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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).

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

4

5

Michael Rosenberg
Founder MENETS – Middle East
Neuroendocrine Tumor Society,
Israel
MichaelR@MENETS.org

, עריכה, תרגום- גרסה בעברית
. טיוטה ראשונית,סקירה
, עריכה, תרגום- גרסה בערבית
. טיוטה ראשונית,סקירה

Hebrew Version – Original
draft, review, editing.
Arabic Version - Translation,
editing, review, initial draft.

Sandra Saleh
B.Sc.Nutr, R.D
Shaare Zedek Medical Center,
Intensive care units dietitian
sandra.saleh55@gmail.com

Limor Ben Haim
B.Sc.Nutr, R.D
Tel Aviv Sourasky Medical Center,
Israel Cancer association,  
, תרגום מקורי-  גרסה בעבריתATID- The Israeli Dietetic
, טיוטה ראשונית, סקירה, עריכהAssociation
. פיקוחLbenhaim1@gmail.com

Hebrew Version – Original
translation, editing, review,
initial draft, supervision.

 ניהול, פיקוח- כל הגרסאות
, הפקה, רכישת מימון,פרויקט
. הוצאה לאור,עריכה לאחר הפקה

All Versions – Supervision,
project management, funding
acquisition, production, post
production edits, publishing.

 דיאטנית- סנדרה סאלח
,המרכז הרפואי שערי צדק
דיאטנית של יחידות טיפול נמרץ
sandra.saleh55@gmail.com

 דיאטנית- לימור בן חיים
המרכז הרפואי ת"א ע"ש
סוראסקי
האגודה למלחמה בסרטן
 עמותת הדיאטנים- עמותת עתיד
בישראל
Lbenhaim1@gmail.com

 מייסד- מיכאל רוזנברג
MENETS
העמותה לגידולים
,נאורואנדוקרינים במזרח התיכון
ישראל
MichaelR@MENETS.org

6

Mariana Perelmuter
B.Sc.Nutr, R.D
Tel Aviv Sourasky Medical Center,
Oncology Dietitian, perlm.nutr@
gmail.com

Graphic Design

Avivit Shay-Panker
Graphic designer
. עיצוב גרפיAvivitpanker90@gmail.com
https://bit.ly/3n9f6me

, טיוטה מקורית- גרסה בעברית
. עריכה,סקירה
, עריכה, תרגום- גרסה ברוסית
. טיוטה מקורית,סקירה
Arabic Version - Volunteering, Raghda Barakat
consulting, review, editing,
B.Sc.Nutr., RD, MPH
initial draft.
The Nutrition Division - I-MOH
A member of the IDA-ATID
, ייעוץ, התנדבות-  גרסה בערביתRaghda.barakat@MOH.GOV.IL
. טיוטה מקורית, עריכה,סקירה

Hebrew Version – Original
draft, review, editing.
Russian Version - Translation,
editing, review, initial draft.

שי-אביבית פנקר
מעצבת גרפית
Avivitpanker90@gmail.com
https://bit.ly/3n9f6meה

 דיאטנית- רגדה ברקאט
מפקחת
 משרד- המחלקה לתזונה
הבריאות
 חבר בעמותת- עמותת עתיד
הדיאטנים
Raghda.barakat@MOH.GOV.IL

 דיאטנית-מריאנה פרלמוטר
המרכז הרפואי ת"א ע"ש
סוראסקי
דיאטנית של המערך האונקולוגי
perlm.nutr@gmail.com

מבוא
רבים תוהים בינם לבין עצמם ,מהי התזונה המתאימה ביותר.
פרק זה בא לתת מענה ומבוסס על השאלות הנשאלות ביותר בנושא
תזונה.
אנו מקווים שהתשובות המובאות כאן תוכלנה לסייע לחיזוק הבטחון
בבחירות התזונתיות שלך.

?

האם קיימת תזונה מיוחדת למצבי סרטן נוירואנדוקריני?

שאלה זו היא הנשאלת ביותר בנושא תזונה.
ניתן לסכם את התשובה במילה אחת – לא!
כיום אין תזונה אחת המתאימה ביותר לכל מי שיש לו גידול נוירואנדוקריני או
סרטן נוירואנדוקריני.
יחד עם זאת ,יש צורך בתזונה המותאמת אישית בה קיימות התאמות
תזונתיות בהתאם למצב בריאותך הכללי ,הטיפול אותו אתה מקבל ,סוג
הגידול שיש לך ,השינויים במשקל גופך ועוד .אולם ,כאמור אין תזונה ספציפית
ואחידה שמתאימה לכולם.
כאשר אדם מתמודד עם מחלה כמו מחלת הסרטן ,אכילה מותאמת אישית
מאד חשובה.
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.1

תפקידה של תזונה מגוונת ומאוזנת
לשמור על משקל תקין.

.2

לתמוך במערכת החיסון שמטרתה להגן בפני דלקות וזיהומים.

.3

להתמודד עם תהליכי הטיפול ותופעות הלוואי בעקבות הטיפול.

.4

לשמור על כושר וכשירות לביצוע פעילות גופנית ופעילות יום יומית.

.5

להחלים ולהבריא לאחר הטיפול.

באם קיבלת הנחיות תזונתיות אישיות מדיאטנים/יות או
מהצוות הרפואי עקב ירידה במשקל או סיבות אחרות,
חשוב לעקוב אחר ההנחיות התזונתיות האישיות.

הערה:
במצב של שלשולים ,סיבוכים לאחר ניתוח או תופעות
אחרות ,המלצות תזונתיות כלליות אלו אינן מתאימות.
במקרה זה יש לפנות ולקבל יעוץ תזונתי המותאם למצבך
מדיאטן/ית מוסמכ/ת.
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תזונה ים תיכונית

אוכלים תזונה מגוונת

כאמור ,אין תזונה אחת אחידה המתאימה לכל אחד עם מחלות או גידולים
נוירואנדוקרינים .כאשר בודקים מהי התזונה והרגלי האכילה שנמצאו
כבעלי השפעה מיטיבה על מניעה של מחלות סרטן שונות ,הקטנת הסיכון
להישנות ,תחלואה נוספת (סוכרת,יתר לחץ דם ועוד) ושמירה על איכות
חיים ,לתזונה ים תיכונית נמצאו תועלות והשפעות מוכחות.
תזונה ים תיכונית היא בעלת מורשת תרבותית הוליסטית של תזונה,
הרגלי אכילה ואורח חיים המקובלים באזורי הים התיכון.
תזונה כזו מתבססת על חומרי גלם מקומיים ועונתיים הנאכלים באופני
הכנה ובתדירות יומית או שבועית.
התזונה מבוססת בעיקר על מזונות ממקור צמחי .מוצרי המזון והרכיבים
השונים בה מתאימים ומאפיינים את התזונה שלנו ,הישראלים.
מצורף קישור לעקרונות התזונה הים תיכונית  -מחלקת התזונה במשרד
הבריאות:
https://bit.ly/3jxoxKF
תזונה ים תיכונית מתאימה מאוד במצבים בהם המטופל אינו סובל
מתסמינים הקשורים בניתוח ,טיפול או קרצינואיד.
באם אתה סובל מאחד התסמינים ,ניתן לעשות התאמות תזונתיות
כדי שתזונה זו תתאים גם לך .עם זאת ,במצבים של ריבוי תסמינים או
מגבלות תזונתיות יתכן ותזונה זו לא תתאים בשלב זה.
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העקרונות לתזונה ים תיכונית מגוונת ומאוזנת

.1
•

שתייה ורוויה
הקפד לשתות לפחות  10 - 8כוסות ביום של מים ,תה ,חליטות צמחים,
קפה ,סודה.

•

מומלץ לשתות משקאות ללא סוכר או דלי סוכר.

•

אם אתה סובל משלשולים הקפד על כמות שתייה רבה יותר כדי 		
להימנע מהתייבשות.

.2
•

ירקות
שלב ירקות בכל ארוחה עיקרית .מומלץ לאכול לפחות  2מנות ירקות

		

ביום.
•

חשוב לגוון במגוון ובצבעי הירקות.

•

ניתן לאכול ירקות באופנים שונים :טרי ,מבושל ,סלט ,מרק ,ממרח ,מיץ 		
ועוד (מנת ירק =  1ירק בגודל בינוני או  1כוס גדולה ירק קצוץ או מבושל).

.3
•

פירות
שלב  1-2מנות פרי ביום במגוון של צבעים (מנת פרי =  1פרי בגודל
בינוני או  1כוס גדולה פרי קצוץ).
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.4
•

דגנים ,לחם וירקות עמילניים (תפו"א ובטטה)
מומלץ לצרוך  1-2מנות של דגנים בכל ארוחה עיקרית .העדפה 		
לדגנים מלאים ,כמו :אורז מלא ,פסטה מחיטה מלאה ,קוסקוס ,בורגול,
לחם מלא עשיר בסיבים ,דגני בוקר מלאים ,שיבולת שועל ,פריקה,
ג'רישה ועוד  -בתנאי שאינך סובל משלשולים ,לא עברת לאחרונה
ניתוחים במערכת העיכול או אין לך הגבלה בריאותית אחרת.

במידה ואתה מתחיל או חוזר לאכול דגנים מלאים לאחר המעטה באכילתם,
תתחיל באופן הדרגתי במנות קטנות ,מבושלות היטב ותתקדם בהתאם
לתגובה האישית.

.5
•

.6

שמן זית
שלב שמן זית בכל ארוחה עיקרית :בבישול ,תיבול ,אפיה ועוד.

אגוזים ,גרעינים ,זרעונים ,שמנים וממרחים שומניים

•

חשוב לשלב  1-2מנות ביום של זיתים ,אגוזים ,זרעונים וגרעינים.

•

הקפד לצרוך ממרחים שומניים (כמו :אבוקדו ,פסטו וטחינה) בכמות
מתונה .בנוסף ניתן ללעוס היטב או לרסק ולטחון אגוזים ,גרעינים
וזרעונים.

.7
•

עשבי תבלין ,שום ,בצל ותבלינים
הוסף אותם לתפריט היומי במגוון של טעמים לתיבול ,בבישול ,בסלט
ועוד.
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.8

מוצרי חלב

•

שלב בתפריט היומי  2מנות של מוצרי חלב :חלב ,גבינה ,לבן ומוצרי חלב
מותססים כמו יוגורט.

•

העדפה למוצרי חלב רזים :גבינות עד  ,5%לבן ויוגורט עד  ,3%רצוי ללא
תוספת של סוכר (מנה= גביע יוגורט 2 ,כפות גבינה לבנה רכה ,פרוסה
			
דקה של גבינה קשה).

•

ניתן להשתמש בתחליפי חלב על בסיס סויה כמקור לחלבון וסידן ,כמו		 :
טופו ,חלב סויה ,מעדן סויה .העדף מוצרים דלי סוכר ושומן.

.9

ביצים

•

שלב בתפריט  2-4ביצים בשבוע באופני הכנה מגוונים :ביצה קשה,
חביתה ,שקשוקה ועוד.

•

במידה ואתה מקבל טיפולים המשפיעים על מערכת החיסון ,הקפד על 		
בישול ממושך של הביצים.

.10

דגים

•

מומלץ לאכול לפחות  2מנות דג בשבוע.

•

רצוי לשלב דגי ים צפוני (כמו :סלמון ,מקרל ,הליבוט) ודגי בריכות
		
(כמו :בורי ופורל) המהווים מקור לחומצות שומן מסוג אומגה .3

.11
•

בשר רזה :עוף והודו

ניתן לשלב בתפריט  2מנות בשבוע .העדף לאכול את החלקים הרזים
12

(ללא עור ושומן) והקפד על הכנה ללא שמן ,כגון :צליה ,בישול ,אידוי ואפיה.

.12
•

קטניות :עדשים במגוון צבעים  ,שעועית מסוגים שונים,
גרגירי חומוס ,אפונה

מומלץ לשלב בתפריט לפחות  2מנות בשבוע במרק ,תבשילים ,סלט,

		

וממרחים.
•

כדי להקל על תופעות לוואי של מערכת העיכול מומלץ להנביט ,להשרות 		
ולבשל בישול ממושך.

•

יתכן ואכילת קטניות לא תתאים במצבים שונים של תסמינים במערכת 		
העיכול .במצבים אלו ניתן לצרוך בכמות קטנה ,או כממרח או להימנע

		

מצריכתן.

.13
•

סוכר ,שומן ,מלח/נתרן

חשוב להגביל ולהמעיט במזון עשיר בסוכר ,שומן ומלח ,כמו :חטיפים,

		

מאפים ,עוגיות ,גלידות ,חטיפי שוקולד ,ממתקים ומזונות מעובדים (כמו		 :
נקניקים ,נקניקיות ובשר מעובד) ועוד.
•

"רפורמת הסימון החדשה "  -המדבקות האדומות מסייעות לאתר

		

מוצרים אלו בקלות ובמהירות בזמן הקניות.
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תזונה ים תיכונית היא חלק קטן בתוך מורשת החיים
הים תיכונית .זוהי גישה הוליסטית ששמה דגש על
אורח חיים פעיל המשלב פעילות גופנית וספורטיבית,
משפחתיות ואכילה חברתית ,מידתיות ומתינות,
תמיכה וקהילה ,יחד עם אמונה ומטרה בחיים עם
הרבה אופטימיות.
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מנפצים מיתוסים

.1

סוכר הוא האויב? לא בהכרח

פעמים רבות אומרים שהימנעות מסוכר יכולה לעצור את תאי הגידול.
זו אמירה המוכרת בסביבתנו אך אינה לגמרי נכונה.
כל תא בגופנו זקוק לסוכר כדי לפעול .הרעבת התאים מסוכר ,לא תאפשר
לתאים בגוף לעבוד באופן תקין.
נכון ,אכילה רבה של סוכר יכולה לגרום להשמנה.
נכון ,סוכר עלול להיות חבוי במזונות שונים ולכן קשה לדעת כמה צורכים
בפועל.
נכון ,יש להקפיד על איזון רמות הסוכר בעיקר כאשר יש סוכרת.
יחד עם זאת ,אין זה אומר שצריך להימנע מסוכר לחלוטין.
נסה להיות מודע לכמות הסוכר שאתה צורך ולהשתדל להמעיט ולא להפריז
בצריכת סוכרים בתפריט.

.2

דיאטות קסמים

קל מאוד למצוא בחדשות ,בפורומים וברשתות החברתיות המלצות על סוגים
שונים של דיאטות אלטרנטיביות המבטיחות לעצור את הסרטן .קיימות
המלצות לדיאטה ללא סוכר ,ללא לקטוז ועד כמעט כלום חוץ ממיצים.
לצערנו ,להמלצות אלה אין כל הוכחה תומכת ,הן מסכנות את הבריאות
ועלולות לגרום לחסרים תזונתיים קשים ברכיבי תזונה חיוניים.
אם אתה מתפתה לנסות דיאטה חדשה ,או להפסיק לאכול מזונות מסוימים,
מומלץ להתייעץ עם הצוות המטפל והדיאטנים ,הם יוכלו לייעץ לך באופן קליני
ומוסמך מה נכון עבורך.
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.3

נוטרצבטיקה

קיימים מספר מחקרים הבודקים את ההשפעה של נוטרצבטיקה .כלומר,
רכיבי תזונה שהינם בעלי השפעה אפשרית כטיפול תרופתי ,לדוגמה :רכיבים
המצויים בכורכום ,תה ירוק ועוד.
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אכילה המתאימה למחלות
נוירואנדוקריניות

!
באם יש לך תסמינים שונים בגלל
המחלה או הטיפול ,הרי ששינויים
בתפריט שלך יכולים לעזור לך
להקטין או למנוע אותם.
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תסמונת קרצינואיד
תסמונת קרצינואיד יכולה להתרחש כאשר גידולים נוירואנדוקרינים משחררים
רמות גבוהות של הורמון מסוג סרוטונין.
רמות גבוהות של סרוטונין יכולות לגרום לירידה ברמות חומצת אמינו (חומר
הבסיס לבניה של חלבונים) מסוג טריפטופן .טריפטופן הופך בגוף לוויטמין
 – B3ניאצין .לכן תופעה זו יכולה לגרום לירידה ברמות וויטמין זה בגוף .חשוב
להקפיד:
1 .לצרוך מזונות עשירים בחלבון המכילים טריפטופן ,כמו :דגים ,בשר רזה,
ביצים ,מוצרי חלב דלי שומן ,קטניות או מזונות מועשרים בחלבוני מי
גבינה (כמו :יוגורטים).
2 .ליטול תוסף של ויטמין  B3או קומפלקס ויטמיני  Bבאופן יומי בהתאם
להמלצה של הצוות המטפל ועל פי מרשם בלבד.

תוספי תזונה ויטמינים ומינרלים
לפני נטילה של תוספים מכל סוג ,מומלץ לבצע בדיקות
דם מלאות ולהתייעץ עם הצוות המטפל.
מטרתן של בדיקות אלו לאתר מחסור בוויטמינים
ומינרלים ולהתאים את ההמלצות התזונתיות בהתאם.
לעיתים ,חוסרים מסוימים דורשים טיפול באמצעות תוסף
תזונה.
מטרת בדיקות הדם לקבוע חוסר זה.
הצוות המטפל יכול לעדכן ולתת מידע רב ואמין לגבי
בדיקות הדם ,התוצאות ,משמעותן והטיפול הנדרש.
18

מזונות הגורמים לגירוי של תסמונת הקרצינואיד
יתכן ותרגיש כי מזונות מסוימים גורמים להתפרצות או החמרה של תסמינים
הקשורים לתסמונת הקרצינואיד ,כמו :כאבי בטן ,שלשול ,הסמקה וגלי חום.
מזונות שונים משפיעים באופן שונה על אנשים שונים.
הדרך הטובה ביותר לאתר מזונות אלו ,תהיה בניהול יומן רישום של המזון
שאתה אוכל במשך שבועיים.
חשוב לרשום ולעקוב אחר:
•
•
•

סוג המזון.
גודל המנה.
תסמינים.

כאשר אתה מאתר קשר בין המזון לתסמינים ,נסה להמעיט בכמות המזון
המסוים בתפריט שלך .אם אין הטבה מספקת ,נסה להימנע ממנו לחלוטין
לתקופה מסוימת או לטווח ארוך יותר.
כאשר אתה מזהה מזון שאתה אוהב אשר גורם לגירוי תסמינים אלה ,אך יחד
עם זאת הם נסבלים ,תוכל לנסות להמעיט בכמות שאתה אוכל ולא להימנע
לחלוטין.
דוגמה :חטיף שוקולד הגורם להסמקה או גלי חום ,יתכן וכמות קטנה ממנו
תהייה נסבלת ,כך שאפשר להמשיך ולהנות מאכילה מתונה של שוקולד.
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מזונות העלולים לגרום לגירוי תסמונת הקרצינואיד:
• ארוחות גדולות.

• טופו מותסס.

• מזון עשיר בשומן ומתובל.

• שוקרוט (כרוב כבוש).

• אלכוהול.

• מזונות או משקאות עשירים.

• דגים ובשרים מעושנים

		

בקפאין ,כמו :שוקולד ,תה ,משקאות

ומומלחים ,כמו :דג מלוח ,סלמון

אנרגיה.

מעושן ,הרינג ,פלמידה ונקניקים.

•

שוקולד.

• מזונות עשירים ברכיבים אמינים,

•

בוטנים.

כמו :גבינות בשלות ,מעושנות

•

אגוזי ברזיל.

וכחולות (גבינת רוקפור ,גורגונזולה).

•

פטל.

•

מוצרי סויה ,כמו :רוטב סויה.

•

פול.

מזונות דלים באמינים שניתן לצרוך וליהנות מאכילתם
• בשר בקר רזה ,עוף והודו.

העדפה לדגנים לא מלאים ,כמו :לחם

• דגים טריים.

אחיד ,לחם לבן ,אורז ,פסטה.

• ירקות (יתכן וירקות מבושלים יהיו

• מאכלי חלב וגבינות לבנות רכות,

נסבלים יותר מירקות טריים).

דלות שומן עד  ,5%כמו :גבינה לבנה,

• פירות בכמות מתונה (לא מומלץ:

גבינת קוטג' ,ריקוטה ,יוגורט ,קפיר,

בננה ופירות יער).

טבורג ,גבינת שמנת  ,5%חלב עד .3%

• דגנים ,לחם ומאפים -מומלץ

• מוצרי סויה טריים ,כמו :חלב סויה,

להמעיט בצריכת דגנים מלאים

אדממה.

ולחם מלא.
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הערה :מומלץ במצבים אלה להתייעץ עם צוות
דיאטנים/יות לצורך בניית תפריט המגביל מזונות
שנמצאו כבעלי גירוי באמצעות שמירה על תפריט
מאוזן ומגוון ,וליישם הנחיות לגבי תוספת הדרגתית
ומבוקרת של המזונות המוגבלים.
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גידולי לבלב ותריסריון
יתכן ונדרש שינוי בתזונה כפועל יוצא לסוג הגידול בו אובחנת.

אינסולינומה
גידולים מסוג אינסולינומה מפרישים רמות גבוהות של אינסולין לדם ,רמות
אלו של אינסולין יכולות להוריד בבת אחת את רמת הסוכר בדם .במקרים אלו,
מטרת הטיפול התזונתי הינה לסייע לשמירה על רמת הסוכר במשך היום.
המדד הגליקמי הוא שיטה לדירוג מזונות המכילים פחמימות ,כמו :פירות,
קטניות ,לחם ודגנים ועוד .מדד זה מודד את קצב עליית רמות הסוכר לאחר
האכילה של מזונות שונים המכילים פחמימות.

אכילת מזון בעל מדד גליקמי נמוך
למזון בעל מדד גליקמי נמוך ישנה השפעה איטית יותר על עליית רמות הסוכר
לאחר ארוחה .בכך ניתן לשמור על רמת סוכר יציבה יותר בדם לזמן ממושך
ולמנוע עליות וירידות חדות ברמות הסוכר בדם לאורך היום.
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רשימת מזונות בעלי מדד גליקמי נמוך -בינוני
• ירקות.
• פירות (כמו :תפוח ,דובדבנים ,תות שדה).
• לחם  -בעיקר מקמח מלא ,כמו :שיפון ,שעורה או
לחם שאור (מחמצת).
• קרקרים ופריכיות מדגנים מלאים.
• דגני בוקר מלאים (כמו :שיבולת שועל ,ברנפלקס ,אול		
בראן ,פייבר וואן).
• דגנים מלאים ,כמו :כוסמת ,גריסי פנינה ,קינואה.
• בטטה עם קליפה.
• קטניות :עדשים ,שעועית ,גרגרי חומוס.
• אגוזים שונים ,בוטנים.
אכילת מזונות בעלי מדד גליקמי נמוך עד בינוני היא דרך
מצוינת לשמור את רמות הסוכר והאנרגיה יציבים וקבועים
ולמנוע עייפות שהיא תופעת הלוואי העיקרית במצבי סרטן
נוירואנדוקריני.
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אכילת מזון בעל מדד גליקמי גבוה
אכילת מזונות אלו תהיה יעילה כדי להעלות את רמת הסוכר באופן מהיר
במצבים בהם הסוכר יורד לרמה נמוכה מדי ,מצב הקרוי היפוגליקמיה.
מזונות שאינם בהגדרה פחמימות ,אין בהם מדד גליקמי אך יכולים להשפיע
על קצב עליית הסוכר אחרי הארוחה.
לדוגמה :מנה המכילה שומן (כמו :טחינה ,אבוקדו ,גבינה צהובה או אגוזים
ושקדים) תגרום לעליה איטית יותר של רמות הסוכר .לכן מומלץ לשלב שומן
בארוחות עם מזונות המכילים פחמימות (כמו :פירות ,קטניות ,לחם דגנים
ועוד).

רשימת מזונות בעלי מדד גליקמי גבוה
טבליות דקסטרוז או סוכר.
•
סוכריות גומי.
•
משקאות ממותקים (לא דיאט).
•

!

טיפ מועיל
אכילה של ארוחה קטנה או חטיף לפני השינה ,תוכל לסייע ולמנוע נפילת
סוכר במהלך השינה.
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גסטרינומה (לבלב  /תריסריון)
גידול מסוג גסטרינומה הינו גידול המפריש הורמון הקרוי גסטרין .הורמון זה
מגרה הפרשה של חומצות קיבה המופרשת מתאים מיוחדים המצויים בקיבה,
בדואדנום ובלבלב .עקב כך יכולות להופיע בעיות עיכול ,חולשה ,שלשול ,ירידה
במשקל ואף בעיות בבליעה.
כמו כן ,רמות גבוהות של גסטרין יכולות לגרום לכיבים ,דלקות בקיבה
ובדואדנום ואפילו דימום היכול להוביל לאנמיה.
במידה ואתה סובל מגסטרינומה ,ירשמו לך תרופות לחסימה של הפרשת
חומצת קיבה ולתיקון האנמיה (על ידי תוסף או עירוי ברזל).
•

ההמלצות התזונתיות כוללות הימנעות מארוחות גדולות		

		

וממזונות שיכולים להגביר את התסמינים של צרבות או בעיות

		

עיכול.

מזונות אלו ,פעמים רבות ,יכולים להחמיר את התסמינים:
•

תבלינים חריפים.

•

פירות או מיצי פירות הדר.

•

מזון עשיר בשומן.

•

מזון עשיר בסיבים.

•

חמוצים וחומץ.

מומלץ לבדוק האם מזונות אלו מחמירים את התסמינים .במידה וכן ,מומלץ
להמעיט או אפילו להימנע מהם .במידה ואינם משפיעים ניתן לצרוך אותם
בתפריט ואין צורך להימנע מאכילתם.
במידה ואתה חווה קשיים בבליעה ,מזון רך ,מעוך ,טחון או מרוסק יכול להקל
על הבליעה.
בקש הפנייה לדיאטנ/ית לבניית תפריט מתאים והמלצה לתוספים או מזון
רפואי במטרה לשמור על צריכת מזון מספקת ומגוונת ולמנוע ירידה במשקל .
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גלוקגונומה
גידולים אלו מפרישים רמות גבוהות של הורמון הקרוי גלוקגון.
הורמון זה מעלה את רמות הסוכר ולכן יכול לגרום להפרעות ברמות הסוכר.
במידה ואתה מאובחן עם סוכרת ,הצוות המטפל או הדיאטנים ינחו אותך
לשינויים הנדרשים בתזונה.
גלוקגונומה עלולה לגרום לשלשול ,פצעים בפה וירידה במשקל.
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ויפומה
( VIPפפטיד מעי וזואקטיבי) הינו הורמון המיוצר על ידי גידולים מסוג ויפומה.
הפרשה מוגברת שלו גורמת לשלשולים מימיים תכופים היכולים לגרום לרמות
נמוכות בדם של אשלגן ,זרחן ,וביקרבונט היכולות להוביל לתסמינים שונים
כמו :חולשה וכאבי שרירים ,התכווצויות שרירים ,נימול והתייבשות חמורה.
במידה ואתה מאובחן עם ויפומה ומצוי בסיכון מוגבר להתייבשות ולרמות
נמוכות של אשלגן ,חשוב מאד להקפיד להגביר את האכילה של מזונות או
משקאות עשירים באשלגן.
חשוב לשתות במשך היום לפחות  10-12כוסות :מים ,תה ,חליטות צמחים,
סודה.

מזונות עשירים באשלגן (פוטסיום)
• עגבניות ומיץ עגבניות.

• תאנים.

• שזיפים.

• צימוקים.

• אבוקדו.

• משמשים מיובשים.

• שעועית אדומה.

• תפוחי אדמה.

• דגני בוקר מלאים.

• פירות הדר או מיץ טבעי מפירות

• תמרים יבשים.

הדר :תפוזים ,קלמנטינה ועוד.

• אגוזים.

• בננה.
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תסמינים של שלשולים כתוצאה מויפומה יכולים להיות חמורים
ולהוות סיכון מוגבר להתייבשות.
נדרש שימוש בתוספים לרהידרציה בשילוב עם מזון או משקה
עשיר באשלגן .יש לשים לב אם התסמינים נמשכים ,או אפילו
מחמירים ,ולעדכן מיד את הצוות המטפל .יתכן ותצטרך להגיע
בהקדם לבית החולים לטיפול בהתייבשות באמצעות עירוי
נוזלים או אשלגן .כמו כן ,גם עליה מהירה ברמות האשלגן היא
בעלת השלכות בריאותיות .לכן חשוב לעדכן על כך מיידית את
הצוות המטפל .לעיתים ,ויפומה יכולה לגרום לירידה במשקל.
בהמשך מצורפות המלצות תזונתיות בנוגע לירידה במשקל.

סומטוסטטינומה
גידולים המייצרים סומטוסטטין.
הורמון שתפקידו לווסת הורמונים אחרים המעורבים בוויסות רמות הסוכר
ועיכול המזון.
כתוצאה מכך גידולים אלו יכולים לגרום לבעיות ,כמו :ירידה במשקל ,שלשולים
ועוד.
חשוב לבדוק בשירותים תופעות נלוות כמו צואה לבנה או קושי לשטוף את כל
הצואה בשירותים .תסמינים אלה נקראים צואה שומנית (סטאטוריאה).
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בעיות תזונתיות נפוצות
גידולים נוירואנדוקרינים והטיפולים בהם ,עשויים לגרום לתופעות שונות
שיכולות להשפיע על משקל הגוף .ניתן לעזור ולהקל ,לווסת ולאזן תופעות
אלה ובכך לשפר את איכות החיים .המפתח לטיפול בכל תופעה היא הבנת
הסיבה .אבחון הסיבה ודרך הטיפול בה יסייעו ויעזרו .חשוב לזכור שלא ניתן
לתקן או לטפל בכל התופעות.
בפרק זה מובאות המלצות שימושיות שבאפשרותן להקטין את השפעתן של
התופעות ולשמור על איכות החיים.

ירידה במשקל
כאשר אתה חווה ירידה במשקל שאינה רצונית ,חשוב מאוד לעדכן את הצוות
המטפל ולפנות לדיאטנ/ית במטרה להתאים תוכנית ומעקב תזונתי אישי.
לעיתים תחוש שהאכילה הופכת לקושי ואינה מהנה.
אתה מקבל הערות של הסביבה הקרובה על הירידה במשקל ,על המזון
שאתה אוכל וכן גם ניסיונות לעודד אותך לאכול.
שוחח עם הדיאטנ/ית או הצוות המטפל על התחושות שלך.
במצבים אלה ,נסה לזכור שהמזון הוא ידידך  -מותר לך לאכול כל מה
שמתחשק ובכל שעה שמתאימה לך.
אם מתחשק לך לאכול גלידה לארוחת בוקר או אפילו רק מספר כפיות/כפות
מהארוחה ,זה הרבה יותר טוב מאשר לא לאכול בכלל.

29

טיפים של מטופלים ששיתפו איתנו

לאכול כאשר
מתחשק לך
אכול כאשר אתה מרגיש רעב או
כל  2-3שעות ,לאו דווקא בזמנים
הקבועים של הארוחות.

לאכול מעט
ולעיתים קרובות
אכילת ארוחות קטנות או חטיפים
לעיתים קרובות ,עדיפה על אכילת
שלוש ארוחות של בוקר ,צהרים
וערב בלבד.

לאכול בצלחות
קטנות או בקעריות
גורם להרגשה פחות מאיימת
מאשר צלחת גדולה ועוזר
להרגיש יותר חשק ומסוגלות.

אל תכריח את
עצמך לאכול
אם אינך מסוגל לאכול ,נסה כמה ביסים
או טעימות ,המתן שעה עד שעתיים ואז
נסה שוב מאוחר יותר .השתדל לא לדלג
על המנה .אי אכילה עלולה להחמיר
תסמינים כמו בחילה ,עצירות ובכך
להחמיר את תחושת חוסר
התיאבון.
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הימנע ממזון עם ריחות
חזקים
ריחות חזקים של מזון יכולים לגרום
לתחושת בחילה והרגשה רעה.
שים לב! לעיתים ריחות חזקים
ונעימים של מזון יכולים לגרום
דווקא לגירוי התיאבון.

אל תפריז בתדירות
אכילת מזונות אהובים עליך
לעיתים ,כאשר אינך חש בטוב או חולה אתה
מחפש לאכול אוכל מנחם .אולם ,כאשר זה
המזון הבלעדי שאתה יכול לאכול ,יתכן שמזון
זה כבר לא יהיה אהוב עליך יותר.
אם בכל זאת תרצה לשמור אותו כמזון
אהוב ,נסה לגוון במאכלים שונים אח־
רים והשאר את המזון האהוב עליך
כצ'ופר לימים קשים.

עשה בחירות נכונות
כאשר אתה אוכל מחוץ
לבית
בקש מנה קטנה או מנת ילדים.
אם בחרת מנה ראשונה או קינוח
כמנה ,הזמן אותה יחד עם המנות
העיקריות של שאר הסועדים.

חתוך את המזון
לחתיכות קטנות
עוזר ומקל על האכילה בעיקר
כאשר אתה לא חש בטוב.
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משקאות שיסייעו לך לשמור או לעלות במשקל
אם אתה סובל מפצעים בפה ,קושי בלעיסה או בליעה,
שתייה יכולה להיות תחליף נוח וקל יותר
שתה את המשקאות המוצעים בין הארוחות ולא יחד עם
הארוחות כדי למנוע מלאות.
הכן משקאות על בסיס חלב כמו שוקו או קקאו חם/קר.
הוסף טחינה גולמית ,גלידה ,לחלב או לתחליפי חלב (סויה,
שקדים ,אורז).
הכן שייקים על בסיס חלב ,יוגורט ,תחליפי חלב ,מיץ פרי,
גלידה .מומלץ להעשיר דייסות או פודינג בסילאן ,דבש ,ריבה,
טחינה גולמית.
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מזונות שיסייעו לשמור או לעלות במשקל
בהתייעצות עם הדיאטנ/ית שלך תקבל עצה למזונות ספציפיים
שיכולים לעזור לך לשמור או לעלות במשקלך.
להלן אפשרויות למזונות כאלו:
מזונות עשירים בחלבון
דגים ,בשר רזה ,ביצים ,מוצרי חלב ,קטניות ומזונות המכילים
חלבוני מי גבינה (יוגורט ,שייקים על בסיס יוגורט/חלב).
מזונות עשירים בקלוריות (אנרגיה):
שמן ,טחינה ,חמאת שקדים או בוטנים ,אגוזים (רצוי ללא מלח),
שקדים (רצוי ללא מלח) או קמח שקדים ,גרעינים ,אבוקדו ,גבינות
שמנות.
• נסה להוסיף אבקות חלבון או אבקות העשרה תזונתית

		

למרקים ,שייקים ,מאפים ודייסות.
• הוסף לדייסה או לדגני הבוקר פירות מיובשים ,אגוזים ,שקדים 		
שלמים או טחונים ,דבש ,יוגורט.
• הוסף חלב קוקוס ,שמנת חמוצה ,שמנת לבישול לתבשילים

		

ומרקים ,אטריות ,עדשים ועוד.
• הוסף לכריך שכבה נוספת של טחינה ,אבוקדו ,חמאה ,מיונז		 ,
גבינה ,חמאת בוטנים וזיתים.
• העשר את תבשילי הירקות שאתה מכין בשמן ,חלב קוקוס,

		

גבינה מגורדת או יוגורט.
• העשר את הירקות או הסלט ברוטב על בסיס שמן ,מיונז,

		

יוגורט ,זרעונים ,גרעינים ואגוזים.
באם קיבלת הנחיות תזונתיות אישיות מדיאטנים/יות או מהצוות
הרפואי עקב ירידה במשקל או סיבות אחרות ,חשוב לעקוב אחר
ההנחיות התזונתיות האישיות.
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שלשול
עודף של הורמונים כתוצאה מהגידול ,זיהומים ,טיפולים (כמו :ניתוחים
במערכת העיכול ,תרופות מסוימות וסוגי מזונות) יכול לגרום או להחמיר
שלשול במקרה של גידולים נוירואנדוקרינים.
חשוב להבין מה הגורם והאם הוא זמני או ארוך טווח.
אם אתה סובל משלשול עליך לעדכן את הצוות המטפל ,לתאר ולהסביר להם
בפירוט את התסמינים (תדירות ,מרקם ,תזמון ,משך) כדי להתאים את הטיפול
הנכון.
דוגמה :לאחר ניתוח להסרה של חלק מהלבלב ,הסיבה לשלשול תהיה שונה
מהסיבה לשלשול לאחר ניתוח במעי הדק או מהסיבה לשלשול כתוצאה
מתסמונת הקרצינואיד .עקב כך ,הטיפול יהיה שונה.
להלן המלצות תזונתיות אשר יכולות לסייע לך במידה ואתה סובל משלשול.
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המלצות אלו יכולות להועיל:
1.העדף לאכול ארוחות קטנות ולעיתים קרובות על פני ארוחות גדולות.
2.אכול דגנים ולחם דלים בסיבים תזונתיים ,כמו :לחם לבן או אחיד ,אורז,
פסטה ותפוחי אדמה ללא קליפה.
3.נסה לאכול מזונות המכילים סיבים מסיסים במים אשר מאיטים את
תהליך העיכול ,כמו :שיבולת שועל ,אפונה ,עדשים ,משמש וריבות
המכילות פרי בכמות גדולה.
4.העדף פירות וירקות קלופים ומבושלים  -הסר את הקליפות והגרעינים
(גרעיני עגבנייה ,חציל ,פלפל) עד כמה שניתן.
5.המנע מתבלינים חריפים ,מזון שומני ,קפאין ,ממתיקים מסוג
פוליאולים ורב כהלים (מניטול ,סורביטול וכדומה) היכולים להחמיר את
השלשול.
6.העדף שתייה של מיצים צלולים על פני שתייה של מיצים עם חתיכות
פרי.
7.משקאות יוגורט פרוביוטיים יכולים לעזור .במידה ואתה מטופל
בכימותרפיה ,מומלץ להתייעץ עם הצוות לפני צריכת מזונות המכילים
פרוביוטיקה.
8.הקפד על שתייה מרובה  -לפחות  8-10כוסות שתייה ביום .אומנם שתיה
מרובה אינה עוצרת את השלשול ,אך היא מונעת מצבי התייבשות.
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צואה שומנית  -סטאטוריאה
צואה שומנית יכולה להיגרם כתוצאה מטיפול כמו באנלוגים לסומטוסטטין
ומניתוחים המשפיעים על פעילות הלבלב.
במצבים אלו הגוף אינו יכול לספוג שומנים מהמזון באופן תקין ולכן הצואה
הופכת באופן שאינו תקין לשומנית .צואה זו מאופיינת בריח עז ומכיוון שהיא
שומנית היא צפה על פני המים באסלה.
באם אובחנת כסובל מצואה שומנית (סטאטוריאה):
1.הפחת צריכת מזון שומני עד לשיפור המצב.
2.הוסף אנזימי עיכול חליפיים במקום אלו המיוצרים באופן רגיל על ידי
הלבלב .יש ליטול כדורי אנזימים לפני ובמהלך הארוחה .כדורים אלו
מכילים את האנזימים הנדרשים לעיכול המזון ובמיוחד עיכול השומן
במזון .התחל במינון נמוך והעלה בהדרגה את המינון עד אשר יהיה שיפור
בתסמינים .יש להתאים את כמות כדורי האנזימים לסוג וכמות המזון
שאתה אוכל בארוחה .ככל שהארוחה או המזון שמנים יותר ,תידרש
כמות רבה יותר של כדורים .כמו כן ,יש הבדל בין אנשים וכל אחד שונה,
לכן יש להתאים באופן אישי את המינון על פי התסמינים והמזון.
3.הוסף תוספי ויטמינים בהתאם להמלצה של הצוות המטפל או
הדיאטנ/ית .מומלץ להוסיף ויטמינים מסיסים בשומן (ויטמין  )A,D,E,Kאו
ויטמינים מקבוצת  Bכתוסף תזונה על מנת להימנע מחסרים תזונתיים
במידה וויטמינים אלו לא נספגים באופן תקין .המלצה זאת תינתן על ידי
הצוות המטפל .מומלץ להתייעץ עם הדיאטנ/ית לגבי סוג התוסף וכן אופן
נטילתו במשך היום.
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עצירות
מומלץ להתייעץ עם הצוות המטפל אם אתה סובל מעצירות.
ניתן לטפל בכך באמצעות תרופות וביצוע שינויים תזונתיים אלו:
1.הקפד על שתייה מרובה של מים ,תוספת של לפחות עוד חצי ליטר (2-3
כוסות) מעל ההמלצה היומית הכללית של  8-10כוסות ביום.
 2.שתה מיץ שזיפים או סירופ של תאנים.
 3.הקפד על פעילות גופנית ופעילות יום יומית.
4.אכול מזון עשיר בסיבים תזונתיים (ראה המלצה בתיבה למטה).

מזון עשיר בסיבים תזונתיים:
1 .דגנים מלאים ,כמו :לחם מלא ,פסטה מחיטה מלאה ,אורז
מלא ,מזון המכיל קמח מלא או קמח קטניות.
 2 .קרקרים מלאים.
 3 .דגני בוקר מלאים ,כמו :ברנפלקס ,גרנולה ,מוזלי ,שיבולת
שועל.
4 .ירקות בקליפתם.
 5 .קטניות ,כמו :שעועית ,עדשים ,גרגירי חומוס ,אפונה.
 6 .פירות טריים עם קליפה ,פירות יבשים.
7 .אגוזים ,שקדים ,גרעינים.
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גזים ונפיחות
תסמינים אלו יכולים להופיע במצבי שלשול או עצירות.
מספר המלצות תזונתיות בהן תוכל להיעזר:
 1 .הימנע מצריכת מזונות היוצרים גזים ,כמו :בצל ,שום ,כרוב ,כרובית,
ברוקולי ,אגוזים ,מזון מתובל וקטניות היכולים לגרום לעיתים קרובות
לנפיחות וגזים ,אך יש לזכור שאנשים מגיבים בצורה שונה למזונות
שונים.
 2 .נסה דיאטה דלה בסיבים תזונתיים  -הימנע או המעט באכילת ירקות
ופירות טריים בקליפתם ,לחם מלא ,דגנים מלאים וקטניות.
 3.הימנע ממשקאות מוגזים ולעיסת מסטיק.
 4 .אכול באופן מסודר  -דילוג על ארוחות יכול לגרום או להגביר את הופעת
הגזים.
5.לעס היטב את המזון והימנע מבליעה מרובה של אוויר.
אם בעיות אלו מציקות לך אנא פנה לדיאטנ/ית.
ניתן להמליץ על תזונה מתאימה ולעיתים גם דיאטה מיוחדת הנקראת
 FODMAPSלמשך מספר שבועות.
*תוכל למצוא עוד מידע על דיאטת  FODMAPברחבי הרשת.
אם אתה סבור שדיאטה זו יכולה לעזור לך ,מומלץ מאוד לבצע את השינוי
בליווי דיאטנ/ית שתוכל להנחות.
אם הבעיה אינה חולפת לאחר מספר ימים ,התייעץ עם הצוות המטפל.
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היצרות המעי
גידול נוירואנדוקריני במעי הדק עלול לגרום לבעיה הדומה לחסימת מעי.
סרוטונין המשוחרר על ידי הגידול במעי הדק יכול לגרום לפיברוזיס (יצירה של
רקמת חיבור) הגורמת להיצרות של קוטר המעי .בניתוח בו הוסרו חלקי המעי
(המעי הדק או הגס) לעיתים היצרות כזו יכולה להופיע באזור בו בוצע החיבור
החדש בין חלקי המעי .הסכנה בתופעה זו היא העלייה בסיכון לחסימה
חלקית או מלאה של המעי.

חסימת מעי היא מצב חרום
אם אתה מאובחן עם גידול במעי הדק או עברת ניתוח להסרה
של גידול וסובל מכאבי בטן (לעיתים חמורים מאוד) בליווי הקאות
ו/או עצירות ו /או שלשולים ,עליך לפנות מיד לחדר מיון בבית
החולים הקרוב אליך .גם אם נראה לך שהבעיה נפתרה מעצמה,
אתה עדיין חייב להגיע בדחיפות לקבלת טיפול בבית החולים.
במצבי היצרות המעי או סיכון לחסימת מעי עליך לקבל ייעוץ
תזונתי אישי במטרה לקבוע את סוג או מרקם המזון המתאים
למצבך .במהלך הייעוץ תעשה התאמה של מזון ,משקאות וכן
המלצה למזון רפואי אותם תוכל לצרוך כדי לקבל את רכיבי
התזונה להם אתה זקוק.
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ריפלוקס וקלקול קיבה
גידולים נוירואנדוקרינים כמו גסטרינומה וכן גם תרופות וטיפולים מסוימים
יכולים לגרום לבעיות של ריפלוקס וצרבות.
מומלץ לאמץ הרגלי אכילה אלה:
1 .לאכול מנות קטנות וללעוס היטב.
2 .לשבת ליד השולחן עד סיום הארוחה.
3 .לא לשכב מיד לאחר הארוחה כדי לא להחמיר את התופעות.
נסה להפחית או להימנע מהמזונות האלה:
 1 .מזונות חומציים הכוללים מיץ פרי הדר ומיץ עגבניות.
 2 .מזונות המתובלים בתבלינים חריפים.
להפחתה והקלה בתופעות ,מומלץ לבדוק את ההשפעה של הימנעות
מצריכת מזונות אלו .במידה ותחוש שיפור ,מומלץ להמשיך להקפיד על
ההמלצות.
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תחושת מלאות מהירה
ניתוח קיבה דואודנום ,כבד מוגדל ,גידולים בחלל הבטן ועודף נוזלים בבטן
(מיימת) יכולים לגרום לתחושת מלאות ,גם אם אכלת מעט .נפיחות וגזים
יכולים להיות בעלי השפעה זהה.
להלן המלצות שיכולות לסייע לך:
1.אכול מעט לעיתים קרובות  -אכול ארוחות קטנות וחטיפים לאורך כל
היום.
2.אל תשתה לפני אוכל  -שתייה תגרום לתחושת מלאות מהירה יותר ,לכן
המתן לסיום הארוחה ורק אז ניתן לשתות.
3.הימנע מצריכת מזון שומני אשר גורם לתחושת מלאות מהירה.
4.המתן עם הקינוח אשר יכול לגרום לתחושת מלאות מהירה.
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תסמונת ההצפה Dumping Syndrome -
מצב שיכול להתרחש לאחר ניתוח קיבה במהלך ארוחה כתוצאה ממעבר
מהיר של סוכרים למעי הדק יחד עם נוזלים מזרם הדם .הדבר יכול לגרום
לקצב לב מהיר ,נפיחות ,בחילה ,שלשול ,תחושת עילפון וסחרחורת.
עצות מועילות להפחתת תסמינים אלו:
 1 .אכול לאט ולעס היטב.
 2 .אכול מעט ולעיתים קרובות  -העדף ארוחות קטנות וחטיפים לאורך
היום.
 3 .הימנע או המעט בצריכה של מזון המכיל סוכר ,כמו :עוגות ,מאפים,
שתיה מתוקה ,מיצי פירות ,קרטיבים.
 4 .קח מנוחה של  25עד  45דקות לאחר אכילה.
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אובדן חוש הטעם
כתוצאה מטיפולים אנטי-סרטניים ,מטופלים מדווחים על אובדן חוש הטעם
ועקב כך אובדן התיאבון וההנאה מאכילה.
כדי למנוע זאת:
 1 .בחר מזונות בעלי טעם וריח חזקים.
 2 .אכול מזון בעודו חם  -כאשר הטעם והריח הם חזקים ביותר.
 3 .השתמש בהרבה תבלינים ,צמחי תבלין ,רטבים ומרינדות  -זה זמן
טוב להתנסות בשילובי טעמים חדשים.
 4 .נסה מזונות ומשקאות חמוצים.
 5 .הוסף תבלינים וצמחי תבלין בעלי טעם חזק  -עשבי תיבול ,בזיליקום,
חרדל וכדומה.
 6 .נסה לאכול מזונות המנקים ומרעננים את הפה לפני האכילה ,כמו:
סורבה ,מנטה/נענע.
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שינויים בטעם
שינויים בחלל הפה ,תרופות או טיפולים ,יכולים לגרום לשינוי בטעם המזון.
כתוצאה מכך תחוש תסכול ,חוסר נוחות ,ירידה בתיאבון ובכמות המזון,
ולעיתים באופן מפתיע כמיהה למתוק או דחייה ממנו.
כדי להקל על שינויים אלו:
 1 .אכול את המזון קר  -המתן עד שיתקרר לפני האכילה .למזון טעם חזק
יותר כאשר הוא חם.
 2 .העדף בשר קר על בשר חם  -רבים טוענים שטעם הבשר משתנה.
יתכן ותחוש כי בשר קר טעים יותר .מומלץ לנסות מזונות נוספים עשירים
בחלבון ,כמו :דג ,ביצה ,גבינה ומוצרי חלב.
 3 .הימנע ממזונות המכילים סכרין (ממתיק מלאכותי)  -יתכן ותחוש
שממתיק זה גורם למזון לקבל טעם מר.
 4 .גרגר מים עם מעט לימון לפני האכילה  -דבר אשר מסייע בהפגת
תחושת טעם מתכתי.
 5 .השתמש בסכו"ם מפלסטיק אם אתה חש טעם מתכתי.
 6 .נסה לאכול מזונות המנקים ומרעננים את החך לפני האכילה ,כמו:
סורבה ,מנטה/נענע.
 7 .נסה טעמים חדשים  -נסה מזונות שלא אכלת בעבר ,יתכן שתגלה
שטעמם שונה ודווקא עכשיו הם טעימים לך.
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הרגשת בחילה
שוחח עם הצוות המטפל ועדכן אותם לגבי הטיפול התרופתי נגד בחילה.
יתכן והמלצות תזונתיות יסייעו בטיפול:
 1 .הוסף ג'ינג'ר ופפאיה בצורות שונות לתפריט.
 2 .שתה תה מנטה או מצוץ סוכריות מנטה.
 3 .שתה תה קמומיל להקלה.
 4 .אכול ארוחות קטנות וחטיפים במשך היום במקום  3ארוחות עיקריות
(השתדל לא לדלג על ארוחה כדי לא לגרום להחמרה בבחילה).
 5 .הימנע ממזון מטוגן ,שומני ובעל ריח חזק.
 6 .אל תאכל ואל תכין אוכל כאשר אתה חש בחילה.
 7 .אכול בחברה  -בזמן אכילה עם אנשים נוספים תוסח דעתך מההרגשה
שלך.
 8 .שתה בלגימות קטנות משקאות כמו לימונדה.
 9 .הימנע מצחצוח שיניים מיד לאחר הארוחה.
	10.נסה לאכול מזונות המנקים ומרעננים את הפה לפני או אחרי האכילה,
כמו :סורבה ,מנטה/נענע.
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כאבים בפה
עדכן את הצוות המטפל בנוגע לכאבים.
להקלה בכאבים ,מומלץ לנסות המלצות אלו:
 1 .נקה את השיניים בעדינות במברשת שיניים רכה לאחר כל ארוחה.
2.כאשר שפשוף השיניים מכאיב או גורם בחילה ,נסה לגרגר סודה
לשתייה (המס כפית של סודה לשתייה בכוס גדולה של מים חמים) או מי
פה.
 3 .הימנע משימוש במי פה המכילים אלכוהול.
 4 .שתה הרבה נוזלים.
 5 .שמור על שפתיים לחות עם שפתון או קרם ייעודי לכך (התייעץ עם
הצוות המטפל).
6.אכול תבשילים ,מרקים ,יוגורט ,גלידה ומזונות רכים.
 7 .היעזר במציצות קוביות קרח וקרטיבים.
 8 .הימנע מפירות חומציים כמו תפוז ,אשכוליות ולימון.
 9 .הימנע מאלכוהול ,טבק ,מזון מתובל ומלוח ,שום ,בצל וחומץ.
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עייפות
מטופלים רבים עם גידולים נוירואנדוקרינים חשים עייפות קיצונית .העייפות
שכיחה ונובעת מהמחלה עצמה או מהטיפול.
להלן מספר הצעות שיכולות לעזור לך:
 1.שלב בתפריט מזונות עשירים בברזל כמו בקר ,הודו אדום ,קטניות
במיוחד אם אתה סובל מאנמיה שיכולה לגרום לעייפות זו .מומלץ
להתייעץ עם הצוות המטפל לגבי הצורך בנטילת תוסף של ברזל.
2.הקפד על אכילה של תפריט מאוזן לאיזון והעלאת תחושת האנרגיה
לאורך היום.
3.העדף מזון טבעי ולא מעובד ונסה להימנע מאכילה של מזון מעובד.
בתקופות בהן אתה מרגיש טוב ,נסה לבשל בבית ולהקפיא .כאשר אין לך
חשק וכוח להכין אוכל ,תוכל להפשיר ולחמם את האוכל שהכנת ולאכול אוכל
ביתי וחם .נסה להיעזר במשפחה וחברים בהכנת האוכל .הם תמיד ישמחו
לסייע.
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סיכום

מילים אחרונות על תזונה ומזון

בתחילת דברינו נאמר שאין תזונה אחת המתאימה לכולם ויתכן שכתוצאה
מהמחלה והתהליך הטיפולי יהיה צורך לעשות התאמות בתזונה.
יחד עם זאת ,זכור שהמזון הוא הרבה יותר מדלק.
אכילה היא גם אירוע חברתי ומשפחתי.
טעמים וריחות גורמים לנו הנאה.
לעיתים ,תחווה שינוי ביחסים שלך עם האוכל ,ואכילה תהייה הדבר
האחרון שתרצה לעשות.
תמיד תזכור שאתה שולט במצב ובאפשרותך למצוא דרכים נוספות
באמצעות המזון כדי לשלוט במחלה ובתסמינים.
שיפור ההרגשה יכול לתת בוסט אמיתי לביטחון ולאיכות החיים שלך.
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קפה

חליטות צמחים

תה

"ללא" סוכר

משקה "מופחת" או

מים

8-10

כוסות/יום

שתייה ורוייה

גבינה לבנה

שמן,
שומן,
אגוזים,
גרעינים בשר בקר ,חלב ,מוצרי קטניות
עוף ,הודו,
חלב ותחליפי
דגים וביצים
חלב

ירקות ופירות
ב 5 -צבעים

דגנים ,לחם
ומוצריהם

זון מעובד ועשי
ר
מ
ב:
שומן
מלח
סוכר

צלחת מוצלחת בתזונה מאוזנת
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מערכת העיכול

בלוטות הרוק

בולוס מזון
ושט

כים
מזון מעוכל חלקית
ומיצי קיבה

סוגר הוושט
תריסריון
החלק המהווה את
תחילת המעי הדק

השוער\פילורוס

ג׳אג׳ונום
מיצי קיבה

החלק השני של המעי הדק
הממשיך לאיליאום

איליאום

צומת אילאו-צקלי

החלק השלישי הסופי
של המעי הדק

החלק המחבר ביו המעי
הדק למעי הגס
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צקום
המעי העיוור או האטום

חלחולת

תוספתן
קולון
החלק הארוך ביותר במעי
הגס שמחולק ל 4-חלקים:
מעי גס עולה ,רוחבי ,יורד
ועקול )סיגמואידי(

פה
לעיסה מפרקת את האוכל לחתיכות קטנות יותר .אנזים העמילאז
המופרש מבלוטות הרוק מתחיל לפרק את העמילן לפוליסכרידים ובכך
מתחיל את תהליך העיכול של הפחמימות .אנזים הליפאז המופרש בלשון
מתחיל לפרק שומן.

קיבה
חומצה הידרוכלורית מעלה את חומציות בולוס המזון לpH -
 ,2.0הדבר גורם להפסקת פעילות העמילאז ברוק ומפסיק את
עיכול הפחמימות עד שהן מגיעות למעי הדק.

כבד
לכבד יותר מ 300-תפקידים שונים .מטפל ברכיבי המזון
שנספגו במעי ,מנטרל רעלים מהדם ,מייצר חלבונים )כמו:
אלבומין וגורמי קרישה שעוזרים בתהליך הקרישה( ומפריש
מלחי מרה המסייעים לעיכול השומן במזון ועוד.

כיס המרה ודרכי המרה
מלחי המרה המיוצרים בכבד נסחטים מכיס המרה
לתריסריון כדי לעזור בפירוק )תחלוב( השומנים  -ללא מלחי
המרה ,כ 40% -מהשומנים בתזונה לא ייספגו וישפיעו גם
על ספיגת הויטמינים המסיסים בשומן במעי הדק.

לבלב
הלבלב מפריש למעי הדק מיצים המכילים את אנזימי
הלבלב ,שתפקידם עיכול ופירוק רכיבי המזון השונים
)שומן ,חלבון ,פחמימות( וכן ביקרבונט שתפקידו נטרול
חומצת הקיבה בכדי שאנזימי הלבלב יוכלו בעבוד בצורה
יעילה יותר.

מעי דק
סיסי המעי ) Villiו (Microvilli -לוכדים וסופגים את רכיבי
התזונה השונים .כאשר תוצרי פירוק החלבונים,
הפחמימות וכן ויטמינים מסיסים במים ומינרלים נספגים
ישירות לזרם הדם ומשם ולכבד .ואילו שומן וויטמינים
מסיסים בשומן נספגים לצינור לימפה ומשם לכבד.

מעי גס
במעי הגס לא מתרחש עיכול של רכיבי התזונה אלא
ספיגה של נוזלים ומלחים בחזרה לגוף .במערכת העיכול
שלנו ישנם  1-10טריליון חיידקים הנמצאים בעקר במעי
הגס .חיידקים אילו תורמים לעיכול סיבים תזונתיים ועוד
השפעות מיטיבות .אולם במידה ויש שגשוג יתר של
החיידקים או מעברם לחלקים אחרים במערכת העיכול,
הם עלולים לגרום לבעיות בריאותיות כמו שלשול,
נפיחות או אפילו זיהום מסכן חיים אצל אלו עם מערכת
חיסון מדוכאת או ירודה.

מסתם אילאו-צקלי או צומת אילאו-צקלי
 95%ממלחי המרה נספגים חזרה בסוף המעי הדק -
 5%הולכים לאיבוד בצואה .ככל שמאבדים יותר שומן
בצואה ,ספיגת הויטמינים תהיה פחות טובה ויותר קשה
לשמור על משקל יציב.
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