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ترجمة وتقييم مهني
 ومؤسسة سرطانTara Whyand - www.TaraWhyand.com تمّت الترجمة بموافقة
 الكتيّب.Neuroendocrine Cancer UK الغدد الصمّاء العصبيّة في المملكة المتحدة
 " هو إنتاج مؤسسةYour Guide to Living with Neuroendocrine Cancer"
.)NET Patient Foundation ً سرطان الغدد الصمّاء العصبيّة في المملكة المتحدة (سابقا
،Nicola Jervis - Nikie@nc.uk.orh تمّت كتابته وتنقيحه بواسطة
 طاقم ممرضين مختصين ومؤسسة،Catherine Bouvier - Catherine@nc.uk.org
.)2018/2019 سرطان الغدد الصمّاء العصبيّة في المملكة المتحدة (حقوق الطبع
 (أخصائية تغذية مختصة بسرطان الغدد الصمّاءTara Whyand : ساهم في إنتاج العمل
NET/  مرضى،) (ممرضة أطفال مختصةKate Davies ،) أخصائية باحثة،العصبيّة
 وكانTeenage Cancer Trust  أيضا ً ساهم في العمل. أصدقائهم وعائالتهم،NEC
Honest Answers, Sound Advice: A Young Person’s Guide to“ مرجعهم
.” مصدر إلهام في إنتاج هذا الكتيّبCancer
:النسخة األصلية في المملكة المتحدة متاحة عبر الموقع اإللكتروني
https://www.neuroendocrinecancer.org.uk
Translated with permission from Tara Whyand - www.TaraWhyand.
com and Neuroendocrine Cancer UK. “Your Guide to Living with
Neuroendocrine Cancer”, The Handbook is a Neuroendocrine
Cancer UK ( formerly NET Patient Foundation) production,
written and edited by Nicola Jervis (Nikie@nc.uk.org) and
Catherine Bouvier (Catherine@nc.uk.org), Specialist Nurse Team,
Neuroendocrine Cancer UK (Copyright 2018/2019).
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Contributors include: Tara Whyand (Neuroendocrine Cancer
Dietitian/ Research Dietician), Kate Davies (Paediatric /
Children’s Nurse Specialist), NET/NEC patients, their friends
and family and Teenage Cancer Trust, whose resource “Honest
Answers, Sound Advice: A Young Person’s Guide to Cancer”
inspired the production of this guide.
Original UK version available at:
www.NeuroendocrineCancer.org.uk
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messalticeline@gmail.com
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المركز الطبي سوراسكي – تل أبيب
أخصائية تغذية في قسم السرطان

ماريانا بيريلموتر – أخصائية تغذية

Raghda.barakat@MOH.GOV.IL

 عضو في جمعية أخصائيي التغذية- جمعية عتيد

 وزارة الصحة-  المكتب القطري،دائرة التغذية

 أخصائية تغذية-رغدة بركات

المقدّ مة
يحتار الكثيرون في ماهية التغذية األنسب لهم .هذا الجزء يعطي إجابة مبن ّية على األسئلة
األكثر تداوالً حول موضوع التغذية.
نأمل أن اإلجابات المطروحة هنا ستساعدك في زيادة الثقة في إختياراتك الغذائية.

?

هل توجد تغذية مع ّينة لحاالت سرطان الغدد الص ّماء العصب ّية

هذا السؤال هو األكثر شيوعا ً في موضوع التغذية.
يمكن تلخيص اإلجابة بكلمة واحدة – ال!
حتى اآلن ،ال توجد هناك تغذية واحدة مالئمة لكل من يوجد لديه ورم أو سرطان الغدد
الصمّاء العصبيّة.

مع ذلك ،هناك حاجة لتغذية مخصصة بشكل فردي تشمل تعديالت غذائية بحسب وضعك
الصحي العام ،العالج الذي تتلقاه ،نوع الورم ،التغيّرات في وزنك وغيرها .ولكن كما ُذكر
أعاله ،فال توجد تغذية خاصة وموحّ دة تناسب الجميع.
عندما يواجه اإلنسان مرضا ً مثل مرض السرطان ،تش ّكل التغذية المخصصة بشكل فردي
عامالً مهماً.
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!
.1

وظيفة التغذية المتنوعة والمتوازنة
الحفاظ على وزن سليم.

.2

دعم جهاز المناعة الذي يعمل على حماية الجسم من اإللتهابات والعدوى.

.3

مواجهة مراحل العالج وآثاره الجانبية.

.4

الحفاظ على اللياقة البدنيّة والقدرة على القيام بالرياضة والنشاطات اليومية.

.5

الشفاء والتعافي بعد العالج.

في حال تل ّق َ
يت تعليمات غذائية مخصصة لك بشكل فردي من أخصائي/ة
التغذية أو من الطاقم الطبي بسبب النزول بالوزن أو أسباب أخرى ،من
المهم الحفاظ على هذه التعليمات والمتابعة عند أخصائي/ة التغذية.

مالحظة:
إن كنت تعاني من اإلسهال ،مضاعفات بعد العملية أو مشاكل أخرى،
فإن هذه التوصيات الغذائية العامة ال تناسبك .في هذه الحالة يجب
التوجه للحصول على استشارة تناسبك من قِبل أخصائي/ة تغذية
ّ
عالجي/ة معتمد/ة.
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التغذية الشرق أوسطية

متنوعة
نستهلك وجبة ّ

موحدة تناسب كل شخص يعاني من أمراض أو
كما ذكرنا سابقاً ،ليس هناك تغذية واحدة
ّ
أورام الغدد الص ّماء العصب ّية .عندما نبحث عن نوعية التغذية وعادات تناول الطعام التي
تساعد على منع أمراض السرطان المختلفة ،تقليل نسبة خطر تجدّدها ،منع وجود مرض
صحي ،نجد أن
ُمزمن (س ّكري ،ضغط وغيرها من األمراض) والحفاظ على نمط حياة ّ
للتغذية الشرق أوسطية فوائد وتأثيرات ُمثبتة علم ّياً.
ُتعتبر التغذية الشرق أوسطية تراثا ً ثقافيا ً شامالً للتغذية ،لعادات تناول الطعام وألسلوب
الحياة الشائعين في منطقة الشرق األوسط.
تغذية كهذه تعتمد على مواد خام َمحل ّية وموسم ّية التي تستهلك وتحضر بطرق مختلفة
بمعدّ ل يومي أو أسبوعي مختلف.
تعتمد هذه التغذية باألساس على مأكوالت من مصدر نباتي .منتوجات الطعام والمر ّكبات
المختلفة الموجودة بها تناسب و ُتم ّيز غذاءنا المتنوع في جميع أنحاء البالد.
مرفق رابط ألسس التغذية الشرق أوسطية – حسب تعليمات وزارة الصحة ،دائرة التغذية:
https://bit.ly/3fFXnjw
التغذية الشرق أوسطية مالئمة جداً في الحاالت التي ال يعاني بها المريض من أعراض
تتعلق بعملية جراحية ،عالج وكارسينوئيد (نوع من األورام السرطانية بطيئة النمو).
في حال كنت تعاني من إحدى األعراض الجانب ّية ،يمكنك القيام بتعديالت غذائية على هذه
التغذية لكي تالئمك.
مع ذلك ،في حال تعدّ د األعراض الجانب ّية أو وجود قيود غذائية ،قد ال تناسبك هذه التغذية
في هذه المرحلة.
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مبادئ متنوعة ومتوازنة للتغذية الشرق أوسطية

.1

الشرب واالرتواء:
• إحرص على شرب  8-10أكواب ماء  /شاي  /أعشاب  /قهوة  /صودا على األقل يومياً.
• يوصى بشرب مشروبات خالية من أو قليلة الس ّكر.
• إذا كنت تعاني من اإلسهال ،إحرص على شرب كمّيات أكبرلتج ّنب الجفاف.

.2

الخضراوات:
• أدخِل الخضراوات في كل وجبة رئيسية .يُوصى بتناول وجبتي خضار على األقل يومياً.
• من المهم تناول خضراوات متنوعة وبألوان مختلفة.
• ممكن تناوُ ل الخضراوات بأشكال مختلفة :طازجة ،مطبوخةَ ،سلطة ،حساء ،مهروسة،
عصير وغيرها (حصة من الخضراوات = حبة خضار متوسطة الحجم أو كأس كبيرة من
ّ
المقطعة أو المطبوخة).
الخضار

.3

الفاكهة:
• أدخِل  1-2حصص من الفاكهة بألوان مختلفة في برنامجك الغذائي يوميا ً (حصة من
ّ
المقطعة).
الفاكهة = حبة فاكهة متوسطة الحجم أو كأس كبيرة من الفاكهة

.4

الحبوب ،الخبز والخضراوات النشوية (البطاطا والبطاطا الحلوة):
• يوصى باستهالك  1-2حصة من الحبوب في كل وجبة رئيسية .يُفضّل أن تكون حبوب
كاملة ،مثل :أرز بني ،معكرونة من القمح الكامل ،مفتول ،برغل ،خبز مصنوع من القمح
الكامل غني باأللياف الغذائية ،حبوب الصباح الكاملة ،شوفان ،فريكة ،جريشة وغيرها-
بشرط أن تكون ال تعاني من اإلسهال أو لم تخضع مؤخراً لعملية في الجهاز الهضمي أو
ليس لديك مانع صحّ ي آخر.
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في حال بدأت أو ُعدت الى تناول الحبوب الكاملة بعد الحد من استهالكها لفترة ،إبدأ تدريجيا ً
بتناول وجبات صغيرة ومطبوخة جيداً و َتقدّ م بحسب استجابة جسمك.

.5

زيت الزيتون:
• أضِ ف زيت الزيتون في كل وجبة رئيسية .يمكن اضافته أثناء تحضير الطعام ،الطهي،
َ
الخبز وغيرها أو يمكن استعماله إلضافة نكهة للطعام.

.6

الجوز ،البذور ،الزيوت ،أنواع المدهون الدهنية:
• من المهم إدخال  1-2حصص زيتون  /جوز  /بذور يومياً.
• إحرص على استهالك أنواع المدهون الدهنيّة (مثل :األفوكادو ،الريحان المطحون،
الطحينة) وذلك بكميّات معتدلة أو تكسير وطحن الجوز والبذور.

.7

التوابل ال ُعشب ّية ،الثوم ،البصل والبهارات بأنواعها:
للسلطة وغيرها.
• أضِ فهم الى البرنامج الغذائي اليومي بأطعمة مختلفة للتتبيل ،للطبخَ ،

.8

منتوجات الحليب:
• أدخِل للبرنامج الغذائي اليومي حصتان من منتوجات الحليب :حليب ،جبنة ،لبن ومنتوجات
الحليب المُخمرة مثل الزبادي  /اللبن الرائب.
• يُفضل تناول منتوجات الحليب قليلة الدسم ،مثل :أجبان حتى  5%دسم ،لبن ولبن رائب
حتى  3%دسم (مُفضّل دون إضافة س ّكر)( .حصة من الحليب ومنتوجاته = كأس لبن
رائب 2 ،ملعقة كبيرة جبنة بيضاء دَهن ،شريحة رفيعة من األجبان الصلبة).
• يمكن استخدام بدائل الحليب المكوّ نة من الصويا كمصدر للبروتين والكالسيوم ،مثل :توفو،
حليب الصويا ،لبن الصويا .من المفضّل تناوُ ل منتوجات قليلة الس ّكر والدهون.
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.9

البيض:
• أدخِل للبرنامج الغذائي  2-4حبات بيض أسبوعيا ً ُ
بطرق طبخ مختلفة :بيضة مسلوقة،
عجّ ة ،شكشوكة وغيرها.
• في حال كنت تتلقى عالجا ً يؤثر على جهاز المناعة ،إحرص على طبخ البيض لمدة
أطول.

.10

السمك:

• يوصى بتناول حصتين من السمك على األقل أسبوعياً.
• يُفضّل استهالك أسماك بحر الشمال (سلمون ،األسقمري البحري ،الهلبوت) وأسماك البرك
(بوري ،سلمون مُر ّقط) الذين يش ّكلون مصدراً لألحماض الدهنية من نوع أوميغا .3

.11

اللحوم البيضاء  -الدجاج و الحبش:

• يمكن استهالك حصتان أسبوعياً .يُفضّل تناول األجزاء قليلة الدهون دون ِجلد .إحرصوا
على تحضير هذه اللحوم بطرق مختلفة وبدون زيت ،مثل :شواء ،طهي ،طهي على
البخار.

.12

البقوليات -العدس بكل ألوانه ،فاصولياء بأنواعها المختلفة ،حبوب
الح ّمص ،بازيالء:

• يُفضل تناول حصّتين من البقوليات على األقل أسبوعيا ً في الحساءّ ،
والسلطة أو
الطبخات
َ
دهنها إذا كانت مهروسة.
• من أجل تخفيف اآلثار الجانبية على الجهاز الهضمي ،يُفضل استنبات البقوليات ،نقعها
وطبخها لمدة أطول.
• في كثير من األحيان ،قد ال يكون تناول البقوليات مالئما ً في حال وجود مشاكل في الجهاز
الهضمي .في هذه الحاالت ،يمكن استهالكها بكميات أقل أو دهنها أو االمتناع عن تناولها.
13

.13

الس ّكر ،الدهون ،الملح (الصوديوم):

• من المهم الحد من تناول األغذية الغنيّة بالس ّكر ،الدهون والملح أو أكلها بكميات قليلة،
مثالً :نقارش ،مخبوزات ،بسكويت ،بوظة ،شوكوالطة ،حلويات وأغذية مُص ّنعة مثل:
نقانق ،لحوم مقدّدة ،لحوم مُص ّنعة وغيرها.
• " إعادة تشكيل العالمة الغذائية " – المُلصقات الحمراء تساعد بالكشف عن هذه
المنتوجات بسهولة وبسرعة عند الشراء.

العالمة
الخضراء
أخضر :تقدّ م!
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دهون مشبعة
بكمية عالية

ملح (صوديوم)
بكمية عالية
أحمر؟ توقف!

س ّكر بكمية عالية

التغذية الشرق أوسطية هي جزء صغير من موروثات الحياة
الشرق أوسطية والتي ُتعتبر نهجا ً شامالً ُيس ّلط الضوء على نمط
فعال يدمج النشاط البدني والرياضي ،الحياة العائلية ،األكل
حياة ّ
مع الجماعة ،التناسب واالعتدال ،الدعم والمجتمع ،باإلضافة الى
وجود هدف بالحياة مع الكثير من التفاؤل.
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دحض األساطير

.1

السكر هو العدو؟ ليس بالضرورة
ّ

في الكثير من األحيان ،يقال أن اإلمتناع عن الس ّكر يمكن أن يوقف خاليا الورم .هذه مقولة
شائعة في وسطنا ولكنها ليست صحيحة بالمُط َلق.
كل خلية في جسمنا بحاجة الى س ّكر حتى تعمل .عدم تزويد الخاليا بكمية كافية من الس ّكر ،ال
يُم ّكنها من العمل بشكل صحيح.
صحيح ،تناول كمية كثيرة من الس ّكر قد يُسبب السُمنة.
صحيح ،الس ّكر قد يكون مختبئا ً في األغذية المختلفة ولكن من الصعب معرفة الكمية
المستهلكة فعلياً.
صحيح ،من المهم الحفاظ على توازن مستويات الس ّكر في الدم باألخص عند وجود مرض
الس ّكري.
مع ذلك ،هذا ال يعني أنه يجب االمتناع عن تناول الس ّكر بشكل مُطلق.
حاول أن تكون واعيا ً لكمية الس ّكر التي تتناولها وحاول التخفيف وعدم المبالغة في تناوله.

.2

حِميات غذائية سحرية

سهل جداً أن نجد في األخبار أو المنتديات أو وسائل التواصل اإلجتماعي ،توصيات عن
أنواع مختلفة من الحميات الغذائية البديلة التي َتعِد بإيقاف السرطان .توجد توصيات لحميات
غذائية دون س ّكر أو الكتوز والبعض منها ينصح بعدم تناول أي شيء تقريبا ً ما عدا شرب
العصائر.
لألسف ،ال يوجد إثبات يدعم هذه التوصيات ،وهي تشكل خطراً على الصحة ويمكن أن
تتسبب بنقص غذائي حاد بمر ّكبات غذائية ضرورية.
إن كنت ترغب في تجربة حمية غذائية جديدة أو التوقف عن تناول أغذية معيّنة ،نوصي
باستشارة الطاقم الطبي المعالِج وأخصائي/ة التغذية للحصول على استشارة طبية معتمدة
بحسب ما يناسبك.
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.3

التداوي باألعشاب

توجد العديد من األبحاث الطبية التي تدرس تأثير التداوي باألعشاب والمر ّكبات الغذائية
الموجودة فيها ،والتي قد يكون لها تأثير مُحتمل كدواء ،مثالً :المُر ّكبات الموجودة في الكركم،
الشاي األخضر وغيرها.
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التغذية المالئمة ألمراض الغدد
الص ّماء العصب ّية

!

في حال كنت تعاني من أعراض
مختلفة بسبب المرض أو العالج،
فإن تغييرات في برنامجك
الغذائي قد تساعدك في تقليل هذه
األعراض أو منعها.
18

المتالزمة السرطاوية  /متالزمة كارسينوئيد
متالزمة كارسينوئيد ممكن أن تحصل عندما ُتفرز أورام الغدد الصمّاء العصبيّة كميات كبيرة
من هرمون السيروتونين.
كميات كبيرة من هرمون السيروتونين قد تسبب هبوطا ً في مستويات الحمض األميني (مادة
األساس لبناء البروتينات) من نوع تريبتوفان .تريبتوفان يتحول في الجسم الى فيتامين نياسين
( ،)B3لذلك هذه الظاهرة قد ُتسبب هبوطا ً في مستويات الفيتامين بالجسم .لذلك من المهم
الحفاظ على:
1 .إستهالك أغذية غنية بالبروتين التي تحتوي على تريبتوفان ،مثل :أسماك ،لحوم غير
دهنيّة ،بيض ،منتوجات حليب قليلة الدسم ،بقوليات أو أغذية غنيّة ببروتين ماء الجبن
(مثل :لبن رائب).
تناول فيتامين  B3أو مر ّكب فيتامينات Bكمُكمّالت غذائية يوميا ً بحسب توصيات الطاقم
َ 2.
الطبي المُعالج و بوصفة طبية فقط.

ال ُمك ّمالت الغذائية  -الفيتامينات والمعادن
قبل تناوُ ل أي مكمّل غذائي ،يوصى بإجراء فحوصات دم شاملة
واستشارة الطاقم الطبي المُعالِج.
هدف هذه الفحوصات هو الكشف عن النقص بالفيتامينات والمعادن،
وتقديم توصيات غذائية مالئمة حسب نتائج الفحوصات.
أحياناً ،فإن نقصا ً مُعينا ً يحتاج الى عالج بواسطة مُكمّل غذائي.
هدف فحوصات الدم هو تحديد هذا النقص.
الطاقم الطبي المُعالِج يستطيع إعطاء وتحديث معلومات كثيرة
وصحيحة بالنسبة لنتائج فحوصات الدم والعالج المطلوب.
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أغذية تعمل على تحفيز المتالزمة السرطاوية
يمكن أن تشعر بأن أغذية معينة تتسبب في ظهور أو تفاقم األعراض المرتبطة بالمتالزمة
السرطاوية ،مثل :أوجاع في البطن ،إسهال ،إحمرار وتوهّج حراري.
تؤثر األغذية المتنوعة على كل شخص بشكل مختلف.
الطريقة األفضل للكشف عن هذه المأكوالت تكون عن طريق تسجيل يومي للطعام الذي
تتناوله لمدة أسبوعين.
من المهم تسجيل ومتابعة ما يلي:
	•	

نوع الطعام.

	•	

حجم الوجبة.

	•	

األعراض الجانبية التي تشعر بها.

عندما تكتشف الصلة بين الغذاء واألعراض ،حاول أن تقلل من كمية هذا الغذاء في برنامجك
الغذائي .إذا لم يوجد تحسّن كافٍ ،حاول االمتناع عنه مُطلقا ً لفترة معينة أو لمدة أطول.
في حال الحظت أن غذائك المفضّل يعمل على تحفيز هذه األعراض و يمكنك تحمّلها،حاول
تقليل الكمية التي تتناولها وليس االمتناع عنها كلياً.
مثالً :إذا كان تناوُ ل الشوكوالطة يسبب إحمراراً أو توهّجا ً حرارياً ،يمكن أن يكون تناوُ ل كمية
قليلة منها محتمالً ،بحيث يمكن االستمرار بتناول كمية معتدلة واالستمتاع بها.

20

أغذية قد تعمل على تحفيز المتالزمة السرطاوية
• وجبات كبيرة.

• أغذية أو مشروبات غنية بالكافيين،

• غذاء غني بالدهون والتوابل.

مثل:الشوكوالطة ،الشاي ،مشروبات

• الكحول.

الطاقة.

• األسماك واللحوم الم ّ
ُدخنة والمُملّحة،

• شوكوالطة.

مثل :سمك مالح ،سلمون م ّ
ُدخن ،سمك
مُملّح ،والنقانق.

• فستق.
• جوز برازيلي.

• أغذية غنيّة بالمر ّكبات األمينية ،مثل:

• توت برّ ي.

أجبان ناضجة ،م ّ
ُدخنة وزرقاء (جبنة

• منتوجات الصويا ،مثل :صلصة

روكفورد ،جبنة غورغونزوال).

الصويا.

• توفو مُخمّر.

• فول.

• مخلل ملفوف.

أغذية فقيرة باألمينات يمكن استهالكها والتم ّتع بتناولها
• لحوم بقر غير دهنية ،دجاج وحبش.

والخبز المصنوع من القمح الكامل.

• أسماك طازجة.

األولوية للحبوب غير الكاملة ،مثل:

• خضراوات (ممكن أن تكون الخضار

الخبز األبيض ،األرز ،المعكرونة.

المطبوخة مُحتملة أكثر من الخضار

• منتوجات الحليب وجبنة بيضاء دَ هِن

الطازجة).

قليلي الدسم حتى  ، 5%مثل :جبنة

• فاكهة بكمية مُعتدلة (ال يُفضّل تناوُ ل

للدهن ،كوتج ،جبنة ريكوتا ،لبن رائب،

الموز والفاكهة البريّة).

شمينت  ،9%حليب حتى .3%

•الحبوب ،الخبز والمخبوزات – يُفضّل

• منتوجات صويا طازجة ،مثل :حليب

التقليل من تناول الحبوب الكاملة

الصويا ،فول الصويا (أدامامي).
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مالحظة :من ال ُمفضل استشارة أخصائي/ة تغذية في هذه الحاالت
من أجل بناء برنامج غذائي َيحدّ من وجود األغذية التي ُتعتبر
متنوع ومتوازن،
ُمح ّفزة وذلك بواسطة الحفاظ على برنامج غذائي ّ
وتطبيق التعليمات المتع ّلقة بإضافة هذه المأكوالت المحدودة بشكل
تدريجي ومحدّد.
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أورام البنكرياس واإلثنى عشر
يمكن أن تكون هنالك حاجة إلجراء تغيير في التغذية نتيجة نوع الورم الذي تم
تشخيصك به.

إنسوليني
جزيري /
ورم
ّ
ّ
الورم الجزيريّ  /اإلنسوليني يُفرز كميات كبيرة من األنسولين للدم ،وهذه الكميات يمكنها
تخفيض مستوى الس ّكر في الدم مرة واحدة .في هذه الحاالت ،يكون هدف العالج هو المساعدة
في الحفاظ على مستويات الس ّكر ثابتة خالل اليوم.
المؤشر الجاليسيمي هو طريقة لتصنيف األغذية التي تحتوي على نشويات ،مثل :الفاكهة،
البقوليات ،الخبز ،الحبوب وغيرها .هذا المؤشر يقيس سرعة ارتفاع مستويات الس ّكر في الدم
بعد تناول أغذية مختلفة تحتوي على النشويات.

تناول طعام ذي مؤشر جاليسيمي (مؤشر نسبة السكر في الدم) منخفض
ُ
للغذاء ذي المؤشر الجاليسيمي المنخفض تأثير بطيء على إرتفاع مستويات الس ّكر في الدم
بعد تناول الوجبة ،وبذلك يمكن الحفاظ على مستويات الس ّكر أكثر توازنا ً في الدم لزمن أطول
ومنع ارتفاع و/أو هبوط حادّين في مستويات الس ّكر على مدار اليوم.
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قائمة األغذية ذي المؤشر الجاليسيمي المنخفض – المتوسط
• الخضراوات.
• الفاكهة (مثالً :تفاح ،كرز ،فراولة).
• الخبز  -باألخص األنواع المصنوعة من الحبوب الكاملة،
مثل :الشوفان ،الشعير أو القمح الكامل وغيرهم.
• رقائق مصنوعة من الحبوب الكاملة ( ،)Crackersرقائق
األرز المصنوع من األرز البني.
• حبوب الصباح المصنوعة من القمح الكامل (مثل ،شوفان،
برانفلكس  ،Bran Flakesاولبران  ،All-Branفايبر وان
.) Fiber One
• الحبوب الكاملة ،مثل :األرز البني ،الشعير ،كينوا.
• بطاطا حلوة مع القشرة.
• البقوليات :عدس ،فاصولياء ،حبوب الحمص ،ترمس وغيرها.
• الجوز بأنواعه ،فستق.
تناول طعام ذي مؤشر جاليسيمي منخفض حتى متوسط هو طريقة ممتازة
ُ
للحفاظ على مستويات الس ّكر والطاقة متوازنة وثابتة ،ومنع اإلرهاق الذي هو
األثر الجانبي األساسي في حاالت سرطان الغدد الص ّماء العصب ّية.
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تناول طعام ذي مؤشر جاليسيمي (مؤشر نسبة السكر في الدم) مرتفع
ُ
تناوُ ل هذا الطعام يكون مفيداً لرفع مستوى الس ّكر في الدم بشكل سريع في الحاالت التي
ينخفض بها الس ّكر لمستوى متدني جداً (الحالة التي يُطلق عليها هيبوجليكميا).
األغذية غير المُصنفة ضمن النشويات ليس لها مؤشر جاليسيمي ،ولكن يمكنها التأثير على
سرعة ارتفاع الس ّكر في الدم بعد تناول الوجبة.
على سبيل المثال ،الوجبة التي تحتوي على دهون (مثل :طحينة ،افوكادو ،جبنة صفراء ،جوز
ولوز) ُتسبب إرتفاعا ً بطيئا ً في مستويات الس ّكر .لذلك يُوصى بدمج الدهون في الوجبة مع
األغذية التي تحتوي على النشويات (مثل :الفاكهة ،الخبز ،الحبوب وغيرها).

قائمة األغذية ذي المؤشر الجاليسيمي المرتفع
•أقراص الدكستروز أو الس ّكر.
•أقراص الحلوى المخصصة لمرضى السكري.
•مشروبات م َّ
ُحله (ليست دايت).

!

نصيحة مهمة

تناول وجبة صغيرة أو خفيفة قبل النوم يمكن أن يساعد على اتزان الس ّكر ومنع هبوطه
ُ
خالل النوم.
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ورم جاستريني  /جاسترينوما (بنكرياس  /إثنى عشر)
الورم الجاستريني هو ورم يُفرز هرمون يُسمى جاسترين .هذا الهرمون يُح ّفز إفراز أحماض
من خاليا مُعيّنة في المعدة ،اإلثنى عشر والبنكرياس .نتيجة لذلك يمكن أن تظهر مشاكل في
ضعف ،نزول بالوزن ومشاكل في البلع.
الهضمَ ،
إضافة الى ذلك ،فإن مستويات عالية من الجاسترين قد ُتسبب القرحة ،إلتهابات في المعدة و
اإلثنى عشرأو نزيف قد يؤدي الى فقر الدم.
في حال كنت تعاني من الورم الجاستريني ،سيتم وصف أدوية لك للحد من إفراز أحماض
المعدة ولمعالجة فقر الدم بواسطة مُكمّل غذائي أو حُقنة حديد وريدية.
التوصيات الغذائية تشمل االمتناع عن تناول الوجبات الكبيرة واألغذية التي يمكنها أن تزيد
أعراض الحرقة في المعدة أو ُتسبب مشاكل في الهضم.
فيما يلي أغذية قد تؤدي في أحيان كثيرة الى تفاقم األعراض:
	•	

توابل حارّ ة.

	•	

فاكهة أو عصائر الحمضيّات.

	•	

أغذية غنية بالدهون.

	•	

أغذية غنيّة باأللياف الغذائية.

	•	

مخلالت وخل.

يُفضّل فحص ما إذا كانت هذه األغذية تزيد من ِحدّة األعراض .إذا كانت كذلك ،يوصى
بالتقليل منها أو حتى االمتناع عنها .في حال لم يكن لها تأثير ،فمن الممكن استهالكها في
البرنامج الغذائي وال توجد حاجة لالمتناع عن تناولها.
في حال كنت تعاني من صعوبة في البلع ،فإن تناوُ ل غذاء طري أو مطحون يمكن أن يسهّل
عملية البلع.
أُطلب إحالة الى أخصائي/ة تغذية من أجل بناء برنامج غذائي مناسب وتوصية لمُكمّالت
غذائية أو غذاء طبي بهدف الحفاظ على استهالك كمية كافية ومتنوعة من الغذاء ومنع النزول
بالوزن.
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جلوكاجونوما
هذه األورام ُتفرز كميات كبيرة من هرمون يُسمى جلوكاجون .هذا الهرمون يرفع مستويات
الس ّكر في الدم وبالتالي قد يؤدي الى اختالل في مستوياته .في حال تم تشخيصك بالس ّكري،
سيُرشدك الطاقم الطبي أو أخصائيي التغذية للقيام بالتغييرات المطلوبة في تغذيتك.
جلوكاجونوما يمكن أن ُتسبب إسهال ،تقرّ حات بالفم ونزول بالوزن.
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فيبوما
( VIPببتيد معوي فعّال وعائياً) هو هرمون يتم إنتاجه من قِبل أورام الفيبوما .إفرازه
بكميات كبيرة يُسبب إسهاالً متكرراً ،والذي يُؤدي الى تد ّني مستويات البوتاسيوم،الفوسفور
ضعف وأوجاع في
و البيكربونات في الدم .وذلك يسبّب ظهور أعراض مختلفة ،مثلَ :
العضالت ،تش ّنج العضالت ،تخدّر وجفاف حاد.
في حال تم تشخيصك بالفيبوما وتواجدت بخطر متزايد للجفاف ولمستويات بوتاسيوم
منخفضة ،فمن المهم جداً الحفاظ على تناوُ ل أغذية أو مشروبات غنيّة بالبوتاسيوم بكمّيات
أكبر.
من المهم شرب على األقل  10-12كأس ماء ،شاي ،أعشاب ،صودا يومياً.

إليك قائمة األغذية الغن ّية بالبوتاسيوم
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• بندورة وعصير البندورة.

• تين.

• برقوق.

• زبيب.

• افوكادو.

• مشمش مجفف.

• فاصولياء حمراء.

• بطاطا.

• حبوب الصباح الكاملة.

• حمضيات أو عصير حمضيات طبيعي:

• تمر مجفف.

برتقال ،كلمنتينا وغيرها.

• جوز.

• موز.

أعراض اإلسهال نتيجة الفيبوما قد تكون حادّة وتش ّكل خطراً متزايداً
لإلصابة بالجفاف .هذا يتطلب استخدام مكمّالت لمعالجة الجفاف مع دمج
طعام أو مشروب غني بالبوتاسيوم .يجب االنتباه إذا كانت هذه األعراض
مستمرة أو متزايدة وإعالم الطاقم الطبي فوراً .قد تحتاج الى الذهاب بأسرع
وقت الى المستشفى لمعالجة الجفاف بواسطة حُقنة سوائل أو بوتاسيوم في
الوريد .أيضا ً إرتفاع مستويات البوتاسيوم بسرعة له تأثيرات صحيّة ،لذلك
من المهم إعالم الطاقم الطبي فوراً .أحياناً ،الفيبوما قد تتسبب في نزول
الوزن (سنتطرق فيما بعد لتوصيات غذائية بخصوص النزول في الوزن).

ورم سوماتوستاتيني
هذه األورام ُتنتج هرمون سوماتوستاتين .هذا الهرمون مُهمته تنظيم هرمونات أخرى متعلقة
ً
نتيجة لذلك ،هذه األورام قد تتسبب في النزول
بتنظيم مستويات الس ّكر في الدم وهضم الطعام.
بالوزن  ،اإلسهال وغيرهم.
من المهم فحص ما إذا كانت هنالك آثار جانبية ،مثل :البراز األبيض أو صعوبة التخلص من
كل البراز في المرحاض – هذه األعراض ُتسمى البراز الدهني (.)Steatorrhea
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مشاكل غذائية شائعة
أورام الغدد الصمّاء العصبيّة وعالجها قد يسببان أعراضا ً مختلفة تؤثر على وزن الجسم .من
الممكن تخفيف ،تنظيم وموازنة هذه األعراض وبالتالي تحسين جودة الحياة .المفتاح لعالج
كل عارض هو فهم السبب ،تشخيصه وطريقة عالجه .جدي ٌر بالذكر أنه ال يمكن عالج جميع
األعراض.
في هذا الجزء نقدّم لكم توصيات عمليّة يمكنها أن تحد من تأثير األعراض وأن تحافظ على
جودة الحياة.

نزول الوزن
عند نزولك بالوزن بشكل غير إرادي ،من المهم إعالم الطاقم الطبي المُعالِج والتوجّ ه
ألخصائي/ة التغذية بهدف بناء برنامج غذائي شخصي ومتابعة غذائية.
في بعض األحيان ،سوف تشعر أن تناول الطعام يصبح أمراً صعبا ً وغير ممتع.
كما ستتعرض لمالحظات من المجتمع الذي حولك عن النزول بالوزن وعن الطعام الذي
تتناوله ،وهنالك محاوالت من قِبل األشخاص المجاورين لتشجيعك على تناول الطعام.
تكلّم مع أخصائي/ة التغذية أو الطاقم الطبي عن مشاعرك تجاه ذلك.
ٌ
صديق لك ،يُسمح لك بتناول كل ما ترغبه
في هذه الحاالت حاول أن تتذكر أن الطعام هو
وفي كل ساعة مناسبة لك.
إذا رغبت بتناول البوظة كوجبة فطور أو حتى تناول عدد من المالعق الصغيرة  /الكبيرة من
الوجبة ،يكون ذلك أفضل بكثير من عدم تناول الطعام نهائياً.
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نصائح شاركنا بها مرضى

تناول الطعام حسب رغبتك
َ
تناول الطعام عندما تشعر بالجوع
َ
أو كل  2-3ساعات ،وليس
بالضرورة في زمن الوجبات
المُح ّدد.

تناول كميات قليلة وبفترات
َ
متقاربة
تناوُ ل وجبات صغيرة أو خفيفة في فترات
متقاربة أفضل من تناوُ ل  3وجبات
رئيسية فقط (فطور ،غذاء ،عشاء).

تناول الطعام في أطباق
َ
صغيرة أو زبادي
يجعل الشعور بالتهديد أقل من الطبق
الكبير ويساعد على الشعور برغبة
أكبر في تناول الطعام والقُدرة على
تناوله.

ال ُتجبر نفسك على تناول
الطعام
إذا لم تكن قادراً على تناول الطعام حاول أن
تأكل عدداً من القضمات ،إنتظر ساعة حتى
ساعتين وحاول التجربة مرة أخرى في وقت
الحق .حاول أال تتفادى الوجبة  -عدم
األكل قد يزيد من األعراض كالغثيان
واإلمساك ،وبهذا يزيد من ح ّدة
اإلحساس بفقدان الشهية.
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إمتنع عن تناول األغذية ذات
الرائحة القوية
روائح الغذاء القوية قد تتسبب في اإلحساس
بالغثيان وبشعور سيء .إنتبه! أحيانا ً روائح
الغذاء القوية والطيّبة قد ُتسبب زيادة الشهية.

تناول األغذية
ال ُتبالغ في تكرار ُ
ال ُمفضلة لديك
أحيانا ً عندما ال تشعر جيّداً أو تكون مريضاُ ،فإنك
تبحث عن تناول طعام يعطيك شعوراً بالراحة .ولكن
عندما يكون هذا هو الغذاء الوحيد الذي تستطيع تناوله،
يمكن أال يُصبح المٌفضل لديك .إذا أردت بالرغم من
ذلك الحفاظ عليه كطعام مُفضل ،حاول التنويع في
تناوُ ل أغذية أخرى وأبقي الغذاء المُفضل لديك
كجائزة لأليام الصعبة.

قُم باختيارات صحيحة عندما
تأكل خارج البيت
أطلب وجبة صغيرة أو وجبة األطفال .إذا
اخترت مُقبّالت أو تحلية كوجبة ،أطلبها مع
الوجبات الرئيسية لباقي األشخاص.

ّ
قطع الطعام لقطع
صغيرة
يساعد ويخفف على تناول الطعام
باألخص عندما تشعر أنك لست
في حالة جيدة.
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مشروبات تساعد في الحفاظ على الوزن أو زيادته

تقرحات في الفم أو صعوبة في المضغ أو البلع،
إذا كنت تعاني من ّ
قد يكون الشرب بديالً سهالً ومريحاً.
إشرب المشروبات المقترحة فيما يلي بين الوجبات وليس مع
الوجبة لكي ال تس ّبب لك اإلحساس بالشبع.
حضّر مشروبات مكوّ نة من الحليب ،مثل :شوكو أو كاكاو ساخن  /بارد.
أضف طحينة أو بوظة للحليب أو لبدائل الحليب (صويا ،لوز ،أرز).
حضّر مخفوق الحليب المكوّ ن من حليب أو لبن رائب أو بدائل الحليب أو
عصائر الفاكهة أو بوظة.
يُفضل إضافة دبس ،عسل ،مربّى ،طحينة للعصيدة أو بودينغ (حلوى الكريما).
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أغذية تساعد في الحفاظ على الوزن أو زيادته
عند استشارة أخصائي/ة التغذية ،تتلقى نصيحة ألغذية معيّنة تساعدك في الحفاظ
على الوزن أو زيادته.
فيما يلي خيارات لهذه األطعمة:
أغذية غن ّية بالبروتين
أسماك ،لحوم غير دهنية ،بيض ،منتوجات الحليب ،بقوليات واألغذية التي
تحتوي على بروتين ماء الجبن (لبن رائب ،مخفوق الحليب مكوّ ن من اللبن
الرائب  /الحليب).
أغذية غنية بالسعرات الحرارية
زيت ،طحينة ،زبدة اللوز أو الفستق ،الجوز (مُفضّل دون ملح) ،لوز (مُفضّل
دون ملح) أو طحين اللوز ،البذور ،افوكادو ،أجبان غنيّة بالدهون.
• حاول إضافة البروتين المُص ّنع أو مستحضرات اإلضافات الغذائية للحساء،
لمخفوق الحليب ،للمخبوزات وللعصائد.
• أضِ ف للعصيدة أو لحبوب الصباح فاكهة مُج ّففة ،جوز ،لوز ،طحينة،
عسل ،لبن رائب.
• أضِ ف حليب جوز الهند أو لبن الشمينت أو شمينت الطهي للطعام.
• أضِ ف شعيرية أو عدس للحساء.
• أضِ ف للساندويش طبقة إضافية من الطحينة ،االفوكادو ،الزبدة ،المايونيز،
الجبنة ،زبدة الفستق والزيتون.
• أضِ ف للخضار التي ُتعدّها زيت ،جبنة مبشورة أو لبن رائب.
• أضِ ف الى الخضار أو السلطة صلصة مكوّ نة من الزيت ،المايونيز ،لبن
رائب ،البذور ،الحبوب والجوز.
في حال تل ّق َ
يت تعليمات غذائية مخصصة لك بشكل فردي من أخصائي/ة التغذية
أو من الطاقم الطبي بسبب النزول بالوزن  ،من المهم الحفاظ على هذه التعليمات
والمتابعة عند أخصائي/ة التغذية.
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اإلسهال
في حال وجود أورام الغدد الصمّاء العصبيّة فإنّ زيادة الهرمونات نتيجة الورم ،اإللتهابات
والعالج (مثل :عمليات جراحية في الجهاز الهضمي ،أدوية معينة وأنواع أغذية) قد تسبب أو
تزيد من اإلسهال.
من المهم فهم ما هو المُسبّب وهل هو مؤقت أو دائم.
إذا كنت تعاني من اإلسهال ،عليك إعالم الطاقم الطبي المُعالِج ،وصف األعراض وشرحها
بشكل تفصيلي (تكرار الخروج ،قوامه ،توقيته ومدّته) حتى تتم مُال َءمة العالج الصحيح.
مثالً :بعد الخضوع لعملية جراحية إلزالة جزء من البنكرياس ،يكون سبب اإلسهال مختلفا ً عن
سبب اإلسهال بعد عملية جراحية باألمعاء الدقيقة أو سببه في حال وجود متالزمة كارسينوئيد،
ونتيجة لذلك يكون العالج مختلفاً.
فيما يلي عدد من التوصيات الغذائية التي قد تساعدك في حال كنت تعاني من اإلسهال.
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توصيات قد تكون مفيدة
فضل تناول وجبات صغيرة وبأوقات متقاربة على تناول وجبات كبيرة.
ّ 1.
تناول الحبوب والخبز ال ّلذان يحتويان على القليل من األلياف الغذائية  ،مثل :الخبز
َ 2.
األبيض ،األرز ،المعكرونة والبطاطا المق ّ
شرة.
3.حاول أن تأكل الطعام الذي يحتوي على ألياف غذائية ذائبة بالماء حيث تبطئ من
عملية الهضم ،مثل :الشوفان ،المكسرات ،البازيالء ،العدس ،المشمش والمربّى الذي
يحتوي على فاكهة بكمية كبيرة.
فضل استهالك خضار وفاكهة مق ّ
أزل القشور والبذور (بذور البندورة،
ّ 4.
شرة ومطبوخة – ِ
الباذنجان ،الفلفل) قدر اإلمكان.
5.إمتنع عن تناول البهارات الحارة ،األكل الدهني ،الكافيين ،ال ُمحليات الكحولية (منيتول،
سوربيتول وغيرهم) الذين قد يزيدون من ِحدّة اإلسهال.
فضل شرب العصائر الصافية على العصائر التي تحتوي على قِطع الفاكهة.
ّ 6.
7.مشروبات اللبن الرائب الغن ّية بالبروبيوتيك ( )Probioticsقد تساعد.
في حال كنت تتلقى عالجا ً كيميائياً ،من المهم استشارة الطاقم الطبي قبل استهالك 		
األغذية التي تحتوي على البروبيوتيك.
8.حافظ على شرب كمية كافية من السوائل  -على األقل  8-10أكواب ماء  /شاي /
أعشاب  /صودا يومياً .بالرغم من أن الشرب بكمية كبيرة ال يمنع اإلسهال ،إال أنه يمنع
حاالت الجفاف.
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البراز الدهني – Steatorrhea
قد يحصل نتيجة العالج ببدائل السوماتوستاتين والعمليات الجراحية التي تؤثر على عمل
البنكرياس.
في هذه الحاالت ال يستطيع الجسم أن يمتص الدهون من الغذاء بشكل صحيح ولذلك يتحوّ ل
البراز بشكل غير طبيعي الى براز دهني .هذا البراز يتميّز برائحة قوية ويطفو على وجه
الماء في المرحاض بسبب كونه دهني.
فيما يلي نصائح قد تساعدك في حال تم تشخيصك كمريض يعاني من براز دهني
(:)Steatorrhea
تناول الغذاء الدهني حتى تشعر بتحسّن.
1.خ ّفف من ُ
2.أضِ ف أنزيمات هضم بديلة بدل تلك التي يتم إنتاجها بشكل طبيعي بواسطة البنكرياس.
يجب تناول حبوب األنزيمات قبل وخالل الوجبة .هذه الحبوب تحتوي على األنزيمات
ً
وخاصة هضم الدهون في طعامك .إبدأ بجرعة صغيرة وقم
المطلوبة لهضم الطعام
بزيادتها تدريجيا ً حتى يحصل تحسّن باألعراض .يجب مُال َءمة كمية الدواء لنوع وكمية
الطعام اللذان تتناولهما في الوجبة .كلما كانت الوجبة أو كان الغذاء دهنيّان أكثر ،كلما
كانت كمية الدواء المطلوبة أكبر .يوجد فرق بين األشخاص وكل شخص يختلف عن
اآلخر ،لذلك يجب مُال َءمة جرعة الدواء بشكل شخصي حسب األعراض ،نوع وكمية
الغذاء .يجب استشارة الطبيب المُعالِج وأخصائي/ة التغذية.
3.أضف مك ّمالت الفيتامينات حسب توصية الطاقم الطبي المُعالِج أو أخصائي/ة التغذية .من
المهم إضافة الفيتامينات الذائبة بالدهون (فيتامين  ) A,D,E,Kأو فيتامينات مجموعة B
كمكمّل غذائي لمنع النقص في حال عدم امتصاص هذه الفيتامينات بشكل صحيح .يتم
إعطاء هذه التوصية من قِبل الطاقم الطبي المُعالِج .يُفضّل استشارة أخصائي/ة التغذية
بالنسبة لنوع المُكمّل وكيفية تناوله خالل اليوم.
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اإلمساك
إذا كنت تعاني من اإلمساك ،مُفضّل إستشارة الطاقم الطبي المُعالِج.
يمكن معالجة ذلك بواسطة أدوية والقيام بالتغييرات الغذائية التالية:
1.حافظ على شرب المياه بكمية كافية  -إضافة نصف لتر على األقل ( 2-3أكواب) فوق
التوصية اليومية العامة ( 8-10أكواب يومياً).
2.إشرب عصير البرقوق أو شراب التين.
3.حافظ على القيام بالتمارين الرياضية والحركة اليومية.
تناول طعاما ً غن ّيا ً باأللياف الغذائية (أنظر الى التوصيات أدناه).
َ 4.

األغذية الغنية باأللياف الغذائية
1 .الحبوب الكاملة ،مثل :الخبز المصنوع من القمح الكامل أو المعكرونة
المصنوعة من القمح الكامل ،أرز بني ،طعام يحتوي على طحين كامل أو
طحين البقوليات.
2 .رقائق مصنوعة من الحبوب الكاملة (.)Crackers
3 .حبوب الصباح الكاملة ،مثل :برانفلكس ،جرانوال ،شوفان.
4 .خضراوات مع قشورها.
5 .بقوليات ،فاصولياء ،عدس ،حبوب الحمص ،بازيالء ،ترمس ،حاملة.
6 .فاكهة طازجة مع قشورها وفاكهة مجففة.
7 .جوز ،لوز ،بذور.
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الغازات واإلنتفاخ
هذه األعراض قد تظهر في حاالت اإلسهال أو اإلمساك.
فيما يلي عدد من التوصيات الغذائية التي قد تساعدك:
1.إمتنع عن تناول األغذية التي ُتسبب الغازات ،مثل :بصل ،ثوم ،ملفوف ،قرنبيط،
بروكلي ،جوز ،طعام مُبهّر وبقوليات .في كثير من األحيان هذه األغذية تسبب إنتفاخ
وغازات ،ولكن يجب أن نتذكر أن استجابة األشخاص لألغذية مختلفة.
2.حاول أن ت ّتبع حِمية تحتوي على كمية قليلة من األلياف الغذائية  -إمتنع أو قلّل من
تناول الخضار والفاكهة الطازجة مع قشورها ،الخبز المصنوع من القمح الكامل ،الحبوب
الكاملة والبقوليات.
3.إمتنع عن تناول المشروبات الغازية ومضغ العلكة.
تناول الطعام بشكل منتظم – تفادي الوجبات قد يسبب أو يزيد من الغازات.
َ 4.
5.إمضغ الطعام جيداً وحاول تج ّنب إدخال كمية كبيرة من الهواء.

توجه الى أخصائي/ة التغذية.
إذا كنت تعاني من إحدى هذه الحاالتّ ،
يمكن التوصية على تغذية مالئمة وأحيانا ً حِمية خاصة ُتسمى  FODMAPSلعدة أسابيع.
*يمكنك إيجاد معلومات عن حمية  FODMAPSعبر الشبكة.
إذا كنت تعتقد أن هذه الحِمية قد تساعدك ،يُوصى القيام بالتغيير بمساعدة أخصائي/ة التغذية
إلرشادك.
إذا لم تختفِ هذه المشكلة بعد عدّة أيام ،قُم باستشارة الطاقم الطبي المُعالِج.
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تض ّيق األمعاء
ورم الغدد الصمّاء العصبيّة في األمعاء الدقيقة قد يسبب مشكلة شبيهة باالنسداد المِعوي.
هرمون السيروتونين الذي يتم إفرازه من قِبل الورم في األمعاء الدقيقة قد يسبب تليّف (إنتاج
أنسجة ضامة) والذي يتسبب بدوره بتضيّق قُطر األمعاء .بعد إجراء عمليات جراحية إلزالة
أجزاء من األمعاء الدقيقة أو الغليظة ،قد يظهر أحيانا ً تضيّق األمعاء في المنطقة التي تم بها
ربط أجزاء األمعاء .خطر هذه الظاهرة هو ازدياد الفرصة إلنسداد األمعاء بشكل كلّي أو
جزئي.

اإلنسداد المعوي هو حالة طارئة!
إذا تم تشخيصك بورم في األمعاء الدقيقة أو خضعت لعملية جراحية إلزالة
الورم وتعاني من أوجاع في البطن (أحيانا ً شديدة جداً) يرافقها تقيؤ و/أو
إمساك و/أو إسهال ،عليك التوجّ ه فوراً الى غرفة الطوارئ في المستشفى
األقرب إليك .حتى لو شعرت أن هذه المشكلة قد تعالجت لوحدها ،فال تزال
مجبراً على الذهاب الى المستشفى بشكل عاجل لتل ّقي العالج.
في حاالت تضيّق األمعاء أو خطر النسداد األمعاء ،عليك تل ّقي استشارة
غذائية شخصية بهدف تحديد نوع أو قوام الطعام الذي يالئم وضعك .خالل
االستشارة يتم مُال َءمة الطعام والشراب ،وعند الضرورة يتم وصف غذاء
طبي من أجل الوصول الى احتياجاتك الغذائية.

40

اإلرتجاع الم َِعدي المريئي واإللتهاب الم َِعدي المِعوي
أورام الغدد الصمّاء العصبيّة مثل جاسترينوما وأيضا ً أدوية وعالجات معينة قد تسبب إرتجاع
م َِعدي مريئي وحرقة في المعدة.
يوصى بتب ّني عادات األكل التالية:
1 .تناوُ ل كميات قليلة من الطعام ومضغه جيداً.
2 .الجلوس على الطاولة حتى انتهاء الوجبة.
3 .عدم االستلقاء فوراً بعد الوجبة ألنه يزيد الوضع سوءاً.
حاول التخفيف أو االمتناع عن تناول المأكوالت التالية:
ِ
1 .أغذية حامضة ،مثل :عصائر الحمضيات وعصير البندورة.
2 .أغذية مُتبّلة ببهارات حارة.
للتخفيف من هذه األعراض ،يوصى بفحص تأثير االمتناع عن تناول هذه المأكوالت .في
بتحسن ،أكمل إتباع هذه التوصيات.
حال شعرت
ّ
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اإلحساس السريع بالشبع
عمليات جراحية بالمعدة واإلثنى عشرَ ،تضخم الكبد ،أورام في تجويف البطن وزيادة السوائل
في البطن (إستسقاء/إحتباس السوائل) ،جميعها قد تؤدي الى اإلحساس بالشبع حتى في حال
َ
تناولت طعاما ً قليالً .أيضا ً اإلنتفاخ والغازات قد يكون لهما تأثير مُشابه.
فيما يلي توصيات قد تساعدك:
وتناول وجبات صغيرة خالل اليوم.
تناول طعاما ً قليالً في أوقات متقاربة
َ
َ 1.
2.ال تشرب قبل األكل – الشرب يؤدي الى شعور سريع بالشبع ،لذلك إنتظر حتى االنتهاء
من الوجبة وبعدها يمكنك الشرب.
تناول الطعام الدهني الذي قد يؤدي الى شعور سريع بالشبع.
3.إمتنع عن ُ
4.إنتظر حتى تتناول الحلوى التي قد تؤدي الى شعور سريع بالشبع.
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متالزمة اإلفراغ السريع Dumping Syndrome -
بعد الخضوع لعملية جراحية بالمعدة ،هذه المتالزمة قد تحصل خالل الوجبة نتيجة مرور
الس ّكر بشكل سريع لألمعاء الدقيقة باإلضافة الى سوائل من الدم .هذا قد يُسبب ارتفاعا ً في
سرعة نبضات القلب ،إنتفاخاً ،غثياناً ،إسهاالً ،شعوراً باإلغماء والدوخة.
نصائح مفيدة للتخفيف من هذه األعراض:
تناول الطعام ببطء وامضغه جيداً.
َ 1.
تناول القليل من الطعام وفي أوقات متقاربة – فضّل تناول وجبات صغيرة خالل اليوم.
َ 2.
3 .إمتنع أو قلّل من تناوُ ل الغذاء الذي يحتوي على س ّكر ،مثل :كيك ،مخبوزات ،مشروبات
مُحالة ،عصائر الفواكه ،مُثلجات.
ُ 4 .خذ استراحة لمدة  25-45دقيقة بعد األكل.
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فقدان حاسة التذوق
نتيجة العالجات ضد السرطان ،يشكي المرضى من فقدان حاسة التذوق ونتيجة لذلك فقدان
الشهية وعدم االستمتاع بالطعام.
لكي تمنع ذلك ،يمكنك االستعانة بالتوصيات التالية:
1.إختر طعاما ً ذات مذاق ورائحة قو ّيين.
تناول الطعام عندما يكون ساخن ًا حيث يكون الطعم والرائحة قويان جداً.
َ 2.
3.استخدم الكثير من التوابل ،األعشاب والصلصات  -هذه فرصة جيّدة لتجربة تركيبات
نكهات جديدة.
تناول أغذية ومشروبات حامضة.
جرب ُ
ّ 4.
5.أضِ ف توابل وأعشاب ذات طعم قوي – خضار عشبية ،ريحان ،خردل ،ماء الورد ،الخ.
تناول األغذية التي ُت ّ
نظف و ُتنعش الفم قبل األكل ،مثل النعنع.
6.حاول ُ
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تغ ّيرات في المذاق
قد تكون التغيّرات في الفم ،بعض األدوية و العالجات سببا ً في حدوث تغيّرات في مذاق
ً
نتيجة لذلك قد تشعر باإلحباط ،عدم الراحة ،قلّة الشهية وتناوُ ل الطعام بكمية قليلة،
الطعام.
وأحيانا ً االتجاه بشكل مفاجئ الى تناوُ ل الطعام ذات المذاق الحلو أو عدم القدره على تحمله
كل ّياً.
للتخفيف من هذه التغ ّيرات يمكنك اتباع ما يلي:
تناول الطعام بارداً – إنتظر حتى َيبرد قبل تناوله ألن مذاقه أكثر قوة عندما يكون ساخناً.
َ 1.
فضل تناول اللحوم الباردة على اللحوم الساخنة ألن الكثير يدّعون أن طعم اللحوم
ّ 2.
يختلف .قد تشعر بأن اللحوم الباردة مذاقها أفضل .يُوصى بتجربة أغذية إضافية غنيّة
بالبروتين ،مثل :السمك ،البيض ،الجبنة ومنتوجات الحليب.
3.إمتنع عن تناول األغذية التي تحتوي على سكرين ( ُمح ّلي صناعي) ألنك قد تشعر بأن
هذا المُحلّي يعطي الطعام مذاقا ً مرّ اً.
تناول الطعام ،هذا يساعد على تخفيف
4.تمضمض بالمياه مع القليل من الليمون قبل ُ
الشعور بالطعم المعدني.
5.استخدم مالعق وأشواك وسكاكين بالستيك إذا كنت تشعر بطعم معدني قوي.
تناول األغذية التي تنظف وتنعش الفم قبل األكل ،مثل النعنع.
حاول ُ
ِ 6.

جرب أطعمة وأغذية جديدة لم تتناولها سابقا ً  -قد تكتشف أن طعمها مختلف ومستصاغ
ّ 7.
في الوقت الحالي.
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الشعور بالغثيان
تحدّث مع الطاقم الطبي المُعالِج وأعلمهم بالعالج الدوائي ضد الغثيان.
توصيات غذائية قد تساعدك في العالج:
1.أضِ ف زنجبيل وبابايا بطرق مختلفة لبرنامجك الغذائي.
تناول س ّكريات نعنع.
2.إشرب شاي بالنعنع أو َ
3.إشرب بابونج للتخفيف من األعراض.
تناول وجبات صغيرة خالل اليوم بدل تناوُ ل ثالث وجبات رئيسية .حاول أال تتفادى
َ 4.
وجبة حتى ال تزيد الوضع سوءاً.
تناول المقالي بأنواعها ،األكل الغني بالدهون وذات الرائحة القوية.
5.إمتنع عن ُ
حضر الطعام عندما تشعر بالغثيان.
6.ال تأكل وال ُت ّ
7.تناول الطعام مع مجموعة من األشخاص ألنك تنسى الشعور بالغثيان عندما تأكل مع
اآلخرين.
8.إشرب رشفات صغيرة من المشروبات ،مثل :عصير الليمون (ليموناضة).
9.إمتنع عن تنظيف أسنانك فوراً بعد الوجبة.
تناول األغذية التي تنظف وتنعش الفم قبل أو بعد األكل ،مثل النعنع.
	 10.حاول ُ
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أوجاع في الفم
أعلِم الطاقم الطبي المُعالِج عن األوجاع.
للتخفيف من هذه األوجاع ُ ،يوصى بتجربة هذه التوصيات:
ّ 1.
نظف أسنانك بلطف بفرشاة أسنان طر ّية بعد كل وجبة.
2.عندما يسبب لك فرك األسنان ألما ً أو شعوراً بالغثيان ،حاول المضمضة بصودا َ
الخبز
(أذِب ملعقة من صودا َ
الخبز في كأس كبيرة من المياه الساخنة) أو بغسول الفم.
3.إمتنع عن استخدام غسول الفم الذي يحتوي على الكحول.
4.إشرب الكثير من السوائل.
5.حافظ على شفاه رطبة بواسطة استخدام مُرطب الشفاه أو َمرهم مخصص لذلك (تشاور
مع الطاقم الطبي المُعالِج).
6.تناول األكل المطبوخ ،الحساء ،اللبن الرائب ،البوظة واألغذية الطر ّية.
بتناول مكعبات الثلج وال ُمث ّلجات.
7.إستعن
ُ
تناول الفاكهة الحامضة ،مثل :البرتقال ،الجريبفروت والليمون.
8.إمتنع عن ُ
تناول األغذية ال ُمب ّهرة والمالِحة ،الثوم ،البصل
9.إمتنع عن شرب الكحول ،تدخين التبغُ ،
والخل.
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اإلرهاق
الكثير من المرضى الذين يعانون من أورام الغدد الصمّاء العصبيّة يشعرون بإرهاق شديد.
اإلرهاق شائع وينبع من المرض نفسه أو العالج.
فيما يلي عدد من االقتراحات التي قد تساعدك:
1.أضِ ف الى برنامجك الغذائي أغذية غن ّية بالحديد ،مثل :لحم بقري ،لحم الديك الرومي
األحمر والبقوليات باألخص إذا كنت تعاني من فقر الدم الذي قد يسبب هذا اإلرهاق.
يُوصى باستشارة الطاقم الطبي المُعالِج بالنسبة لتناوُ ل مُكمّل حديد.
2.حافظ على برنامج غذائي متوازن لزيادة اإلحساس بالنشاط خالل اليوم.
تناول األغذية الطبيعية على ال ُمص ّنعة وحاول االمتناع عن تناوُ ل الطعام المُص ّنع.
فضل ُ
ّ 3.

حاول أن تطبخ في البيت وأن ُتجمّد الوجبات .عندما ال تكون
عندما تكون بحالة جيدةِ ،
لديك رغبة أو قوة لتحضير الطعام ،يمكنك إخراج الطعام الذي قمت بتحضيره من البرّ اد
(الفريزر) وتسخينه وبالتالي االستمتاع بتناوُ ل طعام بيتي ساخن .حاول االستعانة بالعائلة
واألصدقاء من أجل تحضير الطعام  -سيسعدهم ذلك!
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خالصة

كلمات ختامية عن الغذاء والتغذية

في البداية ذكرنا أنه ال توجد تغذية واحدة مالئمة للجميع ،وقد تكون هناك حاجة لعمل
تغييرات مالئمة في التغذية نتيجة المرض والعالج.
مجرد وقود.
مع ذلك ،تذ ّكر أن الطعام هو أكثر من
ّ
تناول الطعام هو أيضا ً حدث اجتماعي وعائلي.
ُ
األطعمة والروائح ُتشعرنا بالمتعة.
تناول الطعام هو الشيء األخير الذي تريد
أحيانا ً توا ِجه تغييراً في عالقتك مع الطعام ويكون ُ
القيام به.
تذ ّكر دائما ً أنك تسيطر على الوضع وأنه بإمكانك إيجاد طرق أخرى بواسطة الطعام حتى
تسيطر على المرض واألعراض.
تحسن الشعور قد يعطيك دَ فعة حقيقية لثقتك بنفسك ولجودة حياتك.
ّ
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 8-10أكواب يف اليوم
ماء
مرشوب قليل أو بدون
ُسكّر
شاي
أعشاب
قهوة

الرشب واالرتواء

زيت ،دهون،
جوز ،بذور

גבינה לבנה

لحم بقري ،دجاج،
حليب ،منتوجات
حبش ،سمك وبيض
وبدائل الحليب

خضار وفاكهة
باأللوان الخمسة

البقوليات

الحبوب ،الخبز
ومنتوجاتهم

الوجبة الناجحة لتغذية متوازنة

غذية ُمصنّعة وغنية
ب:
أ
الدهون
امللح
السكّر
ُ
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الجهاز الهضمي

الغدد اللعابية

البلعة
املريء

كيموس
طعام مهضوم جزئياً ممزوج مع
ُعصارة املعدة

العضلة العارصة املريئية
اإلثنى عرش

الباب )(Pylorus

الجزء الذي يُشكل بداية
األمعاء الدقيقة

الصائم )الجزء األوسط(
ُعصارة املعدة
اللفائفي
الجزء الثالث األخري من األمعاء
الدقيقة

الجزء الثاين من األمعاء الدقيقة وميتد
حتى اللفائفي

صامم لفائفي أعوري
الجزء الذي يصل بني األمعاء الدقيقة
واألمعاء الغليظة

األعور )(Cecum
51بداية األمعاء الغليظة

املستقيم

الزائدة الدودية
القولون
ُقسم
الجزء األطول يف األمعاء الغليظة امل ّ
ألربعة أجزاء :القولون الصاعد ،القولون
املستعرض ،القولون النازل والقولون
السيني )(Sigmoid Colon
ّ

ا���

املضغ يعمل عىل تفتيت الطعام ألجزاء صغرية .أنزيم األميالز الذي تفرزه الغدد اللعابية يبدأ بهضم
النشاء للسكّريات املتعددة وهكذا تبدأ عملية هضم النشويات .أنزيم الليباز الذي يفرزه اللسان يبدأ
بهضم الدهون.

ا����ة

حمض الهيدروكلوريك يزيد من حموضة بلعة الطعام اىل  ، pH -2.0األمر الذي
يسبب وقف عمل األميالز)أنزيم( يف اللعاب ويوقف عملية هضم النشويات حتى
وصولها لألمعاء الدقيقة.

ا�����

للكبد أكرث من  300وظيفة مختلفة .يُعالج مركّبات الطعام التي يتم امتصاصها يف
األمعاء ،يُنقّي الدم من السموم ،يُنتج الربوتينات )مثل :األلبومني وعوامل التخّرث التي
ت ُساعد يف عملية تجلّط الدم( ،يُفرز أمالح املرارة التي تُساعد عىل هضم الدهون يف
الطعام وغريها.

ا���ارة و���ة ا���ارة

أمالح املرارة التي يُنتجها الكبد يتم انتقالها من املرارة اىل اإلثنى عرش للمساعدة عىل
هضم الدهون .دون أمالح املرارة ،تقريباً  40%من الدهون يف الطعام ال يتم
امتصاصها وتؤثر أيضاً عىل امتصاص الفيتامينات الذائبة بالدهون يف األمعاء الدقيقة.

ا����� ��س

البنكرياس يُفرز عصارة تحتوي عىل انزمياته لألمعاء الدقيقة ،والتي ُمهمتها هضم
وتحطيم مركّبات الغذاء املختلفة )دهون ،بروتني ،نشويات( .أيضاً يُفرز بيكربونات
التي تعمل عىل إبطال مفعول حمض املعدة بحيث تستطيع أنزميات البنكرياس
العمل بطريقة أفضل.

ا�����ء ا������

النتوءات )الزغابة( املعوية ) Villiو (Microvilliتلتقط ومتتص مركّبات الغذاء
املختلفة .يتم امتصاص مركّبات هضم الربوتني والنشويات ،الفيتامينات الذائبة
باملاء واملعادن ملجرى الدم ومنه اىل الكبد .أما الدهون والفيتامينات الذائبة
بالدهون فيتم امتصاصها للقناة الليمفاوية ومنها للكبد.

ا�����ء ا������

ال يتم هضم مركّبات الغذاء يف األمعاء الغليظة ولكن يتم امتصاص السوائل
واألمالح للجسم من جديد .يف جهازنا الهضمي يوجد  1-10تريليون بكترييا
موجودة باألخص يف األمعاء الغليظة .هذه البكترييا تساعد عىل هضم األلياف
الغذائية ولها تأثريات مفيدة أخرى .يف حال كان هناك تكاثر بكترييا أكرث من
الالزم أو تم انتقالها ألجزاء أخرى يف الجهاز الهضمي ،فقد تسبب مشاكل صحية
مثل :إسهال ،إنتفاخ أو حتى عدوى تهدد حياة األشخاص ذوي املناعة الضعيفة.

ا����م ا������� ا����ري

 95%من أمالح املرارة يتم امتصاصها من جديد يف نهاية األمعاء الدقيقة و
 5%يتم فقدانها يف الرباز .كلام فقدنا دهوناً أكرث يف الرباز ،يكون امتصاص
الفيتامينات أقل جودة ويصعب الحفاظ عىل وزنك.

Middle East Neuroendocrine Tumor Society
העמותה לגידולים נאורואנדוקרינים במזרח התיכון

ﺝﻡﺳﻐﻩ ﺍﻭﺭﺍﻡ ﺍﻝﺶﺛﺩ ﺍﻝﺧﻡﺍﺀ ﺍﻝﺳﺧﺊﻐﻩ ﻝﻂﺤﺭﻕ ﺍﻗﻭﺠﻁ
www.MENETS.org

حقوق الطبع والنشر MENETS 2020
جميع الحقوق محفوظة لجمعيّة أورام الغدد الصمّاء العصبيّة في الشرق األوسط.
يُمنع نسخ أو استخدام هذا الكتيّب أو أي جزء منه دون أخذ موافقة كتابية صريحة من الناشر
إال ألخد اقتباسات قصيرة في الكتب واألبحاث.

جميع المعلومات والتوصيات في هذا الكت ّيب ت ّمت كتابتها بواسطة مِهنيين ولكنها ال ُتش ّكل
بديالً لرأي طبي أو استشارة غذائية شخصية.
ت ّمت كتابة هذا الكت ّيب بصيغة المذكر للسهولة فقط وهي ُتخاطب كال الجنسين بالتساوي.

Onida.co.il
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