األهمية االقتصادية و القيمة الغذائية و الطبية للكاكاو
الدكتور  /عاطف محمد إبراهيم
األستاذ بكلية الزراعة – جامعة اإلسكندرية – مصر

شجرة الكاكاو  (Theobroma cacao) Cocoaشجرة استوائية نشأة في حوض نهرر امارانو
حيث تنمو في الغابات المطيرة المظللة ,حيث تمثل امشجار طبقة ان الغطاء النباتي أسفل المظلرة
الرئيسية للغابة ,يصل ارتفرا الشرجرة لاروالي  20اترر أو أكثررت تنرتل الشرجرة ررو ياتروي كرل
انها على حوالي  40حبة اااطرة بلرح حلرو المر انت عنرخاا تلمرر الابرات و تصرنا ,تنرتل الابرات
واحخ ان أكثر المنتجات حالوة وهو الشيكوالتهت
و تسمى شجرة الكاكاو  cacao treeو  ,cocoa treeالشجرة استخيمة اللضرة و تتبا العائلة
 Malvaceaeو نشأة أساسا ً بالمناطق االستوائية بأاريكا الوسطى و أاريكا الجنوبية ,تستلخم
ب ورها (الابات) في عمل اساون الكاكاو و الشيكوالتهت
و تنتمي الكاكاو ) (Theobroma cacaoلجنس  Theobromaال ي يقسم إلى تات عائلتين و
ال ي يتبا العائلة  ,Malvaceaeيضم ه ا الجنس حوالي  22نوعاًت و خ اشتق اسم الجنس ان
اليونانية و التي تعني طعام اآللهة " "food of the godsحيث يعني المقطا )" (theosإله" و
المقطا ) (bromaيعني غ اءت

القيمة الغ ائية و االستلخااات:
تُعخ الب ور هي العنصر الرئيسي للشيكوالتة  ،في حين أ اللح يستلخم فري بعرا البلرخا اعرخا
عصرير ارنع  ،العصرائر و المربرى و غيرهرات كمررا يلمرر اللرح و يصرنا انره بعرا المشررروبات
الكاوليررة كمررا فرري بيرررو ,امكرروا ور و الررخوانيكا و تبررا للواليررات المتاررخة اماريكيررةت تاترروي
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الب ور على كميات جوهرية ارن الرخهن ( )٪ 50 – 40تسرمى نبرخة الكاكراو ,و تجرخر االحظرة أ
المكررو امكثررر شررهرة فرري الثمرررة هررو الثيرروبرواين  theobromineالمنشررو و هررو اكررو اشررابه
للكافينت
كما يوجخ بالثمرة القليل ان الفالفانول  flavanolو هو اغ ي طبيعي يعمل علرى نيرا ة ترخفق الرخم
إلى المنطقة الملية (المليخ) اما يؤ ي لتاسين الوظيفة المعرفيةت كما توجخ اركبات أخرر اات
خصررائم افيررخة ًررراياً ,اثررل اركبرررات البكتررين ,برونثوسررريانيخينات  proanthocyanidinsو
امخير عبارة عن اركح عضوي يصنا اخل النبات و الر ي ال يرؤ ر علرى النمرو اباشررة و لكنره
اا تأ ير كمضا للفيروسات ,اضا للبكتيريا و اضرا لككسرخةت و البكترين الموجرو برالثمرة يرخخل
في الصناعات الصيخالنية ,و اضا للبكتيريا و اضا للجرا يم (خاًة كعاال حفظ)ت
تررؤ ي عمليررة تلميررر البر ور إلررى الررتللم اررن المرراء المتبقرري و كر لي حمررا اللليرري امررا يعطرري
للب ور رائاة الشيكوالته ,بعخ الي تكسر الب ور فتعطي القشرة و الجنين و الفلقات ,تزال امجنة و
القشور ,م يطان البا ي ليعطي كتلة الكاكاو التي يصنا انها اسراون الكاكراوت بعرخ خفرا نسربة
الخهن ان  ٪ 55إلى  , ٪ 24يؤخ الخهن المستللم ويصنا انه الشيكوالته ,حيث تطان عجينرة
الكاكاو اا السكر و هن الكاكراو ,كمرا يمكرن إةرافة الليسريثين أيضرا ً لزيرا ة الليونرة و االنسريابية ,
كما تستلخم نبخة الكاكاو في تصرنيا بعرا العقرا ير الطبيرة ,و كر لي يصرنا ارن الكاكراو اشرروب
حلو ساخن انع  ,أاا القشرة فتستلخم كسرما عضروي أو تقرخم كعليقرة للماشرية ,كمرا تُعرخ القشررة
اصخرا ً هااا ً للثيوبرواين و هن القشرة و فيتااين Dت
يستهلي أوروبا و الواليات المتاخة اماريكية حوالي  ٪ 60ان اانتاج العالمي ان الكاكراو ,و فري
الواليررات المتاررخة تبلررة حصررة الفررر اررن الشرريكوالته حرروالي  10 – 9رطررل فرري العررام ,و توة رح
بيانات جخول ( ,)1القيمة الغ ائية لكل  100جرام ان الجزء الصالح لككلت
الماء ()٪
سعرات
بروتين ()٪
دهن ()٪
كربوهيدرات ()٪
ألياف خام ()٪
فيتامين A
ثيامينB1 ,
ريبوفالفينB2 ,
نياسين
فيتامين C
كالسيوم
فسفور
حديد
صوديوم
بوتاسيوم

لبن الشيكوالته
اساون الكاكاو
2
3
535
229
6ت7
6ت19
7ت29
7ت13
4ت59
3ت54
4ت3
2ت33
النصيح اليواي الموًى به في الواليات المتاخة ()٪
4
0
8
5
18
14
2
11
0
0
19
13
30
105
13
77
3
<1
11
44

جخول ()1
الفوائخ الصاية للكاكاو:
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تشمل الفوائخ الصاية للكاكاو عالج ارتفا ةغو الخم والكولسترول والسرمنة (البخانرة) واااسرا
والسكري والربو القصبي والسرطا و التعح المزان والتلف اماراض العصبية .كما أنهرا تفيرخ
في سرعة التئام الجروح  ،والعناية بالبشرة ،و تساعخ على تاسين ًاة القلح واموعية الخاوية
وًاة الخااغ .كما تساعخ في عالج نقم النااس .ك لي تمتلي خصائم تفيخ في تعرخيل المرزاج
وفوائخ و ائية إةافية ةخ تسمم العصح.
القيمة الغ ائية:
الكاكاو غنية بالمعا اثل الاخيخ المغنيسيوم والكالسريوم والفسرفور والناراس و المنجنيرز .برل ت ُعرخ
أيضررا اصررخرا ً جيررخا ً لعناًررر السرريلينيوم و البوتاسرريوم والزنرري و ااتواهررا اررن بالكربوهيررخرات
والبروتين واملياف الغ ائية .وبااةافة إلى الي ،فإ ااتو الكولسترول فيها يكا ال ي كر .كما
تاتوي على نبخة الكاكراو ،وهرو ارزيل ارن الرخهو امحا يرة غيرر المشربعة اثرل حمرا اموليري
والخهو المشبعة ،وهي حااا ستياريي وحما بالميتيي.
الفوائخ الصاية للكاكاو:
للكاكاو خصائم أو ًفات اضا ة لاللتهابرات واضرا للاساسرية واضرا ة للسررطا واضرا ات
امكسخة و غيرها ان الفوائخ الصاية اثل:
1ت خفا ةغو الخم المرتفا :الكاكاو غنية بالفالفونويخات التي تلفا ةغو الخم وتاسين
ارونة اموعية الخاوية .و خ أظهرت الخراسات الباثية التي أجريت حول هر ا الموةرو
تغييرات إيجابية في ةغو الخم االنقباةي واالنبساطي نتيجة الستهال انتجرات الكاكراو,
برخالً ارن شُررب الشراي امسرو وامخضرر .وتعرز هر التغيررات اايجابيرة إلرى وجرو
اضرا ات امكسرخة التري تافرز ارن إنتراج أكسريخ النيتريري ،امرا يسراعخ علرى الافراظ علرى
اموعية الخاويرة و اسرترخائها ,وهر ا فري حرخ ااتره يسراعخ فري الافراظ علرى نظرام الرخورة
الخاوية بالة ًايةت
2ت القدرة المضادة لألكسدة :أظهرت راسة باثيرة اقارنرة أ الكاكراو تُظهرر نشراطا ً اضرا ًا
لككسخة أعلى اما يبخيه كل ارن الشراي امسرو والشراي امخضرر والنبير امحمرر .تسراعخ
اضا ات امكسخة ه على كسرح امًرول الاررة القائمرة علرى امكسرجين الموجرو ة فري
الجسررم  ,كمررا تاترروي الكاكرراو علررى كميررات وفيرررة اررن المركبررات الكيميائيررة النبرراتي اثررل
المركبات الفينولية ,و ان م فهي تاتوي على استويات عالية ان الفالفونويخاتت
3ت تحسين صحة المخ ::وجرخ العلمراء أ الكاكراو غنيرة برالفالفونول الر ي يسراعخ فري الافراظ
على ًاة المخ .ه الفوائخ يمكن أيضرا أ يكرو لهرا ر رار إيجابيرة علرى وظرائف الرتعلم
وال اكرة .كما أظهرت النتائل أ استهال المنتجات القائمة على الكاكراو يعرزن أيضرا ً ارن
تخفق الخم إلرى الرخااغ ،كمرا ظهررت أ لرة تؤكرخ علرى إاكانيرة عرالج اةرطرابات اموعيرة
الخاويةت
4ت تعديل مستوى الكلسترول :لت الخراسات الباثية أ للكاكاو تأ يرات على اسرتويات كرل
ان الجلوكون ,حيث وجخ أ الوجبات الماتوية علرى الكاكراو تقلرل ارن اسرتويات الرخهو
الثال ية ,الكلسرترول المرنلفا الكثافرة و الجلوكرون ,كمرا أظهررت أيضرا ً ارتفاعرا ً الاوظرا
في استو الكلسترول الصاي  HDLخالل ه االختباراتت
5ت عخخالم مر خخس السخخكر  :وةررح أ اسررتهال الكاكرراو لرره تررأ يرات علررى تاسررين اقاواررة
امنسولين و تمثيل الجلوكون ,ه ا بخور يساعخ على تنظيم استويات السركر بالجسرمت كمرا
وجخ أ برونثوسيانيخينات proanthocyanidinsالناتجة انهرا تسراعخ فري تثبريو حرخو
إعتام عخسة العين التي تاخ أحيانا ً لمرةرى السركريت و رخ أكرخت الخراسرات الباثيرة أ
نشرراط اضررا ات ام كسررخة يعمررل علررى الامايررة اررن المضرراعفات المعقررخة الترري تصرراحح
اررض السركري علرى المرخ الطويرل اثرل السرمية الكلويرة و التري تلعرح ورا ً رئيسريا ً فري
ارض السكري و يتسبح عنهرا المررض الكلروي الارا  ,كمرا أ امًرول الاررة تفرا م ارن
ارض السكري عن طريق نيا ة ااجها التأكسخي ,اما يرؤ ي لتلرف اللاليرا و امنسرجةت
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و خ ظهر أ التللم ان امًرول الاررة نتيجرة ارا تاويره الكاكراو ارن اركبرات اا ر رار
عالجية في انا ه ا النو ان ااًابة الللويةت و تشير نتائل راسات باثيرة أخرر إلرى
أ اسررتهال حبرروب الكاكرراو الغنيررة بررالفالفونول ,أظهرررت إاكانررات عالجيررة فرري تاسررين
و ظيفة اموعية الخاوية لمرةى السكري عن التلف ام ويةت
6ت يخفخخف مخخن الربخخو القصخخب  :تاترروي حبرروب الكاكرراو علررى نانثررين  xanthineو تثرروفيللين
 , theophyllineالتي تساعخ على تلفيف تشنجات الشعح الهوائية و فتح أنابيح الشرغح
الهوائية الضيقة ,اما يعمل على سهولة تخفق الهواء و تنعكس يمة الي في عالج التلف
أنوا الاساسية بما في الي الربو و ةيق التنفست
7ت سرعة التئام الجروح :سرعة التئام الجروح :تم التأكخ ان أ استللصات الكاكراو اات
خصائم عالجية فري التئرام الجرروح و تصرنيا المنتجرات الطبيرة الطبيعيرة ,حيرث تسراعخ
المستللصات على انا تطور أنوا التلفة ان االلتهابات بالجسرمت و جنبرا ً إلرى جنرح ارا
ام ويررررة المناسرررربة ,فالكاكرررراو افيررررخة أيضررررا ً فرررري القضرررراء علررررى أو استئصررررال بكتيريررررا
 Helicobacter pyloriان الجسمت
8ت معالجخة البدانخخة (ال ة
سخخمنة) :أظهرررت أحررخ الخراسررات اررخ الفوائررخ الماتملررة للكاكرراو فرري
الو اية ان السمنة المفرطة التي يسببها النظام الغ ائي .فتنراول الكاكراو يسراعخ فري تاروير
التمثيل الغ ائي للخهو والاخ ان تلليرق ونقرل امحمراض الخهنيرة .و رخ أظهررت الخراسرة
أيضا ً تاسنا ً في توليخ الارارة ،ورلية إنتاج الارارة في امنسجة الخهنية البيضاء والكبخت
9ت تحسين صحة القلب و األوعية الدمويخة :و رخ أظهررت الخراسرات أ للكاكراو ر رارا ً افيرخة
علررى ًرراة القلررح واموعيررة الخاويررة ك ر لي .فالكاكرراو غنيررة فرري الفالفونويررخات وهرري
بروسريانيخين , procyanidinكاتشرين  catechinو إبيكاتشرين  ، epicatechinوالتري
لها خصائم اضا ة لككسخة وتساعخ في حماية اللاليا ارن التلرف أ نراء تاسرين و تقويرة
القلح .كما تساعخ في تاسين وظيفة اللاليا المبطنة و تاسن الكولسترول المفيخ . HDL
كما يساعخ في انا تشكيل جلطات الخم القاتلة ،والتي يمكن أ تؤ ي إلى السكتة الخااغية
أو الفشررل القلبرري ,و تلعررح الصررفائح الخاويررة ورا ُ هاارا ً فرري اةررطرابات القلررح و اموعيررة
الخاويررةت و ررخ وجررخ أ الفالفونويررخات الموجررو ة بالكاكرراو اات خصررائم اضررا ة لتجمرا
الصفائح الخاوية و تعخيل التجما امولي لها و ال ي يُعخ اقياس الو ت ال ي يسرتغر ه الرخم
حتى يتجلوت جميا ه التأ يرات الصاية تساعخ فري انرا ان هرار بعرا المشراكل الطبيرة
الملتلفة اثل تصلح الشرايين و الجلطات ,و التي تُعخ بعا المسببات الرئيسية ماراض
القلح و اموعية الخاوية امكثر خطورةت
10ت تحسخخين (تلطيخخف) المخخزام :وجررخ أ اسررتهال الكاكرراو يظهررر تررأ ير يشرربه تررأ يرات المرروا
الشبيهة بمضا ات االكتئاب في بعا العمليات الفسيولوجيةت و رخ أظهررت الخراسرات أ
الفالفونوالت الموجو ة بالكاكاو تساعخ علرى سررعة تعرخيل المرزاج و اكافارة االكتئراب و
تعزيررز امنشررطة المعرفيررة خررالل المجهررو العقلرري المسررتمرت و وجررو المركررح الكيميررائي
العصررربي فينايرررل إيثايرررل أارررين  phenylethylamineيسررراعخ أيضرررا ً فررري سررررعة تعزيرررز
اشاعر الرةا و الشهوة الجنسيةت
11ت عخخالم اإلمسخخا  :أكررخت امباررا الخراسررية أ اسررتهال استللصررات الغررالف اللررارجي
لثمرررة الكاكرراو اا تررأ يرات طبيررة فرري عررالج اااسررا المررزان و أاررراض اماعرراءت ووفق را
لخرا سة أجريت علرى ارةرى (امطفرال) ،أ اسرتهال انتجرات الكاكراو الغنيرة بامليراف
إلى نيا ة سرعة القولو والمسرتقيم و و رت العبرور خرالل اماعراءت و فري راسرة أخرر ,
وجخ أ االستهال المنتظم لمنتجات الكاكاو أظهر أ اء أفضل لوظيفة اماعاء عن طريرق
الاخ ان الو ت الالنم لاركتها ,ونيا ة وتيرة حركات اماعاء ،ليونة البرران و إحرخا
أية ر ار جانبية أخر اثل عخم الراحة في الجهان الهضمي أو ألم في البطنت
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12تمنع السرطان :ظهر أ للكاكاو ر ار افيخة في تثبريو نمرو اللاليرا السررطانية و الترأ ير
على نمو اللاليا السليمة الطبيعية .و خ خات الخراسات أ لة على الصفات الكيميائية على
أ الفالفونرروالت و بروسرريانيخينات  procyanidinsالموجررو ة بالكاكرراو اات ر ررار
يمررة فرري عررالج أنرروا التلفررة اررن السرررطا  ،بمررا فرري الرري سرررطا القولررو وسرررطا
البروستاتات
13تعالم نقص النحاس :تمتخ الكاكاو لعالج نقم النااس في المرةى على المخ الطويرل
,و ررخ كشررفت الخراسررات الباثيررة أ حبررات الكاكرراو اات فائررخة عاليررة فرري عررالج نقررم
النارراس ،حيررث حررخ ت تاسررينات كبيرررة فرري اسررتو الهيموجلرروبين ،عررخ كريررات الررخم
البيضاء ،وااتو النااس في هؤالء المرةى ,وفقا للنتائل المتاصل عليها ,تُعخ الكاكراو
اصخرا ً غنيا ً بالنااس و ان م وجح تضمينها في النظرام الغر ائي للافراظ علرى اسرتويات
طبيعية ان النااس ،فضال عن عالج نقم النااس فري اثرل هر الظرروف ,فهري تسراعخ
في الو اية والعالج ان اماراض الناجمة عن نقم النااس في الجسم اثل فقر الخم و لرة
الكريات البيات
14ت تقليخخل مهخخاهر التعخخب (الضخخعف) المخخزمن :و ررخ تبررين أ الكاكرراو اات ر ررارا اهخئررة علررى
امشرلا الر ين يعررانو ارن التعررح المررزان .وتعررز ر ارهرا الملففرة إلررى تاريررر عررن
النا الت العصبية اثل السيروتونين serotoniأنانخاايرخ  ،anandamideوالفينيليثيالارين
 phenylethylamineفي الخااغ ،والتي تظهر ر ارا و ائية ةخ ااجهرا التأكسرخي علرى
اللاليا العصبية و تساعخ في اكافاة التعح المزانت
15ت العناية بالبشرة :كما وجخ أ الكاكاو فعال في الافراظ علرى ًراة جيرخة للبشررة .وتشرير
نتررائل الباررو إلررى أ اسررتهال الكاكرراو الغنيررة بررالفالفونول ال ر ي يسرراعخ فرري تقليرل ر ررار
امشعة فون البنفسجية ،والاخ ان خشونة الجلخ ,كما أنه يسراعخ فري تعزيرز ارونرة الجلرخ،
والترطيح ،والكثافة .وأكخت راسة أخرر أ إبيكاتشرين  epicatechinيسراعخ فري رفرا
تشبا امكسجين في الهيموجلوبين  ،وتافيز تخفق للخم في امنسجة الجلخية ،والمساهمة في
إعخا التلف انتجات العناية بالبشرةت
16ت عالم اال طرابات العصبية :تتميرز الكاكراو بوجرو الفالفونروالت بمسرتويات كبيررة اثرل
إبيكاتشررين وكاتشرررين التررري لهررا ر رررار افيرررخة فرري عرررالج امارررراض العصرربية اثرررل اررررض
الزهايمر .وتشرير نترائل البارو إلرى أ هر المروا الكيميائيرة النباتيرة لهرا ًرفات هاارة،
تسراعخ فرري الاررخ اررن ااجهررا التأكسررخي علررى العقرل .وهر ا يسرراعخ فرري انررا تلررف اللاليرا
العصبية  ,كما أ لها تأ ير و ائي على الغشاء الللوي ةخ السمية الللويةت
17ت منع نقص عنصر المغنيسيوم :وان الفوائخ امخر لمنتجرات الكاكراو ورهرا فري الو ايرة
ارن اآل رار السريئة لرنقم المغنيسريوم فري الجسرم .و رخ أكرخت راسرة باثيرة استقصرائية أ
االستهال المنتظم لمنتجات الكاكراو رخ يكرو افيرخا فري انرا اآل رار الضرارة الناجمرة عرن
إتبا نظام غ ائي يفتقر إلى المغنيسيوم لفترة طويلة ان الزانت
اآلثار الجانبية:
1ت الكافين :الكاكاو هي أيضا ً اصخرا ً للكافين  ,واا الي ،فإ استهال الكافيين الزائخ يمكرن
أ يؤ ي إلى ر ار جانبية التلفة اثل نيا ة التبول ،وامرن ،وعخم انتظام ةربات القلح .
كما أ الكافيين الزائخ يمكن أيضا أ يرؤ ي إلرى تفرا م ظرروف امشرلا الر ين يعرانو
بالفعررل اررن اةررطرابات القلرق أو ااسررهال ,هر ا بااةررافة إلررى أ الكميررات الزائررخة ا رن
الكافيين أ ناء الرةاعة الطبيعية يمكرن أ ترؤ ي إلرى االنزعراج وعرخم الراحرة فري الربطن
عنررخ الرةررا,ك لي ويمكررن أيضررا أ تفررا م اررن حالررة ارررض ارتجررا المررريء ،وينصررح
بتجنح استهال الكاكاو بل العمليات الجراحية لتجنح أي تخخل في السيطرة علرى نسربة
السكر في الخمت
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2ت الحساسخخية :الكاكرراو يمكررن أ تسرربح حساسررية مولئرري ال ر ين لررخيهم حساسررية تجررا تنرراول
الكاكراو .وتشرمل الاساسررية ر فعرل الجلرخ ،الصرخا النصررفي ،وعرخم الراحرة فري الجهرران
الهضمي اثل الغان ،والغثيا ت
3ت التفاعالت الدوائية :خ يؤ ر الكافيين على تأ يرات بعا ام وية الموًوفة بل االختبار
التشليصي المرتبو بالقلح .ينصح عمواا بتجنح المشروبات الغنية بالكافيين أو امطعمرة
بررل إجررراء الفاوًررات القلبيررة  .ررخ تتفاعررل اررا بعررا ام ويررة بمررا فرري الرري كلوناريررل
 ,clozarilيبيريررررخااول  ، dipyridamoleإرجوتررررااين  ، ergotamineفينايررررل
بروبرررانوالاين  ، phenylpropanolamineوالثيررروفيلين  ، theophyllineوالترررأ ير
على ر ارها على الجسرم .وبااةرافة إلرى الري ،رخ تتفاعرل الكاكراو أيضرا ارا أ ويرة الربرو
واالكتئاب والسكريت
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