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حول هذا اإلصدار 

حممــــد  بن  حمــزة  �لدكتــــور  �لأ�شتاذ  �لكتيب  هذ�  لنا  ترجم 
�أبو طربو�ش ملوؤلفيه Jinop و Hajeb عن ملــــح جلوتاميت �أحادي 
�ل�شوديوم و�لذي يدخل �ليوم يف �لكثري جدً� من �لأغذية �مل�شنعة 
نكهة  �إبر�ز  خو��ش  من  له  ملا  �ملختلفة  �حل�شاء  مكعبات  و�أنو�ع 
 Umame لربوتينات و�لتي تعطي ما ��شطلح على ت�شميته �أُمامي�
�أو �لطعم �خلام�ش، فهو طعم )ونكهة( لي�ش باحللو ول �حلام�ش 

ول �ملر ول �ملالح و�إمنا �شيء له ذوق �آخر.

ورغم �أن هذ� �مللح قد �كت�شف منذ �شنة 1866م �إل �أن معرفته 
برزت �أكرث يف �ل�شتينات من �لقرن �ملا�شي حينما ظهر يف �لغرب 
ما يعرف باأعر��ش �ملطعم �ل�شيني. فهو معروف قبل هذ� �لتاريخ 
ورمبا قبل �كت�شافه علميًا يف �شرق �آ�شيا و�أدخل يف �أغذيتهم ب�شور 

�شتى �شمن �إعد�دهم لأع�شاب �لبحر.

من  بد�ية  �مللح  بهذ�  مف�شلة  ب�شورة  يعرفنا  �لإ�شد�ر  هذ� 
م�شادره ووجوده يف �لأغذية �ملختلفة مرورً� بحقيقة �لنكهة و�لطعم 
�ملميز له، و��شتخد�ماته يف �لأغذية و�لكمية �ملثلى له لطعم �أف�شل 
د�خل  �لكيميوحيوية  وم�شار�ته  متثيله  عن  للحديث  بنا  ينتقل  ثم 
له.  �أخرى  تغذية  وجو�نب  ��شتخد�ماته  �لأمان يف  وجانب  �جل�شم 
لهذ�  و�لت�شريعات  �ل�شالمة  �لأهم وهو جانب  وي�شهب يف �حلديث 
جلوتاميت  �أحادي  ملح  ل�شتخد�م  �لطويل  �لعمر  هذ�  بعد  �مللح، 

�ل�شوديوم هل ما ز�ل �لقلق قائمًا؟.

نرتك �لقارئ �لعزيز لال�شتمتاع مبحتوى هذ� �لإ�شد�ر.

التحرير
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مة مقدِّ

ت�شتخدم م�شافات �لأغذية منذ زمن طويل لإعطاء �لنكهة و�للون، و�إطالة فرتة �شالحية �لغذ�ء، �إ�شافة 
�إلى دورها يف �حلفاظ على �شالمة �لغذ�ء.

ُتعد نكهة �لأغذية ذ�ت �أهمية كبرية يف جمال �لت�شنيع �لغذ�ئي، كما �أن لنكهة �لغذ�ء دوًر� مهًما يف تغذية 
�لإن�شان خا�شة يف �لأغذية �لتي ل متتلك خا�شية �لنكهة �ملرغوبة، �إذ ت�شفي م�شافات �لأغذية على مثل 
�لعالية يف حمتو�ها من �لأحما�ش  �لنكهة �ملرغوبة. ��شتخدمت �لأغذية و�ملكونات �لغذ�ئية  هذه �لأغذية 
�لأمينية �حلرة، �أو �لتي مت ت�شنيعها من حملالت �لربوتني hydrolysates    يف �لطبخ لقرون عدة يف 
  ”umami لعديد من �لأقطار؛ بهدف زيادة �خلو��ش �حل�شية للعديد من �لأغذية، وي�شاعد طعم “ ُ�مامي�
يف حت�شني نكهة �لأغذية باإعطاء نكهة �للحم وفتح �ل�شهية .savory وُيعد جلوتاميت �أحادي �ل�شوديوم 
ز هذ� �مل�شاف  زة للنكهة �لتي مت در��شتها. ويحفِّ monosodium glutamate من �أكرث �مل�شافات �ملحفِّ

من �لنكهة �للذيذة �لنا�شئة عن تاأثري حم�ش �جللوتاميك، �لذي يوجد طبيعًيا يف �لأغذية �لربوتينية مثل 
�للحوم و�لأغذية �لبحرية و�حل�شاء و�ل�شل�شات.

�لطعم  هي:  خو��ش،  لأربعة  فت  �شنِّ ولكنها  بالطعم،  �ملتعلقة  �حل�شية  للخو��ش  دقيق  تعريف  ليوجد 
.UMAMI حللو،و�ملالح، و�حلام�ش، و�ملر، و�أ�شيف لها �ل�شنف �خلام�ش وهو طعم �ُلمامي�

بو��شطة  1866م  �شنة  �كت�شافه  ومت   L-Glutamic acid �شكل  على  للجلوتاميت  �لطبيعي  �ل�شكل  يوجد 
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عامل �أملاين،�إذ عزل هذ� �لعامل حم�ش �جللوتاميك 
جللوتني   Acid hydrolysate �حلام�شي  �لتحلل  من 

عام  مره  لأول  �جللوتاميك  حم�ش  �أمالح  �كت�شفت  �لقمح.   gluten

�لعامل  �كت�شف هذ�  Ikeda حيث  �لياباين  �لعامل  بو��شطة  1908م 
ُ�مامي  طعم  عليه  و�أطلق  �جللوتاميك،  حلم�ش  �لفريد  �لطعم 

umami، و�شّنف ك�شنف خام�ش خلو��ش �لطعم.

مت  ح�شاء  من  �جللوتاميك  حم�ش  �لعامل  هذ�  عزل  كما 
لطعم  كم�شدر   seaweed �لبحري  �لع�شب  من  عمله 

مرق  �أو  �للحم  كطعم  �لطعم  هذ�  �شنَّف  �ُلمامي،�إذ 
�للذيذ  معناها  يابانية  كلمة   umami وكلمة  �للحم، 
delicious. كما �كت�شف عامل ياباين �آخر �أن بكترييا 

��شمها  )غريَّ   Micrococcusglutamicus

 )Corynebacteriumglutami �إلى  لحًقا 
حم�ش  من  كبرية  كميات  �إنتاج  على  قادرة 

.L-Glutamic acid جللوتاميك�

�ُلمامي  در��شات كثرية جًد� عن طعم  �أجريت 
بال�شت�شاغة  وعالقته  و�جللوتاميت 

و�لنكهة   palatability

�لتغذوية،  و�لعتبار�ت 
و�إ�شفاء  �لأغذية،  ووجوده يف 
ودوره  �لفم،  يف  �لطعم 

�لطعام،  ه�شم  يف  �لف�شيولوجي 
وجو�نب  �ل�شحة  على  �ل�شلبي  وتاأثريه 

�ل�شالمة فيه.
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وله مصادر طبيعية

من  �لعديد  يف  يوجد  �لطبيعة،�إذ  يف  �شيوًعا  �لأمينية  �لأحما�ش  �أكرث  �جللوتاميت  ُيعد       
�إنتاج �جللوتاميت يف �جل�شم،  يتم  �لأن�شجة. كما  و�لببتيد�ت �ملوجودة يف معظم  �لربوتينات 
حيث يرتبط مع �لأحما�ش �لأمينية �لأخرى لإنتاج �لربوتني. عندما يرتبط �جللوتاميت بجزئي 
�لربوتني فاإنه ي�شبح عدمي �لطعم، ول يعطي طعم �ُلمامي للغذ�ء، �إل �أن حتلُّل �لربوتني خالل 
�جللوتاميت  ُيعد  �إنتاج جلوتاميت حر.  �إلى  يوؤدي  باحلر�رة  و�لطبخ   Aging و�لتعتيق  �لتخمر 
مكّوًنا مهًما للطعم يف �جلنب و�لأغذية �لبحرية ومرق �للحم و�لأغذية �لأخرى. كما �كت�شف 
يف عام 1998م وجود كميات من حم�ش �جللوتاميك �حلر �لذي يوجد طبيعًيا يف �لعديد من 
�لبحرية، و�خل�شرو�ت  و�لأغذية  �لدو�جن،  �للحوم �حلمر�ء، وحلوم  �ملختلفة، مثل:  �لأغذية 
�جللوتاميك �حلر يف  عالية من حم�ش  كميات  توجد  رقم )1(.  ح يف �جلدول  مو�شَّ هو  كما 

�لطحالب �لبحرية و�جلنب و�شل�شة �ل�شمك و�شل�شة �ل�شويا و�لبقول �ملتخمرة و�لطماطم.
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من نكهته كان التصنيع

ر��شات �أن �خلا�شية �ملميزة لطعم       �أظهرت �لدِّ
تن�شاأ من خليط  �لطبيعية  �لأغذية  �لعديد من 

و�مللح  �ُلمامي  طعم  ومو�د  �لأمينية  �لأحما�ش 
عندما تكون يف هذه �لأغذية باملعدلت �ملنا�شبة.

�ُلمامي،  نكهة  من  مو�د  ثالث  �لطبيعة  يف  توجد 
و �ل�شوديوم،  ثنائي  وجلوتاميت  �جللوتاميت،  هي: 

�ُلمامي هذه  �أن مو�د نكهة  disodium inosinate. ورغم 

قد مت �كت�شافها يف �ليابان كمكّونات طعم مهمة، فاإن مو�د �شبيهة 
و�شرت�شري و�شل�شة  �لبقر  حلم  ويف  �أوروبا  يف  �ملرق  يف  طبيعًيا  وجدت  لها 

Worcestershire يف �ململكة �ملتحدة، ويف �شل�شة �لبيتز� و�شل�شة �لطماطم يف �إيطاليا، ويف 

مرق طعام �شيني و�شل�شة �ل�شمك يف جنوب �شرق �آ�شيا. مو�د نكهة �ُلمامي موجودة بكمية 
كبرية يف �لعديد من �لأغذية، مثل: �خل�شرو�ت )�لطماطم، و�لبطاط�ش، و�مللفوف �ل�شيني، 
وع�شب  )�ل�شمك،  �لبحرية  و�لأغذية  �لأخ�شر(،  و�ل�شاي  �ل�شويا،  وفول  و�جلزر،  و�مل�شروم، 
وقنفذ   ،crab و�ل�شلطعون   ،prawn و�جلمربي   ،oyster و�ملحار  �لبحرية،  و�لأع�شاب  �لبحر، 
و�خلنزير  )�لبقر  و�للحم   ،scallop �لبحر  �لبحرclam،وجنمة  sea urchin،و�شدف  �لبحر 
فمثاًل  �لأغذية،  هذه  ونكهة  طعم  يف  كبري  ب�شكل  �ملو�د  هذه  وت�شاهم  و�جلنب.  و�لدو�جن(، 
،alanine glutamateل�شلطعون هي خليط من �جلالي�شني، و�  خا�شية �لطعم �ملميزة للحم 
مكونات  حذف  وعند  خا�ش،  ب�شكل  و�مللح   disodium inosinate وجلوتاميت   arginineو

�ُلمامي تختفي.
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جدول رقم )1( حمتوى بع�ض الأغذية
Free Glutamic acid من حم�ض اجللوتاميك احلر

حم�ض 
اجللوتاميك 

الـحر 
)ملجم/100 

جم(

الأغذية

حم�ض 
اجللوتاميك 

الـحر 
)ملجم/100 

جم(

الأغذية

الفواكه                                                                           اللحوم والدواجن

18 10   �لأفوكادو                                                                                                                               �لأبقار                                                                                                                          

4 9   �لتفاح                                                                                                                                   �خلنزير                                                                                                                           

5 22   �لعنب                                                                                                                                   �لدجاج                                                                                                                              

5 الأغذية البحرية   �لكيوي                                                                                                                              

الأجبان 140 Scallop شرطان �لبحر�  

308 19   �لأمينتال                                                                                                                              snow crab شلطعون �لثلج�  

1680 43   �لبارميز�ن                                                                                                                             blue crab ل�شلطعون �لأزرق�  

182 72   �ل�شيدر                                                                                                                                Alaska king crab شلطعون �أل�شكا �مللكي�
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الـحليب 20    �جلمربي �لأبي�ش                                                                                                                  

1 الع�سب البحري   �لأبقار                                                                                                                                

4 1608   �ملاعز                                                                                                                                 kelp ع�شبة �لبحر  

19 9   حليب �لإن�شان                                                                                                                         wakame كامي�  
�سل�سة ال�سمك الـخ�سار 

828 50   �ل�شينية                                                                                                                                   �مللفوف                                                                                                                             

1383 48   �ليابانية                                                                                                                                   �ل�شبانخ                                                                                                                              

727 264   �لإندوني�شية                                                                                                                                �لطماطم                                                                                                                             

948 49   �مليانامارية asparagus لهليون �لأخ�شر�   

621 51   �ملاليزية                                                                                                                            �لب�شل                                                                                                                                

988 106   �لفليبينة                                                                                                                              �لذرة                                                                                                                                  

950 106   �لتايلندية                                                                                                                                �لبازلء �خل�شر�ء                                                                                                                   

1370 10   �لفيتنامية                                                                                                                             �لبطاط�ش                                                                                                                             
البقوليات املتخمرة 42    �مل�شروم       

136  �سل�سلة ال�سويا   فول �ل�شويا )�لناتو( )�ليابان(                                                                                                   

965 926   فول �ل�شويا )د�و د�و�( )غرب �أفريقيا(                                                                                            �ل�شينية                                                                                                                          

1700 782   فا�شوليا �جلر�د )غرب �أفريقيا(                                                                                                    �ليابانية                                                                                                                           

476 1264   فول �ل�شويا )دو�شي( )�ل�شني(                                                         �لكورية                                                                                                                           

412    �لفلبينية                                                                                                                            
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نكهة حلم �ل�شلطعون، لذ� فاإن مو�د طعم �ُلمامي ُتعد �أ�شا�شية للطعم �ملميز للعديد من �لأغذية 
�لطعم  عليها  يطلق  و�لتي  �ُلمامي،  طعم  هي  للم�شروم  و�ل�شائدة  �ملميزة  �لنكهة  �لطبيعية. 

ز باجللوتاميت. �مل�شت�شاغ، وهي �مل�شوؤولة عن �إدر�ك �لنكهة �لكلية للم�شروم، و�لتي حتفِّ

مثل  ن�شج �خل�شار  �لع�شوية خالل  و�لأحما�ش  و�ل�شكريات  �لأمينية �حلرة  �لأحما�ش  زيادة 
�لطماطم ت�شاهم يف زيادة �لنكهة، فعلى �شبيل �ملثال: فاإن ن�شج �لنكهة يف �لطماطم �لنا�شجة 
يرتبط بزيادة حمتو�ها �لطبيعي من �لأحما�ش �لأمينية �حلرة مثل �جللوتاميت. وقد �أ�شارت 
مبعدل  كثرًي�  تتاأثر  �ل�شناعي  �لطماطم  م�شتخل�ش  نكهة  �أن  �إلى  �ليابان  يف  �أجريت  در��شة 
�أهمية يف  �لعو�مل  �أكرث  ُيعد  �إن معدل ووجود هذين �حلم�شني   .aspartate �إلى  �جللوتاميت 
�إنتاج نكهة �لطماطم، وعند عدم �إ�شافة �جللوتاميت �إلى �مل�شتخل�ش فاإن �لنكهة تكون م�شابهة 

لنكهة �لطماطم �خل�شر�ء �أو �ملو�لح. 

�أمينية حرة عند تعتيق �جلنب،  �إلى ببتيد�ت عديدة و�أحما�ش  يتحلل �لربوتني بدرجة كبرية 
وزيادة هذه �لأحما�ش �لأمينية ت�شتخدم عموًما كموؤ�شر يعتمد عليه للحكم على تعتيق �جلنب. 
ا- زيادة كبرية  وت�شاهم هذه �لأحما�ش يف �إ�شفاء �لطعم و�لقو�م لالأجبان �ملعتقة. حتدث -�أي�شً
�لأحما�ش  �أكرث  وُيعد �جللوتاميت  ت�شوية حلم �خلنزير،  �لأمينية �حلرة خالل  �لأحما�ش  يف 

�لأمينية �حلرة تو�جًد� يف �ملنتج �لنهائي.
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وكانت إضافته لألغذية

من  �لعديد  يف  طبيعي  ب�شكل  يوجد  �جللوتاميت  �أن  رغم 
ت�شتخدم  �لنكهة.  لتحفيز  غذ�ئي  كم�شاف  كثرًي�  ي�شتخدم  �أنه  �إل  �لأغذية 

و�جلنب  و�مل�شروم  �لطماطم  مثل  �حلر  �جللوتاميت  من  كبرية  كميات  على  �ملحتوية  �لأغذية 
�لأغذية  �إلى  �إ�شافة �جللوتاميت  savory. عند  �أطباق �شهية ولذيذة  تقليدًيا؛ للح�شول على 
فاإن  لذ�  �لأغذية،  يف  طبيعًيا  �ملتو�جد  �حلر  للجلوتاميت  �شبيًها  منكًها  تاأثرًي�  يعطي  فاإنه 
�لنكهة �لطبيعية للحوم و�لدو�جن و�لأغذية �لبحرية  �جللوتاميت �مل�شاف ي�شتخدم لتح�شني 
كمحفز�ت  �أمامي  طعم  تعطي  �لتي  �لأغذية  م�شافات  ت�شنف  و�حل�شاء.  �خلفيفة  و�لأغذية 
�أحادي  وجلوتاميت  �ل�شوديوم،  �أحادي  جلوتاميت  وهي  �جللوتاميت  وت�شمل:�أمالح  للنكهة، 

ومركبات  �لبوتا�شيوم،  �أحادي  وجلوتاميت  �لأمونيوم، 
 disodium 5-mono مثل ribonucleotides

 guanylate , (IMP) Disodium

.5-mono inosinate

من  �حلر  �ل�شكل  وُيعد 
على  جتازوؤه  يف  �جللوتاميت 
فقط  �مل�شوؤول  هو   L �شكل 
ولهذ�  �لنكهة،  حتفيز  عن 

ب�شكل  ي�شتخدم  فاإنه  �ل�شبب 
جمال  يف  للنكهة  ز  كمحفِّ و��شع 

�لغذ�ئية.وي�شنف  �ل�شناعات 
و�أمالحه  �جللوتاميت  �لغذ�ء  د�شتور 
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)جلوتاميت �أحادي �ل�شوديوم، وجلوتاميت �أحادي �لبوتا�شيوم و�لكال�شيوم ثنائي �جللوتاميت، 
وي�شاف  للنكهة.  ز�ت  كمحفِّ �جللوتاميت(  ثنائي  و�ملغاني�شيوم  �لأمونيوم  �أحادي  وجلوتاميت 
�جللوتاميت يف �لأغذية برتكيز قد ي�شل من 0.1 – 0.8% على �أ�شا�ش �لوزن، وهذ� م�شابه 
لي�شاف  حال؛  كل  على  �لبارميز�ن.  جنب  �أو  �لطماطم  يف  �لطبيعي  �جللوتاميت  لرتكيز 
و�لزيوت  و�لدهون  �حلليب  منتجات  �إلى  �أخرى  �أغذية  م�شافات  مع  و�أمالحه  �جللوتاميت 

�مل�شتحلبة و�لبا�شتا و�ل�شوكولته وع�شري �لفو�كه يف دول �لحتاد �لأوروبي.

ا- كمنتج ثانوي لتحلل  ز للنكهة فقط، ولكن -�أي�شً يوجد �جللوتاميت يف �لأغذية لي�ش كمحفِّ
هات يف �لأغذية �ملعلبة و�ملخاليط  بروتينات �خل�شار، و�لتي ت�شتخدم ب�شكل و��شع كبهار�ت ومنكِّ
لالأغذية  �أحياًنا  �جللوتاميت  اف  ُي�شَ �مل�شنعة.  �ملنتجات  من  وغريها  و�ل�شل�شات  �ملجففة 
عة، ويخلط مع �لغذ�ء خالل �لإعد�د خا�شة يف �لأغذية �لآ�شيوية، وبناء على در��شات  �مل�شنَّ
يف  ُيو�شع  لذ�  �إ�شافته،  عند  �لطعام  نكهة  تاأثريعلى  له  لي�ش  �لنقي  �جللوتاميت  فاإن  �أجريت 
و�لتي حتوي  �ملحللة،  �لربوتينات  �أو  م�شتخل�ش �خلمرية  مكّونات  من  كجزء  �أو  �لنقية  حالته 
د �لآ�شيويون على طعمه منذ طفولتهم، يف حني �أن �لغربيني  ن�شبة عالية من �جللوتاميت. تعوَّ
دو� على طعم �ُلمامي حديًثا، وقد ��شتهو�هم طعمه �ملميَّز و�إ�شهامه يف ��شت�شاغة �لعديد  تعوَّ

من �لوجبات �لتقليدية.
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�لتي  للنكهة  زة  �ملحفِّ �خل�شائ�ش  در��شة  مت 
ووجد  نو�حي،  عدة  من  �جللوتاميت  ي�شفيها 
�جللوتاميت،  من  �أق�شى  تركيز  طعام  لكل  �أن 
عند  �لأغذية  بع�ش  نكهة  ن  تتح�شَّ ل  ولكن 

�إ�شافة �جللوتاميت مثل �لأطعمة �حللوة على وجه 
�لطعم  ذ�ت  �لأغذية  بع�ش  و�أحياًنا  �خل�شو�ش، 

�لأغذية  يف  �ليامامي  لطعم  �لأق�شى  �لرتكيز  �ملر. 
�حللوة �أو �ملاحلة يختلف بدرجة كبرية بني �مل�شتهلكني، 

فبع�ش �مل�شتهلكني يحبذه على تركيز�ت خمتلفة، ولكن قد 
غري  لهم  يبدو  قد  �لآخرين،فبع�شهم  �مل�شتهلكني  بع�ش  لدى  يختلف 

ذ طعم �ُلمامي. على �أية حال؛  خمتلف عن �لطعم �لعادي، وبع�شهم �لآخر ل يحبِّ
زة للنكهـــة.  �أن معظم �لنــــا�ش ح�شا�شــون للخـــو��ش �ملحفِّ حت  ر��شات و�شَّ نتائج �لعديد من �لدِّ
�لرتكيز�ت 0.6- %1.2  �أن  حت  و�شَّ �لأوروبيني  �مل�شتهلكيــــن  علـــى  �أجريـــت  �لتـــي  ر��شـــات  �لدِّ
كانت �أعلى من حيث �ل�شعور بالطعم مقارنة بامل�شتهلكني �لآ�شيويني، ولعل �ل�شبب يف ذلك يعود 
�أو ل�شبب �لختالفات �لور�ثية  �إلى عدم �إدر�ك طعم �ليامامي �ملميَّز لدى �مل�شتهلكني �لغربيني، 
� لدى  �لأفر�د كبرية جدًّ �لور�ثي. �لختالفات �حل�شية بني  �لبيئي  �لتاأثري  �أو  بالطعم  �ل�شعور  يف 
ر��شات �لعلمية للطعم، وخو��ش �ليامامي  �ل�شكان �لأوروبيني وحمكمي �خلو��ش �حل�شية يف �لدِّ

بني؛ لتمييز هذ� �لطعم. مني مدرَّ لدى �لغربيني تتطلب يف �لغالب حمكِّ
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كمية مثلى لطعم أفضل

ر  ��شتخد�م كميات كبرية من �جللوتاميت لن يجعل �لغذ�ء �أف�شل من ناحية �لطعم، ولكنه يوؤثِّ
�أف�شل يف �لأغذية  تاأثريه �جليد على �لطعم ب�شكل  ب�شكل �شيىءيف �لطعم، ويوؤدي �جللوتاميت 
ز من �لنكهة هي %0.8-0.1  �ملاحلة و�حلام�شة، لذ� فاإن �لكمية �ملثلى من �جللوتاميت �لتي حتفِّ
�إلى 0.5-4 جم من �جللوتاميت لل�شعور  �أ�شا�ش �لوزن، فمثاًل طعام وزنه 500جم يحتاج  على 
عموم  يف  طبيعًيا  �ملوجود  �جللوتاميت  كمية  �لكمية  هذ�  وتعادل  �لطعام،  لهذ�  �جليد  بالطعم 
�لأغذية. يحتوي بروتني �للحم مثاًل على 11-22% من �جللوتاميت، بينما يحتوي بروتني نباتي 
�ش من كمية كلوريد �ل�شوديوم  على 40% من �جللوتاميت. �إ�شافة �جللوتاميت بهذه �لكمية يخفِّ
)�مللح( �مل�شافة للطعام. كما �أن هذه �لكمية تعطي �لطعم �لطبيعي �لأف�شل للغذ�ء، ويكون تاأثريه 
جيًد� يف �لأطباق �ملنخف�شة �ل�شوديوم و�لدهن، ويخف�ش من كمية �ل�شوديوم �لكلية يف �لطعام 

ر يف ��شت�شاغة �لطعم. بحو�يل 30-40% دون �أن يوؤثِّ

ه عام يف �ملجتمعات �لغربية لزيادة ��شتهالك �لأغذية �ملنكهة، ونظرًيا فاإن هذ�  هنالك توجُّ
ز  �لأغذية كمحفِّ �مل�شتخدم يف هذه  �ملتناول من �جللوتاميت  يزيد من  قد  �ل�شلوك  �لتغري يف 
�إل�أن �شناعة �لغذ�ء يف �لدول �لغربية تزيد تدريجًيا من عدد �ملنتجات �خلالية من  للنكهة. 
لذ� يف  �لأغذية،  م�شافات  ��شتخد�م  �شد  �مل�شتهلكني  من  �لتحفظ  لزيادة  �جللوتاميت؛نظًر� 
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�مل�شاف  �جللوتاميت  من  �لعام  �ملتناول 
��شتق�شاء علمي  وبناًء على  معنوًيا.  يتغريَّ  ل  قد 

من  �ليومية  �جلرعة  فاإن  لالأغذية  �مل�شاف  �جللوتاميت  كمية  عن 
�جللوتاميت يف �ململكة �ملتحدة كانت حو�يل 12ملجم/كجم/ �ليوم لعموم �ل�شكان، وهذ� 

مقارب لال�شتهالك يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية، �لذي �أظهر معدل ��شتهالك 0.55 جم/
يوم كمتو�شط لال�شتهالك. ي�شتخدم �جللوتاميت و�أمالحه يف �لدول �لآ�شيوية خا�شة �ليابان 
ر �ملتناول �ليومي للجلوتاميت �مل�شاف يف هذه �لدول  وكوريا بكميات كبرية مقارنة باأوروبا، وُقدِّ
حت �نخفا�ش حم�ش  بحو�يل 1.2 – 1.7 جم/ يوم. و�أجريت در��شة حديثة يف ماليزيا و�شَّ
ة، �إذ بلغ �ملتو�شط 0.24-8.16 ملجم/ �جللوتاميك �حلر يف �لأغذية �مل�شنعة و�لأطباق �ملعدَّ
�أن حمتوي حم�ش �جللوتاميك �حلر كان عالًيا يف �لبهار�ت، وو�شل  جم. على كل حال؛وجد 
�أما  �لدجاج.  و�إلى 170.90ملجم/جم يف م�شحوق مرق  �ملايونيز،  �إلى 0.28 ملجم/جم يف 
فاإن  تايو�ن  �أما يف  �أكرث.  �أو  �إلى 5000 ملجم  وو�شل  عالًيا  �ملتناول  فكان  �ملطاعم  يف وجبات 
�لكميات  هذه  �إل�أن  جم/يوم،   3 �ملتو�شط  يف  وبلغ  ا،  منخف�شً كان  للفرد  �ل�شنوي  �ل�شتهالك 

� مقارنة بامل�شتهلك �ليومي يف �لدول �لغربية.  تعترب عالية جدًّ
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تمثيل ومسارات داخل الجسم

     وجه �لهتمام �لأكرب لكل من �جللوتاميت و Disodium 5-monoisinate (IMP) كحم�شني 
�أمينيني؛ لدورهما يف حتفيز �ل�شهية، وكذلك در��شة متثيلها يف �جل�شم.وقد �أ�شارت �لدر��شات 
�إلى �أن هذين �حلم�شني عند �إ�شافتهما �إلى وجبة عالية �لربوتني لهما تاأثري يف �لرغبة لالأكل، 
ولكن لي�ش لهما تاأثري يف �لطاقة و�لتمثيل يف �جل�شم. ويزيد �إ�شافة �جللوتاميت �إلى �لأطعمة 
من جودة طعم �ليومامي يف هذه �لأطعمة، كما يزيد من قبول �مل�شتهلك و��شتهالكه لها. كما 
يقوم  باجلوع.  �ل�شعور  من  ويزيد  ��شتهالكه،  من  يزيد  �حل�شاء  �إلى  �جللوتاميت  �إ�شافة  �أن 
ج�شم �لإن�شان بتمثيل �جللوتاميت �مل�شاف للغذ�ء بنف�ش �لطريقة �لتي ميثل فيها �جللوتاميت 
�ملوجود طبيعًيا يف �لعديد من �لأغذية، وعندما يتم تناول �جللوتاميت فاإن �أج�شامنا ل متّيز 
�جللوتاميت  بني  ز  مييِّ ل  �جل�شم  �أن  كما  عليه.  �حل�شول  خاللها  من  مت  �لتي  �مل�شادر  بني 
�ملتح�شل عليه من �أغذية مثل  �لطماطم، �أو ذلك �لذي متت �إ�شافته �إلى �شل�شة �لطماطم. 
ُيعدُّ  له  �مل�شاف  �أو ذلك  �لغذ�ء  �ملوجود يف  �أن �جللوتاميت  �إلى حقيقة  �لأبحاث  �أ�شارت  وقد 
ا لعمل �جلهاز �له�شمي وعملية �له�شم نف�شها. ميت�ش �جللوتاميت �ملتحرر من بروتني  مهمًّ
�لغذ�ء يف جتويف �لأمعاء �لدقيقة، وتتاأثَّر حركية �لمت�شا�ش بزمن �لحتجاز Retention يف 
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�ملعدة و�لن�شيج �لغ�شائي يف �جلهاز �له�شمي، 
�أن  �إلى  م   2000 عام  �أجريت  در��شة  �أ�شارت  وقد 

 .mucosa جللوتاميت �أحد �أهم �ملو�د �ملوؤك�شدة للغ�شاء �ملخاطي لالأمعاء�
عالوة على ذلك يبدو �أن �جللوتاميت مولد خا�ش لالأحما�ش �لأمينية �رجنني وبرولني، وكذلك 
يلعب  �لدقيقة.  لالأمعاء  �ملخاطي  �لغ�شاء  بو��شطة   glutathione جلوتاثيون  �لثالثي  للببتيد 
م �لنا�شئ عن �لربوك�شيد  ا يف حماية �لغ�شاء �ملخاطي من �لتحطُّ �جللوتاثيون دوًر� و��شًحا ومهمًّ
peroxide و�شموم �لغذ�ء. قد ي�شتخدم �جللوتاميت �ملمت�ش بو��شطة �خلاليا لأغر��ش متثيلية 

.Transmitter ت�شنيع �لربوتني ومتثيل �لطاقة وتثبيت �لأمونيا(،�أو قد ي�شتخدم كمر�شل(

دة على �جلهاز �له�شمي، فاجللوتاميت مع �لعنا�شر  �جللوتاميت على �شكل L له تاأثري�ت متعدِّ
ز من �إفر�ز �لهرمونات، ويلعب دوًر� مهًما يف مرحلة �له�شم يف �ملعدة،  �لأخرى يف �لأمعاء يحفِّ

ز من اإفراز املخاط يف الإثني ع�شر؛ حلماية جدار الأمعاء  اإذ اإن اجللوتاميت يف املعدة يحفِّ
ط خاليا �ملخ �مل�شوؤولة عن �ل�شهية و�ل�شبط �حلر�ري  من �حلم�ش. كما �أن �جللوتاميت ين�شِّ
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و�لذ�كرة. وقد �أكدت در��شة �أجريت يف عام 2009م �أن �إ�شافة �جللوتاميت �إلى وجبة عالية 
�لربوتني يزيد من �لطرح �ملعوي، مما ي�شاعد على عالج ع�شر �له�شم. و�أكدت در��شات 

�أخرى دوره يف حت�شني �لتغذية لدى �لكهول، ويف �ملر�شى �لذي يعانون من عدم كفاية �ملتناول 
�لتغذوي. كما وجد �أن له دور يف �لتاأثري على حجم �للعاب و�إفر�ز �لأج�شام �مل�شادة lgA وعمل 
ر��شات يف مر�حلها �لأولى، وحتتاج �إلى �ملزيد من  �لأمعاء.�إل �أنه يجب �لإ�شارة �إلى �أن هذه �لدِّ

ح �لفو�ئد �له�شمية و�لتغذوية للجلوتاميت �مل�شاف على �شحة �لكهول. �لبحوث �لتي تو�شِّ

ر  يوؤثِّ �لوجبة  �أن م�شتو�ه يف  ر��شات �حلديثة �قرتحت  �لدِّ �أن  �إل  �أمينًيا  ا  ُيعد �جللوتاميت حم�شً
ا  Leucine. ُيعد �جللوتاميت حم�شً فياأك�شدة بع�ش �لأحما�ش �لأمينية �لأ�شا�شية مثل �للو�شني 
�أمينًيا ذو تاأثري �إثاري، كما �أن متثيله ودوره يف �لإدر�ك �حل�شي يف �لغ�شاء �ملخاطي، و�لذي يعد 

�شعيف �لتطور يف �لأطفال �خلدج، ي�شري �إلى �أنه قد يلعب دوًر� يف �لإخر�ج �ملعوي.

يف  �لغذ�ئية  �لعنا�شر  و�مت�شا�ش  ه�شم  دعم  من  ي�شهل  �جللوتاميت  �أن  على  �حتمالية  هنالك 
�جللوتاميت  يلعب  قد  للمخ.  وحتويلها  �لل�شان  يف  �لطعم  م�شتقبالت  حتفيز  خالل  من   �لل�شان، 
ا- دوًر� يف مرحلة �له�شم، من خالل تن�شيط ه�شم و�مت�شا�ش ومتثيل �لعنا�شر �لغذ�ئية  –�أي�شً
مثل جلوتاثيون،  �لن�شطة  للجزيئات �حليوية  �ملهم  �ملولد  �أنه  كما  بتحفيز ح�شا�شات �جللوتاميت. 
ويعمل كمو�شل لالأع�شاب. �إن �لدور �لأ�شا�شي للجلوتاميت كوقود لالأك�شدة يتمثَّل يف دوره �لعالجي 
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�جلهاز  �أد�ء  لتح�شني  �ملحتمل 
�شرعة  معدل  له  لأن  للر�شع؛  �له�شمي 

عالية لتحويل �خلاليا �لظهارية.

ر��شات �ملجر�ة على �لإن�شان و�حليو�ن �أن �لوجبة �ملحتوية على  �أظهرت �لدِّ
�لكربوهيدر�ت قابلة للتمثيل، ولها تاأثري كبري على جتاوب �جللوتاميت يف �لبالزما. ويف حني 
�أنه �قرتح �أن هنالك زيادة كبرية يف تركيز�ت �لبالزما من �جللوتاميت بعد ��شتهالك وجبه 
حمتوية على �جللوتاميت، فاإن در��شات �أخرى �أ�شارت �إلى �أن م�شتوياته يف �لبالزما ل ترتفع 

عقب تناوله من �لوجبة.

جوانب تغذوية أخرى 

من  �لعديد  له   L �شكل  على  �جللوتاميت 
�لطعم،  �إدر�ك  يف  �لوظائف 

ومثري  للتمثيل،  و�شطي  وكناجت 
�لع�شبية.  للمو�شالت 

�لفم  يف  �ل�شعور  حتفيز 
)طعم  �جللوتاميت  مبحلول 

�ُلمامي( يزيد من �إفر�ز 
على  وي�شجع  �للعاب، 
 ،Mastication �مل�شغ 

م�شار�ت  وتن�شيط 
�لأمعاء  يف  عديدة 
ت�شّهل  و�لبنكريا�ش 
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من عمل �لأمعاء و�لبنكريا�ش، ويزيد من �إفر�ز هرمونات �لأمعاء و�لبنكريا�ش.

ر��شات �إلى �إمكانية ��شتخد�م �جللوتاميت يف �حلميات �لغذ�ئية بتحفيز �ختيار�ت  �أ�شارت �لدِّ
وجبة  تناول  يف  �لتغذية  خرب�ء  ن�شيحة  �إن  �ل�شكانية.  �ملجتمعات  بع�ش  يف  �ملنا�شبة  �لطعام 
متو�شطة �إلى منخف�شة �لدهن تعد عموًما�أقل ��شت�شاغة مقارنة بتناول وجبات غنية بالدهون. 
ي�شتطيع �جللوتاميت �أن ي�شتخدم للحفاظ على ��شت�شاغة �لأغذية �ملنخف�شة �لدهون، وذلك 
خف�ش  �أن  ر��شات  �لدِّ ��شت�شاغة.ذكرت  �أكرث  �مللح  منخف�شة  �لوجبات  جعل  يف  كدوره  متاًما 
للبا�شتا  ا مهًما يف �ملتناول من �لدهون و�لطاقة  �لدهون من �لوجبة مبقد�ر 30% ميثِّل خف�شً
ر يف �ل�شت�شاغة. �إن �إ�شافة كمية مثلى من �جللوتاميت �إلى  و�لبطاط�ش �ملهرو�شة، ولكنه يوؤثِّ
ا من �ل�شت�شاغة �ملفقودة، ويحافظ يف نف�ش �لوقت على  �لأغذية منخف�شة �لدهون يعطيها بع�شً
ونوع  �أن تد�خل عو�مل عديدة: )�جلن�ش،  و�لدهون،ومن �ملحتمل  �لطاقة  �ملتناول من  خف�ش 
ر يف �شلوك �لتناول �لأمثل، مما يعطي  �لطعام، و�ملحتوى �لأمثل من �لدهون و�جللوتاميت( يوؤثِّ

�لوجبة هذه �لفائدة. 

�حلالت  بع�ش  �ل�شوديوم يف حت�شني  من  �ملتناول  �أهمية خف�ش  �إلى  �لطبية  �لدلئل  �أ�شارت 
ن من قبول �لعديد  �ملر�شية مثل �رتفاع �شغط �لدم. مو�د طعم �ُلمامي مع ملح �لطعام حت�شِّ
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حاًل  يعد  مًعا  و��شتخد�مها  �لأغذية،  من 
يف  �ملنخف�شة  �لأغذية  ��شت�شاغة  �نخفا�ش  مل�شكلة 

حمتو�ها من �مللح.

ونتيجة ذلك فاإن مو�د طعم �ُلمامي قد تكّون ذ�ت قيمة يف �حلفاظ على ��شت�شاغة �لأغذية، 
دت دورها يف مثل هذه  �لتي يجب �أن ينخف�ش حمتو�ها من �مللح، خا�شة و�أن �لأبحاث �لعلمية �أكَّ
�ليامامي مع  ��شتخد�م مو�د طعم  تتناق�ش عند  �ملالح  للطعم  �لرغبة  �أن  دت  �أكَّ �لأغذية، كما 
�مللح �ملنخف�ش. يحتوي �جللوتاميت على كمية �أقل من �ل�شوديوم مقارنة بكلوريد �ل�شوديوم، 
�ش  ن �مل�شتهلكني من ��شتخد�م كميات �أقل من �مللح، مما يخفِّ فاإ�شافة �جللوتاميت لالأغذية ميكِّ
من متناولهم من �ل�شوديوم مع �ل�شتمتاع بوجبة م�شت�شاغة. خف�ش 40% من حمتوى �حل�شاء 
اف �جللوتاميت  من �ل�شوديوم ميكن �إجنازه دون تاأثر ��شت�شاغة هذ� �حل�شاء �شريطة �أن ُي�شَ

بن�شبة 0.6 -0.8.

�نخفا�ش �حلالة �لتغذوية لدى كبار �ل�شن 
مرجعها �إلى فقد حا�شة �ل�شم 

يف  ي  توؤدِّ وقد  و�لتذّوق، 
�إلى  �لأحيان  بع�ش 

�ل�شهية  فقد�ن 
لذ�   ،Anorexia

�جللوتاميت  فاإن 
من  ن  يح�شِّ قد 

�لغذ�ئي  �ملتناول 
�لعمرية،  �لفئة  لهذه 

�لأبحاث  ذلك  د  �أكَّ وقد 
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�لتي �أجريت على كبار �ل�شن �ملنومني يف دور �لإيو�ء، �إذ وجد �أن �إ�شافة م�شتويات متو�شطة من 
�جللوتاميت لبع�ش �لأغذية مثل ح�شاء �مل�شروم و�لبطاط�ش �ملهرو�شة ز�د من �ملتناول �لغذ�ئي 
�إن  �لأغذية.  و�لربوتني من  �ملعدنية  و�لعنا�شر  �لفيتامينات  تناول  زيادة  على  �شاعد  لهم، مما 
حت�شني  يف  تاأثري  لها  يكون  �أن  يتوقع  �جللوتاميت  من  مالئمة  بكمية  �ل�شن  كبار  �أغذية  تدعيم 
خالل  من  �لتغذوية  �حلالة  من  يح�شن  مما  �لعمرية،  �لفئة  هذه  لدى  �لتذوق  حا�شة  �نخفا�ش 
من  يح�شن  مما  �له�شمي،  �جلهاز  يف   glutamate sensors �جللوتاميت  م�شت�شعر�ت  حتفيز 

منط حياة هذه �لفئة.

للجلوتاميت تاأثري�ت تنظيمية يف عملية ه�شم �لغذ�ء من خالل نظام ��شت�شعار �جلهاز �له�شمي 
ز بدء �له�شم  للعنا�شر �لغذ�ئية، �إذ وجد �أن للجلوتاميت تاأثري�ت ف�شيولوجية وتغذوية، �إذ �إنه يحفِّ
ر��شات �إلى وجود نظام  يف �ملعدة، كما �أنه ي�شرع من �لعملية يف �لأمعاء �لدقيقة، وقد �أ�شارت �لدِّ

�إ�شارة �جللوتاميت glutamate signaling system يف �جلهاز �له�شمي.

تو�زن  على  و�حلفاظ  و�ملخ،  �له�شمي  �جلهاز  حمور  تن�شيط  يف  دور  ا-  –�أي�شً للجلوتاميت 
�لطاقة Energy homeostasis. مت �لتعرف على م�شتقبالت �جللوتاميت )L( وجزيئات نقله 
ط �خلاليا �لع�شبية مع  يف �خلاليا �لظهارية للجهاز �له�شمي.�إن تن�شيط هذه �مل�شتقبالت ين�شِّ
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�لتاأثري على �أماكن �لإح�شا�ش بالطعم يف �ملخ، 
�لعديد  ر على  توؤثِّ قد  م�شتقبالت �جللوتاميت  �أن  ويعتقد 

من �لوظائف �لف�شيولوجية مثل �شبط �لطاقة وتو�زنها. 

ي�شارك يف ر�شد �لربوتني و�لأحما�ش �لأمينية مبا فيها �جللوتاميت يف �ملخ م�شارين خمتلفني، 
�مل�شار  ينقل   .humoral �ملبا�شرة  �خللطية  و�مل�شار�ت  �ملبا�شر  غري  �لع�شبي  �مل�شار  وهما 
�لع�شبي �ملعلومات �لأولية من خالل �لع�شب �خلام�ش، �لذي ي�شكل جزًء� من �أع�شاب منطقة 

�لإح�شا�ش �لذهبية sensory Zone )�ملعدة و�لإثني ع�شر و�لكبد(.

بين السالمة و التشريعات

     �شنَّفت �إد�رة �لدو�ء و�لغذ�ء يف عام 1958م �جللوتاميت على �أنه من �مل�شافات �لغذ�ئية �لآمنة 
�لغذ�ئية  �مل�شافات  من  عدد  حتتها  يدخل  �لتي  �لقائمة  �شمن  من  �جللوتاميت  وكان   ،GRAS

�ل�شائعة و�لآمنة، مثل �مللح و�خلل و�لباكينغ بودر.وهنالك �تفاق عام يف �ملجتمع �لعلمي بناء على 
لعموم  �آمن  �جللوتاميت  باأن  عقود  �أربعة  من  لأكرث  �أجريت  وطبية  و�شمية  كيموحيوية  در��شات 
�أحادي �ل�شوديوم  �ل�شالمة جللوتاميت  �ل�شكان مبا فيهم �حلو�مل و�ملر�شعات و�لأطفال.تقييم 
بد�أ لأول مرة من قبل JECFA يف �للقاء �لعلمي رقم 14 و 17 �لذي عقد يف 1971 و 1974م على 
�ش يف ذلك �لوقت متناول يومي مقبول من �جللوتاميت وهو 0-120 ملجم/كجم  �لرتتيب. خ�شِّ

من وزن �جل�شم، و�شمل ذلك حم�ش �جللوتاميك )L( و�أمالحه.

ا- �ملتناول من �مل�شادر �لغذ�ئية �لتي ل ي�شاف لها �جللوتاميت.  و�شمل هذ� �لتخ�شي�ش -�أي�شً
�لعتبار  بعني  �لأخذ  ومع  �لر�شع،  �لأطفال  عن  معلومات  �لوقت  ذلك  يف  تتوفر  مل  �إنه  وحيث 
عن  و�لنا�شئة  بالبالغني  مقارنة  ح�شا�شية  �أكرث  �لقو�ر�ش  مو�ليد  �أن  و�شحت  �لتي  للمالحظات 
�ملتناول  �أن  قرر  فاإنه  �لدم،  يف  �جللوتاميت  من  عالية  م�شتويات  لوجود  �لع�شبية؛  �لتاأثري�ت 
�ليومي �ملقبول �لذي �شبق �لإ�شارة �إليه ل ينطبق على �لر�شع بعمر 12 �أ�شبوًعا. لذ� �أجري تقييم 
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�شامل ل�شالمة �جللوتاميت يف عام 1987م، من قبل جلنة �خلرب�ء �مل�شرتكة من منظمة �لأغذية 
و�لزر�عة، ومنظمة �ل�شحة �لعاملية �ملخت�شة مب�شافات �لأغذية JECFA. ر�جعت هذه �للجنة 
للجلوتاميت، كما ر�جعت   Pharmacokinetics �لدو�ئية  �أي�ش و�حلركية  �ملتوفرة عن  �ملعلومة 
ر��شات على �لإن�شان، و�أظهرت �ملر�جعة �أن للجلوتاميت �شمية حادة  معلومات �ل�شمية ونتائج �لدِّ

منخف�شة جًد�very low acute  حتت �لظروف �لعادية. 

كانت �جلرعة �لفموية �لقاتلة لـ 50% من �جلرذ�ن و�لفئر�ن  15000و18000 ملجم/كجم من 
ت  وزن �جل�شم على �لرتتيب. در��شات �ل�شمية حتت �ملزمنةsub-cronic و�ملزمنة، و�لتي ��شتمرَّ
ر��شات �لتي �أجريت يف مرحلة خ�شوبتها  لأكرث من �شنتني على �لفئر�ن و�جلرذ�ن، مبا فيها �لدِّ
�أن  كما   .%4 �إلى  و�شلت  �جللوتاميت  تغذويةمن  م�شتويات  عند  �شلبية  تاأثري�ت  �أي  تظهر  مل 
ر��شات �لتي �أجريت على �لكالب لأكرث من �شنتني على م�شتويات تغذوية من �جللوتاميت  �لدِّ
و�ملوؤ�شر�ت  �لأع�شاء  ووزن  �لوزن  �كت�شاب  �شلبية على  تاأثري�ت  �أي  �إلى 10% مل تظهر  و�شلت 
و�شول  �إلى  �لكلية  �ل�شالمة  تقييم  نتائج  ت  �أدَّ �لعام.  و�ل�شلوك  �لوفيات  ومعدلت  �ل�شريرية 
�للجنة �إلى قر�ر باأن �ملتناول �لغذ�ئي �لكلي من �جللوتاميت و�لنا�شئ من ��شتخد�مه مب�شتويات 
�شرورية للو�شول �إلى تاأثري�ت تقنية مرغوبة، وكذلك من م�شتو�ه �لطبيعي �ملقبول يف �لغذ�ء 
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و�شع  فاإن  لذ�  �شحية.  خماطر  يحدث  ل 
�شروري  غري  ُيعد  رقم  �شكل  على  مقبول  يومي  متناول 

للجلوتاميت.كما لحظت �للجنة �أن �لدلئل توؤكد عدم �شرورة معاملة �حلو�مل و�لر�شع 
كحالت خا�شة للمتناول من �جللوتاميت،�إل �أنها �أكدت موقفها �ل�شابق من م�شافات �لأغذية 
�أ�شهر.  بعمر ثالثة  �لر�شع  �أغذية  ��شتخد�مه يف  فيها �جللوتاميت من حيث عدم  عموًما مبا 
�أجرت �للجنة �لعلمية لالأغذية �لتابعة لدول �لحتاد �لأوروبي تقييم �شالمة يف عام 1991 م 
م�شابه ملا �أجرته �للجنة �ل�شابقة، وو�شلت �إلى نف�ش �ل�شتنتاج بو�شع متناول يومي مقبول غري 
ل فيما بعد �حتاد �جلمعيات �لعلمية �لأمريكي للتجارب �حليوية بناء  حمدد للجلوتاميت. تو�شَّ
على مر�جعته للتاأثري�ت �لعك�شية �مل�شجلة عن �جللوتاميت يف عام 1995م، وخل�شت �إلى �أنه 
للجلوتاميت يف غالبية  �لعك�شية  للتاأثري�ت  �أدلة علمية ميكن برهنتها  بالرغم من عدم وجود 
�لأ�شخا�ش �لذين عر�شو� مل�شتويات عالية من �جللوتاميت، �إل �أنه توجد �أدلة كافية ت�شري �إلى 
�لأ�شحاء لديهم جتاوب يحدث عموًما خالل �شاعة من تعر�شهم  �لأ�شخا�ش  �أن �شريحة من 
للجلوتاميت بجرعة فموية قدرها 3جم يف غياب �لغذ�ء، وتعرف هذه �لتجاوبات با�شم �لأعر��ش 
�ملعقدة للجلوتاميتglutamate symptom complex. ورغم �أن �إد�رة �لدو�ء و�لغذ�ء قد قبلت 
�ملتعلقة  �ملهّمة  �ملعلومات  �أن  �إلى  �أ�شارت  �أنها  �إل  للجلوتاميت،  �ملعقدة  �لأعر��ش  هذه  بوجود 
ُتعد  ب�شيطة  حماليل  �أو  كب�شولة  يف  �ملو�شوع  �جللوتاميت  من  �شو�ء  وحيدة  جلرعة  بالتعر�ش 
حمدودة فيما يتعلق بالتنبوؤ�ت عن �لأعر��ش �ل�شلبية للجلوتاميت يف �لغذ�ء. كما خل�ش تقرير 
�أ�شكاله �حلرة  �أو  �لغذ�ئي  دور �جللوتاميت  دليل يدعم  �إلى عدم وجود  و�لغذ�ء  �لدو�ء  �إد�رة 
يف �إحد�ث �أو تفاقم exacerbating م�شاكل �شحية خطرية طويلة �لأجل مثل حتطم �خلاليا 
�لعلمية  �جلمعيات  �حتاد  تقرير  نتائج  ا-  –�أي�شً و�لغذ�ء  �لدو�ء  �إد�رة  ف�شرت  كما  �لع�شبية. 
من  �إجر�وؤها  مت  �لتي  �ل�شالمة  تقييمات  مع  عموًما  متناغم  باأنه  �حليوية  للتجارب  �لأمريكي 
قبل جهات ت�شريعية �أخرى، مثل: �للجنة �مل�شرتكة مل�شافات �لأغذية، و�للجنة �لعلمية للغذ�ء 
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د على �شالمة �جللوتاميت بامل�شتويات �لتي يتم ��شتهالكها  يف دول �لحتاد �لأوروبي، و�لذي �أكَّ
يربط  دليل  وجود  د على عدم  يوؤكِّ �لذي  �ل�شتنتاج  مع  ومتفقة  �ل�شكان،  قبل عموم  عادة من 
حال؛وجهت  كل  على  �لأجل.  طويلة  خطرية  �شحية  مب�شاكل  للجلوتاميت  �حلايل  �ل�شتخد�م 
�لهيئة �لأوروبية مل�شافات �لأغذية يف عام 1995م بو�شع متناول للجلوتاميت حددتهبـ 10 جم/
كجم للجلوتاميت و�أمالحه �ملوجودة يف �ملنتجات �لغذ�ئية عد� لالأغذية غري �مل�شنعة و�أغذية 
�لأطفال )ل ي�شمح با�شتخد�م �جللوتاميت و�أمالحه يف هذه �لأغذية( و�لبهار�ت و�ملتبِّالت )مل 

ع م�شتوى �أعلى من �جللوتاميت و�أمالحه لهذه �ملنتجات(.  ُيو�شَ

�إلى  �جللوتاميت  �إ�شافة  ذون  يحبِّ ل  م�شتهلكني  بوجود  تامة  در�ية  على  �لأغذية  م�شنعي  �إن 
غذ�ئهم، وجتارب بع�ش �مل�شنعني مع هذ� �ملوقف با�شتخد�م ما يطلق عليه �لبطاقات �لغذ�ئية 
�أن   يعتقد  �لتي  �لغذ�ء  نات  مكوِّ �أ�شماء  على  �لبطاقات  هذه  حتتوي   .clean labels �لنظيفة 
بروتني  حملل  مثل  �جللوتاميت،  من  �لغذ�ء  حمتوى  على  خاللها  من  زو�  مييِّ لن  �مل�شتهلكني 
�ل�شويا hydrolyzed soy protein،وبع�شهم ي�شع عبار�ت: مثل خاٍل من جلوتاميت �أحادي 
NO MSG added أو مل ي�شف للمنتج جلوتاميت �أحادي �ل�شوديوم� ،NOMSG ل�شوديوم�

رغم �حتو�ء منتجاتهم على �جللوتاميت. 
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�إد�رة  فاإن  �لت�شريعات  هذه  كل  عن  بعيًد� 
�لغذ�ء و�لدو�ء تتطلب يف حالة �إ�شافة �جللوتاميت �إلى 

�أحادي  جلوتاميت  مثل  �ملعتاد،  �أو  �ل�شائع  با�شمه  �ملكونات  قائمة  يف  بو�شعه  �لغذ�ء 
�إ�شرت�تيجية تت�شم بو�شع ر�شائل  �ل�شوديوم. على كل حال؛ �لعديد من م�شنعي �لأغذية تبنو� 
ت�شوق  �لتي  �لغذ�ئية  �لبطاقات  فاإن  لذ�  �لغذ�ء،  بطاقة  يف  باجللوتاميت  تتعلق  بارزة  �إ�شافية 
MSG�أ�شبحت �عتيادية على هذه �لبطاقات. �أما  MSG �أو مل ي�شف له  عبار�ت مثل خاٍل من 
�لنتيجة �ملتوقعة ملثل هذه �لبطاقات فاإنها تخلق وتدعم �لت�شور�ت على �أن �جللوتاميت م�شر �أو 
�أنه مكّون غري �آمن. على كل حال؛و�شع هذه �لعبار�ت �عترب من قبل �إد�رة �لدو�ء و�لغذ�ء باأنه 
�لربوتني كمكونات؛  �لبطاقة على مكونات من �شمنها حماللت  وم�شلل عندما حتتوي  كاذب 
�أن هذه �لعبار�ت كاذبة وم�شللة يف منتج يحتوي  لأنها حتتوي على �جللوتاميت. ومن �لو��شح 

على �جللوتاميت حتى و�إن كان عن�شًر� �أ�شا�شًيا من �شمن �ملكونات.

ر يف  �لأبحاث �ملتعلقة بتاأثري�ت �ملعلومات �ملختلفة على بطاقة �لغذ�ء يرى �أن هذه �لر�شائل قد توؤثِّ
عك�ش  �إلى  �أ�شارت  �أخرى  بحوث  نتائج  �أن  �إل  �مل�شاف،  �جللوتاميت  على  �ملحتوية  �ملنتجات  قبول 
تقييم  مت  عندما  �لبطاقة  معلومات  من  تاأثرًي�  �أكرث  �حل�شية  �خل�شائ�ش  �أن  ذكرت  حيث  ذلك، 

�ملنتجات ح�شًيا رغم �أن �ملعلومات مرتبطة بدرجة كبرية باعتقاد�ت وموقف �مل�شتهلكني.

أما زال القلق قائما ؟

�زد�د ��شتهالك �جللوتاميت عاملًيا ب�شكل كبري يف �لعقود �حلديثة، وهنالك قلق من �شالمته 
فيما يتعلق بدوره يف زيادة �لوزن و�ل�شمنة �لتي �أ�شبحت وباء يف دول �لعامل. ورغم عدم وجود 
در��شات من�شورة عن �ملتناول من �جللوتاميت وعالقته بال�شمنة وزيادة �لوزن يف �لإن�شان، �إل 
�أن در��شة �شينية وحيدة �أعطت معلومات متعلقة باملتناول من �جللوتاميت، و�إمكانية عالقته 
بزيادة خماطر زيادة �لوزن يف �لإن�شان، وكانت هذه �لعالقة غري مرتبطة باملتناول �لكلي من 
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عليه  العرتا�ض  ودعم  للنقد  �ض  تعرَّ البحث  هذا  اأن  اإل  للإن�شان،  البدين  والن�شاط  الطاقة 
بحقائق علمية، ودعم من �لأبحاث �لعلمية �ملن�شورة، و�لتي مت �لرجوع فيها �إلى جتارب تغذية 
طويلة �ملدى على �حليو�نات، ودر��شات �أجريت على �لإن�شان �أظهرت �أن �جللوتاميت ل يزيد 
ر��شات �حلديثة �لتي �أظهرت �أن  من تناول �لغذ�ء �أو يحدث �ل�شمنة.كما �أ�شار �لباحث �إلى �لدِّ
�جللوتاميت �رتبط بكبح زيادة وزن �جل�شم وتر�شيب �لدهون وم�شتويات �لبالزما من هرمون 

.Leptin للبتني�

على كل حال؛ هذه �ملعلومات قد ل تكون دقيقة بدرجة كبرية؛ نظًر� ل�شعوبة حتديد �ملتناول من 
اف فيها �جللوتاميت ب�شكل و��شع يف �لأغذية �مل�شنعة.  �جللوتاميت خا�شة يف �لدول �لتي ُي�شَ

�أجريت يف �لعام 2000م در��شة ��شرتك فيها عدد من �جلامعات �لأمريكية، وتعد �أكرب در��شة 
ر��شة على �لتاأثري�ت �جلانبية �ملحتملة للجلوتاميت. �شارك يف هذه  زت �لدِّ �أجريت حلد �لآن، وركَّ
ر��شة لتقييم �أي رّد من  مت �لدِّ عون لهم �شجل من �حل�شا�شية للجلوتاميت، و�شمِّ ر��شة متطوِّ �لدِّ
�ملتطوعني لتناول �جللوتاميت، و�أعطي �ملتطوعون �لذين ظهر لديهم جتاوب للجلوتاميت جرعة 
�إلى متييز �لأ�شخا�ش �لذين يظهر لديهم  ر��شة  �أخرى بعد ظهور �لأعر��ش �لأولى.وهدفت �لدِّ
هذه  ظهور  عدم  مع  منا�شبات،  عدة  يف  للجلوتاميت  �حل�شا�شية  �أعر��ش  من  �أكرث  �أو  عر�شني 
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�لكاذبة  �إعطاء �حلبوب  �لأعر��ش عند 
كان   .placebo �جللوتاميت  على  حتتوي  ل  �لتي 

�أعر��ش  وظهرت   ،)130( ر��شة  �لدِّ عليهم  �أجريت  �لذين  �ملتطوعني  جمموع 
�إمكانية  عدم  �إلى  �لباحثون  خل�ش  لذ�  �ملتطوعني.  من  فقط  �ثنني  لدى  للجلوتاميت  �لتجاوب 
�حل�شول على جتاوب ميكن قيا�شه مرة �أخرى reproducible responses. ورغم وجود �ّدعاء�ت 
ر��شة �أخفقت يف �حل�شول على  ب �ل�شد�ع �أو �أعر��ش �أخرى �إل �أن �لدِّ باأن �جللوتاميت قد ي�شبِّ
�أن  �أخرى على  �لتنويه مرة  يجدر  �أخرى. عالوة على ذلك؛  تقييمها مرة  �إعادة  �أعر��ش ميكن 

ر��شة �ّدعو� �أن لديهم ح�شا�شية عالية للجلوتاميت. جميع �ملتطوعني يف هذه �لدِّ

ز  ر��شات للك�شف عن �إمكانية دور �جللوتاميت كمحفِّ عالوة على ذلك؛ �أجريت �لعديد من �لدِّ
لتفاقم �لربو asthma، و�أجريت على �أ�شخا�ش �ّدعو� �أنهم تعر�شو� للربو عند �أكلهم ماأكولت 
�شينية، ومل تكن �لنتائج حا�شمة يف هذ� �ملو�شوع، لذ� مت �ل�شتنتاج باأن �جللوتاميت ل يفاقم 
�لق�شبة  �لتهاب  يف  �جللوتاميت  دور  ا-�إلى  -�أي�شً �لتهام  �أ�شابع  �أ�شارت  �لربو.  �أعر��ش  من 
 angiooedema– و�لوذمة �لوعائية urticaria )لهو�ئية وت�شنجاتها و�ل�شري )�لتهاب جلدي�
ر��شات مل ت�شل �إلى نتائج ثابتة لدور �جللوتاميت  و�لتهاب �جليوب �لأنفية rhinitis، �إل �أن �لدِّ

يف حدوث هذه �لأعر��ش. 

ت�شنيع  مع  تد�خله  طريق  عن   migraine �ل�شقيقة  حتفيز  يف  دوًر�  للجلوتاميت  �أن  ذكر  كما 
�تهام  �ملبكر  من  جتعل  ذلك  برهنة  عن  �ل�شريرية  �ملعلومات  غياب  �أن  �إل   ،acetylcholine

�جللوتاميت كمحر�ش حلدوث �ل�شقيقة.
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الخالصة

     كان �لهدف �لرئي�شي من هذه �ملر�جعة �لعلمية ��شتعر��ش فو�ئد ودور �جللوتاميت كو�حد من 
�لأحما�ش  و�حًد� من  ُيعد �جللوتاميت  �لعامل.  �نحاء  �ل�شتخد�م يف جميع  �ل�شائعة  �لغذ�ء  مكونات 
�ملكّون  ُيعد  كما  �لأن�شجة.  غالبية  يف  و�لببتيد�ت  �لربوتينات  من  �لعديد  يف  �شيوًعا  �لأكرث  �لأمينية 
مثل:  �لأغذية،  من  �لعديد  يف  كبرية  بكمية  ويتو�جد  �للذيذ،  �لطعم  �أو  �ُلمامي  طعم  يف  �حلا�شم 
لهذه  �لطعم  خو��ش  يف  كبرية  بدرجة  وي�شاهم  و�جلنب،  و�للحوم،  �لبحرية،  و�لأغذية  �خل�شار، 
ز  كمحفِّ عادة  ي�شاف  فاإنه  �لأغذية،  من  �لعديد  يف  طبيعًيا  يوجد  �جللوتاميت  �أن  ورغم  �لأغذية. 
للنكهة، وعند �إ�شافته لالأغذية فاإنه ي�شاهم يف �لنكهة، وي�شابه دوره يف هذ� �ل�شدد دور �جللوتاميت 
ثانوي لربوتينات �خل�شار  ا- كناجت  �لأغذية -�أي�شً �لأغذية. كما يوجد يف  �ملوجود طبيعًيا يف  �حلر 
و�ل�شل�شات  �ملجففة  و�ملخاليط  �ملعلبة  �لأغذية  نكهة يف  ومو�د  كتو�بل  ت�شتخدم بكرثة  �لتي  �ملحللة 
وغريها من �ملنتجات �مل�شنعة. لكل نوع من �لغذ�ء تركيز �أمثل من �جللوتاميت. بع�ش �لأغذية مثل 
ن نكهتها باإ�شافة �جللوتاميت، كما �أن ��شتخد�م كميات ز�ئدة من  �حللويات و�لأغذية �ملرة ل تتح�شَّ
�أمينًيا وم�شتوياته  ا  �جللوتاميت ل جتعل �لنكهة �أف�شل، ولكنها قد ت�شربها. ُيعد �جللوتاميت حم�شً
ر على �أك�شدة بع�ش �لأحما�ش �لأمينية مثل leucine.ميثل ج�شم �لإن�شان �جللوتاميت  يف �لوجبة توؤثِّ
�مل�شاف للغذ�ء بنف�ش �لطريقة �لتي ميثل فيها �جللوتاميت �ملوجود طبيعًيا يف �لعديد من �لأغذية. 
ا �أمينًيا متعدد �لوظائف، فهو ي�شاهم يف �ل�شعور بالطعم وناجت و�شطي للتمثيل،  ُيعد �جللوتاميت حم�شً
لأغر��ش  �جللوتاميت  ��شتخد�م  �إمكانية  ر��شات  �لدِّ �قرتحت  �لع�شبية.  للمو�شالت  ز  حمفِّ �أنه  كما 
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�حلمية �لغذ�ئية بتحفيز �لختيار �ملنا�شب لالأغذية 
�جللوتاميت  من  مثلى  كمية  �إ�شافة  �لعمرية.  �لفئات  بع�ش  لدى 

لالأغذية منخف�شة �لدهن يعيد بع�ش �ل�شت�شاغة لهذه �لأغذية يف حني يحافظ على �نخفا�ش �ملتناول 
من �لطاقة و�لدهون. 

ر��شات  ولأن �جللوتاميت و�حد من �أكرث مكونات �لأغذية �لتي مت در��شتها ب�شكل مكثف، ونتائج �لدِّ
ومنظمة  و�لزر�عة  �لأغذية  ملنظمة  �لتابعة  �لأغذية  مل�شافات  �مل�شرتكة  �للجنة  فاإن  �شالمته،  �أثبتت 
دت �للجنة �لعلمية لالأغذية  �ل�شحة �لعامليتني و�شعته �شمن ت�شنيف م�شافات �لأغذية �لآمنة. كما �أكَّ
يف �لحتاد �لأوروبي �شالمة هذ� �ملكون. وبناء على �ملعلومات �لعلمية �لكثرية جًد�، وعلى �شوء �ملتناول 
�لغذ�ئي �لعايل عادة للجلوتاميت فاإن �للجنة خل�شت �إلى عدم �شرورة و�شع متناول يومي مقبول من 

�جللوتاميت. 

�لآن  ولغاية  �ملحتملة،  �ل�شحية  وتاأثري�ته  �جللوتاميت  عن  كافية  در��شات  �أجريت  �أنه  �لو��شح  من 
لعموم  �لإن�شان  �شحة  على  للجلوتاميت  عك�شية  تاأثري�ت  �إلى  ت�شري  قوية  علمية  معلومات  توجد  ل 
ر��شات عن متالزمة �ملطعم �ل�شيني Chinese restaurant syndrome تعاين من  �ل�شكان. �لدِّ
م�شاكل، ومل يتم �لتو�شل �إلى ��شتجابة ثابتة يف هذ� �ل�شدد. ورغم وجود �ّدعاء�ت من �أن �جللوتاميت 
�إحد�ث  �إعادة  �أو  �إحد�ث  �أخفقت يف  ر��شات �حلديثة  �لدِّ فاإن  �أخرى  �أعر��ش  �أو  �ل�شد�ع  ي�شبب  قد 
ر��شات �لقدمية �ل�شيئة �لتخطيط �أ�شارت �إلى دوره يف حدوث �لربو،  �لأعر��ش �مل�شار �إليها. كما �أن �لدِّ
ن من  ر��شات �ملحكمة �لتخطيط �لتي ��شتخدمت جرعات حمددة من �جللوتاميت مل تتمكَّ �إل �أن �لدِّ
ر��شات �لتي �أجريت ملعرفة دور  �حل�شول على نتائج �لأعر��ش �لتي ذكرت يف �لأبحاث �لقدمية. �لدِّ
ونتيجة  لذ�  ر��شة.  للدِّ �ل�شليم  و�لتخطيط  �لعينة  حجم  �شغر  من  عانت  للربو  ز  كمحفِّ �جللوتاميت 
ز حمتمل لل�شد�ع  ر��شات �ل�شريرية فاإنه ل ميكن توجيه �إ�شبع �لتهام للجلوتاميت كمحفِّ لغياب �لدِّ

ر��شات لتقييم دور �جللوتاميت يف �ل�شد�ع �لن�شفي.  �لن�شفي، ويو�شى باإجر�ء �ملزيد من �لدِّ

ترجم هذ� �ملو�شوع بت�شرف من �ملر�جعة �لعلمية �لآتية:
Jinap, S. and Hajeb, P. 2010. Glutamate.Its applications in food and contribution to 
health.Appetite. 55:1-10.
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