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 طالب الجامعات في قطر يكثرون من تناول المكّمالت الغذائية والعشبية

 
 

 ن من كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطركشفت دراسة أجراها باحثو: 5142أبريل  41 -الدوحة 
ٌّنة شملت ما مجموعه  وجامعة قطر شمال األطلنطً فً قطر بالتعاون مع كلٌة  419على ع

، عن انتشار تناول المكمِّالت الغذائٌة والعشبٌة بٌن طالب طالباً وطالبة من جنسٌات مختلفة
الجامعات فً قطر، مثلما كشفت عن اعتقاد بعضهم بأن تلك المكمِّالت أكثر فاعلٌة وأقل ضرراً 

وتشمل المكمِّالت الغذائٌة والعشبٌة منتجات مثل  من األدوٌة التقلٌدٌة فً عالج أمراض معٌنة.
 الفٌتامٌنات المتعددة والزنجبٌل والنعناع وزٌوت األسماك ومساحٌق البروتٌن. 

 
ٌّنت قد تناولوا المكمِّالت فً مرحلة  419٪( من أصل 49.6طالباً وطالبة ) 208الدراسة أن  وب

وكان الفتاً  الٌاً أو من المواظبٌن علٌها.٪( ٌتناولونها ح32.7منهم ) 137سابقة من حٌاتهم، وأن 
أن طالباً كثٌرٌن ٌعتقدون أن المكمِّالت قد تكون فً بعض األحٌان أكثر فاعلٌة من العقاقٌر 

٪ منهم إنهم ٌفضلون المكمِّالت على األدوٌة التقلٌدٌة لتخسٌس 60الدوائٌة التقلٌدٌة. فقد قال قرابة 
كام واإلنفلونزا، فٌما قال ٪ منهم إنهم 45ٌالوزن، كما قال نحو  ٪ منهم 30فضلونها فً عالج الزُّ

ومن الحقائق الالفتة التً كشفت عنها الدراسة أن النساء أكثر  إنهم ٌفضلونها فً عالج السكري.
 .نزوعاً لتناول المكمِّالت من الرجال، وإن كانت تلك النزعة ال تختلف من جنسٌة إلى أخرى

 
العمٌد المشارك للصحة العالمٌة والعامة  لدكتور رافٌندر مامتانًاوتعقٌباً على الدراسة، قال 

كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر، إن هذه األرقام فً اذ سٌاسات وبحوث الرعاٌة الصحٌة وأست
من إلمام األطباء والمختصٌن فً مجال الرعاٌة الصحٌة بحقٌقة تناول  بدّ  تستحق االهتمام وال

 المكمِّالت على نطاق واسع فً المجتمع.
 

: "تعتقد نسبة كبٌرة من طالب الجامعات فً قطر أن المكمِّالت أقل ضرراً وأكثر فاعلٌة وأضاف
نتذكر أن المكمِّالت الغذائٌة أن  بدّ  من األدوٌة التقلٌدٌة، لكن األمر لٌس كذلك على الدوام. وهنا ال

أن تجتاز العدٌد  ٌجبوالعشبٌة غٌر خاضعة لضوابط تنظٌمٌة صارمة مثل األدوٌة التقلٌدٌة التً 



 
 

ٌُضاف إلى . السماح بتداولها ووصفها للمرضى من الفحوص المخبرٌة والتجارب المضبَّطة قبل
أن ٌكون  بدّ  لذا ال ،حاالت معٌنة ألدوٌة التقلٌدٌة فًفاعلٌة اعلى ذلك أن المكمِّالت قد تؤثر 

األطباء وغٌرهم من المختصٌن فً مجال الرعاٌة الصحٌة على دراٌة بهذه الحقٌقة وأن ٌستفسروا 
 من مرضاهم إن كانوا ٌتناولونها".

 
ورغم أن الدراسة لم تسأل العٌنة المشاركة عن جرعة المكمِّالت الغذائٌة والعشبٌة، قال الدكتور 

المكمِّالت، فً حال تناولها بطرٌقة صائبة وبالجرعة الموصى بها، قد تكون  مامتانً إن تلك
مفٌدة. وعلى سبٌل المثال فإن فٌتامٌن دال والكالسٌوم مالئمان ومفٌدان لتقوٌة صحة العظام، ولكن 
قد ٌكون ضررهما أكثر من نفعهما فً حال عدم تناولهما حسب األصول. فالجرعة المفرطة من 

كذلك قد ٌتراكم  ،إفراط البول وربما تلف الُكلٌتٌنتتسبب بالغثٌان والتقٌؤ و فٌتامٌن دال قد
 الكالسٌوم فً أنسجة الجسم الرخوة فً حال اإلفراط بتناوله.

 
سهٌلة شٌما، مدٌرة قسم الصحة العالمٌة والعامة والمؤلفة المشاركة من جانبها، قالت الدكتورة 

المعوٌة -ار تناول المكمِّالت البروتٌنٌة آلثارها المِعدٌةللدراسة: "أكثر ما ٌقلق فً الدراسة انتش
فوائدها لم تثبت علمٌاً من حٌث تعزٌز أداء الرٌاضٌٌن واللٌاقة فً أداء  باإلضافة إلى أن الضارة

 تمارٌن القوة".
 

و الدراسة على صٌاغة خطوط توجٌهٌة وطنٌة تحكم وتنظم تناول المكمِّالت  وفً الختام حثّ  معدُّ
دت الدراسة على أهمٌة الغذائ ٌة والعشبٌة فً إطار منظومة الرعاٌة الصحٌة فً قطر. وشدَّ

ث إلى مرضاهم ومعرفة المكمِّالت التً  تدرٌب المختصٌن فً مجال الرعاٌة الصحٌة للتحدُّ
ٌتناولونها، إلى جانب التوعٌة العامة باالستخدام السلٌم للمكمِّالت وضرورة إحاطة األطباء 

 لتً ٌتناولها مرضاهم قبل وصف عقاقٌر دوائٌة تقلٌدٌة لهم.بالمكمِّالت ا
 

الصادرة  Eastern Mediterranean Health Journalُنشرت الدراسة فً الدورٌة المرموقة 
عن منظمة الصحة العالمٌة، وٌمكن االطالع على النسخة الكاملة )باللغة اإلنجلٌزٌة( باتباع 

 الوصلة التالٌة:
www.emro.who.int/emhj-volume-21-2015/volume-21-issue-1/herbal-and-nutritional-

supplement-use-among-college-students-in-qatar.html 

  
  -انتهى  -

 
 

 نبذة عن كلية طب وايل كورنيل في قطر
تأسست كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر من خالل شراكة قائمة بٌن جامعة كورنٌل ومؤسسة 
قطر، وتقدم برنامجاً تعلٌمٌاً متكامالً ٌشمل سنتٌن دراسٌتٌن فً برنامج ما قبل الطب ثم أربع 
سنوات فً برنامج الطب. ٌتّم التدرٌس من قبل هٌئة تدرٌسٌة تابعة لجامعة كورنٌل ومن بٌنهم 

معتمدٌن من قبل كورنٌل فً كل من مؤسسة حمد الطبٌة ومستشفى سبٌتار لجراحة العظام أطباء 

http://www.emro.who.int/emhj-volume-21-2015/volume-21-issue-1/herbal-and-nutritional-supplement-use-among-college-students-in-qatar.html
http://www.emro.who.int/emhj-volume-21-2015/volume-21-issue-1/herbal-and-nutritional-supplement-use-among-college-students-in-qatar.html


 
 

والطب الرٌاضً. تسعى كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر إلى بناء األسس المتٌنة والمستدامة فً 
بحوث الطب الحٌوي وذلك من خالل البحوث التً تقوم بها على صعٌد العلوم األساسٌة والبحوث 

. كذلك تسعى إلى تأمٌن أرفع مستوى من التعلٌم الطبً لطالبها، بهدف تحسٌن وتعزٌز اإلكلٌنٌكٌة
مستوى الرعاٌة الصحٌة لألجٌال المقبلة وتقدٌم أرقى خدمات الرعاٌة الصحٌة للمواطنٌن 

 للقطرٌٌن وللمقٌمٌن فً قطر على حّد سواء. 
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