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المقّدمة

يهدف هذا الكتّيب إلى نشر معلومات حول المصطلحات والتوصيات الغذائية بخصوص 

أورام الغدد الصّماء العصبّية. هذا الكتّيب هو طبعة إسرائيلية متعددة الثقافات موّجهة لجميع 

المتعالِجين الذين يعيشون مع أورام الغدد الصّماء العصبّية وإلى عائالتهم ومعالِجيهم. 

في عام 2006 ، تم تشخيصي عن طريق الُصدفة )من منا لم ُيشخص هكذا؟!( بورم الغدد 

الصّماء العصبّية في البنكرياس. بعد أن خضعُت لعملية جراحية الستئصال رأس البنكرياس 

)عملية ويبل – استئصال البنكرياس واإلثنا عشر( أصبحُت مريض سّكري يتعالج باإلنسولين 

– ومن هنا نفهم أنه ال توجد تغذية أو وصفة يمكنها أن تالئمني بشكل شخصي. ولكنني لم 

أستسلم وبدأت بالبحث عن توصيات غذائية ووصفات تناسب حياتي الجديدة.

 )MENETS( بعد أن قمُت بتأسيس جمعية أورام الغدد الصّماء العصبّية في الشرق األوسط

عام 2018، بصحبة مرضى أورام الغدد الصّماء العصبّية والمعالِجين قّررنا أن هدفنا هو 

تخفيف المعاناة وتحسين جودة حياتنا. وقد فهمنا أن التغذية الصحية والمناسبة في حاالت 

وجود ورم الغدد الصّماء العصبّية هي عملية غير سهلة وأن المساعدة في فهم مبادىء التغذية 

ومالءمتها بشكل شخصي هي هدف مهم بالنسبة لنا.

تعّرفُت الحقاً على العمل المهني للسيدة تارة واياند )Tara Whyand( أخصائية تغذية 

من بريطانيا وذلك من خالل اإلعالنات والعروضات التقديمية المهنية. توّجهُت إليها بطلب 

لكتابة دليل تغذية مفّصل عن أورام الغدد الصّماء العصبّية بلغة المتعالِج من أجلي ومن أجل 

اآلخرين.

كمتعالِجين ومعالِجين، نحن أصحاب السيطرة الكاملة على جودة حياتنا اليومية.

كمتعالِجين نعتمد على طواقمنا الطّبية في معالجة أورام الغدد الصّماء العصبّية.

كمتعالِجين نحن مسؤولون عن اختياراتنا الغذائية اليومية وعن نتائج هذه االختيارات.



3

أؤمن بأن هذا الكتّيب سوف يزّودكم بمعلومات مختصرة وعملّية تساعدكم في اتخاذ قرارات 

تخص تغذيتكم وتؤدي بالتالي إلى تحسين جودة حياتكم.

كما أنني أوصي بالتوّجه إلى أخصائي/ة تغذية عالجي/ة معتمد/ة بهدف مالءمة التغذية 

الحتياجات الفرد الشخصية.

ميخائيل روزنبرغ
MENETS مؤسس / مدير عام

www.MENETS.org 

جمسغه اورام الشثد الخماء السخئغه لطحرق اقوجط
העמותה לגידולים נאורואנדוקרינים במזרח התיכון

Middle East Neuroendocrine Tumor Society



4

تّمت كتابة هذا الكتّيب بصيغة المذكر للسهولة فقط وهي تخاطب كال الجنسين بالتساوي. 

الكاتبة:
تارة واياند

MSc ، BSc ،أخصائية تغذية عالجية معتمدة

www.tarawhyand.com

تّمت كتابة هذا الكتّيب بمساهمة وعمل وبحث األشخاص التالي ذكرهم:
MD ،بروفيسور سيمونا غالسبرغ

مديرة قسم أورام الغدد الصّماء العصبّية، مستشفى هداسا عين كارم، القدس، مركز التمّيز 
ENETS

simonag@hadassah.org.il

B.Sc.Nutr, RD ،ليمور بن حاييم
أخصائية تغذية عالجية معتمدة 

المركز الطّبي سوراسكي - تل أبيب

lbenhaim1@gmail.com

B.Sc.Nutr, RD ،ساندرا صالح
أخصائية تغذية عالجية معتمدة

المركز الطبي شعاري تصيدق - القدس،
أخصائية تغذية في أقسام العناية المكّثفة

sandra.saleh55@gmail.com

B.Sc.Nutr, RD ،مريانا برلموتر
أخصائية تغذية عالجية معتمدة

المركز الطّبي سوراسكي - تل أبيب
أخصائية تغذية في قسم السرطان 

perlm.nutr@gmail.com
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اإلنتاج والنشر:
ميخائيل روزنبرغ

مؤسس، مدير عام MENETS – جمعية أورام الغدد الصّماء العصبّية في الشرق 
األوسط، إسرائيل )جمعية مسّجلة(

michaelr@menets.org

تصميم جرافيك:
افيفيت بانكرشاي
مصّممة جرافيك

Avivitpanker90@gmail.com

https://bit.ly/3wOLEaJ

لالتصال واالستفسار:
ميخائيل روزنبرغ

+14044310100   :WhatsApp
7218498-53-972+ )إسرائيل( هاتف نقال:  

michaelr@menets.org بريد إلكتروني:  

تارة واياند
MSc ، BSc ،أخصائية تغذية عالجية معتمدة

www.tarawhyand.com

التغذية وأورام الغدد الصّماء العصبّية
© MENETS ،2022- جمعية أورام الغدد الصّماء العصبّية في الشرق األوسط 

)جمعية مسّجلة(.
ال يجوز نسخ و/أو تخزين و/أو تصوير و/أو تسجيل و/أو نشر هذا الكتّيب بأي طريقة أو 
وسيلة سواء كانت إلكترونية أو ميكانيكية أو غيرها دون أخذ موافقة خّطية صريحة من 

الناشر.

http://michaelr@menets.org
https://bit.ly/3wOLEaJ
http://michaelr@menets.org
http://www.tarawhyand.com
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هل توجد تغذية أو حمية معّينة ألورام الغدد
الصّماء العصبّية؟ 

ال توجد هناك تغذية واحدة مالئمة لكل من يوجد لديه ورم أو سرطان الغدد الصّماء العصبّية.

في بعض األحيان، هنالك حاجة لتغذية مخّصصة بشكل فردي تشمل تعديالت غذائية حسب 

مكان السرطان أو نشاط المرض أو انتشار الخاليا السرطانية أو العالج التي يتلقاه المريض 

أو الخضوع لعملّية جراحّية.

من الممكن أال نستطيع التحّكم بنشاط المرض عن طريق التغذية، مع ذلك فإن معظم المرضى 

سيحتاجون إلى استشارة أخصائي/ة تغذية عالجي/ة معتمد/ة بما يخص تغذيتهم خالل المرض 

بهدف التخفيف من األعراض الناجمة عن المرض والعالج.

من أين نبدأ؟
بعد تشخيص السرطان، "تغذية صحّية" هي التغذية المالئمة لكل فرد حسب وضعه 

الشخصي. 

تغذية كهذه تلّبي االحتياجات الغذائية الشخصية: السعرات الحرارية، البروتين، السوائل، 

الفيتامينات، المعادن وغيرها. هذه االحتياجات تعتمد على وضعك الصّحي، وزنك ونمط 

حياتك. 

التوصيات الغذائية التي تالئمك ال تكون دائماً مطابقة للتوصيات العامة للتغذية الصّحية لباقي 

األشخاص والتي من الممكن أن تتسبب بظهور أعراض غير مرغوب فيها.

من المهم أن تستمر باتباع التوصيات للتغذية الصحّية الموصى بها لجميع األشخاص إذا كان 

وزنك مالئماً ، ال تعاني من أعراض جانبية وهذه التغذية محتملة من ِقبلك ومالئمة لك.
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تغذية صحّية ومالئمة تساعدك في:
الحفاظ على وزن سليم.	 

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

مواجهة مراحل العالج وآثاره الجانبية، الشفاء والتعافي بسرعة.	 

المحافظة على اللياقة البدنّية من أجل مواصلة أداء الفعاليات اليومية والرياضة.	 

التخفيف من األعراض غير المرغوب بها، مثل: تفاقم اإلسهال أو الغازات.	 

إن كنت تعاني من مضاعفات عديدة بعد عملّية جراحية أو عالج أو 

أن التوصيات الغذائية العامة ال تناسبك، فمن المهم التوّجه للحصول 

على استشارة تناسبك من قِبل أخصائي/ة تغذية عالجي/ة معتمد/ة. 

في حال تلّقيَت تعليمات غذائية مخصصة لك بشكل فردي من 

أخصائي/ة التغذية أو من الطاقم الطّبي مناسبة لوضعك الشخصي، 

فمن المهم الحفاظ على هذه التعليمات والمتابعة عند أخصائي/ة 

التغذية. 
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التغذية الشرق أوسطية – 
تغذية متنّوعة ومتوازنة

كما ذكرنا سابقاً، ال توجد تغذية واحدة موّحدة تناسب جميع األشخاص الذين يعانون من 

أمراض أو أورام الغدد الصّماء العصبّية.

 التغذية الشرق أوسطية هي تغذية موصى بها اليوم من ِقبل الجهات الصحّية ومؤسسات 

مهنية عدة وأيضاً من ِقبل وزارة الصحة. أُثبت أن هذه التغذية هي ذات تأثير إيجابي في 

تقليص خطر اإلصابة بأمراض سرطان مختلفة وتقليل نسبة خطر تجّددها، تقليل خطر 

اإلصابة بأمراض أخرى )مثل: السّكري، أمراض القلب واألوعية الدموية وغيرها( والحفاظ 

على جودة الحياة.

التغذية الشرق أوسطية تالئم جميع األشخاص وأيضاً تالئم األشخاص الذين يواجهون 

المرض، المتعافين وعائالتهم.

ُتعتبر التغذية الشرق أوسطية تراثاً ثقافياً شامالً للتغذية، لعادات تناُول الطعام وألسلوب الحياة 

الشائعين في منطقة الشرق األوسط. هذه التغذية تعتمد على مواد خام َمحلّية وموسمّية التي 

تؤكل بطرق تحضير مختلفة بمعّدل يومي أو أسبوعي. تعتمد التغذية باألساس على مأكوالت 

من مصدر نباتي، غنية بمنتوجات طعام ومرّكبات مختلفة ذات أطعمة وروائح وألوان 

متنّوعة، معروفة ومالئمة وُتمّيز غذاءنا في جميع أنحاء البالد. 

 

مرفق رابط ألسس التغذية الشرق أوسطية – دائرة التغذية في وزارة الصحة:

https://bit.ly/3sv7Bvr

التغذية الشرق أوسطية قد تالئمك جداً إذا كنت ال تعاني من أعراض تتعلق بعملية جراحية أو 

عالج أو كارسينوئيد )نوع من األورام السرطانية بطيئة النمو(. في حال كنت تعاني من إحدى 

األعراض الجانبّية، يمكنك عمل تعديالت غذائية على هذه التغذية لكي تالئمك. مع ذلك، في 

حال تعّدد األعراض أو وجود قيود غذائية، قد ال تناسبك هذه التغذية في هذه المرحلة. يوصى 

باستشارة أخصائي/ة تغذية عالجي/ة معتمد/ة من أجل عمل تغييرات مناسبة لك.

https://bit.ly/3sv7Bvr
https://bit.ly/3sv7Bvr
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مبادىء متنّوعة ومتوازنة للتغذية الشرق أوسطية

الشرب واالرتواء
احرص على شرب على األقل 10-8 أكواب ماء / شاي / أعشاب / قهوة / صودا 	 

يومياً.

امتنع عن شرب المشروبات التي تحتوي على سّكر – يمكنك شرب مشروبات خالية 	 

من أو قليلة السّكر.

احرص على شرب كّميات أكبر إذا كنت تعاني من اإلسهال لتجّنب الجفاف.	 

الخضراوات
الخضراوات هي مصدر غذائي جّيد لأللياف الغذائية، الفيتامينات )مثل: فيتامين C، فيتامين 

A، فيتامين K(، المعادن )مثل: البوتاسيوم(، مضادات األكسدة وعّدة مرّكبات نباتية فّعالة.

أكِثر من تناول الخضراوات خالل اليوم.	 

احرص على تناُول وجبتي خضار على األقل يومياً )حصة من الخضراوات = 1 	 

حبة خضار متوسطة الحجم أو 1 كأس كبيرة من الخضار المقّطعة أو المطبوخة(.

أدِخل الخضراوات في كل وجبة رئيسية.	 

تناَول خضراوات متنّوعة وبألوان مختلفة: أحمر، بنفسجي، أصفر – برتقالي، 	 

أخضر وأبيض.

تناَول الخضراوات بأشكال مختلفة: طازجة، مطبوخة، َسلطة، حساء، مهروسة، 	 

عصير وغيرها.

الفاكهة
الفاكهة هي مصدر غذائي جّيد لأللياف الغذائية، النشوّيات – السّكر )فركتوز – سّكر 

الفاكهة(، الفيتامينات )مثل: فيتامين C، فيتامين A(، المعادن )مثل: البوتاسيوم(، مضادات 

األكسدة وعّدة مرّكبات نباتية فّعالة.

أدِخل 2-1 حصة من الفاكهة بألوان مختلفة في برنامجك الغذائي يومياً )حصة من 	 
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الفاكهة = 1 حبة فاكهة متوسطة الحجم أو 1 كأس كبيرة من الفاكهة المقّطعة(.

تناَول الفاكهة في موسمها حيث تكون طازجة ومغذية أكثر.	 

تناَول أنواع مختلفة من الفاكهة المجّمدة )دون سّكر( والفاكهة المجّففة )طبيعية دون 	 

سّكر(، مثل: البرقوق، المشمش، الزبيب.

الحبوب، الخبز والخضراوات النشوّية )البطاطا والبطاطا الحلوة(
الحبوب هي مصدر للنشويات )الطاقة(. الحبوب الكاملة هي مصدر غذائي جّيد لأللياف 

الغذائية، فيتامينات من مجموعة B3 ،  B1( B ، حمض الفوليك(، معادن مختلفة وعّدة 

مركبات نباتية فّعالة.

يمكن استهالك 2-1 حصة من الحبوب في كل وجبة رئيسية )حصة من الحبوب 	 

= ما يقارب 1 كأس حبوب بعد الطبخ أو 1 شرحة خبز أو 3 مالعق كبيرة دقيق 

الشوفان(.

فّضل تناُول الحبوب الكاملة )مثل: أرز بّني، معكرونة مصنوعة من القمح الكامل، 	 

خبز مصنوع من القمح الكامل غني باأللياف الغذائية، حبوب الصباح الكاملة، دقيق 

الشوفان(، مع التركيز على تناُول الحبوب الشرق أوسطية المحلّية )مثل: برغل، 

فريكة، جريشة وغيرها( - بشرط أال تعاني من اإلسهال أو لم تخضع مؤخراً لعملية 

في الجهاز الهضمي أو ليس لديك مانع صّحي آخر.

في حال بدأت أو ُعدت إلى تناُول الحبوب الكاملة بعد الحد من استهالكها لفترة، ابدأ 	 

تدريجياً بتناُول وجبات صغيرة ومطبوخة جيداً وَتقّدم بحسب استجابة جسمك.

زيت الزيتون
يتكّون زيت الزيتون من تركيبة دهون مميزة وهوغني باألحماض الدهنّية األحادية غير 

المشبعة.

أِضف زيت الزيتون إلى كل وجبة رئيسية عند الطبخ، إلضافة نكهة، للَخبز وغير 	 

ذلك. زيت الزيتون هو من أساسيات التغذية الشرق أوسطية.
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الجوز، البذور، الزيوت، أنواع المدهون الدهنّية
مصدر غذائي جيد لألحماض الدهنّية الضرورية وأيضاً للفيتامينات الذائبة بالدهون، مثل 

.E فيتامين

تناَول يومياً 2-1 حصة جوز، بذور )سمسم، قزحة، كّتان(، أفوكادو وأيضاً المدهون 	 

الدهني )مثل: طحينة، زبدة اللوز، صلصة الريحان( – )الحصة = ما يقارب 6-7 

حّبات لوز أو 6 أنصاف من حّبات الجوز أو 1 ملعقة كبيرة طحينة / زبدة اللوز/ 

صلصة الريحان(.

من الممكن تناول زيوت متنّوعة، مثل: زيت األفوكادو، الجوز، الكّتان.	 

احرص على استهالك الجوز، البذور، الزيوت وأنواع المدهون الدهنّية بكمّيات 	 

معتدلة.

احرص على مضغ الجوز والبذور جيداً وتكسيرها وطحنها.	 

التوابل الُعشبّية، الثوم، البصل والبهارات بأنواعها
مصدر لمرّكبات نباتية فّعالة مضادة لألكسدة، لاللتهابات وغيرها.

اجعل طعامك غنياً بالتوابل الُعشبّية الطازجة )مثل: الثوم، البقدونس، األوريجانو 	 

والزعتر( وبالتوابل الجافة )مثل: الكركم، الكّمون، الزعتر، الفلفل بأنواعه وغيرهم(. 

هذه التوابل ُتضيف لغذائك نكهات، ألوان وروائح وأيضاً فوائد غذائية مختلفة.

أِضفهم إلى البرنامج الغذائي اليومي بأطعمة مختلفة للتتبيل، للطبخ، للحساء، للَسلطة 	 

وغيرها.

منتجات الحليب
منتجات الحليب هي مصدر جيد للبروتين، الكالسيوم، فيتامين A، فيتامين B3، وأيضاً فيتامين 

.B12

أدِخل إلى برنامجك الغذائي اليومي حصتين من منتجات الحليب: حليب، جبنة، 	 

لبن ومنتجات الحليب الُمخمرة )مثل: الزبادي / اللبن الرائب( )حصة من الحليب 
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ومنتجاته = 1 كأس حليب أو 1 كأس لبن رائب أو 2 ملعقة كبيرة جبنة بيضاء َدهن 

أو شريحة رفيعة من األجبان الصلبة(.

تناَول منتجات الحليب قليلة الدسم، مثل: أجبان حتى %5  دسم، لبن ولبن رائب حتى 	 

%3 دسم )ُمفّضل دون إضافة سّكر(. 

يمكن استخدام بدائل الحليب المكّونة من الصويا كمصدر للبروتين والكالسيوم، مثل: 	 

توفو، حليب الصويا، لبن الصويا. من المفّضل تناُول منتوجات قليلة السّكر والدهون. 

البيض
.D وفيتامين A فيتامين ،B3 فيتامين ،B12 البيض هو مصدر غذائي جيد للبروتين، فيتامين

أدِخل إلى برنامجك الغذائي 4-2 بيض أسبوعياً بُطرق طبخ مختلفة: بيضة مسلوقة، 	 

عّجة، شكشوكة وغيرها.

احرص على طبخ البيض لمدة أطول في حال كنت تتلقى عالجاً يؤثر على جهاز 	 

المناعة.

السمك
 D وفيتامين B3 فيتامين ،B12 السمك هو مصدر غذائي جيد للبروتين، اليود، فيتامين

)السمك الدهني(. جزء من األسماك يحتوي على كمية عالية من األحماض الدهنية من نوع 

أوميغا 3.

يوصى بتناول على األقل حصتين من السمك أسبوعياً )الحصة = ما يقارب -80	 

100 غرام(. 

ُيفّضل تناُول أسماك بحر الشمال )مثل: سلمون، اإلسقمري البحري، الهلبوت( 	 

وأسماك البرك )مثل: بوري، سلمون ُمرّقط( التي تشّكل مصدراً لألحماض الدهنية 

من نوع أوميغا 3. 
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 اللحوم قليلة الدهون، الدجاج و الحبش
 B12 الدجاج والحبش هما مصدر غذائي جّيد للبروتين، الحديد )حبش أحمر(، فيتامين

.B3 وفيتامين

 يمكن إدخال حصتين أسبوعياً إلى برنامجك الغذائي. ُيفّضل تناُول األجزاء قليلة 	 

الدهون دون جلد.

احرص على تحضير هذه اللحوم بطرق مختلفة دون استخدام كمية كبيرة من الزيت، 	 

مثل: الشواء، الطهي، الطهي على البخار.

قلّل من استهالك اللحم البقري وامتنع قدر اإلمكان عن استهالك منتوجات اللحوم 	 

المصّنعة، مثل: النقانق، اللحوم المقّددة، اللحوم المصّنعة، اللحوم المفرومة المصّنعة 

وغيرها.

البقوليات: العدس بكل ألوانه، الفاصولياء بأنواعها المختلفة، حبوب الحّمص، 
البازيالء  

البقوليات هي مصدر جيد للبروتين النباتي، األلياف الغذائية، المعادن )مثل: الحديد، 

.B3 البوتاسيوم، المغنيسيوم والكالسيوم( وفيتامين

ُيفّضل تناُول على األقل حّصتين من البقوليات أسبوعياً في الحساء أو الّطبخات 	 

أوالَسلطة أو دهنها إذا كانت مهروسة.

ُيفّضل استنبات البقوليات ونقعها وطبخها لمدة أطول من أجل تخفيف اآلثار الجانبية 	 

على الجهاز الهضمي.

في كثير من األحيان، قد ال يكون تناُول البقوليات مالئماً في حال وجود مشاكل في 	 

الجهاز الهضمي. في هذه الحاالت، يمكن استهالكها بكميات أقل أو دهنها أو االمتناع 

عن تناولها )يوصى باستشارة أخصائي/ة تغذية عالجي/ة معتمد/ة(.
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السّكر، الدهون والملح )الصوديوم(
من المهم الحد من تناُول األغذية الغنّية بالسّكر، الدهون والملح أو أكلها بكميات 	 

قليلة، مثالً: نقارش، مخبوزات، بسكويت، بوظة، شوكوالطة، حلويات وأغذية 

ُمصّنعة )مثل: نقانق، لحوم مقّددة، لحوم ُمصّنعة وغيرها(.

يوصى بالحد من تناول السّكر بأنواعه بما فيه المرّبى، العسل والدبس.	 

يوصى بالحد من استخدام الملح خالل تحضير الطعام.	 

مبادئ التغذية الشرق أوسطية ال تتعلق فقط بالغذاء والمواد الخام التي يتم استخدامها في 

تحضير الطعام وإنما تتعلق أيضاً بطريقة التحضير والطبخ ، كيفّية األكل وتناُول الطعام 

بصحبة اآلخرين.

تحضير األكل البيتي من مواد خام طبيعية وطازجة هو األساس لمبادئ الطبخ الشرق 

أوسطي.

فيما يلي بعض التوصيات لكي تستمتع مع عائلتك من اإليجابيات الكثيرة للتحضير البيتي:

اختر المواد الخام الطازجة جداً )ليس بالضرورة األغلى ثمناً( المحّببة لديك ولدى 	 

عائلتك.

استخدم الزيت )من ناحية الكمية والنوع( والملح )من ناحية الكمية( بشكل صحيح 	 

ومعتدل – فاألمر تحت سيطرتك.

أضف لطعامك البهارات والتوابل الُعشبّية بأطعمة محّببة، معروفة وتقليدية بالنسبة 	 

لك.

حّضر الطعام بالكمية المالئمة الحتياجاتك واحتياجات عائلتك.	 

شارك واشترك في تحضير الطعام البيتي العائلي – تجربة التحضير الجماعي هي 	 

ذات قيمة مهمة لتغذيتك وشفائك.

تخّيل الطعم والرائحة القادمين من المطبخ عند الطبخ البيتي وتحضير الطعام 	 

المفّضل لديك سواء كان سلطة خضار طازجة مع زيت الزيتون أو طحينة وحمص 

الطبخ والتحضير البيتي
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)تحضير بيتي( أو شكشوكة بيتية أو مفتول من القمح الكامل مع كمية كبيرة من 

الخضراوات المطبوخة وحبوب الحمص مع كركم أو خضار محشي باألرز البّني أو 

البرغل مع كمية كبيرة من التوابل الُعشبّية الطازجة )مثل: نعنع، بقدونس وغيرها( 

أو حساء العدس البيتي.

من أجل تحضير طعام بيتي متنّوع وملّون ومغّذي بشكل يومي، عليك أن تكون 	 

جاهزاً، لذلك يجب االستعداد ُمسبقاً.

في المخزن 
زيت زيتون، طحينة )يفّضل أن تكون من السمسم الكامل(، خل، أرز / معكرونة / 	 

مفتول / قمح / برغل / حنطة سوداء )يفّضل أن تكون من الحبوب الكاملة(، طحين 

)مفّضل كامل(، دقيق الشوفان، بقوليات جافة )مثل: البازيالء، العدس، حبوب 

الحمص – من الممكن أيضاً استخدام البقوليات المعلّبة في الحاالت الطارئة(، 

البندورة )مهروسة، معلّبة دون إضافة سّكر أو مواد حافظة(، توابل جافة )شراء 

كميات قليلة، حفظها في مكان مغلق، ُمعتم ومظلم(.

في الثالجة   
أنواع من الخضراوات والفاكهة الموسمّية، التوابل الُعشبّية الطازجة )مثل: بقدونس / 	 

كزبرة / ريحان(.

في الفريزر 
خضراوات مجّمدة – باألساس خضراوات غير موسمّية )قرنبيط، بروكولي، 	 

فاصولياء خضراء(.

فاكهة مجّمدة – باألساس فاكهة غير موسمّية )فاكهة برّية(.	 

خبز ومعجنات، وجبات وطبخات تم تحضيرها ُمسبقاً وتجميدها، مثل: الفطائر 	 

المجّمدة المحفوظة جيداً بأدوات مغلقة، بقوليات مطبوخة.

المشتريات
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خالل الشراء
" إعادة تشكيل العالمة الغذائية " – قد تساعدك على اختيار الطعام خالل الشراء:

الُملصقات الخضراء تساعدك على اختيار طعام صّحي أكثر.

الُملصقات الحمراء تساعدك في الكشف عن المنتوجات الغنية بالسّكر، الدهون والملح بسهولة 

وبسرعة عند الشراء.

لمعلومات إضافية عن " إعادة تشكيل العالمة الغذائية ":

https://bit.ly/3msBaKo

سّكر بكمية عالية ملح )صوديوم( 
بكمية عالية

أحمر؟ توقف!

دهون مشبعة 
بكمية عالية

العالمة الخضراء 

أخضر: تقّدم! 

https://bit.ly/3msBaKo


20

ً نأكل سويا

تناُول الطعام مع العائلة أو الجماعة خالل األسبوع هو جزء من مبادئ التغذية الشرق 

أوسطية. بتحضير الطعام وتناوله سوياً، توجد قيم معنوية وجسدية تقّويك أنت وعائلتك يومياً 

وكذلك تقّويك عند مواجهتك لظروف مختلفة.

حّدد لنفسك وقتاً على األقل مرة في األسبوع لكي تدعو أصدقائك و/أو عائلتك لتناُول وجبة 

بيتية معاً: صباحاً أو ظهراً أو مساًء- ليس مهماً، المهم أن تكونوا "معاً". 

كما ذكرنا سابقاً، فإن التغذية الشرق أوسطية هي جزء صغير من موروثات الحياة الشرق 

أوسطية والتي ُتعتبر نهجاً شامالً ُيسلّط الضوء على نمط حياة فّعال يدمج النشاط البدني 

والرياضي، الحياة العائلية، األكل مع الجماعة، التناسب واالعتدال، الدعم والمجتمع، باإلضافة 

إلى وجود إيمان وهدف في الحياة مع الكثير من التفاؤل.

من الممكن أيضاً التوّجه إلى التوصيات الغذائية للصندوق العالمي 

ألبحاث السرطان )World Cancer Research Fund( والتي 

تتطرق إلى تغذية صحية ونمط صّحي لمنع السرطان. تساعد هذه 

التوصيات أيضاً على تقليل خطر اإلصابة بأمراض أخرى، كأمراض 

القلب والسكري من النوع الثاني اللذين يعتبران أمراضاً أساسية لدى 

المتعافين أو الناجين من السرطان.

لقراءة التوصيات الغذائية وللحصول على معلومات إضافية:

wcrf-uk.org/preventing-cancer/our-cancer-

/prevention-recommendations

http://wcrf-uk.org/preventing-cancer/our-cancer-prevention-recommendations/
http://wcrf-uk.org/preventing-cancer/our-cancer-prevention-recommendations/
http://wcrf-uk.org/preventing-cancer/our-cancer-prevention-recommendations/
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البروتينات

البروتينات هي مرّكبات غذائية ضرورية للجسم، لبناء أنسجة الجسم والعضالت، لبناء 

الهرمونات واألنزيمات ولعمل جهاز المناعة.

المصادر الغذائية للبروتينات هي أغذية حيوانية )مثل: البيض، الحليب ومنتجاته، اللحم 

البقري، الدجاج، الحبش واألسماك(، أغذية نباتية )مثل: البقوليات ]العدس، الحّمص، 

الفاصولياء[، الصويا ومنتجاتها( وأيضاً بدائل بروتين نباتية متنّوعة. )للمزيد من المعلومات 

عن مصادر البروتين – انظر صفحة 22(.

في حاالت سرطان الغدد الصّماء العصبّية، يوصى بزيادة استهالك البروتينات في برنامجك 

الغذائي من مختلف المصادر الغذائية الغنّية بالبروتين.

أحياناً من الصعب استهالك كمية البروتين الموصى بها عند اتباعك نظام غذائي نباتي أو 

نباتي بشكل ُمطلق، ولكن من الممكن ذلك وبإمكانك استشارة أخصائي/ة تغذية عالجي/ة 

معتمد/ة لمساعدتك على اتباع هذا النظام بالطريقة األنسب لك ولنظامك الغذائي النباتي الذي 

تختاره.

كمية البروتينات اليومية الموصى بها  لكل شخص تعتمد على وزن جسمه وبإمكانك استشارة 

أخصائي/ة تغذية عالجي/ة معتمد/ة بخصوص الكمية الشخصية الموصى بها.

درس سريع في التغذية 
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 فيما يلي أمثلة على كمية البروتين في أغذية مختلفة:

كوب قياس – 240 ملل

كمية البروتين الغذاء / المنتوج

30 غرام 100 غرام صدر دجاج

29 غرام علبة تونا 160 غرام )112 غرام وزن صافي(

8 غرام 1 شريحة جبنة صفراء %9 دسم )25 غرام(

12-10 غرام 125 غرام جبنة بيضاء أو كوتج %5 دسم )نصف 
علبة وزن 250 غرام(

8 غرام 1 كأس يوغورت %3 دسم )200 غرام(

25-20 غرام  1 كأس يوغورت PRO غني بالبروتين )200 
غرام(

8 غرام 1 بيضة متوسطة الحجم

13 غرام 1 كوب قياس حبوب حّمص أو عدس مطبوخة

10-5 غرام 1 كوب قياس فاصولياء جافة مطبوخة بأنواعها 
المختلفة

6 غرام 1 كوب قياس كينوا مطبوخة

16-14 غرام 100 غرام توفو

7 غرام 1 كأس حليب الصويا )200 ملل(

5-3 غرام 1 كأس زبادي صويا )125 غرام(

20-10 غرام 1 كأس زبادي صويا غني بالبروتين
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في حال كنت تواجه صعوبة في تناُول كمية كافية من البروتين في برنامجك الغذائي، يمكنك 

استشارة أخصائي/ة تغذية عالجي/ة معتمد/ة بخصوص إضافة بروتين إلى برنامجك الغذائي 

عن طريق مكّمل / مسحوق البروتين المصنوع من ماء الجبن )Whey( / البيض / الصويا 

/ البازيالء وغيرها، والذي يمكن إضافته للغذاء )عصيدة، حساء، يوغورت / لبن رائب(، 

تحضير بروتين شيك وغيره. قد تساعدك ُمكمالت / مساحيق البروتين من مصادر نباتية 

)كمسحوق البروتين من البازيالء( في حال كنت تمتنع عن تناول البروتينات الحيوانية، ولكنها 

ال ُتعتبر مساوية من ناحية جودة البروتين لبروتين ماء الجبن )Whey( مثالً.  

الكربوهيدرات / النشوّيات
الكربوهيدرات هي مصدر طاقة لجميع أجهزة الجسم، األعضاء، األنسجة والخاليا.

الكربوهيدرات موجودة كسّكريات في السّكر بأنواعه )سّكر أبيض، سّكر بّني، سّكر نخيل، 

قصب السّكر، سّكر ديميرارا(، العسل والدبس، كفركتوز بالفاكهة )سّكر الفواكه(، كنشا في 

الخبز ومنتوجاته، الحبوب، المخبوزات والبقوليات. هذه الكربوهيدرات تتجزأ إلى جلوكوز 

)سّكر( في الجهاز الهضمي ومنه تنتقل بواسطة الدم إلى جميع خاليا الجسم، لكي ُتستخدم من 

ِقبل الخاليا كمصدر للطاقة أو يتم تخزينها في الكبد.

في حال لم تتلق تعليمات غذائية من ِقبل طبيب/ة أو أخصائي/ة تغذية عالجي/ة معتمد/ة، 

فليست هناك توصية ُمثبتة لالمتناع بشكل مطلق عن استهالك الكربوهيدرات في برنامجك 

الغذائي اليومي. 

مع ذلك يوصى بتناُول األغذية التي ُتعتبر مصدراً للكربوهيدرات بشكل معتدل وبكميات  

متناسبة حسب الوزن، العمر، مستوى النشاط البدني، نسبة السّكر في الدم واألعراض المتعلّقة 

بالمرض أو العالج.

ُيفّضل تناُول األغذية التي ُتعتبر مصدراً للكربوهيدرات التي تحتوي على األلياف الغذائية 

والفيتامينات وغيرها )مثل: الفاكهة، الحبوب الكاملة والبقوليات – للمزيد من المعلومات عن 

هذه األغذية، انظر فصل التغذية الشرق أوسطية(. أيضاً ُيفّضل تناُول األغذية ذات المؤشر 

الجاليسيمي المنخفض - المتوسط )للمزيد من المعلومات انظر صفحة 67(.
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الدهون 
الدهون هي مصدر للفيتامينات )مثل: فيتامين E(، مصدر لألحماض الدهنية الضرورية 

وتساعد على امتصاص الفيتامينات الذائبة بالدهون )فيتامينات A,D,E,K(. كما تعّد األغذية 

الغنّية بالدهون مصدراً للطاقة )1 غرام دهون يزّود الجسم ب-9 سعرات حرارية(.

ُتقسم الدهون إلى نوعين أساسيين:

الدهون الُمشبعة – دهون موجودة باألخص في األغذية الدهنية الحيوانية، مثل: اللحم 	 

البقري / الدجاج / الحبش / األسماك، األعضاء الداخلية، اللحوم الُمصّنعة )مثل: 

اللحم المفروم، النقانق واللحوم الُمقّددة(، الزبدة، األجبان عالية الدسم، شمينيت، 

كريما مخفوقة والمخبوزات التي تحتوي عليها.

حاول التخفيف أو االمتناع قدر اإلمكان عن استهالك األغذية التي تحتوي على هذا النوع من 

الدهون.

الدهون غير الُمشبعة – دهون موجودة باألخص في األغذية النباتية، مثل: زيوت 	 

مختلفة )زيت الزيتون، زيت الكانوال، زيت الذرة(، مدهونات )مدهون اللوز، 

طحينة، مدهون الفستق(، الجوز، اللوز والبذور. الدهون غير الُمشبعة من نوع 

أوميغا 3 موجودة أيضاً في أسماك بحر الشمال الدهنية )مثل: السلمون، السردين، 

اإلسقمري البحري، الهلبوت(.

حاول دمج كمّيات معتدلة من هذه الدهون الضرورية في برنامجك الغذائي اليومي.

إذا كنت تعاني من مشكلة في هضم وامتصاص الدهون فعليك البحث عن السبب.

يمكن أن تحتاج إلى إضافة عالج بديل ألنزيمات البنكرياس )PERT( لغذائك )للمزيد من 

 MCT المعلومات انظر صفحة 48-43(، أو حاول استبدال جزء من الزيوت بزيت من نوع

)زيت ذو أحماض دهنية متوسطة السلسلة يتم امتصاصها بسهولة أكثر في الجهاز الهضمي( 

أو حاول تقليل استهالك الدهون في وجبتك وفي برنامجك الغذائي اليومي )للمزيد من 

المعلومات انظر صفحة 50-49 - سوء امتصاص الحمض الصفراوي(.
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يمكن أن يظهر نقص الفيتامينات والمعادن في حاالت سرطان الغدد الصّماء العصبّية نتيجة 

نوع السرطان، مكانه، عالجات مختلفة، عملّيات جراحية في الجهاز الهضمي وأيضاً نتيجة 

حمية غذائية ذات قيود بسبب الوضع الصّحي.

جميع هذه الحاالت قد تؤثر سلباً على كمية الفيتامينات والمعادن في الغذاء وامتصاصها، 

وأيضاً تؤثر سلباً على قدرة الجسم على اإلنتاج الذاتي لهذه المرّكبات وتنشيطها في الجسم. 

نقص في فيتامينات ومعادن معّينة قد يكون شائعاً في حاالت سرطان الغدد الصّماء العصبّية 

– هذا النقص يمكن أن يظهر قبل التشخيص، خالل العالج وبعده، حتى وإن كانت تغذيتك 

متنّوعة ومّتزنة. 

نقص الفيتامينات والمعادن يؤدي إلى أعراض عديدة ُتسمى " أعراض نقص الفيتامينات 

والمعادن". وفي حاالت النقص الشديد، يتم تسمية الحالة "مرض نقص الفيتامينات والمعادن"، 

مثالً: فقر الدم )نقص الحديد و/أو حمض الفوليك و/أو فيتامين B12(، مرض البالغرا )نقص 

فيتامين B3 ]نياسين[(.

في حاالت مختلفة من سرطان الغدد الصّماء العصبّية، نقص الفيتامينات والمعادن قد يكون 

طفيفاً أو شديداً وبناًء على ذلك تكون األعراض طفيفة أو شديدة. لذلك توجد أهمية إلبالغ 

الطاقم الطّبي باألعراض من أجل تشخيص النقص وبالتالي منعه أو عالجه في أسرع وقت.

الفيتامينات والمعادن

نقص الفيتامينات والمعادن



26

الطاقم الُمعِالج يستطيع تشخيص خطر اإلصابة بنقص الفيتامينات والمعادن أو نقص موجود 

بالفعل حسب:

المرض )مكان الورم، متالزمة كارسينوئيد( أو العالج )عملّية جراحية، عالج ببدائل 	 

السوماتوستاتين(.

األعراض )إسهال، تقّرحات في الفم، تغّيرات في اإلحساس باألطراف( - لذلك، من 	 

المهم إبالغ الطاقم الطّبي الُمعالِج إذا كنت تشعر بهذه األعراض أو غيرها.

فحوصات الدم – من الممكن عمل فحوصات روتينية لفحص مستوى بعض من 	 

الفيتامينات والمعادن في الدم، مثل:

الحديد، فريتين )مخزون الحديد(، تعداد خاليا الدم الحمراء.

فيتامين B12، حمض الفوليك.

بوتاسيوم، زنك، مغنيسيوم.

.D فيتامين

عمل فحوصات أخرى غير روتينية، مثل: فيتامين A، فيتامين B3 أو فحوصات أخرى تتم 

حسب طلب الطبيب الُمعالِج وإمكانية عملها في صندوق المرضى أو المستشفى.

الفحوصات هي الطريقة السريرية األدق لتشخيص هذه الحاالت وعالجها، لذلك توجد أهمية 

لعمل الفحوصات الروتينية الموصى بها من ِقبل الطاقم الطّبي خالل المراجعة. ومع ذلك ال 

يمكن دائماً القيام بجميع الفحوصات المطلوبة.

أحياناً، فحص أحد الفيتامينات قد يكون مؤشراً على خطر اإلصابة بنقص في فيتامينات 

أخرى.

مثالً، نقص فيتامين D قد يكون أيضاً مؤشراً على خطر إصابة ممكنة بنقص فيتامينات ذائبة 

بالدهون )مثل: فيتامين K، فيتامين A، وفيتامين E( ويمكن أن يستخدم من ِقبل الطاقم الُمعالِج 

كأداة للتشخيص.

لذلك، تواصلك مع الطاقم الطّبي والمتابعة وأيضاً اإلبالغ عن وضعك هو ذات أهمية كبيرة.

كيف نشّخص نقص الفيتامينات والمعادن؟
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مالحظة مهمة يجب تذّكرها:

إذا ُطلب منك عمل فحوصات دم وكنت تتناول مكّمالت غذائية 

تحتوي على الفيتامينات والمعادن التي قد تؤثر على نتائج فحوصات 

الفيتامينات والمعادن – عليك التوقف عن تناولها ما يقارب 4-3 أيام 

قبل الفحص.

إذا ُطلب منك عمل فحوصات دم وكنت تتناول مكّمالت غذائية 

تحتوي على فيتامينB7 )بيوتين( التي قد يؤثر على نتائج فحوصات 

الهرمونات والفيتامينات – عليك التوقف عن تناولها ما يقارب 

األسبوع قبل الفحص.
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A فيتامين
فيتامين A مهم للرؤية الجيدة، لجهاز المناعة والتكاثر.

يمكن أن يظهر نقص في فيتامين A لدى الُمعاَلجين ببدائل السوماتوستاتين لمدة تزيد عن 

6 أشهر أو في حاالت قصور البنكرياس الُمعاَلجة أو الُمعاَلجة بشكل غير كاف، وسوء 

امتصاص الحمض الصفراوي الُمعاَلج باألدوية.

األعراض الُمسبقة لهذا النقص تشمل اضطرابات بالنظر والعمى الليلي، جفاف وأوجاع 

بالعيون، التئام بطيء للجروح، التهابات وعدوى مختلفة، جروح / تشّققات بالشفاه وإسهال.

إذا كنت تعاني من واحد أو أكثر من هذه األعراض، يجب إبالغ الطاقم الطّبي الُمعالِج في 

أسرع وقت.

فيتامين B3 – نياسين
هنالك حاجة خاصة لفيتامين B3 )نياسين( عند الُمتعالِجين من أورام ُمنتجة للسيروتونين 

ويعانون من أعراض متالزمة كارسينوئيد.

حسب األبحاث، فإن %20-%5 من الُمتعالِجين من متالزمة كارسينوئيد وأورام ُمنتجة 

للسيروتونين يمكن أن يكون لديهم نقص حاد في فيتامين B3، وما يقارب %30 يمكن أن 

يكون لديهم نقص طفيف )نقص بسيط غير سريري(.

نقص فيتامين B3 )نياسين( قد ُيسبب أعراضاً مختلفة في أجهزة الجسم المختلفة بحسب درجة 

النقص. عندما يكون النقص حاداً يمكن أن يتسبب بمرض النقص الُمسّمى "بالغرا" الذي 

بدوره يسبب الخرف، التهابات في الجلد )Dermatitis( وإسهال مائي.

يعي الطاقم الُمعالِج مخاطر النقص في هذا الفيتامين وسوف يعطي توصيات مناسبة للعالج. 

ومع ذلك، فإنه من المهم جداً إبالغ الطاقم الطّبي الُمعالِج في حال شعرت بأحد األعراض التي 

تم ذكرها سابقاً.

مخاطر نقص الفيتامينات والمعادن – الحاالت واألعراض
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B12 وفيتامين )B9 / حمض الفوليك )فوالت
.DNAضرورّيان إلنتاج خاليا الدم وتركيب ال B12و  B9فيتامين

عملّيات القص الكبيرة للمعدة أو الجزء األخير من األمعاء الدقيقة )اللفائفي - Ileum( و/أو 

.B12 العالج ببدائل السوماتوستاتين قد تزيد من خطر اإلصابة بنقص فيتامين

في حال إجراء عملّيات القص المذكورة أعاله، يوصي معظم الجّراحون على العالج بُحقن 

B12 كل 3 أشهر دون إجراء فحص دم لهذا الفيتامين. في حال خضعت لعملية كهذه ولم 

تتلق توصيات للعالج بُحقن B12 وكنت غير متأكد من وجود نقص، يمكنك طلب إجراء 

فحص دم لمعرفة مستوى فيتامين B12 بالدم.

فقر الدم )أنيميا( نتيجة نقص فيتامين B12 و/أو حمض الفوليك قد يسبب لك أعراضاً كثيرة 

تشمل: تعب شديد، إحمرار وحرقة باللسان، ضعف العضالت، تغيرات في مزاجك العام 

 B12 وغيرها. في حال ظهرت عليك أعراض فقر الدم ، يجب فحص مستويات فيتامين

وأيضاً مستويات حمض الفوليك.

D فيتامين
فيتامين D ضروري لصّحة العظم واألسنان، يساعد على امتصاص الكالسيوم، مهم لعمل 

جهاز المناعة وغير ذلك. المصدر األساسي لفيتامين D في الجسم هو التعّرض ألشعة الشمس 

وبالرغم من ذلك فإن نقص فيتامين D شائع جداً في دولة إسرائيل الُمشمسة.

يزيد سرطان الغدد الصّماء العصبّية في األمعاء والعالج ببدائل السوماتوستاتين واإلسهال 

الدهني من خطر اإلصابة بنقص فيتامين D – حسب األبحاث فإن هذا النقص موجود لدى 

%80-%30 من الُمتعالِجين.

أعراض نقص فيتامين D تشمل ضعف في العظام، مشاكل باألسنان وانخفاض بعمل جهاز 

المناعة.  

 .D استشر الطاقم الطّبي الُمعالِج بخصوص إجراء فحوصات الدم التي ُتبّين مستويات فيتامين

بواسطة هذا الفحص يمكن تشخيص النقص وبالتالي عالجه سريرياً بالطريقة المناسبة.
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E فيتامين
فيتامين E هو مضاد أكسدة ذائب بالدهون، وهو ضروري للحفاظ على الجلد وجهاز المناعة.

يمكن أن يظهر نقص في فيتامين E لدى الُمعاَلجين ببدائل السوماتوستاتين لمدة تزيد عن 

6 أشهر أو في حاالت قصور البنكرياس الُمعالَجة أو الُمعاَلجة بشكل غير كاف، وسوء 

امتصاص الحمض الصفراوي الُمعاَلج باألدوية.

أعراض نقص فيتامين E تشمل فقدان اإلحساس باألطراف )اليدين والرجلين(، عدم السيطرة 

على حركة الجسم، ضعف العضالت، اضطرابات في الرؤية وانخفاض عمل جهاز المناعة.

الحديد 
الحديد ضروري لجميع خاليا الدم الحمراء. نقص الحديد شائع في حاالت مختلفة من فقدان 

الدم )نزيف( بعد الخضوع لعملية مثالً ، العالج الكيميائي، االمتناع عن تناُول األغذية التي 

تزّود الجسم بالحديد )مثل: اللحم البقري، الحبش، البقوليات( أو في حاالت استهالك كمية قليلة 

من الغذاء.

 أعراض فقر الدم )أنيميا( نتيجة نقص الحديد تشمل: التعب، شحوب الجلد، تساقط الشعر، 

ضيق النفس، تسارع ضربات القلب وتقّرحات بالفم.

ُيطلب منك عمل فحوصات دم روتينية تشمل تعداد الدم وأيضاً فحوصات معّينة، مثل الحديد، 

مستوى الفيريتين )مخازن الحديد بالجسم( والترانسفرين )ناقل الحديد األساسي في الدم( حتى 

يتم تشخيص فقر الدم الناتج عن نقص الحديد.

في حال تم تشخيصك بفقر الدم الناتج عن نقص الحديد، ُينصح بعدم استهالك األغذية الغنّية 

بالكالسيوم )كالحليب ومنتجاته( عند تناُول األغذية التي تزّود الجسم بالحديد )كاللحم البقري، 

الحبش، البقوليات( وذلك ألن الكالسيوم يقلل من امتصاص الحديد. مثالً: ُيفّضل االمتناع عن 

خلط اللبن مع الوجبة التي تحتوي على حديد حيواني )كالمنسف أو تناُول المقلوبة مع لبن...(.



31

K فيتامين
فيتامين K ضروري لعملية تخثر الدم.

يمكن أن يظهر نقص في فيتامين K لدى الُمعاَلجين ببدائل السوماتوستاتين لمدة تزيد عن 

6 أشهر أو في حاالت قصور البنكرياس الُمعاَلجة أو الُمعاَلجة بشكل غير كاف، وسوء 

امتصاص الحمض الصفراوي الُمعاَلج باألدوية.

أعراض نقص فيتامين K تشمل الميل إلى النزف السريع نتيجة الكدمات أو الجروح.

إذا كنت تعاني من واحد أو أكثر من هذه األعراض، يجب إبالغ الطاقم الطّبي الُمعالِج في 

أسرع وقت.

قم باستشارة الطاقم الطّبي الُمعالِج بخصوص إجراء فحص دم لمستوى فيتامين K  أو فحص 

تخثر الدم.

فيتامينات ومعادن أخرى 
النحاس، السيلينيوم والزنك هي معادن قد توجد بكميات قليلة في حاالت سوء االمتصاص 

المستمر نتيجة اإلسهال، العالج ببدائل السوماتوستاتين والعمليات الجراحية في الجزء األول 

من األمعاء والعمليات الجراحية في البنكرياس مثل عملية استئصال رأس البنكرياس )عملية 

ويبل – استئصال البنكرياس واإلثنا عشر(.

قد يقل مستوى السيلينيوم في الجسم نتيجة العالج ب-PRRT )عالج ألورام الغدد الصّماء 

العصبّية(.

هنالك احتمالية أيضاً لوجود نقص في مرّكبات أخرى ولكن ليس لدينا معلومات أو أبحاث 

كافية في هذا الموضوع.
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ُتعطى مكّمالت الفيتامينات والمعادن كتوصية من الطاقم الطّبي الُمعالِج بهدف منع أو عالج 

حاالت النقص في حال تشخيصها عن طريق فحوصات الدم أو األعراض الُمبلغ عنها أو حالة 

المرض.

في هذه الحاالت تتلقى توصية من الطاقم الطّبي الُمعالِج بخصوص المكّمل المطلوب، الجرعة 

الالزمة، طريقة تناُول المكّمل وعمل فحوصات دم للُمراجعة في حال لزم األمر.

في حال لم تتلق توصية كهذه من الطاقم الطّبي الُمعالِج أو من أخصائي/ة تغذية عالجي/ة 

معتمد/ة، يوصى بمناقشة أمر تناُول مكّمالت الفيتامينات والمعادن مع الطاقم الطّبي الُمعالِج.  

ال ُيفّضل تناُول جرعات كبيرة من المكّمالت التي تحتوي على مرّكب واحد أو عدة مرّكبات 

)Multi( دون توصية الطبيب / الطاقم الطّبي الُمعالِج.

الفيتامينات والمعادن الفردية   
كما ذكر سابقاً، ال ُيفّضل تناُول جرعات كبيرة من مكّمالت الفيتامينات والمعادن التي تحتوي 

على مرّكب واحد إال إذا تم الكشف عن نقص عن طريق فحوصات الدم أو أعراض تدل على 

نقص. ال تنطبق هذه القاعدة على فيتامين D وأحياناً فيتامين B3 وB12 التي ُتعطى بشكل 

عام من ِقبل الطاقم الطّبي الُمعالِج لمنع حدوث نقص.

خالل فترة العالج الكيميائي يجب االمتناع عن تناول المكّمالت التي تحتوي على كّميات 

عالية من الفيتامينات والمعادن المضادة لألكسدة )فيتامين C، فيتامين E والسيلينيوم( لكي 

ُيسمح للعالج بالعمل بالطريقة األكثر فعالّية.

مكّمالت متعّددة الفيتامينات والمعادن 
المكّمل متعّدد الفيتامينات والمعادن هو مكّمل يحتوي على فيتامينات ومعادن متنّوعة بُجرعات  

ُمقاربة بشكل عام للجرعات اليومية الموصى بها. ُيعتبر تناُول مكّمالت متعّددة الفيتامينات 

والمعادن التي تحتوي على ما يقارب %100 من الجرعات اليومية الموصى بها أمراً آمناً 

بشكل عام، حتى من دون عمل فحوصات الدم.

يوصى لك بتناول مكّمل متعدد فيتامين كهذا في حال وجود نواقص غذائية عامة نتيجة اتباع 

هل أحتاج إلى تناُول مكّمالت فيتامينات ومعادن؟
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يوصى بعمل فحوصات دم أخرى لفحص مستوى الكولسترول، الدهون الثالثية والسّكر كجزء 

من المراجعة الطبّية.

ارتفاع هذه المستويات شائع لدى الجميع، لكن احتمال ارتفاعها يزداد في حال وجود سرطان 

الغدد الصّماء العصبّية، باألخص نتيجة العالجات المختلفة:

العالج بايفيروليموس )افينيتور( قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات الدهون الثالثية.	 

العالج ببدائل السوماتوستاتين أو ايفيروليموس قد يؤثر على مستويات الجلوكوز 	 

)السّكر(.

العالج الغذائي بمستويات عالية من هذه الفحوصات مشابه للعالج الموصى به لعامة الناس، 

لذلك يوصى بالتوّجه لتلقي استشارة أخصائي/ة تغذية عالجي/ة معتمدة.

فحوصات دم أخرى

نظام غذائي ذي كمّية أو أغذية محّددة.

مكّمل متعّدد الفيتامينات والمعادن الذي يحتوي على فيتامينات ذائبة بالدهون )فيتامين 

A,D,E,K( يوصى لك في حال كنت تتعالج بعالج بديل ألنزيمات البنكرياس ألنك معّرض 

بشكل أكبر لظهور نواقص في هذه الفيتامينات. مع ذلك، من المفّضل عمل فحص لمعرفة 

مستويات الفيتامينات بالدم )إذا كان ذلك ممكناً( حتى يتم تحديد الجرعة المالئمة والمطلوبة 

لتحسينها.
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الجهاز الهضمي

المعدة    
حمض الهيدروكلوريك يزيد 

من حموضة بلعة الطعام الى 
pH -2.0 ، األمر الذي يسبب 

وقف عمل األميالز (أنزيم) 
في اللعاب ويوقف عملية 
هضم النشويّات حتى 
وصولها لألمعاء الدقيقة. 

الفم    
المضغ يعمل على تفتيت 

الطعام ألجزاء صغيرة. أنزيم 
األميالز الذي تفرزه الغدد 
اللعابية يبدأ بهضم النشا 
للسّكريات المتعددة وهكذا 

تبدأ عملية هضم النشويّات. 
أنزيم الليباز الذي يفرزه 
اللسان يبدأ بهضم

الدهون. 

الغدد اللعابية 

الكبد    
للكبد أكثر من 300 وظيفة مختلفة. 

يُعالج مرّكبات الطعام التي يتم 
امتصاصها في األمعاء، يُنّقي الدم 
من السموم، يُنتج البروتينات (مثل: 

األلبومين وعوامل التّخثر التي 
تُساعد في عملية تجّلط الدم)، يُفرز 

أمالح المرارة التي تُساعد على 
هضم الدهون في الطعام وغيرها. 

المرارة وقناة المرارة    
أمالح المرارة التي يُنتجها الكبد يتم 
انتقالها من المرارة الى اإلثنا عشر 
للمساعدة على هضم الدهون. دون 

أمالح المرارة، تقريباً 40% من الدهون 
في الطعام ال يتم امتصاصها وتؤثر 
أيضاً على امتصاص الفيتامينات 
الذائبة بالدهون في األمعاء الدقيقة. 

البنكرياس    
عصارة البنكرياس تحتوي على أنزيمات 

الهضم التي تُفَرز باألمعاء الدقيقة وُمهمتها 
هضم وتحطيم مرّكبات الغذاء المختلفة 

(دهون، بروتين، نشويات). هذه العصارة 
تحتوي أيضاً على بيكربونات التي تعمل 
على إبطال مفعول حمض المعدة بحيث 

تستطيع أنزيمات البنكرياس العمل بطريقة 
أفضل. أنزيم الليباز الذي يفرزه 

البنكرياس يُجزئ الدهون. 

المريء 

اإلثنا عشر – الجزء الذي يُشكل 
بداية األمعاء الدقيقة 

 (Pylorus) الباب

القولون – الجزء األطول في األمعاء الغليظة الُمقّسم 
ألربعة أجزاء: القولون الصاعد، القولون 

المستعرض، القولون النازل والقولون الّسيني 
 (Sigmoid Colon)

المستقيم

ُعصارة المعدة 

األمعاء الدقيقة  
  Villi) النتوءات (الزغابة) المعوية

وMicrovilli) تلتقط وتمتص مرّكبات 
الغذاء المختلفة. يتم امتصاص مرّكبات 
هضم البروتين والنشويات، الفيتامينات 
الذائبة بالماء والمعادن* لمجرى الدم 

ومنه الى الكبد. أما الدهون 
والفيتامينات الذائبة بالدهون*     
  فيتم امتصاصها للقناة الليمفاوية 

ومنها للكبد. 

األمعاء الغليظة    
ال يتم هضم مرّكبات الغذاء في األمعاء 
الغليظة ولكن يتم امتصاص السوائل 

واألمالح* للجسم من جديد. في جهازنا 
الهضمي يوجد 1-10 تريليون بكتيريا موجودة 
باألخص في األمعاء الغليظة. هذه البكتيريا 
تساعد على هضم كمية قليلة من األلياف 

الغذائية ولها تأثيرات مفيدة أخرى. في حال 
كان هناك تكاثر بكتيريا أكثر من الالزم أو تم 
انتقالها ألجزاء أخرى في الجهاز الهضمي، 

فقد تسبب مشاكل صحية مثل: إسهال، 
انتفاخ أو حتى عدوى تهدد حياة األشخاص 

ذوي المناعة الضعيفة. 

صوديوم 
بوتاسيوم 
ماء

حديد، كالسيوم، 
مغنيسيوم، زنك،  
نحاس، جلوكوز، 

أحماض أمينية، دهون، 
كولسترول والفيتامينات 
 A, B, C, D, :اآلتية

 E, K.

صمام لفائفي أعوري
%95 من أمالح المرارة يتم 

امتصاصها من جديد في نهاية 
األمعاء الدقيقة و 5% يتم فقدانها 
في البراز. كلما فقدنا دهوناً أكثر 

في البراز، يكون امتصاص 
الفيتامينات أقل جودة ويصعب 

الحفاظ على وزنك. 

الزائدة الدودية 

األعور (Cecum) – بداية 
األمعاء الغليظة

العضلة العاصرة المريئية 

صمام لفائفي أعوري - الجزء الذي 
يصل بين األمعاء الدقيقة واألمعاء 

الغليظة

اللفائفي – الجزء الثالث األخير 
من األمعاء الدقيقة 

الجزء األوسط الصائم – الجزء 
الثاني من األمعاء الدقيقة ويمتد 

حتى اللفائفي 

كيموس – طعام مهضوم جزئياً ممزوج 
مع ُعصارة المعدة 

البلعة (طعام ممضوغ)

34
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نحافظ على وضع غذائي وتركيبة جسم سليمين

لوضعك الغذائي خالل التشخيص، العالج والشفاء توجد آثار على جودة الحياة، احتمالية 

المرض والمضاعفات، فترة المكوث في المستشفى، تحّمل العالج ضد السرطان وفعاليته 

وكذلك البقاء على قيد الحياة والوفاة.

الوضع الغذائي مرتبط بعدد من المقاييس المتعلقة بالتغذية واستهالك الغذاء، الوزن وتركيبة 

الجسم واألعراض التي تؤثر عليها.

وزن الجسم – مؤشر كتلة الجسم )BMI( }العالقة بين الوزن )كغم( والطول )متر 	 
مربع({ يحدد درجات كتلة الجسم )وزن منخفض، وزن سليم، زيادة وزن وسمنة 

بدرجات 3-1(. الوزن المنخفض وأيضاً الُسمنة مرتبطان بزيادة الخطر لوجود 

وضع غذائي غير سليم.

النزول بالوزن – النزول بالوزن بطريقة ال إرادية دون االرتباط بسالمة ودرجة 	 
مؤشر كتلة الجسم )BMI( هو عامل خطر غذائي إضافي. هذا المؤشر له عالقة 

بنسبة النزول بالوزن وأيضاً بسرعة النزول بالتناسب مع الوقت. انخفاض %5 من 

الوزن بطريقة ال إرادية خالل 3 أشهر ُيعتبر عامل خطر لوجود وضع غذائي غير 

سليم.

مثال على حاالت خطر غذائي مختلفة بسبب النزول بالوزن بطريقة ال إرادية:

امرأة وزنها 70 كغم مع نزول 3.5 كغم خالل 3 أشهر.

رجل وزنه 100 كغم مع نزول 5 كغم خالل 3 أشهر.

امرأة وزنها 45 كغم مع نزول 2.5 كغم خالل 3 أشهر.

تركيبة الجسم – في حال عدم وجود تغيير في وزن الجسم، تكون كتلة العضالت 	 
و/أو قوة العضالت هي مؤشرات أساسية للوضع الغذائي. بواسطة قياس أو فحص 

جسدي لكتلة وقوة العضالت، يمكن تقدير وضع هذه المقاييس بالتناسب مع الوضع 

السليم.

استهالك الغذاء – انخفاض استهالك الغذاء من ناحية الكمية )استهالك %25 أقل 	 
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مما تم استهالكه مسبقاً( والجودة )الحساسية واالمتناع عن مجموعات غذائية مختلفة، 

مثل: الخضار / الفاكهة ، الحبوب الكاملة، الدهون وغيرها( هو عامل غذائي خطر.

األعراض التي تؤثر على استهالك الغذاء والتغذية اليومية بالذات اذا كانت شديدة 	 
وباألخص اذا كانت مزمنة وغير عابرة )مثل: ألم وتقّرحات بالفم، صعوبة بلع 

المواد الصلبة و/أو السائلة، صعوبة بالمضغ واألكل، حرقة المعدة، الغثيان والتقيؤ، 

اإلسهال وغيرها( هي عوامل غذائية خطرة.

قد يؤدي التغيير والتأثير السلبي على المؤشرات المذكورة )الوزن، تركيبة الجسم، استهالك 

 -  Sarcopenia( - إلى سوء التغذية وضمور اللحم )الغذاء، أعراض الجهاز الهضمي

فقدان كتلة وقوة عضالت الجسم بشكل سريع(، كالهما حاالت مرتبطة بالخطر الغذائي 

والتأثير السلبي على التغذية.

سوء التغذية المرتبطة بالمرض – وضع سريري معّقد يشمل النزول بالوزن . 1
وانخفاض استهالك الغذاء، فقدان الشهية بشكل متطرف )Anorexia(، تعب، 

إرهاق، إلحاق الضرر بوظيفة الجسم وانخفاض القدرة الحركية.

ضمور اللحم )Sarcopenia( – متالزمة تصف الضرر بكتلة و/أو قوة . 2
العضالت والقدرة على الحركة الجسدية اليومية، دون نزول كبير بالوزن.

هذه الحاالت شائعة لدى الُمتعالِجين من سرطان الغدد الصّماء العصبّية بحسب نوع ومكان 

الورم، وتتسبب نتيجة مزيج من العوامل الفيزيائية والمرضّية، مثل: قلّة الشهية، التهاب مزمن 

في جميع أجهزة الجسم، ارتفاع احتياجات الجسم للطاقة والبروتين وأيضاً ُمختلف العالجات 

)عملّيات جراحية، العالجات ببدائل السوماتوستاتين، العالج الكيميائي وغيرها(. هذه الحاالت 

قد تؤدي إلى أعراض مثل: اإلسهال وسوء امتصاص المرّكبات الغذائية والفيتامينات وأمالح 

المرارة وغيرها.

الكشف الُمسبق عن عوامل وحاالت الخطر الغذائي، تشخيص عوامل ُمضرة أو مانعة 

من استهالك كمية كافية وضرورية من الغذاء وكذلك تحسين الحالة الغذائية وتقديم عالج 

غذائي – جميعها تحّسن جودة الحياة والقيام بالوظائف اليومية خالل مواجهة المرض، العالج 
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المختلف والشفاء.

هنالك أهمية قصوى لزيادة وعيك، وعي عائلتك، وعي الطاقم الطّبي الُمعالِج واألطباء للكشف 

عن وجود الخطر الغذائي.

ُيعّد القيام بتقييم غذائي لتحديد الوضع الغذائي والخطر لسوء التغذية أو ضمور اللحم جزءاً 

مركزياً من العالج واالستشارة الغذائية الشخصية. 

من المفّضل أن يتم عمل تقييم كهذا لكل شخص، باألخص اذا كنت تشعر أو ترى تغّيرات في 

المقاييس التي ُذكرت سابقاً )"افحص نفسك ب-3 مراحل"، استبيان صفحة 38(.

توّجه إلى أخصائي/ة تغذية عالجي/ة معتمد/ة لعمل تقييم كهذا ولتلقي عالج غذائي فردي 

مناسب.
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افحص نفسك ب-3 مراحل )استبيان MUST( – هل أنت في خطر 
غذائي؟

المرحلة 1:
احسب ال-BMI: الوزن )كغم( / الطول )متر مربع(

النقاط: 
BMI أكثر من 20 = 0 نقطة

18.5 حتى 20 = 1 نقطة

18.5 وأقل = 2 نقطة

المرحلة 2:
هل نزلت بالوزن بشكل ال إرادي خالل ال-3 حتى 6 شهور األخيرة؟

النقاط:
نزول حتى %5 من الوزن = 0 نقطة

نزول %10-%5 من الوزن = 1 نقطة

نزول أكثر من %10 من الوزن = 2 نقطة

المرحلة 3
استهالك الطعام في آخر 5 أيام

هل يوجد مرض بسببه لم تأكل أو أكلت قليالً جداً أو متوقع أال تأكل أو أن تأكل قليالً 
جداً لمدة 5 أيام؟

النقاط:
ال = 0 نقطة

نعم = 2 نقطة

بالنهاية، جمع النقاط )جمع النقاط في المراحل 1-3(
0 = ال يوجد خطر غذائي
1 = خطر غذائي متوسط
2 وأكثر = خطر غذائي شديد
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إذا كنت تفقد الوزن...

عند نزولك بالوزن بشكل غير إرادي، من المهم إعالم الطاقم الطّبي الُمعالِج لتوجيهك 

الستشارة غذائية شخصية في أسرع وقت.

قد تجد صعوبة في سماع مالحظات البيئة المحيطة بك حول خسارة الوزن أو الطعام الذي 

تتناوله وتغذيتك.

يمكن أن يكون تشجيع العائلة واألصدقاء لك للمحافظة على تناُول الطعام أمراً مزعجاً عندما 

ال تشعر بالحاجة أو القدرة على القيام بذلك.

تكلّم مع األصدقاء والعائلة عن مشاعرك تجاه ذلك.

التغذية واختيار الطعام قد يتسببان أحياناً بمشكلة وتوّتر في العالقة مع األشخاص المقّربين لك 

– ُيفضل التحّدث بصراحة مع العائلة واألصدقاء.

حاول تذكير نفسك بأن الطعام هو مصدر طاقتك وقوتك. إذا كنت تستطيع تناُول عدد من 

المالعق الصغيرة من كل وجبة أو ُتفّضل تناُول الطعام في ساعات غير اعتيادية )تناُول 

البوظة كوجبة فطور( فإن هذا أمر ُمفّضل وموصى به . حتى القليل الذي تأكله أفضل بكثير 

من عدم تناُول الطعام نهائياً.

نصائح إضافية:
تناَول كميات قليلة وبفترات متقاربة – اختر تناُول وجبات صغيرة أو خفيفة في 	 

فترات متقاربة بدل تناُول 3 وجبات رئيسية )فطور، غداء، عشاء(.

تناَول الطعام في أطباق صغيرة أو زبادي، ذلك يجعل الشعور بالتهديد أقل من الطبق 	 

الكبير ويساعد على الشعور برغبة أكبر في تناُول الطعام والقُدرة على تناوله.

تناَول الطعام عندما تشعر بالجوع أو في فترات معّينة )كل 3-2 ساعات(.	 

قّطع الطعام لقطع صغيرة – هذا يساعد ويخفف على تناُول الطعام باألخص عندما 	 

ال تشعر جيداً.

ال ُتجبر نفسك – إذا كنت ال تستطيع تناُول كل الوجبة، حاول تناُول عدد من 	 

القضمات، انتظر وحاول مرة أخرى الحقاً. كّرر المحاولة، ال تتخل عن الطعام.
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أغذية تساعدك على زيادة الوزن   
إذا لم يكن بإمكانك تناُول كمّيات كافية من الطعام للحفاظ على وزنك، سيتم إرشادك من ِقبل 

أخصائي/ة تغذية عالجي/ة معتمد/ة من أجل اختيار األغذية الغنّية بالّسعرات الحرارية وذات 

قيم غذائية إضافية وبهذا يمكنك الحفاظ على تغذية صحّية ومتوازنة.

األغذية الغنّية بالدهون )مثل: الزيت، األفوكادو، مدهون الفستق / اللوز، الطحينة، 	 

زيت الزيتون، الجوز واللوز( هي مصادر جّيدة للطاقة وأيضاً ذات قيمة غذائية 

صحّية ضرورية ويمكن إضافتها للطعام )مثل: عصيدة، بطاطا مهروسة، حساء، 

شيك / مخفوق الحليب وغيرها(.

يمكن إضافة مسحوق غني بالّسعرات الحرارية لألغذية أو تحضير مشروب / شيك 	 

منه بهدف زيادة استهالكك للطعام وتعويض النقص. يمكن استعمال مسحوق غني 

بالسعرات الحرارية بعّدة طرق: كإضافة ألغذية أخرى )حساء، جبنة، يوغورت / 

لبن رائب، عصيدة( أو كمشروب / شيك بواسطة إضافة ماء / سائل )مثل: حليب، 

عصير( أو كبوظة / بوظة ثلج ُمنعشة. المساحيق الغنّية بالسعرات الحرارية موجودة 

بأطعام متنّوعة: طعم محايد، فانيال، شوكو وغيرها. يمكن إضافة المسحوق إلى غذاء 

بحسب الطعم، القوام، الّسعرات الحرارية المطلوبة والمناسبة. 

غذاء طّبي
الغذاء الطّبي هو غذاء موجود بشكل سائل أو مسحوق ويستخدم في الحاالت التي ترتفع 

فيها احتياجات الجسم الغذائية أو عندما تكون كمية الطعام المستهلكة غير كافية و/أو هنالك 

انخفاض في الوزن. يزّود الغذاء الطّبي الجسم بمرّكبات غذائية ضرورية مثل: البروتينات، 

الدهون، النشويات، الفيتامينات، المعادن وأحياناً األلياف الغذائية.

ُوجد في أبحاث كثيرة أن الغذاء الطّبي هو أداة سريرية لتحسين التغذية في هذه الحاالت.

الغذاء الطّبي قد يكون بديالً لوجبة لم تؤكل أو كإضافة للبرنامج الغذائي اليومي.

من الممكن مالءمة الغذاء الطّبي لالحتياجات الخاصة لكل فرد من ناحية السّكر، األلياف 

الغذائية، البروتينات، الدهون، نوع الدهون وغيرها.

استشارة غذائية من ِقبل أخصائي/ة تغذية عالجي/ة معتمد/ة هدفها تقدير الحاجة إلعطاء 
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الغذاء الطّبي كبديل للوجبة أو كإضافة للطعام، وأيضاً تحديد نوع الغذاء الطّبي، تكرار 

استهالكه خالل اليوم، طريقة استهالكه خالل اليوم، تبريده أو تجميده. جميع هذه الطرق هي 

طرق جيدة لتحفيز استهالك الغذاء الطّبي بحيث يحّسن تغذية كل فرد ووضعه الغذائي.
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مشاكل في الجهاز الهضمي

زيادة الهرمونات نتيجة الورم، االلتهابات والعدوى، عمليات جراحية في الجهاز الهضمي، 

العالج ببدائل السوماتوستاتين وأغذية معّينة، جميعها قد تؤدي إلى إسهال في حاالت مختلفة 

من سرطان الغدد الصّماء العصبّية.

من المهم فهم سبب اإلسهال، ما إذا كان مؤقتاً، عابراً أو مزمناً وطويل األمد.

في حال كنت تعاني من اإلسهال، من المهم دائماً إبالغ الطاقم الطّبي الُمعالِج وتقديم شرح 

مفّصل عن تكرار اإلسهال، توقيته، شّدته، قوام ولون البراز.

تختلف األدوية أو العالجات باختالف حاالت اإلسهال وترتبط بعوامل المشكلة وأسبابها 

المختلفة.

مثالً: بعد الخضوع لعملية جراحية إلزالة جزء من البنكرياس، يكون سبب اإلسهال مختلفاً 

عن اإلسهال بعد عملية جراحية إلزالة جزء من األمعاء الدقيقة، ونتيجة لذلك يكون العالج 

مختلفاً.

بشكل عام:
إذا كان اإلسهال متكرراً، حافظ على استهالك السوائل واألمالح لتعويضها 	 

)يمكن استخدام مساحيق األمالح –  يوصى باستشارة الطاقم الطّبي الُمعالِج بهذا 

الخصوص(.

حافظ على استهالك أغذية ومشروبات غنّية بالبروتينات وفقيرة باأللياف الغذائية.	 

اشرب وتناَول وجبات صغيرة في أوقات متقاربة.	 

األسباب الممكنة لإلسهال مفّصلة بشكل موّسع الحقاً في الكتّيب.
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البراز الدهني )Steatorrhea( هو عبارة عن حالة تكون فيها كمية الدهون كبيرة بالبراز 

والتي تدل على مشكلة في هضم وامتصاص الدهون في الجهاز الهضمي.

في هذه الحالة ال يستطيع الجسم أن يمتص الدهون بشكل صحيح من الجهاز الهضمي إلى 

الجسم، لذلك يتم إفراز الدهون بالبراز ليتحّول بشكل غير سليم إلى براز دهني. هذا البراز 

يتمّيز بلون فاتح، أصفر حتى أبيض ورائحة كريهة. كون هذا البراز دهني يجعله يطفو على 

وجه الماء في المرحاض ويصعب التخلص منه عند سحب مقبض المرحاض.

البراز الدهني قد يحدث نتيجة مشاكل أخرى في عملية الهضم.

إذا تم تشخيصك بقصور في اإلفراز الخارجي للبنكرياس، ستحتاج لتقليل استهالك الطعام 

.)PERT( الدهني حتى تبدأ بتلّقي عالج بديل ألنزيمات البنكرياس

يتم هذا العالج بواسطة كبسوالت تحتوي على أنزيمات يقوم البنكرياس بإنتاجها بشكل عام 

والتي هدفها تجزئة الطعام في الجهاز الهضمي. يجب أخذ الكبسوالت قبل وخالل كل وجبة أو 

وجبة خفيفة تحتوي على دهون.

يوصى بأخذ الكبسوالت مع مشروب بارد أو بدرجة حرارة الغرفة وليس مع 	 

مشروب ساخن أو مباشرة مع طعام ساخن.

في حال وجود صعوبة في البلع، يمكن فتح الكبسولة ونثرها على طعام حمضي، 	 

مثل: يوغورت )لبن رائب( / جبنة / مهروس التفاح – يوصى باستشارة أخصائي/ة 

تغذية عالجي/ة معتمدة.

)Steatorrhea( البراز الدهني

قصور في اإلفراز الخارجي للبنكرياس
)Pancreatic Exocrine Insufficiency- PEI(

العالج البديل ألنزيمات البنكرياس 
 )Pancreatic Enzyme Replacement Therapy – PERT(
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الجرعة هي شخصية ويتم زيادتها تدريجياً - الطاقم الطّبي الُمعالِج وأخصائي/ة تغذية 	 

عالجي/ة معتمد/ة سيرشدونك بخصوص الجرعة المطلوبة لكل غذاء أو وجبة. 

غالباً تبدأ بجرعة صغيرة، مثالً: 10,000 – 20,000 وحدة لوجبة خفيفة غير 

دهنية بشكل كبير، 25,000 – 50,000 وحدة لوجبة رئيسية، ويتم زيادة الجرعة 

بشكل تدريجي وشخصي. ال توجد جرعة محددة لألنزيمات التي يجب أخذها يومياً، 

الجرعة هي شخصية وتختلف من شخص آلخر، من وجبة ألخرى، ومن يوم آلخر 

ويتم تحديدها بحسب كمية الدهون المستهلكة في الطعام أو الشراب. الطعام والشراب 

الذي يحتوي على كمية دهون عالية، يتطلب جرعة أكبر من العالج البديل ألنزيمات 

 .)PERT( البنكرياس
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كمية الدهون والبروتينات في حصص الطعام المختلفة:

 غرام بروتين
للحصة

 وحدة )تقديرية( ألنزيمات
البنكرياس البديلة

 غرام دهون
للحصة طعام – حصة

8 10,000 6 بيضة مسلوقة

8 20,000 13 عجة مقلّية من بيضة واحدة

8 10,000 5 3 مالعق جبنة %5 دسم

8 2 1 شريحة جبنة صفراء 
%9 دسم

6 10,000 7 1 شريحة جبنة صفراء 
%28 دسم

15 1 ½ علبة تونا بالماء )56 
غرام وزن صافي(

15 10,000 6 ½ علبة تونا بالزيت )56 
غرام وزن صافي(

30 10,000 4 صدر دجاج مشوي )100 
غرام(

25 25,000 9 شنيتسل مقلي متوسط الحجم

27 20,000 6
سلمون بالفرن دون إضافة 

زيت، وجبة صغيرة )100 
غرام(

0 10,000 10 ملعقة كبيرة زيت زيتون

4 10,000 9 ملعقة كبيرة طحينة

4 20,000 18 10 أنصاف حبات جوز

2 10,000 11 ملعقة كبيرة حّمص دهن

2 10,000 6 ملعقة كبيرة بوظة

1 10,000 4  صف واحد من الشوكوالطة
الداكنة
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أمثلة على وجبات – جرعة األنزيمات:    
خضار مع ملعقة كبيرة زيت زيتون – 10,000 وحدة

بيضة مسلوقة أو 3 مالعق كبيرة جبنة حتى %5 دسم أو 2 شرحة رقيقة جبنة صفراء 9% 

دسم – 10,000 وحدة

ملعقة كبيرة طحينة أو أفوكادو أو حّمص – 10,000 وحدة

المجموع: تقريباً 30,000 وحدة.

1 كأس يوغورت / لبن رائب %3 دسم - 10,000 وحدة

1 حصة فاكهة

5 أنصاف حبات جوز أو 5 حبات لوز – 10,000 وحدة

المجموع: تقريباً 20,000 وحدة

خضراوات طازجة أو مطبوخة مع زيت – 10,000 وحدة

وجبة متوسطة من اللحم قليل الدهون )دجاج دون جلد، صدر دجاج، حبش( – 10,000 

وحدة

أو شنيتسل متوسط الحجم أو وجبة سمك سلمون أو سمك أبيض مع صلصة - 25,000 – 

30,000 وحدة 

أرز أو معكرونة أو بطاطا مطبوخين مع القليل من الزيت – 10,000 وحدة

المجموع: تقريباً 30,000 – 50,000 وحدة.

مالحظة: التوصيات المذكورة أعاله بخصوص جرعة األنزيمات المالئمة لألغذية أو 
الوجبات هي فقط توصيات عامة وقد تختلف من شخص آلخر، من حالة ألخرى وكذلك 

تختلف حسب طريقة تحضير الطعام ومعّدل تناُول الطعام. هذه التوصيات هي أمثلة توضيحية 

فقط.
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يوصى باستشارة أخصائي/ة تغذية عالجي/ة معتمد/ة من أجل مالءمة جرعة أنزيمات الهضم 

بشكل شخصي حسب األعراض والبرنامج اليومي المفّضل لديك.

توصية:
ُيفّضل طلب وصفة طبّية لألنزيمات بجرعتين مختلفتين: 10,000 وحدة و 
25,000 وحدة من أجل مالءمة الجرعات لوجبة الطعام بطريقة أكثر دقة 

وأكثر راحة.

كيف تعرف أن كمية األنزيمات التي تأخذها مالئمة؟
أعراض مثل الغازات، االنتفاخات، الضغط على البطن واإلسهال 	 

الدهني، تكون تحت السيطرة وتوفر لك جودة حياة أفضل. من المهم 
التذكر بأنه حتى إذا تم التخلص من أعراض الجهاز الهضمي، قد تكون 

هناك إشارات أخرى تدل على أنك تعاني من سوء امتصاص الدهون 
والفيتامينات الذائبة بالدهون.

عندما ال تفقد الوزن وذلك في حال تناولك للطعام بشكل غير محّدد 	 
وبكمية كافية.

عندما تكون مستويات الفيتامينات الذائبة بالدهون سليمة في الدم )مثالً 	 
.)D فيتامين

إذا لم تكن هناك إشارات لوجود براز دهني ولكن كانت مستويات 	 
الفيتامينات الذائبة بالدهون )A,D,E,K( منخفضة في فحوصات الدم 

وكذلك يوجد نزول في الوزن، هذه هي إشارات بأنك بحاجة لزيادة كمية 
.)PERT( أنزيمات البنكرياس البديلة
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الجرعة القصوى الموصى بها مرتبطة بوزن الجسم وهي ال تتعدى 10,000 
وحدة لكل كغم وزن جسم )مثالً شخص وزنه 70 كغم – الجرعة القصوى 

تكون 700,000 وحدة باليوم(.

إذا كنت بالفعل تستخدم جرعة كبيرة من العالج البديل ألنزيمات البنكرياس 
)PERT( وبالطريقة المناسبة وبالرغم من ذلك ما زلت تعاني من هذه 

األعراض، أبلغ الطاقم الطّبي الُمعالِج – من الممكن أن تكون هناك حاجة لعالج 
دوائي لتحسين فعالّية ونشاط أنزيمات البنكرياس البديلة. 
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اإلسهال نتيجة سوء امتصاص الحمض الصفراوي هو إسهال حمضي، يزيد سوءاً عند تناُول 

دهون أو طعام دهني وقد يسبب أيضاً حرقة وألم عند التبّرز.

يوجد 3 أنواع لسوء امتصاص الحمض الصفراوي:

النوع األول: هذا النوع يحدث نتيجة مشكلة في الجزء األخير من األمعاء الدقيقة 	 
)اللفائفي – Ileum(، حيث تتم إعادة امتصاص أمالح المرارة من األمعاء 

وإرجاعها إلى الكبد. األسباب التي تؤدي إلى ذلك قد تكون التهابات، مرض، 

استئصال جزئي أو كامل للجزء األخير من األمعاء الدقيقة )اللفائفي االنتهائي( نتيجة 

 .)Crohn’s disease( سرطان أو مرض كرون

النوع الثاني: هذا النوع ُيسمى سوء امتصاص أولي للحمض الصفراوي وسببه 	 
مجهول.

النوع الثالث: هذا النوع يحدث نتيجة أمراض أو حاالت أخرى، مثل: استئصال 	 
المرارة، الداء البطني )مرض السيلياك(، التهاب البنكرياس المزمن، العالج 

 Small Intestinal( اإلشعاعي أو فرط النمو البكتيري في األمعاء الدقيقة

.)Bacterial Over Growth – SIBO

إذا خضعت لفحص تصويري من نوع SeHCAT الذي يشخص حاالت سوء امتصاص 

الحمض الصفراوي، يمكنك تلّقي عالج دوائي بُمنحيات الحمض الصفراوي )دواء(. مع ذلك، 

إذا كان العالج غير كاف، من المهم تلّقي استشارة غذائية لعمل تغييرات باستهالك الدهون في 

برنامجك الغذائي اليومي.

تغذية فقيرة جداً بالدهون )لمزيد من المعلومات عن أغذية غنّية الدهون، انظر 	 
صفحة 24 + 45(. إذا خسرت من وزنك أو إذا كان وزنك منخفض في السابق، 

ال يوصى بالحد من استهالك الدهون بشكل كبير وذلك ألن الدهون في تغذيتك هي 

مصدر هام للطاقة.

في حاالت سوء امتصاص حاد للحمض الصفراوي، الحد من الدهون بشكل كبير في 

سوء امتصاص الحمض الصفراوي 
)Bile Acid Malabsorption – BAM(
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برنامجك الغذائي يمكن أن يساعد على تحسين عمل الجهاز الهضمي. تغذية فقيرة 

جداً بالدهون موصى بها فقط تحت رقابة ومتابعة أخصائي/ة تغذية عالجي/ة معتمد/ة 

ألن لهذه التغذية قيود غذائية كثيرة تحتاج إلى تعليم و توفير المعرفة واألدوات من 

أجل تقدير كمية الدهون في الغذاء.

دهون من نوع MCT: يمكن تبديل الدهون بالحمية )دهون غنّية باألحماض الدهنية 	 
طويلة السلسلة( بدهون أخرى من نوع MCT )حموض دهنية متوسطة السلسلة(. 

يوصى باستشارة أخصائي/ة تغذية عالجي/ة معتمد/ة بخصوص التوصيات 

والتعليمات المرتبطة بالكمية وكيفية االستهالك األنسب واأللذ.

يجب االنتباه إلى وضع الفيتامينات الذائبة بالدهون )A,D,E,K( إذا كنت تتناول ُمنحيات 

الحمض الصفراوي )دواء(.

توصيات الطاقم الطّبي الُمعالِج ُتعطى بخصوص:

الفحوصات المطلوبة للكشف عن النقص بهذه الفيتامينات ومتابعته.	 

العالج بمكّمل غذائي للفيتامينات الذائبة بالدهون.	 

فرط النمو البكتيري في األمعاء الدقيقة 
)Small Intestinal Bacterial Over Growth – SIBO(

األمعاء الغليظة هي الجزء الذي توجد به معظم البكتيريا في الجسم. 

فرط النمو البكتيري في األمعاء الدقيقة )SIBO( هو وضع غير سليم به تنتقل البكتيريا 

الموجودة بشكل عام في األمعاء الغليظة إلى األمعاء الدقيقة حيث تنمو وتتكاثر.

تغيير كهذا قد يسبب مشاكل مختلفة في الجهاز الهضمي، مثل: الغازات، اإلسهال أو اإلمساك. 

في حال إنتاج البكتيريا في األمعاء الدقيقة لغاز الميثان فإّن األعراض تشمل اإلمساك، أما في 

حال إنتاجها للهيدروجين فإّن األعراض األساسية تكون غازات وإسهال. اإلسهال قد يكون 

حمضي أو دهني أو مائي.
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يمكن أن تخضع الختبار التنّفس لقياس نسبة غاز الميثان والهيدروجين من أجل تشخيص هذه 

الحالة.

ال يوجد حتى اآلن عالج غذائي ُمثبت لهذه الحالة، لكن الخطوات التالية ُوجدت بأنها ُمفيدة:

تناُول البكتيريا النافعة )بروبايوتيك(.	 

العالج باألعشاب الطبّية.	 

حمية فقيرة ب-FODMAP: حمية فقيرة بالنشوّيات القابلة للَتخّمر باألمعاء، مثل 	 

الالكتوز )سّكر الحليب(، الفركتوز )سّكر الفواكه(، البوليوالت )ُمحلّيات( ونشوّيات 

أخرى )باألخص الموجودة بالخضار، الفاكهة، الحبوب، ومنتجات الحليب السائلة(.

 تناُول وجبات محّددة وُمنتظمة كل 4 ساعات تقريباً.	 

زراعة البراز )"زراعة جراثيم في البراز"( من شخص سليم إلى أمعاء شخص ُمصاب 

ب-SIBO ال يمكنها المساعدة لفترة طويلة. 

 في حالة اإلصابة ب-SIBO يوصى بُمتابعة مستويات الحديد، حمض الفوليك، فيتامين 

.)D والفيتامينات الذائبة بالدهون )مثل فيتامين B12
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اإلمساك

إذا كنت تعاني من اإلمساك، قم بإبالغ الطاقم الطّبي الُمعالِج الذي يستطيع مساعدتك في عالج 

هذه الحالة عن طريق مالءمة التغذية وعالج دوائي حسب الحاجة.

التوصيات التالية قد تساعدك:

أكِثر من شرب الماء – أضف عدداً من األكواب للكمية التي تشربها عادًة )كمية 	 

السوائل مرتبطة بوزن الجسم(.

أِضف إلى برنامجك الغذائي 2 ملعقة كبيرة من بذور الكّتان المطحونة يومياً.	 

اشرب عصير البرقوق الطبيعي أو شراب التين.	 

حافظ على الحركة خالل اليوم وعلى المشي لفترة قصيرة بعد األكل.	 

 تناَول طعاماً غنّياً باأللياف الغذائية، إذا كنت تستطيع تحّمل ذلك ولم تتلق توصية 	 

للحد من هذه األغذية بعد عملّية جراحية أو عالج. تشمل هذه التغذية الخبز المصنوع 

من القمح الكامل والحبوب الكاملة )مثالً: حبوب الصباح الكاملة مع الفاكهة 

ويوغورت bio كوجبة فطور(، أرز بّني / معكرونة مصنوعة من القمح الكامل 

/ مفتول مصنوع من القمح الكامل / برغل أو حنطة سوداء / كينوا كوجبة غداء / 

عشاء وخضار وفاكهة خالل اليوم.

من المهم المحافظة على شرب كمية كافية من السوائل عند تناُول أغذية غنّية 	 

باأللياف الغذائية حتى ال يزيد اإلمساك سوءاً. 

يوغورت bio أو يوغورت يحتوي على بكتيريا نافعة قد ُيساعد. بالنسبة لُمكّمل 	 

بروبايوتيك من الُمفّضل استشارة الطاقم الطّبي الُمعالِج.

الغازات واالنتفاخ  
هذه األعراض قد تظهر في حاالت اإلسهال أو اإلمساك.

التوصيات التالية قد تساعدك:

امتنع عن تناول األغذية التي ُتسبب الغازات. يستجيب األشخاص بشكل مختلف 	 

لألغذية المختلفة ولكن تناُول كميات كبيرة من األغذية التي تحتوي على ألياف 

غذائية أو أغذية ُمعّينة )مثل: بصل، ثوم، أرضي شوكي، ملفوف، قرنبيط، بروكلي، 
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بقوليات وفاصولياء(، قد تسبب لك انتفاخ وغازات. هذه األغذية هي أغذية صحّية 

وموصى باستهالكها ولكن إذا كانت األعراض تؤثر على جودة حياتك، من المحّبذ 

استشارة أخصائي/ة تغذية عالجي/ة معتمد/ة. 

التجشؤ مرتبط بشكل عام باألكل الزائد أو القليل، األكل بسرعة، إدخال كمية كبيرة 	 

من الهواء عند تناُول المشروبات الغازية ومضغ العلكة أو نتيجة زيادة حموضة 

المعدة - لذلك امتنع عن هذه العادات.

الحازوقة 
الحازوقة هي وضع سليم ولكن عندما تكون مزمنة ومستمرة فقد تدل على مشكلة طبّية، لذلك 

يجب إبالغ الطاقم الطّبي الُمعالِج.

التوصيات التالية قد تساعدك:

اشرب ماء بارد.	 

تناَول ليمون أو اشرب القليل من الخل.	 

احبس نفسك لوقت قصير.	 

امتنع عن تناُول الطعام بسرعة.	 

امتنع عن تناُول المأكوالت الحاّرة.	 

امتنع عن تناُول طعام أو مشروب بارد جداً فوراً بعد تناُول طعام أو مشروب ساخن.	 

امتنع عن تناُول مشروبات غازية، مشروبات ساخنة أو كحول.	 

امتنع عن مضغ العلكة والتدخين اللذين يسببان بلع كمية من الهواء.	 

االنسداد المعوي
 تضّيق قُطر األمعاء قد يتسبب نتيجة ورم الغدد الصّماء العصبّية في األمعاء الدقيقة الذي ال 

يمكن استئصاله بعملّية جراحية أو ورم في األمعاء الدقيقة الذي ُيفرز هرمون السيروتونين 

الُمسّبب للتلّيف )إنتاج أنسجة ضامة( مثالً.

في حال خضعت لعمليات جراحّية إلزالة أجزاء من األمعاء الدقيقة أو الغليظة، قد يظهر 
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أحياناً تضّيق األمعاء في منطقة المفاغرة )مكان الربط الجديد بين طرفي األمعاء بعد العملية 

الجراحّية(. خطر هذه الظاهرة هو ازدياد الفرصة النسداد األمعاء بشكل كلّي أو جزئي.

في حاالت تضّيق األمعاء، يجب العمل على تقليل خطر انسداد األمعاء ولذلك يجب التوّجه 

لتلقي استشارة غذائية.

التوصيات الغذائية توّجهك الختيار نوع األغذية، طريقة التحضير، طريقة األكل، الكمّية 

وتوزيع األكل بالوجبة. كما وتساعدك على بناء نظام غذائي شخصي حتى ال تزيد من خطر 

صعوبة مرور الطعام باألمعاء أو انسداد األمعاء.

التوصيات الُمتعارف عليها في هذه الحاالت تتطرق لما يلي:

تغذية فقيرة باأللياف الغذائية أو فقيرة باأللياف الغذائية والدهون والالكتوز – 	 
تحديد أو االمتناع عن تناُول الخضار، الفاكهة، الحبوب الكاملة، البقوليات، منتجات 

الحليب السائلة وغيرها.

قوام الطعام – يتم تحديد نوع وقوام الطعام المناسب لك حسب خطر إصابتك بانسداد 	 
 .)Colonoscopy( األمعاء الذي يتم تشخيصه بواسطة تصوير وتنظير القولون

مثالً: من الممكن توصيتك لالنتقال إلى استهالك الخضار، الفاكهة، اللحوم واألسماك 

بقوام رطب، طري ومهروس.

مكّمالت غذائية – من الممكن استخدام المشروبات، مساحيق السعرات الحرارية و/	 
أو البروتينات والغذاء الطّبي بهدف تزويدك بجميع االحتياجات الغذائية المطلوبة في 

حال وجود قيود غذائية هامة تصّعب عليك الحفاظ على استهالك غذاء كاف.

تغذية عن طريق الوريد – في الحاالت التي ال يمكن إعطاء تغذية عن طريق 	 
الجهاز الهضمي أو في الحاالت التي تكون فيها التغذية عن طريق الجهاز الهضمي 

غير كافية، يبحث الطاقم الطّبي المعالج في إعطائك تغذية عن طريق الوريد  

 .)Parenteral nutrition(
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االنسداد المعوي هو حالة طبّية طارئة!   

إذا تم تشخيصك بورم في األمعاء الدقيقة الذي ال يمكن استئصاله 

بعملية جراحّية أو خضعت لعملية جراحّية إلزالة الورم في األمعاء 

وتعاني من أوجاع جديدة وقوية في البطن بمرافقة تقيؤ و/أو إمساك 

و/أو إسهال، عليك التوّجه فوراً إلى غرفة الطوارئ في المستشفى 

األقرب إليك. حتى لو شعرت أن هذه المشكلة قد تعاَلجت لوحدها، 

فال تزال مجبراً على الذهاب إلى المستشفى بشكل عاجل لتلّقي العالج 

ومنع حصول ضرر في األمعاء.

اإلحساس السريع بالشبع  
عمليات جراحّية بالمعدة واإلثنا عشر، تضّخم الكبد، أورام في البطن وزيادة السوائل في 

تجويف البطن )استسقاء / احتباس السوائل(، جميعها قد تؤدي إلى اإلحساس بالشبع حتى لو لم 

تتناول كميات كبيرة من الطعام. وقد يكون لالنتفاخ واإلمساك والغازات تأثير ُمشابه.

التوصيات التالية قد تساعدك:

أضف 2 ملعقة كبيرة من بذور الكّتان المطحونة للعصيدة، لليوغورت / للّبن الرائب 	 

أو للحساء.

حافظ على النشاط الجسدي وأكِثر من شرب السوائل لتحسين حركة الجهاز الهضمي 	 

ولعالج اإلمساك.

يوصى بتناُول وجبات صغيرة في أوقات متقاربة – اختر وجبات صغيرة ووجبات 	 

خفيفة صغيرة خالل اليوم.

ال تشرب قبل أو مع األكل – الشرب يؤدي إلى شعور سريع بالشبع، لذلك انتظر 	 

حتى االنتهاء من الوجبة وبعدها يمكنك الشرب حتى االرتواء.
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يوصى باالمتناع عن تناُول الطعام الدهني والمقلي الذي قد يؤدي إلى شعور سريع 	 

بالشبع.

قم بتأجيل تناُول الحلوى – من غير المحّبذ تناولها فوراً بعد نهاية الوجبة. انتظر 	 

قليالً بعد الوجبة، ثم تناَول الحلوى واستمتع بها.

فقدان حاسة التذّوق
فقدان حاسة التذّوق قد يحدث نتيجة للعالجات ضد السرطان مما ُيقلل أو ُيفقد الشهية بسبب 

عدم االستمتاع بالطعام.

التوصيات التالية قد تساعدك:

اختر طعاماً ذات مذاق ورائحة قوّيين.	 

تناَول الطعام عندما يكون ساخناً حيث تكون الرائحة قوية جداً.	 

أكِثر من استخدام التوابل، التوابل العشبّية والصلصات. يوصى بتجربة توابل جديدة، 	 

أغذية أو مشروبات حاّرة أو حامضة. قد تستمتع اآلن بتناُول طعام جديد ومختلف لم 

تعرفه أو تتذوقه من قبل.

أِضف أطعمة قوية إلى الطبيخ أو الغذاء ذوي النكهة المحايدة، مثالً: التوابل العشبّية 	 

كالريحان للسلطة، خردل ديجون للبطاطا المهروسة أو للخضار، توابل عشبّية 

كالكزبرة أو الليمون لألرز.

ابدأ الوجبة بأغذية تغّير الطعم في الفم وتنعش الفم، مثل: سوربيه )نوع من المثلجات 	 

- ُيفّضل أال يكون على أساس الحمضيات(، ماء، رقائق مصنوعة من الحبوب 

)Crackers(، نعنع أو مغلي البقدونس. 

تغّيرات في المذاق
تغّيرات في الفم، أدوية أو عالجات مختلفة قد ُتسبب تغّيرات في مذاق الطعام، األمر الذي قد 

يكون غير مريح، غير سار، ُمحبطاً ومفاجئاً – أحياناً تكتشف اإلحساس بالطعم الحلو وتّتجه 

إلى تناُول األطعمة ذات المذاق الحلو أو على العكس تفقد هذا اإلحساس كلياً. 
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التوصيات التالية قد تساعدك:

انتظر حتى َيبرد الطعام. بشكل عام الطعم والرائحة هما األقوى عندما يكون الطعام 	 

ساخناً ويخرج فوراً من الفرن أو من الطنجرة.

إذا أحسست بأن طعم اللحوم يختلف، حاول أن تأكل بدالً منها اللحوم الباردة 	 

)يمكن أن تكون مناسبة أكثر ومذاقها أفضل( أو بدالً عنها تناَول أغذية أخرى غنّية 

بالبروتين )مثل: السمك، البيض، الحليب ومنتجاته(. 

إذا شعرت بطعم ُمر، امتنع عن تناُول األغذية والمشروبات التي تحتوي على 	 

سكرين )ُمحلّي صناعي(.

إذا شعرت بطعم معدني قوي، تمضمض بالمياه مع القليل من عصير الليمون قبل 	 

تناُول الطعام. استخدام المالعق واألشواك والسكاكين البالستيكية قد يساعدك.

جّرب أطعمة جديدة – جّرب أغذية جديدة لم تجربها سابقاً أو جربتها ولم تحبها 	 

سابقاً، قد تجد أن للطعام مذاق مختلف ومستساغ اآلن.

الشعور بالغثيان
تحّدث مع الطاقم الطّبي الُمعالِج بخصوص العالج الدوائي ضد الغثيان.

التوصيات التالية قد تساعدك:

أِضف زنجبيل بطرق مختلفة – طازج أو منقوع أو مخلل أو على شكل سكاكر أو 	 

حتى حبوب الزنجبيل.

اشرب شاي بالنعنع أو تناَول سكاكر النعنع.	 

تناَول وجبات خفيفة ووجبات صغيرة خالل اليوم بدل تناُول ثالث وجبات رئيسية 	 

وكبيرة. 

امتنع عن تناُول المقالي بأنواعها، األكل الغني بالدهون وذي الرائحة القوية )يمكنك 	 

أن تجّرب: رائحة اللحوم الباردة تختلف عن رائحة اللحوم الساخنة / المطبوخة(.

امتنع عن تناُول أو تحضير الطعام عندما تشعر بالغثيان.	 

تناَول الطعام بُصحبة الناس ألنك تنسى الشعور بالغثيان عندما تأكل مع اآلخرين.	 

اشرب رشفات صغيرة من السوائل خالل اليوم.	 
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امتنع عن تنظيف أسنانك فوراً بعد الوجبة / األكل.	 

حاول أن تضع ِسوار ِمعَصم مضاد للغثيان أو جّرب عالجات بديلة مثل الوخز 	 

باإلبر أو التنويم المغناطيسي )قم باستشارة الطاقم الطّبي الُمعالِج بخصوص هذه 

الخيارات(.

أوجاع الفم والحلق 
إذا كنت تعاني من هذه المشكلة فيمكنك تجربة ما يلي:

نّظف أسنانك بلطف بفرشاة أسنان طرّية – كل صباح وقبل النوم وبعد كل وجبة. 	 

إذا كان فرك األسنان وتنظيفها ُيسبب لك ألماً، فحاول المضمضة بصودا الَخبز )أِذب 

ملعقة من صودا الَخبز في كأس كبيرة من المياه الساخنة( أو بغسول الفم. امتنع عن 

استخدام غسول الفم الذي يحتوي على الكحول.

حافظ على شفاه رطبة بواسطة استخدام ُمرّطب الشفاه.	 

تناَول األكل المطبوخ، الحساء، اللبن الرائب واألغذية الطرّية.	 

استعن بتناُول مكعبات الثلج، البوظة ، الُمثلّجات واللبن الرائب المثلّج.	 

امتنع عن تناُول الفاكهة الحامضة، مثل: البرتقال، الجريبفروت والليمون.	 

امتنع عن شرب الكحول، تدخين التبغ، تناُول األغذية الُمبّهرة والمالِحة، الثوم، 	 

البصل والخل.

التعب واإلرهاق 
اإلرهاق الشديد يمّيز مراحل مختلفة لدى الكثير من المرضى الذين يعانون من أورام الغدد 

الصّماء العصبّية.

هذا اإلرهاق ينبع من المرض نفسه أو من العالج. إذا كان ينبع من سبب واضح ومعروف 

قابل للعالج، مثل نقص بالحديد، يجب عالجه بأسرع وقت ممكن.

النوم جيداً، األكل الذي يمنع تغّيرات في مستويات السّكر خالل اليوم، النشاط الجسدي 

والخروج إلى األماكن المفتوحة – حتى لو لم تشعر في البداية برغبة أو قوة للقيام بذلك، 

جميعها أمور قد تساعدك.

يمكن االستعانة بتطبيقات مختلفة قد تساعدك على مواجهة التعب واإلرهاق نتيجة السرطان. 
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الطبخ: عندما تكون بحالة جيدة، حاِول أن تطبخ الطعام وأن ُتجّمده كوجبات ُمنّظمة.
 عندما ال تكون لديك رغبة أو قوة لتحضير الطعام، يمكنك إخراج الطعام الذي قمت بتحضيره  

سابقاً من البّراد )الفريزر( وتسخينه أو يمكنك أن توافق على مقترحات العائلة واألصدقاء من 

أجل تحضير طعامك. بشكل عام َيفرح الناس بمساعدتك. الطبخ هو طريقة بسيطة من أجل 

إحداث تغيير كبير.
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متالزمة كارسينوئيد يمكن أن تحصل عندما ُيفرز سرطان الغدد الصّماء العصبّية الوظيفي في 

الجهاز الهضمي كمّيات من هرمون السيروتونين ومرّكبات كيميائية أخرى إلى مجرى الدم. 

السيروتونين هو هرمون مكّون من حمض أميني ُيسمى التريبتوفان. لدى عامة الناس، معظم 

التريبتوفان يتحّول إلى فيتامين B3 )نياسين( وليس لسيروتونين.

بمتالزمة كارسينوئيد، 99% من التريبتوفان يتحّول إلى سيروتونين. لذلك إذا كنت تعاني من 

متالزمة كارسينوئيد، قد تكون مستويات فيتامين B3 )نياسين( متدنية جداً. في أغلب الحاالت 

ال يمكن فحص مستوى فيتامين B3 )نياسين( بالدم، لكن حسب األبحاث ُوجد أن مستوى 

هذا الفيتامين منخفض لدى الكثير من المرضى الذين يعانون من متالزمة كارسينوئيد عند 

التشخيص.

نقص حاد يمكن أن يتسبب بمرض النقص الُمسّمى "بالغرا" الذي بدوره ُيسبب مشاكل في 

الذاكرة، الخرف، التهابات في الجلد )Dermatitis( وإسهال مائي، لذلك يجب إبالغ الطاقم 

الطّبي الُمعالِج حتى يتم إعطاء عالج بفيتامين B3 لتعويض النقص.

المحّفزات
يمكن أن ُتالحظ أن أغذية أو مشروبات معّينة ُتسبب تنشيط وتحفيز أعراض المتالزمة 

السرطاوية - إسهال، توّهج حراري وإحمرار الوجه والجسم.

األغذية والمشروبات الغنّية باألمينات قد ُتسبب ظهور أو تفاقم األعراض المرتبطة بمتالزمة 

كارسينوئيد وباألخص التوّهج الحراري وإحمرار الوجه والجسم.

المتالزمة السرطاوية / متالزمة كارسينوئيد
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أغذية غنّية باألمينات  

اللحم البقري، الدجاج واألسماك: باألخص األجزاء الُمدّخنة مثل اللحوم الُمقّددة 
)سالمي(، النقانق.

تونا طازجة أو معلّبة.

األسماك الُمعلّبة الُمدّخنة أو الُمملّحة، مثل: السردين، األنشوفي ، السمك األسقمري 

البحري، السلمون، السمك الُمملّح.

مدهون األسماك وصلصة السمك.

منتجات الحليب: األجبان الصلبة والُمعّتقة، مثل: أجبان زرقاء )جبنة روكفورد، جبنة 
غورغونزوال(، بارميزان، جبنة بري، جبنة الكاممبير، جبنة إمنتال، جودا، تشيدر.

الفاكهة: البرتقال، الموز، الكلمنتينا، األناناس، العنب، الفراولة.

الخضار: الباذنجان، السبانخ، مخلل الملفوف، البندورة.

البقوليات والمكّسرات: الفول، الفستق، اللوز، الجوز البرازيلي، الكاجو، الكستناء، 
البندق، مكاداميا، جوز البقان )بيكان(، الفستق الحلبي والجوز. 

.Tempeh ، الصويا: منتجات الصويا المخّمرة، مثل: ميسو

المشروبات: الشاي األخضر، القهوة، الكاكاو )الشوكوالطة(.
عصائر الفاكهة الطازجة وشيك الفواكه )حسب القائمة أعاله(.

المشروبات الكحولية، مثل: الشمبانيا، النبيذ )بالذات المخّمر في البراميل(، البيرة.
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يختلف تأثير األغذية باختالف األشخاص، ولذلك فإّن الطريقة األفضل لمعرفة المشكلة هي 

تسجيل يومي لألعراض وللطعام الذي تتناوله لمدة أسبوع – أسبوعين واستشارة أخصائي/ة 

تغذية عالجي/ة معتمد/ة بهذا الخصوص.

من المهم تسجيل متى وماذا أكلت وشربت وتسجيل األعراض ووقت حدوثها. حسب 

التسجيل، استثِن من برنامجك الغذائي اليومي األغذية الغنّية باألمينات )انظر القائمة أعاله( 

والتي الحظَت أنها كانت سبباً في ظهور أعراض متالزمة كارسينوئيد. 

إذا شعرت بأن األغذية الغنّية باأللياف الغذائية أو الغنّية بالدهون ُتسبب لك 

اإلسهال،  فهذه ليست متالزمة كارسينوئيد! قم باستشارة أخصائي/ة تغذية 

عالجي/ة معتمد/ة بهذا الخصوص من أجل حل المشكلة. 

معالجة النواقص الغذائية   
تناَول بشكل ثابت كمية كافية من األغذية التي تحتوي على البروتين وتزّود الجسم 	 

بالتريبتوفان: بيض، حليب، لبن رائب وأجبان طرّية، أجزاء دجاج وحبش قليلة 

الدسم، أسماك، بقوليات، توفو، جوز وبذور.

 	 B3 قم باستشارة الطاقم الطّبي الُمعالِج بخصوص الحاجة إلى تناُول ُمكّمل فيتامين

)نياسين(- استشر الطاقم الطّبي وأخصائي/ة تغذية عالجي/ة معتمد/ة بخصوص نوع 

الُمكّمل والجرعة المطلوبة.

توصي ُمنظمة الصّحة العالمية – WHO بأخذ 300 ملغم نيكوتيناميد في اليوم، 	 

ُمقّسم على جرعات خالل اليوم حتى نتجنب اإلحمرار والتوهج الحراري الناجم عن 

.B3 أخذ جرعة كهذه من فيتامين

إذا كنت في خطر اإلصابة بنقص فيتامينات أخرى من مجموعة B، يوصى 	 

باستشارة الطاقم الطّبي الُمعالِج بخصوص أخذ ُمكّمل من نوع B المرّكب 

.)Vitamin B Complex(

!
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أورام الغدد الصّماء العصبّية غير الوظيفية 
في البنكرياس

هنالك حاجة لتلّقي استشارة غذائية شخصية لمالءمة تغذيتك حسب مكان الورم في البنكرياس، 

عملّية استئصال الورم وعالجات أخرى تتلقاها، وذلك من أجل إكمال رحلتك العالجية 

وشفائك.

قم باستشارة أخصائي/ة تغذية عالجي/ة معتمد/ة بخصوص العالج البديل ألنزيمات 	 

البنكرياس )PERT(. يحتاج جزء من المرضى المصابين بأورام البنكرياس إلى 

ُمكّمل أنزيمات من أجل تجزئة وهضم الطعام، حسب مكان الورم أو العالج.

إذا تلّقيت توصية ووصفة طبّية لهذه األنزيمات، فإن هذه األنزيمات ستساعدك على 	 

تجزئة مرّكبات الغذاء )مثل: الدهون، البروتينات والنشوّيات(. كما أنها ستساعدك 

في المحافظة على وزن ثابت وعلى مستويات سليمة من الفيتامينات الذائبة بالدهون.

في حال تطور مرض السّكري لديك، عليك تلّقي استشارة غذائية بخصوص التغذية 	 

المالئمة لك من أجل المحافظة والسيطرة على مستويات السّكر في الدم.

المرضى الذين يأخذون عالج دوائي بايفيروليموس )افينيتور(:
امتنعوا عن تناُول الجريبفروت، الخشخاش وفاكهة النجمة )كرامبوال( وامتنعوا 

أيضاً عن شرب عصائرهم.

 St. John’s( يجب االمتناع عن استخدام ُمكّمل ُعشبي من نوع سانت جون

Wort( )نبات العرن المثقوب(.

!
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أورام الغدد الصّماء العصبّية الوظيفية في 
البنكرياس واإلثنا عشر

ُيفِرز الورم الجزيرّي / اإلنسوليني الوظيفي هرمون األنسولين إلى مجرى الدم ويؤدي هذا 

الهرمون إلى تخفيض مستوى الجلوكوز )السّكر( في الدم وأحياناً إلى انخفاض سريع وحاد.

ال يمكن للتغذية أن ُتبطل عمل الورم الجزيري اإلنسوليني، لكن هدفها مساعدتك من 

أجل السيطرة بشكل أفضل على مستويات السّكر في الدم خالل اليوم، منع هبوط السّكر 

)Hypoglycemia( والتعامل مع هذه الحالة حتى عند حدوثها.

عند التشخيص:

توّجه إلى الطاقم الطّبي الُمعالج لتلّقي إرشادات حول قياس ومراقبة مستويات السّكر 	 

لديك.

توّجه في أسرع وقت ممكن إلى أخصائي/ة تغذية عالجي/ة معتمد/ة.	 

 طريقة المؤشر الجاليسيمي )GI( هي طريقة لتصنيف األغذية التي تحتوي على نشوّيات 

)الخبز، الحبوب، المخبوزات، الفاكهة، الحلويات، المشروبات، المدهونات(. هذا المؤشر 

يقيس سرعة ومعّدل ارتفاع مستويات السّكر )الجلوكوز( في الدم بعد تناُول أغذية مختلفة 

تحتوي على النشوّيات.

 تناَول طعام ذي مؤشر جاليسيمي )GI( منخفض حتى متوسط يومياً، هذا يعني 	 

نشوّيات يتم إطالقها ببطء، بهدف الحفاظ على مستويات سّكر ثابتة لديك لفترة طويلة 

ولمنع مستويات سّكر عالية أو منخفضة.

تناُول طعام ذي مؤشر جاليسيمي منخفض حتى متوسط )انظر األمثلة الحقاً( هو 

طريقة جيدة للحفاظ على مستويات السّكر متوازنة وثابتة لفترة طويلة وهذا يساعد 

في التغلّب على التعب الذي هو أحد اآلثار الجانبية لسرطان الغدد الصّماء العصبّية.

ورم جزيري / إنسوليني )البنكرياس(

العالج الغذائي لموازنة مستويات السّكر
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مستويات جلوكوز أقل من 70 ملغم / ديسيلتر )مع أو دون أعراض( وأنت بوعيك 	 

وتستطيع البلع، عليك استهالك 15 – 20 غرام نشوّيات سريعة )سّكر( فوراً حتى 

ترفع مستويات السّكر المنخفضة. يمكن الوصول إلى هذه الكمّية )ما يقارب 15 – 

20 غرام سّكر( من:

3 – 4 مالعق صغيرة مليئة من السّكر الذائب بالماء.

كأس )200 ملل( من العصير أو مشروب يحتوي على سّكر.

4 – 7 أقراص سّكر.

انتظر 15 – 20 دقيقة حتى يرتفع مستوى السّكر وافحص مجدداً. إذا بقيت مستويات السّكر 

أقل من 70 ملغم / ديسيلتر، استهلك مرة أخرى ما يقارب 20 غرام من النشوّيات السريعة 

)حسب األمثلة السابقة(.

في حال ارتفاع مستوى السّكر ألكثر من 70 ملغم / ديسيلتر بعد استهالك هذه النشوّيات، 

تستطيع االسترخاء وتناُول وجبة من النشوّيات ذات مؤشر جاليسيمي منخفض حتى متوسط 

من أجل الحفاظ على مستويات سّكر ثابتة لفترة أطول، مثل: شريحة خبز مصنوع من القمح 

الكامل، حبوب الصباح الكاملة، رقائق مصنوعة من الحبوب الكاملة )Crackers(، لوح 

رقائق مصنوعة من الحبوب الكاملة، أرز، كينوا، بقوليات والحنطة السوداء.

يوصى بدمج البروتين )كالجبنة وغيرها( أو الدهون )كالطحينة، األفوكادو وغيرها( مع هذه 

النشوّيات.

من أجل الحفاظ على مستويات سّكر متوازنة خالل الليل ولمنع القلق من مستويات 	 

سّكر منخفضة خالل النوم، يوصى بتناُول وجبة خفيفة قبل النوم. يجب اختيار وجبة 

تحتوي على نشوّيات ذات مؤشر جاليسيمي منخفض حتى متوسط، مثل: عصيدة 

دقيق الشوفان مع حليب أو خبز شوفان مع مدهون دهني.

إذا كنت تعاني من حاالت متكررة من هبوط مستويات السّكر 	 

)Hypoglycemia(، عليك استشارة الطاقم الطّبي الُمعالِج وأخصائي/ة تغذية 

عالجي/ة معتمد/ة في أسرع وقت ممكن.

تناُول طعام ذي مؤشر جاليسيمي مرتفع )انظر األمثلة الحقاً( هو الطريقة األساسية 	 

لرفع مستوى السّكر في الدم في حال انخفض لمستوى متدٍن جداً. قد يؤدي استهالك 
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هذه األغذية بشكل كبير في أوقات ُمتقاربة إلى زيادة الوزن، تحّدث مع أخصائي/ة 

تغذية عالجي/ة معتمد/ة عن ذلك.

اسأل أخصائي/ة تغذية عالجي/ة معتمد/ة بخصوص حاجتك لعالج بديل ألنزيمات 	 

البنكرياس )PERT(، يحتاج معظم مرضى الورم الجزيري / اإلنسوليني إلى 

مساعدة من أجل تجزئة وهضم الطعام حسب مكان الورم والعالج الذي يتلقونه.

قائمة األغذية ذات المؤشر الجاليسيمي المنخفض – المتوسط 

الخضراوات.	 
الفاكهة )مثل: تفاح، كرز، فراولة(.	 
الخبز -  باألخص األنواع المصنوعة من الحبوب الكاملة، مثل: 	 

الشوفان، الشعير، القمح الكامل أو خبز العجين الُمخّمر.
رقائق مصنوعة من الحبوب الكاملة )Crackers(، رقائق 	 

األرز المصنوعة من األرز البّني.
عصيدة أو حبوب الصباح المصنوعة من الحبوب الكاملة )مثل: 	 

All- اولبران ،Bran Flakes دقيق الشوفان، برانفلكس
.) Fiber One فايبر وان ،Bran

الحبوب الكاملة، مثل: أرز بسمتي الكامل، أرز بّني، الحنطة 	 
السوداء، كينوا.

بطاطا حلوة مع القشرة.	 
البقوليات: عدس، فاصولياء، حبوب الحّمص، ترمس وغيرها.	 
الجوز بأنواعه، فستق.	 

تناُول طعام ذي مؤشر جاليسيمي منخفض حتى متوسط هو طريقة 
ممتازة للحفاظ على مستويات السّكر والطاقة متوازنة وثابتة ولمنع 

التعب الذي هو األثر الجانبي األساسي في حاالت سرطان الغدد الصّماء 
العصبّية.
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النشاط الجسدي والرياضة 
كن نشطاً وال تتخَل عن ممارسة الرياضة ألنها ضرورية للحفاظ على الوزن والحفاظ 

على كتلة وقوة عضالتك. راقب مستويات السّكر لديك خالل ممارسة الرياضة واهتم دائماً 

بأن تكون بمتناول يدك أغذية أو مشروبات تحتوي على نشوّيات سريعة في حال حدوث 

هيبوغليكميا )هبوط مستوى السّكر في الدم(.

قائمة األغذية ذات المؤشر الجاليسيمي المرتفع

أقراص الدكستروز أو السّكر.	 
أقراص الحلوى المخصصة لمرضى السّكري.	 
ة )ليست دايت(.	  المشروبات الُمحالَّ

يؤدي استهالك طعام ذي مؤشر جاليسيمي مرتفع بشكل دائم من أجل 
منع مستويات سّكر منخفضة في الدم إلى زيادة الوزن.

من أجل موازنة مستويات السّكر والوزن، من الُمفّضل استشارة الطاقم 
الطّبي الُمعالِج والتوّجه إلى استشارة غذائية شخصية.

في حاالت الهيبوغليكميا الحاّدة )هبوط حاد جداً في مستويات السّكر( 
والتي ال يمكنك عالجها وتصحيحها بنفسك، اهتم بحمل ُحقن جلوكاجون 
الستخدامها من ِقبل الُمعالِجين أو أفراد عائلتك. تحّدث مع الطاقم الطّبي 

الُمعالِج عن ذلك. 
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ورم جاستريني / جاسترينوما )البنكرياس واإلثنا عشر(

 G الورم الجاستريني هو ورم ُيفِرز هرمون الجاسترين. هذا الهرمون ُيفَرز من خاليا

.)HCl( الموجودة في المعدة، اإلثنا عشر والبنكرياس وهو ُيحّفز إفراز حمض المعدة

 هذا قد ُيسبب ُعسر الهضم، إسهال، غثيان، نزول بالوزن وقد تشعر أيضاً بصعوبة في البلع 

)Dysphagia(. قد ُتسبب مستويات عالية من الجاسترين تهّيجاً زائداً في المعدة واإلثنا 

عشر،  قرحًة و/أو نزيفاً، الذي بدوره يؤدي إلى فقر الدم )أنيميا( بسبب نقص الحديد.

في حال تم تشخيصك بالورم الجاستريني، سيتم عالجك بأدوية للحد من إفراز حمض المعدة 

وأيضاً بحبوب حديد أو ُحقنة حديد وريدية )لمنع فقر الدم أو عالجه(، بتوصية من الطاقم 

الطّبي الُمعالِج.

ال يمكن التأثير على عمل الورم، لكن يمكن االمتناع عن تناُول الوجبات الكبيرة واألغذية 

التي قد تزيد من حّدة األعراض والتي تشمل الحرقة في المعدة أو ُعسر الهضم. هذه األغذية 

تشمل:

أغذية غنّية باأللياف الغذائية.	 

أغذية غنّية بالدهون.	 

توابل حاّرة.	 

مخلاّلت وخل.	 

الحمضّيات وعصائرها.	 

في حال كنت تعاني من صعوبة في البلع، فإن تناُول غذاء طري أو مطحون يمكن أن يكون 

أسهل لألكل وأكثر ُمالءمة. يوصى باستشارة أخصائي/ة تغذية عالجي/ة معتمد/ة وأيضاً 

أخصائي/ة سمع وُنطق بخصوص قوام الطعام والشراب المناسب.

قم باستشارة أخصائي/ة تغذية عالجي/ة معتمد/ة بخصوص الحاجة لعالج بديل ألنزيمات 

البنكرياس )PERT( والتي هدفها المساعدة على تجزئة وهضم الطعام.
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جلوكاجونوما )البنكرياس(

فيبوما )البنكرياس وأعضاء أخرى(

بما أن الورم من نوع جلوكاجونوما ُيفِرز كميات كبيرة من هرمون الجلوكاجون الذي يرفع 

مستويات السّكر في الدم، فإن ذلك قد يؤدي الضطرابات مختلفة بمستوى السّكر في الدم بما 

فيها مرض السّكري.

تتلقى عالجاً غذائياً يشمل إرشادات للتقليل من كمية النشوّيات في برنامجك الغذائي 	 

اليومي ولتغيير نوعها، وأيضاً عالج دوائي بهدف تنظيم مستويات السّكر.

جلوكاجونوما يمكن أن ُتسبب إسهال، ألم في تجويف الفم ونزول بالوزن.	 

قم باستشارة الطاقم الطّبي الُمعالِج وأخصائي/ة تغذية عالجي/ة معتمد/ة إذا كنت 	 

بحاجة لعالج بديل ألنزيمات البنكرياس )PERT( والتي هدفها مساعدتك على 

تجزئة وهضم الطعام.

VIP  )ببتيد معوي فّعال وعائياً( هو هرمون يتم إنتاجه من ِقبل أورام الفيبوما والذي ُيسبب 

إسهاالً متكرراً ومائياً جداً. قد يؤدي هذا اإلسهال إلى مستويات متدّنية من البوتاسيوم، 

المغنيسيوم، الصوديوم، الفوسفور والبيكربونات في الدم والتي بدورها تؤدي ألعراض شديدة 

تشمل: أوجاع في العضالت، َضعف وهزالن، تشّنج العضالت، تخّدر وجفاف.

في حال تم تشخيصك بالفيبوما وتواجدَت بخطر للجفاف أو تعاني من الجفاف، 	 

وأيضاً مستويات البوتاسيوم في الدم منخفضة، توّجه فوراً وبشكل طارئ لتلّقي 

العالج في المستشفى.

في حال تواجدَت في البيت، التوصيات التالية قد تساعدك:

 حافظ على تناُول أغذية ومشروبات غنّية بالبوتاسيوم، مثل: الموز، البرتقال، 	 

البندورة، البرقوق، التمر، التين، الزبيب، المشمش الُمجفف، األفوكادو، البطاطا / 

مهروس البطاطا، البقوليات.

 حافظ يومياً على شرب على األقل 12-10 كأس ماء ومشروبات غير كحولية من 	 

دون كافيين، مثل الصودا ومنقوع األعشاب. 
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اإلسهال نتيجة الفيبوما قد يكون شديداً.
أكياس أمالح أو ُمكّمالت ُمعالِجة الجفاف باإلضافة إلى تناُول أغذية 
/ مشروبات غنّية بالبوتاسيوم قد تساعدك في الحفاظ على مستويات 

بوتاسيوم ثابتة، لكن من الممكن أن تحتاج أيضاً إلى أخذ أقراص 
بوتاسيوم. 

 قد تحتاج للذهاب إلى المستشفى لتلّقي عالج للجفاف ولتصحيح مستويات 
البوتاسيوم.

 كما وأن هنالك خطر صّحي عندما ترتفع مستويات البوتاسيوم بشكل 
سريع أو ترتفع لمستوى عاٍل جداً، لذلك من المهم التحّدث مع الطاقم 

الطّبي الُمعالِج عن كيفية التصرف بشكل صحيح وآمن في هذه الحاالت.

الفيبوما قد ُتسبب النزول في الوزن وأيضاً نواقص غذائية، لذلك توجد أهمية لتلّقي 	 

عالج من قبل أخصائي/ة تغذية عالجي/ة معتمد/ة ومتابعة غذائية.

عالج بديل ألنزيمات البنكرياس )PERT( – يحتاج جزء من مرضى الفيبوما إلى 	 

مساعدة في تجزئة وهضم الطعام حسب مكان الورم والعالجات التي يتلقونها، تحّدث 

مع أخصائي/ة تغذية عالجي/ة معتمد/ة بخصوص الحاجة لهذه األنزيمات وكيفية 

االستعمال.
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ورم سوماتوستاتيني ُينتج هرمون السوماتوستاتين. هذا الهرمون ُمهمته تنظيم هرمونات 

أخرى متعلقة بتنظيم مستويات السّكر في الدم وهضم الطعام. نتيجًة لذلك، قد ُيسبب هذا الورم 

مشاكل مختلفة منها النزول بالوزن واإلسهال.

إذا الحظت أن لون البراز أبيض – أصفر، يطفو على وجه الماء في المرحاض و/أو يصعب 

التخلص منه عند سحب مقبض المرحاض، انظر بتمّعن إلى الجزء الذي يتحّدث عن البراز 

الدهني )Steatorrhea( )صفحة 43(. في هذه الحاالت هناك حاجة لمساعدتك على تجزئة 

وهضم الطعام. إضافة عالج بديل ألنزيمات البنكرياس تساعدك على هضم الطعام وتجزئة 

مرّكبات التغذية المختلفة )الدهون، البروتينات والنشوّيات( في الجهاز الهضمي. قم باستشارة 

أخصائي/ة تغذية عالجي/ة معتمد/ة بخصوص العالج بهذه األنزيمات.

ورم سوماتوستاتيني )البنكرياس أو اإلثنا عشر(
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كلمة أخيرة عن الطعام   

في البداية ذكرنا أنه ال توجد تغذية أو حمية واحدة مالئمة لجميع 

الُمتعالِجين من أورام الغدد الصّماء العصبّية. حتى إذا كنت تحتاج 

لعمل تغييرات أو ُمالَءمات في تغذيتك اليومّية، تذّكر أن الطعام 

هو أكثر من "مجّرد وقود للجسم".

تناُول الطعام هو حدث اجتماعي وعائلي. تنّوع روائح الطعام، 

قوامه وطعمه ُيشعرنا بالمتعة.

أحياناً تواِجه تغييراً في عالقتك مع الطعام أو يكون تناُول الطعام 

هو الشيء األخير الذي تريد القيام به، لكن تذّكر دائماً أنك 

تسيطر على الوضع.

بإمكانك إيجاد طرق بواسطتها تساعدك التغذية في السيطرة على 

المرض واألعراض وتحسينها. ابحث عن طرق بواسطتها تأخذ 

من غذائك وتغذيتك َدفعة حقيقية لثقتك بنفسك ولجودة حياتك.

73



74

حتى اآلن، لم يتم فحص أي من األساطير التالي ذكرها سريرياً / إكلينيكياً في حاالت سرطان 

الغدد الصّماء العصبّية.

تكثر األساطير الموجودة منذ عشرات ومئات السنين، لكن دون أي أساس علمي:

السّكر يغذي سرطان الغدد الصّماء العصبّية ولذلك يجب االمتناع كلياً عن تناُول 	 

السّكر والنشوّيات البسيطة.

توجد حاجة لحمية كيتونية )الكيتو( في حاالت سرطان الغدد الصّماء العصبّية.	 

كلما كانت كمية الفيتامينات والمعادن عالية أكثر، يكون أفضل.	 

أنزيمات الهضم من مصدر نباتي مفيدة بقدر األنزيمات التي يعطيها لك الطبيب 	 

بوصفة طبّية.

البروتين يغّذي السرطان.	 

 	.)Super food( "أنا ملزم بتناول أغذية "خارقة

يجب علي أن أجرب الصوم المتقّطع في حاالت سرطان الغدد الصّماء العصبّية.	 

يجب علي أن أمتنع كلياً عن تناُول اللحوم الحمراء.	 

يجب علي أن أمتنع عن تناُول الحليب ومنتجاته.	 

يجب علي أن أتناول غذاء عضوي.	 

يجب علي أن أمتنع عن الجلوتين.	 

يجب علي أن أنتقل إلى حمية نباتّية أو نباتّية بشكل مطلق.	 

يجب علي أن أنتقل إلى حمية العصائر.	 

يجب علي أن أقوم بتنظيف الكبد من الّسموم.	 

 يجب علي أن أمتنع عن جميع األغذية التي تحتوي على كمّيات كبيرة من األمينات.	 

يجب علي أن أتناول أغذية فقيرة باأللياف الغذائية مدى الحياة بعد الخضوع لعملّية 	 

جراحّية باألمعاء.

أساطير شائعة عن التغذية   
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كلمة شكر

MENETS تشكر الجهات الراعية على دعمهم السخي في هذه الطبعة 

اإلسرائيلية ُمتعددة الثقافات )2022(.


