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تغذية

ناتالي عقيقي غ ّرة
دائرة الشؤون الصحية

بهذا املرض :اذا كانت هناك مأكوالت تزعجك ،من
االفضل ان ال تتناولها اطالقا.
هناك بعض املأكوالت التي يقرتحها االطباء وخرباء
التغذية ليك يتجنبها املصاب متاما .قد يجد بعض
االشخاص املصابني باالرتجاع املعدي املريئي ان
عليهم تجنب هذه االطعمة لتحسني اعراض
ارتجاع املريء .لكن اذا توقفت عن تناولها ومل
تتحسن اعراضك ،فال داعي لتجنبها.

 ال ترشب الكحول. توقف عن التدخني. عليك ان تحد من التوتر يف حياتك او تتجنبهقدر االمكان .حاول املشاركة يف متارين اليوغا او
برامج التأمل.
 تجنب املالبس الضيقة حول البطن ،مبا يف ذلكحامالت الصدر.
 -اذا كنت تعاين من زيادة يف الوزن ،قم بانقاص

املأكوالت التي ينبغي تجنبها

 االطعمة الحارة وتلك التي تحتوي عىلالشوكوالته.
 البصل والثوم والفلفل االسود. املرشوبات الغازية والقهوة والشاي. منتجات الحمضيات وعصائرها (الربتقال،الغريب فروت ،عصري التوت الربي).
 االطعمة الدهنية (الوجبات الرسيعة ،صلصةالسلطة ،رقائق البطاطا ،الكعك ،املعجنات
والبوظة).

مرض غير خطير ...لكن أعراضه مؤملة
إرتجاع املريء يعالج بالوقاية وتعديل نظامنا الغذائي
االرتجاع املعدي املريئي مرض مزمن يحدث عندما تتدفق محتويات املعدة اىل الفم (االرتجاع) ،ومن ثم اىل انبوب الطعام
(املريء) .تحدث هذه املشكلة عادة بسبب فشل الصامم العضيل (يسمى العضلة العارصة للمريء) بني املعدة واملريء ،يف
االغالق بشكل صحيح .يؤدي الحمض العكيس للمعدة اىل تهيج بطانة املريء السفيل ويسبب اعراض الحموضة املعوية
االطعمة املحفزة

من املعروف ان بعض االطعمة تؤدي اىل ظهور
اعراض ارتجاع املريء .لكن ،ميكن عرب االحتفاظ
مبفكرة طعام تحديد االطعمة املحفزة وتغيري
النظام الغذايئ لتقليل االنزعاج.
يف ما ييل قامئة ببعض االطعمة املعروفة بأنها
تؤدي اىل ظهور اعراض االرتجاع املعدي املريئي
والتي تؤثر سلبا عىل الجهاز الهضمي:
• القهوة (مع او من دون كافيني) :ترخي العضلة
السفلية العارصة للمريء.
• الفاكهة والعصائر الحمضية ،مثل الربتقال
والغريب فروت واالناناس ،تحتوي عىل نسبة
عالية من االحامض.

• تجنب الطامطم واملنتجات القامئة عىل
الطامطم املصنعة ،مثل عصري الطامطم وصلصات
املعكرونة والبيتزا ،فهي حمضية للغاية.
• املرشوبات الغازية تسبب الغازات وانتفاخ
املعدة الذي يزداد مع الوقت ويضغط عىل
العضلة السفلية العارصة للمريء.
• تحتوي الشوكوالته عىل مادة كيميائية تسمى
 Methylxanthineتأيت من شجرة الكاكاو .هذه
املادة تؤذي مثل مادة الكافيني وتسبب ارتجاع
املريء.
• النعناع والثوم والبصل تتسبب ايضا بارتجاع
الحمض اىل املعدة.
• تريح االطعمة الدهنية او الحارة او املقلية

املريء السفيل ،لكنها تؤخر العضلة العارصة الفراغ
املعدة وتتسبب تاليا بارتجاع املريء.

هل ميكن السيطرة عىل هذه املشكلة؟

هناك بعض التغيريات يف النظام الغذايئ ومنط
الحياة التي قد تخفف من اعراض ارتجاع املريء.
عىل الرغم من ذلك ،ال توجد تأكيدات علمية
قوية لدعم اي بيانات محددة للعالج الغذايئ.
يختلف النجاح يف التغيريات الغذائية من شخص
اىل آخر .فام يصلح ملصاب قد ال يصلح آلخر .لذا،
يجب ان يتكيف النظام الغذايئ ومنط الحياة بناء
عىل افضل ما يساعد يف عالج االعراض.
التوصية الوحيدة التي تنطبق عىل جميع املصابني

التغيريات الغذائية التي قد تساعد:

* تناول وجبات اصغر يف اكرث االحيان بدال من 3
وجبات كبرية.
* حاول ان تأكل ببطء ،ويجب ان ال تنهي وجبتك
قبل مرور  30دقيقة.
* اجلس جيدا واستمتع بطعامك.
* تجنب الوجبات الكبرية الغنية بالدهون.
* تجنب الوجبات يف وقت متأخر من الليل
وخصوصا قبل النوم مبارشة.
* تجنب االستلقاء بعد االكل .حاول الجلوس ملدة
ساعة عىل االقل بعد االنتهاء من وجبتك.
* حاول االحتفاظ بدفرت يوميات لوجباتك ،ملدة
اسبوع عىل االقل ،لرتاقب ما يحصل.
ماذا عن تغيريات منط الحياة؟
قد يساعد تغيري بعض العادات يف عالج ارتجاع
املريء.
 تذكر ان تتجنب الكافيني والكحول والتبغواالجهاد.
 حاول الحد من الكافيني او ايقافه متاما ملعرفةما اذا كانت االعراض لديك يف تحسن .الكافيني
موجود بشكل رئييس يف املرشوبات الغازية
والقهوة والشاي.

وزنك .حتى فقدان الوزن البسيط ميكن ان يساعد.
 جرب امليش الخفيف ملدة  30-15دقيقة بعدكل وجبة.
 حاول مضغ علكة خالية من النعناع ملدة 30دقيقة بعد الوجبة.
 َنم عىل جانبك االيرس. ارفع رسيرك من جهة رأسك ،من  6اىل  8سم،ملنع ارتداد السوائل ليال.

املأكوالت املسموحة
اللحوم املثلجة او الطازجة
اللحوم القليلة الدسم :العجل ،البقر...
فئة اللحوم  ،االسامك  ،البيض
الدجاج من دون جلدة (مشوي او مسلوق)
السمك االبيض املشوي ،مثار البحر ،رسدين ،طون
البيض املسلوق او برشت او باملاء مرتني يف االسبوع
كرميا من دون دسم
الحليب الخايل من الدسم
اللنب الخايل من الدسم
اللبنة املحرضة من حليب خال من الدسم
فئة الحليب و مشتقاته
االجبان البيضاء :بلدي ،عكاوي ،دوبل كريم ،املجدولة
االجبان التي تحتوي عىل اقل من  %7دسم
حلوم دايت
عكاوي اليت…picon light ،
الخبز  high proteinوالخبز  ،alguesالبطاطا ،التوست االسمر ،الرز
فئة النشويات
املعكرونة ،الذرة ،القمح ،الربغل ،الحبوب (حمص ،فاصوليا )...الشوفان
الخرضوات الطازجة واملثلجة واملعلبة عىل انواعها
فئة الخضار
الخرضوات املحرضة من دون مواد دسمة
الفاكهة الطازجة واملعلبة عىل انواعها
فئة الفاكهة
فئة السكر و املحليات

فئة املواد الدسمة
فئة املرشوبات

فئة البهارات،التوابل

الجيلو اليت ،البسكويت الاليت ،العسل...
املرىب (من الفاكهة املسموحة)
املهلبية اليت 20 ،غ شوكوالته سوداء cacao %70
زيت الصويا ،دوار الشمس ،ذرة ،زيت الزيتون ،زيت الكانوال
الزيتون
عصري الفاكهة املسموحة
املياه الطبيعية واملعدنية ،اليانسون
الزهورات عىل انواعها
الشوربة املصنوعة يف املنزل
الصلصة البيضاء (اليت)
الحشائش ،الشوربة القليلة الدسم املحرضة يف املنزل
مرق اللحم من دون دسم
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