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النظام الغذائي 
لداء مهاجمة نخاع العظم المزروع للجهاز الهضمي



مراحل النظام الغذائي 

النخاع  الغذائي عند مهاجمة  النظام  بين مراحل  التقدم  كيفية  تاليًا  �ضنو�ضح 

العظم المزروع للجهاز اله�ضمي:

مقدمة:
من  اله�ضمي  للجهاز  المزروع  العظم  نخاع  مهاجمة  تعتبر 

ال�ضائعة بعد زراعة الخاليا الجذعية مما ي�ضتلزم  االأعرا�ض 

مراقبة عملية اله�ضم واالإ�ضهال والغثيان والقيء واآالم البطن  

وغيرها.

بتناول  البدء  كيفية  على  المري�ض  الحمية  ه��ذه  ت�ضاعد 

لالأطعمة  تحمّله  بح�ضب  مراحله  ف��ي  والتقدم  مراعين في ذلك الكمية والنوعية.االأطعمة 

المرحلة الأولى:

عند ا�ضتداد االإ�ضهال مع اآالم �ضديدة في البطن: ُيمنع تناول اأي �ضيء عن طريق 

الفم.



مالحظة : يمكن اإ�ضافة ملعقة �ضغيرة 

من ال�ضكر اأو ر�ضة ملح ح�ضب الرغبة.

المرحلة الثانية:
اأو  500 مل  االإ�ضهال  البطن وحجم  اآالم  في  بتح�ضن  ال�ضعور  عند 

ااأقل يوميًا:
الحمية: ابداأ بتناول 60 مل من ال�ضوائل التالية كل �ضاعتين:

• 	
�ضاي بدون كافيين – بدون نعناع

• تانج / كول ايد	

• ماء الرز الم�ضلوق	

• 	
ع�ضير تفاح مخفف بالماء

• 	
ع�ضير توت بّري مخفف بالماء

• 	
مرق دجاج اأو لحم خالي من الد�ضم

• 	
مثلجات من الع�ضائر ال�ضفافة مثل ع�ضير التفاح

• زبادي قليل الد�ضم	
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المرحلة الثالثة:
عند ال�ضعور بتح�ضن في اآالم البطن وقوام الف�ضالت �ضبه متما�ضك 
حيث ُي�ضاف اإلى ما ذكر في المرحلة الثانية ن�ضف كوب من االآتي:

• اأرز م�ضلوق	

• رقائق االأرز اله�ضة	

• خبز اأبي�ض	

• 	
بطاط�ض م�ضوية مق�ضرة

• معكرونة م�ضلوقة	

• جزر م�ضلوق	

• �ضوربة ال�ضوفان	

• ب�ضكويت مالح	

• �ضابورة	

• ن�ضف موزة	

• ن�ضف دراق معلب	

• 	
ن�ضف كمثرى معلبة

مالحظات:

• 	

يمكن اإ�ضافة ملعقة �ضغيرة من الزيت اإلى الطعام.

• 	

يجب البدء بتناول نوع واحد من هذه االأ�ضناف المدرجة مع االنتظار 

لمدة 1 – 2 �ضاعة لترقب حدوث اأي اأعرا�ض جانبية مثل االإ�ضهال اأو 

غيره قبل االنتقال اإلى النوع التالي، وفي حالة ظهور االإ�ضهال مجددًا 

عليك االمتناع عن تناول اآخر �ضنف وارجع لل�ضنف الذي �ضبقه.



مالحظات:

• 	

من الدهون الم�ضافة اإلى الطعام.اإذا لوحظ وجود بع�ض الدهون في الف�ضالت يجب التقليل 

• 	

المحددة  بالكمية  ال��م��اأك��والت  م��ن  واح���دًا  �ضنفًا  ت��ن��اول 

– 2 �ضاعة تقريبًا قبل البدء بال�ضنف   1 واالنتظار لمدة 

التالي.

• 	

)اأي  الالكتوز  قليلة  تكون  المراحل  جميع  ف��ي  الحمية 

والحوام�ض  االألياف  وقليلة  الحليب(  م��ادة  بها  توجد  ال 
والبهارات والد�ضم والكافيين.

المرحلة الرابعة:

اآالم خفيفة في البطن اأو �ضبه معدومة وقوام الف�ضالت متما�ضك، اأ�ضف اإلى ما ذكر 

في المرحلة الثالثة واحدًا من االآتي:

• 90 غرام دجاج مطبوخ )م�ضلوق اأو م�ضوي(	

• 1 بي�ضة م�ضلوقة	

• ½ كوب �ضمك التونا )معلب في الماء(	
• ½ كوب �ضوربة الدجاج مع ال�ضعيرية 	
• ½ �ضندوي�ض تونا اأو دجاج اأو ديك رومي اأو بي�ض مع قليل من المايونيز قليل 	

الد�ضم على خبز اأبي�ض

• 	)WAFERS( 2 ب�ضكويت ه�ض

• قطعة �ضغيرة كيكة اإ�ضفنجية	

• ½ كوب من الفا�ضوليا الخ�ضراء المطبوخة جيدًا	
• ½ كوب بطاط�ض حلوة م�ضوية	
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المرحلة الخام�سة:

اأي اأعرا�ض جانبية وعملية االإخراج طبيعية، وفي هذه المرحلة  في حال عدم وجود 

على المري�ض:

• اال�ضتمرار المري�ض باإتباع حمية قليلة البكتيريا	

• تناول كمية �ضغيرة من االأطعمة في وجبات متعددة	

للحمو�ضة  الم�ضببة  باالأطعمة  وقليلة  االألياف  وقليلة  الدهون  قليلة  هي  الحمية  هذه 

وقليلة بالبهارات اأي�ضًا، وكلها ت�ضبب بع�ض االإزعاج و�ضعوبة في اله�ضم، ولكن يمكن 

اإدخالها تدريجيًا اإلى الحمية ح�ضب التحمل، ونذكر من هذه االأطعمة التالي:

Ô  ،البروكلي الملفوف،  البازيال،  الخر�ضوف،  بالألياف(:  )العالية  الخ�ضروات 

ال�ضبانخ،  اللفت،  الفجل،  البقدون�ض،  البارد،  الفلفل  الباذنجان،  الخيار،  الذرة، 

الملوخية واإدخالها تدريجيًا على الحمية ح�ضب تحمل المري�ض.

Ô .البقوليات: الفا�ضوليا، الفول، اللوبيا، العد�ض والحم�ض

Ô  الفطور رقائق  )النخالة(،  الكامل  البر  الخبز  بالألياف(:  )العالية  الن�ضويات 

اله�ضة العالية باالألياف )اأكثر من 2 غم األياف في الح�ضة الواحدة(

Ô البهارات الحارة وال�شطة



منتوجات الألبان

جمموعات الطعام ح�سب حمية قليلة البكترييا

الأطعمة الممنوعةالأطعمة الم�سموحة

الحليب قليل الد�ضم المب�ضتر	•

الحليب المق�ضود المب�ضتر	•

الحليب بال�ضوكوالته المب�ضتر	•

مهلبية الكا�ضترد	•

الحلي���ب 	• م���ن  الم�ضن���ع  االآي�ضكري���م 

المب�ضتر

مخفوق الحليب المب�ضتر الم�ضنوع من 	•

الحليب المركز والمكثف

االألب���ان واالأجب���ان المب�ضت���رة المعلبة 	•

مثل البقرة ال�ضاحكة اأو كرافت

حليب ال�ضويا	•

الحليب غير المب�ضتر ومنتجات الحليب 	•

غير المب�ضترة

االأجبان الطري���ة المك�ضوفة مثل الفيتا 	•

والجبن البلدي والدوبل كريم

االأجبان المعفنة المعتقة مثل روكفورت 	•

والق�ضقوان والبارميزان

االألب���ان الم�ضاف اإليه���ا البكتيريا مثل 	•

اأكتيفيا

االأجبان المخلوطة بالخ�ضار الطازجة	•

غي���ر 	• اأو  الم�ضن���ع  غي���ر  االآي�ضكري���م 

المب�ضتر

الح�ض�ض اليومية: 3 اأكواب

مالحظ���ة: ف���ي حالة ظهور بع�ض االإ�ضه���ال اأو المغ�ض عند تن���اول الحليب يجب تناول 

اأنزيم الالكتوز وا�ضت�ضارة اأخ�ضائية التغذية.
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الفواكه والع�سائر

اخل�سراوات

الح�ض�ض اليومية: ½ كوب مرتان اأو اأكرث

الأطعمة الممنوعةالأطعمة الم�سموحة

الفواك���ه المطبوخ���ة اأو المعلبة وبع�ض 	•

اأن���واع الفاكه���ة ذات الق�ض���ور ال�ضميكة 

والت���ي يمك���ن تق�ضيرها مث���ل البرتقال 

والموز والليمون

ع�ضير الفاكهة المعلب والمب�ضتر	•

الفواكه المثلجة المب�ضترة	•

بع�ض اأن���واع الفواكه���ة الطازجة والتي 	•

ي�ضع���ب تق�ضيرها وتك���ون قابلة للتلف 

ب�ضرعة مثل الخوخ والكمثرى والعنب

)غي���ر 	• الطازج���ة  الفاكه���ة  ع�ضي���ر 

المب�ضتر(

الفاكه���ة المجّففة مث���ل الزبيب والتمر 	•

اإال اذا تعر�ضت للطبخ والحرارة

مالحظة: يجب ا�ضتخدام جميع المعلبات مرة واحدة فقط

الح�ض�ض اليومية: ½ كوب مرتان اأو اأكرث

مالحظة: يجب اأن تكون اخل�شروات مطبوخة جيداً اأو طرية

الأطعمة الممنوعةالأطعمة الم�سموحة

المثلج���ة 	• اأو  الطازج���ة  الخ�ض���روات 

المطبوخة اأو المعّلبة

ع�ضير الخ�ضار المعّلب مثل الطماطم	•

جميع الخ�ضار النيئة	•

جميع اأنواع ال�ضلطات	•

الخ�ضار المطبوخة جزئيًا مثل الطعام 	•

ال�ضيني

البطاط�ض غير المق�ضرة	•



اللحوم و الربوتينات

ال�سوربات: 

الح�ض�ض اليومية: 90 غرام 3 مرات اأو اأكرث

اأو  بالفرن  جيداً  ومطهّية  الدهون  قليلة  لينة،  اللحوم  تكون  اأن  يجب  مالحظة: 

م�شلوقة.

الأطعمة الممنوعةالأطعمة الم�سموحة

لحم الغنم والبقر والدجاج	•

ال�ضمك المطهي جيدًا	•

البي�ض الطازج المطبوخ جيدًا	•

المكون���ات 	• م���ن  المطب���وخ  الم���رق 

الم�ضموحة

البقولي���ات المطبوخ���ة مث���ل العد����ض، 	•

الفول، الحم�ض والفا�ضوليا

ال�ضوربات المعّلبة	•

التونة المعلبة	•

اللحم والدجاج المطبوخ جزئيًا	•

االأ�ضم���اك النيئ���ة والقواق���ع البحري���ة 	•

والطع���ام المقل���ي جزئيًا مث���ل الطعام 

ال�ضيني

البي�ض النيء اأو المطبوخ جزئيًا	•

والمرتدي���ال، 	• دوغ  واله���وت  النقان���ق 

وال�ضو�ضي، وال�ضا�ضيمي

GVHD Diet



اخلبز واملعجنات والن�سويات واحللويات

مالحظة: يجب ا�شتخدام القليل من الدهون والزيوت ح�شب حتمل املري�ض

الأطعمة الممنوعةالأطعمة الم�سموحة

الخبز االأبي�ض واالأ�ضمر	•

المافن الب�ضكويت	•

ال�ضابورة- الدونت ال�ضادة	•

البانكيك	•

التو�ضت وال�ضامولي	•

ال�ضيريال ال�ضادة الجافة اأو المطبوخة	•

البطاط����ض البي�ضاء الحلوة المطبوخة 	•

بدون ق�ضر

البطاطا الحلوة	•

�ضيب�ض البطاطا	•

المعكرونة وال�ضباجيتي	•

االأرز	•

الكيك االأ�ضفنجي ال�ضادة 	•

المعمول بالمك�ضرات والتمر	•

الخب���ز المح�ض���و بالك�ضت���رد والكريما 	•

الطازجة

المعجن���ات الت���ي تحتوي عل���ى خميرة 	•

وغير مخبوزة جيدًا

الخميرة غير المخبوزة	•

الحلويات المزّينة بالمك�ضرات النيئة	•

ال�ضيريال الذي تحت���وي على مك�ضرات 	•

اأو فواكه مجففة

الكي���كات الجاهزة المثلج���ة المح�ضوة 	•

بالكريما



الزيوت والدهون

مالحظة: يجب ا�شتخدام القليل من الدهون والزيوت ح�شب حتمل املري�ض

الأطعمة الممنوعةالأطعمة الم�سموحة

المارجرين والزبدة	•

الزيوت النباتية	•

ال�ضل�ضة المطبوخة	•

الزيت والخل المب�ضتر	•

المك�ضرات الطازجة المحم�ضة	•

المايونيز المعلب لال�ضتخدام الواحد	•

مبّي�ض القهوة	•

زبدة الفول ال�ضوداني المعلبة	•

�ضل�ضة ال�ضلطات الم�ضنوعة من جبن 	•

طري اأو بي�ض اأو اأع�ضاب

المك�ضرات النيئة اأو المحم�ضة بالق�ضر	•

المايوني���ز الم�ضنوع في المنزل والذي 	•

يحتوي على البي�ض النيء
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الأطعمة الممنوعةالأطعمة الم�سموحة

ال��م��ن��ك��ه��ات وال���ب���ه���ارات واالأع�����ض��اب 	•

وبكمية  فقط  الطهي  خالل  الم�ضافة 

معتدلة

المربى والجلي بكميات معتدلة	•

الع�ضل المب�ضتر المعلب	•

الحالوة والعلكة	•

ال�ضوكوالتة والكاكاو	•

الكات�ضب المعلب لال�ضتخدام الواحد	•

القهوة العربية مع الهيل المغلية جيدًا 	•

وال�ضاي المغلي بكميات معتدلة

الثلج الم�ضنوع من مياه معلبة	•

بكميات 	• المعلبة  الم�ضّنعة  المخلالت 

معتدلة

الملح وال�ضكر بكميات معتدلة	•

بودرة التانج مع المياه المعلبة	•

الم�ضروبات الغازية والتقليل منها	•

غي���ر 	• والخ�ض���ار  الفواك���ه  ع�ضي���رات 

المب�ضترة

الم�ضروب���ات الم�ضنع���ة م���ن ع�ضائ���ر 	•

مركزة والم�ضاف اإليها ماء غير معقم

ال�ضاي المثلج	•

�ضاي المتة	•

ماء زمزم	•

المخلالت الم�ضنوعة في المنزل	•

الحلبة	•

الحبة ال�ضوداء	•

المّرة	•

متفرقات




