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מבוא

מטרתה של חוברת זו הינה מתן ידע בנוגע להגדרות והמלצות תזונתיות 

במצבים נוירואנדוקריניים. החוברת הינה מהדורה ישראלית רב תרבותית, 

המיועדת לכל המטופלים, המשפחות והמטפלים החיים עם סרטן 

נוירואנדוקריני.

אובחנתי בשנת 2006 באופן מקרי )מי מאיתנו לא?!( עם סרטן נוירואנדוקריני 

של הלבלב. לאחר ניתוח כריתת ראש הלבלב )וויפל( שעברתי, הפכתי 

לסוכרתי עם סוכרת התלויה באינסולין - מזה בלבד, ניתן להבין שאין תזונה 

או ספר מתכונים שיכול להתאים באופן ייחודי עבורי. אך אני לא וויתרתי. 

התחלתי בחיפושים אחר המלצות תזונתיות ומתכונים המתאימים לחיים 

החדשים שלי.

אחרי שייסדתי את האגודה לגידולים נוירואנדוקריניים במזרח התיכון 

)MENETS( בשנת 2018, יחד עם מטופלי סרטן נוירואנדוקריני ומטפלים, 

החלטנו שמטרתנו הינה לצמצם את הסבל והפגיעה באיכות החיים שלנו. הבנו 

שתזונה בריאה ומתאימה במצבים של סרטן נוירואנדוקריני אינה מהלך פשוט 

ואת הסיוע בהבנת עקרונות התזונה והתאמתה באופן אינדיבידואלי - הצבנו 

כמטרה חשובה לנגד עינינו.

 

 -)Tara Whyand( בהמשך נחשפתי לעבודתה המקצועית של גברת טארה ויינד

דיאטנית מבריטניה, דרך פרסומים ומצגות מקצועיות. פניתי אליה בבקשה 

לכתוב מדריך תזונה לסרטן נוירואנדוקריני מפורט בשפת המטופל, עבורי 

ועבור אחרים כמוני.
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כמטופלים ומטפלים, אנו בעלי השליטה המלאה על איכות החיים היומיומית 

שלנו.

כמטופלים, אנו סומכים על כך שהמטפלים הרפואיים שלנו יטפלו במחלת 

הסרטן הנוירואנדוקריני.

כמטופלים, אנו אחראים על הבחירות התזונתיות שנקבל כל יום וגם על 

תוצאות הבחירות שלנו.

אני מאמין שחוברת זו תספק לכם מידע תמציתי ומעשי, מידע שיעזור לכם 

בקבלת ההחלטות התזונתיות שישפרו את איכות החיים שלכם.

אני ממליץ לפנות בנוסף לייעוץ תזונתי קליני ואישי, במטרה להתאים את 

התזונה לצרכים האישיים של כל אחד ואחת.

מיכאל רוזנברג

MENETS מייסד/מנכ"ל

www.MENETS.org 
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האם יש תזונה או דיאטה מיוחדת
 לסרטן נוירואנדוקריני?

אין תזונה או דיאטה מיוחדת המתאימה לכל אדם עם סרטן נוירואנדוקריני.

לעתים יהיה צורך לבצע התאמות תזונתיות אישיות, לגבי מזון ומשקאות 

בהתאם למיקום הסרטן, פעילות המחלה, הימצאות של גרורות, ניתוח או 

טיפולים אחרים. 

ייתכן ולא ניתן יהיה לשלוט בפעילות המחלה באמצעות התזונה, אך יחד 

עם זאת, מרבית המטופלים יצטרכו להתייעץ עם דיאטנ/ית בקשר לתזונתם 

במהלך המחלה במטרה להקל ולשפר את התסמינים ותופעות הלוואי.

'תזונה בריאה' לאחר אבחנת סרטן היא זו המתאימה למצב האישי של כל 

אחד ואחת.

תזונה כזאת מתייחסת לצרכים התזונתיים האישיים: אנרגיה, חלבון, נוזלים, 

ויטמינים, מינרלים ועוד. צרכים אלו מתבססים על מצבך הרפואי, משקלך 

ואורח החיים שלך.

לא תמיד ההמלצות התזונתיות שמתאימות עבורך זהות להמלצות הכלליות 

לתזונה בריאה עבור שאר האוכלוסייה שיכולות לעתים לגרום להופעת 

תסמינים בלתי רצויים.

באם משקלך תקין, אינך סובל מתופעות לוואי ותזונה בריאה המומלצת לכלל 

האוכלוסייה נסבלת ומתאימה עבורך, מומלץ וחשוב שתמשיך להקפיד על 

תזונה זו.

מאיפה מתחילים?
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תזונה בריאה ומתאימה תעזור לך:

 לשמור על משקל תקין.	 

 לתמוך במערכת החיסון שתגן עליך מפני זיהומים.	 

 להתמודד עם הטיפולים, להחלים ולהשתקם במהירות.	 

לשמור על כושר כדי להמשיך לבצע פעילויות יומיומיות ופעילות גופנית.	 

 להפחית תסמינים לא רצויים כמו החמרה בשלשולים או בגזים.	 

באם אתה סובל מתסמינים רבים לאחר ניתוח או טיפולים או באם 

המלצות תזונתיות כלליות אינן מתאימות לך, חשוב שתפנה לקבלת 

ייעוץ תזונתי המותאם למצבך מדיאטנ/ית מוסמכ/ת.

באם קיבלת הנחיות תזונתיות אישיות מהדיאטנ/ית או מהצוות הרפואי 

הנוגעות למצבך האישי, חשוב לעקוב אחר הנחיות אלו. 
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כאמור, אין תזונה אחת אחידה המתאימה לכל אחד עם מחלות או גידולים 

נוירואנדוקריניים. 

תזונה ים תיכונית הינה התזונה המומלצת כיום ע"י גורמי בריאות וארגונים 

מקצועיים רבים, כמו גם משרד הבריאות, כתזונה שהוכחה כבעלת השפעה 

מיטיבה על הקטנת הסיכון לתחלואה והישנות של מחלות סרטן שונות, 

הקטנת הסיכון לתחלואה נוספת )כמו: סוכרת, מחלות לב וכלי דם ועוד( 

ושמירה על איכות חיים.

תזונה ים תיכונית מתאימה לכלל האוכלוסייה וכן למתמודדים עם מחלה, 

למחלימים ולמשפחותיהם.

תזונה ים תיכונית היא מורשת תרבותית הוליסטית של תזונה, הרגלי אכילה 

ואורח חיים המקובלים באזורי הים התיכון. תזונה זו מתבססת על חומרי גלם 

מקומיים ועונתיים הנאכלים באופני הכנה שונים ובתדירות יומית או שבועית.

התזונה מבוססת בעיקר על מזונות ממקור צמחי, מכילה עושר של מוצרי מזון 

ורכיבים במגוון טעמים, ריחות וצבעים המוכרים, המתאימים והמאפיינים את 

התזונה שלנו - הישראלים.

מצורף קישור לעקרונות התזונה הים תיכונית - מחלקת התזונה במשרד 

https://bit.ly/3jxoxKF    :הבריאות

תזונה ים תיכונית - 
תזונה מגוונת ומאוזנת

https://www.health.gov.il/Subjects/FoodAndNutrition/Nutrition/Adequate_nutrition/mediterranean/Pages/default.aspx 
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תזונה ים תיכונית יכולה להתאים לך מאוד באם אינך סובל מתסמינים 

הקשורים בניתוח, טיפול או קרצינואיד. באם אתה סובל מאחד התסמינים 

הללו, ניתן לעשות התאמות תזונתיות כדי שתזונה זו תתאים גם לך. יחד עם 

זאת, במצבים של ריבוי תסמינים או מגבלות תזונתיות ייתכן ותזונה זו לא 

תתאים לך בשלב זה. מומלץ להתייעץ עם דיאטנ/ית מוסמכ/ת  על מנת לבצע 

שינויים במיוחד עבורך.
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הקפד לשתות לפחות 10-8 כוסות ביום:  מים, תה, חליטות צמחים, קפה, 	 

סודה. 

הימנע משתיית משקאות המכילים סוכר ובמקום ניתן לשתות משקאות 	 

ללא סוכר או דלי סוכר. 

הקפד על כמות שתייה רבה יותר אם אתה סובל משלשולים כדי למנוע 	 

סיכון להתייבשות.

 ,C ירקות הם מקור תזונתי מצויין לסיבים תזונתיים, ויטמינים )כמו: ויטמין

ויטמין A, ויטמין K(, מינרלים )כמו: אשלגן(, נוגדי חמצון ורכיבים צמחיים 

פעילים רבים. 

הרבה באכילת ירקות בתפריט היומי. 	 

הקפד לצרוך לפחות שתי מנות של ירקות ביום )מנה = 1 ירק בגודל בינוני 	 

או  כוס גדולה של ירק קצוץ או מבושל(.

שלב ירקות בכל ארוחה עיקרית. 	 

גוון בירקות ובצבעי הירקות: אדום, סגול, צהוב-כתום, ירוק ולבן.	 

הכן את הירקות באופני הכנה שונים: טרי, מבושל, סלט, מרק, ממרח, מיץ 	 

ועוד.

פירות הם מקור תזונתי מצויין לסיבים תזונתיים, פחמימות - סוכרים 

)פרוקטוז- סוכר הפירות(, ויטמינים )כמו: ויטמין C, ויטמין A(, מינרלים )כמו: 

אשלגן(, נוגדי חמצון ורכיבים צמחיים פעילים רבים. 

שלב  2-1 מנות פרי ביום במגוון של צבעים )מנה = 1 פרי בגודל בינוני או 	 

שתייה ורוויה

ירקות

פירות

העקרונות לתזונה ים תיכונית מגוונת ומאוזנת 
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1 כוס גדולה פרי קצוץ(.

צרוך את הפירות בעונתם, כאשר הם הטריים והמזינים ביותר.	 

גוון בפירות קפואים )ללא סוכר( ובפירות מיובשים, כמו: שזיפים, משמשים, 	 

צימוקים )שאינם מסוכרים וטבעיים ככל הניתן(.

דגנים הם מקור לפחמימות )אנרגיה(. דגנים מלאים הם מקור תזונתי מצויין 

לסיבים תזונתיים, ויטמינים מקבוצת B )פולאט, B1, B3(, מינרלים שונים וכן 

רכיבים צמחיים פעילים רבים.

ניתן לצרוך 2-1 מנות של דגנים בכל ארוחה עיקרית )מנה = כ-1 כוס דגנים 	 

לאחר בישול או 1 פרוסת לחם או  3 כפות שיבולת שועל(.

העדף דגנים מלאים )כמו: אורז מלא, פסטה מחיטה מלאה, לחם מלא 	 

עשיר בסיבים, דגני בוקר מלאים, שיבולת שועל(, בדגש על דגנים ים 

תיכוניים מקומיים )כמו: קוסקוס, בורגול, פריקה, ג'רישה ועוד( - בתנאי 

שאינך סובל משלשולים או עברת לאחרונה ניתוחים במערכת העיכול 

ובמידה ואין לך הגבלה בריאותית אחרת.

במידה ואתה מתחיל או חוזר לאכול דגנים מלאים לאחר המעטה 	 

באכילתם, תתחיל באופן הדרגתי, במנות קטנות מבושלות היטב ותתקדם 

בהדרגה בהתאם לתגובה האישית.

שמן זית מכיל הרכב שומן ייחודי ועשיר בחומצות שומן חד בלתי רוויות.

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

הינו  מיסודות התזונה הים תיכונית.

דגנים, לחם וירקות עמילניים )תפו"א ובטטה( 

שמן זית 
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מקור תזונתי מצויין לחומצות שומן חיוניות וכן לויטמינים מסיסים בשומן, כמו 

.E ויטמין

שלב 2-1 מנות ביום של אגוזים, זרעונים )שומשום, קצח, פשתן(, גרעינים, 	 

אבוקדו וכן ממרחים שומניים )כמו: טחינה, ממרח שקדים, פסטו( -   

)מנה = כ- 6-7 שקדים או 6 חצאים של אגוזי מלך או 1 כף טחינה גולמית/

ממרח שקדים /פסטו(. 

ניתן לגוון גם בשמנים, כמו: שמן אבוקדו, אגוזים, פשתן.	 

הקפד לצרוך  אגוזים, גרעינים, זרעונים, שמנים וממרחים שומניים בכמות 	 

מתונה. 

הקפד ללעוס היטב, לרסק או לטחון את האגוזים, הגרעינים והזרעונים.	 

מקור לרכיבים צמחיים פעילים שהינם נוגדי חמצון, דלקת ועוד.

העשר את האוכל בעשבי תבלין טריים )כמו: שום, בזיליקום, אורגנו, 	 

טימין( ובתבלינים יבשים )כמו: כורכום, כמון, זעתר, פלפל מסוגים שונים 

ועוד(. תבלינים אלה יעשירו את האוכל שלך בטעמים, צבעים וריחות וכן 

בתועלות תזונתיות שונות.

הוסף אותם לתיבול, בישול, במרקים, תבשילים, סלטים ועוד - בכך תעשיר 	 

את התפריט שלך במגוון של טעמים.

מוצרי חלב הם מקור מצויין לחלבון, סידן, ויטמין A , ויטמין B3 וכן מקור 

 .B12 לויטמין

שלב בתפריט היומי שתי מנות של מוצרי חלב: חלב, גבינה, לבן ומוצרי 	 

חלב מותססים כמו יוגורט )מנה =  כוס חלב או גביע יוגורט או שתי כפות 

אגוזים, גרעינים, זרעונים, שמנים וממרחים שומניים 

עשבי תבלין, שום, בצל ותבלינים

מוצרי חלב 
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גבינה לבנה רכה או פרוסה דקה של גבינה קשה(.

העדף מוצרי חלב רזים: גבינות עד 5% שומן, לבן ויוגורט עד 3% שומן, 	 

רצוי ללא תוספת  סוכר. 

ניתן להשתמש בתחליפי חלב על בסיס סויה כמקור לחלבון וסידן, כמו: 	 

טופו, חלב סויה, מעדן סויה. העדף מוצרים דלי סוכר ושומן.

ביצים הם מקור תזונתי מצוין לחלבון, ויטמין B12, ויטמין B3, ויטמין A וויטמין 

.D

שלב בתפריט 4-2 ביצים בשבוע, באופני הכנה מגוונים: ביצה קשה, 	 

חביתה, שקשוקה ועוד. 

הקפד על בישול ממושך של הביצים במהלך טיפולים המשפיעים על 	 

מערכת החיסון.

 D וויטמין ,B3 ויטמין ,B12 דגים הם מקור תזונתי מצוין לחלבון, יוד, ויטמין

)דגים שמנים(.  חלק מהדגים מכילים כמות גבוהה של חומצות שומן מסוג 

אומגה 3.

מומלץ לאכול לפחות שתי מנות דג בשבוע )מנה = כ 80 עד 100 גרם(.	 

רצוי לשלב דגי ים צפוני )כמו: סלמון, מקרל, הליבוט( ודגי בריכות )כמו: 	 

בורי ופורל( המהווים מקור לחומצות שומן מסוג אומגה 3.

 B12 עוף והודו הם מקור תזונתי מצוין לחלבון, ברזל )הודו אדום(, ויטמין

.B3 וויטמין

ניתן לשלב בתפריט שתי מנות בשבוע. העדף לאכול את החלקים הרזים, 	 

ללא עור ושומן.

ביצים

דגים

בשר רזה, עוף והודו
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קטניות הן מקור מצויין לחלבון צמחי, סיבים תזונתיים, מינרלים )כמו: ברזל, 

.B3 אשלגן, מגנזיום וסידן( וויטמין

שלב בתפריט לפחות  שתי מנות בשבוע באופני הכנה מגוונים )כמו: מרק, 	 

תבשיל, סלט וממרח(.

מומלץ להנביט, להשרות ולבשל את הקטניות בישול ממושך כדי להקל על 	 

תופעות לוואי של מערכת העיכול.

צרוך את הקטניות בכמות קטנה או כממרח טחון או הימנע מצריכתן 	 

במצבים שונים של תסמינים במערכת העיכול )מומלץ להתייעץ עם 

הדיאטנ/ית(. 

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

מאפים, עוגיות, גלידות, חטיפי שוקולד, ממתקים ומזונות מעובדים )כמו:  

נקניקים, נקניקיות, בשר מעובד ועוד(. 

מומלץ להגביל צריכת סוכר מכל סוג כולל ריבה, דבש וסילאן.	 

מומלץ להגביל  את השימוש במלח במהלך הכנת המזון.	 

קטניות: עדשים במגוון צבעים, שעועית מסוגים שונים, גרגירי 

חומוס, אפונה

סוכר, שומן ומלח / נתרן

הקפד על אופני הכנה 'רזים', כמו: צליה, בישול, אידוי ואפיה.	 

המעט בצריכת בשר בקר והימנע ככל הניתן מצריכה של מוצרי בשר 	 

מעובדים, כמו: נקניקים, נקניקיות, בשר מעובד, בשר טחון מעובד ועוד.
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בישול והכנה ביתיים 

הכנה ביתית של מזון מחומרי גלם טבעיים וטריים הינה הבסיס לעקרונות 

הבישול הים תיכוני. כך תוכל ליהנות יחד עם משפחתך מהיתרונות הרבים של 

הכנה ביתית:

בחר בחומרי הגלם הטריים ביותר )לאו דווקא היקרים ביותר( האהובים 	 

עליך ועל משפחתך.

השתמש באופן נכון ומתון בשמן )כמות וסוג( ובמלח )כמות( - הדבר 	 

בשליטתך.

העשר את האוכל בתבלינים ועשבי תבלין בטעמים אהובים, מוכרים 	 

ומסורתיים.

הכן את האוכל בכמות ובמידתיות המתאימה לצרכים שלך ושל משפחתך.	 

 שתף והשתתף בהכנה ביתית ומשפחתית של האוכל- חווית ההכנה 	 

ביחד היא בעלת תרומה חשובה לתזונה והבראה.

 דמיין את הטעם והריח המגיעים מהמטבח בעת הבישול הביתי והכנת 	 

האוכל האהוב ביותר בין אם מדובר בסלט ישראלי מירקות טריים מתובל 

בשמן זית או טחינה וחומוס ביתיים או שקשוקה ביתית או תבשיל קוסקוס 

מלא עם שפע של ירקות מבושלים וגרגירי חומוס עם כורכום או ממולאים 

באורז/בורגול מלאים עם שפע של עשבי תבלין טריים )כמו: נענע, 

פטרוזיליה ועוד( או מרק עדשים ביתי.

עקרונות התזונה הים תיכונית מתייחסות לא רק למזון וחומרי הגלם מהם 

מכינים את המזון,  אלא גם לאופן ההכנה והבישול ואפילו לאופן האכילה 

וחברת האכילה.
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קניות

שמן זית, טחינה גולמית )רצוי משומשום מלא(, חומץ, אורז / פסטה / קוסקוס / 

חיטה / בורגול / כוסמת )רצוי מלאים(, קמח )רצוי מלא(, שיבולת שועל, קטניות 

יבשות )כמו: אפונה, עדשים, גרגירי חומוס- ניתן גם להשתמש בשימורים 

לשעת חירום(, עגבניות )רסק, שימורים ללא תוספת סוכר / חומרים משמרים(, 

תבלינים יבשים )לקנות כמות קטנה, לשמור במקום סגור, אטום וחשוך(.

מגוון של ירקות ופירות העונה, עשבי תיבול טריים )כגון: פטרוזיליה / כוסברה 

/ בזיליקום(.

ירקות קפואים - בעיקר ירקות שאינם בעונה )כרובית, ברוקולי, שעועית ירוקה(.

פירות קפואים - בעיקר פירות שאינם בעונה )פירות יער(.

לחמים ודברי מאפה, מנות ותבשילים שהוכנו והוקפאו כגון: כגון: פשטידות 

הנשמרות היטב בהקפאה בכלים סגורים, קטניות מבושלות.

כדי להכין באופן יומיומי מזון ביתי מגוון, צבעוני ומזין כדאי להיות ערוך 	 

ומוכן, לכן כדאי להצטייד מבעוד מועד. 

במזווה

במקרר

במקפיא
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https://bit.ly/3BzCAr4  :'למידע נוסף אודות 'רפורמת הסימון החדשה

'רפורמת הסימון החדשה'- יכולה לסייע לך בבחירת המזון במהלך הקניות:

המדבקות הירוקות מסייעות לך לבחור מזון בריא יותר.

המדבקות האדומות מסייעות לך לאתר מוצרים עשירים בסוכר, שומן ומלח 

בקלות ובמהירות בזמן הקניות. 

במהלך הקניות

https://bit.ly/3BzCAr4
https://bit.ly/3BzCAr4
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אוכלים ביחד

אכילה משפחתית או חברתית במשך השבוע הינה חלק מעקרונות התזונה 

הים תיכונית. בהכנה ובאכילה ביחד יש ערכים רגשיים וגופניים הידועים 

כמחזקים אותך ואת משפחתך, הן ביום יום והן במצבי התמודדות שונים.

קבע לך לפחות פעם בשבוע בו אתה מזמין חברים ו/או משפחה לאכול ארוחה 

ביתית ביחד: בוקר, צהריים, ערב– אין זה משנה, העיקר 'הביחד'.  

כאמור, תזונה ים תיכונית היא חלק קטן מתוך מורשת החיים הים תיכונית. 

זוהי גישה הוליסטית ששמה דגש על אורח חיים פעיל, המשלב פעילות גופנית 

וספורטיבית, משפחתיות ואכילה חברתית, מדתיות ומתינות, תמיכה וקהילה, 

יחד עם אמונה ומטרה בחיים עם הרבה אופטימיות.

 World Cancer – ניתן גם לפנות להמלצות התזונתיות של ה

Research Fund העוסקות בתזונה בריאה ואורח חיים למניעת 

סרטן. המלצות אלו תורמות גם להפחתת הסיכון למחלות אחרות, 

כמו מחלות לב וסוכרת סוג 2 שהינן גורם תחלואה עיקרי לאנשים 

המחלימים מסרטן או שורדים.  

לקריאת ההמלצות התזונתיות ומידע נוסף:

https://bit.ly/3CzUHyr

https://bit.ly/3CzUHyr
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חלבונים הינם רכיבי תזונה חיוניים הנדרשים לגוף, לבנייה של רקמות הגוף 

והשרירים, לבנייה של הורמונים, אנזימים וגורמים שונים ורבים במערכת 

החיסון.

המקורות התזונתיים לחלבון הינם מזונות מהחי )כמו: ביצים, חלב ומוצריו, 

בשר בקר, עוף, הודו ודגים(, מזונות מהצומח )כמו: קטניות ]עדשים, חומוס, 

שעועית[, סויה ומוצריה( וכן גם מגוון תחליפי חלבון צמחי. )עוד על מקורות 

חלבון,  הרחבה בעמוד 23(.

במצבים של סרטן נוירואנדוקריני מומלץ וחשוב להגביר את צריכת החלבון 

בתפריט ממגוון המזונות העשירים בחלבון. 

לעתים קשה יותר להגיע לכמות החלבון המומלצת בתזונה צמחונית או 

טבעונית, אבל הדבר אפשרי וניתן להתייעץ עם דיאטנ/ית כיצד לעשות זאת 

באופן המתאים ביותר לך ולאופי התזונה הצמחונית בה אתה בוחר. 

כמות החלבון היומית המומלצת לכל אחד תלויה במשקל גופו וניתן להתייעץ 

לגבי הכמות האישית המומלצת עם דיאטנ/ית.

חלבון

שיעור מהיר בתזונה
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כוס מידה סטנדרטית – 240 מ"ל 

להלן דוגמאות לתכולת חלבון במזונות שונים:

כמות החלבונים המזון / המוצר

30 גרם 100 גרם חזה עוף

29 גרם
קופסת טונה 160 גרם 
)112 גרם לאחר סינון(

8 גרם פרוסת גבינה צהובה רזה 9% )25 גרם(

12-10 גרם
125 גרם גבינה לבנה,

או קוטג' 5% )חצי קופסא של 250 גרם(

8 גרם גביע יוגורט 3% )200 גרם(

25-20 גרם גביע יוגורט פרו עשיר בחלבון )200 גרם(

8 גרם ביצה בינונית

13 גרם
 כוס )כוס מידה סטנדרטית( גרגירי חומוס או

עדשים מבושלות

10-5 גרם
כוס )כוס מידה סטנדרטית( שעועית יבשה 

מבושלת )מסוגים שונים(

6 גרם כוס )כוס מידה סטנדרטית( קינואה מבושלת

16-14 גרם 100 גרם טופו

7 גרם כוס חלב סויה )200 מ"ל(

5-3 גרם גביע מעדן סויה )125 גרם(

20-10 גרם גביע מעדן סויה מועשר בחלבון
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באם אתה מתקשה לאכול מספיק חלבון בתפריט שלך, תוכל להתייעץ עם 

הדיאטנ/ית לגבי העשרה של התפריט בחלבון באמצעות אבקות חלבון 

)מי גבינה/ביצה/סויה/אפונה/ועוד(, אותן ניתן להוסיף למזון )דייסה, מרק, 

יוגורט(,להכין מהן שייק ועוד. אבקות חלבון ממקור צמחי כמו אבקת חלבון 

מאפונה, יכולות לעזור לך במידה ואתה נמנע מצריכת חלבונים מהחי אבל 

אינן נחשבות שוות מבחינת איכות החלבון כמו חלבון מי גבינה.

פחמימות משמשות מקור אנרגיה לכל מערכות הגוף, האיברים, הרקמות 

והתאים. 

פחמימות מצויות כסוכרים בסוכר לסוגיו )לבן, חום, דקלים, קנים, דמררה(, 

דבש וסילאן, כפרוקטוז בפירות )סוכר פירות(, כעמילן בלחם ומוצריו, דגנים, 

מאפים וקטניות. פחמימות אלו כולן מתפרקות לגלוקוז )סוכר( במערכת העיכול 

ומשם מובלות בזרם הדם לכל תאי הגוף, במטרה לשמש כמקור אנרגיה 

לתאים או לאחסון בכבד.

באם לא ניתנו לך הנחיות תזונתיות ע"י רופא/ה או דיאטנ/ית, אין כל המלצה 

מוכחת להימנע לחלוטין מצריכת פחמימות בתפריט היומי.

יחד עם זאת, מומלץ לצרוך מזונות שהם מקור לפחמימות במתינות ובכמות 

המותאמת לפי משקל, גיל, רמת פעילות, רמת סוכר ותסמינים הקשורים 

למחלה או לטיפול.

מומלץ להעדיף מזונות שהינם מקור לפחמימות המכילים סיבים תזונתיים, 

ויטמינים ועוד )כמו: פירות, דגנים מלאים וקטניות - ניתן למצוא הרחבה על 

מזונות אלו בפרק של התזונה הים תיכונית(. כמו כן מומלץ להעדיף מזונות 

שהינם בעלי מדד גליקמי נמוך - בינוני )ראה הרחבה בעמוד 66(.

פחמימות
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שומן הוא מקור לויטמינים )כמו: ויטמין E(, מקור לחומצות שומן חיוניות ומסייע 

בספיגה של ויטמינים מסיסי שומן )ויטמין A,D,E,K(. כמו כן, מזונות עשירים 

בשומן הם מקור לאנרגיה )1 גרם שומן תורם 9 קק"ל(.

מחלקים את השומן ל- 2 סוגים עיקריים:

שומן רווי - שומן המצוי בעיקר במזונות שמנים מהחי, כמו: חלקי בשר 	 

בקר/עוף/הודו/ דגים, חלקים פנימיים, בשרים מעובדים )כמו: בשר 

טחון, נקניקים ונקניקיות(, חמאה, גבינות שמנות, שמנת, קצפת ומאפים 

המכילים אותן.

נסה להמעיט או להימנע ככל הניתן מצריכת מזונות המכילים שומן מסוג זה.

שומן בלתי רווי - שומן המצוי בעיקר במזונות צמחיים, כמו: שמנים שונים 	 

)שמן זית, שמן קנולה, שמן תירס(, ממרחים )שקדים, טחינה, בוטנים(, 

אגוזים ושקדים, זרעים וזירעונים. שומן בלתי רווי מסוג אומגה 3 גם מצוי 

בדגי ים צפוני שמנים )כמו: סלמון, סרדינים, מקרל, הליבוט(.

נסה לשלב כמות מתונה של שומנים חיוניים אלה בתפריט היומי שלך.

באם יש לך בעיה בעיכול וספיגה של שומן יש לבדוק את הסיבה. 

ייתכן ויש להוסיף למזון תכשיר של אנזימי לבלב חלופיים )PERT( )הרחבה 

בעמוד 44-48(, או לנסות להחליף חלק מהשמנים בשמנים מסוג MCT )שמנים 

עם חומצות שומן בינוניות שרשרת הנספגות בקלות יותר במערכת העיכול( או 

לצמצם את צריכת השומן בארוחות ובתפריט היומי )ראה הרחבה בעמוד

49-50 - תת ספיגה של מלחי מרה(.

שומן
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ויטמינים ומינרלים

חסרים בויטמינים ומינרלים

חסרים בויטמינים ומינרלים יכולים להתפתח במצבי סרטן נוירואנדוקריני 

כתוצאה מסוג הסרטן, מיקומו, טיפולים שונים, ניתוח במערכת העיכול, כמו גם 

דיאטה מוגבלת כתוצאה מהמצב.

מגוון  מצבים אלה עלול לפגוע בכמות הויטמינים והמינרלים שמקורם במזון, 

בספיגה שלהם ואפילו ביכולת הייצור וההפעלה שלהם בגוף.

חסרים בויטמינים ומינרלים ספציפיים יכולים להיות שכיחים במצבי סרטן 

נוירואנדוקריני - חסרים אלה עלולים להתפתח עוד מלפני האבחון ,במהלך 

הטיפולים ובהמשך, גם אם התזונה שלך מגוונת ומלאה.

חסרים בויטמינים ומינרלים גורמים למגוון תסמינים הקרויים 'תסמיני חסר 

בויטמינים ומינרלים'. במקרים של חסרים חמורים המצבים קרויים 'מחלת 

חסר', לדוגמה: אנמיה )חוסר ברזל ו/או חומצה פולית ו/או ויטמין B12(, פלגרה 

)חוסר ויטמין B3 ]ניאצין[(.

במצבים שונים של סרטן נוירואנדוקריני החסרים עלולים  להיות מתונים אך 

גם חמורים, ובהתאם גם התסמינים. לכן, יש חשיבות לעדכן את הצוות הרפואי 

על התסמינים, לאבחן את החסר ובכך למנוע או לטפל בחסרים בהקדם. 
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איך מאבחנים חסרים בויטמינים ומינרלים?

הצוות המטפל שלך יוכל לאבחן סיכון לחסר או חסר קיים על פי:

המחלה )מיקום הגידול, תסמונת קרצינואיד( או הטיפול )ניתוח, טיפול 	 

באנלוגים(.

התסמינים )שלשול, פצעים בפה, שינויים בתחושת גפיים( - לכן, חשוב 	 

לעדכן את הצוות באם אתה חש תסמינים כאלה או אחרים.

־בדיקות הדם - ניתן לבצע בדיקות שגרתיות לאבחון חלק מרמות הויטמי	 

נים והמינרלים בדם, כמו: 

     ברזל, פריטין )מאגרי ברזל(, ספירת דם אדומה.

     ויטמין B12, חומצה פולית.

     אשלגן, אבץ, מגנזיום.

.D ויטמין     

בדיקות אחרות שאינן שגרתיות כמו: ויטמין A, ויטמין B3 או בדיקות אחרות, 

מתבצעות לבקשת הרופא המטפל ובהתאם לאפשרות הביצוע על פי קופת 

החולים / בית החולים.

הבדיקות הן הדרך הקלינית המדויקת ביותר לאבחן ולטפל במצבים אלה, לכן 

יש חשיבות לביצוע בדיקות שגרתיות הניתנות ע"י הצוות במהלך המעקב. 

יחד עם זאת, לא תמיד ניתן לבצע את כל הבדיקות הנדרשות.

לעתים, בדיקה של ויטמין אחד יכולה להיות סימן לסיכון לחסרים בויטמינים 

אחרים. 

לדוגמא, חסר בויטמין D יכול להצביע גם על סיכון אפשרי לחסר בויטמינים 

מסיסים בשומן )כמו: ויטמין K, ויטמין A וויטמין E( ויכול לשמש בידי הצוות 

המטפל ככלי לאבחון. 

לכן, התקשורת והמעקב עם הצוות המטפל שלך, כמו גם דיווחים ועדכונים 

לגבי מצבך הינם חשובים מאוד.  
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הערה חשובה שיש לזכור:

באם התבקשת לבצע בדיקות דם ואתה נוטל תוסף תזונה 

המכיל ויטמינים ומינרלים היכולים להשפיע על תוצאות בדיקות 

הויטמינים והמינרלים - יש להפסיק תוסף זה כ-4-3 ימים לפני 

ביצוע הבדיקות.

באם התבקשת לבצע בדיקות דם ואתה נוטל תוסף תזונה 

המכיל ויטמין B7 )ביוטין( היכול להשפיע על תוצאות הבדיקות 

ההורמונליות ובדיקות הויטמינים - יש להפסיק תוסף זה כשבוע 

לפני ביצוע הבדיקות.
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סיכון לחסרים בויטמינים ומינרלים - מצבים ותסמינים 

  A ויטמין

ויטמין B3 - ניאצין  

ויטמין A חשוב לראייה תקינה, למערכת החיסון ולרבייה.

מטופלים באנלוגים של סומטוסטטין מעל 6 חודשים או במצבים של אי 

ספיקת לבלב מטופלת או אינה מטופלת מספיק, ותת ספיגה של מלחי מרה 

.A שמטופלת תרופתית עלולים לפתח חסר בויטמין

תסמינים מוקדמים לחסר זה כוללים הפרעות בראייה ועיוורון לילה, יובש וכאב 

בעיניים, החלמה איטית של פצעים, זיהומים שונים, פצעים / סדקים בשפתיים 

ושלשול. 

באם אתה סובל מאחד או יותר מהתסמינים, יש לעדכן בהקדם את הצוות 

המטפל.

למטופלים עם גידולים המייצרים סרוטונין וסובלים מתסמינים של תסמונת 

קרצינואיד, יש צורך מיוחד בויטמין B3 )ניאצין(. 

על פי הספרות, 5%-20% מהמטופלים עם תסמונת קרצינואיד וגידולים 

המפרישים סרוטונין עלולים לפתח חסר חמור וכ- 30% עלולים לפתח חסר 

מתון )תת קליני(.

לחסר בויטמין B3 )ניצאין( יכולים להופיע תסמינים שונים במערכות שונות 

כתלות בחומרת החסר. חסר בויטמין B3 )ניאצין( כשהוא חמור עלול לגרום 

למחלת חסר הקרויה 'פלגרה' הגורמת לדמנציה, דלקות בעור )דרמטיטיס( 

ושלשול מימי.

הצוות המטפל מודע לסיכון וימליץ על טיפול מתאים. יחד עם זאת, חשוב 

ביותר לעדכן את הצוות המטפל באם אתה חש אחד מתסמינים אלו.
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B12 וויטמין )B9/חומצה פולית )פולאט

D ויטמין

.DNA נדרשים לייצור תאי דם וסינתזת B12 -ו B9 הוויטמינים

ניתוחי כריתה נרחבת של הקיבה או של החלק הסופי של המעי הדק )אילאום( 

ו/או טיפול באנלוגים של סומטוסטטין עלולים להעלות את הסיכון לחסר 

 .B12 בויטמין

במצבים של ניתוחי הכריתה שהוזכרו למעלה, רוב המנתחים ימליצו על 

זריקות של ויטמין B12 כל שלושה חודשים ללא בדיקת דם של B12. במידה 

ועברת ניתוח כזה ולא קיבלת המלצה לזריקות של B12 ואתה בספק אם יש 

לך חוסר, ניתן לבקש בדיקת דם הבודקת את רמת ויטמין B12 בדם.

אנמיה כתוצאה מחסר של ויטמין B12 ו/או חומצה פולית עלולה לגרום 

לתסמינים רבים הכוללים: עייפות קשה, לשון אדומה ושורפת ,חולשת שרירים, 

שינויים במצב הרוח ועוד. במידה ומופיעים תסמינים  של אנמיה, יש לבדוק הן 

את רמות ויטמין B12 והן את רמות חומצה פולית. 

ויטמין D נחוץ לבריאות העצם והשיניים, מסייע בספיגת סידן, נחוץ לתפקוד 

מערכת החיסון ועוד. המקור העיקרי לויטמין D בגוף הוא החשיפה לאור 

השמש ולמרות זאת חסר בויטמין D שכיח ביותר גם במדינת ישראל 

השמשית.

סרטן נוירואנדוקריני במעי, טיפול באנלוגים של סומטוסטטין ושלשולים 

שומניים מעלים את הסיכון לחסר בויטמין D - חסר המצוי לפי הספרות בקרב 

30%-80% מהמטופלים. 

סימנים לחסר בויטמין D כוללים ירידה בצפיפות העצם, בעיות בשיניים וירידה 

בתפקוד מערכת החיסון.

שוחחו עם הצוות המטפל שלכם לגבי ביצוע בדיקות דם הבודקות את רמות  

ויטמין D. באמצעות בדיקה זו ניתן לאבחן חסר ולטפל באופן קליני בהתאם.    
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E ויטמין

ברזל

 K ויטמין

ויטמין E הוא נוגד חמצון מסיס בשומן הנחוץ לשמירה על העור ומערכת 

החיסון.

בטיפול באנלוגים של סומטוסטטין מעל 6 חודשים או במצבים של אי ספיקת 

לבלב שאינה מטופלת או אינה מטופלת מספיק, ותת ספיגה של מלחי מרה 

 .E שמטופלת תרופתית עלולים לפתח חסר בויטמין

סימנים לחסר בויטמין E כוללים אובדן תחושה בגפיים )ידיים ורגליים(, חוסר 

שליטה בתנועת הגוף, חולשת שרירים, הפרעות בראייה וירידה בתפקוד 

מערכת החיסון.

ברזל נדרש לכל תאי הדם האדומים. חסר בברזל שכיח במצבים שונים של 

איבוד דם )דימום( כמו לאחר ניתוח, טיפול כימותרפי, הימנעות ממזונות 

המספקים ברזל )בשר בקר, הודו, קטניות( או במצבים של צריכת מזון מעטה.

הסימנים לאנמיה על רקע חוסר ברזל כוללים: עייפות, עור חיוור, נשירת שיער, 

קוצר נשימה, דפיקות לב מואצות וכיבים בחלל הפה. 

תתבקש לבצע בדיקות דם שגרתיות הכוללות ספירת דם וכן בדיקות 

ספציפיות, כמו: ברזל, רמות פריטין )מאגר הברזל בגוף( וטרנספרין )הנשא 

העיקרי של ברזל בדם( כדי לאבחן אנמיה על רקע חסר בברזל.

ויטמין K נדרש לתהליך קרישת הדם. 

טיפול באנלוגים של סומטוסטטין מעל 6 חודשים או במצבים של אי ספיקת 

לבלב שאינה מטופלת או אינה מטופלת מספיק, ותת ספיגה של מלחי מרה 

.K שמטופלת תרופתית עלולים לפתח חסר בויטמין

סימנים לחסר בויטמין K כוללים נטייה לדימום מהיר מחבלות או פציעות.
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באם אתה סובל מאחד או יותר מתסמינים אלה, יש לעדכן בהקדם את הצוות 

המטפל.

התייעץ עם הצוות המטפל לגבי ביצוע בדיקות דם לרמות ויטמין K או בדיקת 

קרישה.

ויטמינים ומינרלים אחרים 

נחושת, סלניום ואבץ הינם מינרלים שעלולים להימצא בכמות נמוכה 

במצבים של תת ספיגה מתמשכת כתוצאה משלשולים, טיפול באנלוגים של 

סומטוסטטין וניתוחים בחלק הראשון של המעי הדק וניתוחי לבלב  כמו ניתוח 

וויפל.

סלניום יכול לרדת גם כתוצאה מטיפול ב- PRRT )טיפול לגידולים 

נוירואנדוקריניים(.

ייתכן שיש מחסור גם ברכיבים אחרים, אך אין לנו מידע או מחקר מספק 

בנושא.
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תוספי תזונה של ויטמינים ומינרלים יינתנו כהמלצה ע"י הצוות המטפל 

במטרה למנוע או לטפל בחסרים באם אובחן חסר כזה בבדיקות הדם או על 

פי תסמינים מדווחים או מצב המחלה.

במקרים אלה תקבל המלצה מהצוות המטפל לגבי התוסף הנדרש, המינון 

הנדרש, אופן הנטילה והאם יש צורך בביצוע בדיקות דם למעקב.

באם לא קיבלת המלצה כזו מהצוות המטפל או מהדיאטנ/ית, מומלץ לדון עם 

הצוות המטפל לגבי כל תוספי התזונה. לא מומלץ לקחת מינונים גבוהים של 

תוספים המכילים רכיב או רכיבים מרובים )מולטי( ללא המלצת רופא / צוות 

מטפל. 

ויטמינים ומינרלים אינדיבידואליים

תוספי מולטי ויטמינים ומינרלים   

כאמור, לא מומלץ לקחת מינונים גבוהים של ויטמינים ומינרלים בודדים אלא 

אם בדיקות דם או תסמינים מראים על חסר בהם. היוצאים מן הכלל הם 

ויטמין D ולעתים ויטמין B3 ו- B12 הניתנים בדרך כלל ע"י הצוות המטפל 

למניעה.

בזמן טיפול בכימותרפיה יש להימנע מנטילה של תוספים המכילים רמות 

גבוהות של ויטמינים ומינרלים נוגדי חמצון )ויטמין C, ויטמין E וסלניום( כדי 

לאפשר לטיפול לפעול באופן היעיל ביותר.

מולטי ויטמין ומינרל הינו תוסף המכיל מגוון של ויטמינים ומינרלים בדרך כלל 

במינונים הקרובים לקצובה היומית המומלצת. נטילת מולטי ויטמינים ומינרלים 

המכילים כ- 100% מהקצובה היומית המומלצת נחשבת בדרך כלל בטוחה, גם 

ללא בדיקות דם.

האם אני צריך ליטול תוספי תזונה של ויטמינים ומינרלים?
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מולטי ויטמין כזה יומלץ לך במקרה של חסרים תזונתיים כלליים כתוצאה 

מתזונה מוגבלת בכמות או במגוון המזונות.

מולטי ויטמין ומינרל המכיל ויטמינים מסיסי שומן )ויטמין A,D,E,K( יומלץ לך 

באם אתה מטופל בתחליף של אנזימי לבלב שכן אתה מצוי בסיכון גבוה יותר 

לפתח חסרים בויטמינים אלה. יחד עם זאת, עדיף לבדוק את רמת הויטמינים 

בדם )באם ניתן לבצע בדיקה שלהם( כדי לקבוע את  המינון הנדרש לתיקון. 

כחלק מהמעקב הרפואי, מומלץ לבצע גם בדיקות דם נוספות של רמות 

כולסטרול, טריגליצרידים וסוכר.

עלייה במדדים אלה שכיחה בכלל האוכלוסייה, אך מצויה בסיכון לעלייה 

במצבי סרטן נוירואנדוקריני בעיקר כתוצאה מטיפולים שונים:

טיפול באברולימוס )אפיניטור( עלול לגרום לעלייה ברמות טריגליצרידים.	 

טיפול באנלוגים לסומטוסטטין או באברולימוס עלול להשפיע על רמות 	 

הגלוקוז.

הטיפול התזונתי ברמות גבוהות של מדדים אלה זהה לטיפול המומלץ 

לאוכלוסייה הכללית, לכן מומלץ לפנות לייעוץ תזונתי.

בדיקות דם אחרות 
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מערכת העיכול

קיבה 
חומצה הידרוכלורית 
מעלה את חומציות 

 ,pH 2.0 -בולוס המזון ל
הדבר גורם להפסקת 

פעילות העמילאז ברוק 
ומפסיק את עיכול 

הפחמימות עד שהן 
מגיעות למעי הדק.

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

בלוטות הרוק

 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.

ושט

תריסריון

השוער-פילורוס

קולון

חלחולת

מיצי קיבה

מעי דק
 סיסי המעי 

(Villi ו- Microvilli) (איור) 
לוכדים וסופגים רכיבי 

מזון. ויטמינים מסיסים 
במים ומינרלים* נספגים 

לזרם הדם. ויטמינים 
מסיסים     

     בשומן* נספגים 
למערכת הלימפה.

מעי גס 
לא מתרחש עיכול נוסף במעי הגס, 
למעט עיכול כמות קטנה של סיבים 
תזונתיים ע"י חיידקי המעי הגס. 

ישנם 1-10 טריליון חיידקים במערכת 
העיכול שלנו , הנמצאים לרוב 

בקולון. 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.

נתרן 
אשלגן 
מים

ברזל, סידן, 
מגנזיום, אבץ, 
נחושת, גלוקוז, 
חומצות אמינו, 

שומן ,וכולסטרול  
ויטמינים: A, כל 
  ,B, C, D ויטמיני

 .E  & K

מסתם או צומת
אילאו-צקלי

95% ממלחי המרה (במרה) 
נספגים חזרה במעי הדק - 5% 
הולכים לאיבוד בצואה. ככל 
שמאבדים יותר שומן בצואה, 

ספיגת הויטמינים תהיה פחות 
טובה ויותר קשה לשמור על 

משקל יציב.

תוספתן

המעי 
העיוור-צקום

סוגר הושט 
התחתון

מסתם / צומת
אילאו-צקלי

המעי העקום
אילאום

המעי הריק- 
ג'אג'ונום

כים- מזון מעוכל 
חלקית ומיצי כיבה 

בולוס מזון (מזון לעוס)

לבלב
מיץ הלבלב מכיל ביקרבונט 
לנטרול חומצת הקיבה, כך 
שאנזימי הלבלב יוכלו לעבוד 

בצורה יעילה יותר. כמו כן מיץ 
הלבלב מכיל אנזימי עיכול 
המופרשים במעי הדק כדי 

לעזור לעיכול כל 
המיקרונטריינטים. 

אנזים הליפאז שמופרש 
מהלבלב מפרק שומן

כבד 
מטפל ברכיבי המזון שנספגו 
במעי מנטרל רעלים מהדם, 
מייצר חלבונים כמו אלבומין 
וגורמי קרישה (אלה שעוזרים 
בתהליך הקרישה) ומפריש 

מלחי מרה המסייעים לעיכול 
מזון שומני במיוחד ועוד יותר מ- 

300 תפקידים שונים. 
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שומרים על מצב תזונתי
והרכב גוף תקינים

למצבך התזונתי במהלך האבחנה, הטיפול וההחלמה יש השלכות על איכות 

החיים, סיכון לתחלואה וסיבוכים, אשפוזים, סבילות ויעילות הטיפול האנטי- 

סרטני ואף על שרידות ותמותה.

מצב תזונתי מתייחס למספר מדדים הקשורים לתזונה וצריכת מזון,  למשקל 

והרכב גוף ולתסמינים המשפיעים עליהם.

משקל גוף - מתייחס למדד מסת הגוף )BMI(, היחס בין משקל )ק"ג( 	 

וגובה )מטר( בריבוע. מדד זה קובע את דרגות מסת הגוף )תת משקל, 

משקל תקין, עודף משקל והשמנה בדרגות 3-1(. שתי דרגות הקצה: תת 

משקל וכן השמנה קשורות לעלייה בסיכון למצב תזונתי לא תקין.

ירידה במשקל - ירידה במשקל שאינה רצונית ללא תלות בדרגת ותקינות 	 

מדד מסת הגוף )BMI( הינה גורם סיכון תזונתי נוסף. מדד זה מתייחס הן 

לאחוז הירידה במשקל והן לקצב הירידה ביחס לזמן. ירידה בלתי רצונית 

של 5% תוך שלושה חודשים נחשבת גורם סיכון למצב תזונתי שאינו תקין. 

דוגמא למצבים שונים של סיכון תזונתי בשל ירידה בלתי רצונית במשקל: 

אישה במשקל 70 ק"ג עם ירידה של 3.5 ק"ג תוך שלושה חודשים. 

גבר במשקל 100 ק"ג עם ירידה של 5 ק"ג תוך שלושה חודשים.

אישה במשקל 45 ק"ג עם ירידה של 2.5 ק"ג תוך שלושה חודשים.

הרכב הגוף - במצב בו אין שינוי במשקל הגוף, מסת השריר ו/ או כוח 	 

השריר הם מדדים עיקריים למצב התזונתי. באמצעות  מדידה או בדיקה 

פיזיקלית של מסת וכוח השריר, ניתן להעריך את המצב של המדדים 

האלה ביחס למצב התקין.
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צריכת מזון - ירידה בצריכת מזון הן כמותית )אכילה של 25% פחות ביחס 	 

לצריכה קודמת( והן איכותית )רגישות והימנעות מקבוצות מזון שונות, כמו: 

ירקות/ פירות, דגנים מלאים , שומנים ועוד( הינה גורם סיכון תזונתי.

תסמינים המשפיעים על צריכת מזון ותזונה יומיומית במיוחד אם הם 	 

חמורים ובעיקר כרוניים ולא חולפים )כמו: כאבים ופצעים בחלל הפה, קושי 

בבליעה של מוצקים ו/או נוזלים, כאבים בלעיסה ואכילה, צרבות, בחילות 

והקאות, שלשול ועוד( הינם גורם סיכון תזונתי. 

שינוי ופגיעה במדדים המפורטים )משקל, הרכב גוף, צריכת מזון, תסמיני 

מערכת העיכול(  עלולים להוביל לתת תזונה וסרקופניה )אובדן מואץ של מסת 

וכוח השריר(, שניהם מצבים הקשורים בסיכון תזונתי ופגיעות תזונתית.

תת תזונה תלוית מחלה - מצב קליני מורכב הכולל ירידה במשקל  . 1

ובצריכת מזון, חוסר תיאבון קיצוני )אנורקסיה(, עייפות, תשישות     

ופגיעה בתפקוד הגופני והפיזי.

סרקופניה - תסמונת המתארת פגיעה במסת ו/ או בכוח השריר . 2

ובתפקוד הפיזי היומיומי, ללא ירידה משמעותית במשקל.

מצבים אלה נמצאו שכיחים בקרב מטופלים עם סרטנים נוירואנדוקריניים 

כתלות בסוג ומיקום הגידול. הם נגרמים כתוצאה משילוב של גורמים 

פיזיולוגיים ופתולוגיים, כמו: ירידה בתיאבון, דלקת כרונית כלל מערכתית, 

עלייה בדרישות לאנרגיה וחלבון וכן מגוון הטיפולים השונים )ניתוחים, טיפול 

באנלוגים, טיפולים כימותרפיים ועוד( שעלולים לגרום לתסמינים )כמו: 

שלשול, תת ספיגה של רכיבי תזונה, ויטמינים, מלחי מרה ועוד(.

איתור ואבחון מוקדם ככל האפשר של גורמים ומצבי סיכון תזונתיים, אבחון 

הגורמים הפוגעים או המונעים את צריכת המזון המספקת והחיונית, וכמובן 
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תיקון וטיפול תזונתי יתרמו לאיכות חיים ותפקוד יומיומי תוך התמודדות עם 

המחלה, הטיפולים השונים וההחלמה.

עלייה במודעות שלך, של משפחתך, של הצוות המטפל והרופאים לאיתור 

סיכון תזונתי היא בעלת חשיבות עליונה.

חלק מרכזי בטיפול ובייעוץ התזונתי האישי הינו ביצוע הערכה תזונתית 

לקביעת המצב התזונתי והסיכון לתת תזונה או סרקופניה.

מומלץ לכל אחד ואחד לעבור הערכה כזאת, במיוחד באם אתה חש או 

צופה בשינויים במדדים שצויינו למעלה )"בדוק את עצמך ב- 3 שלבים", 

שאלון בעמוד 39(.

פנה לדיאטנ/ית לביצוע הערכה ולקבלת טיפול תזונתי אישי בהתאם.
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בדוק את עצמך ב- 3 שלבים )שאלון MUST( - האם אתה 
בסיכון תזונתי?

שלב 1:
חשב את ה-BMI שלך: משקל )ק"ג( / גובה )מטר בריבוע(

ניקוד:
BMI מעל 20 = 0 נקודות
18.5 עד 20 = 1 נקודות
18.5 ומטה = 2 נקודות

שלב 2:
האם ירדת במשקל באופן לא רצוני ב- 3 עד 6 החודשים 

האחרונים?
ניקוד:

ירידה עד 5% מהמשקל = 0 נקודות
ירידה של 5%-10% מהמשקל = 1 נקודות

ירידה במשקל מעל 10% = 2 נקודות

שלב 3:
צריכת המזון ב- 5 הימים האחרונים

האם יש מחלה שבעקבותיה לא אכלת או אכלת מעט מאוד או 
שהינך צפוי לא לאכול או לאכול מעט מאוד למשך 5 ימים? 

ניקוד:
לא= 0 נקודות
כן= 2 נקודות

לסיום, סיכום ניקוד )חיבור הנקודות בשלבים 3-1(
0 = ללא סיכון תזונתי

1 = סיכון תזונתי בינוני
2 ומעלה = סיכון תזונתי חמור
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אם אתה יורד במשקל...

באם אתה יורד במשקל באופן לא רצוני, עליך לעדכן את הצוות המטפל כדי 

שיפנו אותך בהקדם לייעוץ תזונתי אישי.

יכול להיות שתחוש קושי לשמוע  את הערות הסביבה לגבי אובדן המשקל 

או התזונה שלך.

ייתכן שתחוש כי עידוד המשפחה והחברים להקפיד לאכול בעיקר כאשר 

אתה חש הכי פחות צורך או יכולת לעשות זאת- מרגיז ומטריד. 

שוחח עם החברים והמשפחה היקרים לך לגבי תחושות אלו.

התזונה ובחירת המזון יכולות לגרום לעתים לבעיה ומתיחות ביחסים 

עם האנשים הקרובים לך - כדאי לדון על כך באופן פתוח עם המשפחה 

והחברים.

נסה להזכיר לעצמך שמזון הוא מקור הדלק והכוח שלך. באם אתה יכול 

לאכול רק מספר כפיות מכל ארוחה או להעדיף אכילה של מזון בשעות 

שאינן מקובלות )גלידה כארוחת בוקר(, זה כדאי ומומלץ. גם המעט שתאכל 

טוב יותר ועדיף מכלום.

טיפים נוספים: 

אכול מעט ולעתים קרובות - בחר בארוחות קטנות או חטיפים הנאכלים 	 

לעתים תכופות במקום שלושת הארוחות הגדולות המקובלות )בוקר, 

צהריים וערב(.

השתמש בצלחת קטנה )מנה ראשונה( שיכולה להראות פחות מאיימת 	 

מצלחת גדולה. זה יכול להקל עליך ולסייע לך להרגיש יותר חשק 

ומסוגלות.

תאכל ברגע בו אתה חש רעב או במרווחים קבועים )כל שעתיים עד 3 	 
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שעות(.

חתוך את המזון לחתיכות קטנות - הדבר יקל עליך את האכילה, בעיקר 	 

אם אינך מרגיש טוב.

אל תכריח את עצמך - אם אינך יכול לאכול את כל המנה, נסה מספר 	 

ביסים, המתן ונסה שוב מאוחר יותר. המשך לנסות, אל תוותר על 

האוכל.

אם אינך מסוגל לאכול מספיק כדי לשמור על משקלך, הדיאטנ/ית שלך 

תכוון אותך לבחירת מזונות עשירים בקלוריות אך  בעלי ערכים תזונתיים 

נוספים, ובכך להמשיך לשמור על תזונה בריאה.

מזונות עשירים בשומן )כמו: שמן, אבוקדו, ממרח בוטנים/ שקדים, 	 

טחינה, שמן זית, אגוזים ושקדים( הינם מקור מצויין לאנרגיה וכן בעלי 

ערכים תזונתיים בריאים וחיוניים, אותם ניתן להוסיף למזון )כמו: דייסה, 

פירה, מרק, שייק ועוד(.

אבקות העשרה קלורית שניתן להוסיף למזון או להכין מהן משקה/ 	 

שייק במטרה להעלות את צריכת המזון שלך ולהשלים את החסר. ניתן 

להשתמש באבקות העשרה קלורית באופנים שונים: כתוספת למזונות 

אחרים )מרק, גבינה, יוגורט, דייסה( או כמשקה/ שייק באמצעות תוספת 

של מים/ נוזל )כמו: חלב, מיץ( ואף ניתן להקפיא לקרחונים / ארטיקים 

מרעננים. אבקות העשרה קיימות  במגוון טעמים: נייטרלי, וניל, שוקו 

ועוד. ניתן להוסיף את כמות האבקה למזון על פי הטעם, המרקם, הערך 

הקלורי הנדרש והמתאים ביותר.

מזונות שיעזרו לך לעלות במשקל 
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מזון ייעודי

מזון ייעודי הינו מזון המצוי כנוזל או כאבקה ומשמש במצבים בהם יש לגוף 

דרישות תזונתיות מוגברות או כאשר כמות המזון הנאכלת אינה מספקת ו/או 

חווים ירידה במשקל. מזון ייעודי מספק רכיבי תזונה חיוניים כמו: חלבון, שומן, 

פחמימות, ויטמינים, מינרלים ולעתים גם סיבים תזונתיים. 

מזון ייעודי נמצא במחקרים רבים ככלי קליני לשיפור התזונה במצבים כאלה.

מזון ייעודי יכול להיות תחליף לארוחה שאינה נאכלת או כתוספת לתפריט. 

ניתן להתאים את סוג המזון הייעודי לצרכים הייחודים של כל אחד מבחינת 

סוכר, סיבים, חלבון, שומן, סוג השומן ועוד.

ייעוץ תזונתי אישי שינתן ע"י דיאטנ/ית, מטרתו להעריך את הצורך במתן מזון 

ייעודי כתחליף לארוחה או כתוספת לאוכל, כמו גם סוג המזון הייעודי, תדירות 

צריכתו במשך היום, אופן צריכתו במשך היום, קירורו ואף הקפאתו לקרחונים.

כל אלו דרכים טובות לעודד צריכה של מזון ייעודי באופן שיקדם את התזונה 

של כל אחד ואת מצבו התזונתי. 
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עודף הורמונים, זיהומים, ניתוחים במערכת העיכול, טיפול באנלוגים 

לסומטוסטטין ומזונות מסוימים, כולם עלולים לגרום לשלשול במצבים שונים 

של סרטן נוירואנדוקריני. 

חשוב להבין מהי הסיבה לשלשול, האם זהו מצב זמני, חולף או מצב ארוך 

טווח וכרוני.

באם אתה סובל משלשול, חשוב תמיד לעדכן את הצוות המטפל ולתאר באופן 

מפורט את התדירות, התזמון, החומרה, מרקם וצבע הצואה.

התרופות או הטיפולים במצבי שלשול שונים  יהיו גם הם שונים ותלויים בגורם 

ובסיבות השונות לבעיה.

לדוגמא: באם עברת ניתוח בו הוסר חלק מהלבלב, הסיבה לשלשול שונה 

ממצב לאחר ניתוח כריתת חלק מהמעי הדק ולכן גם הטיפול יהיה שונה. 

באופן כללי:

אם השלשולים תכופים, הקפד על השלמת צריכת נוזלים ואלקטרוליטים 	 

)ניתן להשתמש באבקות אלקטרוליטים- מומלץ להתייעץ על כך עם הצוות 

המטפל(.

הקפד על שתייה ואכילה של מזון עשיר בחלבון ודל בסיבים תזונתיים.	 

אכול ושתה מנות קטנות לעתים קרובות.	 

הסיבות האפשריות לשלשולים מפורטות בהרחבה בפרקים המתאימים 

בהמשך החוברת.

בעיות במערכת העיכול
)גסטרואינטסטינליות(
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צואה שומנית )סטאטוריאה( הינה מצב של עודף שומן בצואה המצביע על 

בעיה בעיכול ובספיגה של שומן במערכת העיכול.

במצב זה הגוף אינו מסוגל לספוג באופן תקין את השומן ממערכת העיכול 

לגוף, לכן השומן מופרש בצואה, מה שגורם לה להיות שומנית באופן שאינו 

תקין. צואה שומנית היא צואה בעלת צבע חיוור, צהוב עד לבן וריח עז. מכיוון 

שהצואה שומנית היא צפה על פני המים באסלה וקשה להוריד אותה במי 

השירותים.

צואה שומנית עלולה להיגרם גם כתוצאה מבעיות אחרות בתהליך העיכול.

באם אובחנת עם אי ספיקה של הלבלב, תצטרך להקטין את צריכת המזון 

.)PERT( השומני שאתה אוכל עד שתתחיל ליטול טיפול חלופי באנזימי לבלב

הטיפול מתבצע באמצעות קפסולות המכילות אנזימים המיוצרים בדרך כלל 

ע"י הלבלב אשר מטרתן הינה פירוק המזון במערכת העיכול. יש ליטול את 

הקפסולות לפני ובמהלך כל ארוחה או חטיף המכילים שומן. 

מומלץ ליטול את הקפסולות עם שתייה קרה או בטמפרטורת החדר אך 	 

לא עם משקה חם או ישירות עם מזון חם. 

באם יש קושי בבליעה, ניתן לפזר את הקפסולה על מזון חומצי, כמו: 	 

יוגורט/ גבינה/ רסק תפוחי עץ - מומלץ להתייעץ עם דיאטנ/ית.

צואה שומנית )סטאטוריאה(

Pancreatic Exocrine Insufficiency (PEI(  - אי ספיקה של הלבלב

טיפול חלופי באנזימי לבלב -

  Pancreatic Enzyme Replacement Therapy (PERT(
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המינון הינו הדרגתי, עולה ואישי - הצוות המטפל והדיאטנ/ית ידריכו 	 

אותך לגבי המינון הנדרש לכל מזון או ארוחה. בדרך כלל תתחיל במינון 

נמוך, לדוגמא: 20,000-10,000 יחידות לחטיף שאינו שמן מדי, 25,000 

-50,000 יחידות לארוחה והמינון יעלה בהדרגה באופן אישי. אין מינון 

קבוע לאנזימים שיש ליטול ביום, המינון הוא אישי ומשתנה מאדם לאדם, 

מארוחה לארוחה ומיום ליום שכן הוא נקבע בהתאם לכמות השומן במזון 

או המשקה אותם אתה צורך. למזון ומשקה עם תכולת שומן גבוהה יותר, 

 .)PERT( יידרש מינון גבוה יותר של טיפול חלופי באנזימי לבלב
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כמות שומן וחלבון במנות מזון שונות: 

גרם חלבון 
למנה

־יחידות )מוער
כות( של אנזימי 
לבלב חלופיים

גרם שומן 
למנה

מזון - מנה

8 10,000 6 ביצה קשה

8 20,000 13 חביתה מטוגנת מביצה אחת

8 10,000 5 3 כפות גבינה 5%

8 2 פרוסת גבינה צהובה 9%

6 10,000 7 פרוסת גבינה צהובה 28%

15 1
1/2 קופסא של טונה במים 

)56 גרם מסונן(

15 10,000 6
1/2 קופסא של טונה בשמן 

)56 גרם מסונן(

30 10,000 4
חזה עוף על הגריל )100 

גרם(

25 25,000 9 שניצל מטוגן בינוני

27 20,000 6
סלמון בתנור ללא תוספת 

שמן, מנה קטנה )100 גרם(

0 10,000 10 כף שמן זית

4 10,000 9 כף טחינה גולמית

4 20,000 18 10 חצאי אגוזים

2 10,000 11 כף סלט חומוס

3 10,000 - 20,000 10 מאפה בצק עלים קטן

2 10,000 6 כף גלידת שמנת

1 10,000 4 שורת שוקולד מריר
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דוגמאות לארוחות - מינון אנזימים:

ירקות עם כף שמן זית -  10,000 יחידות

ביצה קשה או 3 כפות גבינה עד 5% שומן או 2 פרוסות דקות של גבינה 

צהובה 9% שומן - 10,000 יחידות

כף טחינה או אבוקדו או חומוס - 10,000 יחידות

סה"כ: כ- 30,000 יחידות.

גביע יוגורט 3% - 10,000 יחידות

מנת פרי 

5 חצאי יחידות של אגוזים או 5 יחידות שקדים - 10,000 יחידות

סה"כ: כ- 20,000 יחידות. 

ירקות טריים או ירקות מבושלים עם שמן - 10,000 יחידות

מנה בינונית של בשר רזה )עוף ללא עור, חזה עוף, הודו( - 10,000 יחידות

או שניצל בינוני או מנת דג סלמון או דג לבן ברוטב או קציצות רזות - 

25,000 - 30,000 יחידות

אורז או פסטה או תפו"א מבושלים עם מעט שמן - 10,000 יחידות

סה"כ: כ- 30,000 - 50,000 יחידות.

הערה: ההמלצות הנ"ל לגבי מינון האנזימים למזונות או ארוחות הינן המלצות 

כלליות בלבד- הן יכולות להשתנות מאדם לאדם, ממצב למצב וכן משתנות 

לפי אופן הכנת המזון וקצב האכילה. הן משמשות להדגמה ראשונית בלבד.

לצורך התאמה אישית של מינון אנזימי עיכול על בסיס התפריט המועדף 

והתסמינים, מומלץ להתייעץ עם דיאטנ/ית.
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המלצה:

כדאי לבקש מרשם לאנזימים בשני המינונים השונים: 10,000 יחידות

ו- 25,000 יחידות להתאמה מדויקת יותר ונוחה יותר למינון האכילה.

כיצד תדע שכמות האנזימים שאתה נוטל מתאימה?

תסמינים של גזים, נפיחות/ לחץ בטני, שלשול שומני יהיו בשליטה 	 

ויאפשרו לך איכות חיים מיטבית. חשוב לזכור שגם באם התסמינים של 

מערכת העיכול נפתרים, יכולים להיות סימנים אחרים לכך שאתה סובל 

מתת ספיגה של שומן ושל ויטמינים מסיסים בשומן.

 ללא ירידה במשקל באם אתה אוכל מזון באופן לא מוגבל ובכמות 	 

מספקת.

 	.)D רמות תקינות בדם של ויטמינים מסיסים בשומן )לדוגמה ויטמין

באם אין סימנים של צואה שומנית אך בבדיקות הדם שלך נמצאו רמות 

נמוכות של ויטמינים מסיסים בשומן )A,D,E,K( וכן קיימת ירידה במשקל, אלו 

הם סימנים לכך שאתה צריך להעלות את כמות אנזימי הלבלב החלופיים 

.)PERT(

המינון המקסימלי המומלץ תלוי במשקל הגוף והינו עד 10,000 יחידות לכל 

ק"ג משקל גוף )כלומר איש במשקל 70 ק"ג - מינון מקסימלי יהיה 700,000 

יחידות ליום(.

באם אתה כבר משתמש במינון גבוה ובאופן המתאים של טיפול חלופי 

באנזימי לבלב )PERT( ולמרות זאת אתה סובל עדיין מתסמינים אלה, דווח 

לצוות המטפל - ייתכן ונדרש טיפול תרופתי כדי לשפר את יעילות הפעילות 

של אנזימי הלבלב החלופיים. 
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שלשול הנגרם כתוצאה מתת ספיגה של מלחי מרה הינו שלשול חומצי, 

מוחמר עם אכילה של מזון שמן או שומן ועלול לגרום אפילו לצריבה קשה ואף 

לשריפה.

ישנם 3 סוגים של תת ספיגה של מלחי מרה:

סוג 1: בעיה באזור הסופי של המעי הדק )איליאום(, שם מתרחשת ספיגה 	 

חוזרת של מלחי המרה מהמעי חזרה לכבד. הגורמים לכך יכולים להיות 

דלקת, מחלה, כריתה חלקית או מלאה של החלק הסופי של המעי הדק 

)איליאום סופי( כתוצאה מסרטן או מחלת קרוהן.

סוג 2: לא ידוע על גורם ברור, מצב זה מכונה תת ספיגה ראשונית של 	 

מלחי מרה.

סוג 3: תוצאה של מחלות או מצבים אחרים, כמו: כריתה של כיס המרה, 	 

מחלת הצליאק, דלקת לבלב כרונית, טיפול קרינה או שגשוג יתר של 

.)Small Intestinal Bacterial Overgrowth - SIBO( חיידקים במעי הדק

אם ביצעת מיפוי מסוג SeHCAT המדגים תת ספיגה של מלחי מרה, ניתן 

לקבל טיפול תרופתי לספיחה של מלחי מרה. יחד עם זאת, באם הטיפול עצמו 

אינו מספק, חשוב לקבל ייעוץ תזונתי במטרה לעשות שינויים בצריכת השומן 

בתפריט שלך.

תזונה דלה מאוד בשומן )מזונות עשירים בשומן, הרחבה בעמוד 25 + 	 

46(. באם יש לך היסטוריה של ירידה במשקל או משקל נמוך, לא מומלץ 

להגביל את צריכת השומן באופן קיצוני, שכן שומן הינו מקור משמעותי 

לאנרגיה בתזונה.

 Bile Acid Malabsorption )BAM( - תת ספיגה של מלחי מרה
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המעי הגס הינו האזור בו מצויה מרבית אוכלוסיית החיידקים בגוף. 

שגשוג יתר של חיידקים במעי הדק )SIBO( הינו מצב לא תקין בו חיידקים 

המצויים בדרך כלל במעי הגס עוברים למעי הדק, גדלים ומתרבים שם.

שינוי כזה עלול לגרום לבעיות שונות במערכת העיכול, כמו: גזים, שלשולים 

או לחילופין עצירות. באם החיידקים במעי הדק מייצרים גז מתאן התסמינים 

כוללים עצירות, ובאם מייצרים מימן, התסמינים העיקריים יהיו גזים ושלשולים. 

השלשול יכול להיות חומצי או שומני ואף מימי.

שגשוג יתר של חיידקים במעי הדק - 

Small Intestinal Bacterial Overgrowth (SIBO(

במצבים של תת ספיגה חמורה של מלחי מרה, הגבלה משמעותית של השומן 

בתפריט יכולה לשפר את תפקוד מערכת העיכול. תזונה דלה מאוד בשומן 

מומלצת רק תחת ליווי והשגחה של דיאטנ/ית מוסמכ/ת כי לתזונה זו יש 

הגבלות תזונתיות רבות הדורשות לימוד ומתן ידע וכלים לגבי הערכת כמות 

השומן במזון.

שומן מסוג MCT: ניתן לבצע החלפה של השומן בדיאטה )שומן עשיר 	 

בחומצות שומן ארוכות שרשרת( בשומן אחר מסוג MCT )חומצות שומן 

בינוניות שרשרת(. מומלץ להתייעץ עם דיאטנ/ית לגבי המלצות והנחיות 

הקשורות לכמות ואופן השימוש המתאים והטעים ביותר.

יש לשים לב למצב ויטמינים מסיסים בשומן )A,D,E,K( באם אתה נוטל תרופות 

הסופחות מלחי מרה. 

המלצת הצוות המטפל תינתן לגבי:

הבדיקות הנדרשות לאיתור ומעקב אחר חסרים בויטמינים אלו. 	 

הטיפול בתוסף תזונה של ויטמינים מסיסים בשומן.	 
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ניתן לבצע בדיקות נשיפה של מתאן ומימן לצורך אבחנה של מצב זה.

אין כרגע טיפול תזונתי מוכח למצב זה, אך הפעולות הבאות נמצאו כיעילות:

מתן פרוביוטיקה.	 

טיפול בצמחי מרפא.	 

דיאטה דלה ב- FODMAP: דיאטה דלה בפחמימות שיכולות לעבור 	 

תסיסה במעי, כמו לקטוז )סוכר החלב(, פרוקטוז )סוכר פירות(, פוליאולים 

)ממתיקים( ופחמימות נוספות )בעיקר המצויות בירקות, פירות, דגנים 

ומוצרי חלב ניגרים(.

אכילה מסודרת וקבועה של ארוחות במרווחים של כ-4 שעות.	 

השתלת צואה של חיידקי מעי מאדם בריא לאדם עם SIBO אינה יכולה לעזור 

לטווח הרחוק.

 B12 מומלץ מעקב אחר רמות ברזל, חומצה פולית, ויטמין SIBO במצב של

.)D וויטמינים מסיסים בשומן )כגון ויטמין

באם אתה סובל מעצירות שוחח על כך עם הצוות המטפל, הם יוכלו לעזור לך 

לטפל במצב זה באמצעות התאמה תזונתית וטיפול תרופתי על פי הצורך.

המלצות אלו יכולות לעזור:

הרבה בשתיית מים - הוסף עוד מספר כוסות לכמות שאתה שותה באופן 	 

רגיל )כמות הנוזלים תלויה במשקל הגוף(. 

הוסף לתפריט שתי כפות של זרעי פשתן טחונים ביום. 	 

שתה מיץ שזיפים טבעי או סירופ של תאנים.	 

הקפד על תנועה במהלך היום ועל הליכה קצרה אחרי אכילה.	 

אכול תזונה עשירה בסיבים תזונתיים, באם אתה יכול לסבול זאת ולא 	 

עצירות
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תסמינים אלו יכולים להיות קשורים הן לשלשולים והן ולעצירות.

המלצות אלו יכולות לעזור לך:

הימנע ממזונות היוצרים גזים. אנשים מגיבים באופן שונה למזונות שונים, 	 

אולם אכילה של כמות רבה של מזונות המכילים סיבים תזונתיים או 

מזונות מסוימים )כמו: בצל, שום, ארטישוק, כרוב, כרובית, ברוקולי, קטניות 

ושעועית( יכולה לגרום לך לתחושת נפיחות וגזים.

מזונות אלו הם מזונות בריאים ומומלץ לאכול אותם, אולם אם התסמינים 

פוגעים באיכות החיים שלך, רצוי וחשוב להתייעץ עם דיאטנ/ית. 

גיהוקים קשורים בדרך כלל לאכילה ביתר או בחסר, לאכילה מהירה, 	 

לבליעה של אוויר בזמן שתייה של משקאות מוגזים, לעיסת מסטיק או 

כתוצאה מעודף של חומציות בקיבה.

גזים ונפיחות 

קיבלת המלצה להגביל מזונות אלו לאחר ניתוח או טיפול. תזונה זו 

מבוססת על לחם מלא ודגנים מלאים )לדוגמא: דגני בוקר מלאים עם 

פירות ויוגורט ביו לארוחת בוקר(, אורז / פסטה / קוסקוס / בורגול מלאים 

או כוסמת / קינואה לארוחת צהריים / ערב וירקות ופירות למשך היום.

חשוב להקפיד על שתייה מספקת יחד עם אכילה של מזונות עשירים 	 

בסיבים תזונתיים על מנת לא להחמיר את העצירות.

יוגורט ביו או פרוביוטי המכיל חיידקים יכול לעזור. לגבי תוסף של 	 

פרוביוטיקה מומלץ להתייעץ עם הצווות המטפל.
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שיהוקים הינם מצב תקין, אולם מצב של שיהוקים כרוניים ומתמשכים יכול 

להצביע על בעיה רפואית, לכן יש לעדכן על כך את הצוות המטפל. 

המלצות אלו יכולות לעזור לך:

שתה מים קרים. 	 

אכול לימון או שתה מעט חומץ.	 

עצור את הנשימה לזמן קצר.	 

הימנע מאכילה מהירה.	 

הימנע מאכילת מזון חריף.	 

הימנע ממזון או משקה קר מאוד מיד לאחר צריכה של מזון או משקה חם.	 

הימנע משתיית משקאות מוגזים, משקאות חמים או אלכוהול.	 

הימנע מלעיסת מסטיק ומעישון הגורמים לבליעה של אוויר.	 

סרטן נוירואנדוקריני במעי הדק שלא ניתן להסיר בניתוח או גידול של המעי 

הדק המייצר סרוטונין שגורם לפיברוזיס לדוגמא, עלולים לגרום להצרת קוטר 

המעי.

במידה ועברת ניתוח לכריתה של המעי )מעי דק או גס(, עלולה להיווצר 

היצרות באזור ההשקה )החיבור החדש שנוצר בין שני חלקי המעי לאחר 

הניתוח(. מצבים אלה עלולים להעלות את הסיכון לחסימה חלקית או מלאה 

של המעי.

באם קיימת היצרות של המעי, יש לפעול להקטין את הסיכון לחסימת מעיים 

ולכן יש לפנות לייעוץ תזונתי. 

ההמלצות התזונתיות יכוונו אותך לבחירת סוג המזונות, אופן ההכנה, אופן 

האכילה, כמות ופיזור המזון בארוחה תוך בניית תפריט אישי באופן שאינו 

שיהוקים

חסימת מעי
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מעלה את הסיכון לקושי במעבר או לחסימה.

ההמלצה המקובלת במצבים אלו תתייחס ל:

תזונה דלת סיבים או דלת שארית - הגבלה או הימנעות מירקות, פירות, 	 

דגנים מלאים, קטניות, מוצרי חלב ניגרים ועוד.

מרקם המזון - כתלות בסיכון שלך לחסימת מעי המאובחנת באמצעות 	 

מיפוי וקולונוסקופיה, ייקבע סוג ומרקם המזון המתאים לך. לדוגמא: תתכן 

המלצה למעבר לירקות, פירות, בשר ודגים במרקם לח, רך ומחיתי . 

השלמות תזונתיות - ניתן להשתמש במשקאות, אבקות העשרה ומזון 	 

ייעודי במטרה לספק את כל הצרכים התזונתיים הנדרשים לך באם 

קיימת מגבלה תזונתית משמעותית המקשה עליך לשמור על צריכת מזון 

מספקת. 

הזנה פרנטראלית - במצבים בהם לא ניתן לתת הזנה דרך מערכת 	 

העיכול או במצבים בהם ההזנה דרך מערכת העיכול אינה מספקת, הצוות 

המטפל ישקול מתן הזנה פרנטראלית-הזנה דרך הוריד.

חסימת מעי הינה מצב חירום רפואי 

אם אובחנת עם סרטן של המעי הדק שלא ניתן לכריתה בניתוח, 

או באם עברת ניתוח במעי ואתה חש כאב בטן חדש וחזק עם 

הקאה ו/או שלשול או עצירות, עליך להגיע מיד לחדר המיון  

בבית החולים הקרוב. גם באם נראה כי הבעיה נפתרה עם הזמן 

בעצמה, עדיין אתה זקוק לטיפול דחוף כדי לטפל בבעיה ולמנוע 

נזק למעי. 
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ניתוח קיבה או תריסריון, כבד מוגדל, גידולים בבטן ועודף נוזלים בחלל הבטן 

)מיימת( עלולים לגרום לתחושה של מלאות גם אם לא אכלת כמות גדולה של 

מזון. נפיחות, עצירות וגזים עלולים להיות בעלי השפעה זהה.

המלצות אלו יכולות לעזור לך:

הוסף שתי כפות של זרעי פשתן טחונים לדייסה, יוגורט או מרק.	 

הקפד על פעילות גופנית והרבה בשתייה לשיפור תנועת מערכת העיכול 	 

ולטיפול בעצירות.

מומלץ לאכול מנות קטנות לעתים קרובות - בחר בחטיפים וארוחות 	 

קטנות לאורך היום.

אל תשתה לפני או יחד עם האוכל, הדבר עלול לגרום לך תחושת מלאות 	 

מהירה- המתן  אחרי ארוחה ואז שתה לרוויה.

מומלץ להימנע ממזון שמן ומטוגן העלול לגרום לך תחושת מלאות 	 

מוקדמת.

דחה את אכילת הקינוח, אינך חייב לאכול אותו מיד בסיום הארוחה. המתן 	 

מעט לאחר הארוחה ולאחר מכן תאכל את הקינוח בהנאה.

הדבר יכול להתרחש כתוצאה מהטיפולים ולגרום לירידה ואובדן התיאבון בשל 

היעדר החוויה ותחושת ההנאה מאכילה.

המלצות אלו יכולות לעזור לך:

בחר מזון בעל טעמים וריחות חזקים.	 

אכול את המזון כשהוא חם, שכן אז ריח המזון הוא החזק ביותר. 	 

הרבה בשימוש בתיבול באמצעות תבלינים, עשבי תבלין, רטבים 	 

תחושת מלאות 

אובדן חוש הטעם 
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שינויים בלשון, תרופות או טיפולים שונים עלולים לגרום לשינויים בחוש 

הטעם, דבר שיכול  להיות בלתי נעים, מתסכל ומפתיע - לעתים תגלה תחושת 

מתיקות או להפך אובדן של תחושת המתיקות.

המלצות אלו יכולות לעזור לך:

המתן שהמזון יתקרר. הטעם והריח הם בדרך כלל החזקים ביותר כאשר 	 

המזון הוא חם ויוצא ישר מהתנור או מהסיר. 

באם אתה חש שינוי בטעם הבשר, נסה לאכול במקום נתחים קרים של 	 

בשר )ייתכן שיהיו טעימים ומתאימים יותר( או החלף את הבשר במזונות 

אחרים עשירים בחלבון )כמו דג, ביצה, חלב ומוצריו(.

באם אתה חש טעם מר, הימנע ממזונות ומשקאות המכילים סכרין.	 

באם אתה חש טעם מתכתי בפה, גרגר מים עם מעט מיץ לימון לפני 	 

האכילה. שימוש בסכו"ם מפלסטיק יכול גם לעזור.

גלה טעמים חדשים - נסה מזונות חדשים שלא ניסית או ניסית ולא אהבת 	 

בעבר, ייתכן שתמצא שיש למזון טעם שונה עכשיו.

שינויים בחוש הטעם 

ומרינדות. מומלץ להתנסות בתבלינים חדשים, מזונות או משקאות 

חריפים או חמוצים. ייתכן ותהנה עכשיו ממזונות חדשים ואחרים שלא 

הכרת או אכלת קודם.  

הוסף טעמים עזים לתבשילים או מזונות בעלי טעם נייטרלי, לדוגמא: 	 

עשבי תבלין כמו בזיליקום לסלט, חרדל דיז'ון לפירה תפוח אדמה או 

ירקות, עשבי תבלין כמו כוסברה או לימון לאורז.

התחל את הארוחה במזונות המשנים ומנקים את הטעם בפה, כמו: 	 

סורבה )עדיף שאינו על בסיס פרי הדר(, מים, קרקרים, מנטה או חליטת 

פטרוזיליה.
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שוחח עם הצוות המטפל לגבי תרופות נגד בחילה.

המלצות אלו יכולות לעזור לך:

הוסף ג'ינג'ר באופנים שונים - טרי, חליטה, מוחמץ, סוכריה ואף כדורי 	 

ג'ינג'ר.

שתה תה נענע או מצוץ סוכריות מנטה. 	 

אכול חטיפים וארוחות קטנות במהלך היום, במקום שלושת הארוחות 	 

העיקריות והגדולות.

הימנע ממזון מטוגן, שמן או בעל ריח חזק )תוכל לנסות: ריח של נתחים 	 

קרים של בשר שונה מריח של נתחים חמים/מבושלים(.

הימנע מאכילה או מהכנת מזון כאשר אתה חש בחילה.	 

אכול בחברה של אנשים כדי להסיח את דעתך מההרגשה שלך.	 

שתה בלגימות קטנות לאורך היום.	 

הימנע מצחצוח שיניים מיד לאחר ארוחה / אכילה.	 

נסה לענוד צמיד נגד בחילה או נסה טיפולים משלימים כמו דיקור או 	 

היפנוזה )התייעץ לפני עם הצוות המטפל(.

אם אתה חש בבעיה זו ניתן לנסות:

נקה בעדינות את השיניים במברשת שיניים רכה - כל בוקר, לפני שינה 	 

ואחרי כל ארוחה. באם צחצוח השיניים גורם לכאב, נסה לגרגר סודה 

לשתייה )המס כפית אחת של סודה לשתייה בספל של מים חמים( או מי 

פה. הימנע ממי שטיפת פה המכילים אלכוהול.

דאג שהשפתיים תשארנה לחות, השתמש בשפתון להגנה על השפתיים.	 

אכול תבשילים, מרקים, יוגורט ומזונות רכים.	 

תחושת בחילה 

כאבים בחלל הפה ובגרון
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עייפות קיצונית מאפיינת שלבים שונים אצל רבים מהמטופלים עם סרטן 

נוירואנדוקריני.

עייפות זו נגרמת ע"י המחלה עצמה או הטיפול. באם העייפות נגרמת בשל 

סיבה ברורה הניתנת לפתרון, כמו חוסר בברזל, יש לטפל בה בהקדם.

שינה איכותית, אכילה המונעת שינויים ברמות הסוכר במהלך היום, פעילות 

גופנית ויציאה לאוויר הפתוח- גם אם בהתחלה לא תחוש חשק או כוח לבצע 

אותם, כולם יכולים לעזור לך.

ניתן להיעזר באפליקציות  שונות שיכולות לעזור לך להתמודד עם תשישות 

ועייפות כתוצאה מסרטן.

בישול: כאשר אתה מרגיש טוב, נסה לבשל מזון ולהקפיא אותו במנות 

מאורגנות לארוחה. 

בימים בהם אין לך כוח לבשל, תוכל רק להפשיר ולחמם לך את הארוחה 

הבריאה שהכנת מבעוד מועד או לחילופין תוכל להסכים להצעות של משפחה 

וחברים לבשל עבורך. אנשים בדרך כלל מאוד שמחים לעזור. בישול הוא דרך 

פשוטה לגרום לשינוי גדול.

עייפות ותשישות 

מצוץ קוביות קרח, אכול גלידה או פרוזן יוגורט.	 

הימנע מפירות חומציים כמו תפוז, אשכולית ולימון.	 

הימנע מאלכוהול, עישון, מזון מלוח ומתובל, שום, בצל וחומץ.	 
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גירויים )טריגרים(

תסמונת קרצינואיד

תסמונת קרצינואיד עלולה להתרחש כאשר סרטן נוירואנדקריני פונקציונלי 

במערכת העיכול משחרר סרוטונין ורכיבים כימיים אחרים לזרם הדם. סרוטונין 

הינו הורמון הנוצר מחומצת אמינו הנקראת טריפטופן. באנשים בריאים מרבית 

הטריפטופן הופך לויטמין B3 )ניאצין( ולא לסרוטונין.

בתסמונת הקרצינואיד, 99% מהטריפטופן הופך לסרוטונין. לכן, באם יש לך 

תסמונת קרצינואיד, רמות ויטמין B3 )ניאצין( שלך עלולות  להיות נמוכות מדי.

במרבית המקרים לא ניתן לבדוק את רמות ויטמין B3 )ניאצין( בדם, אך 

במחקרים נמצא כי למטופלים רבים עם תסמונת קרצינואיד יש רמות נמוכות 

של ויטמין זה כבר באבחנה.

חסר חמור יכול לגרום למחלת חסר הקרויה 'פלגרה' הגורמת לבעיות בזיכרון, 

דמנציה, דלקות בעור )דרמטיטיס( ושלשול מימי, לכן יש חשיבות לדווח על כך 

ובהתאם יינתן טיפול בויטמין B3 לתיקון המצב.

ייתכן שתבחין שמזונות או משקאות מסויימים גורמים להפעלה וגירוי של 

תסמיני תסמונת הקרצינואיד -  שלשול, הסמקה ואודם בפנים ובגוף.

מזונות ומשקאות העשירים באמינים עלולים לגרום להתפרצות או החמרה 

של תסמינים הקשורים לתסמונת הקרצינואיד ובעיקר להסמקה ואודם בפנים 

ובגוף.
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 מזונות עשירים באמינים 

בקר, עוף ודגים: בעיקר חלקים מעושנים כמו נקניקים )סלמי, 

פפרוני(, נקניקיות.

טונה טרייה או בשימורים.

דגים משומרים מעושנים או מומלחים, כמו: סרדינים, אנשובי, 

מקרל, סלמון, הרינג.

ממרחי דגים )כמו איקרה(, רוטב דגים.

מוצרי חלב: גבינות קשות ומיושנות, כמו: גבינות כחולות )רוקפור, 

גורגונזולה(, פרמזן, ברי, קממבר, אמנטל, גאודה, צ'דר. 

פירות: תפוזים, בננה, מנדרינה, אננס, ענבים, תות שדה.   

ירקות: חציל, תרד, כרוב כבוש, עגבניות. 

קטניות ואגוזים: פול, בוטנים, שקדים, אגוזי ברזיל, קשיו, 

ערמונים, אגוזי לוז, אגוזי מקדמיה, אגוזי פקאן, פיסטוקים ואגוזי 

מלך.

סויה: מוצרי סויה מותססים, כמו מיסו וטמפה. 

משקאות: תה ירוק, קפה, קקאו )שוקולד(. 

מיצי פירות טריים ושייקים של פירות )לפי הרשימה לעיל(. 

משקאות אלכוהוליים, כמו: שמפניה, יין )במיוחד יין מותסס 

בחבית(, בירה.
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מזונות שונים משפיעים באופן שונה על אנשים, לכן הדרך הטובה ביותר 

לזהות את הבעיה היא לנהל יומן מזון ותסמינים במשך שבוע - שבועיים ולדון 

על כך עם הדיאטנ/ית.

חשוב לרשום מתי ומה אכלת ושתית ולרשום את התסמינים ומתי התרחשו.  

בהתאם לרישום, הוצא קודם מהתפריט את המזונות העשירים באמינים )ראה 

רשימה לעיל( שהבחנת כגורמים להפעלה של תסמונת הקרצינואיד.

באם אתה חש שמזונות עשירים בסיבים תזונתיים או מזונות עשירים 

בשומן גורמים לך לשלשל, הרי שלא מדובר בתסמונת הקרצינואיד!

שוחח על כך עם הדיאטנ/ית כדי לפתור בעיה זו. !
אכול באופן קבוע כמות מספקת של מזונות המכילים חלבון המספקים 	 

טריפטופן: ביצים, חלב, יוגורט וגבינות רכות, חלקי עוף והודו רזים, דגים, 

קטניות, טופו, אגוזים וזרעים.

התייעץ עם הצוות המטפל  לגבי צורך בתוסף של ויטמין B3 )ניאצין( - 	 

שוחח עם הצוות המטפל והדיאטנ/ית לגבי סוג התוסף והמינון הנדרש. 

ארגון הבריאות הבינלאומי - WHO ממליץ על 300 מ"ג ניקוטינאמיד ליום, 	 

המחולק למנות במשך היום כדי למנוע הסמקה ואודם כתוצאה מנטילה 

של ויטמין B3 במינון זה.

 באם אתה בסיכון לפתח חסרים בויטמינים אחרים מקבוצת B, מומלץ 	 

להתייעץ עם הצוות המטפל לגבי נטילת תוסף מסוג B קומפלקס.

טיפול בחסרים תזונתיים 
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בהתאם למיקום הגידול בלבלב, הניתוח להסרת הגידול, טיפולים אחרים 

שאתה מקבל, יש צורך בייעוץ תזונתי אישי שמטרתו להתאים את התזונה 

להמשך המסע שלך לטיפול והחלמה.

 	 .)PERT( התייעץ עם הדיאטנ/ית לגבי הצורך בטיפול חלופי באנזימי לבלב

חלק מהמטופלים עם גידול בלבלב יצטרכו תוספת של אנזימים לצורך 

פירוק ועיכול המזון, כתלות במיקום הגידול או הטיפול.

באם קיבלת המלצה ומרשם לאנזימים אלו, הם יעזרו בפירוק רכיבי 	 

התזונה )כמו: שומן, חלבון ופחמימות(. כמו כן יסייעו בשמירה על משקל 

יציב ועל רמות תקינות של ויטמינים  מסיסים בשומן.

באם מתפתחת סוכרת, יש לקבל ייעוץ תזונתי לגבי תזונה מתאימה 	 

לשמירה וניהול רמות סוכר. 

למטופלים המקבלים טיפול תרופתי אברולימוס )אפיניטור(:

הימנע מאכילה של אשכולית, חושחש וקרמבולה וכן הימנע משתיית 

המיצים שלהם.

יש להימנע משימוש בתוסף צמחי מסוג סנט ג'ון וורט

.(St. John’s Wort(

!

סרטן לבלב נוירואנדוקריני 
לא פונקציונאלי



64

סרטן לבלב ותריסריון 
נוירואנדוקריני פונקציונאלי

אינסולינומה פונקציונלית משחררת את הורמון האינסולין לזרם הדם, הורמון 

זה גורם לירידה ולעתים מהירה וחדה ברמות הגלוקוז )סוכר( בדם.

התזונה אינה יכולה לגרום להפסקת הפעילות של האינסולינומה, אך מטרתה 

לסייע לך לשלוט טוב יותר על רמות הסוכר במהלך היום, למנוע נפילות סוכר 

)היפוגליקמיה( ואף להתמודד עם מצב זה באם מתרחש.

באבחנה:

פנה לצוות המטפל לקבלת הדרכה לגבי מדידה וניטור רמות הסוכר שלך.	 

פנה בהקדם לדיאטנ/ית.	 

אינסולינומה )לבלב(

הטיפול התזונתי באיזון רמות הסוכר

שיטת המדד הגליקמי )GI( היא שיטה לדירוג מזונות המכילים פחמימות )לחם, 

דגנים, מאפים, פירות, ממתקים, שתייה, ממרחים(. ה-GI מודד את מהירות 

וקצב עליית רמות הסוכר )גלוקוז( בדם לאחר צריכת מזונות שונים המכילים 

פחמימות.

אכול באופן יומיומי מזונות עם מדד גליקמי )GI( נמוך - בינוני, כלומר 	 

פחמימות המשתחררות לאט, במטרה לשמור על רמות הסוכר שלך 

יציבות לאורך זמן ולמנוע רמות סוכר גבוהות או נמוכות.

אכילת מזונות בעלי מדד גליקמי נמוך-בינוני )ראה דוגמאות בהמשך( היא 

דרך טובה לשמור על רמות סוכר קבועות ויציבות לטווח ארוך ובכך גם לסייע 

ולהתגבר על עייפות שהינה אחת מתופעות  הלוואי של סרטן נוירואנדוקריני.
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רמות  גלוקוז נמוכות מ- 70 מ"ג / ד"ל )עם או בלי תסמינים( ואתה בהכרה 	 

ובשליטה ומסוגל לבלוע, עליך לצרוך באופן מיידי 20-15 גרם פחמימות 

מהירות )סוכר( כדי להעלות את רמות הסוכר הנמוכות. ניתן להגיע לכמות 

זו של כ- 20-15  גרם סוכר מ:

4-3 כפיות גדושות של סוכר מומסות במים.   

כוס )200 מ"ל( של מיץ או משקה המכיל סוכר.  

7-4 טבליות סוכר.  

המתן 20-15 דקות לעליית רמת הסוכר ומדוד שוב. באם רמות הסוכר עדיין 

מתחת  לערך של 70 מ"ג / ד"ל, חזור שוב על צריכה של כ- 20 גרם פחמימות 

מהירות )בהתאם לדוגמאות הקודמות(.

באם רמות הסוכר עלו לאחר צריכה של פחמימות אלו מעל 70 מ"ג / ד"ל, 

אתה יכול להירגע ולאכול מנה של פחמימות עם מדד גליקמי נמוך- בינוני 

במטרה לשמור על רמות סוכר יציבות לטווח ארוך, כמו: פרוסת לחם מלא, 

דגני בוקר מלאים, קרקרים, חטיף דגנים, אורז, קינואה, כוסמת וקטניות. 

מומלץ לשלב איתם חלבון )כמו גבינה ועוד( או שומן )כמו טחינה, אבוקדו ועוד(.

 כדי לשמור על רמות סוכר יציבות בלילה ולמנוע חשש מרמות סוכר 	 

נמוכות במהלך השינה, מומלץ לאכול חטיף לפני השינה. יש לבחור מנה 

עם פחמימות במדד גליקמי נמוך- בינוני, כמו: דייסת שיבולת שועל עם 

חלב או לחם שיפון עם ממרח שומני.

 אם אתה סובל מאירועים חוזרים של היפוגליקמיה, יש להתייעץ בהקדם 	 

עם הצוות המטפל והדיאטנ/ית.

 אכילה של מזונות עם מדד גליקמי גבוה )ראה דוגמאות בהמשך( הינה 	 

הדרך העיקרית  להעלות את רמות הסוכר שלך באם הן יורדות לרמות 

נמוכות מדי. צריכה גבוהה של מזונות אלה לעתים קרובות יכולה לגרום 

לעלייה במשקל,  שוחח על כך עם הדיאטנ/ית.
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 	 ,)PERT( שאל את הדיאטנ/ית האם אתה זקוק לטיפול חלופי באנזימי לבלב

מרבית המטופלים עם אינסולינומה יזדקקו לעזרה בפירוק ועיכול המזון 

כתלות במיקום הגידול והטיפולים אותם הם מקבלים.

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 ופרכיות מדגנים מלאים.	 

דייסות או דגני בוקר מלאים )כמו: שיבולת שועל, ברנפלקס, 	 

אול בראן, פייבר וואן(.

דגנים מלאים )כמו: אורז בסמטי מלא, אורז מלא, כוסמת, 	 

גריסי פנינה, קינואה(.

בטטה עם קליפה.	 

קטניות: עדשים, שעועית, גרגירי חומוס.	 

אגוזים שונים, בוטנים.	 

אכילת מזונות בעלי מדד גליקמי נמוך עד בינוני היא דרך מצויינת 

לשמור על רמת הסוכר והאנרגיה יציבות וקבועות ולמנוע עייפות 

שהיא תופעת הלוואי העיקרית במצבי סרטן נוירואנדוקריני. 
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רשימת מזונות בעלי מדד גליקמי גבוה

טבליות דקסטרוז או סוכר.	 

סוכריות גומי.	 

משקאות ממותקים )לא דיאט(.	 

שימוש באופן קבוע במזונות בעלי מדד גליקמי גבוה כדי למנוע 

רמות גלוקוז נמוכות יגרמו לעלייה במשקל.

כדי לאזן את רמות הסוכר והמשקל, כדאי להתייעץ עם הצוות 

הרפואי ולפנות לייעוץ תזונתי אישי.

במצבים של היפוגליקמיה חמורה בה אינך יכול לטפל ולתקן 

את המצב בעצמך, לדאוג לזריקות גלוקגון לשימוש של 

מטפלים או חברי משפחה. שוחח על כך עם הצוות המטפל. 

פעילות גופנית 

המשך להיות פעיל ואל תוותר על פעילות גופנית, שכן היא חשובה לשמירה 

על המשקל ושמירה על מסת וכוח השריר שלך. השגח על רמות הסוכר 

שלך במהלך פעילות ודאג כל הזמן שיהיו לך בהישג  יד מזונות או משקאות 

המכילים פחמימות מהירות למקרה של היפוגליקמיה. 
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גסטרינומה )לבלב ותריסריון(

גסטרינומה היא גידול המפריש את הורמון הגסטרין, הורמון זה המגרה 

הפרשה של חומצת הקיבה )HCL( מופרש מתאי G המצויים בקיבה, תריסריון 

ולבלב.

הדבר יכול לגרום לקלקול קיבה, שלשול, בחילה,ירידה במשקל וייתכן ותחוש 

גם קושי בבליעה )דיספגיה(. רמות גבוהות של גסטרין עלולות לגרום לגירוי 

יתר של הקיבה והתריסריון, כיב ו/או דימום, מה שיכול להוביל לאנמיה על 

רקע חסר בברזל.

אם אובחנת עם גסטרינומה, תטופל בתרופות החוסמות את ייצור חומצת 

הקיבה וכן בכדורי ברזל או עירוי ברזל )למניעת אנמיה או לטיפול בה(, 

בהמלצת הצוות המטפל.

לא ניתן להשפיע על פעילות הגידול, אך ניתן להימנע ממזונות שעלולים 

להחמיר את התסמינים הכוללים צרבת או קלקול קיבה:

ארוחות גדולות.

מזונות עשירים בסיבים תזונתיים.

מזונות עשירים בשומן.

תבלינים חריפים כמו צ'ילי או סחוג.

חמוצים וחומץ.

פירות הדר והמיצים שלהם.  

באם יש לך קושי בבליעה - מזון רך, מעוך או טחון יהיה קל ומתאים 	 

יותר לאכילה. מומלץ להתייעץ עם דיאטנ/ית וכן קלינאי/ת תקשורת לגבי 

המרקם המתאים של מזון ושתייה.

 	 )PERT( התייעץ עם הדיאטנ/ית לגבי הצורך בטיפול חלופי באנזימי לבלב

שמטרתם לסייע בפירוק ועיכול המזון.
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גלוקגונומה )לבלב( 

ויפומה )לבלב ואיברים אחרים(

מכיוון שגידול מסוג גלוקגונומה מייצר רמות גבוהות של ההורמון גלוקגון 

המעלה את רמות הסוכר בדם, הדבר יכול לגרום להפרעות שונות ברמות 

הסוכר בדם כולל סוכרת.

תקבל טיפול תזונתי עם המלצה להפחית ולשנות את הפחמימות בתפריט 	 

שלך, וכן טיפול תרופתי במטרה לטפל בהפחתת רמות הסוכר.

גלוקגונומה יכולה לגרום גם לשלשול, כאב בחלל הפה וירידה במשקל.  	 

באם אתה זקוק לטיפול חלופי באנזימי לבלב )PERT( במטרה לעזור 	 

בפירוק ועיכול המזון, התייעץ עם הדיאטנ/ית והצוות המטפל.

VIP הוא הורמון המיוצר ע"י גידולים מסוג ויפומה הגורם לשלשולים תכופים 

ומימיים מאוד. שלשולים אלה עלולים לגרום לרמות נמוכות של אשלגן, 

מגנזיום, נתרן, זרחן וביקרבונט בדם ובכך לגרום לתסמינים קשים הכוללים: 

כאבי שרירים, חולשה, התכווצויות, נימול והתייבשות.

באם אובחנת בויפומה ואתה מצוי בסיכון להתייבשות או בהתייבשות, וכן 	 

עם רמות נמוכות של אשלגן בדם, יש לפנות דחוף לטיפול בבית חולים.

כאשר אתה בבית, המלצות אלו יעזרו לך:	 

הקפד  לצרוך מזונות ומשקאות עשירים באשלגן, כמו: בננות, תפוזים, 	 

עגבניות, שזיפים, תמרים, תאנים, צימוקים, משמשים מיובשים, אבוקדו, 

תפוחי אדמה/ פירה, קטניות.

הקפד לשתות כל יום לפחות 12-10 כוסות מים ומשקאות לא אלכוהוליים 	 

ונטולי קפאין, כמו סודה וחליטות צמחים. 
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סומטוסטטינומה )לבלב או תריסריון(

גידולים מסוג סומטוסטטינומה מייצרים את ההורמון סומטוסטטין, הורמון 

המווסת גם הורמונים אחרים המעורבים באיזון רמות הסוכר ועיכול המזון. 

כתוצאה מכך סרטן מסוג זה יכול לגרום מגוון של בעיות הכוללות גם ירידה 

במשקל ושלשול.

ויפומה יכולה לגרום לירידה במשקל וכן לחסרים תזונתיים, לכן יש 	 

חשיבות בטיפול ומעקב של דיאטנ/ית.

טיפול חלופי באנזימי לבלב )PERT( - חלק מהמטופלים עם ויפומה יצטרכו 	 

עזרה בפירוק ועיכול המזון כתלות במיקום הגידול והטיפולים אותם הם 

מקבלים - שוחח עם הדיאטנ/ית בנוגע לצורך ואופן השימוש בהם.

 שלשול כתוצאה מויפומה יכול להיות חמור. 

שקיות עם אבקת אלקטרוליטים להידרציה או תוספים להידרציה 

יחד עם מזונות/משקאות עשירים באשלגן יכולים לסייע לך לשמור 

על רמות אשלגן יציבות, אך ייתכן ויש לקבל גם כדורי אשלגן. 

ייתכן ותזדקק לפנות לבית חולים לקבלת טיפול להתייבשות 

ולתיקון רמות אשלגן. 

קיים סיכון בריאותי גם בעלייה מהירה של רמת האשלגן או עלייה 

לרמה גבוהה מדי של אשלגן, 

לכן חשוב לשוחח עם הצוות המטפל כיצד לנהוג באופן נכון ובטוח 

במצבים אלה. 
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אם הבחנת שהיציאות שלך בצבע לבן - צהוב, צפות באסלה ו/או יש קושי 

להוריד במי השירותים, קרא בעיון את החלק העוסק בצואה שומנית- 

סטאטוריאה )צואה שומנית - סטאטוריאה, הרחבה בעמוד 44(. במצבים אלה 

יש צורך בעזרה בפירוק ועיכול המזון. תוספת אנזימי לבלב חלופיים תסייע 

בעיכול ופירוק רכיבי התזונה השונים )שומן, חלבון ופחמימות( במערכת 

העיכול. התייעץ עם דיאטנ/ית לגבי טיפול באנזימים אלה.
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מילה אחרונה על אוכל

התחלנו חוברת זו באמירה שאין תזונה או דיאטה אחת המתאימה לכל 

המטופלים עם סרטן נוירואנדוקריני. גם באם אתה צריך לעשות שינויים 

או התאמות תזונתיות לתזונה הרגילה שלך, זכור כי מזון הוא יותר מ"רק 

דלק לגוף".

אכילה היא פעילות חברתית. מגוון הריחות, המרקמים והטעמים של המזון 

מטרתם לגרום הנאה.

ייתכן שיהיו זמנים שהיחסים שלך עם המזון ישתנו או זמנים בהם הדבר 

האחרון שתרצה הוא לאכול, אך זכור שזה בשליטתך.

מצא דרכים בהם התזונה יכולה לעזור לך לשלוט ולשפר את התסמינים 

שלך. חפש את הדרך בה המזון והתזונה שלך יכולים לתת דחיפה אמיתית 

לביטחון ולאיכות החיים שלך.
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מיתוסים נפוצים על תזונה

עד כה, אף אחד מהמיתוסים המוצגים לא נבדק קלינית במצבי סרטן 

נוירואנדוקריני. 

רבים המיתוסים הקיימים כבר עשרות ומאות שנים, אך ללא כל ביסוס מדעי:

סוכר מזין את הסרטן הנוירואנדוקריני ולכן יש להימנע לחלוטין מכל סוכר 	 

ופחמימות פשוטות.

יש צורך בתזונה קטוגנית במצבים של סרטן נוירואנדוקריני.	 

ככל שכמות הויטמינים והמינרלים גבוהה יותר - טוב יותר.	 

אנזימי עיכול ממקור צמחי יעילים כמו אלו הנרשמים כמרשם רפואי.	 

חלבון מזין את הסרטן.	 

אני חייב לאכול 'מזונות על' )סופר פוד(.	 

אני צריך לנסות צום לסירוגין במצבים של סרטן נוירואנדוקריני.	 

אני צריך להימנע לחלוטין מצריכת בשר אדום.	 

אני צריך להימנע מחלב ומוצרי חלב.	 

 אני צריך לאכול מזון אורגני.	 

 אני צריך להימנע מגלוטן.	 

 אני צריך לעבור לתזונה צמחונית או טבעונית.	 

 אני צריך לעבור לדיאטת מיצים.	 

 אני צריך לעשות ניקוי רעלים של הכבד.	 

אני צריך להימנע מכל המזונות המכילים כמות גבוהה של אמינים.	 

אני צריך לאכול תזונה דלה בסיבים לאחר ניתוח במעי למשך כל החיים.	 
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תודות

MENETS מודה לנותני חסות על תמיכתם הנדיבה במהדורה ישראלית רב 
תרבותית זו )2021(.


