ين�شط اخلاليا الع�صبية مع
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الت�أثري على �أماكن الإح�سا�س بالطعم يف املخ،
ويعتقد �أن م�ستقبالت اجللوتاميت قد ت�ؤ ِّثر على العديد
من الوظائف الف�سيولوجية مثل �ضبط الطاقة وتوازنها.
ي�شارك يف ر�صد الربوتني والأحما�ض الأمينية مبا فيها اجللوتاميت يف املخ م�سارين خمتلفني،
وهما امل�سار الع�صبي غري املبا�شر وامل�سارات اخللطية املبا�شرة  .humoralينقل امل�سار
الع�صبي املعلومات الأولية من خالل الع�صب اخلام�س ،الذي ي�شكل جز ًءا من �أع�صاب منطقة
الإح�سا�س الذهبية ( sensory Zoneاملعدة والإثني ع�شر والكبد).
بين السالمة و التشريعات

�ص َّنفت �إدارة الدواء والغذاء يف عام 1958م اجللوتاميت على �أنه من امل�ضافات الغذائية الآمنة
 ،GRASوكان اجللوتاميت من �ضمن القائمة التي يدخل حتتها عدد من امل�ضافات الغذائية
ال�شائعة والآمنة ،مثل امللح واخلل والباكينغ بودر.وهنالك اتفاق عام يف املجتمع العلمي بناء على
درا�سات كيموحيوية و�سمية وطبية �أجريت لأكرث من �أربعة عقود ب�أن اجللوتاميت �آمن لعموم
ال�سكان مبا فيهم احلوامل واملر�ضعات والأطفال.تقييم ال�سالمة جللوتاميت �أحادي ال�صوديوم
بد�أ لأول مرة من قبل  JECFAيف اللقاء العلمي رقم  14و  17الذي عقد يف  1971و 1974م على
خ�ص�ص يف ذلك الوقت متناول يومي مقبول من اجللوتاميت وهو  120-0ملجم/كجم
الرتتيبِّ .
من وزن اجل�سم ،و�شمل ذلك حم�ض اجللوتاميك ( )Lو�أمالحه.
و�شمل هذا التخ�صي�ص ً �-
أي�ضا -املتناول من امل�صادر الغذائية التي ال ي�ضاف لها اجللوتاميت.
وحيث �إنه مل تتوفر يف ذلك الوقت معلومات عن الأطفال الر�ضع ،ومع الأخذ بعني االعتبار
للمالحظات التي و�ضحت �أن مواليد القوار�ض �أكرث ح�سا�سية مقارنة بالبالغني والنا�شئة عن
الت�أثريات الع�صبية؛ لوجود م�ستويات عالية من اجللوتاميت يف الدم ،ف�إنه قرر �أن املتناول
أ�سبوعا .لذا �أجري تقييم
اليومي املقبول الذي �سبق الإ�شارة �إليه ال ينطبق على الر�ضع بعمر ً � 12
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�شامل ل�سالمة اجللوتاميت يف عام 1987م ،من قبل جلنة اخلرباء امل�شرتكة من منظمة الأغذية
والزراعة ،ومنظمة ال�صحة العاملية املخت�صة مب�ضافات الأغذية  .JECFAراجعت هذه اللجنة
املعلومة املتوفرة عن �أي�ض واحلركية الدوائية  Pharmacokineticsللجلوتاميت ،كما راجعت
معلومات ال�سمية ونتائج الدِّ را�سات على الإن�سان ،و�أظهرت املراجعة �أن للجلوتاميت �سمية حادة
منخف�ضة جدًا very low acuteحتت الظروف العادية.
كانت اجلرعة الفموية القاتلة لـ  %50من اجلرذان والفئران 15000و 18000ملجم/كجم من
وزن اجل�سم على الرتتيب .درا�سات ال�سمية حتت املزمنة sub-cronicواملزمنة ،والتي ا�ستم َّرت
لأكرث من �سنتني على الفئران واجلرذان ،مبا فيها الدِّ را�سات التي �أجريت يف مرحلة خ�صوبتها
مل تظهر �أي ت�أثريات �سلبية عند م�ستويات تغذويةمن اجللوتاميت و�صلت �إلى  .%4كما �أن
الدِّ را�سات التي �أجريت على الكالب لأكرث من �سنتني على م�ستويات تغذوية من اجللوتاميت
و�صلت �إلى  %10مل تظهر �أي ت�أثريات �سلبية على اكت�ساب الوزن ووزن الأع�ضاء وامل�ؤ�شرات
ال�سريرية ومعدالت الوفيات وال�سلوك العام� .أ َّدت نتائج تقييم ال�سالمة الكلية �إلى و�صول
اللجنة �إلى قرار ب�أن املتناول الغذائي الكلي من اجللوتاميت والنا�شئ من ا�ستخدامه مب�ستويات
�ضرورية للو�صول �إلى ت�أثريات تقنية مرغوبة ،وكذلك من م�ستواه الطبيعي املقبول يف الغذاء
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ال يحدث خماطر �صحية .لذا ف�إن و�ضع
متناول يومي مقبول على �شكل رقم ُيعد غري �ضروري
للجلوتاميت.كما الحظت اللجنة �أن الدالئل ت�ؤكد عدم �ضرورة معاملة احلوامل والر�ضع
كحاالت خا�صة للمتناول من اجللوتاميت�،إال �أنها �أكدت موقفها ال�سابق من م�ضافات الأغذية
عموما مبا فيها اجللوتاميت من حيث عدم ا�ستخدامه يف �أغذية الر�ضع بعمر ثالثة �أ�شهر.
ً
�أجرت اللجنة العلمية للأغذية التابعة لدول االحتاد الأوروبي تقييم �سالمة يف عام  1991م
م�شابه ملا �أجرته اللجنة ال�سابقة ،وو�صلت �إلى نف�س اال�ستنتاج بو�ضع متناول يومي مقبول غري
تو�صل فيما بعد احتاد اجلمعيات العلمية الأمريكي للتجارب احليوية بناء
حمدد للجلوتاميتَّ .
على مراجعته للت�أثريات العك�سية امل�سجلة عن اجللوتاميت يف عام 1995م ،وخل�صت �إلى �أنه
بالرغم من عدم وجود �أدلة علمية ميكن برهنتها للت�أثريات العك�سية للجلوتاميت يف غالبية
الأ�شخا�ص الذين عر�ضوا مل�ستويات عالية من اجللوتاميت� ،إال �أنه توجد �أدلة كافية ت�شري �إلى
عموما خالل �ساعة من تعر�ضهم
�أن �شريحة من الأ�شخا�ص الأ�صحاء لديهم جتاوب يحدث ً
للجلوتاميت بجرعة فموية قدرها 3جم يف غياب الغذاء ،وتعرف هذه التجاوبات با�سم الأعرا�ض
املعقدة للجلوتاميت .glutamate symptom complexورغم �أن �إدارة الدواء والغذاء قد قبلت
بوجود هذه الأعرا�ض املعقدة للجلوتاميت� ،إال �أنها �أ�شارت �إلى �أن املعلومات امله ّمة املتعلقة
بالتعر�ض جلرعة وحيدة �سواء من اجللوتاميت املو�ضوع يف كب�سولة �أو حماليل ب�سيطة ُتعد
حمدودة فيما يتعلق بالتنب�ؤات عن الأعرا�ض ال�سلبية للجلوتاميت يف الغذاء .كما خل�ص تقرير
�إدارة الدواء والغذاء �إلى عدم وجود دليل يدعم دور اجللوتاميت الغذائي �أو �أ�شكاله احلرة
يف �إحداث �أو تفاقم  exacerbatingم�شاكل �صحية خطرية طويلة الأجل مثل حتطم اخلاليا
الع�صبية .كما ف�سرت �إدارة الدواء والغذاء –� ً
أي�ضا -نتائج تقرير احتاد اجلمعيات العلمية
عموما مع تقييمات ال�سالمة التي مت �إجرا�ؤها من
الأمريكي للتجارب احليوية ب�أنه متناغم ً
قبل جهات ت�شريعية �أخرى ,مثل :اللجنة امل�شرتكة مل�ضافات الأغذية ،واللجنة العلمية للغذاء
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يف دول االحتاد الأوروبي ،والذي �أ َّكد على �سالمة اجللوتاميت بامل�ستويات التي يتم ا�ستهالكها
عادة من قبل عموم ال�سكان ،ومتفقة مع اال�ستنتاج الذي ي�ؤ ِّكد على عدم وجود دليل يربط
اال�ستخدام احلايل للجلوتاميت مب�شاكل �صحية خطرية طويلة الأجل .على كل حال؛وجهت
الهيئة الأوروبية مل�ضافات الأغذية يف عام 1995م بو�ضع متناول للجلوتاميت حددتهبـ  10جم/
كجم للجلوتاميت و�أمالحه املوجودة يف املنتجات الغذائية عدا للأغذية غري امل�صنعة و�أغذية
الأطفال (ال ي�سمح با�ستخدام اجللوتاميت و�أمالحه يف هذه الأغذية) والبهارات واملت ِّبالت (مل
ُي َ
و�ضع م�ستوى �أعلى من اجللوتاميت و�أمالحه لهذه املنتجات).
�إن م�صنعي الأغذية على دراية تامة بوجود م�ستهلكني ال يح ِّبذون �إ�ضافة اجللوتاميت �إلى
غذائهم ،وجتارب بع�ض امل�صنعني مع هذا املوقف با�ستخدام ما يطلق عليه البطاقات الغذائية
النظيفة  .clean labelsحتتوي هذه البطاقات على �أ�سماء مك ِّونات الغذاء التي يعتقد �أن
امل�ستهلكني لن مي ِّيزوا من خاللها على حمتوى الغذاء من اجللوتاميت ،مثل حملل بروتني
خال من جلوتاميت �أحادي
ال�صويا ,hydrolyzed soy proteinوبع�ضهم ي�ضع عبارات :مثل ٍ
ال�صوديوم � ،NOMSGأو مل ي�ضف للمنتج جلوتاميت �أحادي ال�صوديوم NO MSG added
رغم احتواء منتجاتهم على اجللوتاميت.
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بعيدً ا عن كل هذه الت�شريعات ف�إن �إدارة
الغذاء والدواء تتطلب يف حالة �إ�ضافة اجللوتاميت �إلى
الغذاء بو�ضعه يف قائمة املكونات با�سمه ال�شائع �أو املعتاد ،مثل جلوتاميت �أحادي
ال�صوديوم .على كل حال؛ العديد من م�صنعي الأغذية تبنوا �إ�سرتاتيجية تت�سم بو�ضع ر�سائل
�إ�ضافية بارزة تتعلق باجللوتاميت يف بطاقة الغذاء ،لذا ف�إن البطاقات الغذائية التي ت�سوق
خال من � MSGأو مل ي�ضف له �MSGأ�صبحت اعتيادية على هذه البطاقات� .أما
عبارات مثل ٍ
النتيجة املتوقعة ملثل هذه البطاقات ف�إنها تخلق وتدعم الت�صورات على �أن اجللوتاميت م�ضر �أو
�أنه مك ّون غري �آمن .على كل حال؛و�ضع هذه العبارات اعترب من قبل �إدارة الدواء والغذاء ب�أنه
كاذب وم�ضلل عندما حتتوي البطاقة على مكونات من �ضمنها حمالالت الربوتني كمكونات؛
لأنها حتتوي على اجللوتاميت .ومن الوا�ضح �أن هذه العبارات كاذبة وم�ضللة يف منتج يحتوي
على اجللوتاميت حتى و�إن كان عن�ص ًرا �أ�سا�س ًيا من �ضمن املكونات.
الأبحاث املتعلقة بت�أثريات املعلومات املختلفة على بطاقة الغذاء يرى �أن هذه الر�سائل قد ت�ؤ ِّثر يف
قبول املنتجات املحتوية على اجللوتاميت امل�ضاف� ،إال �أن نتائج بحوث �أخرى �أ�شارت �إلى عك�س
ذلك ،حيث ذكرت �أن اخل�صائ�ص احل�سية �أكرث ت�أث ًريا من معلومات البطاقة عندما مت تقييم
املنتجات ح�س ًيا رغم �أن املعلومات مرتبطة بدرجة كبرية باعتقادات وموقف امل�ستهلكني.
أما زال القلق قائما ؟

ازداد ا�ستهالك اجللوتاميت عامل ًيا ب�شكل كبري يف العقود احلديثة ،وهنالك قلق من �سالمته
فيما يتعلق بدوره يف زيادة الوزن وال�سمنة التي �أ�صبحت وباء يف دول العامل .ورغم عدم وجود
درا�سات من�شورة عن املتناول من اجللوتاميت وعالقته بال�سمنة وزيادة الوزن يف الإن�سان� ،إال
�أن درا�سة �صينية وحيدة �أعطت معلومات متعلقة باملتناول من اجللوتاميت ،و�إمكانية عالقته
بزيادة خماطر زيادة الوزن يف الإن�سان ،وكانت هذه العالقة غري مرتبطة باملتناول الكلي من
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الطاقة والن�شاط البدين للإن�سان� ،إال �أن هذا البحث تع َّر�ض للنقد ودعم االعرتا�ض عليه
بحقائق علمية ،ودعم من الأبحاث العلمية املن�شورة ،والتي مت الرجوع فيها �إلى جتارب تغذية
طويلة املدى على احليوانات ،ودرا�سات �أجريت على الإن�سان �أظهرت �أن اجللوتاميت ال يزيد
من تناول الغذاء �أو يحدث ال�سمنة.كما �أ�شار الباحث �إلى الدِّ را�سات احلديثة التي �أظهرت �أن
اجللوتاميت ارتبط بكبح زيادة وزن اجل�سم وتر�سيب الدهون وم�ستويات البالزما من هرمون
اللبتني .Leptin
على كل حال؛ هذه املعلومات قد ال تكون دقيقة بدرجة كبرية؛ نظ ًرا ل�صعوبة حتديد املتناول من
اجللوتاميت خا�صة يف الدول التي ُي َ�ضاف فيها اجللوتاميت ب�شكل وا�سع يف الأغذية امل�صنعة.
�أجريت يف العام 2000م درا�سة ا�شرتك فيها عدد من اجلامعات الأمريكية ،وتعد �أكرب درا�سة
�أجريت حلد الآن ،ور َّكزت الدِّ را�سة على الت�أثريات اجلانبية املحتملة للجلوتاميت� .شارك يف هذه
الدِّ را�سة متط ِّوعون لهم �سجل من احل�سا�سية للجلوتاميت ،و�ص ِّممت الدِّ را�سة لتقييم �أي ر ّد من
املتطوعني لتناول اجللوتاميت ،و�أعطي املتطوعون الذين ظهر لديهم جتاوب للجلوتاميت جرعة
�أخرى بعد ظهور الأعرا�ض الأولى.وهدفت الدِّ را�سة �إلى متييز الأ�شخا�ص الذين يظهر لديهم
عر�ضني �أو �أكرث من �أعرا�ض احل�سا�سية للجلوتاميت يف عدة منا�سبات ،مع عدم ظهور هذه
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الأعرا�ض عند �إعطاء احلبوب الكاذبة
التي ال حتتوي على اجللوتاميت  .placeboكان
جمموع املتطوعني الذين �أجريت عليهم الدِّ را�سة ( ،)130وظهرت �أعرا�ض
التجاوب للجلوتاميت لدى اثنني فقط من املتطوعني .لذا خل�ص الباحثون �إلى عدم �إمكانية
احل�صول على جتاوب ميكن قيا�سه مرة �أخرى  .reproducible responsesورغم وجود ادّعاءات
ب�أن اجللوتاميت قد ي�س ِّبب ال�صداع �أو �أعرا�ض �أخرى �إال �أن الدِّ را�سة �أخفقت يف احل�صول على
�أعرا�ض ميكن �إعادة تقييمها مرة �أخرى .عالوة على ذلك؛ يجدر التنويه مرة �أخرى على �أن
جميع املتطوعني يف هذه الدِّ را�سة ادّعوا �أن لديهم ح�سا�سية عالية للجلوتاميت.
عالوة على ذلك؛ �أجريت العديد من الدِّ را�سات للك�شف عن �إمكانية دور اجللوتاميت كمح ِّفز
لتفاقم الربو  ،asthmaو�أجريت على �أ�شخا�ص ا ّدعوا �أنهم تعر�ضوا للربو عند �أكلهم م�أكوالت
�صينية ،ومل تكن النتائج حا�سمة يف هذا املو�ضوع ،لذا مت اال�ستنتاج ب�أن اجللوتاميت ال يفاقم
من �أعرا�ض الربو� .أ�شارت �أ�صابع االتهام ً �-
أي�ضا�-إلى دور اجللوتاميت يف التهاب الق�صبة
الهوائية وت�شنجاتها وال�شري (التهاب جلدي)  urticariaوالوذمة الوعائية –angiooedema
والتهاب اجليوب الأنفية � ،rhinitisإال �أن الدِّ را�سات مل ت�صل �إلى نتائج ثابتة لدور اجللوتاميت
يف حدوث هذه الأعرا�ض.
كما ذكر �أن للجلوتاميت دو ًرا يف حتفيز ال�شقيقة  migraineعن طريق تداخله مع ت�صنيع
� ،acetylcholineإال �أن غياب املعلومات ال�سريرية عن برهنة ذلك جتعل من املبكر اتهام
اجللوتاميت كمحر�ض حلدوث ال�شقيقة.
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الخالصة

كان الهدف الرئي�سي من هذه املراجعة العلمية ا�ستعرا�ض فوائد ودور اجللوتاميت كواحد من
مكونات الغذاء ال�شائعة اال�ستخدام يف جميع انحاء العاملُ .يعد اجللوتاميت واحدً ا من الأحما�ض
�شيوعا يف العديد من الربوتينات والببتيدات يف غالبية الأن�سجة .كما ُيعد املك ّون
الأمينية الأكرث ً
احلا�سم يف طعم ُ
االمامي �أو الطعم اللذيذ ،ويتواجد بكمية كبرية يف العديد من الأغذية ,مثل:
اخل�ضار ،والأغذية البحرية ،واللحوم ،واجلنب ،وي�ساهم بدرجة كبرية يف خوا�ص الطعم لهذه
الأغذية .ورغم �أن اجللوتاميت يوجد طبيع ًيا يف العديد من الأغذية ،ف�إنه ي�ضاف عادة كمح ِّفز
للنكهة ،وعند �إ�ضافته للأغذية ف�إنه ي�ساهم يف النكهة ،وي�شابه دوره يف هذا ال�صدد دور اجللوتاميت
احلر املوجود طبيع ًيا يف الأغذية .كما يوجد يف الأغذية ً �-
أي�ضا -كناجت ثانوي لربوتينات اخل�ضار
املحللة التي ت�ستخدم بكرثة كتوابل ومواد نكهة يف الأغذية املعلبة واملخاليط املجففة وال�صل�صات
وغريها من املنتجات امل�صنعة .لكل نوع من الغذاء تركيز �أمثل من اجللوتاميت .بع�ض الأغذية مثل
تتح�سن نكهتها ب�إ�ضافة اجللوتاميت ،كما �أن ا�ستخدام كميات زائدة من
احللويات والأغذية املرة ال َّ
اجللوتاميت ال جتعل النكهة �أف�ضل ،ولكنها قد ت�ضربهاُ .يعد اجللوتاميت ً
حم�ضا �أمين ًيا وم�ستوياته
يف الوجبة ت�ؤ ِّثر على �أك�سدة بع�ض الأحما�ض الأمينية مثل .leucineميثل ج�سم الإن�سان اجللوتاميت
امل�ضاف للغذاء بنف�س الطريقة التي ميثل فيها اجللوتاميت املوجود طبيع ًيا يف العديد من الأغذية.
ُيعد اجللوتاميت ً
حم�ضا �أمين ًيا متعدد الوظائف ،فهو ي�ساهم يف ال�شعور بالطعم وناجت و�سطي للتمثيل،
كما �أنه حم ِّفز للمو�صالت الع�صبية .اقرتحت الدِّ را�سات �إمكانية ا�ستخدام اجللوتاميت لأغرا�ض
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احلمية الغذائية بتحفيز االختيار املنا�سب للأغذية
لدى بع�ض الفئات العمرية� .إ�ضافة كمية مثلى من اجللوتاميت
للأغذية منخف�ضة الدهن يعيد بع�ض اال�ست�ساغة لهذه الأغذية يف حني يحافظ على انخفا�ض املتناول
من الطاقة والدهون.
ولأن اجللوتاميت واحد من �أكرث مكونات الأغذية التي مت درا�ستها ب�شكل مكثف ،ونتائج الدِّ را�سات
�أثبتت �سالمته ،ف�إن اللجنة امل�شرتكة مل�ضافات الأغذية التابعة ملنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة
ال�صحة العامليتني و�ضعته �ضمن ت�صنيف م�ضافات الأغذية الآمنة .كما �أ َّكدت اللجنة العلمية للأغذية
يف االحتاد الأوروبي �سالمة هذا املكون .وبناء على املعلومات العلمية الكثرية جدً ا ،وعلى �ضوء املتناول
الغذائي العايل عادة للجلوتاميت ف�إن اللجنة خل�صت �إلى عدم �ضرورة و�ضع متناول يومي مقبول من
اجللوتاميت.
من الوا�ضح �أنه �أجريت درا�سات كافية عن اجللوتاميت وت�أثرياته ال�صحية املحتملة ،ولغاية الآن
ال توجد معلومات علمية قوية ت�شري �إلى ت�أثريات عك�سية للجلوتاميت على �صحة الإن�سان لعموم
ال�سكان .الدِّ را�سات عن متالزمة املطعم ال�صيني  Chinese restaurant syndromeتعاين من
م�شاكل ،ومل يتم التو�صل �إلى ا�ستجابة ثابتة يف هذا ال�صدد .ورغم وجود ا ّدعاءات من �أن اجللوتاميت
قد ي�سبب ال�صداع �أو �أعرا�ض �أخرى ف�إن الدِّ را�سات احلديثة �أخفقت يف �إحداث �أو �إعادة �إحداث
الأعرا�ض امل�شار �إليها .كما �أن الدِّ را�سات القدمية ال�سيئة التخطيط �أ�شارت �إلى دوره يف حدوث الربو،
�إال �أن الدِّ را�سات املحكمة التخطيط التي ا�ستخدمت جرعات حمددة من اجللوتاميت مل تتم َّكن من
احل�صول على نتائج الأعرا�ض التي ذكرت يف الأبحاث القدمية .الدِّ را�سات التي �أجريت ملعرفة دور
اجللوتاميت كمح ِّفز للربو عانت من �صغر حجم العينة والتخطيط ال�سليم للدِّ را�سة .لذا ونتيجة
لغياب الدِّ را�سات ال�سريرية ف�إنه ال ميكن توجيه �إ�صبع االتهام للجلوتاميت كمح ِّفز حمتمل لل�صداع
الن�صفي ،ويو�صى ب�إجراء املزيد من الدِّ را�سات لتقييم دور اجللوتاميت يف ال�صداع الن�صفي.

ترجم هذا املو�ضوع بت�صرف من املراجعة العلمية الآتية:
Jinap, S. and Hajeb, P. 2010. Glutamate.Its applications in food and contribution to
health.Appetite. 55:1-10.
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