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التعرف على ميزات وتحديات وضع عملية تشبه االمتصاص المرجعي الغذائي ( )DRIللمنشطات الحيوية
ملخص :يمكن تعريف المواد النشطة بيولوجيًا كما يلي" :مكونات في الطعام أو المكمالت الغذائية ،بخالف تلك الالزمة للوفاء
بحاجة البشر األساسية من الغذاء ،والتي تكون مسئولة عن إحداث التغييرات في الحالة الصحية للبشر" ] .[21ورغم أن المواد
الغذائية التقليدية ،مثل الفيتامينات والمعادن والبروتينات واألحماض الدهنية األساسية واألحماض األمينية األساسية لها قيم
امتصاص مرجعي غذائي ( ،)DRIإال أنه ال توجد مثل تلك العملية التقييمية للمنشطات الحيوية .وبالنسبة لفئات محددة من
المنشطات الحيوية ،هناك أدلة علمية جوهرية موجودة للتحقق من العالقة بين امتصاص تلك المواد وتحسين الحالة الصحية أو
تقليل مستوى التعرض لمخاطر اإلصابة باألمراض .وباإلضافة إلى ذلك ،فإن دراسة المنشطات الحيوية وعالقتها بمخاطر
التعرض لألمراض تعد مجاالً بحثيًا متناميًا تدعمه الحكومات والمؤسسات األكاديمية وشركات تصنيع األغذية والمكمالت.
وعلى نفس القدر من األهمية ،يقوم العمالء بشراء األغذية المحتوية على المنشطات الحيوية ،إال أنه ال توجد عملية تقييمية
سارية إلعالم العامة بمقدار الدعم العلمي المتيازات أو المقادير الكمية الالزمة للوصول إلى تلك التأثيرات الصحية المفيدة .وقد
استكشف هذا المؤتمر ،الذي عقد تحت عنوان المنشطات الحيوية :القيم المرجعية الغذائية الكمية لمجموعات مراحل الحياة؟
السبب وراء أهمية توفير عملية تشبه االمتصاص المرجعي الغذائي للمنشطات الحيوية والتحديات التي تواجه مثل تلك العملية.
الكلمات األساسية :المنشطات الحيوية ،عمليات االمتصاص المرجعية الغذائية ،المواد الغذائية غير الضرورية ،االمتصاص
الكافي
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