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תזונה היא מרכיב חשוב באיכות חיי החולים בניוון שרירים דושן ובקר.

מסיבה זו, החלטנו לתרגם ולערוך, עבורכן המשפחות, את חוברות המידע שנכתבו על ידי 
ארגון הדושן העולמי בנושאי תזונה ותוספי מזון לקראת יום הדושן הבינלאומי.

המידע והעצות המפורטים בחוברת זו אינם מהווים תחליף להיוועצות ברופא או לקשר בין 
הרופא לחולה. יש להיעזר בעצות המובאות בחוברת בשילוב העצות הניתנות על ידי הרופא 
הקשור  בכל  במיוחד  ילדכם,  לבריאות  הקשורים  הנושאים  בכל  עמו  להתייעץ  יש  שלכם. 
לתסמינים הדורשים אבחנה רפואית או טיפול רפואי. כל פעולה שתבצעו על סמך המידע 

שניתן בחוברת זו כפופה לשיקול דעתכם בלבד.

מידע נוסף ניתן למצוא באתר עמותת צעדים קטנים – עמותה למען ילדים חולי דושן ובקר 
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דברים שחשוב לדעת

בנים עם 	  החשש העיקרי בתחום התזונה בתקופת הילדות הוא שמירה על משקל תקין. 
לתרום  יכולים  רבים  גורמים   .5 גיל  סביב  כבר  ניכר  באופן  במשקל  לעלות  עלולים  דושן 
לעלייה במשקל, לרבות טיפול בסטרואידים ומיעוט בפעילות גופנית. עודף משקל עלול 

להקשות על ההליכה והתנועה ועשוי להגדיל את הסיכון להתפתחות דום נשימה בשינה.

לוודא 	  חשוב  העצם.  בריאות  על  להשפיע  עלול  דושן  מחלת  בשל  בסטרואידים  טיפול 
שהתזונה כוללת מזונות מתאימים )סידן, ויטמין D וחלבונים( במטרה לשפר את בריאות 

העצם כבר משלב הילדות המוקדמת.

זה הזמן שבו חשוב שהילדים יפתחו הרגלי אכילה בריאים שיימשכו לכל החיים.	 

לשימוש 	  המוצעים  תזונה  תוספי  מגוון  אודות  לשמוע  או  החוברת  בהמשך  לקרוא  תוכלו 
לחולים במחלת דושן. כיום, קיימת עדות מדעית מועטה לשימוש בתוספים כלשהם עבור 
חולי דושן. בנוסף, צריכה לא נכונה או לא מבוקרת של תוספים, עלולה לגרום לתגובות 
בין תרופתיות בשילוב תרופות המשמשות כסטנדרט טיפולי. עשויות להיות לזה השלכות 

משמעותיות ולכן חשוב להתייעץ מראש עם הרופא המטפל.

מה עלינו לעשות?

הכירו את הדיאטנית במרפאת המעקב הנוירומוסקולרית )עצב-שריר( שלכם.	 

הדיאטנית יכולה לבצע הערכה תזונתית כדי לוודא כי התפריט של ילדכם מכיל מספיק 	 
סידן ושהכמות וההרכב המזון בתפריט מספיקים.

בניהול 	  לו  שיסייעו  אסטרטגיות  לו  להציע  יכולה  הדיאטנית  במשקל,  עולה  בנכם  אם 
המשקל.

מדידות קבועות של גובה ומשקל )לפחות כל 6 חודשים( חשובות לצורך פיקוח על מצב 	 
או  האחות  הרופא,  ידי  על  או  הנוירומוסקולרית  במרפאה  לבצען  ניתן  והגדילה.  המשקל 
הדיאטנית באזור מגוריכם. את מדידות הגובה והמשקל יש לסמן על טבלת גדילה לצורך 

מעקב לאורך זמן.

ליטול 	  מתחילים  כשבנים  היא  במשקל  משמעותית  עלייה  להיות  עשויה  שבה  תקופה 
בהצעת  לעזור  יכולה  הדיאטנית  התיאבון.  את  להגביר  עלולים  והם  מאחר  סטרואידים 

דרכים להתמודד עם תיאבון מוגבר.

הפיזיותרפיסט יכול להציע אפשרויות לפעילות פיזית בטוחה עבור ילדכם. הדבר יסייע הן 	 
בניהול המשקל והן בבריאות העצם.

את 	  ערבו  משפחתית,  במסגרת  אכלו  לדוגמה,  בריאים:  אכילה  הרגלי  בפיתוח  התמקדו 
ילדכם בהכנת המזון, הציעו לבנכם לנסות מאכלים חדשים.

תזונת ילדים עד גיל 10
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הנוירולוג יפקח על רמות ויטמין D של בנכם ויקבע אם יש צורך בתוסף המזון ויטמין D. רוב 	 
.D הבנים יזדקקו לתוסף ויטמין

לפני נטילת תוספי מזון מלבד סידן וויטמין D יש להתייעץ עם הרופא המטפל אשר יתייחס 	 
לחוסרים התזונתיים הספציפיים ולתרופות שבנכם נוטל כעת. אל תקבלו החלטות לגבי 

שימוש בתוספים על דעת עצמכם מחשש להנחות מוטעות בשל חוסר מידע.

האם יש מזון ספציפי שבני צריך לאכול? 

אין תזונה מיוחדת לבנים עם דושן. חשוב להקפיד על אכילת מגוון רחב של מזונות מחמש 	 
קבוצות מזון עיקריות: פירות, ירקות, בשר, תחליפי בשר וביצים, מוצרי חלב ודגנים.

בחרו לחמים מחיטה מלאה או מקמח מלא ודגנים כדי להגדיל את כמות הסיבים בתזונה 	 
ולסייע בשליטה על רמות הגלוקוז.

של 	  גדולה  מכמות  להימנע  כדי  )בכמות מתאימה  וגרעינים  אגוזים  זית,  שמן  דגים,  בחרו 
קלוריות( כצריכת קלוריות טבעית של חומצות שומן בלתי רוויות.

בסידן 	  המועשרים  חלב  למוצרי  תחליפים  של  מגוון  או  חלב  מוצרי  יאכל  שבנכם  כדאי 
מכילים  סויה  שמוצרי  העובדה  בשל  ביום.  פעמים   3-4 סויה(  חלב  או  שקדים  חלב  )כגון 
ִפיטֹוֶאְסְטרֹוֶגנים, היו ערים לכך שצריכה עודפת שלהם עלולה לסתור את פעולת הורמוני 
המין הזכריים )לדוגמה, טסטוסטרון(. אם בנכם לא אוהב מוצרי חלב או רגיש אליהם, ייתכן 

שיהיה צורך בתוסף סידן.

המקורות העיקריים של ויטמין D כוללים אור שמש, דגים שמנים )לדוגמה, סלמון, פורל(, 	 
מוצרי מזון מועשרים )חלב ומוצריו( וכן פטריות שנחשפו לאור אולטרה-סגול. חשוב למלא 
D, יהיה צורך  ויטמין  את ההנחיות לשהייה בטוחה בשמש. אם לבנכם רמות נמוכות של 

בתוסף.

להשתמש 	  ניתן  בבישול.  במלח  משימוש  המנעו  או  הפחיתו  מלח.  לצריכת  ערניים  היו 
בעשבי תיבול ובתבלינים כדי להוסיף טעם. מלח מצוי ברמה גבוהה גם במזונות ארוזים, 

מעובדים ומהירים.

היום. 	  לאורך  חלב  מעט  בתוספת  ביותר  הטוב  המשקה  הם  מים  נוזלים!  תשכחו  אל 
אחרים.  ממותקים  ומשקאות  אנרגיה/ספורט  משקאות  קלים,  משקאות  ממיצים,  הימנעו 
הדבר חשוב מאוד גם לבריאות השיניים. יש להימנע ממשקאות יוגורט ממותקים משום 

שהשילוב של pH נמוך וסוכר עלול לגרום לעששת.

או 	  ומתוקים  דביקים  ממזונות  ימנע  שבנכם  חשוב  השיניים,  בריאות  על  לשמור  מנת  על 
סוכריות  )לדוגמה,  רב  זמן  למשך  בפה  שנשארים  סוכר  של  גבוהות  רמות  עם  ממזונות 
מזונות  צורך  שהוא  הפעמים  מספר  את  יפחית  שבנכם  רצוי  מקל(.  על  סוכריות  קשות, 

ומשקאות מתוקים במהלך היום.
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הגבילו מזונות בעלי כמות גבוהה של קלוריות שמספקים ערך תזונתי נמוך )לדוגמה, מזון 	 
מהיר, מזונות בטיגון עמוק, צ'יפס, דברי מתיקה, שוקולד(.

שעת הארוחות גם היא חשובה. מומלץ לאכול שלוש ארוחות בתוספת חטיף מזין )לדוגמה, 	 
יוגורט יווני פשוט( בין הארוחות או ארוחות קטנות לעיתים קרובות.

ולא 	  היום  במשך  שלכם  והחטיפים  הארוחות  בכל  בחלבון  עשירים  מזונות  לכלול  נסו 
חלבונים  יש  המומלצת.  החלבונים  מנת  את  הפחות  לכל  לצרוך  יש  הערב.  בארוחת  רק 
מסוימים בהם הגוף משתמש בצורה יעילה יותר, כגון ביצים ואבקת חלבון. לחלבונים אלה 
ערך ביולוגי גבוה יותר. אם משפחתכם או בנכם צמחוניים או טבעוניים, חשוב לאכול מגוון 

של חלבונים צמחיים.

תיהנו מהאוכל!	 
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דברים שחשוב לדעת

כאשר בנכם עובר להשתמש בכסא גלגלים, צרכי האנרגיה שלו פוחתים. אם שינוי זה אינו 	 
מלווה בשינוי מקביל בצריכת האנרגיה, הדבר עלול להוביל לעלייה במשקל.

עצירות עלולה להיות בעייתית יותר בשל תנועה מופחתת.	 

לוודא 	  חשוב  העצם.  בריאות  על  להשפיע  עלול  דושן  מחלת  לצד  בסטרואידים  טיפול   
שהתזונה כוללת מזונות מתאימים )סידן, ויטמין D וחלבונים( כדי לתמוך בבריאות העצם.

כוח פלג הגוף העליון עלול להיחלש, דבר שעלול להשפיע על יכולת האכילה העצמאית.	 

הלעיסה של מזונות מסוימים ובליעתם עלולות להיות קשות יותר לביצוע.	 

מחלת דושן עלולה להשפיע על יכולת הגוף להתמודד עם גלוקוז )סוכר(.	 

בית 	  לרבות  נוער  בני  של  המזון  בחירות  על  המשפיעים  ומורכבים  רבים  גורמים  קיימים 
אלה  בגורמים  להכיר  חשוב  ועצמאות.  עצמית  זהות  ופיתוח  חברתיים  מצבים  הספר, 

ולקחת אותם בחשבון.

מה עלינו לעשות?

חשוב 	  הנוירומוסקולרית,  המעקב  במרפאת  הדיאטנית  את  עדיין  מכירים  אינכם  אם 
שתבקשו להיפגש איתה. 

של 	  מספקת  כמות  צורך  שבנכם  לוודא  כדי  תזונתית  הערכה  לבצע  יכולה  הדיאטנית 
סידן, ושהכמות והרכב חומרי המזון בתזונה שלו, מספיקים.

אם בנכם חווה עלייה במשקל או סובל מעצירות, הדיאטנית יכולה להציע לכם אפשרויות 	 
להקלה.

מדידות קבועות של גובה ומשקל )לפחות כל 6 חודשים( חשובות לצורך פיקוח על מצב 	 
או  האחות  הרופא,  ידי  על  או  הנוירומוסקולרית  במרפאה  לבצען  ניתן  והגדילה.  המשקל 
טבלת  על  לסמן  יש  והמשקל  הגובה  מדידות  את  מגוריכם.  באזור  במרפאה  הדיאטנית 

גדילה לצורך פיקוח על המשקל והגדילה לאורך זמן.

בלתי 	  משימוש  הימנעו  עצירות.  עם  להתמודד  לו  שיסייעו  לתרופות  זקוק  שבנכם  ייתכן 
מבוקר במשלשלים ובחוקנים. הנוירולוג או רופא המשפחה שלכם יכול לעזור בהפחתת 
השימוש הלא נכון במשלשלים שעלול להפר את מאזן האלקטרוליטים בגוף ולשבש את 

ספיגת התרופות. הסיבים במזון וצריכת הנוזלים יעזרו להתמודד עם העצירות.

זמני 	  את  להפוך  מנת  על  האכלה  ציוד  של  שונים  סוגים  עם  לעזור  יכול  בעיסוק  המרפא 
הארוחות לקלים יותר ופחות מעייפים.
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ייתכן שיהיה צורך לשנות את מרקמי המזון או לבחור במזונות עם מרקמים ספציפיים כדי 	 
לסייע בלעיסה ובבליעה. המרפא בעיסוק יכול לעזור בכך.

הנוירולוג או רופא המשפחה של בנכם יכול לפקח על רמות הסוכר באמצעות בדיקות דם. 	 
אם בדיקות הדם יראו תוצאות חריגות ייתכן שיהיה צורך בהפניה לאנדוקרינולוג.

הנוירולוג יפקח על רמות ויטמין D של בנכם ויקבע אם יש צורך לתוסף המזון ויטמין D. רוב 	 
.D הבנים יזדקקו לתוסף ויטמין

החיצוניים 	  הלחצים  על  ולשוחח  ההתבגרות  גיל  לאורך  בריאים  אכילה  הרגלי  לפתח  יש 
הנוגעים לבחירת מזונות.

האם יש צורך בתזונה מסוימת?

אין תזונה מיוחדת לבנים עם דושן. התמקדו באכילת מגוון רחב של מזונות מחמש קבוצות 	 
המזון העיקריות: פירות, ירקות, בשר, תחליפי בשר וביצים, מוצרי חלב, גרעינים ודגנים.

בחרו לחמים מחיטה מלאה או מקמח מלא ודגנים כדי להגדיל את רמת הסיבים בתזונה 	 
ולסייע בשליטה על רמות הגלוקוז.

בחרו דגים, שמן זית ואגוזים יבשים וגרעינים )בכמות מתאימה כדי להימנע מכמות גדולה 	 
של קלוריות( כצריכת קלוריות טבעית של חומצות שומן בלתי רוויות.

בסידן 	  מועשרים  חלב  למוצרי  תחליפים  של  מגוון  או  חלב  מוצרי  יאכל  שבנכם  כדאי 
מכילים  סויה  שמוצרי  העובדה  בשל  ביום.  פעמים   3-4 סויה(  חלב  או  שקדים  חלב  )כגון 
ִפיטֹוֶאְסְטרֹוֶגנים, היו ערים לכך שצריכה עודפת שלהם עלולה לסתור את פעולת הורמוני 
המין הזכריים )לדוגמה, טסטוסטרון(. אם בנכם לא אוהב מוצרי חלב או רגיש אליהם, ייתכן 

שיהיה צורך בתוסף סידן.

המקורות העיקריים של ויטמין D כוללים אור שמש, דגים שמנים )לדוגמה, סלמון, פורל(, 	 
מוצרי מזון מועשרים )חלב ומוצריו( וכן פטריות שנחשפו לאור אולטרה-סגול. חשוב למלא 
D, יהיה צורך  את ההנחיות לשהייה בטוחה בשמש. אם לבנכם רמות נמוכות של ויטמין 

בתוסף.

להשתמש 	  ניתן  בבישול.  במלח  משימוש  המנעו  או  הפחיתו  מלח.  לצריכת  ערניים  היו 
בעשבי תיבול ובתבלינים כדי להוסיף טעם. מלח מצוי ברמה גבוהה גם במזונות ארוזים, 

מעובדים ומהירים.

היום. 	  לאורך  חלב  מעט  בתוספת  ביותר  הטוב  המשקה  הם  מים  נוזלים!  תשכחו  אל 
אחרים.  ממותקים  ומשקאות  אנרגיה/ספורט  משקאות  קלים,  משקאות  ממיצים,  הימנעו 
הדבר חשוב מאוד גם לבריאות השיניים. יש להימנע ממשקאות יוגורט ממותקים משום 

שהשילוב של pH נמוך וסוכר עלול לגרום לעששת.
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יש לשתות מים אחרי הארוחות כדי לנקות את הפה והגרון משאריות מזון.	 

להפחית 	  עשויים  וירקות(  פירות  מלאים,  )דגנים  בסיבים  עשירים  מזונות  בשילוב  מים 
עצירויות. תוספי סיבים יכולים גם כן להועיל.

או 	  ומתוקים  דביקים  ממזונות  ימנע  שבנכם  חשוב  השיניים,  בריאות  על  לשמור  מנת  על 
סוכריות  )לדוגמה,  רב  זמן  למשך  בפה  שנשארים  סוכר  של  גבוהות  רמות  עם  ממזונות 
מזונות  צורך  שהוא  הפעמים  מספר  את  יפחית  שבנכם  רצוי  מקל(.  על  סוכריות  קשות, 

ומשקאות מתוקים במהלך היום.

הגבילו מזונות בעלי כמות גבוהה של קלוריות שמספקים ערך תזונתי נמוך )לדוגמה, מזון 	 
מהיר, מזונות בטיגון עמוק, צ'יפס, דברי מתיקה, שוקולד(.

שעת הארוחות גם היא חשובה. מומלץ לאכול שלוש ארוחות בתוספת חטיף מזין )לדוגמה, 	 
יוגורט יווני פשוט( בין הארוחות או ארוחות קטנות לעיתים קרובות.

ולא 	  היום  במשך  שלכם  והחטיפים  הארוחות  בכל  בחלבון  עשירים  מזונות  לכלול  נסו 
חלבונים  יש  המומלצת.  החלבונים  מנת  את  הפחות  לכל  לצרוך  יש  הערב.  בארוחת  רק 
מסוימים בהם הגוף משתמש בצורה יעילה יותר, כגון ביצים ואבקת חלבון. לחלבונים אלה 
ערך ביולוגי גבוה יותר. אם משפחתכם או בנכם צמחוניים או טבעוניים, חשוב לאכול מגוון 
של חלבונים צמחיים. הדיאטנית יכולה לעבוד אתכם כדי לוודא שיש כמות מספקת של 

חלבון בתזונה של בנך.

תיהנו מהאוכל!	 



1111

תזונת מבוגרים
גיל 18 ומעלה
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דברים שחשוב לדעת

ייתכן שיהיה קשה לשמור על משקל תקין. מבוגרים עם דושן עשויים להתמודד עם תת 	 
משקל או משקל יתר או לעיתים עם שני המצבים בנקודות זמן שונות.

חולשה מוגברת של שרירי הריאה עלולה להגביר את צרכי האנרגיה )קלוריות( מה שעלול 	 
להוביל לתת משקל. עם זאת, כאשר משתמשים בסיוע נשימתי, צרכי האנרגיה פוחתים. 
מצב זה עלול להוביל לעלייה במשקל. יש להיות ערים לויסות נכון בין התזונה לבין היכולת 

והסיוע הנשימתי.

אם יש ירידה ניכרת במשקל, לעיתים יהיה צורך בצינור האכלה.	 

בעיות לעיסה ובליעה הופכות להיות שכיחות.	 

בעיות עיכול, כגון עצירות, עיכול איטי, תחושת מלאות ונפיחות, עלולות להיות שכיחות 	 
יותר. בעיות אלה עלולות גם להפחית את התיאבון ולגרום לכך שהאכילה תהפוך לדבר 

פחות נחשק.

לוודא 	  חשוב  העצם.  בריאות  על  להשפיע  יכול  דושן  מחלת  לצד  בסטרואידים,  טיפול 
שהתזונה כוללת מזונות נכונים )סידן, ויטמין D( כדי לתמוך בבריאות העצם.

מצבים כמו ניתוח או חולי עלולים להשפיע על מצב התזונה והמשקל.	 

מחלת דושן עלולה להשפיע על יכולת גופך להתמודד עם רמות הגלוקוז )סוכר(, ואף יותר 	 
אצל מבוגרים שאינם משתמשים בסטרואידים.

צינור 	  או דרך  )דרך הפה  או עם צריכת מזון מועטה  תקופות ממושכות ללא צריכת מזון 
פג - PEG( עלולות לגרום לסיבוכים מטבוליים )חמצת קטוטית(. חשוב לאכול בקביעות, 

גם בעת מחלה.

מה עלי לעשות?

יכול 	  המשקל  חודשים.   3-6 כל  להישקל  מומלץ  שלך.  המשקל  אחר  שוטף  מעקב  נהל 
שלך  שהמשקל  לכך  אחרים  לסימנים  ערניים  להיות  צורך  שיש  כך  במהירות,  להשתנות 

משתנה. לדוגמה, האם אתה מרגיש שהבגדים שלך רפויים או הדוקים יותר?

אם אתה זקוק לעזרה בניהול המשקל, הדיאטנית תוכל להציע לך אפשרויות שיסייעו לך 	 
לעלות או להפחית במשקל. אם אין דיאטנית במרפאה הנוירומוסקולרית ) מרפאת עצב-

שריר( תוכל לבקש הפנייה להתייעצות עם דיאטנית מהרופא המטפל שלך. 

קלינאית תקשורת יכולה לעזור בכך שתוודא שהמזונות והנוזלים שאתם צורכים הם בעלי 	 
המרקם הנכון כדי להקל עליך בלעיסה ובבליעה.

תזונת מבוגרים גיל 18 ומעלה
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את 	  להפוך  מנת  על  האכלה  ציוד  של  שונים  סוגים  על  להמליץ  יכול  בעיסוק  המרפא 
הארוחות לקלות יותר ומעייפות פחות.

אם 	  דם.  בדיקות  באמצעות  הסוכר  רמות  על  לפקח  יכול  המשפחה  רופא  או  הנוירולוג 
בדיקות הדם יראו תוצאות חריגות ייתכן שיהיה צורך בהפניה לאנדוקרינולוג.

ייתכן שיהיה צורך בהפניה לגסטרואנטרולוג כדי לעזור לך בהתמודדות עם בעיות עיכול. 	 
אם אתה מבחין בבעיות כאלה, דבר עם הנוירולוג או הרופא המשפחה שלך.

הנוירולוג או רופא המשפחה שלך יפקחו על רמות ויטמין D על מנת לקבוע אם אתה זקוק 	 
לתוסף. רוב הגברים יזדקקו לתוסף ויטמין D. אם במשך תקופה ממושכת אתה מתקשה 

ללעוס במהלך הארוחה, פנה לייעוץ רפואי כדי להימנע מסיבוכים מטבוליים.

האם יש צורך בתזונה מסויימת?

אין תזונה מיוחדת לבנים עם דושן. חשוב להקפיד על אכילת מגוון רחב של מזונות מחמש 	 
קבוצות מזון עיקריות: פירות, ירקות, בשר, תחליפי בשר וביצים, מוצרי חלב ודגנים.

בחרו לחמים מחיטה מלאה או מקמח מלא ודגנים כדי להגדיל את כמות הסיבים בתזונה 	 
ולסייע בשליטה על רמות הגלוקוז.

של 	  גדולה  מכמות  להימנע  כדי  )בכמות מתאימה  וגרעינים  אגוזים  זית,  שמן  דגים,  בחרו 
קלוריות( כצריכת קלוריות טבעית של חומצות שומן בלתי רוויות.

תחליפים 	  של  מגוון  או  חלב  מוצרי  לאכול  כדאי  העצם.  לבריאות  חשובים  חלב  מוצרי 
בשל  ביום.  פעמים   3-4 סויה(  חלב  או  שקדים  חלב  )כגון  בסידן  מועשרים  חלב  למוצרי 
שלהם  עודפת  שצריכה  לכך  ערים  היו  ִפיטֹוֶאְסְטרֹוֶגנים,  מכילים  סויה  שמוצרי  העובדה 
)לדוגמה, טסטוסטרון(. אם אינך אוהב  עלולה לסתור את פעולת הורמוני המין הזכריים 

מוצרי חלב או רגיש אליהם, ייתכן שיהיה צורך בתוסף סידן.

המקורות העיקריים של ויטמין D כוללים אור שמש, דגים שמנים )לדוגמה, סלמון, פורל(, 	 
מוצרי מזון מועשרים )חלב ומוצריו( וכן פטריות שנחשפו לאור אולטרה-סגול. חשוב למלא 
צורך  יהיה   ,D ויטמין  נמוכות של  יש לך רמות  את ההנחיות לשהייה בטוחה בשמש. אם 

בתוסף.

מומלץ לדון בצריכת מלח עם הקרדיולוג שלך. ניתן להשתמש בעשבי תיבול ובתבלינים 	 
כדי להוסיף טעם. מלח מצוי ברמה גבוהה גם במזונות ארוזים, מעובדים ומהירים.

ייתכן שיהיה צורך לשנות את מרקמי המזון או לבחור במזונות עם מרקמים ספציפיים כדי 	 
לסייע בלעיסה ובבליעה. המרפא בעיסוק יכול לעזור בכך.

אל תשכח נוזלים! מים הם המשקה הטוב ביותר בתוספת מעט חלב לאורך היום. הימנע 	 
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הדבר  אחרים.  ממותקים  ומשקאות  אנרגיה/ספורט  משקאות  קלים,  משקאות  ממיצים, 
חשוב מאוד גם לבריאות השיניים. יש להימנע ממשקאות יוגורט ממותקים משום שהשילוב 

של pH נמוך וסוכר עלול לגרום לעששת.

יש לשתות מים אחרי הארוחות כדי לנקות את הפה והגרון משאריות מזון.	 

להפחית 	  עשויים  וירקות(  פירות  מלאים,  )דגנים  בסיבים  עשירים  מזונות  בשילוב  מים 
עצירויות. תוסף סיבים יכול להועיל גם כן.

עם 	  ממזונות  או  ומתוקים  דביקים  ממזונות  הימנע  השיניים,  בריאות  על  לשמור  מנת  על 
רמות גבוהות של סוכר שנשארים בפה למשך זמן רב )לדוגמה, סוכריות קשות(. מומלץ 

להפחית את מספר הפעמים שאתה צורך מזונות ומשקאות מתוקים במהלך היום.

יש להגביל מזונות בעלי כמות גבוהה של קלוריות שמספקים ערך תזונתי נמוך )לדוגמה, 	 
מזון מהיר, מזונות בטיגון עמוק, צ'יפס, דברי מתיקה, שוקולד(.

שעת הארוחות גם היא חשובה. מומלץ לאכול שלוש ארוחות בתוספת חטיף מזין )לדוגמה, 	 
יוגורט יווני פשוט( בין הארוחות או ארוחות קטנות לעיתים קרובות. ארוחות קטנות ותכופות 

עשויות להועיל אם יש בעיית ריפלוקס, נפיחות או עיכול איטי.

רק 	  ולא  היום  במשך  שלך  והחטיפים  הארוחות  בכל  בחלבון  עשירים  מזונות  לכלול  נסה 
בארוחת הערב. יש לצרוך לכל הפחות את מנת החלבונים המומלצת. יש חלבונים מסוימים 
ערך  אלה  לחלבונים  חלבון.  ואבקת  ביצים  כגון  יותר,  יעילה  בצורה  משתמש  הגוף  בהם 
ביולוגי גבוה יותר. אם אתה צמחוני או טבעוני, חשוב לאכול מגוון של חלבונים צמחיים. 

הדיאטנית יכולה לעבוד אתך כדי לוודא שהתזונה שלך מכילה כמות מספקת של חלבון.

בצל, 	  )כגון  להן  לגרום  עלולים  מזונות  אילו  לבדוק  מומלץ  נפיחויות  להפחית  מנת  על 
משקאות מוגזים, מזונות שמכילים גלוטן, שמרים ועוד( ולבדוק אם הפחתת הצריכה של 

מזונות אלה מועילה. תוסף פרוביוטי יכול גם הוא לסייע בהפחתת נפיחות.

צעירים, 	  אנשים  בקרב  במיוחד  אלכוהול,  שתיית  של  המוכרים  הבריאות  לסיכוני  בנוסף 
חולי דושן צריכים להיזהר מאלכוהול מסיבות נוספות: אלכוהול עלול לגרום לכך שחילוף 
רצויות.  בלתי  השפעות  בלוויית  התרופות  רמת  על  ישפיע  בגוף  התרופות  של  החומרים 
והוא עתיר קלוריות כך שיש להביא זאת בחשבון  גם עלול לגרום להתייבשות  אלכוהול 

בעת ניהול המשקל. בנוסף, אלכוהול מקושר לצפיפות עצם נמוכה.

תיהנו מהאוכל!	 

מידע נוסף בנושא תזונה של חולי דושן בוגרים ניתן למצוא באתר עמותת צעדים קטנים 	 
בחוברת ייעודית שתורגמה בנושא זה.
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תודות ל:

 	)Dr Zoe Davidson( ד"ר זואי דיווידסון

 	)Prof dr Annamaria de Luca( פרופ' ד"ר אנמריה דה לוקה

 	)Prof dr Marta Fiorotto( פרופ' ד"ר מרתה פיורוטו

 	)Dr Ros Quinlivan( ד"ר רוס קווינליבן

 	)Elizabeth Vroom, DDS( אליזבת ורום, דוקטור לרפואת שיניים

 	)Dr Jarod Wong( ד"ר ג'רוד וונג

 	Duchenne Parent Project Netherlands עמותת דושן הולנד

דנית ג'בסקי, דיאטנית קלינית במרפאה נוירומסקולרית, מרכז שניידר לרפואת ילדים	 

תודה רבה לדנית ג'בסקי על הסיוע בהגהה והתאמת המדריך להנחיות המקובלות בישראל.

תורגם ונערך על ידי עמותת צעדים קטנים לחולי ניוון שרירים דושן-בקר
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הערות
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תוספי מזון
הסכנות והשיקולים שיש לקחת בחשבון

בשימוש בתוספי תזונה

מידע זה אינו מחליף התייעצות עם רופא
ולפני שימוש בתוספי תזונה יש להתייעץ עם הרופא המטפל.
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הסכנות והשיקולים שיש לקחת בחשבון בשימוש בתוספי תזונה 

העיקרון המרכזי בבריאות הוא "Primum non nocere" )ראשית, אל תזיק(. משמעות הדבר 
היא שעל התועלות תמיד לגבור על הסיכונים ושבטיחות חייבת להיות תמיד במקום הראשון. 
והתרכובות  הפעילויות  כל  על  גם  אלא  ותרופתי  רפואי  טיפול  על  רק  לא  חל  זה  עיקרון 
המשפיעות על בריאותך/רווחתך. לכן, חשוב מאוד להכיר ולהיות מודעים לסכנות הכרוכות 
הקשורים  העיקריים  והתועלות  הסיכונים  מפורטים  זה  במסמך  תזונה.  בתוספי  בשימוש 

לתוספי התזונה הנפוצים.

תגובות בין תרופתיות 

הנפוץ  לשימוש  בנוסף  שונות.  תרופות  של  )שילוב(  בקוקטייל  משתמשים  דושן  חולי  רוב 
בקורטיקוסטרואידים )כלומר, פרדניזון או דפלזקורט(, משתמשים החולים לעיתים קרובות 
בתרופות למחלות לב, משתתפים בניסויים קליניים ו/או משתמשים בויטמין D או בתוספי 
סידן. אם הטיפול מורכב )כלומר, מבוסס על תרופות רבות(, קיים סיכוי לתגובות גומלין בין 
לפני  זו,  מסיבה  פוטנציאלי.  נזק  שיגרם  לכך  או  יעילותן  להפחתת  להוביל  שעלול  תרופות 
ולאחר מכן  יש לבדוק אותה היטב מבחינה בטיחותית  )חדשה(,  שמתחילים ליטול תרופה 
לעקוב אחר השימוש בה, באופן שוטף. סיכון זה חל לא רק על תרופות )במרשם( אלא גם 
על תוספי תזונה )מזונות מרפא( שנמכרים ללא מרשם רופא. בכל ביקור אצל הרופא, וחשוב 
מכך, אצל הרוקח, עליך, לכל הפחות, לומר לו תמיד במה אתה/ילדך משתמש ואם היו אי 

אילו שינויים מאז ביקורכם האחרון. 

הסיכונים העיקריים הקשורים בתוספי תזונה

ידי חולי דושן. השימוש בהם מבוסס על  תוספי התזונה נמצאים בשימוש רחב, לא רק על 
מוצקות.  הוכחות  חסרות  מרביתם  עבור  זאת,  עם  בהם;  שיש  שנטען  הרפואיות  התועלות 
טעות רווחת היא שהם בטוחים לשימוש משום שהם מגיעים ממקור טבעי ונפוצים ביותר. 
יחד עם זאת, השימוש בהם עלול להיות מסוכן, בעל תופעות לוואי רבות ולגרום לאי נוחות. 
גם עליהם. ראשית,  רגילות חלים  ובטיחות החלים על תרופות  יעילות  אותם עקרונות של 
הריכוזים שבתוספים גבוהים הרבה יותר מאשר אלו שנקבל על ידי צריכת מזון רגיל. שנית, 
מכל,   וחשוב  רגילות.  בתרופות  גם  שנמצאים  פעילים  רכיבים  מכילות  מסוימות  תרכובות 
בהעדר תקינה מלאה, התוספים לעיתים עלולים להיות מזוהמים בחומרים אחרים )כלומר, 
נרכשים  יותר אם התוספים  גבוה אף  ידועות(. הסיכון בכך  אינן  שלהם  כאלה שההשפעות 

דרך האינטרנט מאחר ובמקרה זה מקורם לרוב אינו ברור.

בכל מקרה, לפני שימוש בתוספי מזון, אנו ממליצים להתייעץ עם הרופא המטפל ובמקרה 
של שילוב מספר תרופות ותוספי מזון, מומלץ להתייעץ אף עם רוקח קליני אשר יבדוק את 

ההשפעה האפשרית של השילובים עבור ילדכם.

תוספי מזון
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תוספי תזונה אפשריים לשימוש במחלת דושן ובקר

הטיפול  תקני  פי  על  דושן  במחלת  לשימוש  שמומלצים  וסידן,   D 1ויטמין  תוספים,  שני  יש 
בדיקות  ורמות  הטבעית  המזון  צריכת  כאשר   )2018 ב-  התפרסמה  העדכנית  )שגרסתם 
הדם נמוכות מדי. 2יש להשתמש בתוספים רק אם הרופא רושם אותם. ניתן לרשום תוספים 
אחרים במקרים של תת תזונה, כפי שעלול לקרות בשלבים ספציפיים של המחלה. מאחר 
גם  כמו  בתוספים  משתמשים  שבה  הכמות  מיוזמתם,  בתוספים  משתמשים  החולים  שרוב 
התוספים המדויקים בהם משתמשים, אינם ידועים. כאן אנו דנים בתוספים הנפוצים ביותר 

אך יש לזכור שאלה אינם מומלצים לשימוש כללי על פי תקני הטיפול.

Leucine, isoleucine, and valine לאוצין, איזולאוצין וָולין

לאוצין, איזולאוצין וָולין )שנקראים 'חומצות אמינו מסועפות'( עשויים לנגוד את ניוון השריר 
אולם רק מחקרים מעטים נערכו על חולי דושן. שני מחקרים משנות השמונים הראו תוצאות 
עם  בשרירים;  החלבון  כמות  על  לאוצין  של  חיובית  השפעה  הראה  אחד  מחקר  מעורבות. 

זאת, במחקר גדול ומבוקר היטב, לא נראה כל שיפור בתפקוד השרירים.
תופעות הלוואי העיקריות קשורות לקיבה/מעיים )כלומר, בחילה, תיאבון מופחת ואנורקסיה(. 
בנוסף, תוספים אלה עלולים להשפיע על חילוף החומרים של סוכר ואינסולין. הם עלולים 

להיות מזוהמים בסטרואידים אנאבוליים שמשפיעים על המערכת האנדוקרינית.

L-arginine ל-ארגינין

קטן  מחקר  חיותם.  את  להגביר  כך  ומתוך  התאים  של  האנרגיה  את  לשפר  עשוי  ל-ארגינין 
אחד בלבד נערך על חמישה בנים עם דושן ששילב ל-ארגינין ומטפורמין )תרכובת אחרת 
שעשויה לשפר את חילוף החומרים(. במחקר נראה שיפור מסוים בתפקוד אולם מחקר זה 

היה קטן מדי מכדי שאפשר יהיה להסיק ממנו מסקנות מהימנות כלשהן.
כך  על  הצביעו  אחרות  במחלות  שחולים  אנשים  של  ובקבוצות  בריאים  באנשים  מחקרים 
שהשימוש בל-ארגינין בטוח ברובו אולם הוא עלול לגרום לבחילות ולשלשולים. חשש אחר 
הוא של-ארגינין משפיע גם על מערכות אחרות, דבר העלול להוביל ללחץ דם נמוך. אצל 
חולים המשתמשים בתרופות נוגדות יתר לחץ דם הדבר עלול להוביל במיוחד לבעיות לב 

חמורות.

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 גלוטמין

רמות הגלוטמין נמוכות בשריר מנוון והכמות הכוללת הזמינה של גלוטמין נמוכה אף יותר 
במחלת דושן. גלוטמין חשוב עבור השריר ולכן הוא חיוני במחלת דושן. על אף זאת, לא נראו 

השפעות מיטיבות שלו אצל חולי דושן.
במחקרים רבים על אנשים שאינם חולים בדושן הוכח שהגלוטמין בטוח יחסית אולם הוא 
משפיע על רמות האינסולין ולכן חולי סכרת שמשתמשים באינסולין צריכים להימנע ממנו. 

כמו כן, תוספי גלוטמין עלולים להיות מזוהמים בסטרואידים אנאבוליים.

Taurine טאורין

ונוגד דלקת( ולכן הוא יכול  לטאורין יש השפעות רבות על הגוף )לדוגמה, הוא נוגד חמצון 
להוות טיפול פוטנציאלי נוסף לתסמונות מסוימות. עם זאת, הוא גם מעלה את הסיכון ביחסי 
גומלין עם תרופות אחרות. טאורין לא נבדק מעולם על חולי דושן, אלא רק במודלים של 
בעלי חיים עם דושן; ההשפעות נראו והצביעו על יעילות פוטנציאלית בשלבים המוקדמים 

של הפתולוגיה בשריר ובלב.
הסיכונים הכרוכים בטאורין הם שהוא עלול לגרום ללחץ דם נמוך לטווח הקצר אולם לטווח 
הרחוק  הוא גורם ללחץ דם גבוה. לכן, יש צורך במשנה זהירות בעת שימוש בתרופות ללחץ 
אם  סטרואידים  של  יותר  גבוהות  לרמות  להוביל  גם  עלול  הוא  בו.  לשימוש  במקביל  דם 
ויש  בול  רד  כמו  אנרגיה  במשקאות  גם  נוכח  הטאורין  במקביל.  שימוש  בהם  עושה  החולה 

להימנע ממשקה זה.

N-Acetyl cysterine נ-אצטיל-ל-ציסטאין

נ-אצטיל-ל-ציסטאין יכול לתפקד ישירות הן כנוגד חמצון )נוגד את העקה החמצונית על תאי 
לא  נ-אצטיל-ל-ציסטאין  כן,  כמו  טאורין.  של  כקודמן  והן  דושן(  במחלת  שנצפה  השרירים 
נבדק מעולם בחולי דושן ושיפור בכוח ותפקוד השרירים נראה רק במחקרים על בעלי חיים.
בין  בעכברים,  ומשלשולים.  מנפיחות  מבחילות,  החולים  סבלו  סרטן,  בחולי  ניסוי  במהלך 
היתר עכברים שהיו חולים בדושן, נצפו עליה לקויה במשקל הגוף במהלך הגדילה ומשקל 

שריר מופחת.

Green tea extracts תמציות תה ירוק

 ,)EGCG) - תמציות תה ירוק, כדוגמת תה סיני והתרכובות העיקריות שלו )אפיגלוקטצ'ין גאלט
בהם  ביותר  הנפוצים  לתוספים  נחשבים  גאלית(  וחומצה  אפיקטכינים  גאלט,  אפיקטצ'ין 
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משתמשים חולי דושן. הרכיבים הפעילים בהן מכילים תכונות נוגדות חמצון והוכחו ככאלה 
שבמחקרים  לציין  יש  דושן.  חולי  בעכברים  החמצונית  העקה  נגד  השריר  תאי  על  שמגנים 
אלה המינון שבו נעשה שימוש היה גבוה הרבה יותר מהשימוש שבו ניתן להשתמש באופן 
בטיחותי בבני אדם. מספר ניסויים קליניים נערכו בחולי דושן ובחולי אוסטיאופורוזיס אולם 

התוצאות טרם פורסמו.

לתמציות תה ירוק עלולות להיות תופעות בלתי רצויות רבות. מקור חשוב לתופעות לוואי הוא 
נוכחות של קפאין בתמציות התה הירוק )שעשוי לגרום לתופעות כגון: כאבי ראש, הקאות, 
שלשולים, בעיות לב, בעיות שינה(. חשוב לציין שעלולות להיות להן גם תופעות משתנות 
שמובילות לאובדן סידן נוסף דרך השתן )הסידן חשוב לבריאות העצם, במיוחד בחולי דושן 
שמשתמשים בקורטיקוסטרואידים(. תמציות תה ירוק עלולות גם להוביל לאנמיה ולרעילות 
כבדית. בנוסף, קיימים דוחות רבים על תגובות בין תרופתיות עם תרופות קרדיו-וסקולריות. 
עלולות  ירוק  תה  תמציות  כן,  כמו  עופרת.  של  מדי  גדולה  כמות  מכיל  הסיני  מהתה  שליש 

להיות מזוהמות במתכות כבדות אחרות ובחומרי הדברה.

Omega-3 fatty acids 3 חומצות שומן אומגה

חומצות שומן אומגה 3 )המצויות למשל בשמן דגים( הן בעלות השפעה נוגדת דלקת )דלקת 
היא סימן ההיכר של שריר מנוון(. מחקר אחד בלבד בדק את השפעותיהן במחלת דושן ומצא 

שיש שיפור מסוים בתפקוד השריר וכן עמידות מופחתת לאינסולין.
בחומצות אלה עלול  שימוש מופרז  ושלשולים.  בחילות  כוללים  לוואי  דיווחים על תופעות 
להוביל גם לרמות גבוהות של ויטמין A ו- D. שמן דגים הוא לעיתים קרובות לא טהור ועלול 

להכיל רעלנים ו/או חומרי הדברה.

Resveratrol רסברטרול

השלמת התזונה על ידי רסברטרול מקושרת למגוון של תועלות רפואיות בשרירי השלד ואכן 
במחקרים בעכברים נמצא שיש לו השפעות חיוביות. עם זאת, הדבר לא הוכח בבני אדם.

מחקרים טרום-קליניים מראים תגובות בין תרופתיות אפשריות עם תרופות אחרות. חשוב 
מכל, רסברטרול גם מעכב חלבון שנקרא mTOR שמקושר לפירוק שריר מוגבר.

Coenzyme Q10  Q10 קואנזים

כנוגד חמצון. מחקרים בחולי  ולפעול  בגוף  יכול לשפר את רמת חילוף החומרים   Q10 קואנזים 
 דושן אכן הראו שיפור ברמת האנרגיה ובתפקוד הגופני אולם לא הצביעו על שיפור בתפקוד הלב.

אולם  ראש,  כאבי  של  מסוימת  מידה  רק  רציניות,  לוואי  תופעות  נראו  לא  אלה  במחקרים 
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קואנזים Q10 עשוי להפחית את לחץ הדם. לכן, יש לנקוט זהירות משנה כאשר משתמשים 
במקביל בתרופות נגד לחץ דם גבוה.

Melatonin מלטונין

מלטונין עשוי להגן על רקמות רבות בשל תכונותיו נוגדות החמצון. מחקר קטן ויחיד נערך 
בחולי דושן שבו נראה נרמול של רמות פלזמה במספר מדדים של דלקת ועקה חמצונית. עם 

זאת, המחקר לא בדק השפעות תפקוד כלשהן.
בחולים הסובלים מלחץ דם גבוה שמטופלים בחוסמי תעלות סידן )ניפדיפין(, נראתה תגובה 
בין תרופתית בין מלטונין לניפדיפין שבה המלטונין נגד את השפעת הניפדיפין וגרם ללחץ 
דם גבוה יותר. נמצא שמוצרי מלטונין מסוימים מזוהמים במינונים משמעותיים של סרוטונין 
שלו השפעות פסיכולוגיות ושנמצא, בין היתר, בנוגדי דיכאון. כמו כן, נמצאו בהם מזהמים 
אחרים ותכשירים מסחריים רבים מכילים זיהומים. הדבר מעלה חששות חמורים לשימוש 

בהם לטווח הרחוק.

Laxatives חומרים משלשלים

עם  קודם  להתייעץ  עליך  אולם  מרשם  ללא  לרכישה  הם  אף  זמינים  משלשלים  חומרים 
הרופא המטפל ועם הרוקח אילו חומרים משלשלים מתאימים לך ביותר ולאיזה משך זמן 

עליך ליטול אותם.
גם  נוכחת  )דיסטרופיה  המעיים  של  לקוי  תפקוד  בשל  מעצירות  סובלים  רבים  דושן  חולי 
מועילים  משלשלים  שחומרים  הוכח  מעטה.  פעילות  ו/או  תזונה  האלה(,  השרירים  בסיבי 
לחולי דושן וחולים רבים משתמשים בהם, במיוחד חולים מבוגרים יותר. חומרים משלשלים 
משתמשים  אם  מסיכונים  תועלות  יותר  לבטח  בהם  ויש  להועיל  עשויים  אחרות  ותרופות 
בהם כהלכה. קיימים סוגים רבים של חומרים משלשלים. חלק מהם עלולים להיות מסוכנים 
ביותר לחולים עם קרדיומיופתיה ו/או לכאלה המשתמשים בתרופות ללב. שאל את הרופא 
המטפל או הנוירולוג שלך אילו חומרים משלשלים מתאימים לך ביותר ולאיזה משך זמן עליך 
ליטול אותם. שימוש בלתי נאות עלול להוביל לתופעות לוואי )חמורות( שעלולות להסתיים 
בביקורים בחדר המיון או אף באשפוז. רוב האירועים החריגים קשורים ללב. תופעות הלוואי 

השכיחות האחרות הן שלשולים וכאבי בטן.
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דושן.  עבור חולי  בהם  בשימוש  קיימות הוכחות מועטות התומכות  רוב תוספי המזון  עבור 
שימוש בתוספי מזון ללא מרשם עלול להיות מסוכן ולהוריד את יעילות התרופות במרשם 
כל  לפני  והרוקח  המטפל  הרופא  עם  קודם  לדון  תמיד  עליך  בקביעות.  משתמש  אתה  בהן 
רצוי  תמיד  כלשהו,  בתוסף  להשתמש  יוחלט  מכן  לאחר  אם  מרשם.  ללא  בתוסף  שימוש 

להשיג אותו מספקים מוכרים. 
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