زيت الزيتون ...أسرار وإعجاز
د .حسان شمسي باشا

ألول مرة فً التارير اجتمع زتٌ عسر من أسور علماء الطب فً العالم فً مدينٌ روما فً الخادي
والعسرين من سور أبريل عام  1997ليشدروا توشياتوم وقراراتوم الموخدة خول موضوع "زيت الزيتون و
غذاء خوض البخر المتوزط" .وأشدر هؤِء العلماء توشياتوم فً بيان سمل أكثر من ثّثين شفخٌ ازتعرضوا
فيوا أخدث األبخاث العلميٌ فً مجال زيت الزيتون وغذاء خوض البخر المتوزط .ونقتبس هنا بعضا مما جاء فً
تلك التوشيات والقراراتَإضافٌ إلٍ أخدث األبخاث العلميٌ.
وأكدوا فً بيانوم أن تناول زيت الزيتون يزوم فً الوقايٌ من مرض سرايين القلب التاجيٌ وارتفاع
كولزترول الدمَ وارتفاع ضػط الدمَ ومرض الزكرَوالبدانٌَ كما أنى يقً من بعض الزرطانات .فختٍ عام
 1986لم يأبى أخد من الباخثين األمريكيين واألوروبيين بزيت الزيتونَ وما أن طلع علينا الدكتور غرندي فً
درازتى التً ظورت عام  َ 1985والتً أثبت فيوا أن زيت الزيتون يذفض كولزترول الدم ختٍ توالت الدرازات
واألبخاث تركز اهتماموا خول فواُد زيت الزيتونَ وتزتكسف يوما بعد يوم المزيد من أزرار هذا الزيت المبارك
الذي أتٍ من سجرة مباركٌ .قال رزول هللا شلٍ هللا عليى وزلم:
(كلوا الزيت وادهنوا بى فإنى من سجرة مباركٌ )شخيد الجامع الشػير 4498
وكيف ِ تكون السجرة مباركٌَ وقد أقزم هللا تعالٍ بوا أو بأرضوا ـ علٍ اذتّف بين المفزرين ـ فً قولى
تعالٍ:
ور ِنزينِنينَو )
(وَو ِن
ون* وَو ط ُـ ِن
ين وَو الزْ يْيتــُـ ِن
التــِّـ ِن
وكيف ِ تكون مباركٌَ وقد سبى هللا تعالٍ نوره بالنور الشادر عن زيتوا خين قال:

(يُـو َوقدُـ ِنمن س َوـ َوجرَو ٍة ٓمبَوارَو َوك ٌٍ زَو يْيتــُـونِن ٌٍ ِ س َوـرْي ِنقيْ ٌٍ وَو ِ َوغرْي ِنبيٌْ )فالسجرة مباركٌ ..والزيت مبارك ..ولكن كثيرا من
الناس عنى غافلون.
فزيت الزيتون هبٌ الزماء لإلنزان .عرف القدماء بعضا من فواُدهَ وأدرك الطب الخديث ـ منذ زنوات
معدودات ـ بعضا آذر منوا.عرفنا خديثا أن زيت الزيتون يقً من مرض العشر ..جلطٌ القلبَ ويؤذر من تشلب
السرايين .وتّست األزطورة التً كانت تقول إن زيت الزيتون يزيد كولزترول الدمَ ذلك السبد الذي يقض
مضاجع الكثيرين .وتبين للعلم الخديث أن زيت الزيتون عدو للكولزترولَ يخاربى أنٍ كان فً جزم اإلنزان.
والخقيقٌ أن األمريكان يػبطون زكان خوض البخر األبيض المتوزط علٍ غذاُومَ فوم يعرفون أن مرض
سرايين القلب التاجيٌ أقل خدوثا فً إيطاليا وأزبانيا وما

جاورهما

مما هو

عليى فً سمال أوروبا والوِيات المتخدة .ويعزو الباخثون ذلك إلٍ كثرة ازتوّك زيت الزيتون عند زكان خوض
البخر المتوزطَ واعتمادهم عليى كمشدر أزازً للدهون فً طعاموم بدِ من الزمنٌ »المرجرين« والزبدة
وأسباهوا.
يقول كتاب  Heart Owner Handbookالذي أشدره معود تكزاس ألمراض القلب خديثا :إن
المجتمعات التً تزتذدم الدهون الّمسبعٌ الوخيدة (وأسورها زيت الزيتون) فً غذاُوا كمشدر أزازً للدهون
تتميز بقلٌ خدوث مرض سرايين القلب التاجيٌَ فزيت الزيتون عند زكان اليونان وإيطاليا وإزبانيا يسكل المشدر

األزازً للدهون فً غذاُومَ وهم يتميزون بأنوم األقل تعرضا لمرض سرايين القلب وزرطان الثدي فً العالم
أجمع .وليس هذا فخزبَ بل إن األمريكيين الذين يخذون خذو هؤِء يقل عندهم خدوث مرض سرايين القلب.
زيت الزيتون والكولزترول:
من المعروف أن زكان جزيرة كريت هم من أقل الناس إشابٌ بمرض سرايين القلب التاجيٌ فً العالمَ و
من المعروف أن معظم الدهون التً يتناولونوا فً طعاموم مشدرها زيت الزيتون الذي ثبت أنى يقلل من معدل
الكوليزترول الضار فً الدمَ و بالتالً يقً من تشلب السرايين و مرض سرايين القلب التاجيٌ.
ومن المعروف أن أكزدة الكولزترول الضار أمر موم فً إخداث تشلب السرايين وتضيقوا .وقد أكدت
الدرازات العلميٌ الخديثٌ أن زيت الزيتون يلعب دورا هاما فً منع تلك العمليٌ ..إضافٌ إلٍ أن زيت الزيتون يلعب
دورا مضادا لألكزدة أيضاَ خيث أن زيت الزيتون يختوي علٍ فيتامين  Eالمعروف بدوره المضاد لألكزدةَكما
يختوي علٍ مركبات البولً فينولَ ومن ثم يمكن أن يقً من خدوث تشلب السرايين.
وتعزى الفواُد الشخيٌ لزيت الزيتون إلٍ غناه باألخماض الدهنيٌ الّمسبعٌ الوخيدةَ وإلٍ غناه بمضادات
األكزدة .وقد أكدت الدرازات العمليٌ بما ِ يدع مجاِ للسك أن زيت الزيتون يذفض مزتوى الكولزترول الكلً
والكولزترول الضارَ دون أن يؤثر زلبا علٍ الكولزترول المفيد.
وليس هذا فخزبَ بل إن درازٌ خديثٌ نسرت فً مجلٌ  Atherosclerosisعام  1995أكدت علٍ أهميٌ
تناول زيت الزيتون البكر الممتاز َoil Extra Virginوهو زيت العشرة األولٍَ وقد وجد الباخثون أن زيت
الزيتون البكر يختوي علٍ كميٌ جيدة من مركبات البولً فينول  Polyphenolic Compoundsالتً تمنع
التأكزد الذاتً للزيتَ وتخافظ علٍ ثباتى .كما وجد هؤِء الباخثون أن هذه المركبات تمنع أكزدة الكولزترول
الضار  LDLفً أنابيب اِذتبارَ وبالتالً يمكن لوا أن تقً من خدوث تشلب السرايينَ وتلعب دورا هاما فً
وقايٌ الجزم من ذطر المركبات الزامٌ للذّيا مثل "البيروكزايدز " Lipid Peroxidesوغيرها من المواد
الضارة.
وأكدت هذه المعطيات درازٌ أذرى نسرت فً سور فبراير  1996فً مجلٌ.Atherosclerosi
هل لزيت الزيتون تأثير علٍ تجلط الدم؟
ولكن الزؤال هل هناك أيض ًا تأثير آذر لزيت الزيتون يمارس عن طريق فواُده فً الوقايٌ من تشلب
السرايين؟

ففً درازٌ نسرت فً سور ديزمبر عام  1999فً مجلٌ)  َ (Am J clin Nutrأظور الباخثون أن الػذاء
الػنً بزيت الزيتون ربما يضعف التأثير الزًء للدهون المتناولٌ فً الطعام علٍ تجلط الدمَ وبالتالً ربما يقلل من
خدوث مرض سرايين القلب التاجيٌ.
زيت الزيتون ..ومعدل الوفيات:
وقد أظورت درازٌ نسرت فً مجلٌ الّنزت السويرة فً  20ديزمبر  1999أن معدل الوفيات فً أفقر بلد
فً أوروبا أِ وهً ألبانيا المزلمٌ تمتاز بانذفاض معدل الوفيات فيواَ فمعدل الوفيات فً ألبانيا عند الذكور كان
 41سذشا من كل 100,000سذصَ وهو نشف ما هو عليى الخال فً بريطانيا.
ويعزو الباخثون زبب تعمير الناس فً ألبانيا ذات الدذل المخدود جدا إلٍ نمط الػذاء عند األلبانيينَ وقلٌ
تناولوم للخوم ومنتجات الخليبَ وكثرة تناولوم للفواكى والذضار والنسويات وزيت الزيتون .فقد كان أقل معدِت
الوفيات فً الجنوب الػربً من ألبانيا فً المكان الذي كانت فيى أعلٍ نزبٌ ِزتوّك زيت الزيتون والفواكى
والذضراوات.
الػذاء الػنً بزيت الزيتون ينقص من جرعات أدويٌ ضػط الدم:

ففً بخث قام
بى الدكتور ألدو فرارا فً جامعٌ نابولً اإليطاليٌ ونسر فً مجلٌ  Archives of Internal Medicineبتارير
 27مارس  2000تمت درازٌ  23مريضا مشابا بارتفاع ضػط الدم بمعدل يقل عن  165 /104ملم زُبقً
ويتناولون أدويٌ ِرتفاع ضػط الدم .وضع النشف األول من المرضٍ علٍ غذاء غنً بزيت الزيتون البكرَ أما

المجموعٌ األذرى فوضعت علٍ غذاء غنً بزيت دوار السمس  Sun flower oilوبعد زتٌ أسورَ عُـ كس نمط
الػذاء بين المجموعتين لزتٌ أسور أذرى .وأظورت نتاُح الدرازٌ انذفاض ضػط الدم بمقدار  7نقاط عند الذين
تناولوا زيت الزيتونَ فً خين لم يخدث أي انذفاض فً المجموعٌ األذرى .وقد ازتطاع المرضٍ الذين كانوا
يتناولون الػذاء الػنً بزيت الزيتون ذفض جرعات أدويٌ ضػط الدم إلٍ النشفَ وذلك تخت إسراف األطباء
بالطبعَ كما أن ثمانيٌ من المرضٍ المشابين بارتفاع ذفيف فً ضػط الدم لم يعودوا بخاجٌ إلٍ الدواء ذّل تلك
الدرازٌَ فً خين لم يخدث أي تػير يذكر فً جرعات الدواء عند المرضٍ الذين كان غذاؤهم غنيا بزيت دوار
السمس .وِ بد من التنبيى إلٍ ضرورة اِلتزام بإرسادات الطبيبَ فّ ينبػً أن يفوم من هذا أن بازتطاعٌ
المرضٍ المشابين بارتفاع ضػط الدم تناول زيت الزيتون وإيقاف أدويتومَ فوذا أمر فً غايٌ األهميٌَ وِ بد من
المراقبٌ الدوريٌ من قبل الطبيب.
زيت الزيتون ..والزرطان:
يعتبر الزرطان مزؤوِ عن ذمس الوفيات فً البلدان األوروبيٌَ ولكن الػريب فً األمر أن هناك اذتّفات
واضخٌ فً معدِت الوفيات من الزرطان بين الدول السماليٌ والػربيٌ من أوروباَ وبين دولوا الجنوبيٌ المطلٌ
علٍ خوض البخر األبيض المتوزطَ وهناك أدلٌ قويٌ إلٍ أن هذا اِذتّف منسؤه ـ إلٍ خد كبير ـ نوعيٌ الػذاء
المتناول.
ويعزو الباخثون زبب انذفاض معدل الوفيات من الزرطانات فً خوض البخر األبيض المتوزط إلٍ غذاء
زكان هذه البّد الذي يستمل علٍ زيت الزيتون كمشدر أزازً للدهونَ وعلٍ الذضراوات والفواكى والبقول.
ما هو دور زيت الزيتون فً الوقايٌ من الزرطان؟
أظور العديد من الدرازات الوباُيٌ أن هناك تنازبا عكزيا بين زيت الزيتون وبين خدوث عدد من
الزرطانات .وأكثر تلك الدرازات تؤكد العّقٌ الوثيقٌ بين تناول زيت الزيتون وانذفاض معدل خدوث زرطان
الثدي والمعدة .وليس هذا فخزبَ بل إن عددا آذر من الدرازات العلميٌ يوخً ـ كما يقول البروفيزور آزمان
رُيس معود أبخاث تشلب السرايين فً جامعٌ مونزتر بألمانياَ وهو من أبرز الباخثين فً العالم فً مجال تشلب
السرايين ـ بأن تناول زيت الزيتون يمكن أن يقً من عدد آذر من الزرطاناتَ ومنوا زرطان القولونَ وزرطان
الرخمَ وزرطان المبيضَ علٍ الرغم من أن عدد هذه الدرازات مازال شػيرا.

زيت الزيتون وزرطان الثدي:
ساءت إرادة هللا تعالٍ أن يذتص النزاء ببعض من بركات هذا الزيت المباركَ فتوالت الدرازات العلميٌ
فً الزنوات القليلٌ الماضيٌ التً تسير إلٍ أن زيت الزيتون يقً من زرطان الثديَ ومن زرطان الرخم.
فقد أكدت درازٌ نسرت فً سور نوفمبر  َ1995وأجريت علٍ  2564امرأة مشابٌ بزرطان الثدي أن
هناك عّقٌ عكزيٌ بين اختمال خدوث زرطان الثديَ وبين تناول زيت الزيتونَ وأن اإلكثار من زيت الزيتون
زاهم فً الوقايٌ من زرطان الثدي.
وأكدت درازٌ نسرت فً مجلٌ  Archives of Internal Medicineفً عدد أغزطس  1998أن
تناول ملعقٌ طعام من زيت الزيتون يوميا يمكن أن تنقص من ذطر خدوث زرطان الثدي بنزبٌ تشل إلٍ %.45
وقد اعتمدت هذه الدرازٌ علٍ بخث نوعيٌ الػذاء لدى أكثر من  60,000امرأة ما بين زن األربعين
والزادزٌ والزبعين من العمرَ وبعد ثّث زنوات وجد الباخثون أن النزاء اللواتً لم يشبن بزرطان الثدي كن
يتناولن كميات وافرة من زيت الزيتون فً طعامون .ويقول الباخثون أن زيت الزيتون يعتبر اآلن أخد أهم العوامل
التً تقً من زرطان الثديَ رغم أنى ِ تعرف ختٍ اآلن بدقٌ اآلليٌ التً يمارس بوا زيت الزيتون ذلك التأثير.
زيت الزيتون وزرطان الرخم:
وأما عن زرطان الرخمَ فقد نسرت »المجلٌ البريطانيٌ للزرطان« فً سور مايو  1996درازٌ أجريت
علٍ  145امرأة يونانيٌ مشابٌ بزرطان الرخم .قارن فيوا الباخثون النزوة بـ  289امرأة غير مشابٌ بالزرطان.
فتبين للباخثين أن النزاء اللواتً كن يكثرن من تناول زيت الزيتون كن أقل تعرضا لإلشابٌ بزرطان الرخم .فقد
انذفض اختمال خدوث هذا الزرطان بنزبٌ وشلت إلٍ %.26
زيت الزيتون ..وزرطان المعدة:
أظور عدد من الدرازات العلميٌ الخديثٌ أن تناول زيت الزيتون بانتظام يمكن أن يقلل من خدوث زرطان
المعدةَ رغم أن هناك خاجٌ إلٍ المزيد من الدرازات العلميٌ..
زيت الزيتون ..وزرطان القولون:
هناك أيضا درازات وباُيٌ تسير إلٍ أن تناول الفواكى والذضراوات وزيت الزيتون تلعب دورا هاما فً
الوقايٌ من زرطان القولون.

زيت الزيتون ..وزرطان الـجلد القتامً: Melanoma
نسرت مجلٌ  Dermatology Timesفً عددها الشادر فً سور آب (أغزطس)  2000درازٌ أسارت
إلٍ أن اإلدهان بزيت الزيتون موضعيا بعد الزباخٌ والتعرض للسمسَ ربما يقً من خدوث زرطان الجلد
القتامً. Melanoma
ومن المعروف أن هذا النوع من الزرطان ينتسر عند الػربيين من ذوي البسرة البيضاء الذين يتعرضون
للسمس لفترات طويلٌ وذاشٌ عقب الزباخٌَ وذلك بزبب تأثير األسعٌ فوق البنفزجيٌَ وقد أجريت هذه الدرازٌ
فً جامعٌ  Kobeاليابانيٌ علٍ الفُران .فقد عرِّـ ض الباخثون الفُران لضوء سمزً ثّث مرات فً األزبوعَ
ودهنت بالفُران بزيت الزيتون لمدة ذمس دقاُق عقب كل جلزٌَ وبعد  18أزبوع ًا تبين أن األورام بدأت تظور
عند الفُران التً لم تدهن بزيت الزيتون .وتظل هذه الدرازٌ درازٌ مبدُيٌ تختاج إلٍ المزيد من
الدرازات.والرزول عليى الزّم يقول(:وادهنوا بى فإنى من سجرة مباركٌ)
زيت الزيتون ..وقرخٌ المعدة:

قدم الدكتور »زموت« من جامعٌ »هاوارد« األمريكيٌ بخث ًا
فً المؤتمر األذير للجمعيٌ األمريكيٌ ألمراض جواز الوضم و الذي عقد فً سور أكتوبر  َ2000أظور البخث
أن الزيوت غير المسبعٌ مثل زيت الزيتون و زيت دوار السمس و زيت الزمكَ يمكن أن تمنع نمو جرثومٌ تدعٍ
Helicobacter Pyloriفً المعدة .و هذه الجرثومٌ مزؤولٌ عن العديد من خاِت القرخٌ المعديٌ و عدد من

خاِت زرطان المعدةَ و أكد الدكتور » زموت« أن الػذاء الخاوي علٍ هذه الزيوت ربما يكون لى تأثير مفيد فً
الوقايٌ من زرطان المعدةَ و اإلقّل من نكس القرخٌ المعديٌ.
زيت الزيتون واإلرضاع:
وأما ذلك المذلوق الجديد الذي ذرج لتوه إلٍ هذه الخياةَ فإنى يتػذى بما تػذت بى أمى .فإن هً أخزنت
اذتيار غذاُوا منختى مما اذتارت الذير الكثيرَ وأنسأتى علٍ الػذاء الزليم.
ففً درازٌ خديثٌ نسرت فً سور فبراير  1996من جامعٌ برسلونٌ اإلزبانيٌَ وأجريت علٍ  40مرضعاَ
أذذت منون عينات من خليب الثديَ وجد الباخثون أن معظم الدهون الموجودة فً خليب الثدي كانت من نوع
(الدهون الّمسبعٌ الوخيدة ). Monounsaturated Fatsويعتبر هذا النوع من الدهون بخق من أفضل الدهون
التً ينبػً أن يتناولوا اإلنزان .وهو النوع الذي يستور بى زيت الزيتون.
ويعزو الباخثون زبب تلك الظاهرة إلٍ كثرة تناول النزاء فً إزبانيا لزيت الزيتون.
زيت الزيتون ..والتواب المفاشل نظير الرثوي: Rheumatoid arthritis
التواب المفاشل نظير الرثوي مرض تشاب فيى مفاشل اليدين والقدمين وغيرها.
وقد افترض العلماء وجود عّقٌ عكزيٌ بين تناول بعض األغذيٌ وخدوث هذا المرض.فقد نسرت مجلٌAm
J clin Nutrفً عددها الشادر فً سور نوفمبر  1999درازٌ أجريت علٍ  145مريضا مشابا بداء المفاشل
نظير الرثوي فً جنوب اليونانَ وقورنت هذه المجموعٌ بـ  108أسذاص زليمين.
وأظورت الدرازٌ أن تناول زيت الزيتون يمكن أن يزوم فً الوقايٌ من خدوث هذا المرض فالذين يتناولون
كميات قليلٌ جدا من زيت الزيتون فً طعاموم كانوا أكثر عرضٌ لإلشابٌ من أولُك الذين كان غذاؤهم غنيا بزيت
الزيتونَ ويعزو الباخثون زبب ذلك إلٍ الدهون غير المسبعٌَ ومضادات األكزدة التً يختوي عليوا زيت
الزيتون .كما أظورت الدرازٌ ذاتوا أن الذين كانوا يكثرون من الذضراوات المطويٌ كانوا أيضا أقل عرضٌ
لإلشابٌ بوذا المرض.
زيت الزيتون يقتل قمل الرأس:
أسارت أخدث اإلخشاُيات المنسورة فً مجلٌ  Infectious diseases in Childreفً سور أبريل
 1998أن قمل الرأس قد عاد ليشيب أمريكا بسكل وباًُ من نيويورك إلٍ لوس أنجلوسَ وأنى يشيب خوالً 12
مليون أمريكً معظموم من األطفال .وأظورت الدرازات التً أجريت فً جامعٌ Hebrew University
األمريكيٌ وفً المعود األمريكً لقمل الرأس أن وضع زيت الزيتون علٍ الرأس المشاب بالقمل لعدة زاعات يقتل

القمل الموجود فً الرأس .وأكد الباخثون من جامعٌ مازوتسيتس األمريكيٌ أن المركبات التً كانت فعالٌ فً
القضاء علٍ قمل الرأس لم تعد فعالٌ جداَ وأن قمل الرأس عاد إلٍ الظوور بسكل أقوى من ذي قبل.
واقترح الباخثون ذطٌ عّجيٌ لقمل الرأس المعند علٍ ذمس ذطوات وتزتمر لمدة ثّثٌ أزابيع .ففً
المرخلٌ األولٍ تعالح الخالٌ بمركبات  Permethrinأو الـ . Pyrethiumوهذه يمكن أن تقضً علٍ معظم
القمل ولكن ِ تقتلوا جميعا .وهنا يأتً دور زيت الزيتون علٍ الرأس قبل النوم مباسرة مع وضع غطاء اِزتخمام
Shower Capعلٍ الرأس .أما المرخلٌ الثالثٌ وهً مرخلٌ هامٌ جدا :خيث ينبػً تمسيط الرأس بمسط معدنً
ذاص قبل غزل الرأس من زيت الزيتون.
وأما المرخلٌ الرابعٌ فتكون بالتأكد من عدم وجود القمل فً البيٌُ المخيطٌ وذلك بازتذدام الزيسوار
الزاذن.
والمرخلٌ الذامزٌ تكون بالتأكد بالعين مباسرة من ذلو فروة الرأس من أيٌ بيوض للقمل وذلك بازتعمال
مسط ذاص يزيل هذه البيوض ويجب التأكد من زّمٌ الرأس من القمل ذّل مدة ثّثٌ أزابيع.
وبعد فوذا غيض من فيض ما نسر من أبخاث خول زيت الزيتون ذّل األعوام القليلٌ فونيُ ًا لمن نال من
ذيرات هذه السجرة المباركٌَ وشدق رزول هللا شلٍ هللا عليى وزلم خين قال( :كلوا الزيت وادهنوا بىَ فإنى من
سجرة مباركٌ ).وهنيُا لمن نال تلك البركات.
عن موقع الويٌُ العالميٌ لإلعجاز العلمً فً القرآن و الزنٌ
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