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النوبات  تتكرر  حيث  المزمن،  البنكرياس  التهاب  من  يعانون  الذين  األشخاص  عالج  في  جدًا  مهمًا  جزءًا  التغذية   تعتبر 
المرضية بمرور الوقت

سؤال في الصحة

هل يحمي لقاح كورونا مرضى زرع األعضاء؟
يتناول املرضى الذين يخضعون لعمليات زرع األعضاء، أدوية 
نع الجسم من رفض األعضاء املزروعة، فهل 

َ
ضة للمناعة مل

ّ
مخف

ستمنع أدويتهم فعالية اللقاح ضد فيروس كورونا؟
شرت دراسات قليلة سابقة عن تأثير لقاحات كورونا على 

ُ
ن

املرضى الذين يتناولون أدوية مخفضة للمناعة، ووجدت 
أن رد الفعل املناعي لديهم ضعيف، وأنه ال تتشكل مضادات 

أجسام ضد الفيروس إال لدى 20% منهم.
قام باحثون بجامعة برشلونة بدراسة رد الفعل املناعي 

لدى 148 مريضا خضعوا لعمليات زرع األعضاء، خاصة 
زرع الكلية، وجميعهم يتناولون بالضرورة أدوية مخفضة 

للمناعة. تم فحص رد الفعل املناعي لدى هؤالء املرضى قبل 
وبعد أسبوعني من إعطائهم الجرعة الثانية من لقاح مودرنا 

ضد فيروس كورونا الجديد.وكانت النتائج مشجعة بشكل 
عام، حيث نجح 65 % من مرضى زرع األعضاء في تكوين 

مناعة في أجسامهم من نوع أو آخر، إما مضادات أجسام، أو 
مناعة خلوية، رغم أن هذا أضعف من رد الفعل املناعي عند 
األشخاص الذين ال يتناولون أدوية تخفيض املناعة )%95(.

على الرغم من أن االستجابة الجيدة للقاح ورد الفعل املناعي 
لدى مرضى زرع األعضاء أضعف من رد الفعل املناعي لدى 
األشخاص العاديني، إال أن الهيئات الطبية تنصحهم بأخذ 
أحد أنواع لقاحات كورونا املعتمدة، ألنهم من الفئات عالية 

الخطورة عند اإلصابة بكوفيد-19، بينما ال يعرضهم تناول 
اللقاحات املعتمدة ملخاطر مهمة، ويمنحهم اللقاح حماية 

جيدة ضد هذا املرض.

معلومة تهمك

ألسئلتكم:
health@alaraby.co.uk

سائر بصمة جي

ــم الـــغـــدد املـــوجـــودة  ــــدى أهــ الــبــنــكــريــاس إحـ
ــــان؛ فـــهـــو يـــســـاعـــدنـــا عــلــى  ــــسـ فــــي جـــســـم اإلنـ
الــتــي يــعــالــج بــهــا جسمنا  تنظيم الــطــريــقــة 
الــســكــريــات، وإلـــى جــانــب صنع األنــســولــني، 
ــــذي يــســتــخــدمــه جــســمــنــا لــتــنــظــيــم نسبة  الـ
السليم  البنكرياس  ينتج  الـــدم،  فــي  السكر 
إنــــزيــــمــــات تـــســـاعـــد جــســمــنــا عـــلـــى الــهــضــم 

واالستفادة من الطعام الذي نتناوله.
فسيواجه  بالتهاب،  البنكرياس  أصيب  إذا 
صــعــوبــة فـــي تــكــســيــر الــــدهــــون، ولــــن يــكــون 
العناصر  من  الكثير  امتصاص  على  قــادرًا 
الغذائية، هنا يجب أن يأخذ النظام الغذائي 

اللتهاب البنكرياس هذا في االعتبار.

تغذية مريض التهاب البنكرياس 
المزمن

التهاب  األهــداف األساسية لتغذية مريض 
البنكرياس املزمن هي:

- مـــنـــع اإلصــــابــــة بـــســـوء الـــتـــغـــذيـــة ونــقــص 
التغذية.

- الــحــفــاظ عــلــى مــســتــويــات الــســكــر فــي الــدم 
السكر  مــن نقص  كــل  )أي تجنب  الطبيعية 

وارتفاعه في الدم(.
ــــرض الــــســــكــــري ومــــشــــاكــــل الــكــلــى  ــنـــع مــ - مـ
والــــــحــــــاالت األخـــــــــرى املـــرتـــبـــطـــة بـــالـــتـــهـــاب 
النحو  على  إدارتــهــا  أو  املــزمــن  البنكرياس 

األمثل.
- تجنب التسبب في نوبة حادة من التهاب 

البنكرياس.

ماذا يأكل مريض التهاب 
البنكرياس المزمن؟

- للحفاظ على صحة البنكرياس، ركز على 
الدهون  وقليلة  بالبروتني  الغنية  األطعمة 
ــدة. جـــرب  ــ ــســ ــ ــادات األكــ ــ ــــضــ ــيـــة ومــ ــيـــوانـ الـــحـ
والفاصولياء  الــدهــون  من  الخالية  اللحوم 
ــــل  ــدائـ ــ ــاء الــــصــــافــــي وبـ ــ ــسـ ــ ــحـ ــ والــــــعــــــدس والـ
اللوز(.  الكتان وحليب  )مثل حليب  األلبان 
لــن يــضــطــر الــبــنــكــريــاس إلـــى الــعــمــل بجهد 

ملعالجة هذه األطعمة.
- تشير األبــحــاث إلــى أن بعض األشخاص 
الــبــنــكــريــاس يمكنهم  بــالــتــهــاب  املــصــابــني 
مــن   %40 أو   %30 ــــى  إلــ يـــصـــل  مــــا  تـــحـــمـــل 
السعرات الحرارية من الدهون عندما تكون 
مــن مــصــادر نــبــاتــيــة كــامــلــة أو مــن الــدهــون 
الثالثية متوسطة السلسلة )MCT(، ويعمل 
ــع تـــنـــاول  الـــبـــعـــض اآلخــــــر بــشــكــل أفـــضـــل مــ
كميات أقل من الدهون، مثل 50 غرامًا أو أقل 

يوميًا.
والكرز  والــتــوت  السبانخ  تعمل  أن  يمكن   -
ــبـــوب الــكــامــلــة عــلــى حــمــايــة الــجــهــاز  والـــحـ
الــهــضــمــي ومــحــاربــة الـــجـــذور الـــحـــرة الــتــي 

تضر بأعضائك.
ــوًا، فــتــنــاول  ــلـ - إذا كــنــت تــشــتــهــي شــيــئــًا حـ
ــداًل مـــن الــســكــريــات املــضــافــة ألن  الــفــاكــهــة بــ

معرضون  البنكرياس  بالتهاب  املــصــابــني 
لخطر اإلصابة بمرض السكري.

ــة  ــرزيـ ــكـ ــم الـ ــاطـ ــمـ ــطـ ــارك الـ ــبــ ــتــ ــــي اعــ ــــع فـ - ضـ
ــار والـــحـــمـــص والـــفـــاكـــهـــة كــوجــبــات  ــيـ والـــخـ

خفيفة فهي تريح البنكرياس.

ماذا يتجنب؟
- تعتبر األطعمة املقلية أو املصنعة بشكل 
كــبــيــر، مــثــل الــبــطــاطــس املــقــلــيــة والــوجــبــات 
الــســريــعــة، مــن أســــوأ أنــــواع األطــعــمــة. لذلك 
 الــلــحــوم الــعــضــويــة ومــنــتــجــات األلــبــان 

ّ
فـــإن

كاملة الدسم ورقائق البطاطس واملايونيز 
تــتــصــدر قــائــمــة األطــعــمــة الــتــي يــجــب الحد 
ــــؤدي األطــعــمــة املــطــبــوخــة أو  مــنــهــا. وقــــد تـ

املقلية إلى ظهور التهاب البنكرياس.
ــي الـــكـــعـــك  ــ ــود فــ ــ ــوجـــ ــ ــ ـــرر املـ ــ ــكـ ــ ــــق املــ ــيـ ــ ــدقـ ــ - الـ
ترهق  أن  يمكن  والــبــســكــويــت.  واملــعــجــنــات 
طريق  عــن  الهضمي  الجهاز  األطعمة  هــذه 

التسبب في ارتفاع مستويات األنسولني.
- وجدت دراسة نشرت عام 2013 أن املرضى 
الذكور املصابني بالتهاب البنكرياس الذين 
يــتــنــاولــون نــظــامــًا غــذائــيــًا غــنــيــًا بــالــدهــون 
كـــانـــوا أكـــثـــر عـــرضـــة لــإصــابــة بـــألـــم بطني 

مستمر.
ــام 2015 إلرشـــــــادات  ــ عـ مـــراجـــعـــة  - وجــــــدت 
الــعــالج الــتــي طــورهــا بــاحــثــون فــي الــيــابــان 
أن املــــرضــــى الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــــن الـــتـــهـــاب 
الــبــنــكــريــاس املــزمــن الــشــديــد اســتــفــادوا من 
نــظــام غــذائــي منخفض الــدهــون جـــدا، لكن 
مــن يــعــانــون مــن حـــاالت أكــثــر اعــتــدااًل عــادة 
مـــا يــتــحــمــلــون الـــدهـــون الــغــذائــيــة )خــاصــة 
مع  الهضمي  الجهاز  إنزيمات  تناولوا  إذا 

الوجبات(.

نصائح النظام الغذائي لمرضى 
التهاب البنكرياس المزمن

استشر طبيبك أو أخصائي التغذية دائمًا 
تكون  عندما  الغذائية  عــاداتــك  تغيير  قبل 
يأتي  مــا  فــي  البنكرياس.  بالتهاب  مصابًا 

بعض النصائح التي قد يقترحونها:
1. تــنــاول مــا بــني ســت إلـــى ثــمــانــي وجــبــات 
ــــدار الـــيـــوم لــلــمــســاعــدة في  صــغــيــرة عــلــى مـ
التعافي من التهاب البنكرياس. هذا أسهل 
على الجهاز الهضمي من تناول وجبتني أو 

ثالث وجبات كبيرة.
2. اســتــخــدم دهــــن MCT كــدهــن األســاســي 
ألن هذا النوع من الدهون ال يتطلب هضم 
إنــزيــمــات الــبــنــكــريــاس. يمكن الــعــثــور على 
ــواة  MCT فــــي زيـــــت جـــــوز الـــهـــنـــد وزيــــــت نــ
النخيل ومتوفر في معظم متاجر األطعمة 

الصحية.
ــيـــاف مــرة  3. تــجــنــب تـــنـــاول الــكــثــيــر مـــن األلـ
يــبــطــئ عملية  أن  يــمــكــن  ذلــــك  واحـــــــدة، ألن 
ــل مــن  ــ ــى امـــتـــصـــاص أقـ ــ الـــهـــضـــم ويـــــــؤدي إلـ
قد  الطعام.  مــن  الغذائية  للعناصر  املثالي 
املــحــدودة من  الكمية  األلــيــاف أيضًا  تجعل 

اإلنزيمات أقل فعالية.

4. تناول مكمل متعدد الفيتامينات لضمان 
حصولك على التغذية التي تحتاجها.

5. ُينصح عمومًا بتجنب ما يأتي:
- تناول نسبة عالية من الدهون.

- األطعمة املعالجة بكثافة.
- األطــعــمــة الــتــي تــحــتــوي عــلــى الــكــثــيــر من 

السكر.
- األطعمة التي تحتوي على الكحول.

- التدخني.

عالجات أخرى اللتهاب 
البنكرياس

إذا تعرض البنكرياس للتلف بسبب التهابه، 
فإن تغيير نظامك الغذائي سيساعدك على 
يــكــون ذلك  قــد ال  بالتحسن. ولــكــن  الشعور 
تمامًا.  البنكرياس  وظيفة  كافيًا الستعادة 
وقد يصف لك طبيبك إنزيمات بنكرياسية 
كل  مــع  لتتناولها  اصطناعية  أو  تكميلية 

وجبة.
الــتــهــاب  تــعــانــي مـــن آالم  ــزال  ــ تـ إذا كــنــت ال 
ــي الـــعـــالج  ــ ــن، فـــفـــكـــر فـ ــ ــزمــ ــ الـــبـــنـــكـــريـــاس املــ
الــتــكــمــيــلــي بــاســتــخــدام الـــيـــوغـــا أو الــوخــز 
ــال لــلــعــالج  ــديــ بـــــاإلبـــــر، وهـــــــذا ال يـــعـــتـــبـــر بــ
ــد  ــه عـــــــالج تـــكـــمـــيـــلـــي، وقــ ــنــ ــكــ  الـــــــدوائـــــــي ولــ
ــات  ــ ــــوجـ ــاملـ ــ ــر بـ ــ ــويـ ــ ــــصـ ــح بــــــــإجــــــــراء تـ ــ ــــصـ ــنـ ــ ُيـ
الـــجـــراحـــة  بـــاملـــنـــظـــار أو  الـــصـــوتـــيـــة  فــــــوق 
وقــــد  األلــــــــــــم.  اســــتــــمــــر  إذا  تــــــــــاٍل  كـــــــإجـــــــراء 

يــشــمــل عــــالج الــتــهــاب الــبــنــكــريــاس دخـــول 
املــســتــشــفــى، وتـــنـــاول الـــســـوائـــل عـــن طــريــق 
الــــــوريــــــد، ومـــســـكـــنـــات األلـــــــــم، واملـــــضـــــادات 
 الــــحــــيــــويــــة، وقــــــد يـــصـــف الـــطـــبـــيـــب نــظــامــًا 
غــذائــيــًا قليل الــدســم، لــكــن األشــخــاص غير 
الـــقـــادريـــن عــلــى تـــنـــاول الــطــعــام عـــن طــريــق 
الفم قد يحتاجون إلى طريقة بديلة لتلقي 

التغذية.
قــد يوصى  الشخص،  واعــتــمــادًا على حالة 
الفيتامينات، ويجب على  ببعض مكمالت 
املــصــاب أن يــســأل مــقــدم الــرعــايــة الصحية 
ــان يــنــبــغــي تـــنـــاول  ــ الــــخــــاص بــــه عـــمـــا إذا كـ

الفيتامينات املتعددة.
من  كافية  كميات  استهالك  أيضا  املهم  من 
السوائل، ومن املهم أيضًا التحدث إلى مقدم 
الــرعــايــة الصحية قبل الــبــدء فــي تــنــاول أي 

.MCT مكمالت، مثل زيت

نصائح وقائية
ــل الــخــطــر  ــ ــوامـ ــ ال يـــمـــكـــن تـــغـــيـــيـــر بـــعـــض عـ
تاريخ  مثل  البنكرياس،  بالتهاب  لإصابة 
الــعــائــلــة الـــوراثـــي. ومـــع ذلـــك، يمكن للناس 
تغيير بعض عوامل نمط الحياة التي تؤثر 

على املخاطر.
السمنة مــن خــطــر اإلصــابــة بالتهاب  تــزيــد 
فـــإن تحقيق وزن صحي  لـــذا  الــبــنــكــريــاس، 
والحفاظ عليه قد يساعدان في تقليل خطر 
اإلصابة بالتهاب البنكرياس، ويقلل الوزن 
الصحي أيضًا من خطر اإلصابة بحصوات 
ــرارة، والــتــي تــعــد سببًا شــائــعــًا اللتهاب  ــ املـ

البنكرياس.
يــــؤدي تـــنـــاول كــمــيــات كــبــيــرة مـــن الــكــحــول 
 والـــــــتـــــــدخـــــــني أيــــــضــــــًا إلــــــــــى زيــــــــــــــادة خـــطـــر 
ــفـــرد بــالــتــهــاب الــبــنــكــريــاس، لــذا  ــة الـ ــابـ إصـ
فــإن التقليل مــن تــنــاول هــذه املــشــروبــات أو 
تجنبها نهائيًا يمكن أن يساعد في الوقاية 

من هذه الحالة.

التهاب البنكرياس 
الحاد حالة صحية طارئة 

تحتاج إلى العالج في 
المستشفى

)Getty( تزيد السمنة من خطر اإلصابة بالتهاب البنكرياس
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ــة بـــالـــدم وعـــدد  هـــل يــمــكــن حـــــدوث ســيــول
الصفائح الدموية طبيعي؟ كيف أفرق بني 
الحبوب التي تظهر نتيجة تمزق الشعيرات 

الدموية وبني الـcherry myloma؟

األخ الكريم؛
ــقـــط  فـ تــــتــــعــــلــــق  الــــــــــــــدم ال  ــة  ــ ــ ــول ــ ــيــ ــ ســ
بـــــالـــــصـــــفـــــيـــــحـــــات الـــــــــدمـــــــــويـــــــــة، بـــل 
ــــن عـــوامـــل  ــا بـــكـــثـــيـــر مـ تـــتـــعـــلـــق أيــــضــ
ــي الــــــــدم، مــثــل  الـــتـــخـــثـــر املـــــوجـــــودة فــ
والعامل   7 والــعــامــل  الفيبرينوجني 
لدى  فيكون  وغيرها.   10 والعامل   9
املـــريـــض اضـــطـــراب فـــي ســيــولــة الـــدم 
ــم أن عــــدد الــصــفــيــحــات الــدمــويــة  رغــ
ــك عــنــدمــا يـــكـــون لــديــه  ــ طــبــيــعــي، وذلـ
ــقــــص فــــــي أحــــــــد عــــــوامــــــل الـــتـــخـــثـــر  نــ
الوحمات  )أو  الحبوب  أمــا  الدموية. 
أو الكدمات السطحية( التي قد تظهر 
الشعيرات  تمزق  نتيجة  الجلد  على 
الـــدمـــويـــة، خــاصــة مـــع وجــــود نقص 
عــادة  فتحدث  الــدمــويــة،  الصفيحات 
بــعــد رض بــســيــط يــــؤدي إلـــى تــمــزق 
الشعيرات الدموية في مكان الرض، 
وحــــــدوث نــــزف تــحــت الــجــلــد يظهر 
ــراء داكـــنـــة،  ــمــ عــــــادة بــشــكــل كـــدمـــة حــ
يتغير لونها تدريجيا وتزول تماما 
ــام. ويــمــكــن لهذه  ــ بــعــد حـــوالـــي 10 أيـ
الــكــدمــات أن تــحــدث لــدى أي إنــســان، 
ــا عـــنـــد وجــــود  ــر حــــدوثــ ــثـ ولــكــنــهــا أكـ
الــدمــويــة ألي  فــي الصفيحات  نقص 
ســبــب كــــان، أو عــنــد وجــــود هشاشة 
فـــي الــشــعــيــرات الـــدمـــويـــة فـــي بعض 
 Cherry angioma بينما  األمــــــراض. 
اللون  حــمــراء  هــي حبيبات صغيرة 
تظهر عــلــى الــجــلــد خــاصــة بــعــد سن 
الــثــالثــني، وتــكــون حــدودهــا واضحة 
ــــف مـــــــن شـــبـــكـــة  ــألــ ــ ــتــ ــ ومـــــــــحـــــــــددة، وتــ
مــتــشــابــكــة مـــن األوعـــيـــة والــشــعــيــرات 
الـــدمـــويـــة الــصــغــيــرة ولــيــســت نــزيــفــا 
ــذه الــحــبــيــبــات ذات  تــحــت الـــجـــلـــد. هــ
منشأ وراثــــي ويــمــكــن أن تــــزداد عند 
ــرة الـــبـــيـــضـــاء بــعــد  ــبــــشــ ــاب الــ ــ ــحـ ــ أصـ
الـــتـــعـــرض الــكــثــيــر ألشـــعـــة الــشــمــس. 
إلــى عالج  وهــي حميدة وال تحتاج 
إال إذا حــــدث فــيــهــا نــزيــف خــارجــي. 
أخيرا.. ال يوجد اصطالح طبي باسم 
مرض  هــنــاك  بــل   ،Cherry Myeloma
اسمه Multiple Myeloma، وهو نوع 

من أورام الدم الداخلية الخبيثة.

د. عامر شيخوني
أستاذ جراحة القلب والصدر

التهاب البنكرياس
النظام 

الغذائي 
للمرضى


