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القيم المرجعية الغذائية للمنشطات الحيوية :هل يلزم توفير منهجيات جديدة؟ تقرير صادر عن مؤتمر

ملخص :يمكن تصنيف المواد الغذائية على أنها "ضرورية" أو "غير ضرورية" ،حيث يشار إلى األخيرة كذلك باسم مواد المنشطات

اضحا في أغلب األحيان في حاالت التناقص
نقصا و ً
الحيوية .ورغم غياب المواد الغذائية األساسية من النتائج الغذائية فيما يمثل ً
الفسيولوجية المتوسطة إلى الحادة ،فإن غياب مواد المنشطات الحيوية من النتائج الغذائية يؤدي إلى عدم الوصول إلى أفضل المستويات
الصحية .ويتم وضع القيم المرجعية الغذائية من خالل هيئة دستور األغذية والكيانات التنظيمية األخرى الموجودة في العديد من الدول،

غالبا فيما يتعلق بالمواد الغذائية الضرورية الموصى بتناولها بشكل يومي .وقد حدد  IOMفي الواليات المتحدة مجموعة مكونة من
ً
أربع عمليات امتصاص مرجعية غذائية تشتمل ،عندما تكون البيانات مناسبة ،على  ،EARو RDAمشتقة من  ،EARوAI

للمواد الغذائية التي ال تحتوي على بيانات مناسبة لتحديد  EARو .ULمن  ،RDAاشتقت الواليات المتحدة قيمة تمييزية يطلق عليها

اسم  ،DVتسري على األطفال الكبار وأغلب البالغين .وفي هيئة دستور األغذية ،مكافئات  DVهي القيم المرجعية الغذائية ( )NRVالتي

يتم استخدامها لحساب قيم النسب المئوية التي تسجل على ملصقات األغذية .وال يوجد أي شيء في وثائق  IOMيحدد أنه يمكن تعيين قيم
الملصقات فقط لما تم تحديده حتى تاريخه على أنه من المواد الغذائية الضرورية .وفي واقع األمر ،وضعت إدارة األغذية واألدوية

اعتمادا على قيمة  AIالواردة في  IOMلهذه المكونات .يستكشف هذا المؤتمر التعريفات
األمريكية قيمة للملصقات لأللياف الغذائية
ً

والمفاهيم والبيانات المتعلقة بنوعين من أفضل أمثلة المنشطات الحيوية التي ربما يجب أن يكون لها قيم مرجعية غذائية :لوتين
وزياكسانثين ،باإلضافة إلى األحماض الدهنية طويلة السلسلة المتعددة غير المشبعة .n-3

الكلمات األساسية :قيم المراجع الغذائية ،المواد الغذائية غير الضرورية ،االمتصاص الكافي ،لوتين ،زياكسانثين ،ميسو
زياكسانثين ،وباإلضافة إلى األحماض الدهنية طويلة السلسلة المتعددة غير المشبعة .n-3
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