التغذية واإليدز
التغذية ھي متطلب أساسي ألي شيء ولكل شيء له عالقة بالصحة الجيدة  ،الفرد الصحي ھو الذي يتناول غذاءاً
صحيأ ومتوازنأ .في الحاالت المرضية توصف تغذية عالجية للمريض لتساعد في التخفيف من حدة المرض وليس
المعاناة في زيادته  ،كما يحدث مع األفراد المصابين باإليدز.
يعاني األفراد المصابين باإليدز من عدة مشاكل في التغذية بسبب وجود اضطراب في وظائف جسمھم الطبيعية.
اكثر األجھزة تأثراً ھو جھاز المناعة وھو جھاز من أجھزة الجسم و الذي يقاوم الجراثيم  ،الفيروسات ،البكتيريا
والكائنات األخرى المسببة لألمراض والتي نتعرض لھا يوميا  ،ولھذا تاتي األولوية للمحافظة على المستوى
الطبيعي لجھاز المناعة و لتقويته عن طريق تناول األغذية الصحية.
تلعب التغذية دورا مھما في مساعدة جھاز المناعة للعمل بشكل جيد .تناول نوع الطعام الصحي السليم يساعد
تحويل جھاز المناعة من الحالة المرضية الى الحالة السليمة .كما أن تناول الطعام الصحي يساعد الجسم حتى يبقى
فعالية معالجة
فعالية المناعة  ،تضاعف َ
قويا خالل تناول العالج .التغذية الفضلى تستطيع ان تساعد في تعزيز َ
المضادات الفيروسية ،تقلل من خطورة األمراض المزمنة مثل داء السكري وأمراض القلب الوعائية  ،وتساھم بشكل
عام الى نوعية حياة أفضل .
التغذية تستطيع ان تساعد األشخاص فسيولوجيا و عاطفيا .حيث انه من جھة فإن التغذية الصحية تساعد على تقوية
جھاز المناعة ومن جھة اخرى فأن تناول غذاء متوازن مع أفراد العائلة يقوي الروابط العاطفية.
ھنالك تحول في استراتيجية معالجة مرض اإليدز حيث أن المفھوم الذي قامت عليه في األساس ھذه النظريات قد
تغير  .في السا بق كان الكثير من مرضى اإليدز معرضون لإلصابة بضمور األنسجة ومختلف االلتھابات )العدوى(
والتي تصيب األشخاص ذوي المناعة الضعيفة ،أما اليوم في الدول المتطورة وكنتيجة لتوفر المضادات الفيروسية
الفعالية ) ( HAARTفلقد تحول االھتمام للتغيرات في شكل الجسم،ارتفاع في دھون الدم،وباقي المضاعفات
العالية َ
المصاحبة لألدوية المضادة للفيروسات .أثبتت األبحاث أن التغذية المكثفة تدعم جھاز المناعة وازالة السموم من
الجسم تحسن الھضم وبالتالي تعطي نتائج إيجابية صحية  .الطب الصيني التقليدي والطب الھندي Ayurvedic
يركزان على تأثير تنوع الطعام وتدريب العقل -الجسم كأساس للشفاء .و طول العمر .لقد تم دمج الطب الصيني
والطب الھندي مع الطب الحديث و قد تم تحقيق نتائج إيجابية  .لذلك فان العالج بالتغذية الفعالة ھو الذي يھتم بجميع
ما تم ذكره من مضاعفات باإلضافة الى تعزيز جھاز المناعة.

قائمة باألعمال التي يجب ان تقوم بھا أو ال تقوم بھا عند حدوث المضاعفات التالية :
عند التعب :
.يجب استھالك كميات كافية من السعرات الحرارية والبروتين بواسطة أغذية مكملة) فيتامين -سعر حراري-
بروتين( والتي تؤخذ عن طريق الفم .
 .تناول إضافات فيتامين ب المعقدة واألنزيمات المساعدة  ، Q10و األحماض األمينية)cysteine ،selenium
(glumatine
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 .التقليل من كميات المواد المنبه مثل الكافيين والتي يمكن ان تسبب األرق .
 .دمج "– "Pranayamوھوعبارة عن تمرين عميق التنفس لزيادة كميات األكسجين الداخلة الى الجسم.

.

التأمل  ،تمارين لطيفة  ،يوغا  ،وتاي شي.

عند الغثيان:
 .األدوية يجب أن تؤخذ دائما مع سوائل خالية من الكافين مثل عصير فواكه طازج ،شاي أعشاب  ،أو ماء .
 .ركز على الطعام الذي يھضم بسھولة  ،مثل اللبن )الذي يحتوي على الياف( .
 .يجب تجنب الطعام البارد  ،الجاف  ،والدھني.
 .يجب إستھالك الجنجر بكافة أشكاله بما إنه يقلل الشعور بالغثيان .تناول منه على شكل شاي جنجر طازج،
بلورات ،أو حلويات جنجر اللينة أو القاسية.
 .يجب شرب القليل من شاي النعنع )االَ إذا كان لديك حرقة ( وشاي البابونج  ،إشرب  4-3فناجين  /يوميا .
 .االستلقاء بشكل مستقيم بعد تناول الطعام يسبب على الغثيان  ،و لذلك يجب أن تجلس.
 .إقرأ تعليمات التغذية المصاحبة لألدوية بدقة  ،فيدكس)دواء مضاد للفيروسات( يجب أن يؤخذ مع الطعام  ،حتى
لو كان الملصق مكتوب عليه " مع أو بدون الطعام" .عملية ھضم الدواء تعمل بشكل أفضل مع الطعام حتى تحفز
أنزيمات الھضم  .سريكسفان ) انديناير( )دواء مضاد للفيروسات( يمكن ان يؤخذ مع وجبات خفيفة بدون دھن ،
بدون بروتين.
 .تدرب على تمرينات التنفس العميق و التأمل .

عند تكاثر الدھون و إرتفاع نسبة الدھن في الدم :
 .كقاعدة عامة تناول الدھون المشبعة والمھدرجة يجب ان ينخفض الى أقل مستوى .
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الدھون Omega 6-S ، Omega 3-S :و أحادي الدھون الغير مشبع يجب أن يدمج في التغذية  ،مع PUFA

 .التتناول المواد الغذائية الكربوھيدراتية والسكرية النقية والمشروبات جميعھا ال-ال بشكل صارم.
 .إن تناول  25غم من االلياف القابلة للذوبان في اليوم في له مردود صحي ألنھا تساعد في امتصاص الكوليسترول
ومنھا البقوليات ،معظم الفواكه والخضراوات  ،المكسرات والبذور  ،والحبوب الكاملة خصوصا نخالة الشوفان،
الشعير،األرز البني وقشرالكانيكينا.
 .منتوجات الصويا يجب أن تكون من ضمن التغذية .
 .زيادة التمرينات الرياضية تساعد في تقوية القلب في ضخ الدم كالمشي النشيط ،نط الحبل ،ركوب الدراجة،
التجديف.

ولھذا من المھم جدا على الفرد أن يأخذ الرعاية لكامل الجسم والتركيز على األمراض المصاحبة لمرض اإليدز.
التغذية السليمة تعمل على شكل مكمالت للعالجات الطبية وتساعد في تحسين مقاومة للجسم .ھناك أغذية معينة
تحتاج أن تراقب وھي مفتاح العيش الصحي  .اإلستراتيجية المحكمة يجب أن تبين األطعمة اإليجابية والسلبية والتي
يجب أن تضاف أو تحذف من الوجبة السليمة.

أطعمة يجب أن تستثنى أو تقلل :
 -1الكربوھيدرات المكررة  /سكروز /سكر /جلوكوز أثبتت نتائج األبحاث التأثير السلبي لزيادة نسبة السكر
في الدم ،ويمكن تفسير ذلك بأن خاليا الدم البيضاء عند تعرضھا لنسبة عالية من السكر في مجرى الدم تضعف
قدرتھا على مھاجمة الجراثيم ،كما تضغف مقاومة الجسم لكل االلتھابات .والجھاز الھضمي يصبح فوق اإلشباع
محاوال بأن يمنع جميع السكر من الدخول الى مجرى الدم كله بنفس الوقت  ،والبنكرياس أيضا يعمل بشكل مجد
إلنتاج كميات كافية من األنسولين حتى يھضم السكر .إن الطعام المكررمثل الخبز األبيض  ،الكيك  ،الحلويات ،
المعجنات....الخ .ال يحتوي على التغذية المفيدة واأللياف الموجودة في الطحين ،مما يسبب أيضا إستنزاف لإلمالح
المعدنية في الجسم.

-2المنبھات /قھوة /ثيوبرومين-:
المنبھات مثل الكافيين  ،ثيوبرومين )مادة توجد في كثير من النباتات مثل الشاي والكاكاو(...،الخ تزيد من إدرار
البول والذي يساھم في فقدان الجسم لبعض المواد الغدائية المھمة ،مثل الكاليسيوم  ،المغنيسيوم والبوتاسيم.
الكافيين يرھق غدد األدرينالين ،ويؤثر عكسيا على الجھاز العصبي ،مما يؤدي للقلق ،زيادة في النشاط ،و األرق .
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وبالتالي من األفضل تجنب الكافيين والتركيزعلى المشروبات األخرى كالقھوة الخالية من الكافايين  ،شاي أخضر
،عصائر ،عصير ليمون طازج ،شراب رائب....الخ.

-3إيثل الكحول  /كحول :
يجب تجنبھا ،ألنھا عبارة عن نوع من السموم للجسم .تأثيرات الكحول السامة المختلفة ھي ھبوط في الجھاز
العصبي  ،إضعاف قابلية نخاع العظم إلنتاج خاليا الدم،تسمم الكبد ،إستنزاف في فيتامين – ب والجفاف.

-4زنخ الدھون والزيوت -:
المشكلة مع ھذه الدھون والزيوت أنھا تسبب تغيرات كيميائية في الدھن وتعطي زيادة في المتطرفات الحرة )تتفاعل
الجزئيات بشكل عالي بحيث تستطيع أن تبدأ سلسلة تفاعالت كيميائية ( مما يسبب تفكك جدار الخلية ،واالنزيمات
والحامض األميني ).(DNA

أنواع الطعام التي يجب أن تكون متضمنة بكثرة والتركيز عليھا:
 -1البروتين  :النوعية الجيدة من البروتينات مھمة جدا لجھاز المناعة  ،كما انھا حاسمة في الحفاظ على
إنتاج الخاليا السريع حتى تدعم جھاز المناعة  ،وتمنع فقدان كتلة العضالت  ،وتعزز الطاقة .يجب تناول
األطعمة مثل اللحوم والدواجن واألسما ك ،خاصة التي تحتوي على زيادة في األحماض الدھنية Omega
 3مثل السالمون ،السردين ،االسقمري ،التراوت والتونا  .بالنسبة لألشحاص النباتيين فھنالك طعام الصويا،
بذر الكتان ،بقوليات والخضراوات  ،ومنتوجات الحليب  .منتوجات األلبان يمكن أن التكون أفضل مصدر
للبروتين بما أنھم ينتجون مشاكل في الھضم لكثير من الناس ،مثل الغازات الكثيرة ،اإلسھال  ،ومواد
مخاطية في البراز وإحتقان .اإللتھابات الفطرية ومرض ً
القالع وھو مرض يصيب االطفال واألوالد في
الفم والحلق أيضا تتنامى من األلبان .
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-2الكربوھيدرات معقدة /حبيبات كاملة-:
الحبيبات تشكل العمود الفقري ألي مطبخ وھو الطعام الرئيسي في تغذيتنا .الحبيبات مثل األرز البني  ،الشعير
الملت  ،الكينا  ،حنطة سوداء )كاشا( ،شوفان  ،شعير  ،يتكون من فيتامينات  ،أمالح معدنية والياف وھي جزء
أساسي في المحافظة على جھاز المناعة بشكل صحي .ھده األغذية المحتوية على األلياف تساعد في تنظيف
القولون من المواد السامة وبالتالي تمنع اإللتھابات المعوية .من األفضل استھالك الحبيبات أفضل من الطحين .

-3الخضراوات-:
يجب ان تتكون وجباتك من الوان متنوعة من األطعمة .أفضل طريقة لذلك ھي بإستھالك أكبر كمية من
الخضراوات يستطيع الفرد أن يتناولھا  .ھذه طريقة ممتازة لتعزيز المناعة  .ألنھا تحتوي على جميع اأنواع
الفيتامينات  ،األمالح المعدنية والنبات الكيميائي والتي تعرف بأنھا تحمي الجسم ضد العديد من األمراض بما فيھا
السرطان  .خصوصا نذكر ھنا الخضراوات ذات األوراق الغامقة و التي تسمى أيضا الخضراء  ،مثل السبانخ ،
الزھرة  ،كرنب....الخ .و ايضا بالنسبة لصبغة الجزر  ،مثل بيتا كاروتين ،التي تضمن خضراوات صفراء
وبرتقالية والحاوية مواد ضد األكسدة.

-4الفواكه الطازجة :
يأتي في نفس المجموعة كمعززات المناعة  ،الفواكه  .يجب أن تؤكل كوجبات خفيفة  ،منفصلة عن البروتين لھضم
أفضل  .ويعتبر التوت الغني بمادة األنثوسيانين بقابليته للحد من االصابة بالسرطان إلحتوائه على مضادات
األكسدة .الفواكه اإلستوائية مثل الموز  ،الما نجو.....الخ  .يجب تجنبھا بما أنھا تحتوي على نسبة عالية من السكر.

-5الماء :
واحد من أكثر المھمين  ،ولكن أيضا أكثر المنسين ھو الماء ويسمى بحق أكسير الحياة  .الماء ضروري لتنظيم
عمل جميع أجھزة الجسم  .إنه يسھل عمل الكليتين والكبد في تحضير وأزالة السموم من الدم  .يساعد بإبقاء األغشية
المخاطية لزجة كفاية حتى تھاجم الفيروسات التي تواجھھا  .وأيضا إنه أداة غير معروفة لدى الكثيرين بأنھا تقلل
الرغبة الملحة لتناول السكريات .الرغبة الملحة لتناول السكرتعرف كإشارة على الجفاف  .مالحظة مھمة ھي أن
الماء والمشروبات األخرى  ،يجب أن ال تكون باردة كالثلج ألن الجسم سوف يضطر أن يستھلك الكثير من الطاقة
لتسخينه لغاية حتى  98,6درجات )درجة حرارة الجسم الطبيعية(.

5

 -6متنوعات :
باألضافة الى ما تم ذكره أعاله من طعام  ،بعض األشياء األخرى مفيدة في ھذه الحالة ألسباب عالجية
األبصال ،الثوم )اذا اليوجد مشاكل في الكبد( ،الجنجر ،والكركم يمكن إعتبارھم مساعدين  .الفطريات )مشروم( مثل
ثياتك ،المحارو المتنوعات األسيوية األخرى ،لوحظ أن لھا القابلية لتعزيزالمناعة .الخضراوات البحرية غنية في
األمالح المعدنية المعززة المناعة كالزنك و الكاليسيوم  .كميات قليلة من اللوز الطازج ،الجوز وحبوب اليقطين
أيضا مصادر جيدة للزنك والدھون الصحية.

-7مكمالت الطعام:
بجانب الطعام الصحي والمتوازن يجب تناول الفيتامينات  ،األمالح معدنية  ،المواد المضادة لألكسدة ،واألعشاب
يجب أن تؤخذ أيضا عند الحاجة.
لذلك  ،على الفرد أن يعتني جيدا في تغذيته جسمه ليحصل على أقصى فائدة من الحياة .الحياة ھي ھدية غالية وعلى
الفرد أن يكافح حتى يحميھا أطول مدة ممكنة .

Avantina S. Bhandari
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