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عزيزي المريض، جدول المحتويات

بالنسبة للعديد من األشخاص المصابين، يؤّدي التشخيص بالتهاب المفاصل أو مرض التهاب العمود 
الفقري إلى تغيير جذري في الحياة يثير التساؤالت والمخاوف وربما يؤّدي إلى حالة من القلق.

والخبر السار هو أنّه، في كثير من الحاالت، يمكن لألدوية الحديثة أن تقلل من أعراض هذه األمراض 
وتمنع حدوث األضرار الحقًا. ومع ذلك، يسأل العديد من المرضى عّما يمكنهم فعله إلحداث تأثير 

إيجابي على تقّدم المرض من خالل إدخال تعديالت على نمط حياتهم الحالي. هل من الممكن تجنب 
أخذ األدوية إذا التزمَت بنظام غذائي ثابت؟ هل يمكن حل األعراض من خالل إجراءات "التخلّص من 

السموم" أو "التطهير"؟ هل تُعّد المكمالت الغذائية مفيدة؟

قد تسأل أيًضا ما إذا كنت قد ارتكبت أخطاًء في النظام الغذائي أو غيرها من عادات في نمط الحياة في 
الماضي والتي قد تكون ساهمت في اإلصابة بالمرض.

تهدف هذه النشرة إلى تزويدك بنظرة عامة على الحقائق المعروفة حاليًا حول التغذية في ظل التهاب 
المفاصل الروماتويدي، وتقديم إجابات على األسئلة الشائعة. حتى لو لم تكن هذه النشرة عماًل علميًا 

بالمعنى الدقيق، فإّن البيانات تستند إلى نتائج ُمتحقّق منها في مجال الطب العلمي الحديث.

نأمل أن تستمتع بقراءتها ونتمنى لك كّل النجاح في اتباع الوصفات.

البروفيسور األستاذ الدكتور جيرنوت كيسر
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هل هناك عالقة بين النظام الغذائي واإلصابة باألمراض الروماتيزمية؟

على مدار سنوات، كان العلماء من جميع أنحاء العالم يدرسون الميكروبيوم لدينا. تشير 
كلمةالميكروبيوم إلى مجمل الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في الجسم وعليه. وعلى وجه 

الخصوص، يعيش في األمعاء، وكذلك الجلد، وتجويف الفم والعديد من أجزاء الجسم األخرى كميات 
كبيرة من البكتيريا والفطريات التي تؤدي العديد من الوظائف الحيوية في أغلب األحيان. ويعني ذلك 

أّن اضطرابات الميكروبيوم قد تساعد على حدوث األمراض االلتهابية.

يختلف أيًضا األشخاص الذين يتبعون أنظمة غذائية مختلفة عن بعضهم البعض من حيث الميكروبيوم. 
في بعض األمراض الروماتيزمية، بما في ذلك التهاب المفاصل الروماتويدي، هناك مؤشرات أولية 
على وجود عالقة بين الميكروبيوم والمرض. ومن المؤّكد أنّنا ال نزال بعيدين عن القدرة على عالج 

األمراض الروماتيزمية بطريقة أكثر دقة تستهدف التدخل في الميكروبيوم.

ومع ذلك، فإننا نعمل باستمرار على تحسين معرفتنا بتأثيرات نظامنا الغذائي على خطر اإلصابة 
باألمراض الروماتيزمية. في السنوات األخيرة، أظهرت دراسة أمريكية أّن اتباع نظام غذائي صحّي 

يمكن أن يقلل بصورة ملحوظة من خطر اإلصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي. تمت مقارنة النساء 
الالتي اتّبعن نظاًما غذائيًا صحيًا طويل األمد مع النساء الالتي اتّبعن نظاًما غذائيًا غير صحي خالل 

نفس الفترة.

اعتُبرت نسبة عالية من منتجات الحبوب الكاملة والمكسرات والفواكه والخضروات والزيوت النباتية 
والدهون في النظام الغذائي صحية. كما تم تصنيف تناول الكحوليات بكميات بسيطة على أنها صحية؛ 

وهذا يعني حد أقصى )!( لتناول بيرة صغيرة )250 مل( أو نصف كوب من النبيذ )100مل( لمدة 
أقصاها 5 أيام في األسبوع.

ُصنّف تناول نسبة عالية من اللحوم الحمراء )مثل البقري(، باإلضافة إلى المشروبات الغازية والملح 
والدهون المشبعة )الزبدة( على أنّه أمر غير صحّي. في الدراسة المذكورة أعاله، كان األشخاص الذين 

يتبعون نظاًما غذائيًا صحيًا أقل عرضة لخطر اإلصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي بدرجة كبيرة.
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ال يتعلق عالج الروماتيزم بعالج األعراض إما "بالدواء المعتاد" التقليدي أو بتغيير النظام الغذائي. 
تُعّد أدوية الروماتيزم الحديثة فعالة ويمكن تحّملها – وهي تحمي من اآلثار الجانبية للمرض:

• تلف المفاصل

•  األلم

•  اإلرهاق

•  قصر متوسط العمر المتوقع

ال يمكن للعالج الغذائي وحده تحسين تقّدم المرض بصورة دائمة، ال سيما في حاالت االنتكاس 
الحاد. وفقًا للمعلومات الحالية، ال يحمي أيًضا من تلف المفاصل. باإلضافة إلى ذلك، قد يمثل التغيير 
الجذري في النظام الغذائي تأثيًرا كبيًرا على جودة الحياة؛ وهذا يعني أنه حتى اآلثار الضارة ال يمكن 

استبعادها دائًما.

لذلك، يجب على مرضى الروماتيزم تجنب وضع أي قيود قاسية في نظامهم الغذائي. يجب أن يكون 
كل نظام غذائي مفيًدا أيًضا؛ أي يحتوي على جميع المواد األساسية بالكمية المناسبة وبالنسبة المناسبة 

وبالنمط المناسب.

يُعبر عن ذلك باألرقام كالتالي: إذا أصيب 3 من كل 300 شخص يتّبعون نظاًما غذائيًّا غير صحي 
بالتهاب المفاصل الروماتويدي خالل حياتهم، فإن اثنين فقط مّمن يتّبعون نظاًما غذائيًا صحيًا يصابون 
بالمرض. ومع ذلك، يزيد التدخين من خطر اإلصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي أكثر من التغذية 

غير الصحية. في السنوات األخيرة، أصبح واضًحا أن المدخنين الذين يتناولون أيًضا أطعمة غير 
صحية معرضين بصورة أكبر لخطر اإلصابة بالمرض. وينطبق هذا بوجه خاص على الجمع بين 

التدخين والسمنة، وكذلك التدخين والنظام الغذائي الذي يحتوي على الكثير من األمالح.

على الرغم من هذه األرقام الواضحة، يمكن أيًضا أن يُصاب األشخاص الذين لم يدخنوا أبًدا ودائًما ما 
كانوا يأكلون طعاماً صحيًا بالتهاب المفاصل الروماتويدي - بنفس الطريقة التي يقلل بها حزام األمان 

في السيارة من خطر وقوع الحوادث، ولكنّه ال يقضي على حدوثها تماًما.

تم تشخيص إصابتي بالتهاب المفاصل الروماتويدي. هل يمكنني 
تجنب أخذ الدواء من خالل إجراء تغييرات على نظامي الغذائي؟
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قبل دراسة أهمية أنماط األنظمة الغذائية الفردية لنشاط أمراض المفاصل االلتهابية، نُقّدم شرًحا لبعض 
المصطلحات المهمة:

يصف مطبخ البحر األبيض المتوسط ...
... أو النظام الغذائي المتوسطي نظاًما غذائيًا تم اتباعه منذ حوالي 100 عام في بعض دول 

منطقة البحر األبيض المتوسط. ويتّسم بوجود نسبة عالية من الخضروات والفواكه في قائمة 
الطعام. تُعّد األسماك والمأكوالت البحرية مصادر مهمة للبروتين. كما يشمل المكسرات 
ومنتجات الحبوب الكاملة. يُتَناول اللحم األحمر بكميات قليلة فقط. ومن المزايا االستمتاع 

بمنتجات األلبان خصوًصا في المنتجات قليلة الدسم: الزبادي، الجبن، الكوارك. باإلضافة إلى 
ذلك، هناك تتبيل بإضافة الكثير من األعشاب والتوابل لتعزيز الهضم. 

أحد المصادر الرئيسية للدهون هو زيت الزيتون. يُستبدل السكر 
بالفواكه المجففة والعسل؛ ويُقدم النبيذ األحمر مع الوجبات.

يستبعد النظام الغذائي الخالي من الجلوتين ...
... جميع منتجات الحبوب التي تحتوي على الجلوتين، وهو ما يسّمى 
"البروتين الالصق". ويشمل ذلك على وجه الخصوص القمح وحبوب 
الجاودار والشعير. هذا النمط من النظام الغذائي مطلوب لدى المرضى 

المصابين بالداء البطني، أي فرط الحساسية الخلقي أو المكتسب للجلوتين، 
ولكنّه مفضل أيًضا لدى بعض األشخاص غير المصابين بالمرض.

تتجنب أنماط النظام الغذائي غير المسبب للحساسية ...
...المكونات الغذائية التي قد تثير الحساسية. قبل بدء هذا النظام الغذائي، 

غالبًا ما يخضع األشخاص المصابين لالختبار للكشف عن مسببات 
الحساسية الغذائية، والتي يجري استبعادها بعد ذلك من النظام الغذائي.

ال يشمل النظام الغذائي النباتي ...
... أي أطعمة تحتوي على مكونات حيوانية. لذلك ال يستهلك النباتيون البيض أو 

الحليب، كما ال يستهلكون العسل. وال يستهلكون المنتجات التي تحتوي على 
الجيالتين. يتطلب هذا النمط الغذائي مكمالت فيتامين ب12، الموجود 
في المنتجات الحيوانية فحسب. مصادر البروتين هي منتجات الصويا 

والبقوليات. من الممكن حدوث نقص في مكونات البروتين الحيوية 
)األحماض األمينية األساسية( في حاالت التغذية غير السليمة.

ال تشمل الحياة النباتية ...
... أو النظام الغذائي النباتي اللحوم، واألسماك ومنتجات اللحوم مثل 

السجق. يُسمح باستهالك البيض والحليب، وكذلك منتجات األلبان )النظام 
الغذائي الكتو-أوفو النباتي(.



لذلك:
إذا الحظت زيادة في ألم المفاصل في ظل اتباع نظام غذائّي معين، فيجب أخذ ذلك على محمل 

الجد. ناقش مع طبيبك ما إذا كان يجب عليك تجنب األطعمة ذات الصلة بهذا النظام.
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هناك دراسات علمية على مرضى الروماتيزم لمعظم األنظمة الغذائية المقدمة. أفضل الدراسات المثبتة 
هي النظام الغذائي المتوسطي. يعمل هذا النظام مع مرضى الروماتيزم بطريقتين مختلفتين. أوالً، تبين 

أن المرضى المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي الذين اتّبعوا نظاًما غذائيًا متوسطيًا بعد اتباع 
تعليمات مكثفة على مدار عدة أشهر شعروا بتحسن إلى حد ّما فيما يتعلق بألم المفاصل لديهم مقارنة 

بالمرضى الذين تناولوا الطعام المعتاد. وعلى الرغم من أن التحسن لم يصل إلى المستوى الذي تحقّق 
مع استخدام أحد عقاقير الروماتيزم الجديدة، فإّن من المفترض أن يكون له أثر داعم.

يتمثل جانب المطبخ المتوسطي الذي من المفترض أن يكون األكثر أهمية في أن أسلوب الحياة هذا 
قد أثبت أنه يقلل من خطر اإلصابة بالنوبة القلبية والسكتة الدماغية. تحدث هاتان المشكلتان بشكل 

ملحوظ وعلى نحو أكثر تكراًرا لدى األشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي مقارنة 
باألشخاص األصحاء. لذلك، يمكن التوصية باتباع هذا النظام الغذائي للمرضى المصابين بالتهاب 

المفاصل الروماتويدي. ومع ذلك، إذا جربت الوجبات المدرجة في الوصفات، فستاُلحظ أن المطبخ 
المتوسطي يختلف عن األطباق التي تُقّدم غالبًا اليوم في المطاعم اليونانية أو اإليطالية.

في أحيان كثيرة ال تكون بيتزا بيبروني أو التيراميسو أو جيروس مع صلصة تزاتزيكي أفضل من 
الطعام السريع في تركيبته الغذائية.

من الناحية العملية، يالحظ أطباء الروماتيزم بصورة متكررة المرضى الذين يبلغون عن المزيد من 
آالم المفاصل وتورمها بعد تناول أطعمة ومشروبات معينة. ومع ذلك، قُّدمت أمثلة مختلفة جًدا: اللحوم، 
وكذلك أيًضا الحلويات، أو النبيذ، أو المشروبات الغازية، أو الفواكه الحمضية، أو القهوة. يالِحظ مرضى 

آخرون تحسنًا عند تناول بعض األطعمة.

هل يُعّد أحد أنماط النظام الغذائي المقدمة مناسبًا كنظام غذائي 
للروماتيزم؟

هل هناك أطعمة "جيدة" و"سيئة" بذاتها بالنسبة لمرضي؟

من الجيد أن تعرف:
تتميز أطباق المطبخ المتوسطي الُمعّدة جيًدا بأنها لذيذة ومتنوعة؛ لن تفقد متعة الطعام ذو 

المذاق الجيد!
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يُعّد النظام الغذائي الخالي من الجلوتين أمًرا ضروريًّا للمرضى 
الذين يعانون من عدم تحّمل الجلوتين )الداء البطني(. قد يعاني 
المرضى المصابون بالروماتيزم أيًضا من الداء البطني، ولكن 
نادًرا ما يحدث ذلك. إذا لم تكن مصابًا بالداء البطني، فال يلزم 
اتباع نظام غذائي خاٍل من الجلوتين. لم تُثبت الفائدة؛ غالبًا ما 

يحتوي النظام الغذائي الخالي من الجلوتين على كميات قليلة جًدا 
من الفيتامينات والمعادن. باإلضافة إلى ذلك، عادةً ما يكون أغلى 

من الطعام التقليدي.

ويتمثل العيب األكبر في أن النظام الغذائي الخالي من الجلوتين ال 
يشمل أيًضا منتجات الحبوب الكاملة وبالتالي يفتقر إلى مصدر مهم 

لأللياف. ال تمتص األمعاء هذه المواد، ولكنها تُفَرز دون هضمها. 
ولها وظائف مهمة:

ترتبط األلياف بالماء، وتزيد من كمية البراز، وتحفز نشاط 
 األمعاء. باإلضافة إلى ذلك، تزيد األمعاء المملوءة 

 بصورة أفضل من الشعور بالشبع، ويكون
 ذلك بمثابة "تقليل لكميات الطعام" تحمي من زيادة 
 الوزن. كما أنه يضمن تأخر إطالق السكريات في 

مجرى الدم، مّما يقلل من خطر اإلصابة بمرض السكري.

يحدث النقرس بسبب تراكم حمض اليوريك الزائد في الجسم. يمكن أن تؤدي بلورات حمض اليوريك 
إلى التهاب المفاصل الشديد وتكّون حصوات الكلى. تتوفر هذه المادة كمنتج نهائي في المكونات الغذائية 

الموجودة بشكل أساسي في اللحوم واألحشاء. يمكن أن يزيد الكحول والمشروبات الغازية من خطر 
اإلصابة بالنقرس.

تتضمن توصيات النظام الغذائي اللتهاب المفاصل الروماتويدي والنقرس العديد من أوجه التشابه:

•  تقييد استهالك اللحوم

•  قيود كبيرة على تناول الكحول

•  تجنّب المشروبات المحالة بدرجة عالية

•  التركيز على الفواكه والخضروات

ومع ذلك، ال تُعّد التوصيات متطابقة تماًما:
األسماك والمأكوالت البحرية مفيدة لمرضى التهاب المفاصل الروماتويدي؛ إال أنّها قد تسبّب مشاكل 

لمرضى النقرس.

بصفتي مريض روماتيزم، هل ينبغي علّي أن أسعى التباع نظام 
غذائي خاٍل من الجلوتين؟

 يعاني شريكي من النقرس ومن المفترض
 أن يتبع نظاًما غذائيًا مناسبًا.

هل تنطبق أيضاً نفس المبادئ علّي كمريض مصاب بالروماتيزم؟
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توجد بالفعل دراسات علمية حول آثار فترات الصيام القصيرة )أسبوع إلى أسبوعين(. تم تنفيذ هذه 
التدابير على المرضى المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي المعتدل والمستقر. لوحظ انخفاض 

طفيففي ألم المفاصل؛ ومع ذلك، لم يكن هناك تحسن جوهري في نشاط المرض.

حتى إذا كانت فكرة "التطهير" أو "التخلّص من السموم" من خالل الصيام تبدو معقولة، فال يُضمن أن 
يؤدي انقطاع الطعام إلى ذلك. التهاب المفاصل الروماتويدي "ليس تسمًما" ولم يثبت بعد أن الصيام 

يزيل السموم بالفعل من الجسم.

 نصحني أحد األصدقاء بالصوم كوسيلة للتخلّص من السموم.
هل هذا مفيد لي بصفتي مريض روماتيزم؟

لذلك ...
... في األغلب يُوصى بالعالج بالصوم للمرضى الذين يعانون من زيادة الوزن المصابين بالتهاب 
المفاصل الروماتويدي المستقر. يجب أن تُنفّذ هذه العالجات على يد أطباء ذوي خبرة في العالج 

باألنظمة الغذائية.

من المؤكد أن العالج بالصوم يؤدي إلى زيادة إطالق المواد المضادة لاللتهابات في الجسم 
)الجلوكوكورتيكويدات(، مّما يعني أنّه يمكن أيًضا تحقيق تأثيًرا مشابًها للصوم عند العالج بدواء 

بريدنيزولون. يكون أحد أسباب الصيام في بعض األحيان األمل في التخلص من الوزن الزائد.

يجب أال تكون التوقعات مرتفعة للغاية بخصوص هذا األمر:
يحدث فقدان الوزن في األيام القليلة األولى، ويرجع ذلك بصفة رئيسية إلى التبّرز. وفي الوقت نفسه، 

تعتل أنظمة تخزين الطاقة المتاحة على المدى القصير، مثل أنظمة تخزين الطاقة في الكبد. لسوء 
الحظ، ال يتم التخلّص من مخزون الدهون إال في وقت الحق. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي الصيام إلى 
تحلّل البروتين من العضالت والعظام واألنسجة األخرى. هذا تأثير غير مرغوب فيه على اإلطالق 

عند اإلصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي النشط.
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مع إضافة معلومات مثل "خضعت لالختبار السريري!" أو "خضعت لالختبار العلمي!" دون ذكر أي شيء 
عن كيفية إجراء هذا االختبار، وما إذا كانت اآلثار الُمقاسة على المريض الفردي تعتبر مفيدة بالفعل.

قد يتمكن المرضى الذين يعانون من األلم ولكن ال يرغبون في أخذ أي مسكنات ألم متاحة تجاريًا من 
تجربة العالج بكبسوالت زيت السمك أو المنتجات األخرى التي تحتوي على األحماض الدهنية المتعددة 
غير المشبعة أوميجا 3 مثل حمض )EPA( وحمض )DHA(¹. يمكن إثبات أن هذه المستحضرات تخفف 
 DHA وحمض EPA األلم إذا أُخذت بجرعة عالية بما يكفي )على األقل 2.5 إلى 3 جرامات من حمض

ولفترة طويلة كافية )2 إلى 3 أشهر(.

EPA¹: حمض اإليكوسابنتاينويك، DHA: حمض الدوكوساهيكسانويك

غالبًا ما يُعلن عن المكمالت الغذائية للروماتيزم وااللتهاب العظمي 
المفصلي مع إضافة عبارة "خضعت لالختبار السريري". هل يُوصى 

بهذه المنتجات؟

أهم نصيحة بخصوص هذا الموضوع:
تحدث إلى طبيب الروماتيزم المتابع لك حول هذا األمر. تنشر الصحف بصورة متكررة أخباًرا 

عن ما يزعمون أنّها "أطعمة رائعة" أو مكمالت غذائية، التي من المفترض أن يكون لها تأثيرات 
مذهلة على المرضى الذين يعانون من آالم المفاصل.غالبًا ما تبدو المكونات غريبة، وتأتي من 

بلدان بعيدة وتحتوي على وصفات غامضة.

من حيث المبدأ ...
... يجب أن تأتي جميع المواد الضرورية التي نحتاجها للعيش من نظامنا الغذائي اليومي العادي. 
يلزم استخدام المكمالت الغذائية في حاالت قليلة فقط، مثل وجود نقص في الحديد، أو إذا ُوصف 

فيتامين د لحماية العظام أثناء العالج بدواء بريدنيزولون. لسَت مضطًرا لشراء هذه المنتجات 
بنفسك، ألّن هذه المنتجات يتولى شراءها شركات التأمين الصحي.



www.hexal.de

1819

ال يلزم الحصول على كمية كافية من البروتين من خالل البروتين الحيواني فحسب. تحتوي العديد 
من األطعمة النباتية على كميات كبيرة من البروتين. وتشمل منتجات الصويا والشوفان وبذور الكتان 
والمكسرات، وكذلك أيًضا البقوليات،والسلق و الشّمر. ال يُعّد محتوى البروتين في البطاطس مرتفعًا، 

ولكن البروتين الموجود فيها ذات قيمة غذائية عالية.

في الطعام الحيواني، ال يمكن االستمتاع باللحوم "الحمراء" )أي لحم اللحم البقري ولحم الصيد( إال بحذر، 
نظًرا الرتفاع نسبة األحماض الدهنية أوميجا 6 المسببة لاللتهابات في كثير من األحيان. يجب تناول 

منتجات اللحوم مثل السجق بحذر شديد، حيث قد تحتوي على الكثير من الملح - وهو ما يُعد أحد العوامل 
التي تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

ومع ذلك، ال يُنصح باتباع نظام غذائي نباتي فحسب للمرضى المصابين بالروماتيزم. في النظام 
الغذائي الذي يركز على المنتجات النباتية، ولكنه ال يستبعد منتجات األلبان والبيض ويقتصر بصورة 

أساسية على وجبة لحم واحدة في األسبوع، ال يُتوقع وجود نقص في البروتين بسبب التغذية.

يحتوي السمك وكبسوالت زيت السمك على أحماض دهنية تنتمي إلى الدهون الغذائية. هناك جانبان 
بوجه عام بخصوص هذه الكبسوالت: فهما يُعّدان موردان جيدان للطاقة ويضمنان امتصاص الفيتامينات 

األساسية )أ، د، هـ، ك( عن طريق األمعاء.

تعمل الدهون كمخزن للطاقة، وتُبّطن مناطق الجسم التي تعتبر حساسة للضغط، وتحمينا من البرد. من 
ناحية أخرى، تساهم الدهون المتحّولة )خاصة في األطعمة المصنّعة( في خطر تلف األوعية الدموية، 

وبالتالي تعزز حدوث النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

من خالل الطعام، يمتص جسمنا األحماض الدهنية التي تثبط االلتهابات )أوميجا 3( واألحماض الدهنية 
التي تعزز حدوث االلتهابات )أوميجا 6(. تعدُّ األسماك البحرية الدهنية )على سبيل المثال، الرنجة 

والماكريل( مصدًرا جيًدا لألحماض الدهنية أوميجا 3. ومع ذلك، يمكن أن تؤثر الزيوت النباتية أيًضا 
بصورة إيجابية على التوازن بين األحماض الدهنية من نوع أوميجا 3 وأوميجا 6.

ما مقدار اللحوم التي يجب أن أتناولها بصفتي مريض روماتيزم؟ 
بصفتي شخًصا مصابًا بمرض مزمن، هل أحتاج إلى تناول الكثير من 

البروتين الحيواني؟

كنت اقرأ دائًما أن مرضى الروماتيزم يجب أن يتناولوا األسماك 
 ويتناولوا كبسوالت زيت السمك.

 ولكنّني ال أطيق أكل السمك.
هل توجد أي حلول أخرى لي؟

أحد المصادر المفيدة على وجه الخصوص هو ...
... زيت الزيتون المستخدم بوجه رئيسي في أطعمة البحر المتوسط. يحتوي زيت بذور الكتان 

وزيت بذور اللفت وزيت الجوز أيًضا على نسبة حمض دهني جيدة. لذلك من الممكن تلبية 
احتياجاتك من أوميجا 3 من خالل الزيوت النباتية، وهذا موصى به أيًضا بالنظر إلى المحيطات 

التي تتعرض للصيد الجائر.
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فيما يتعلق بموضوع استهالك الكحول، يجب مطالبة المرضى بالتحلّي بحس المسؤولية. في الواقع، يمكن 
للكحول الحماية من التهاب المفاصل الروماتويدي بكميات قليلة جًدا )انظر أعاله(. يمكن أن يتأثر تقّدم 

التهاب المفاصل الروماتويدي أيًضا على نحو إيجابي باستهالك كميات قليلة من الكحول.

ال يتعين على المرضى الذين يأخذون دواء الروماتيزم ميثوتريكسيت )MTX( تجنّب الكحول تماًما.

بناًء على القياسات المعطاة، يبلغ مؤشر كتلة جسم )BMI( لديك 28.4 تقريبًا. وهذا سيجعلك تعاني من 
زيادة بسيطة في الوزن. وقد أظهرت الدراسات أن األشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة )يبلغ 
مؤشر كتلة الجسم لديهم أكثر بكثير من 30( ولكن يظهر أيًضا لدى األشخاص النحيفين جًدا نتائج أسوأ 

في عالج الروماتيزم.

ال يجب عليك الشعور باالستياء حيال األرقام المذكورة، ألّن المرضى الذين يتراوح مؤشر كتلة الجسم 
لديهم بين 25 و30 قد أداؤوا بالتأكيد بشكل إيجابي في بعض الدراسات العلمية حول العالج طويل 

األمد اللتهاب المفاصل الروماتويدي.

يجب أن أتناول ميثوتريكسيت كدواء للروماتيزم، ولذلك حذرني طبيبي 
من شرب الكحول. بصفتي مريض روماتيزم، هل يُسمح لي بشرب 
الكحول على اإلطالق، حتى لو كان من المفترض أن يكون جيًدا 

لمرض الروماتيزم؟

بصفتي مريض روماتيزم، كنت أحارب السمنة لسنوات من خالل 
ممارسة الرياضة بانتظام. ومع ذلك، أجد أنه من الصعب تقليل وزني 

)يبلغ وزني حاليًا 82 كجم، ويبلغ طولي 1.70 م(. ما هو وزن الجسم 
الذي يجب أن أسعى للوصول إليه؟

ومع ذلك، ينطبق ما يلي:
إّن كل من التأثير المفيد على مسار العالج والقدرة على تحّمل دواء MTX والكحول يُقصد به 

كميات صغيرة من الكحول: ال تزيد عن 8 جم يوميًا - ما يعادل 250 مل من البيرة أو 100 مل 
 من النبيذ أو 20 مل من الكحول بنسبة أعلى )حتى %40 من الحجم( خمسة أيام في األسبوع 

بحد أقصى.

إذا تم تجاوز هذه الكميات، يمكن أن يتحول التأثير اإليجابي سريعًا إلى النقيض: فهناك خطر 
حدوث تلف في الكبد مع استخدام دواء MTX؛ ويزيد النشاط االلتهابي أيًضا مرة أخرى.

من األفضل لك أيًضا أن تمارس التمارين الرياضية بانتظام:
ثبت علميًا وجود تأثيرات إيجابية للتمارين الرياضية على خطر اإلصابة بأمراض القلب والدورة 

الدموية، وكذلك على نجاح عالج الروماتيزم. لذلك، يجب عليك الحفاظ على وزنك وعدم 
االستسالم للوصول للياقة بدنية مناسبة.
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يتعرض مرضى الروماتيزم لخطر متزايد لإلصابة بهشاشة العظام لعدة أسباب: تشمل هذه األسباب 
التهاب المفاصل نفسها، ونقص ممارسة التمارين الرياضية المرتبط بذلك، وتناول دواء بريدنيزولون. 
يزداد خطر اإلصابة بهشاشة العظام أيًضا إذا كان هناك مكونان مفقودان في النظام الغذائي: الكالسيوم 

وفيتامين د.

تحتوي معادن عظامنا على الكثير من الكالسيوم. لذلك من المهم أن يحتوي طعامنا على كمية كافية من 
الكالسيوم. يُعّد الحليب ومنتجات األلبان مصدًرا مهًما ومتاًحا بسهولة للكالسيوم، مع تفضيل منتجات 

الحليب منزوع الدسم. كما يمكن لألشخاص الذين يعانون من حساسية ضد الحليب ضمان تناولهم 
للكالسيوم، على سبيل المثال، عن طريق المياه المعدنية الغنية بالكالسيوم. توجد أيًضا خضروات غنية 

بالكالسيوم )مثل الشّمر والبروكلي(. يحتوي السمك أيًضا على كميات كبيرة من الكالسيوم.

يضمن فيتامين د دمج الكالسيوم الممتص من الطعام في العظام. كما تعزز هذه المادة من قوة العضالت 
وبراعتها - يزيد نقص فيتامين د من خطر اإلصابة بالُضمور.

فيتامين د عبارة عن هرمون تتكّون سالئفه في الجسم. يتم إنتاج فيتامين د نفسه عن طريق تعرضالجلد 
ألشعة الشمس. يؤّدي نقص التعّرض ألشعة الشمس إلى اإلصابة بهشاشة العظام. لذا يُوَصى بقضاء 30 
دقيقة على األقل في الهواء الطلق كل يوم، مع تعريض الوجه والساعدين على األقل للشمس. إذا كنت 

نشًطا أيًضا في ممارسة الرياضة، فستحتاج عظامك إلى المزيد!

شّخص طبيب الروماتيزم إصابتي بهشاشة العظام. كيف يمكنني تعديل 
نظامي الغذائي ليتالءم مع هذا األمر؟

حساسية الالكتوز
يمكن لألشخاص الذين يعانون من حساسية الالكتوز التحول إلى منتجات األلبان وأنواع الجبن 

منخفضة الالكتوز. ومع ذلك، يجب عليك بالتأكيد مناقشة تناول مكمالت الكالسيوم اإلضافية مع 
طبيب الروماتيزم المتابع لك: قد يؤدي اإلفراط في تناول الكالسيوم أيًضا إلى تعزيز حدوث تلف 

يُرجى مالحظة أن ...لألوعية الدموية.
... األطعمة التي تحتوي على الكثير من الفوسفات مثل الكوكاكوال أو بعض أنواع السجق تعيق 

امتصاص الكالسيوم من األمعاء. تؤدي الكميات الكبيرة من الكافيين والكحول إلى فقدان الكالسيوم 
عن طريق الكلى، في حين أن االستهالك المعتدل للقهوة والمشروبات الكحولية ليس له آثار على 

كثافة العظام.
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المكونات:
•  250 مل من حليب األرز أو اللوز أو الشوفان، 

أو بداًل من ذلك حليب البقر قليل الدسم

•  3 مالعق كبيرة من بذور الشيا

•  رشة واحدة من الملح

•  ملعقة واحدة صغيرة من عصير الليمون

•  1⁄2 ملعقة صغيرة من الهيل

 •  100 جم من التوت المجّمد، بعد تركه 
ليذوب الثلج

لتقديم الوصفة:
•  موزة واحدة مقشرة ومقطعة إلى نصفين بالطول

•  ملعقة كبيرة من شراب القيقب

•  ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

•  حفنة واحدة صغيرة من الجوز، مطحونة حتى 
تصبح مسحوق خشن

•  ملعقة واحدة صغيرة من مسحوق الزنجبيل

•  ملعقة واحدة صغيرة من مسحوق القرفة

•  ملعقة واحدة كبيرة من زبدة اللوز

•  رقائق جوز الهند

اهرس التوت األزرق بعد ذوبان الثلج في وعاء باستخدام شوكة. قلّب الحليب مع بذور الشيا، والملح، 
وعصير الليمون، والهيل في وعاء عميق، واتركه يُنقع لمدة 30 دقيقة تقريبًا. قم بتقليبه من حين 

آلخر. ثم أضف هريس التوت واخلطه مع بودنج الشيا. يُسخن زيت جوز الهند وشراب القيقب، ويُقلب 
معه القرفة والزنجبيل، ويُحمص الجوز في مقالة. قم بإزالته من المقالة. أضف أنصاف الموز إلى 

المقالة وسخنها لمدة دقيقة إلى دقيقتين على كل جانب. وّزع بودنج الشيا في أوعية، ويُوضع الموز في 
المنتصف، ويُزيّن بالمكسرات ورقائق جوز الهند وزبدة اللوز.

وصفات اللتهاب المفاصل الروماتويدي
 1.  بودنج الشيا مع التوت،

والموز، والمكسرات )يكفي لشخصين(
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المكونات:
•  1⁄4 ثمرة أفوكادو

•  كمثرى واحدة كبيرة أو كمثرتان صغيرتان

•  برتقالة واحدة معصورة

•  50 جم من السبانخ الصغيرة

•  ملعقة واحدة صغيرة من عصير الليمون

اقطع األفوكادو إلى نصفين، وأخرج اللب، وانتزعه من القشرة بملعقة. قّشر الثمرة، وأخرج قلب 
الكمثرى، وقّطع الكمثرى والبرتقال إلى قطع كبيرة. اغسل السبانخ الصغيرة جيًدا. اهرس جميع المكونات 

جيًدا في خالط أو باستخدام خالط يدوي.

 2.  عصير الكمثرى واألفوكادو
)يكفي لشخصين(
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المكونات:
•  125 جم فيليه من سمك السلمون المرقط المدخن

•  برتقالة واحدة أو ثمرة جريب فروت

•  ثمرة أفوكادو واحدة كبيرة

•  100 جم من خس الضأن أو سلطة األعشاب المشكلة

•  150 جم من الخيار

•  30 مل من زيت الزيتون

•  1⁄2 ملعقة صغيرة من الخردل

•  10 جم من الفجل الحار، طازج أو محفوظ في وعاء

أخرج فيليه سمك السلمون المرقط المدخن من العبوة واتركه حتى يصل إلى درجة حرارة الغرفة. أزل 
قشر البرتقال أو الجريب فروت بالسكين،وفصص األجزاء عن طريق القطع بطول الفواصل. اعصر 

لب الفاكهة جيًدا. اجمع العصير الذي ينتج. اقطع األفوكادو لنصفين، وأزل النواة، وأزل اللحم بملعقة، 
وقطعه إلى شرائح.

اغسل خس الضأن جيًدا، وجففه ثم قّسمه على طبقين. اغسل الخيار، وقّشره إذا لزم األمر، وقطعه 
إلى شرائح رقيقة، وأضفه إلى السلطة. أضف شرائح األفوكادو والبرتقال أو الجريب فروت. اخلط 

زيت الزيتون، وعصير البرتقال أو الجريب فروت، والخردل، والملح والفلفل إلى أن يشّكل صلصة، 
واسكبها على السلطة. قّسم فيليه سمك السلمون المرقط إلى قطع أصغر، ووّزعه على األطباق، وزيّنه 

بالفجل الحار حسب الحاجة.

3.  خس الضأن مع األفوكادو، والبرتقال، وسمك السلمون المرقط 
المدخن )يكفي لشخصين(
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المكونات:
•  3 حبات طماطم

•  بصلة واحدة كبيرة

•  200 جم من الفاصوليا الخضراء الجيدة

•  عودان من الكرفس

•  جزرتان كبيرتان

•  ثمرتي بطاطس كبيرتان

•  عود كراث واحد رفيع

•  كوسة واحدة صغيرة

 •  3 مالعق كبيرة من زيت الزيتون أو زيت 
بذور اللفت

•  2 لتر من مرق الخضروات

•  عودان من الزعتر

•  ورقتي غار

•  100 جم من نودلز الحساء الصغيرة

لتقديم الوصفة:
جبن البارميزان المبشور حسب الرغبة، وبيستو الريحان.

اغسل الطماطم، وقشرها إذا رغبت في ذلك، وأزل البذور، وقطعها إلى قطع كبيرة. قّشر البصل 
واقطعه إلى قطع صغيرة. اغسل الخضروات المتبقية ونّظفها. قّسم الفاصولياء الخضراء إلى قطع صغيرة 
بحجم القضمة. قّطع الكرفس إلى شرائح. قّشر الجزر والبطاطس وقطعهما إلى قطع كبيرة. قّطع الكراث 

إلى حلقات بعرض اإلصبع، والكوسة إلى مكعبات صغيرة. سّخن الزيت على درجة حرارة منخفضة 
في مقالة كبيرة، وقم بتحمير مكعبات البصل. أضف جميع الخضروات باستثناء الطماطم، وأضف مرق 

الخضروات. اغسل أغصان الزعتر وأضفها مع أوراق الغار. ارفع درجة الحرارة، واترك الحساء ليغلي، 
واستمر في الطهي دون تغطية المقالة لمدة 5 دقائق تقريبًا.

قم بغلي الماء في مقالة أخرى مع إضافة الملح، وأضف النودلز، واطهه لمدة دقيقة أو دقيقتين أقل من وقت 
الطهي المحدد. قم بتصفية النودلز في مصفاة واشطفها بالماء البارد. أضف الطماطم والنودلز إلى الحساء 

واطههم لمدة 5 دقائق أخرى. أضف الملح والفلفل حسب الرغبة، وأزل ورق الغار. ضع الحساء في 
وعاء، وقّدمه مع البيستو، ورّش جبن البارميزان حسب الرغبة.

 4.  حساء الخضار مع البيستو
)يكفي 4 أشخاص(
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المكونات:
•  ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند األصلي

•  بصلة واحدة ُمقشرة

•  3 فصوص من الثوم المقشر

•  ملعقة كبيرة من الزنجبيل الطازج المبشور

•  ملعقة واحدة كبيرة من مسحوق الكاري

•  ملعقة واحدة صغيرة من الكركم المطحون

•1⁄4 ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحار

•  3 حبات بطاطس شمعية مقشرة

•  جزرتان نظيفتان ومقشرتان

•  200 جم من العدس األحمر المغسول

•  1 – 1.3 لتر من مرق الخضار

•  3 ثمرات طماطم مقطعة إلى مكعبات

•  ملح البحر

لتقديم الوصفة:
1 - 2 ملعقة كبيرة زيت بذر اللفت، 100 جم من التوفو الصلب، أوراق الكزبرة الطازجة، زبادي 

طبيعي قليل الدسم

سّخن زيت جوز الهند في مقالة بدرجة حرارة منخفضة. افرم البصل والثوم جيًدا، وأضفهم إلى المقالة 
وقم بقليهم لمدة 5 دقائق، ثم أضف الزنجبيل والتوابل وقم بقليهم لمدة 3 دقائق أخرى مع التقليب.

قّطع البطاطس والجزر إلى مكعبات صغيرة، وأضفهم إلى البصل في المقالة، واطههم لمدة 5 دقائق. 
أضف العدس والمرق، وأضف الملح ثم اتركه ليغلي. قلّل درجة الحرارة واترك كل شيء على نار هادئة 

لمدة 30 دقيقة تقريبًا حتى يُطهي العدس. قلّبه من حين آلخر وأضف المزيد من المرق حسب الحاجة. 
أضف الطماطم قبل 5 دقائق من انتهاء وقت الطهي وقلّبها مع الحساء.

قّطع التوفو إلى مكعبات أو شرائح طويلة. سّخن الزيت في مقالة غير الصقة وقم بقلي التوفو حتى 
يصبح ذهبيًا قلياًل. قّدم كل طبق من حساء "الدال" مع التوفو وأوراق الكزبرة، وأضف الزبادي.

 5.  عدس "الدال" الحار مع التوفو المقلي
)يكفي من 4 إلى 6 أشخاص(
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المكونات:
 •  200 جم من حبوب االدمامي أو

البازالء المجمدة

 •  200 جم من نودلز السوبا
)نودلز الحنطة السوداء(

•  3 مالعق كبيرة من زيت بذور اللفت

•  250 جم فيليه السلمون

•  عصير ليمونة واحدة

•  200 جم من البصل األخضر

•  1⁄2 حزمة من الكزبرة

•  ملعقة واحدة كبيرة من زيت السمسم

•  ملعقتان كبيرتان من بذور السمسم

• ملعقة كبيرة  من خل األرز أو خل النبيذ األبيض

•  عصير ليمونة حامضة واحدة

قم بغلي ماء مع إضافة الملح في قدر، وأضف حبوب االدمامي إلى الماء، إلى أن تصبح مائلة للون 
األبيض. أخرجها من الماء باستخدام مصفاة، ثم قم بتصفيتها واتركها لفترة حتى تبرد. ثم أخرج الحبوب 

من القرون. اطِه نودلز السوبا في مقالة كبيرة وفقًا للتعليمات الموجودة على العبوة، ثم قم بتصفيتها 
وشطفها بالماء الساخن. امزج النودلز مع ملعقة كبيرة من زيت بذور اللفت، وضعها جانبًا مغطاه.

اغسل شريحة السلمون وجفّفها. سّخن زيت بذور اللفت المتبقي في مقالة وقم بقلي السلمون على كل 
جانب لمدة 3 – 4 دقائق. أضف الملح والفلفل وعصير الليمون. في هذه األثناء، اغسل البصل األخضر 

ونظفه وقّطع األجزاء البيضاء والخضراء الفاتحة إلى شرائح رقيقة. اغسل الكزبرة، وقّشر األوراق، 
وقّطعها إلى قطع كبيرة.

أخرج السلمون من المقالة وابقه دافئًا. قم بقلي البصل األخضر واالدمامي قلياًل في مقالة السلمون. ثم 
أضفهم إلى النودلز، مع زيت السمسم، وبذور السمسم، وخل األرز، والكزبرة المفرومة. قّسم النودلز 

على طبقين، وضع السلمون فوقهما ورش عصير الليمون.

6.  نودلز السوبا مع االدمامي والسلمون )يكفي لشخصين(
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المكونات:
•  150 جم من الشوكوالتة الداكنة )70 - 90% كاكاو(

•  4 مالعق كبيرة من سكر الفانيليا أو شراب القيقب

•  400 جم من التوفو الناعم

•  ملعقتان كبيرتان من اإلسبريسو الُمركز

•  ملعقة واحدة صغيرة من مسحوق القهوة )سريعة الذوبان(

•  حبوب التونكا المبشورة الطازجة

قّسم لوح الشوكوالتة إلى قطع وضعها في وعاء مقاوم للحرارة. قم بإذابتها بحذر فوق حمام الماء 
الساخن. يجب أال يغلي الماء، بل يبقى فقط على نار هادئة. أنزل الوعاء من على الموقد وقلبه في سكر 

الفانيليا أو شراب القيقب.

اهرس التوفو الناعم جيًدا مع اإلسبريسو ومسحوق القهوة باستخدام الخالط اليدوي. ابشر قطعة كبيرة 
من حبوب التونكا بحجم حبة الكرز. أضف الشوكوالتة المذابة إلى التوفو وامزج كل شيء مرة أخرى. 

صّب الموس في أطباق وغطه بغالف بالستيكي. اتركه ليتماسك في الثالجة لمدة ساعة إلى ساعتين.

 7.  موس الشوكوالتة مع التونكا المصنوع من التوفو الناعم 
)يكفي 4 أشخاص(
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Hexal AG
Industriestraße 25

Holzkirchen 83607

 يمكنك العثور على المزيد من االقتراحات للتعامل مع
مرضك بصورة يومية هنا:

https://www.hexal.de/patienten/ratgeber/
chronisch-entzuendliche-erkrankungen/FeelinX

كيفية التواصل معنا:
 هل لديك أسئلة مهمة حول أدويتنا

 أو ترغب في طلب لوازم؟ اتصل بنا على الرقم المجاني
!0800 439 25 23

 يمكنك التواصل معنا من يوم االثنين إلى يوم الجمعة
من الساعة 8:00 صباًحا إلى الساعة 6:00 مساًء.

 يُرجى التواصل مع طبيبك إذا كانت لديك أي أسئلة
حول عالجك.

صدار: 11/2021
المادة رقم: 49043208؛ اإل


