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ا يف جودة حياة مرىض الضمور العضيّل الدوشينّي. تعترب التغذية مكّونًا هامًّ

ولهذا السبب، قّررنا أن نرتجم ونُحّرر من أجل العائالت كّراسة املعلومات التي جرى إعدادها من قبل املنظمة العاملّية 
للدوشني يف مواضيع التغذية واملكّمالت الغذائّية عشّية اليوم العاملّي ملرىض الضمور العضيّل الدوشينّي. 

ال تشّكل املعلومات والنصائح املفّصلة يف هذه الكرّاسة بدياًل عن استشارة الطبيب أو عن العالقة بني الطبيب واملريض. 
ينبغي االستعانة بالنصائح الواردة يف هذه الكرّاسة والدمج بينها وبني النصائح التي يقّدمها طبيبكم. ينبغي التشاور معه مع 
الطبيب يف جميع املواضيع التي تتعلّق بصحة ابنكم، وخاّصة بالنسبة لكّل ما يتعلّق باملضاعفات التي تستدعي التشخيص 

الطبّّي أو العالج الطبّّي. أّي إجراء تنّفذونه استناًدا إىل املعلومات املقّدمة يف الكرّاسة خاضع العتباراتكم فقط. 

املزيد من املعلومات ميكن أن تجدوها يف موقع خطوات صغرية- جمعيّة من أجل األطفال الذين يعانون من الضمور العضيل 
www.littlesteps.org.il .الدوشينّي

تُرجمت الكّراسة وحّررت من ِقبل جمعّية خطوات صغرية التي تعمل من أجل مرىض الضمور العضيّل الدوشينّي، 2020 

الفهرس 

3  تغذية األطفال حتّى سّن 10 سنوات 

7  تغذية أبناء الشبيبة يف الفئة العمريّة 10-18 سنة 

11  تغذية أبناء 18 سنة فام فوق  

17 املكّمالت الغذائّية-املخاطر واالعتبارات التي يجب أخذها بالحسبان عند استخدام املكّمالت الغذائيّة  
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أشياء من املهّم معرفتها

الضمور 	  يعانون من  الذين  األطفال  الحفاظ عىل وزن سليم.  الطفولة هي  التغذية يف فرتة  األساسيّة يف مجال  الخشية 
العضيّل الدوشينّي ميكن أن يزداد وزنهم بشكل كبري منذ االقرتاب من سّن الخمس سنوات. مثّة عوامل كثرية ميكن أن 
تسهم يف زيادة الوزن، مبا يف ذلك العالج بالستريويدات )املنّشطات( والتقليل من النشاطات الجسامنيّة. ميكن أن تؤّدي 

الزيادة يف الوزن إىل صعوبة يف امليش والحركة ومن شأنها أن تزيد من خطر توقّف التنّفس أثناء النوم. 

ميكن أن يؤّدي العالج بالستريويدات بسبب مرض الضمور العضيّل الدوشينّي إىل التأثري يف صّحة العظام. من الهاّم التحّقق 	 
مرحلة  منذ  العظام  صّحة  تحسني  بهدف  والربوتينات(   D فيتامني  )الكالسيوم،  املالمئة  األغذية  تشمل  التغذية  أّن  من 

الطفولة املبّكرة. 

هذا هو الوقت الذي من املهّم أن يطّور فيه األطفال عادات أكل صّحيّة تستمّر طوال الحياة. 	 

ميكنكم القراءة يف الكرّاسة الحًقا, أو االستامع إىل رشح عن مجموعات منّوعة من املكّمالت الغذائيّة التي تُقرتح لالستخدام 	 
للمرىض الذين يعانون من الضمور العضيّل الدوشينّي. يف الوقت الحايّل، هناك القليل من األدلّة العلميّة عىل استخدام أّي 
مكّمالت غذائيّة من أجل مرىض الضمور العضيّل الدوشينّي. باإلضافة إىل ذلك، فإّن االستهالك غري الصحيح أو غري الخاضع 
للرقابة للمكّمالت الغذائيّة، مُيكن أن يؤّدي إىل تفاعالت بني األدوية عند دمجها مع األدوية التي تستخدم كمعيار عالجّي. 

وقد تكون لذلك عواقب كبرية، وبالتايل من الهاّم استشارة الطبيب املعالِج مسبًقا. 

ماذا علينا أن نفعل؟ 

تعرّفوا عىل أخصائيّة التغذية يف عيادة متابعة األمراض العصبيّة-العضليّة )العصب-العضل( الخاّصة بكم. 	 

بإمكان أخصائيّة التغذية أن تُجري تقيياًم غذائيًّا يك تتأكّد من أّن قامئة طعام ابنكم تحتوي عىل كّميّة كافية من الكالسيوم، 	 
وأّن كّميّة وتركيبة الطعام يف قامئة الغذاء كافية. 

إذا ارتفع وزن ابنكم، بإمكان أخصائيّة التغذية أن تقرتح عليه اسرتاتيجيات تساعد يف ضبط الوزن.	 

القياس املنتظم للطول والوزن )مرّة كّل 6 أشهر عىل األقّل( هاّم لغرض مراقبة حالة الوزن والنمّو. ميكن إجراؤها يف عيادة 	 
األمراض العصبيّة- العضليّة أو من ِقبل الطبيب، املمرّضة أو أخصائيّة التغذية يف منطقة سكناكم. ينبغي تدوين قياسات 

الطول والوزن يف جدول النمّو لغرض املتابعة طويلة املدى. 

الفرتة التي ميكن أن تكون فيها زيادة كبرية يف الوزن هي عندما يبدأ األبناء تناول الستريويدات ألنّها قد تزيد الشهيّة. 	 
بإمكان أخصائيّة التغذية املساعدة يف اقرتاح طرق للتعامل مع زيادة الشهيّة. 

بإمكان أخصايّئ العالج الطبيعّي اقرتاح خيارات لنشاط جساميّن آمن البنكم. يساعد هذا األمر يف مراقبة الوزن وكذلك يف 	 
صّحة العظام. 

ركّزوا عىل تطوير عادات األكل الصّحيّة: عىل سبيل املثال، تناولوا الطعام يف إطار العائلة، اجعلوا ابنكم رشيًكا يف إعداد 	 
الطعام، اقرتحوا عىل أبنكم تجريب مأكوالت جديدة. 

 	.D فيتامني  الغذايّئ  للمكّمل  حاجة  هناك  هل  ويقّرر  ابنكم،  لدى   D فيتامني  مستويات  األعصاب  طبيب   سرياقب 

تغذية األطفال حّتى سّن 10 سنوات 
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.D يحتاج معظم األوالد إىل مكّمالت الفيتامني 

قبل تناول املكّمالت الغذائيّة غري الكالسيوم وفيتامني D يجب استشارة الطبيب املُعالِج الذي سيعالج النواقص الغذائيّة 	 
املحّددة واألدوية التي يتناولها ابنكم حاليًّا. ال تتّخذوا القرارات بشأن استخدام املكّمالت الغذائيّة بأنفسكم خوفًا من 

الفرضيّات الخاطئة بسبب نقص املعلومات. 

هل هناك طعام معنّي يجب أن يتناوله ابني؟ 

ال يوجد نظام غذايّئ خاّص لألوالد الذين يعانون من الضمور العضيّل الدوشينّي. من الهاّم الحرص عىل تناول تشكيلة 	 
والبيض،  اللحوم  بدائل  اللحوم،  الخرضوات،  الفواكه،  األساسيّة:  الخمس  الغذائيّة  املجموعات  من  األغذية  من  واسعة 

منتجات الحليب والحبوب. 

اختاروا خبز القمح الكامل أو الطحني الكامل والحبوب بهدف زيادة كّميّة األلياف يف الغذاء، واملساعدة يف التحّكم يف 	 
مستويات الجلوكوز. 

مثل 	  الحراريّة(  السعرات  من  كبرية  كّميّة  تجّنب  بغية  مناسبة  )بكّميّة  والبذور  الجوز  الزيتون،  زيت  األسامك،  اختاروا 
استهالك السعرات الحراريّة الطبيعيّة لألحامض الدهنيّة غري املشبّعة. 

من املفّضل أن يتناول ابنكم منتجات الحليب أو مجموعة متنّوعة من بدائل منتجات الحليب الغنيّة بالكالسيوم )مثل: 	 
حليب اللوز أو حليب الصويا( 4-3 مرّات يف اليوم. بسبب حقيقة كون منتجات الصويا تحتوي عىل األسرتوجني النبايتّ، 
يجب أن تكونوا عىل علم بأّن استهالكها الزائد عن الحّد ميكن أن يتناقض مع عمل الهرمونات الجنسيّة الذكريّة )عىل 
سبيل املثال، التستوستريون(. إذا كان ابنكم ال يحّب منتجات الحليب أو لديه حساسيّة تجاهها، يحتمل أن تكون هناك 

حاجة ملكّمالت الكالسيوم. 

السلمون، 	  املثال،  سبيل  )عىل  دهون  عىل  تحتوي  التي  األسامك  الشمس،  أشّعة  تشمل   D لفيتامني  الرئيسيّة  املصادر 
الفوريل(، املنتجات الغذائيّة الغنيّة )الحليب ومنتجاته( وكذلك الفطريّات التي تعرّضت لألشعة فوق البنفسجيّة. من 
الهاّم االلتزام بتعليامت املكوث اآلمن عند التعرّض ألشعة الشمس. إذا كان لدى ابنكم مستويات منخفضة من فيتامني 

D، فهناك حاجة إىل املكّمالت الغذائيّة. 

كونوا حذرين عند استهالك امللح. قلّلوا أو امتنعوا عن استخدام امللح يف الطبخ. باإلمكان استخدام األعشاب والتوابل بغية 	 
إضافة الطعم.  امللح موجود أيًضا مبستًوى عاٍل يف األطعمة املعلّبة، املعالجة والوجبات الرسيعة. 

ال تنسوا السوائل! املاء هو أفضل مرشوب مع إضافة القليل من الحليب طوال اليوم. تجّنبوا العصائر، املرشوبات الخفيفة، 	 
األسنان. يجب تجّنب  أيًضا لصّحة  األهّميّة  غاية  األمر يف  األخرى. هذا  املحاّلة  الرياضة واملرشوبات  الطاقة/  مرشوبات 

مرشوبات اليوغورت )الزبادي( املحاّلة ألّن اجتامع pH املنخفض والسّكر ميكن أن يؤّدي إىل تسّوس األسنان. 

من أجل الحفاظ عىل صّحة األسنان، من الهاّم أن يتجّنب ابنكم األطعمة اللزجة والحلوة أو األطعمة ذات املستويات 	 
العالية من السّكر التي تبقى يف الفم فرتة طويلة )عىل سبيل املثال، الحلوى الصلبة، املّصاصات(. من املستحسن أن يقلّل 

ابنكم من عدد املرّات التي يستهلك فيها األطعمة واملرشوبات الحلوة أثناء اليوم. 

قلّلوا من األطعمة التي تحتوي عىل كّميّة عالية من السعرات الحراريّة التي توفّر قيمة غذائيّة منخفضة )عىل سبيل املثال، 	 
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الوجبات الرسيعة، األغذية املقليّة بالكثري من الزيت، البطاطا املقليّة، الحلويّات، الشوكوالتة(. 

وقت الوجبات هو أيًضا هاّم. يوىص بتناول ثالث وجبات مع إضافة مسلّيات مغّذية )عىل سبيل املثال، يوغورت يوناين 	 
بسيط( بني الوجبات أو الوجبات الصغرية يف أوقات متقاربة.

حاولوا أن تحتوي جميع وجباتكم ومسلّياتكم خالل النهار عىل األغذية الغنيّة بالربوتينات وليس يف وجبة العشاء فقط. 	 
ا، مثل  استهلكوا وجبة الربوتينات التي يوىص بها عىل األقّل. هناك بعض الربوتينات يستخدمها الجسم بشكل ناجع جدًّ
ا. إذا كانت عائلتكم نباتيّة أو خرضيّة بالكامل،  البيض ومسحوق الربوتني. هذه الربوتينات ذات قيمة بيولوجيّة عالية جدًّ

من املهّم تناول تشكيلة من الربوتينات النباتيّة. 

استمتعوا بالطعام! 	 
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النظام الغذايّئ ألبناء الشبيبة
يف الفئة العمريّة 18-10
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أشياء من املهّم معرفتها 

تغرّي يف 	  يصاحبه  التغرّي ال  كان هذا  إذا  الطاقة.  احتياجاته من  تقّل  املتحرّك،  الكريّس  استخدام  إىل  ابنكم  ينتقل  عندما 
استهالك الطاقة، فهذا األمر قد يؤّدي إىل زيادة يف الوزن. 

ميكن أن يكون اإلمساك إشكاليًّا أكرث بسبب قلّة الحركة. 	 

ميكن أن يؤثّر العالج بالستريويد باإلضافة إىل مرض الضمور العضيّل الدوشينّي عىل صّحة العظام.  من األهّميّة مبكان 	 
التحّقق من أّن النظام الغذايّئ يحتوي عىل األطعمة املالمئة )الكالسيوم، فيتامني D، والربوتينات( من أجل دعم صّحة 

العظام. 

قد تضعف قّوة أطراف الجسم العليا، األمر الذي قد يؤثّر عىل قدرة تناول الطعام بشكل مستقّل. 	 

قد يكون من الصعب القيام مبضغ بعض األطعمة وبلعها. 	 

مرض الضمور العضيّل الدوشينّي قد يؤثّر عىل قدرة الجسم يف التعامل مع الجلوكوز )السّكر(. 	 

هناك عوامل كثرية ومعّقدة تؤثّر يف اختيار طعام أبناء الشبيبة مبا يف ذلك املدرسة، الحاالت االجتامعيّة وتطوير الهويّة 	 
الذاتيّة واالستقالليّة. من املهّم معرفة هذه العوامل وأخذها بالحسبان. 

ماذا علينا أن نفعل؟ 

إذا مل تتعرّفوا بعد عىل أخصائيّة التغذية يف عيادة املراقبة العصبيّة العضليّة، من الهاّم أن تطلبوا االلتقاء بها. 	 

بإمكان أخصائيّة التغذية إجراء تقييم للنظام الغذايّئ، يك تتحّقق من أّن ابنكم يستهلك كّميّة كافية من الكالسيوم، وأّن 	 
كّميّة وتركيبة املواّد الغذائيّة يف نظامه الغذايّئ كافية. 

إذا كان ابنكم يعاين من زيادة يف الوزن أو يعاين من اإلمساك، فبإمكان أخصائيّة التغذية أن تقرتح عليكم خيارات من 	 
أجل التسهيل عليه. 

القياسات املنتظمة للطول والوزن )مرّة كّل 6 أشهر عىل األقّل( هاّمة لغرض مراقبة حالة الوزن والنمّو. ميكن إجراؤها يف 	 
عيادة األمراض العصبيّة والعضليّة، أو من ِقبل الطبيب، املمرّضة أو أخصائيّة التغذية يف العيادة يف منطقة سكناكم. ينبغي 

تدوين قياسات الطول والوزن يف جدول النمّو لغرض مراقبة الوزن والنمّو لفرتة طويلة. 

)املواّد 	  للمليّنات  املنضبط  االستخدام غري  تجّنبوا  اإلمساك.  مع  التعامل  تساعده يف  التي  األدوية  إىل  ابنكم  يحتاج  رمّبا 
املساعدة عىل اإلسهال( والحقن الرشجيّة. بإمكان طبيب األعصاب أو طبيب العائلة املعالِج املساعدة يف تقليل االستخدام 
غري الصحيح للمواّد املساعدة عىل اإلسهال التي ميكن أن تخّل بتوازن األلكرتوليتات يف الجسم وإعاقة امتصاص األدوية. 

تساعد األلياف املوجودة يف الطعام واستهالك السوائل يف التعامل مع اإلمساك. 

بإمكان أخصايئ العالج الوظيفّي املساعدة بواسطة أنواع مختلفة من معّدات التغذية من أجل جعل أوقات الوجبات 	 
أسهل وأقّل إرهاقًا. 

قد تكون هناك حاجة لتغيري قوام الطعام أو اختيار األطعمة ذات قوام محّدد من أجل املساعدة يف املضغ والبلع. بإمكان 	 

النظام الغذايّئ ألبناء الشبيبة يف الفئة العمريّة 18-10
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أخّصايّئ العالج الوظيفّي املساعدة يف ذلك. 

طبيب األعصاب أو طبيب العائلة الذي يعالج ابنكم ميكنه مراقبة مستوى السّكر من خالل فحوصات الدّم. إذا أظهرت 	 
فحوصات الدم نتائج شاّذة، يحتمل أن تكون هناك حاجة إىل اإلحالة إىل أخصايئ الغدد الصاّمء. 

يراقب طبيب األعصاب مستويات فيتامني D لدى ابنكم ويقّرر إذا كانت هناك حاجة ملكّمل الغذاء فيتامني D معظم 	 
 .D األبناء يحتاجون إىل مكّمل فيتامني

يجب تطوير عادات األكل الصّحيّة طوال سّن املراهقة، والحديث عن التوتّرات الخارجيّة التي تتعلّق باختيار األطعمة. 	 

هل هناك حاجة لنظام غذايّئ معنّي؟

ال يوجد نظام غذايّئ خاّص لألوالد الذين يعانون من الضمور العضيّل الدوشينّي. ركّزوا عىل تناول تشكيلة واسعة من 	 
األغذية من املجموعات الغذائيّة الخمس األساسيّة: الفواكه، الخرضوات، اللحوم، بدائل اللحوم والبيض، منتجات الحليب 

والحبوب. 

اختاروا خبز القمح الكامل أو الطحني الكامل والحبوب بهدف زيادة مستوى األلياف يف الغذاء، واملساعدة يف التحّكم يف 	 
مستويات الجلوكوز. 

الزيتون، الجوز والبذور )بكّميّة مناسبة بغية تجّنب كّميّة كبرية من السعرات الحراريّة(, مثل: 	  اختاروا األسامك، زيت 
استهالك السعرات الحراريّة الطبيعيّة لألحامض الدهنيّة غري املشبّعة. 

من املفّضل أن يتناول ابنكم منتجات الحليب أو مجموعة متنّوعة من بدائل منتجات الحليب الغنيّة بالكالسيوم )مثل: 	 
حليب اللوز أو حليب الصويا( 4-3 مرّات يف اليوم. بسبب حقيقة كون منتجات الصويا تحتوي عىل األسرتوجني النبايتّ، 
يجب أن تكونوا عىل علم بأّن استهالكها املفرط ميكن أن يتناقض مع عمل الهرمونات الجنسيّة الذكريّة )عىل سبيل املثال، 
التستوستريون(. إذا كان ابنكم ال يحّب منتجات الحليب أو لديه حساسيّة تجاهها، يحتمل أن تكون هناك حاجة ملكّمالت 

الكالسيوم. 

الفوريل(، 	  السلمون،  املثال،  بالدهون )عىل سبيل  الغنيّة  األسامك  الشمس،  أشّعة  D تشمل  لفيتامني  الرئيسيّة  املصادر 
املنتجات الغذائيّة الغنيّة )الحليب ومنتجاته( وكذلك الفطريّات التي تعرّضت لألشعة فوق البنفسجيّة. من الهاّم االلتزام 
بتعليامت املكوث اآلمن عند التعرّض ألشعة الشمس. إذا كانت مستويات فيتامني D منخفضة عند ابنكم، فهناك حاجة 

إىل املكّمل. 

كونوا حذرين عند استهالك امللح. قلّلوا أو امتنعوا عن استخدام امللح يف الطبخ. باإلمكان استخدام األعشاب والتوابل بغية 	 
إضافة الطعم. امللح موجود أيًضا مبستًوى عاٍل يف األطعمة املعلّبة أيًضا، األطعمة املعالجة والوجبات الرسيعة. 

ال تنسوا السوائل! املاء هو أفضل مرشوب مع إضافة القليل من الحليب طوال اليوم. تجّنبوا العصائر، املرشوبات الخفيفة، 	 
األسنان. يجب تجّنب  أيًضا لصّحة  األهّميّة  غاية  األمر يف  األخرى. هذا  املحاّلة  الرياضة واملرشوبات  الطاقة/  مرشوبات 

مرشوبات اليوغورت )الزبادي( املحاّلة ألّن اجتامع pH املنخفض والسّكر ميكن أن يؤّدي إىل تسّوس األسنان. 

يجب رشب املاء بعد الوجبات بغية تنظيف الفم والحلق من بقايا الطعام. 	 
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قد يؤّدي املاء باإلضافة إىل األطعمة الغنيّة باأللياف )الحبوب الكاملة، الفواكه والخرضوات( إىل تقليل اإلمساك. ميكن أن 	 
تكون مكّمالت األلياف مفيدة أيًضا. 

من أجل الحفاظ عىل صّحة األسنان، من الهاّم أن يتجّنب ابنكم األطعمة اللزجة والحلوة أو األطعمة ذات املستويات 	 
العالية من السّكر التي تبقى يف الفم لفرتة طويلة )عىل سبيل املثال، الحلوى الصلبة، املّصاصات(. يفّضل أن يقلّل ابنكم 

من عدد املرّات التي يستهلك فيها األطعمة واملرشوبات الحلوة أثناء اليوم.

قلّلوا من األطعمة التي تحتوي عىل كّميّة عالية من السعرات الحراريّة التي توفّر قيمة غذائيّة منخفضة )عىل سبيل املثال، 	 
الوجبات الرسيعة، األغذية املقليّة بالكثري من الزيت، البطاطا املقليّة، الحلويّات، الشوكوالتة(. 

وقت الوجبات هو أيًضا هاّم. يوىص بتناول ثالث وجبات مع إضافة مسلّيات مغّذية )عىل سبيل املثال، الزبادي اليونايّن 	 
بسيط( بني الوجبات أو الوجبات الصغرية يف أوقات متقاربة.

حاولوا أن تحتوي جميع وجباتكم ومسلّياتكم خالل النهار عىل األغذية الغنيّة بالربوتينات وليس يف وجبة العشاء فقط.  	 
ا، مثل  استهلكوا وجبة الربوتينات التي يوىص بها عىل األقل. هناك بعض الربوتينات يستخدمها الجسم بشكل ناجع جدًّ
ا. إذا كانت عائلتكم أو ابنكم نباتينّي أو خرضينّي،  البيض ومسحوق الربوتني. هذه الربوتينات ذات قيمة بيولوجيّة عالية جدًّ
من املهّم تناول تشكيلة من الربوتينات النباتيّة. بإمكان أخّصائيّة التغذية العمل معكم للتحّقق من وجود كّميّة كافية 

من الربوتني يف النظام الغذايّئ البنكم. 

استمتعوا بالطعام! 	 



1111
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 أشياء من الهاّم معرفتها 

يُحتمل أن يكون من الصعب الحفاظ عىل الوزن الطبيعّي. مرىض الضمور العضيّل الدوشينّي قد يعانون من نقص يف الوزن 	 

أو زيادة يف الوزن أو أحيانًا يعانون من هاتني الحالتني يف أوقات مختلفة. 	 

قد يؤّدي الضعف املتزايد لعضلة الرئة إىل زيادة استهالك الطاقة )السعرات الحراريّة( األمر الذي قد يتسبّب يف نقص يف 	 
الوزن. مع ذلك، عندما نستخدم املساعدة التنفسيّة، يقّل استهالك الطاقة. قد يؤّدي هذا الوضع إىل زيادة الوزن. يجب 

أن نكون عىل وعي بالنسبة للتنظيم الصحيح بني التغذية وبني القدرة واملساعدة. 

إذا كان هناك انخفاض كبري يف الوزن، فستكون هناك أحيانًا حاجة إىل أنبوب تغذية. 	 

مشاكل املضغ والبلع تصبح شائعة.	 

ميكن أن تكون مشاكل الهضم، مثل، اإلمساك، الهضم البطيء، الشعور باالمتالء واالنتفاخ، شائعة أكرث. ميكن أن تتسبّب 	 
هذه املشاكل يف تقليل الشهيّة وتؤّدي إىل تقليل الرغبة يف تناول الطعام.  

ميكن أن يؤثر العالج بالستريويد، إىل جانب مرض الضمور العضيّل الدوشينّي، يف صّحة العظام. من الهاّم التحّقق من أّن 	 
النظام الغذايّئ يحتوي عىل األطعمة الصحيحة )الكالسيوم، فيتامني D( من أجل تقوية العظام. 

ميكن أن تؤثّر بعض الحاالت كالجراحة واملرض يف حالة التغذية والوزن. 	 

ميكن أن يتسبّب مرض الضمور العضيّل الدوشينّي يف التأثري يف قدرة جسمك يف التعامل مع مستويات الجلوكوز )السّكر(، 	 
وكذلك أكرث لدى البالغني الذين ال يستخدمون الستريويدات. 

 	  )PEG – الفرتات الطويلة من دون استهالك الغذاء أو استهالك القليل من الغذاء )عن طريق الفم أو عن طريق أنبوب 
ميكن أن تؤّدي إىل مضاعفات املتالزمة األيضيّة )الحامض الكيتويّن(. من املهّم تناول الطعام بانتظام، حتّى عند املرض. 

ماذا علينا أن نفعل؟

الوزن برسعة، وبالتايل يجب أن تكون 	  يتغرّي  قم مبتابعة متواصلة لوزنك. ننصح بقياس وزنك كّل 6-3 أشهر. ميكن أن 
متيّقظًا للعالمات األخرى التي تدّل عىل تغيري يف وزنك. عىل سبيل املثال، هل تشعر بأّن مالبسك فضفاضة أو مشدودة 

أكرث؟ 

إذا كنت بحاجة إىل مساعدة يف مراقبة وزنك، بإمكان أخصائيّة التغذية أن تقّدم لك الخيارات التي تساعدك يف زيادة أو 	 
خفض الوزن. إذا مل تكن هناك أخصائيّة تغذية يف عيادة األمراض العصبيّة العضليّة )عيادة األعصاب- العضالت( بإمكانك 

طلب تحويلك إىل استشارة أخصائيّة تغذية من الطبيب الذي يقّدم لك العالج. 

بإمكان أخصايئ النطق أن يساعدك بحيث تتأكّد من أّن األطعمة والسوائل التي تستهلكها هي ذات قوام صحيح ليك 	 
يسّهل عليك املضغ والبلع 

ميكن أن ينصح أخّصايّئ  العالج الوظيفّي بأنواع مختلفة من معّدات التغذية ليك يجعل الوجبات أسهل وأقّل إرهاقًا. 	 

تغذية أبناء 18 سنة فام فوق
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بإمكان طبيب األعصاب أو طبيب العائلة الذي يعالج ابنكم مراقبة مستوى السّكر من خالل فحوصات الدّم. إذا أظهرت 	 
فحوصات الدم نتائج شاّذة، يحتمل أن تكون هناك حاجة إىل اإلحالة إىل أخصايئ الغدد الصاّمء. 

قد تكون هناك حاجة إىل التوجيه إىل طبيب الجهاز الهضمّي يك يساعدك يف التعامل مع مشاكل الهضم. إذا الحظت وجود 	 
مثل هذه املشاكل، تحّدث مع طبيب األعصاب أو طبيب العائلة الخاّص بك. 

إذا كنت بحاجة إىل مكّمل غذايّئ. 	  لتحديد   D فيتامني  الخاّص بك مستوى  العائلة  أو طبيب  سرياقب طبيب األعصاب 
يحتاج معظم الرجال إىل مكّمالت فيتامني D. إذا كنت تجد صعوبة يف املضغ أثناء الوجبة لفرتة طويلة، عليك التوّجه إىل 

االستشارة الطبّيّة من أجل تفادي املضاعفات األيضيّة. 

هل هناك حاجة إىل نظام غذايّئ ُمعنّي؟ 

ال يوجد نظام غذايّئ خاّص لألوالد الذين يعانون من الضمور العضيّل الدوشينّي. من الهاّم الحفاظ عىل تناول تشكيلة 	 
والبيض،  اللحوم  بدائل  اللحوم،  الخرضوات،  الفواكه،  األساسيّة:  الخمس  الغذائيّة  املجموعات  من  األغذية  من  واسعة 

منتجات الحليب والحبوب. 

اختاروا خبز القمح الكامل أو من الطحني الكامل والحبوب بهدف زيادة مستوى األلياف يف الغذاء، واملساعدة يف التحّكم 	 
يف مستويات الجلوكوز. 

مثل 	  الحراريّة(  السعرات  من  كبرية  كّميّة  تجّنب  بغية  مناسبة  )بكّميّة  والبذور  الجوز  الزيتون،  زيت  األسامك،  اختاروا 
استهالك السعرات الحراريّة الطبيعيّة لألحامض الدهنيّة غري املُشبعة. 

منتجات الحليب هاّمة لصّحة العظام. من املفّضل تناول منتجات الحليب أو مجموعة متنّوعة من بدائل منتجات الحليب 	 
الغنيّة بالكالسيوم )مثل: حليب اللوز أو حليب الصويا( 4-3 مرّات يف اليوم. بسبب حقيقة كون منتجات الصويا تحتوي 
عىل األسرتوجني النبايتّ، يجب أن تكونوا عىل علم بأّن استهالكها الزائد عن الحّد ميكن أن يتناقض مع عمل الهرمونات 
الجنسيّة الذكريّة )عىل سبيل املثال، التستوستريون(. إذا كنت ال تحّب منتجات الحليب أو لديك حساسيّة تجاهها، يحتمل 

أن تكون هناك حاجة ملكّمالت الكالسيوم. 

الفوريل(، 	  السلمون،  املثال،  بالدهون )عىل سبيل  الغنيّة  األسامك  الشمس،  أشّعة  D تشمل  لفيتامني  الرئيسيّة  املصادر 
املنتجات الغذائيّة الغنيّة )الحليب ومنتجاته( وكذلك الفطريّات التي تعرّضت لألشعة فوق البنفسجيّة. من الهاّم االلتزام 
بتعليامت املكوث اآلمن عند التعرّض ألشعة الشمس. إذا كانت مستويات فيتامني D منخفضة عندك، فهناك حاجة إىل 

املكّمل الغذايّئ. 

ننصح مبناقشة استهالك امللح مع طبيب القلب الخاّص بك. باإلمكان استخدام األعشاب والتوابل من أجل إضافة الطعم. 	 
امللح موجود بكّميّات عالية أيًضا يف األطعمة املعلّبة، املعالجة والوجبات الرسيعة. 

قد تكون هناك حاجة لتغيري قوام الطعام أو اختيار األطعمة ذات قوام محّدد من أجل املساعدة يف املضغ والبلع. بإمكان 	 
أخصايئ العالج الوظيفّي املساعدة يف ذلك. 

ال تنسوا السوائل! املاء هو أفضل مرشوب مع إضافة القليل من الحليب طوال اليوم. تجّنبوا العصائر، املرشوبات الخفيفة، 	 
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األسنان. يجب تجّنب  أيًضا لصّحة  األهّميّة  غاية  األمر يف  األخرى. هذا  املحاّلة  الرياضة واملرشوبات  الطاقة/  مرشوبات 
مرشوبات اليوغورت )الزبادي( املحاّلة ألّن اجتامع pH املنخفض والسّكر ميكن أن يؤّدي إىل تسّوس األسنان.

يجب رشب املاء بعد الوجبات بغية تنظيف الفم والحلق من بقايا الطعام. 	 

قد يؤّدي املاء باإلضافة إىل األطعمة الغنيّة باأللياف )الحبوب الكاملة، الفواكه والخرضوات( إىل تقليل اإلمساك. ميكن أن 	 
تكون مكّمالت األلياف مفيدة أيًضا. 

من أجل الحفاظ عىل صّحة األسنان، تجّنبوا األطعمة اللزجة والحلوة أو األطعمة ذات املستويات العالية من السّكر التي 	 
تبقى يف الفم لفرتة طويلة )عىل سبيل املثال، الحلوى الصلبة، املّصاصات(. من املفّضل تقليل عدد املرّات التي تستهلك 

فيها األطعمة واملرشوبات الحلوة خالل اليوم. 

قلّلوا من األطعمة التي تحتوي عىل كّميّة عالية من السعرات الحراريّة التي توفّر قيمة غذائيّة منخفضة )عىل سبيل املثال، 	 
وجبات الطعام الرسيعة، األغذية املقليّة بشكل كبري، البطاطا املقليّة، الحلويّات، الشوكوالتة(. 

مواعيد الوجبات هاّمة أيًضا. ننصح بتناول ثالث وجبات مع إضافة مسلّيات مغّذية )عىل سبيل املثال، الزبادي اليونايّن 	 
بسيط( بني الوجبات أو الوجبات الصغرية يف أوقات متقاربة. بإمكان الوجبات الصغرية واملتكّررة أن تكون مفيدة إذا كانت 

هناك مشكلة االرتداد املريئّي، االنتفاخ أو الهضم البطيء. 

حاولوا أن تحتوي جميع وجباتكم ومسلّياتكم خالل النهار عىل األغذية الغنيّة بالربوتينات وليس يف وجبة العشاء فقط.  	 
ا، مثل  استهلكوا وجبة الربوتينات التي يوىص بها عىل األقّل. هناك بعض الربوتينات يستخدمها الجسم بشكل ناجع جدًّ
ا. إذا كانت عائلتكم أو ابنكم نباتيًّا أو خرضيًّا  البيض ومسحوق الربوتني. هذه الربوتينات ذات قيمة بيولوجيّة عالية جدًّ
رصفًا، من الهاّم تتناول تشكيلة متنّوعة من الربوتينات النباتيّة. بإمكان أخصائيّة التغذية أن تعمل معك حتّى تتأكّد من 

أّن نظامك الغذايّئ يحتوي عىل كّميّة كافية من الربوتني. 

من أجل التقليل من االنتفاخات يوىص بفحص أّي األطعمة ميكن أن تؤّدي إليها )مثل: البصل، املرشوبات الغازيّة، األطعمة 	 
التقليل من استهالك هذه األطعمة مفيًدا. ميكن أن  إذا كان  الخمرية وغريها( وأن تفحص  الجلوتني،  التي تحتوي عىل 

يساعد مكّمل الربوبيوتك يف الحّد من االنتفاخ. 

باإلضافة إىل املخاطر الصّحيّة املعروفة لرشب املرشوبات الكحوليّة، وخاّصة بني الشياب، يجب عىل مرىض الضمور العضيّل 	 
الدوشينّي الحذر من الكحول ألسباب أخرى: ميكن أن تؤّدي املرشوبات الكحوليّة إىل جعل تفاعل مواد األدوية يف الجسم 
يؤثّر يف مستوى األدوية املصحوب بتأثريات غري مرغوب فيها. قد يتسبّب الكحول أيًضا يف الجفاف وهو غنّي بالسعرات 

الحراريّة، وهذا يجب أخذه بالحسبان عند مراقبة الوزن. عالوة عىل ذلك، للكحول عالقة بانخفاض كثافة العظام. 

استمتعوا بالطعام! 	 

للمزيد من املعلومات حول النظام الغذايّئ ملرىض الضمور العضيل الدوشينّي البالغني ميكن العثور عليها يف موقع جمعيّة 	 
خطوات صغرية يف كرّاسة خاّصة ترجمت يف هذا املوضوع. 
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نشكُر كالًّ من: 

 	)DR Zoe Davidson( د. زوي دافيدسون

 	)Prof dr Annamaria de Luca( الربوفيسور د.  أناماريا دي لوكا

 	)Prof dr Marta Fiorotto(  الربوفيسور د. مارتا فيوروتو

 	)Dr Ros Quinlivan( د. روس كوينليفان

 	)Elizabeth Vroom, DDS( إليزابيث فريوم، دكتوراه يف طّب األسنان

 	)Dr Jarod Wong( د. جارود وونغ

 	Duchenne Parent Project Netherlands جمعيّة الضمور العضيّل الدوشينّي هولندا

دنيت جابسيك، أخصائية تغذية إكلينيكية يف عيادة طّب األمراض العصبيّة والعضليّة، مركز شنايدر لطّب األطفال 	 

الشكر الجزيل لدنيت جابسيك عىل املساعدة يف تنقيح ومالَءمة املرشد للتعليامت للمزيد يف إرسائيل. 

تُرجم وُحّرر من ِقبل جمعيّة خطوات صغرية ملرىض الضمور العضيّل الدوشينّي
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املكّمالت الغذائّية
املخاطر واالعتبارات التي يجب أخذها بالحسبان عند استخدام 

املكّمالت الغذائيّة 

هذه املعلومات ليست بدياًل عن استشارة الطبيب

وقبل استخدام املكّمالت الغذائيّة يجب استشارة الطبيب املُعالِج. 
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املخاطر واالعتبارات التي يجب أخذها بالحسبان عند استخدام املكّمالت الغذائّية

املبدأ الرئييّس يف الصّحة هو "Primum non nocere" )أّواًل، ال تُؤِذ(. وهذا يعني أنّه يجب أن تتغلّب الفائدة دامئًا عىل 
املخاطر، وأن السالمة يجب أن تكون دامئًا يف املقام األّول. يرسي هذا املبدأ ليس عىل العالج الطبّّي والدوايّئ فحسب، بل عىل 
ا أن نعرف وندرك األخطار املرتبطة باستخدام  جميع األنشطة والرتكيبات التي تؤثّر يف صّحتك/ رفاهيّتك. ولذلك، من الهاّم جدًّ

املكّمالت الغذائيّة. تحتوي هذه الوثيقة بالتفصيل عىل املخاطر والفوائد الرئيسيّة املتعلّقة باملكّمالت الغذائيّة الشائعة. 

التفاعالت بني األدوية 

يستخدم معظم مرىض الضمور العضيّل الدوشينّي خليطًا )مزيًجا( من األدوية املختلفة. باإلضافة إىل االستخدام الشائع لـ 
الكورتيكوستريويد )الستريويدات القرشيّة(، )أي، بريدنيزون أو ديفالزاكورت(، يستخدم املرىض يف كثري من األحيان أدوية 
ألمراض القلب، يشاركون يف تجارب رسيريّة و/ أو يستخدمون فيتامني D أو مكّمالت الكالسيوم. إذا كان العالج معّقًدا )أي، 
يستند عىل أدوية كثرية(، هناك احتامل لحدوث تفاعالت متبادلة بني األدوية وهذا من شأنه أن يؤّدي إىل الحّد من نجاعتها 
أو يتسبّب يف رضر محتمل. ولهذا السبب، قبل البدء يف تناول دواء )جديد(، يجب فحصه بدقّة من حيث سالمته وبعد 
ذلك مراقبة استخدامه بشكل مستمّر. يرسي هذا الخطر ليس عىل األدوية )بوصفة طبّيّة( بل أيًضا عىل املكّمالت الغذائيّة 
)األغذية الطبّيّة( التي تُباع من دون وصفة طبّيّة. عند أّي زيارة للطبيب، واألهّم من ذلك، عند الصيديّل، يتعنّي عليك أن تقول 

له عىل األقّل دامئًا ماذا تستخدم أنت/ ابنك وإذا ما كانت هناك أّي تغيريات منذ زيارتكم األخرية. 

املخاطر الرئيسية املتعلّقة باملكمالت الغذائّية

تستخدم املكّمالت الغذائيّة عىل نطاق واسع، ليس من ِقبل مرىض الضمور العضيّل الدوشينّي فقط. يستند استخدامها عىل 
الفوائد الطبّيّة التي يّدعون أنّها تحتوي عليها، مع ذلك، تفتقر غالبيّتها إىل األدلّة القاطعة. أحد األخطاء الشائعة أنّها آمنة 
ا. مع ذلك، ميكن أن يكون استخدامها خطريًا، له العديد من األعراض  لالستخدام ألنّها تأيت من مصدر طبيعّي وشائعة جدًّ

الجانبيّة والتسبّب يف الشعور بعدم االرتياح. 

ترسي نفس مبادئ النجاعة واألمان التي ترسي عىل األدوية العادية عليها أيًضا. أّواًل، الرتكيزات التي يف املكّمالت أعىل بكثري 
من تلك التي نحصل عليها من خالل استهالك الطعام العادّي. ثانيًا، تحتوي بعض املركّبات عىل مكّونات نشطة توجد أيًضا يف 
األدوية العاديّة. واألهّم من ذلك، يف ظّل غياب املعايري الكاملة، ميكن أن تكون املكّمالت أحيانًا ملّوثة مبواّد أخرى )أي، كتلك 
التي ال تُعرف تأثرياتها(. ويكون الخطر أكرب يف حالة رشاء املكّمالت عن طريق اإلنرتنت؛ ألنّه يف هذه الحالة فإّن مصدرها 

غري واضح غالبًا. 

عىل أّي حال، قبل استخدام املكّمالت الغذائيّة، نوىص بالتشاور مع الطبيب املُعالِج، ويف حالة الدمج بني عّدة أدوية ومكّمالت 
غذائيّة، ننصح أيًضا باستشارة صيديّل إكلينييّك الذي يفحص التأثري املحتمل للدمج بينها بالنسبة لطفلكم. 

املكّمالت الغذائّية
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املكّمالت الغذائّية املمكن استخدامها يف مرض الضمور العضيّل الدوشينّي

وفًقا  الدوشينّي  العضيّل  الضمور  لالستخدام يف مرض  بهام  يوىص  اللذان  والكالسيوم   1D فيتامني  غذائيّان،  مكّمالن  هناك 
الطبيعّي ومستويات فحوصات  الطعام  )الذي نرشت نسخته األخرية يف عام 2018(. عندما يكون استهالك  العالج  ملعايري 
ا2. يجب استخدام املكّمالت الغذائيّة فقط إذا كان الطبيب هو الذي وصفها. ميكن وصف مكّمالت أخرى  الدّم منخفضة جدًّ
التغذية، كام ميكن أن يحدث يف مراحل معيّنة من املرض. نظرًا ألّن معظم املرىض يستخدمون املكّمالت  يف حاالت سوء 
مببادرة منهم، فالكّميّة التي يستخدمونها من املكّمالت وكذلك املكّمالت الدقيقة املستخدمة، غري معروفة. ونحن نناقش هنا 

املكّمالت األكرث شيوًعا، ولكن يجب أن نتذكّر أّن هذه ال يوىص باستخدامها بشكل عاّم وفًقا ملعايري العالج.  

Leucine, isoleucine, and valine  ليوسني، إيزوليوسني وفالني

ليوسني، إيزوليوسني وفالني )التي يُطلق عليها "األحامض األمينيّة املتشّعبة"( ميكن أن تقاوم ضمور العضالت، مع ذلك، مل 
يتّم إجراء سوى عدد قليل من الدراسات عىل مرىض الضمور العضيّل الدوشينّي. أظهر بحثان من سنوات الثامنينيّات نتائج 
متناقضة. أظهرت إحدى الدراسات تأثريًا إيجابيًّا لـليوسني يف كّميّة الربوتني يف العضالت، مع ذلك، يف دراسة كبرية وُمراقبة 

جيًّدا، مل يظهر أّي تحسن عىل أداء العضالت. 

األعراض الجانبيّة الرئيسيّة تتعلّق باملعدة/ األمعاء )أي، الغثيان، قلّة الشهيّة العصايّب(. باإلضافة إىل ذلك، ميكن أن تؤّدي 
هذه املكّمالت إىل التأثري يف تفاعالت مواد السّكر واألنسولني. وهي قد تكون ملوثة بالستريويدات االبتنائيّة التي تؤثّر يف 

نظام الغدد الصاّمء.

L-arginine  إل- أرجينني

ميكن أن يحّسن إل- أرجينني طاقة الخاليا وبالتايل يزيد من حيويّتها. أجريت دراسة صغرية واحدة فقط عىل خمسة أوالد 
يعانون من الضمور العضيّل الدوشينّي والذي جمع بني إل- أرجينني وميتفورمني )مركّبات أخرى ميكن أن تحّسن عمليّة(. 
أظهرت الدراسة تحّسًنا ما يف األداء، لكن هذه الدراسة كانت صغرية للغاية بحيث ال ميكن أن نستخلص منها أّي استنتاجات 

ذات مصداقيّة. 

أشارت الدراسات التي أجريت عىل أشخاص أصّحاء وعىل مجموعات من األشخاص الذين يعانون من أمراض أخرى إىل أّن 
استخدام إل- أرجينني آمن مبعظمه، لكّنه قد يؤّدي إىل الغثيان واإلسهال. مصدر القلق اآلخر هو من كون إل- أرجينني يؤثّر 
أيًضا يف منظومات أخرى، األمر الذي ميكن أن يؤّدي إىل انخفاض ضغط الدم. لدى املرىض الذين يستخدمون األدوية لعالج 

فرط ضغط الدم قد يؤّدي األمر بشكل خاّص إىل مشاكل خطرية يف القلب. 

1.  Birnkrant et al. The Lancet Neurology. 2018;17(3)251-267. http://doi.org/10.1016/S1474-
4422(18)30024-3

2. The diagnosis and management of Duchenne muscular dystrophy, a Guide for families. 
Available from: http://www.parentprojectCTMD.org/wp-content/uploads/2018/09/
CareGuideFor-Families_2018.pdf
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Glutamine الجلوتامني

أكرث يف مرض  الجلوتامني منخفضة  املتاحة من  اإلجامليّة  الكّميّة  أّن  الضامرة كام  العضلة  الجلوتامني منخفض يف  مستوى 
الضمور العضيّل الدوشينّي. الجلوتامني هاّم بالنسبة للعضلة ولذلك فهو حيوّي يف مرض الضمور العضيّل الدوشينّي. ومع 

ذلك، مل تُرصد تأثرياته املفيدة لدى مرىض الضمور العضيّل الدوشينّي.

برهنت العديد من الدراسات التي أجريت عىل أشخاص ال يعانون من مرض الضمور العضيّل الدوشينّي أّن الجلوتامني آمن 
نسبيًّا، ولكّنه يؤثّر عىل مستويات األنسولني وبالتايل يتعنّي عىل مرىض السّكرّي الذين يستخدمون األنسولني تجّنب استخدامه. 

عالوة عىل ذلك، ميكن أن تكون مكّمالت الجلوتامني ملّوثة بالستريويدات االبتنائيّة. 

Taurine التورين

للتورين تأثريات كبرية عىل الجسم )عىل سبيل املثال، فهو مضاّد لألكسدة ومضاّد لاللتهابات( لذلك قد يكون عالًجا إضافيًّا 
محتماًل لبعض املتالزمات. مع ذلك، فهو يزيد أيًضا من مخاطر التفاعالت املتبادلة مع األدوية األخرى. مل يتّم فحص التورين 
عىل مرىض الضمور العضيّل الدوشينّي مطلًقا، بل فقط يف مناذج الكائنات الحيّة التي تعاين من الضمور العضيّل الدوشينّي، 

كانت التأثريات ظاهرة وأشارت إىل فّعاليّة محتملة يف املراحل املبّكرة من املرض يف العضلة ويف القلب. 

تتمثّل املخاطر التي ينطوي عليها التورين يف أنّه ميكن أن يتسبّب يف انخفاض ضغط الدّم عىل املدى القريب، ولكّنه عىل 
املدى البعيد يؤّدي إىل ارتفاع ضغط الدّم. وبالتايل، يجب توّخي الحذر عند استخدام أدوية ضغط الدّم مبوازاة استخدامه. 
أيًضا يف  التورين موجود  املريض يستخدمها مبوازاة ذلك.  كان  إذا  للستريويدات  عالية  إىل مستويات  أيًضا  يؤّدي  قد  وهو 

مرشوبات الطاقة مثل ريد بول ويجب االمتناع عن تناول هذا املرشوب. 

N-Acetyl cysterine  أسيتيل سيستئني

ميكن أن يعمل أسيتيل سيستئني مبارشة كمضاّد لألكسدة )مضاّد لإلجهاد التأكسدّي عىل خاليا العضالت التي شوهدت يف 
مرض الضمور العضيّل الدوشينّي( وهو مثل املكّمل السابق التورين. باإلضافة إىل ذلك، فإّن أسيتيل سيستئني مل يُفحص مطلًقا 
عىل مرىض الضمور العضيّل الدوشينّي، كام أّن التحّسن يف قّوة وأداء العضالت لوحظ فقط يف الدراسات عىل الكائنات الحيّة. 
خالل التجربة عىل مرىض الرسطان، عاىن املرىض من الغثيان، االنتفاخ واإلسهال. ويف الفرئان، ومن جملة ذلك الفرئان التي 
كانت تعاين من الضمور العضيّل الدوشينّي، فقد لوحظت زيادة مشّوهة يف وزن الجسم أثناء النمّو وانخفاض يف وزن العضلة. 

Green tea extracts  مستخلصات الشاي األخرض

ابيكاتشني جاليت،   ،)EGCG( -أبيجالوكاتشني جاليت الرئيسيّة  الصينّي ومركّباته  الشاي  الشاي األخرض، مثل  مستخلصات 
إيبيكاتيشني وحمض الغاليك( تعترب املكّمالت األكرث شيوًعا التي يستخدمها مرىض الضمور العضيّل الدوشينّي. 

تحتوي املكّونات النشطة فيها عىل صفات مضاّدة لألكسدة وقد ثبت أنّها تحمي خاليا العضلة من اإلجهاد التأكسدّي لدى 
الفرئان التب تعاين من مرض الضمور العضيّل الدوشينّي. تجدر اإلشارة إىل أّن الجرعة املستخدمة يف هذه الدراسات كانت 
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أعىل بكثري من الجرعة التي ميكن استخدامها بشكل آمن عىل بني البرش. أجريت عّدة تجارب رسيريّة عىل مرىض الضمور 
العضيّل الدوشينّي واملرىض الذين يعانون من مرض هشاشة العظام ولكن النتائج مل تُنرش بعد. 

ميكن أن يكون ملستخلصات الشاي األخرض العديد من األعراض الجانبيّة غري املرغوب فيها. املصدر الهاّم لألعراض الجانبيّة 
هو وجود الكافيني يف مستخلصات الشاي األخرض )الذي ميكن أن يؤّدي إىل أعراض مثل، الصداع، التقيؤ، اإلسهال، مشاكل يف 
القلب، مشاكل يف النوم(. من الهاّم اإلشارة إىل أنه مُيكن أن يكون لها أعراض متغرّية أيًضا تؤّدي إىل فقدان الكالسيوم عن طريق 
البول )الكالسيوم هاّم لصّحة العظام، وباألخص لدى مرىض الضمور العضيّل الدوشينّي الذين يتعاطون الكورتيكوستريويد 
)أو الستريويد القرشّي(. ميكن أن تؤّدي مستخلصات الشاي األخرض أيًضا إىل فقر الدم وإىل تسّمم الكبد. باإلضافة إىل ذلك، 
هناك العديد من التقارير حول التفاعالت الدوائيّة مع أدوية أمراض القلب واألوعية الدمويّة. يحتوي ثلث الشاي الصينّي 
ا من الرصاص. عالوة عىل ذلك، ميكن أن تكون مستخلصات الشاي األخرض ملّوثة باملعادن الثقيلة األخرى  عىل كّميّة كبرية جدًّ

ومواّد املبيدات الحرشيّة. 

Omega-3 fatty acids   3 - األحامض الدهنّية أوميغا

األحامض الدهنيّة أوميغا- 3 )املوجودة مثاًل يف زيت السمك( ذات تأثري مضاّد لاللتهاب )االلتهاب هو السمة املميّزة للضمور 
العضيّل(. دراسة واحدة فقط فحصت تأثرياتها يف أمراض الضمور العضيّل الدوشينّي وأظهرت أّن هناك تحّسًنا ما يف أداء 
العضلة ومقاومة منخفضة لألنسولني. شملت التقارير املتعلّقة باألعراض الجانبيّة الغثيان واإلسهال. ميكن أن يؤّدي االستخدام 
املفرط لهذه األحامض إىل مستويات عالية من فيتامني A و D. غالبًا ما يكون زيت السمك غري نقّي وميكن أن يحتوي عىل 

سموم و/ أو مبيدات حرشيّة.

Resveratrol ريسفرياترول

يرتبط إكامل التغذية من خالل ريسفرياترول مبجموعة متنّوعة من الفوائد الطبّيّة يف عضالت الهيكل، وقد أظهرت الدراسات 
التي أجريت عىل الفرئان أّن له بالفعل تأثريات إيجابيّة. مع ذلك، مل يتّم إثبات ذلك عىل بني البرش. أظهرت الدراسات ما 
قبل الرسيريّة تفاعالت دوائيّة محتملة مع أدوية أخرى. واألهّم من ذلك، فإّن ريسفرياترول يثبّط أيًضا الربوتني الذي يسّمى 

mTOR الذي يرتبط بالتفكيك املتزايد للعضلة. 

Coenzyme Q10  Q10  مساعد اإلنزيم

ميكن أن يحّسن مساعد اإلنزيم Q-10 مستوى األيض يف الجسم وأن يعمل كمضاّد لألكسدة. بيّنت الدراسات التي أجريت 
ًنا يف مستوى الطاقة ويف األداء الجسدّي ولكّنها مل ترُش إىل تحّسن يف أداء  عىل مرىض الضمور العضيّل الدوشينّي بالفعل تحسُّ

القلب. 

مل تظهر يف هذه الدراسات أعراض جانبيّة جّديّة، باستثناء درجة ما من الصداع، لكن مساعد اإلنزيم Q-10 ميكن أن يقلّل من 
ضغط الدّم. وبالتايل يجب توّخي الحذر عند استخدامه مبوازاة األدوية الخافضة لضغط الدم العايل. 
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Melatonin    امليالتونني

ميكن أن يحمي امليالتونني العديد من األنسجة بسبب خصائصه املضاّدة لألكسدة. أجريت دراسة صغرية ووحيدة عىل مرىض 
الضمور العضيّل الدوشينّي أظهرت أنّه يسهم يف جعل مستويات البالزما طبيعيّة يف عدد من مؤرّشات االلتهاب واإلجهاد 

التأكسدّي. مع ذلك، مل تفحص الدراسة أّي تأثريات وظيفيّة. 

لوحظ لدى املرىض الذين يعانون من ضغط الدّم العايل الذين يعالجون مبُحِصات قنوات الكالسيوم )النيفيديبني(، تفاعالت 
دوائيّة بني امليالتونني ونيفيديبني حيث يقاوم امليالتونني تأثري النيفيديبني وأّدى إىل ارتفاع ضغط الدّم. اتّضح أّن بعض منتجات 
امليالتونني ملوثّة بجرعات كبرية من السريوتونني الذي له تأثريات نفسيّة، وهو املوجود، من جملة أمور أخرى، يف مضاّدات 
االكتئاب. باإلضافة إىل ذلك، تّم العثور فيها عىل ملّوثات أخرى ومستحرضات تجاريّة كثرية تحتوي عىل امللّوثات. هذا األمر 

يثري مخاوف خطرية بشأن استخدامها عىل املدى الطويل.

Laxatives  امللّينات- املواّد املساعدة عىل اإلسهال

املواّد املساعدة عىل اإلسهال متاحة هي أيًضا للرشاء دون وصفة طبّيّة. لكن عليك التشاور أّواًل مع الطبيب املعالِج ومع 
الصيديّل بخصوص أّي املسّهالت تناسبك أكرث، وإىل أّي مّدة زمنيّة ينبغي تناولها. 

يعاين الكثري من مرىض الضمور العضيّل الدوشينّي من اإلمساك بسبب قصور يف أداء األمعاء )سوء التغذية العضيّل موجود يف 
ألياف هذه العضالت أيًضا(، التغذية و/ أو قلّة النشاط. ثبَت أّن املليّنات مفيدة ملرىض الضمور العضيّل الدوشينّي والعديد 
من املرىض يستخدمونها، وخاّصة املرىض كبار السّن. بإمكان املليّنات واألدوية األخرى أن تكون مفيدة ولها بالتأكيد فوائد 
ا بالنسبة  أكرث من املخاطر إذا استعملناها بشكل صحيح. مثّة أنواع مختلفة من املليّنات. قد يكون البعض منها خطريًا جدًّ

للمرىض الذين يعانون من اعتالل عضلة القلب و/ أو أولئك الذين يستخدمون أدوية للقلب. 

اسأل طبيبك املعالِج أو طبيب األعصاب الخاّص بك عن أّي مواّد من املليّنات تناسبك أكرث وإىل متى يتعنّي عليك تناولها. 

ميكن أن يؤّدي االستخدام غري السليم إىل أعراض جانبيّة )خطرية( ميكن أن تنتهي بزيارة غرفة الطوارئ أو حتّى الرقود يف 
املستشفى. ترتبط معظم األحداث االستثنائيّة بالقلب. أّما األعراض الجانبيّة األخرى الشائعة فهي اإلسهال وآالم البطن.
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نقاط رئيسّية 

بالنسبة ملعظم املكّمالت الغذائيّة، هناك القليل من األدلّة التي تدعم استخدامها ملرىض الضمور العضيّل الدوشينّي. ميكن أن 
يكون استخدام املكّمالت الغذائيّة من دون وصفة طبّيّة خطريًا ويقلّل من فّعاليّة األدوية يف الوصفة الطبّيّة التي تستخدمها 
بانتظام. يجب عليك دامئًا أن تتحّدث أّواًل مع الطبيب املعالِج والصيديّل قبل استخدام أّي مكّمل من دون وصفة طبّيّة. إذا 

تقّرر بعد ذلك استخدام أّي من املكّمالت، فمن املستحسن الحصول عليه دامئًا من املورّدين املعروفني. 
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