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بسم الله الرحمن الرحيم
الخلــق  أشــرف  علــى  والســام  والصــاة 
والمرســلين ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 
ينفعنــا  مــا  علمنــا  اللهــم  بعــد  أمــا  أجمعيــن.. 
وانفعنــا بمــا علمتنــا إنــك أنــت العليــم الحكيــم.
تأتــي فكــرة هــذا الكتــاب اســتجابة لرغبــة العديــد 
مصــادر  علــى  الحصــول  فــي  األشــخاص  مــن 
ترشــدهم وتوعيهــم عــن مــرض الفشــل الكلــوي 
وســبل  الكلــى،  غســيل  الــى  إنتهــي  الــذي 
و  ومشــاكله.  الكلــى  غســيل  مــع  التعايــش 
ذلــك ألن معرفــة المريــض أو أقاربــه او مقدميــن 
العــاج.  نصــف  هــو  بالمــرض  الصحيــة  الرعايــة 
ــج المريــض  حيــث يســاعد الفريــق الطبــي المعال
بالشــكل  المــرض  مــع  التعامــل  كيفيــة  علــى 
الســليم، وتأتــي فكــرة هــذا الكتــاب ايضــًا نظــرًا 
لشــح المصــادر باللغــة العربيــة. وقــد حرصنــا فــي 
ســهل  أســلوب  اســتخدام  علــى  الكتــاب  هــذا 
يمكــن للجميــع اســتيعابه حتــى تعــم الفائــدة. 
والحميــة  العــاج  الكتــاب  هــذا  وســيتناول 
ولــن  فقــط  الكلــى  غســيل  لمرضــى  الغذائيــة 
يتطــرق الــي الحميــة الغذائيــة لمراحــل الفشــل 
الكلــوي األخــرى. ونســأل اللــه تعالــى أن ينفــع 
المهتميــن  جميــع  المتواضــع  العمــل  بهــذا 
بالغســيل الكلــوي، وأن يجعلــه خالصــًا لوجهــه 

الكريــم.
و قــد تحدثنــا فــي الكتــاب فــي بدايتــه شــرحا 
مفصــا عــن أمــراض الكلــى و الفشــل الكلــوي 
و كان بالرجــوع إلــى المصــادر العلميــة المعتمــدة 
ــا باســتضفاضة عــن التغذيــة و  عالميــا ثــم تطرقن
الغســيل الكلــوي و الدعــم الغذائــي الــذي يجــب 
ان يعطــى للمريــض و كيفيــة إعطــاءه للمريــض 

املقدمة
بالوقــت المناســب و حســب احتياجاتــه. و تضمــن 
الكتــاب فصــا خاصــا عــن مــرض غســيل الكلــى 
و  الســكري  مثــل  األخــرى  المزمنــة  االمــراض  و 
ارتفــاع ضغــط الــدم و أمــراض القلــب و غيرهــا, و 
كان لاطفــال نصيــب مــن هــذا الكتــاب فأفردنــا 
لغســيل الكلــى عنــد االطفــال بابــا خاصــا.  و بعــد 
ــب التطبيقــي  ــاك الجان العــرض النظــري كان هن
فاحتــوي الكتــاب علــى بابــا خاصــا يحتــوي علــى 
نصائــح و إستشــارات تغذويــة و بــاب مشــاكل و 
ــات إضافــة  ــاب خــاص لتخطيــط الوجب ــول و ب حل
إلــى إحتــواء الكتــاب علــى بــاب خــاص باألطبــاق 
الصديقــة  العربيــة  و  الفلســطينية  الغذائيــة 
لمرضــى الغســيل الكلــوي و طــرق تحضيرهــا. 

و ال يســعنا إال أن نتقــدم بالشــكر الجزيــل ألــى كل 
مــن ســاعدنا فــي إخــراج هــذا الكتــاب بالصــورة 
الحاليــة و إلــى  المحكميــن  الذين قاموا بتحكيم 
هــذا الكتــاب  و إعطــاء النصائــح و اإلقتراحــات 
نخــص  و  الكتــاب  محتــوي  لتحســين  البنــاءة 
بالذكــر الزمــاء : د.شــذى إســماعيل مــن اليمــن , 
د. محمــد اللولــو مــن غــزة و د. مــروان جلمبــو مــن 

غــزة 
المتواضــع  الجهــد  هــذا  نقــدم  الختــام  فــي  و 
ــة الصحيــة لمرضــى  لــكل المهتميــن فــي العناي
و طــاب  أخصائييــن  بالــذات  و  الكلــى  غســيل 
التغذيــة و لــكل العامليــن فــي المجــال الصحــي 
و لمرضــى غســيل الكلــى المهتميــن بالمعرفــه 

الواســعة لمرضهــم. الصحيحــة و 
المؤلفون

كما ونتقدم بجزيل الشكر لكل من :
المهندس بهاء حمدي أبو رعيه 

معلمة اللغة العربية فاطمة عيسى أبو صبحة 
فاطمة وليد طنينة
مروة محمود رشيد 
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دليل | مرىض غسيل الكلى التغذوي8



9 دليل | مرىض غسيل الكلى التغذوي

مقدمة

يرتبط مرض ا�كلى المزمن بمشاكل صحية كبيرة وتكا�يف رعاية صحية عا�ية 1. ففي ا�لكثير من الأحيان يصاحب 

ية 2. يعد مرض ا�فشل ا�كلوي  مرض ا�كلى المزمن أمراض أخرى كا�سكري وأمراض ا�قلب والأوعية الدمو

من الأمراض ا�تي تتفاقم وتزداد حدة مع ا�وقت وذلك بسبب طبيعة المرض من جهة ووجود الأمراض 

المزمنة المصاحبة له من جهة أخرى، إضافة إلى تأخر إحالة المرضى إلى أخصائيي أمراض ا�كلى. لا تعتبر المرحلة 

ا�نهائية من المرض ا�كلوي مجرد حالة مرضية جسدية بل تتعدى ذلك �تتضمن حالة من الاضطراب ا�نفسي 

يض  يض الاجتماعية والاقتصادية بل وتتسبب بأذى شديد للشخص المر والاجتماعي الذي قد يدمر حياة المر

ية و  وأسرته بأكملها. ومن هنا، ينصح بدعوة المرضى المعرضين للفشل ا�كلوي إلى ا�لكشف المبكر و المتابعة الدور

يق الا�تزام بالخطة ا�علاجية وا�سيطرة على الأمراض ا�تي قد  إجراء ا�فحوصات اللازمة، وا�وقاية ا�فعالة عن طر

يات ا�سكر في الدم والحفاظ على قراءات طبيعية �ضغط  تتسبب بمرض ا�فشل ا�كلوي مثل الحفاظ على مستو

بطاء تطور مرض ا�كلى المزمن من مراحله المبكرة إلى مراحل متقدمة وذلك بالا�تزام بالخطة  الدم، من أجل إ

ا�علاجية في حال اكتشاف المرض )3، 4، 5(.

أسباب الفشل الكلوي

يمكن أن يكون مرض ا�فشل ا�كلوي بمراحله الأخيرة ناتجاَ عن مجموعة واسعة من الأمراض؛ ففي عام 2008 

 )krauses’ food and the nutrition care process( في كتابهما Escott و Mahan  ذكر ا�باحثان

أن 90٪ من المرضى الذين يصلون إلى الداء ا�كلوي بمراحله الأخيرة لديهم أمراض مزمنة مثل : داء ا�سكري، 

 .)glomerulonephritis( )ا�لكبيبي ا�كلوي  المزمن )الا�تهاب  ا�كلوي  الا�تهاب  أو  الدم،  ارتفاع ضغط 

ية بسبب عدم قدرة ا�كلى على إخراج مخلفات  وينتج عن هذا ا�فشل ا�كلوي عدد كبير من المشاكل الحيو

الأيض، وفشلها في الحفاظ على توازن ا�سوائل والمعادن، وأيضاً عدم قدرة ا�كلى على إنتاج الهرمونات. وعندما 

يؤدي إلى حالة تسمى ا�يوريميا - ارتفاع نسبة  يتقدم ا�فشل ا�كلوي، يتزايد مستوى ا�فضلات الأيضية في الدم و

يا )مخلفات عملية الأيض للبروتينات( في الدم 6. وفي المراحل المتقدمة من ا�فشل ا�كلوي وللتخلص من  ا�يور

يل، أو إجراء عمليات زراعة ا�كلية 7. المخلفات الايضية يخضع المرضى للغسيل ا�كلوي لمدى طو

مراحل أمراض الكلى

ية المرحلة المصاب بها المريض وفقا �نسبة  يمر ا�فشل ا�كلوي بخمس مراحل ويحدد أخصائيُ الأمراض ا�كلو

يعتمد ا�علاج على مرحلة  تلف ا�كلية ومعدل ا�ترشيح ا�لكبيبي )GFR(؛ وهو مقياس لمستوى وظائف ا�كلى. و

يوضح الجدول رقم 1 هذه المراحل. ا�فشل ا�كلوي، وتختلف الخطة ا�علاجية حسب مرحلة مرض ا�كلى 8، و
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6 لكلــى  1 : مراحــل مــرض ا جــدول 

مراحل مرض الكلى

الوصفمعدل الرتشيح ) GFR(املرحلة

تلف الكلى مع GFR طبيعي90 – 130 مل / دقيقةاألوىل

اخنفاض طفيف يف وظائف الكلى60 – 89 مل / دقيقةالثاني�ة

اخنفاض معتدل يف وظائف الكلى30 – 59 مل / دقيقةالثالثة

اخنفاض ملحوظ يف وظائف الكلى15 – 29 مل / دقيقةالرابعة

الفشل الكلوي مع العالج، الذي يعرف بأنه مرض كلوي نهاية املرحلةاقل من 15 مل / دقيقةاخلامسة

يتم غا�با تشخيص الحالة  المرحلة الأولى والثانية: خلال المرحلتين الأولى وا�ثانية لا تظهر الاعراض على المرضى و

يا في الدم(. ُتجرى ا�فحوصات الروتينية للمرضى ذوي  ياتين وا�يور من خلال فحص روتيني �وظائف ا�كلية )ا�لكر

ا�تاريخ ا�عائلي لأمراض ا�كلى ا�وراثية مثل ا�تكيس المتعدد )polycystic kidney disease(، أو بسبب 
وجود د�يل على تلف ا�كلى في الاختبارات الإشعاعية 9. 

يض ا�يوريميا، فقر الدم، ارتفاع ضغط الدم،  المرحلة الثالثة: مع تقدم المرض إلى المرحلة ا�ثا�ثة، يصاب المر

اضطرابات عظمية، واضطرابات في التمثيل ا�غذائي. وتؤدي هذه الاضطرابات للشعور با�تعب، تراكم ا�سوائل، 

انخفاض إنتاج ا�بول، اضطرابات ا�نوم، وآلام ا�كلى 9.

يصاب  الدم )يوريميا(، و في  يا  ا�يور نسبة  ترتفع عندهم  الرابعة  المرحلة  إلى  المرض  تقدم  الرابعة: مع  المرحلة 

المرضى بفقر الدم ا�شديد، ارتفاع ضغط الدم المزمن، واضطرابات ا�عظام. مع تفاقم الاضطرابات ا�تي يشهدها 

ا�يوريمي  ا�طعام وا�تنفس  ا�ثا�ثة، وظهور مضاعفات إضافية كا�غثيان وتغيرات في تذوق  المرحلة  يض في  المر

)رائحة ا�نفس كرائحة ا�بول( وانخفاض ا�شهية ومشاكل الاعتلال ا�عصبي وقضايا ا�تركيز الذهني 9.

والإجهاد   ،)osteodystrophy( ب  تعرف  ا�عظام  في  مشاكل  من  المرضى  يعاني  متقدمة  مرحلة  وفي 

ية، وضعف وظائف المناعة. قد يشكو المرضى في  ا�تأكسدي الذي يؤدي إلى أمراض ا�قلب والأوعية الدمو

يادة  المرحلة الرابعة من ا�ضعف، وا�شعور با�ضيق، واضطرابات في ا�نوم، والإرهاق، وفقدان ا�شهية بسبب ز

كمية المخلفات الأيضية ا�سامة في الدم وا�تي يمكن أن تؤدي بدورها إلى اضطرابات هضمية وكذلك تؤدي إلى 

سوء استهلاك ا�طعام، مما يؤدي بدوره إلى فقدان ا�وزن والأعراض الموصوفة أعلاه 9.

يض في حال تشخيص إصابته في ا�فشل ا�كلوي في أي مرحلة من المراحل إلى أخصائي أمراض  يتم إحالة المر
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يض للبدائل الممكنة للعلاج  ا�كلى للحصول على مواعيد �تتبع تطور المرض. وفي المرحلة الرابعة، يبدأ تحضير المر

يض وإفهامه ما يترتب على هذه ا�علاجات9. مثل ا�غسيل ا�كلوي أو زراعة ا�كلية وكلا ا�بديلين يستلزم ا�شرح للمر

المرحلة الخامسة: وهي مرحلة ا�فشل ا�كلوي ا�كامل. بالإضافة الى الاضطرابات الايضية وا�غدد ا�صماء وا�تي 

تتفاقم في المرحلة الرابعة يعاني المرضى من ا�تبول ا�قليل او عدم ا�تبول نهائيا، ويمكن أن يعاني من الحكة وا�تشنج 

يادة تصبغ الجلد. و يعاني المرضى من ا�ضعف، وا�شعور با�ضيق، وضعف  ا�عضلي، وا�تغيرات في �ون ا�بشرة وز

يادة كمية المخلفات الأيضية ا�سامة في الدم، مما قد يؤدي إلى  عادات ا�نوم، والإرهاق، وفقدان ا�شهية بسبب ز

حدوث مشاكل في الجهاز الهضمي، وفقدان ا�وزن، بالإضافة إلى تفاقم الأعراض ا�تي ظهرت في المراحل 

ا�سابقة ما لم يخضع المرضى للغسيل ا�كلوي أو �عملية زراعة ا�كلى 9. 

الغسيل الكلوي

هو إجراء طبي للتخلص من ا�فضلات والمواد ا�سامة وا�سوائل الزائدة عندما تتوقف ا�كلية عن ا�عمل بشكل 

صحيح نتيجة لإصابتها بمرض ا�كلى المزمن. والذي يساعد في ا�تحكم في ضغط الدم وتحقيق ا�توازن بين المعادن 

المهمة، مثل ا�بوتاسيوم وا�صوديوم وا�كا�سيوم في الدم 10.

كيفيــه الغســيل: يعتاد مرضى غسيل ا�كلى على الروتين ا�علاجي الخاص بهم، حيث يذهبون إلى ا�عيادة، 

يتم أخذ ا�وزن ودرجة حرارة الجسم وضغط الدم، وتوصل بأجسامهم الإبر والأنابيب من لحظة وصولهم إلى  و

جهاز غسيل ا�كلى حتى يححين وقت عودتهم إلى المنزل 11. 

أثناء غسيل ا�كلى، يمر الدم بفلتر يسمى جهاز غسيل ا�كلى. في بعض الأحيان يطلق عليه ا�كلية ا�صناعية . في 

برة بأنبوب متصل  يتم توصيل كل إ برتين في ذراع المريض، و بداية علاج غسيل ا�كلى، تقوم الممرضة بوضع إ

بجهاز غسيل ا�كلى ثم تضخ آلة غسيل ا�كلى الدم عبر المرشح وتعيده بعد تصفيته إلى الجسم. أثناء هذه ا�عملية، 

يقوم جهاز غسيل ا�كلى بفحص ضغط الدم ويتحكم في سرعة الدم 10. كما هو موضح في ا�صورة 1 أدناه:

صورة 1  : طريقةغسيل الكلى
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كمية غسيل الكلى التي يتلقاها مريض الغسيل الكلوي

يا )URR( 8، وتعرفKt / V على  تقاس كمية ا�غسيل ا�تي يتلقاها المريض ب Kt / V ونسبة انخفاض ا�يور

يا  أنها أداة دقيقة �تقدير وقياس مدى كفاية ا�علاج با�غسيل ا�كلوي على أساس معدل تو�يد ا�نيتروجين في ا�يور

ونسبة ا�نيتروجين ا�كلي �غسيل ا�كلى 12 ، 13.  قد يعني انخفاض Kt / V )أو انخفاض URR( أن مرضى 

ا�غسيل ا�كلوي لا يحصلون على ما يكفي من غسيل ا�كلى. يمكن للكميات المنخفضة من غسيل ا�كلى منع 

يات Kt / V و URR عا�ية قدر الإمكان فمن  المرضى من ا�نوم أو تناول ا�طعام بشكل جيد. وللحفاظ على مستو

المهم جدًا ا�وصول إلى جميع جلسات ا�علاج ، وا�بقاء طوال فترة ا�غسيل  با�كامل وفقًا �تعليمات ا�طبيب 8 .

يض ا�فشل ا�كلوي بشكل دوري ) فحوصات دم و قد يطلب فحوصات  ية لمر يُوصى بعمل ا�فحوصات المخبر

ية يتم تحديد فترة و سرعه غسيل ا�كلى  للبول( كل شهر او اقل من شهر و بناء على نتيجة هذه ا�فحوصات المخبر

يض 8. ا�كافية لحالة المر

سيتناول ا�كتاب ا�علاج و الحمية ا�غذائية لمرضى غسيل ا�كلى فقط و �ن يتطرق إلى الحمية ا�غذائية 

لمراحل ا�فشل ا�كلوي الأخرى



13 دليل | مرىض غسيل الكلى التغذوي

الفصل الثاني: 
التغذية والغسيل الكلوي.
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كيف تؤثر األطعمة على الغسيل الكلوي؟

ية  ا�طعام يعطي طاقة للإنسان ويساعده على بناء وصيانة أنسجة الجسم، كما أنه يشارك في تنظيم ا�عمليات الحيو

داخل جسم الإنسان 14.

يعتبر ا�نظام ا�غذائي جزءاً مهماً من الرعاية ا�صحية والخطة  يحتاج مريض ا�غسيل ا�كلوي نظاماً غذائياً خاصاً، و

يض ا�غذائي بما في ذلك 8 : ا�علاجية بشكل عام. سيقوم هذا ا�كتاب بتوضيح بعض الأشياء المهمة �نظام المر

ية وا�بروتين.	  الحصول على ا�كمية ا�صحيحة من ا�سعرات الحرار

مراقبة ا�عناصر ا�غذائية الدقيقة )Micronutrients( في ا�نظام ا�غذائي الخاص بمرضى ا�غسيل ا�كلوي 	 

مثل:

ا�صوديوم وا�سوائل. 1

ا�فوسفور وا�كا�سيوم. 2

ا�بوتاسيوم. 3

ا�فيتامينات والمعادن. 4

الحصول على الكمية الصحيحة من السعرات الحرارية.

يض ا�عامة ويساعد في تزويد جسم  ية أمر مهم �صحة المر إن الحصول على ا�كمية ا�صحيحة من ا�سعرات الحرار

ية 8. تختلف كمية ا�طاقة اللازمة للمريض مع الحالة  يض با�طاقة اللازمة للقيام بالأنشطة الحياتية ا�ضرور المر

ية للمريض ودرجة الإجهاد، وتتراوح كمية ا�طاقة ما بين 25 و40 سعر حراري / كجم من وزن الجسم  ا�تغذو

ية للجسم بأنها تقوم با�وظائف ا�تا�ية: )بمعدل 35 سعر حراري / كغم( 6. وتتلخص أهمية ا�سعرات الحرار

يض ا�طاقة.	  تمنح جسد المر

تساعده على ا�بقاء في وزن صحي.	 

يض على استخدام ا�بروتين �بناء ا�عضلات والأنسجة.	  تساعد جسم المر

ية  ية الموصى بها على الاحتياجات ا�فردية. فتناول كمية مناسبة من ا�سعرات الحرار تعتمد كمية ا�سعرات الحرار

ية إذا لزم الأمر بإضافة مصادر  يادة كميه ا�سعرات الحرار كل يوم يحمي المريض من فقدان ا�وزن.  ويمكن ز

يوت والدهون )زيت ا�كانولا أو زيت الزيتون أو زيت عباد ا�شمس أو زيت  ية مثل الز غنية با�سعرات الحرار

ية،  يادة مشاكل الأوعية الدمو المارغارين( وهنا يجب الانتباه إلى أن هناك دهون تساهم في ز الذرة، زبدة 

فمن   .8 لها  الآمن  الاستخدام  وتأثيراتها، ومعرفة كمية  الدهون  نوع  إلى  الانتباه  لذلك يجب  ا�شرايين؛  وتصلب 
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يض �لوزن عن غير قصد.  ية إلى غذاء المريض هي حالة فقدان المر الحالات ا�تي يتوجب إضافة سعرات حرار

لذلك يجب استشارة أخصائي ا�تغذية �تقييم وضع المريض وسبب نقصان وزنه وكذلك للتدخل ا�غذائي المطلوب 

يات وا�عسل والمكسرات على سبيل المثال لا الحصر 8.  والذي يستلزم إضافة أغذية غنية با�طاقة مثل الحلو

الحصول على الكمية المناسبة من البروتين.
ام  ا�كلى سواء كانت سريعة  �وظائف  تناقص تدريجية  بمراحل  يض  المر بعد مرور  ا�كلى  تبدأ مرحلة غسيل 

يض قبل ا�بدء بغسيل ا�كلى أن يتبع نظامًا غذائيًا منخفض ا�بروتين للحد من  بطيئة، وعليه فإنه يتوجب على المر

يا وا�نيتروجين ا�تي تتراكم في دمه بسبب عملية الأيض للبروتينات. ومع  كمية المخلفات الأيضية للبروتين مثل ا�يور

يض ا�غذائي يختلف اختلافاً كلياً فيما يتعلق با�بروتين فمرحلة ا�غسيل ا�كلوي  بداية غسيل ا�كلى، فإن نظام المر
يض أو قد تزيد عن ذلك )6 ،  يادة كمية ا�بروتين إلى 1.2 – 1.5غم بروتين �كل كغم من وزن المر تستلزم ز

8( ويجب أن يكون ما لا يقل عن 50٪ من ا�بروتينات عا�ية ا�قيمة ا�بيو�وجية ) المصادر الحيوانية ( 6.وهذه 

الاحتياج  يادة  ز يعود سبب  و والجنس.  ا�عمر  �نفس  ا�عادي  للشخص  ا�بروتينات  احتياج  من  أعلى  ا�نسبة 

الأمينية،  والأحماض  )الجلوكوز،  ا�غذائية  ا�عناصر  فقدان  إلى  تؤدي  ا�كلى  غسيل  عملية  لأن  ا�بروتين  من 

وا�فيتامينات وا�عناصر ا�نادرة( من خلال ا�فلترة أثناء ا�غسيل )15، 16(، كما أّن إجراء غسيل ا�كلى بحد ذاته هو 

يضي مسؤول عن هدم ا�بروتين )تفتيت الأ�بومين، إطلاق ا�سيتوكينات المسببة للا�تهابات( )16 – 21(.  حدث تقو

أي أن المريض يخسر خلال عملية ا�غسيل كمية من بروتينات الدم، وهذا الخسران يؤدي إلى انخفاض تركيز 

يض ا�نقص الحاصل )22 ، 24 (.  الأحماض الأمينية والذي يؤدي بدوره إلى تحلل ا�بروتينات من ا�عضلات �تعو

يل. وقد ثبت أن تغذية المرضى أثناء جلسة  يضي قد يؤدي إلى هزال ا�عضلات على المدى ا�طو هذا الحدث ا�تقو

يضية ويجب استخدامها بشكل متكرر قدر الإمكان )18 ، 23 ، 24(.  ا�غسيل ا�كلوي تؤدي إلى عودة هذه الحالة ا�تقو

يحتاج جسم المريض إلى الكمية المناسبة من البروتين من أجل عدة وظائف منها 8 :

بناء العضلات: يتكون ا�بروتين من أحماض أمينية وهي حجر الأساس �تكوين ا�عضلات، وا�بروتين مكون 	 

من ا�لكربون والهيدروجين والأكسجين وا�نيتروجين، والحصول على كمية كافية من ا�بروتين يجعل الجسم في 

حالة توازن نيتروجيني إيجابي او حالة بناء، وبا�تالي يسمح ببناء ا�عضلات 25.

إصلاح الأنسجة: يقوم ا�بروتين بالحفاظ على الأنسجة من حيث ا�تطوير والإصلاح للشعر والجلد وا�عينين 	 

وا�عضلات وكلها مصنوعة من ا�بروتين 26.

مكافحة الالتهابات: حيث يساعد ا�بروتين في تكوين الأجسام المضادة لمحاربة الا�تهابات، فالأجسام المضادة 	 

يا وا�فيروسات 27.  هي بروتينات موجودة في الدم تساعد في حماية الجسم من الأجسام ا�ضارة مثل : ا�بكتير
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يتواجد ا�بروتين  في كثير من الأطعمة ا�تي يتناولها ا�شخص ا�عادي أو مريض ا�غسيل ا�كلوي .ويمكن ا�عثور 

على ا�بروتين في الأطعمة من مصادر حيوانية )عا�ية ا�قيمة ا�بيو�وجية(  و نباتية )منخفضة ا�قيمة ا�بيو�وجية(28، 

كما هو مبين في الجدول رقم 2. 
28 ء  لغــذا لبروتيــن فــي ا 2 : ا جــدول 

أغذية الربوتني النب�ايتأغذية الربوتني احليواين

الربوتني املنخفضالربوتني العايلعالية القيمة البيولوجية

اللحوم مثل حلم البقر والدجاج والديك الرويم، 
اخلزبالفول والبازيالء والعدس واحلمصوالبط

دقيق الشوفان، الفريكة، احلبوبأطعمة الصويا، مثل حليب الصويا والتوفوالبيض

املكسرات والزبدة النب�اتي�ة مثل: زبدة اللوز، منتجات األلبان مثل احلليب واللنب واجلنب
املعكرونة والشعريية واألرززبدة الفول السوداين، زبدة جوز الصويا

بذور زهرة عباد الشمسالسمك

يتضمن ا�بروتين الحيواني كل اللبنات الأساسية ا�تي يحتاجها الجسم، لذلك يجب الجمع بين ا�بروتينات ا�نباتية 

والحيوانية للحصول على كل وحدات ا�بناء ا�تي يحتاجها الجسم 28.

كيفية تناول مريض الغسيل الكلوي الكمية الصحيحة من البروتين 28 ؟

يق تناول:  يستطيع مريض ا�غسيل ا�كلوي الحصول على احتياجه من ا�بروتينات عن طر

اللحوم والدواجن والأسماك: يجب أن يكون الجزء المطبوخ حوالي 60 الى 90 غرام.. 1

منتجات الأ�بان: ا�كمية المسموح بها هي نصف كوب إلى كوب من اللبن او الحليب، أو شريحة واحدة من . 2

الجحبن 30 غرام ) جبن كوتج ، جبن مجدول ، جبنة بيضاء ، جبنة صفراء ، جبنة ا�عكاوي ( ، الحليب، 

الزبادي ، ا�بودنج والآيس كريم هي بعض منتجات الأ�بان, ينصح  معظم مرضى غسيل ا�كلى بتناول  

نصف حصة إلى حصة واحدة  يوميا مقسومة على وجبتين من قائمة الأ�بان بغض ا�نظر عن محتوى الدهون 

يض ا�كلى من منتجات الا�بان بكمية اقل من ا�شخص  يوصى لمر أي ما يعادل  نصف كوب إلى كوب . و

ا�عادي لاحتوائها على كمية عا�ية من ا�فوسفور. 

توفر منتجات الأ�بان بشكل طبيعي ا�بروتين، وفيتامينات ب، وا�كا�سيوم ، وا�فسفور ، وا�بوتاسيوم. كل هذه 

ا�عناصر ا�غذائية مهمة �وظائف الجسم المتعددة.    
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ماذا لو كان المريض نباتي؟

هناك ا�عديد من مصادر ا�بروتين الجيدة للأشخاص الذين لا يأكلون اللحوم أو منتجات الأ�بان مثل منتجات 

يض أن يتحدث إلى أخصائي ا�تغذية الخاص به عن كيفية الجمع بين ا�بروتينات  يا وا�بقو�يات. وعلى المر ا�صو

ا�نباتية للتأكد من أنه يحصل على كل اللبنات الأساسية ا�تي يحتاجها جسمه 28.

العناصر الغذائية الدقيقة الهامة في النظام الغذائي الخاص بمرضى الغسيل الكلوي.

1 - الصوديوم والسوائل

يجب تقييم حالة ا�صوديوم والماء لدى مرضى ا�غسيل ا�كلوي من خلال قياس ضغط الدم، ووجود احتباس 

ا�صوديوم  تعديل  يتم  ثم  ا�غذائي.  والمقدار  المصل،  في  ا�صوديوم  ومستوى  ا�وزن،  يادة  ز ومقدار  ا�سوائل، 

وا�سوائل وفقا لذلك 6  .

تحتاج ا�غا�بية ا�عظمى من مرضى ا�غسيل ا�كلوي إلى الحد من تناول ا�صوديوم، مع ما يصاحب ذلك من 

انخفاض في تناول ا�سوائل 6 . عادة ما يصل تناول ملح ا�طعام إلى 7 غرام يوميا في فلسطين، أي أعلى بنسبة 

50٪ تقريباً من ا�كمية ا�يومية الموصى بها للشخص ا�واحد.  ففي فلسطين يتم استهلاك الخحبز بكميات كبيرة وهو 

ما يساهم في تناول الملح 29. وهذا الأرقام بحاجة إلى عناية خاصة واهتمام أكير عند مرضى ا�كلى وا�غسيل 

ا�كلوي.

كمية تناول الملح تؤثر على كمية ا�سوائل ا�تي يتناولها المريض وذلك لأن تناول الملح يزيد من ا�شعور با�عطش 

وبا�تالي يزيد من تناول كميه الماء وا�سوائل. تعتمد ا�كمية المسموح بها من الماء وا�سوائل لمرضى ا�غسيل على كمية 

يض. و تصل كمية الماء المسوح بها بشكل عام إلى 3 أكواب من ا�سوائل كل يوم )حوالي  ا�بول ا�تي يخرجها المر

.
750 - 1000 مل / يوم( , و هذه ا�كمية كافية لمنع ا�شعور با�عطش إذا حد المريض  من تناول الملح 6 

من ا�عوامل ا�تي تؤدي إلى اختلاف ا�كميات المسوح بها من الماء و ا�سوائل هي أنه في بعض حالات مرضى 

ا�غسيل ا�كلوي تحتفظ ا�كلى بجزء من قدرتها على ا�تخلص من ا�سوائل  و يكون عند المريض كمية من ا�بول 

يق طبيعي، في حين هناك ا�بعض الآخر من المرضى لا تتمكن ا�كلى لديهم من ا�تخلص من أية سوائل  تخرج بطر

على الإطلاق . لذا فكل مريض له نسبة مسموح بها من ا�سوائل على أساس قدرة ا�كلية أو عدم قدرتها على 

ا�تخلص من ا�بول 14 .

 تشمل ا�سوائل جميع المشروبات والأطعمة ا�سائلة في درجة حرارة ا�غرفة مثل المشروبات وا�عصائر والمياه، 

الجيلاتين، الآيس كريم والمرق والحساء 6 ، كما و تحتوي ا�عديد من الأطعمة وا�فواكه على كم كبير من الماء 

المخفي مثل : ا�شمام وا�عنب وا�تفاح وا�برتقال وا�طماطم والخس وا�لكرفس ، كل هذه الأطعمة تضيف إلى 
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محتوي ا�سوائل ا�تي يتناولها مريض ا�غسيل ا�كلوي 14 .

يض ا�غسيل مهمة جداً و ذلك لأن تراكم ا�سوائل بين جلسة ا�غسيل ا�كلوي  مراقبة تناول كمية الماء و الملح لمر

يادة  يادة ا�صوديوم في الجسم يسببان تورم الجسم أو انتفاخ حول ا�عينين أو ا�يدين أو ا�قدمين وز والأخرى وز

ا�وزن وضيق في ا�تنفس، هذه ا�سوائل الإضافية تؤثر أيضاً على ضغط الدم وتؤدي إلى ارتفاعه وتجعل ا�قلب 

يتعرض لمزيد من ا�عمل وبا�تالي الإجهاد، بل وتعرض ا�قلب للمشاكل ا�صحية الخطيرة المرتبطة بتحميل الجسم 

المزيد من ا�سوائل 14.

الحد من العطش قدر االمكان! 

من اجل ا�تحكم في كمية ا�سوائل ا�تي يأخذها مريض ا�غسيل ا�كلوي لابد من الحد من ا�عطش الذي قد 

يتعرض له الإنسان عند تناول الأطعمة ا�تي تحتوي على الأملاح. لذا يجب تجنب الأطعمة المملحة مثل رقائق 

ا�بطاطس وا�بسكويت المملح والمخللات والزيتون، مع اختيار الأغذية ا�تي تحتوي على نسبة محدودة أو قليلة 

من الأملاح. كما يمكن الحد من ا�سوائل با�شرب في أكواب أصغر حجماً، وتجميد ا�عصائر ا�طبيعة على شكل 

يق مص مكعب منها او أكثر حسب ما يقرر ا�طبيب المعالج 14. مكعبات صغيرة على ان يتم شربها عن طر

الصوديوم ومرضى الغسيل الكلوي 

يلزم مرضى ا�كلى  تناول كمية أقل من ا�صوديوم يساعد على خفض ضغط الدم ويمكن أن يبطئ مرض ا�كلى. و

أن يبقى ضغط الدم أقل من 90/140 مم زئبق 30.

يق ا�بول. ولا يمكن للكلية ا�تا�فة  فإحدى ا�وظائف المهمة للكليتين هي تخليص الجسم من ا�صوديوم عن طر

يادة ا�وزن للمريض ) ا�وزن قبل ا�غسيل(،  ا�تخلص من ا�صوديوم مما يؤدي الى ارتفاع ضغط الدم 28 ، و إلى ز

ضيق في ا�تنفس والمزيد من الإجهاد �قلب المريض 8.

اختيار وإعداد األطعمة مع كمية أقل من الملح والصوديوم

يوجد بكميات كبيرة في الأطعمة ا�تي تحتوي على ملح  يتواجد ا�صوديوم بشكل طبيعي في بعض الأطعمة. و

ا�طعام 8: )انظر جدول 3(.
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8 ء  لغــذا 3 : الصوديــوم فــي ا جــدول 

األطعمة منخفضة الصوديوماألطعمة عالية الصوديوم

صلصة السلطة والصلصات املعبأة يف اللحم البقري املقدد، السجق، وجبات الربغر
زجاجات

الفواكه واخلضروات الطازجة أو 
املجمدة

األرز والشعريةزيتون، واملخلالتالشوربات املعلبة، املرق

املعجنات، رقائق البسكويت، املكسرات مقبالت معلبة )مثل الفاصوليا، معكرونة، حساء(
اململحة

احلبوب املطبوخة دون إضافة 
امللح

اللحوم الطازجة والدواجن ملح وتوابل امللح، مثل ملح الثوماألسماك واللحوم والدجاج املعلب
والمأكوالت البحرية

صلصة الطماطم املعلبة، اخلضار املعلبة، خضار 
مجمدة مع صلصة

خليط التوابل وعلب صلصة، صلصة 
الصويا

جنب قليل الدسم منخفض 
الصوديوم

املكسرات غري اململحة وزبدة الفول وجبات الطعام املجمدةبعض احلبوب اجلاهزة لألكل، املخبوزات، اخلزب
السوداين

املكسرات غري اململحة، الفشار غري مخلل امللفوفاألجبان املصنعة واجلنب
اململح

نصائح لمرضى غسيل الكلى فيما يتعلق بالصوديوم )6 ، 30( 

تقليل شراء ا�طعام الجاهز لأن ا�صوديوم )جزء من الملح( يضاف إلى ا�عديد من الأطعمة الجاهزة أو المعبأة 	 

ا�تي يشتريها المريض من ا�سوبر ماركت أو من المطاعم.

المجهزة بشكل جزئي او نصف مطبوخة، 	  أو  الجاهزة  الأطعمة  تناول  بدلا من  ا�صفر  الأطعمة من  طهي 

المريض  يقوم  عندما  ا�صوديوم.  عا�ية من  كمية  على  تحتوي  وا�تي  المعلبة  والأطعمة  ا�سريعة،  وا�وجبات 

إ�يه. يدخل  فيما  يتحكم  فإنه  الخاص،  بتحضير طعامه 

استخدام ا�توابل والأعشاب وا�توابل الخا�ية من ا�صوديوم بدلاً من الملح.	 

غسل الخضار المعلبة وا�فول واللحوم والأسماك بالماء لمدة دقيقة قبل تناول ا�طعام.	 

ية 	   قراءة ملصق حقائق ا�تغذية لمحتوى ا�صوديوم من الأطعمة. اختر الأطعمة ا�تي تحتوي على أقل نسبة مئو

ية للقيمة ا�يومية )DV( على ملصق حقائق ا�تغذية  للقيمة ا�يومية )DV%( للصوديوم. حيث أن ا�نسبة المئو

هي د�يل للمغذيات في وجبة واحدة من ا�طعام. يتيح DV% للمريض معرفة ما إذا كان ا�صوديوم مرتفعًا 

أو منخفًضا في ا�طعام. حيث ان 5٪ أو أقل يعتبر منخفضاً و20٪ أو أكثر يعتبر مرتفعاً.

يض ا�غسيل ا�كلوي أن يمنح نفسه ا�وقت ا�كافي للتكيف 	  يفضل لمر اتباع بدائل ا�صوديوم الموصى بها، و

مع نكهة ملح أقل على الأطعمة. وأن يعتاد على طعم ونكهات الأطعمة مع الأعشاب وا�توابل بدلا من 
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ملح ا�طعام.

تجنب الأطعمة المملحة بشكل واضح مثل الحساء وا�شوربة المعلبة وا�يخنة والخحبز المملح، رقائق ا�بسكويت 	 

المملحة. المكسرات المملحة أو ا�فشار، ورقائق ا�بطاطا، ا�بسكويت، وغيرها من الأطعمة الخفيفة المملحة.

تجنب اللحوم المدخنة أو المملحة، مثلا اللحوم المصنعة، ولحوم الدواجن المعلبة.	 

تجنب الأسماك المملحة والمدخنة مثل سمك ا�قد وا�سردين.	 

تجنب كل المخللات ومنها مخلل الملفوف، الزيتون، وغيرها من الخضار المحضرة في محلول ملحي 	 

ا�بحث عن ملصقات ا�طعام بكلمات خا�ية من ا�صوديوم أو خا�ية من الملح؛ أو غير مملح أو قليل الملح. 	 

ومن الامثلة على ا�كلمات الأساسية ا�تي تشير إلى أن ا�طعام قد يكون عالي ا�صوديوم أو يحتوي على مكونات 

تحتوي على ا�صوديوم كما هو مبين في جدول رقم 4:

31 ــى الصوديــوم  ــات تحتــوي عل ــى مكون ــى أن األطعمــة المصنعــة تحتــوي عل ل إ لتــي تشــير  لكلمــات األساســية ا 4 : ا جــدول 

محلول مليحفوسفات الصوديوم
)MSG( الهيدروكسيدالغلوتامات أحادية الصوديوم

ملحصوديوم
بزنوات الصوديومنرتات الصوديوم

بروبيونات الصوديومكربيتيت الصوديوم

يا.	  تجنب ا�توابل مثل ملح ا�لكرفس وا�ثوم وصلصة ا�صو

ية ا�تي لا تستلزم وصفة طبية.	  ية المختلفة، بما في ذلك ا�علامات ا�تجار مراقبة محتوى ا�صوديوم في الأدو

الليمون أو الخل ممتاز مع ا�سمك أو اللحم مع ا�عديد من الخضار مثل ا�بروكلي أو ا�فاصو�يا الخضراء أو 	 

ا�سلطة.

اللحوم المتبلة مع ا�بصل وا�ثوم وا�فلفل الأخضر وجوزة ا�طيب والزنجبيل والخردل الجاف. فهذه يمكن 	 

طهيها مع ا�فطر ا�طازج أو عصير ا�طماطم غير المملح.

يمكن تحسين نكهة الخضروات بإضافة ا�بصل أو ا�نعناع أو الزنجبيل أو ا�صولجان أو ا�بقدونس أو ا�فلفل 	 

الأخضر أو ا�فطر ا�طازج.

يا 	  يات أو صوص ا�صو تجنب استخدام ا�كاتشب أو صوص المشو
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2 - الفسفور والكالسيوم 

إن تناول الأطعمة ا�غنية با�فسفور يؤدي إلى رفع كمية ا�فسفور في دم المريض ولا يمكن �غسيل ا�كلى ا�تعامل 

معها وإزالة ا�كميات ا�لكبيرة من ا�فسفور مما يؤدي إلى تراكم ا�فسفور في الدم وبا�تالي سحب ا�كا�سيوم من 

يؤدي تراكم ا�فسفور في الدم إلى  ا�عظام لمعد�ته. وبمرور ا�وقت تضعف ا�عظام وتصبح هشة وتُكسر بسهولة. كما و

حكة شديدة في ا�بشرة. وقد يؤدي أيًضا إلى تكوين بلورات فوسفات ا�كا�سيوم وترسبها في المفاصل وا�عضلات 

ية وا�قلب. وهذه الرواسب قد تسبب مشاكل خطيرة مثل ألم ا�عظام، تلف عضله ا�قلب  والجلد والأوعية الدمو

ية، وا�قروح الجلدية 8. والأعضاء الأخرى، ضعف الدورة الدمو

تكمن أهمية الفسفور في دوره في الحفاظ على صحة ا�عظام والاسنان. كما أنه يساعد في الحفاظ على الأوعية 

ية وا�عضلات. يتواجد ا�فسفور بشكل طبيعي في الأطعمة ا�غنية با�بروتين، مثل اللحوم والدواجن والأسماك  الدمو

)انظر  المصنعة  الأطعمة  من  ا�عديد  إلى  أيضا  ا�فسفور  يضاف  الأ�بان.  ومنتجات  وا�فاصو�يا  والمكسرات 

جدول5(32.  
32 ء  لغــذا لفوســفور فــي ا 5 : ا جــدول 

الغذاء العايل الفسفورالغذاء املنخفض الفسفور

اللحوم والدواجن واألسماكالفواكه واخلضروات الطازجة

خنالة احلبوب والشوفانحبوب الذرة واألرز

منتجات األلبانحليب األرز

املشروبات الغازيةالفشار غري اململح

الفاصوليا والعدس واملكسراتاخلزب واملعكرونة

الصودا وزبدة الفول السوداينعصري الليمون احلامض

يات آمنة، لذلك يحتاج  يض ا�غسيل ا�كلوي ان يحافظ على نسبة ا�فسفور في الدم بمستو من المهم جدا لمر

يض إلى الحد من الأطعمة ا�غنية با�فسفور )حوالي 0.8 – 1.2 غم يومياً( 6، وقد يحتاج إلى أخذ نوع  المر

ية مع وجبات ا�طعام وا�وجبات الخفيفة 8 ,  ية يسمى مادة رابطة للفوسفات. تؤخذ هذه الأدو من الأدو

 )Fosrenol( بونات اللانثانم مثل sevelamer )Renvela( ، أو أسيتات ا�كا�سيوم )PhosLo( ، أو كر

ية على ا�تحكم في مستوى ا�فسفور في الدم بين جلسات غسيل  بونات ا�كا�سيوم.  تساعد هذه الأدو ، أو كر

يض و ا�شرح له عن اهمية أخذ مادة رابطة  ا�كلى 33. يقوم مقدم الرعاية ا�صحية الخاص با�تحدث مع المر

للفوسفات مع وجبات ا�طعام لخفض كمية ا�فسفور في دمه 32 فيمكن وصف هذه المادة الرابطة للفوسفات 

بإسفنجة تعمل على امتصاص أو ربط ا�فسفور أثناء وجوده في المعدة، فيمنع ذلك امتصاصه فلا يدخل إلى 
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يق ا�براز 34.  من أشهر روابط ا�فوسفات المتوفرة  الدم، بدلا من ذلك، يخرج ا�فسفور خارج الجسم عن طر

. )sevelamer )Renvela في فلسطين هي

 »PHOS« توجد إضافات ا�فسفور في قائمة المكونات الموجودة على ملصق حقائق ا�تغذية. يجب ا�بحث عن

للعثور على إضافات ا�فسفور في ا�طعام مثل ثاني فوسفات ا�كا�سيوم، فوسفات ا�صوديوم، فوسفات أحادي 

ا�صوديوم  رباعي  ا�صوديوم،  ترايبو�يفوسفيت  ا�صوديوم،  ثلاثي  فوسفات  يك،  ا�فسفور حمض  ا�صوديوم، 

. بيروفسفات 

National Kidney Foundation)42019/(: Phosphorus and Your CKD Diet ,

 https://www.kidney.org/atoz/content/phosphorus , Accessed: 102019/9/

أمثلة على األطعمة التي قد يضاف إليها الفوسفور 32

 اللحوم والدواجن غير المطبوخة المجمدة والمحسنة ، معظم الأطعمة المصنعة ، الأطعمة ا�سريعة ،  المخبوزات 

ية ) صلصة ا�بندورة ،  المجمدة مثل ا�بيتزا  ، قطع الدجاج المجمدة ، الحبوب  ، وا�بودنج وا�صلصات ا�فور

صلصة ا�كاتشب ، المايونيز ، المشروبات المحلاة صناعيا مثل ا�لكولا وا�صودا  ...(.

الكالسيوم:

ا�كا�سيوم هو أكثر ا�عناصر ا�غذائية المخزونة في جسم الإنسان. يتم تخزين أكثر من 99٪ منه في ا�عظام والأسنان. 

وأقل من 1 ٪ من ا�كا�سيوم موجود في مصل الدم.  تبلغ نسبة امتصاص ا�كا�سيوم  في جسم الإنسان  تقريب 

%30 من ا�كمية ا�تي يتم تناولها ,  ويمكن أن تختلف نسبة الامتصاص بشكل كبير بسبب عدة عوامل. على 

سبيل المثال، يزيد معدل امتصاص ا�كا�سيوم في الحمل بسبب حاجة الجنين له، وجود معادن أخرى ترتبط مع 

ا�كا�سيوم، ووجود فيتامين )د( 35.

ية، وتوسعها، ووظائف ا�عضلات، ونقل  أكدت الأبحاث أن للكا�سيوم دور حيوي في تقلص الأوعية الدمو

الأعصاب ، والإشارات داخل الخلايا ، والإفراز الهرموني. و أن أي تغيير في مستوى ا�كا�سيوم في الدم يؤثر 

على واحد أو أكثر من هذه ا�وظائف 35 .

 يعتبر ا�كا�سيوم معدن مهم لمرضى ا�غسيل ا�كلوي كأهميته للأشخاص غير المرضى. ومع ذلك، فإن الأطعمة 

لمنع فقدان ا�كا�سيوم من عظام  أيًضا في ا�فسفور. أفضل ا�طرق  للكا�سيوم مرتفعة  ا�تي تعتبر مصادر جيدة 

المريض هي إتباع نظام غذائي يحد من الأطعمة عا�ية ا�فسفور واتخاذ مواد رابطة للفوسفات. يتواجد ا�كا�سيوم 

في منتجات الأ�بان وبعض الخضار الخضراء و يحتاج ا�كا�سيوم إلى فيتامين )د( ا�نشط �تحسين امتصاصه من 

يات ا�كا�سيوم  الأمعاء 6. قد يصف ا�طبيب أيًضا نوعًا خاًصا من فيتامين د للمساعدة في الحفاظ على توازن مستو

وا�فسفور ومنع مرض ا�عظام. وينصح بعدم أخذ فيتامين )د(  ما لم يوصي بذلك طبيب ا�كلى الخاص بذلك 8.
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3 - البوتاسيوم:

ا�بوتاسيوم هو معدن مهم لجسم الإنسان، يلعب دوراً أساسياً في عمل الأعصاب وا�عضلات 8. تستطيع ا�كليتان 

ارتفاع  ثابتة.  بوتيرة  ا�قلب  للحفاظ على نبض  الدم  في  ا�بوتاسيوم  ا�صحيحة من  ا�كمية  الحفاظ على  ا�سليمتان 
يات ا�بوتاسيوم في الدم تؤثر على نبضات ا�قلب وذلك يمكن أن يشكل خطراً حقيقياً يتسبب با�وفاة 33  مستو

. تكمن اهمية مراقبة ا�بوتاسيوم عند مرضى ا�غسيل ا�كلوي لأنهم عرضه لارتفاع ا�بوتاسيوم بسبب عدم قدرة 

ا�كلى على ا�تخلص منه . لذلك فان الخيار ا�صحيح للحفاظ على المستوى ا�صحي للبوتاسيوم هو الحد من تناوله 

في الأطعمة قدر الإمكان.  نظراً لهذه الاهمية يوصى بالحد من تناول ا�بوتاسيوم  و تقليله إلى حوالي 2 – 3 غم  

يض على  او 40 مليغرام / كغم من وزن الجسم  يوميا 6 . ويمكن أن تساعد الاختيارات ا�غذائية ا�صحيحة للمر

الا�تزام با�كميات الموصى بها و خفض مستوى ا�بوتاسيوم 36 .

�تحقيق هدف ا�سيطرة على نسبة ا�بوتاسيوم الآمنة، يجب الحد من الأطعمة ا�غنية با�بوتاسيوم مثل الأفوكادو 
وا�بطاطا والموز وا�لكيوي وا�فواكه المجففة واختيار ا�فواكه والخضروات ا�تي تحتوي على نسبة أقل من ا�بوتاسيوم  

)34 ، 36( . من الممكن ا�تقليل من نسب ا�بوتاسيوم في الخضار ا�غنية با�بوتاسيوم بتقطيعها إلى مكعبات أو إلى 

شرائح ثم سلقها في الماء 34، يسمح بتناول الاغذية منخفضة ا�بوتاسيوم واعتمادها في تخطيط ا�وجبات. كالخحبز 

يكة فهي تحتوي على كميات قليلة من  الأبيض والمعكرونة و الأرز الأبيض وحليب الأرز وحبوب ا�قمح وا�فر

ا�بوتاسيوم 33 . انظر جدول رقم 6 ، 7.
)37  ، 6 كــه) لفوا لبوتاســيوم فــي ا 6 : ا جــدول 

فواكه متوسطة البوتاسيوم فواكه قليلة البوتاسيوم > 150 ملغ
فواكه مرتفعة البوتاسيوم < 250 ملغ150 – 250 ملغ

األفوكادو )4/1(املشمش )3(كرز )8-10(تفاح )1 وسط(

املوز )1 متوسط(الشمام )2/1 كوب(كوكتي�ل فواكه )2/1 كوب(صلصة التفاح )2/1 كوب(

البب�ايا )2/1 كوب(كيوي )1(العنب )10-15(توت العليق األسود )2/1 كوب(

التني )3(تمر )5(ماجنا )2/1 متوسطة(التوت األزرق )1 كوب(

برتقال )1 متوسط(اخلوخ املجفف )1 متوسط(الربقوق )2(جريب فروت ) كرفوت ( )2/1 كوب(

الزبيب والفاكهة املجففة اخلوخ الطازج )1 متوسط(البطيخ )1 كوب(الكمرثى ) اإلجاص ( )1 متوسطة(
)4/1 كوب(

نكتارين ) ا متوسط (الرمانأناناس )2/1 كوب(

توت العليق )2/1 كوب(

الفراولة )2/1 كوب(

اليوسفي ) املندلين�ا ( )1(
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)37  ، 6 لبوتاســيوم فــي الخضــار ) 7 : ا جــدول 

خضراوات قليلة 
البوتاسيوم > 150 ملغ

خضراروات متوسطة البوتاسيوم 150 
خضراوات مرتفعة البوتاسيوم < 250 ملغ– 250 ملغ

الفول )2/1 كوب(اخلرشوف )1 متوسط(بروكلي)2/1 كوب(امللفوف )2/1 كوب(

اجلزر )2/1 كوب(القرنبيط )2/1 كوب( 
األخضر: البنجر أو الشمندر ، 

الكرنب ، اخلردل ، السباخن ، 
اللفت )2/1 كوب(

العدس ، البازالء املقطعة ، 
احلمص ، )2/1 كوب(

املكسرات: جميع األنواع )2/1 الفاصولياء البيضاءالكرفس )2/1 كوب(الذرة )2/1 كوب(
كوب(

بطاطا )2/1 كوب أو 1 صغري(اجلزر األبيض )2/1 كوب(الباذجنان )2/1 كوب(خيار )2/1(
الفاصوليا اخلضراء )2/1 

السباخن )2/1 كوب(اليفطني )2/1 كوب(خضار مشكلة )2/1 كوب(كوب(

صلصة الطماطم )4/1 كوب(طماطم )وسط واحد(الفطر )2/1 كوب(خس )1 كوب(

الشمندر )2/1 كوب(بطاطا حلوة )2/1 كوب(زبدة الفول السوداين )2 ملعقة كبرية(بامية )3 قرون(

القرع )2/1 كوب(كرنبفلفل أخضر )1(البصل )2/1 كوب(

رقائق البطاطس )10(البازالء )2/1 كوب(

بطاطا مقلية )2/1 كوب(فجل )5(

كيف يعرف مريض الغسيل الكلوي أن البوتاسيوم عاٍل؟

في  يض   فالمر ا�صوديوم  او  ا�فسفور  في  هو  دمه كما  في  ا�بوتاسيوم  نسبه  بارتفاع  ا�شعور  يض  المر على  يصعب 

يض با�تحقق  كثير من الأحيان لا يشعر بأي اعراض لارتفاع ا�بوتاسيوم. لذلك يقوم ا�طبيب المتابع لحالة المر

يات   ياً للمريض  بحيث  تتراوح  مستو يق ا�فحوصات ا�تي تجرى دور من مستوى ا�بوتاسيوم في الدم عن طر

ا�بوتاسيوم في الدم ما بين 3.5 إلى 5 مل مول / �تر 36 . 

كيف يمكن لمريض الغسيل الكلوي خفض البوتاسيوم في نظامه الغذائي 36 ؟   

استخدام ا�توابل والأعشاب في ا�طبخ وعلى طاولة ا�طعام. وغا�بًا ما تحتوي بدائل الملح على بوتاسيوم ويجب 	 

عدم استخدامها.

والحد من الأطعمة ا�تي تحتوي على كلوريد ا�بوتاسيوم في قائمة المكونات. لأنه عادة ما يستخدم كلوريد 	 

ا�بوتاسيوم بدلاً من الملح في بعض الأطعمة المعبأة، مثل ا�شوربات المعلبة ومنتجات ا�طماطم.

غسل ا�فواكه والخضروات المعلبة قبل تناولها.	 

إذا كان المريض مصابًا بداء ا�سكري، فعليه أن يختار عصير ا�تفاح أو ا�عنب أو ا�توت ا�بري عندما ينخفض   	 

سكر الدم و الابتعاد عن عصائر ا�فواكه ا�عا�ية ا�بوتاسيوم. 
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ا�تي 	  الأطعمة  وتناول كميات صغيرة جدًا من  ا�بوتاسيوم.  قليلة  تكون  ا�تي  والخضروات  ا�فواكه  اختيار 

تحتوي على نسبة عا�ية من ا�بوتاسيوم ، مثل شريحة واحدة من ا�طماطم على ساندويتش ، أو شرائح قليلة 

من الموز على الحبوب ، أو نصف برتقالة ، أو نصف ثمرة كمثرى بدلا من ثمرة كاملة ، أو كم محدود من 

ا�شمام .

يض الغسيل الكلوي بتناول  2-3 حصص من فواكه البوتاسيوم منخفضة كل يوم. يسمح لمر

يعتمد مستوى ا�بوتاسيوم على حصة واحدة ) قطعة واحدة صغيرة(. نصف كوب من ا�فواكه ا�طازجة أو 

المعلبة أو المطبوخة ؛ ربع كوب فاكهة مجففة ؛ أو نصف كوب عصير. وجبة واحدة من الخضار هي نصف 

كوب من الخضروات ا�طازجة أو المطبوخة ، أو كوب من الخضار ا�ورقية ا�نيئة ، أو نصف كوب عصير 36  .

4 - الفيتامينات والمعادن األخرى : 

تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة يعطي الجسم ا�فيتامينات والمعادن ا�تي يحتاج إ�يها كل يوم.  

مريض ا�غسيل ا�كلوي بالإضافة إلى فقد كميات من  ا�طاقة  وا�بروتين ، يعاني أيضا من نقص  في المغذيات 

الدقيقة ) ا�فيتامينات و المعادن( . و من ا�شائع جدا أن يعاني مريض ا�غسيل من نقص في  فيتامين ج ) سي ( 

، وفيتامين ب 6 أو ا�بيريدوكسين ، وا�فو�يك ، و 1٫25-داي هيدروكسي كولي كا�سيفيرول أو ا�كا�سيترايول 

) فيتامين د ا�نشط(، وقد تشمل أوجه ا�قصور في المعادن أيضا مثل  الحديد والزنك وا�سيلينيوم.  فمن المهم 

ملاحظة أن هناك انتشاراً في نقص مضادات الأكسدة لدى مرضى غسيل ا�كلى وا�تي يمكن أن تتولد أو تتفاقم 

للقيود ا�غذائية المفروضة  بسبب انخفاض استهلاك المصادر ا�طبيعية مثل ا�فواكه والخضروات ا�طازجة نظراً 

على المرضى و ا�تي قد تترافق مع ا�تناول غير ا�كافي للفيتامينات المضادة للأكسدة مثل ا�فيتامينات )ج و هل ( 
ية صفراء ا�لون، توجد بشكل طبيعي في الخضروات وا�فاكهة( 38 وا�كاروتينات )صبغة عضو

يض بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي جيد ، أخذ مكملات غذائية خاصة من ا�فيتامينات والمعادن  قد يحتاج المر

بوصفة من ا�طبيب المعالج . وعلى المريض أخذ المكملات ا�غذائية ا�تي يطلبها طبيب ا�كلى الخاص بالمريض، 

لأن بعض ا�فيتامينات والمعادن يمكن أن تكون ضارة على مرضى غسيل  ا�كلى. وأيضا ا�تحقق من ا�طبيب 

قبل استخدام أي علاجات عشبية ،  فبعضها  قد تكون ضارة لمرضى ا�غسيل ا�كلوي  8.

 في سياق ما ذكر أقيمت  دراسات تم تنفيذها في مراكز طبية كبيرة استهدفت ا�نظام ا�غذائي لمرضى ا�كلى  

هذه  فوجدت  المرض،   تفاقم  على  ا�عوامل  هذه  تأثير  دراسة  و   ) وا�بوتاسيوم  ا�فسفور  )ا�بروتين,  بالذات 

نتائج  على  بناءً  تفاقمه. و  المرض و  ا�غذائية على وضع  الأنظمة  بتأثير  الدراسات علاقات ذات دلالة واضحة  
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هذا الدراسات عقد المعهد ا�وطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي وا�كلى والمعاهد ا�وطنية للصحة مؤتمراً في 

شيكاغو عام 1994م �وضع توصيات لإدارة المرضى الذين يعانون من المرض ا�كلوي ا�تدريجي ، أو ما قبل 

الداء ا�كلوي بمراحله الأخيرة. ومن بين هذه ا�توصيات : تناول ا�بروتين ا�غذائي في ا�فشل ا�كلوي ا�تدريجي 

هي  0.6 غ / كغم يوميا مع قيمة بيو�وجية عا�ية )مصادر حيوانية( بنسبة 60٪ للمرضى الذين GFR لديهم 

هو 25 إلى 55 مل / دقيقة  ، و 0.8 غ / كغم يوميا مع قيمة بيو�وجية عا�ية بنسبة 60٪ للمرضى الذين يزيد 

معدل استخدام GFR لديهم عن 55 مل / دقيقة 6 .



الفصل الثالث : 

الدعم التغذوي والغسيل الكلوي.
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الدعم التغذوي.

يق ا�وجبات الاعتيادية هو ا�وضع المثالي للجميع سواء أشخاص أصحاء  يعتبر تناول ا�غذاء ا�عادي المتوازن عن طر

يقة  يقة الاعتيادية أو يكون ا�طعام الذي يؤخذ با�طر أو مرضى. وفي الحالات ا�تي يتعذر فيها تناول ا�طعام با�طر

الاعتيادية غير كافي ) بسبب مرض ما أو قصور في عمل المعدة أو الأمعاء( يتوجب ا�تدخل ا�غذائي. و يكون 

ية و في بعض الأحيان يتم  يق أنبوب ا�تغذية ) ا�تغذية المعو يق إعطاء تغذية متكاملة ا�عناصر عن طر عن طر

إقصاء الجهاز الهضمي بشكل كامل عن عملية ا�تغذية و تكون ا�تغذية ا�وريدية أو تسمى ا�تغذية بالحقن 37 .  و 

يض إلى  ية و يصل المر هذا ينطبق على مرضى ا�غسيل ا�كلوي، ففي حين يكون هناك أعراض لمشاكل تغذو

يتم  المرحلة ا�تي لا يستطيع أخذ جميع احتياجاته من ا�وجبات المعتادة، فتستلزم هذه الحالة الدعم ا�تغذوي. و

ية فعا�ية الدعم  يقة ا�تغذية �كل مريض حسب حا�ته، وقد أثبتت الدراسات ا�سرير تخصيص كمية ونوع وطر

ا�تغذوي لمرضى ا�غسيل ا�كلوي في تحسين المستوى ا�تغذوي   وتقليل الإصابة با�عدوى ، و مساعدة  المرضى 

أن يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي بمستوي جودة حياة افضل 39.

طرق الدعم التغذوي .

وتستخدم �علاج مرضى غسيل ا�كلى عدة طرق للدعم ا�تغذوي وهي :

التغذية الوريدية ) التغذية بالحقن ( :. 1

ا�طعام عن  تناول  استطاعتهم   في حالات عدم  للتغذية  ا�كلى  يتلقاها مرضى غسيل  ا�تي  ا�طرق  هي إحدى 

ية �سبٍب ما. وا�تغذية ا�وريدية هي  خليط  يق ا�فم،أو صعوبة  استخدام الجهاز الهضمي في  ا�تغذية  المعو طر

يات والدهون  من سائل خاص يُعطى في الدم من خلال أنبوب في ا�وريد. ويحتوي الخليط على ا�بروتين وا�سكر

 ”TPN“ ( ، »وا�فيتامينات والمعادن وغيرها من ا�عناصر ا�غذائية اللازمة. و يطلق عليه »ا�تغذية ا�وريدية ا�كلية

. 39 ) Total Parenteral Nutrition

ية :. 2 التغذية المعو

يقة أخرى تمكن مرضى ا�غسيل ا�كلوي من   الحصول على احتياجاهم من المواد ا�غذائية. وتسمى أيًضا  هي طر

يكون ا�غذاء مزيجاً من جميع ا�عناصر ا�غذائية اللازمة للمريض حسب وضعه ا�صحي.  “ا�تغذية بالأنبوب« ، و

وهو أكثر كثافه من سوائل ا�تغذية بالحقن، وفي بعض الأحيان يبدو وكأنه مخفوق الحليب، �لكنه اكثر سمكا من 

يُعطى من خلال أنبوب في المعدة أو الأمعاء الدقيقة 39. يقة تشبه الحليب. و يتم تصنيعه بطر الحليب، و
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ية )المكملات الغذائية( :. 3 التغذية الفمو

ية ) “”Oral Nutritional Supplements  ONS( هي سوائل شبه صلبة أو  المكملات ا�غذائية ا�فمو

مساحيق و  توفر المغذيات الدقيقة والجزئية. وتستخدم على نطاق واسع في إطار ا�صحة للمرضى غير ا�قادرين 

يق ا�فم وحده 40. على تلبية احتياجاتهم ا�غذائية من خلال نظام غذائي عن طر

قد توصف المكملات ا�غذائية أثناء المرض الحاد، وأيضاً توصف للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة 

يض 40. ية هو مكمل �غذاء المر يلة الأجل. ودور ا�لمكملات ا�غذائية ا�فمو طو

بعض ا�لمكملات ا�غذائية متاحة للشراء من دون وصفة طبية في محلات ا�سوبرماركت أو ا�صيد�يات )عادة في 

يفضل تناولها  شكل مسحوق ممزوج بالحليب أو الماء( �لكن غا�بية المكملات ا�غذائية متوفرة فقط بوصفة طبية و

ية على المغذيات ا�لكبيرة )ا�بروتين و  بعد استشارة أخصائي ا�تغذية . وغا�بًا ما تحتوي المكملات ا�غذائية ا�فمو

يات متفاوتة من ا�تركيزات، لذلك  لا تكون جميع  ا�طاقة( والمغذيات الدقيقة )ا�فيتامينات والمعادن( بمستو

ية ، بمعنى أنه لا يمكن استخدامها كمصدر وحيد للتغذية 40.  ية كاملة من ا�ناحية ا�تغذو المكملات ا�غذائية ا�فمو

4 .: Nepro محلول

ية ا�كاملة للمساعدة  يوفر ا�تغذية ا�كلو ية وا�بروتينات )17.82 جرام �كل زجاجة( و هو مصدر للسعرات الحرار

يقة تناسب مرضى  ياته ا�غذائية  بطر في تلبية الاحتياجات ا�غذائية لمرضى ا�غسيل ا�كلوي، حيث تم تعديل محتو

ا�غسيل ا�كلوي 41 فهو : 

يحتوي على نسبة عا�ية من ا�بروتين للمساعدة في استبدال ا�بروتين المفقود أثناء ا�غسيل ا�كلوي .	 

يحتوي على تراكيز و كميات من  ا�فيتامينات والمعادن بما في ذلك فيتامين B3 و B6 للمساعدة 	 

في إنتاج ا�طاقة وتقليل ا�تعب.

منخفض ا�صوديوم ا�بوتاسيوم وا�فسفور �تتناسب مع حمية ا�غسيل ا�كلوي.	 

ية )401 كا�وري �كل زجاجة( .	  غني با�سعرات الحرار

محتوى ماء منخفض )161 مل �كل زجاجة 220 مل( .	 

يحتوي على أحماض دهنية أحادية غير مشبعة وأحماض أوميجا -3 الدهنية .	 

بوهيدرات . 	  بطيء الهضم ، ومنخفض ا�لكر
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الحاالت التي تستوجب دعم غذائي لمرضى الغسيل الكلوي.
ية شائعة في مرضى غسيل ا�كلى، وهي مشكله متعددة ا�عوامل. وغا�باً ما توجد  سوء ا�تغذية هي مشكلة سرير

عند مريض ا�فشل ا�كلوي المزمن ) ) CRF ( Chronic Renal Failure( خلال ا�فترة ا�تي يكون فيها 

معدل ا�ترشيح ا�لكبيبي )GFR( أقل من 15 مل / دقيقة ،قبل أن يتم إجراء غسيل ا�كلى له 42.

 وقد يؤدي فقدان ا�بروتينات والأحماض الأمينية والمغذيات الأساسية الأخرى أثناء إجراء ا�غسيل ا�كلوي إلى 

يادة ا�وعكات ا�صحية الحادة و تأخر ا�تئام  تفاقم سوء ا�تغذية. ويرتبط سوء ا�تغذية عند مرضى غسيل ا�كلى بز

يادة ا�قابلية للعدوى. وفي ضوء ا�عواقب المذكورة أعلاه، يجب على جميع  الجروح  وا�شعور با�ضيق  وا�تعب  وز

ية الجيدة  مرضى ا�غسيل الخضوع للتقييم ا�تغذوي بشكل دوري. كذلك فانه مهم للغاية الحفاظ على الحالة ا�تغذو

ية ، والمكملات المناسبة من  يق تناول كميات كافية من ا�بروتين وا�سعرات الحرار لمرضى غسيل ا�كلى عن طر

الحديد وا�كا�سيوم والمعادن وا�فيتامينات 42 .

يادة الاحتياجات ا�غذائية في وجود ضغوط مثل ا�عدوى أو عملية جراحية، وبا�تالي تتطلب هذه   يتم تعزيز و ز

الحالات ا�تدخل ا�غذائي المكثف. وقد تكون هناك حاجة للتغذية ا�وريدية ا�كلية )TPN( للمرضى الذين يعانون 

ية  ية. ومع ذلك ، فإن ا�تغذية المعو من غسيل ا�كلى في وحدة ا�عناية المركزة ، باستخدام قسطرة وريدية مركز

دائمًا لها الأفضلية على ا�تغذية ا�وريدية ، وحتى بعد إعطاء غسيل ا�كلى ا�كافي . وغا�بًا ما تكون المشورة ا�غذائية 

ية والمغذيات  مطلوبة لمرضى غسيل ا�كلى للتأكد من استيعابهم ا�كمية الموصى بها من ا�بروتين وا�سعرات الحرار

ية 42 . ا�صغرى ا�ضرور

يمثل المرضى الذين يعانون من ا�فشل ا�كلوي مجموعة غير متشابهة ، وبا�تالي يمكن أن تختلف متطلباتهم ا�غذائية 

يقة  ية بدلاً من ا�تغذية ا�وريدية لهم ، وا�طر بشكل واسع. على الرغم من أن الأدلة تؤيد استخدام ا�تغذية المعو

المثلى للدعم ا�غذائي لا تزال مثيرة للجدل ، لا سيما عند مرضى ا�فشل ا�كلوي الحاد.  علاوة على ذلك ، فقد 

ية ا�تي تلبي الاحتياجات المحددة لمختلف المجموعات 43 . تم تطوير عدد قليل من المحا�يل المعو

كما أّن مرضى غسيل ا�كلى لديهم مخاطر عا�ية من تطور سوء ا�تغذية. علماً أن بين 10%الى 70%  من مرضى 

ا�غسيل لديهم سوء تغذية، بدرجه معتدل إلى شديد ، والذي يمكن أن يؤثر على حياتهم 43 .

ثلاث ساعات،  أو  بساعتين  المعتادة  ا�وجبات  بعد  ا�فم  يق  المرضى مكملات غذائية عن طر  ويجب إعطاء 

وإّن أخذ المكملات في وقت متأخر يقلل من فترة صيام المريض عن ا�طعام، وتكون ذات فائدة في المساء، 

ية أن تناول  لأنها تسرع من عملية الجوع كونها تؤثر على عملية الهدم في الجسم. وقد أظهرت الدراسات ا�سرير

ية لديهم، فقد تحسن مقياس كارنوفسكي لدى  المكملات ا�غذائية لمرضى ا�غسيل أثر إيجابياً على ا�عوامل ا�تغذو
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يض  المر نشاط  �قياس مستوى  مقياس كارنوفسكي  ويستخدم   .  43 ا�طبيعي  للطعام  تناولهم  المرضى، وتحسن 

يض . ومتطلبات الرعاية ا�طبية، وهو مقياس عام لاستقلا�ية المر

Mor, V., Laliberte, L., Morris, J. N., & Wiemann, M. )1984(. The Karnofsky per-
formance status scale: an examination of its reliability and validity in a research 
setting. Cancer, 53)9(, 2002 .2007-



الفصل الرابع :
الحالة التغذوية وتأثيرها على 

مرضى الغسيل الكلوي.
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يادة في معدل ا�وفيات ، وغا�باً ما تفشل  سوء ا�تغذية هو مشكلة شائعة في مرضى غسيل ا�كلى ويرتبط مع ز

ية 45. يق ا�فم أو في ا�وريد في تحسين الحالة ا�تغذو ا�تدخلات مثل المكملات ا�غذائية عن طر

سوء ا�تغذية  المعروف بنقص ا�طاقة وا�بروتين هو أحد المضاعفات المتكررة لدى مرضى غسيل ا�كلى. وتشمل 

يادة في جرعة المكملات ا�غذائية عن  استراتيجيات منع أو علاج سوء ا�تغذية لدى مرضى غسيل ا�كلى المزمن ز

يق ا�فم  كالمنشطات للشهية، وا�تغذية ا�وريدية ، وا�عوامل المحتملة المنشطة مثل هرمون النمو أو  الأنسو�ين  طر

مثل عامل النمو IGF-1(1(. ومع ذلك قد لا تنجح هذه ا�تدخلات دائمًا في تحسين سوء ا�تغذية 45.

يادة في تواتر جلسات ا�غسيل ا�كلوي  بتحسن قوي ومستمر في تكوين جسم مرضى ا�غسيل ا�كلوي.  ترتبط الز

يادة كبيرة في ا�شهية وتناول ا�طعام لدى المرضى ، وبا�تالي  وتعد استراتيجية غسيل ا�كلى هذه هي المسؤولة عن ز

تحسين ا�وضع ا�غذائي بسرعة  45.
 

متابعة الحالة الغذائية 45.
ية باستخدام أدوات ا�تقييم ا�تا�ية:  يجب اتباع الحالة ا�تغذو

المقابلات ا�غذائية.. 1

وزن الجسم .. 2

مستوى الا�بيومين في الدم .. 3

1 -  المقابالت الغذائية:

يجب إجراء مقابلة مع أخصائيي ا�تغذية المؤهلين والمتمرسين جيدًا وتكون المقابلة  كل 6-12 شهرًا أو كل 3 

أشهر إذا كان عمر المريض أكثر من 50 عامًا أو يقوم بغسيل ا�كلى لأكثر من 5 سنوات 45.

يجب على مرضى غسيل ا�كلى الذين يعانون من سوء ا�تغذية الخضوع �عملية تسجيل غذائي على الأقل لمدة 24 

ساعة بشكل متكرر حتى يتم تحسينها 45.

يقة لللكشف عن مدخول غذائي مخفض في ا�وقت المناسب وقبل أن تبدأ  المقابلات ا�غذائية هي أفضل طر

معايير أخرى �سوء ا�تغذية الموضوعية في ا�تغير. وبناء على ا�قيود المفروضة على الموظفين ، يجب إجراء تسجيل 

غذائي لمدة ثلاثة أيام أو 24 ساعة من تناول ا�يوم ا�سابق وتقييمه  ،ويجب ملاحظة ا�نتائج في خطة رعاية 
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يض  45. المر

2 -  وزن الجسم :

ينبغي أن يكون كسب ا�وزن بين جلستي غسيل ا�كلى على أساس ا�وزن الجاف ) بعد ا�غسيل ( 45.

وزن الجسم المثالي هو ا�وزن على أساس  مؤشر كتلة الجسم ا�تي تنتج أقل معدلات للمضاعفات وا�وفيات. وقد 

يعتبر فقدان ا�وزن غير  يادة  أو نقص ا�وزن. و يلزم تعديل وزن الجسم المثالي عند المرضى الذين يعانون من ز

المتعمد خلال فترة 3-6 أشهر أكثر دقة كعامل خطر �سوء ا�تغذية با�بروتين وا�طاقة مقارنة بمؤشر كتلة الجسم. 

لذلك يمكن ا�توصية بخفض بسيط �لوزن بنسبة 10٪ خلال الأشهر ا�ثلاثة أو ا�ستة الأخيرة �تشخيص سوء 

يادة ا�وزن بين 2 و 2.5 كيلوغرام ) قد تختلف  ا�تغذية. كما وينصح  مرضى غسيل ا�كلى عادة بالحفاظ على ز

هذه ا�قيمة من مرجع لآخر ( . وتختلف الإرشادات الحا�ية لمقدار ا�سوائل ا�يومية من 500 إلى 750 مل 

يعتمد ا�عطش على تناول ا�صوديوم )الملح( ا�غذائي ويساهم تناول كميات  بالإضافة إلى إنتاج ا�بول ا�يومي. و

يادة ا�وزن بين ا�وحدات بشكل مفرط ، وقد لا تكون ا�نتيجة المباشرة  هي تناول  كبيرة من ا�صوديوم في ز

ا�طعام نفسه. ومع ذلك ، فإن المرضى الذين يتناو�ون ا�طعام بشكل جيد يحصلون أيًضا على وزن إضافي بين 

جلسات ا�غسيل ا�كلوي، وهذا يرجع إلى محتوى ا�سائل غير المرئي في ا�طعام. ويمكن أن يحتوي ا�نظام ا�غذائي 

ية« أي ما يصل إلى 300 - 350 مل من ا�سائل ، وهذا يزيد من كمية ا�سوائل  الجاف »2100 سعرة حرار

يادة ا�وزن بين الأحياء يمكن أن تعكس المدخول ا�غذائي 45 . ا�يومية. وز

3 - االلبيومين في الدم  .

يات الأ�بومين ا�عديد من ا�عوامل غير ا�غذائية ا�تي غا�با ما تكون موجودة عند مرضى غسيل  تعكس مستو

ية  ا�ناحية ا�سرير يعتبر الأ�بيومين وحدة قياس مفيدة من  بما في ذلك الا�تهاب وا�عدوى. ولذلك لا  ا�كلى، 

�لوضع ا�غذائي للبروتين / ا�طاقة لدى مرضى غسيل ا�كلى. ونقص الدهون في دم مرضى غسيل ا�كلى لا يشير 

با�ضرورة إلى سوء ا�تغذية في ا�بروتين وا�طاقة ، والذي قد لا يرتبط أيًضا با�تغيرات في المعايير ا�غذائية الأخرى45.

يادة  ز يتطلب  المستمرة، و هذا  الأمراض ، كالا�تهابات  عدد من  ياً  المستقرين سرير غير  المرضى  يصاحب  و

وتيرة  يادة  ز ينبغي  ا�علاجي  ا�تدخل  وأثناء  ا�فترات  هذه  خلال  أكثر  ا�تغذوي  ا�تثقيف  و  ا�تقييم  جلسات 



الفصل الخامس : 
األمراض والغسيل الكلوي.
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.  45 ا�تقييم  �عملية  اللازمة  الجسمية  ا�قياسات 

1- مرضى الغسيل الكلوي الذين  يعانون من مرض السكري .

أيًضا  ا�سكري  يسبب مرض  أن  ا�سكري. يمكن  ا�كلى  بمرض  ا�سكري  ا�ناتج من مرض  ا�كلى  يسمى مرض 

ية 46 .  ارتفاع ضغط الدم وتصلب ا�شرايين ، هذه الأمراض يمكن أن تؤدي إلى أمراض ا�قلب والأوعية الدمو

تحتاج متابعة  السكر في الدم إلى عدد من الفحوصات الدورية 46 :

فحص A1C  بانتظام ) فحص السكري التراكمي(	 

نسبة  وتكون  الماضية.  أشهر  ا�ثلاثة  أو  ا�شهرين  الدم خلال  في  ا�سكر  معدل  ا�تراكمي يحسب  ا�سكري  فحص 

 .  46 ا�سكري  لمعظم مرضى  با�نسبة  أعلى من 6.5 %  ا�فحص 

  

لتراكمــي لســكري ا 8: نســب فحــص ا جــدول 

النسبة %فحص السكري الرتاكيم

أقل من 6 %الطبيعي

6% - 6.4 %قبل مرض السكري

6.5 % أو اعلىمرض السكري

Diabetes.co.uk: Guide to HbA1c,
https://www.diabetes.co.uk/what-is-hba1c.html, Accessed:10/9/2019

استخدام مقياس جلوكوز الدم  يوميا 	 

يمكن إجراء هذا ا�فحص يوميا باستخدام جهاز خاص ،  فيجب على مريض ا�غسيل ا�كلوي ا�تحقق من 

. 46 يات ا�سكر في الدم و متابعته يومياً  مستو

مراقبه اللكوليسترول والدهون في الدم:	 

يؤدي ذلك  يات الدهون وا�لكو�يسترول في الدم ,  و مرضى ا�غسيل ا�كلوي ا�سكري يعانون من ارتفاع  مستو

ية. وبا�تالي يقلل من إمدادات الدم إلى ا�قلب والدماغ ويزيد من فرص حدوث  إلى  انسداد الأوعية الدمو

نوبة قلبية أو سكتة دماغية 46  .

ياضية بانتظام والحفاظ على وزن الجسم تحت ا�سيطرة  و ا�نظام ا�غذائي جزءاً مهماً من   وتعد ممارسة التمارين الر

علاج جميع المرضى الذين يعانون من مرض ا�سكري 46  .
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النظام الغذائي لمرضى الغسيل الكلوي السكري.

يهدف ا�نظام ا�غذائي �ضبط مستوى الجلوكوز في الدم وا�سيطرة عليه، ويساعد المرضى على ا�شعور بأفضل حال 

يل 47. وبنفس ا�وقت تقليل المضاعفات على المدى ا�طو

حمية غسيل ا�كلى ا�سكري تنطبق عليها بنود الحمية ا�غذائية لمرضى ا�غسيل بشكل عام.   بحيث يتميز ا�نظام ا�غذائي  

بأنه 47 :

يشمل على بروتينات عا�ية الجودة )المصادر الحيوانية(، وأيضا ا�توازن بكمية ا�لكربوهيدرات والدهون . . 1

في ا�نظام ا�غذائي يجب تجنب الأطعمة ا�تي تحتوي على كميات عا�ية من ا�فسفور ، ا�صوديوم و ا�بوتاسيوم . . 2

بوهيدرات  �ضبط  مستوى الجلوكوز في الدم من حيث اختيار نوعية . 3 لمرضى ا�سكري يتم ا�تحكم في ا�لكر

يعها على ا�وجبات.   وجميع الأطعمة ا�تي تحتوي على ا�لكربوهيدرات )مثل  بوهيدرات و كذلك توز ا�لكر

يات الخا�ية من  ية وا�فواكه وا�عصائر وا�عديد من الحلو الخحبز والحبوب والمعكرونة والأرز والخضراوات ا�نشو

بوهيدرات  يقة صحيحة و متوازنة بين ا�وجبات و  كذلك ، يجب موازنة كمية ا�لكر ا�سكر( يجب أن توزع بطر

ا�تي يتم تتناولها مع الدواء ومستوى ا�نشاط  .

فيما يلي مثال لخيارات ا�طعام ا�تي يوصى بها عادةً في ا�نظام ا�غذائي ا�تقليدي لمرضى ا�كلى ا�سكري ، وتعتمد 

هذه ا�قائمة على محتوى ا�صوديوم وا�بوتاسيوم وا�فسفور وا�سكر ا�عالي من الأطعمة المشتملة على 48 : 

1 - منتجات االلبان

جتنبموىص به

اللنب اخلايل من الدسم أو اخلايل من الدهون ، املبيضات اخلالية من 
احلليب، الزبادي العادي ، الزبادي اخلايل من السكر ، البودجن اخلايل من 
السكر ، اآليس كريم اخلايل من السكر ، احللويات املجمدة اخلالية من 

السكر 

حليب الشيكوالتة ، اللنب املحلى ، بودنيغ السكر املحلى ، 
اآليس كريم املحلى بالسكر ، احللويات املحالة بالسكر

2 - الخبز والنشويات

جتنبموىص به

اخلزب األبيض ، القمح ، العجني املخمر ، القمح الكامل واخلزب الكامل 
احلبوب ، احلبوب اجلافة غري املحالة ، احلبوب اجلافة املكررة ، 

احلبيب�ات ، الشعري ، ، املعكرونة البيضاء أو القمح الكامل ، األرز ، اخلزب 
)صغري(  ، بسكوت العودان غري اململحة  ، تورتي�ال الدقيق

خزب النخالة ، احلبوب املطبوخة أو املغلفة بالسكر ، احلبوب 
الفورية ، البسكويت ، الوجبات اخلفيفة اململحة بما يف ذلك: 

رقائق البطاطس ، رقائق الذرة واملكسرات حبوب القمح 
الكاملة مثل رقائق القمح وخنالة الزبيب ، دقيق الشوفان 

، احلبوب الكاملة واحلبوب الكاملة حتتوي على املزيد من 
الفسفور والبوتاسيوم من املنتجات املكررة.
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3 - الفواكه والعصائر

جتنبموىص به
التفاح ، عصري التفاح ، عصري التفاح ، التوت بما يف ذلك: الفراولة 
، التوت ، التوت الربي ، التوت ، العنب الربي ، عصري التوت الربي 

منخفض السكر ، الكرز ، كوكتي�ل الفواكه ، اجلريب فروت ، العنب 
، عصري العنب ، الربتقال ، الكمرثي ، األناناس ، الربقوق ، البطيخ ، 

الفاكهة املعلبة يف عصري غري محلى

األفوكادو واملوز والشمام والفواكه املجففة بما يف ذلك: 
التمر والزبيب واخلوخ ، الكمرثى الطازجة ، البطيخ ، كيوي 

، فاكهة النجوم والماجنا والبابايا والنكتارين والربتقال 
وعصري الربتقال والرمان والفواكه املعلبة يف شراب

4 - خضروات نشوية

جتنبموىص به

الذرة والبازالء واخلضروات املختلطة مع الذرة والبازالء )أكل كمية أقل 
يف كثري من األحيان ألنها عالية يف الفسفور( 

بطاطا مشوية ، بطاطا حلوة ، فاصوليا مطبوخة ، فاصوليا 
مجففة )كلى ، ليما ، عدس ، أو صويا( ، قرع

5 - الخضروات غير النشوية

جتنبموىص به
البنجر ، القرنبيط ، براعم بروكسل ، اجلزر ، امللفوف ، القرنبيط ، 
الكرفس ، اخليار ، الباذجنان ، قطع الربوكلي املجمدة ، الفاصوليا 

اخلضراء ، خس ، الكرنب  ، اخلردل ، البامية ، البصل ، الفلفل األحمر 
واألخضر ، الفجل ، اخلام السباخن )2/1 كوب( ، والبازيالء ، اللفت

اخلرشوف  ، اخلضر البنجر ، الصبار ، امللفوف املطبوخ 
، الكرنب ، مخلل امللفوف ، السباخن املطبوخ ، الطماطم 

، صلصة الطماطم أو املعجون ، عصري الطماطم ، عصري 
اخلضار

6 - األطعمة الغنية بالبروتين: اللحوم والجبن والبيض.

جتنبموىص به
اللحوم والدواجن واألسماك والمأكوالت البحرية ؛ البيض ، واجلنب 

)محدود بسبب محتوى الفسفور العايل(
اللحوم املعلبة والالنشون واجلنب  واللحوم العضوية  

والساليم والسلمون والنقانق

7 - األطعمة الغنية بالدهون:

جتنبموىص به
المارغارين يف الدهون غري املشبعة ، والمايونزي ، والقشطة احلامضة ، 
واجلنب ، والمايونزي قليل الدسم ، والقشطة احلامضية قليلة الدسم ، 

واجلنب قليل الدسم
زبدة ، سمن نب�ايت غين بالدهون غري املشبعة ، كريمة اخلفق

8 - مشروبات

جتنبموىص به

ماء ، حمية صودا صافية ، شاي أو عصري الليمون محلي الصنع املحلى 
بمحلي صناعي

الكوال الداكنة أو النظامية أو عصري الفواكه أو مشروبات 
بنكهات الفواكه أو املياه املحالة بعصائر الفاكهة أو الشاي 

املثلج أو املثلج أو عصري الليمون املحتوي على سكر أو شراب 
أو الشاي أو عصري الليمون املحلى بالسكر احلقيقي
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2- مرضى الغسيل الكلوي الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم .

يادة ا�صوديوم والمخلفات المتراكمة  عادة يعاني مرضى ا�فشل ا�كلوي  من ارتفاع ا�ضغط الدموي وذلك بسبب ز

من ا�عملية الأيضية.46 .

ويجب أن يتم ا�تحقق من ضغط دم  للحفاظ على المستوى ا�طبيعي ، وبا�تالي  يساعد في الحد من أمراض ا�قلب 
لدى مرضى ا�غسيل ا�كلوي 46

التوصيات لخفض مستوى ضغط الدم  46

شرب كمية أقل من ا�سوائل.	 

يقاف الملح نهائياً  .	  تناول كمية أقل من الملح أو إ

ضبط مدة و عدد مرات غسيل ا�كلى.	 

إجراء أكثر من ثلاث جلسات غسيل كلى كل أسبوع .	 

المستوى الطبيعي لضغط الدم 80 / 120  وإذا كان مريض غسيل الكلى يعاني من ارتفاع ضغط الدم فسوف 

يحتاج إلى بعض التغيرات في النظام الغذائي:- 

الحد من ا�صوديوم للمساعدة على خفض ضغط الدم. 1

 يتواجد ا�صوديوم في ا�عديد من الأطعمة المصنعة ؛ لذلك يجب ا�تأكد من قراءة ملصقات ا�تغذية بعناية، في 

محاولة للحد من تناول ا�صوديوم وتجنب ا�طبخ بالملح 49  .  

الحد من الدهون للمساعدة في خفض ضغط الدم. 2

تقليل كمية الدهون المتناولة قد تؤدي إلى خفض ضغط الدم ، وإنقاص ا�وزن ؛ مما يقلل من ارتفاع ضغط الدم 

الذي يؤدي إلى  تصلب ا�شرايين . وهذا سبب آخر  للتحكم في كمية ونوع الدهون ا�تي يتناولها المريض والحد 

من الدهون المشبعة الموجودة في المنتجات الحيوانية مثل  اللحوم والزبدة والجحبن ومنتجات الأ�بان ا�كاملة الدسم 

واستخدام الدهون الأحادية غير المشبعة مثل زيت ا�كانولا وزيت الزيتون ، والدهون غير المشبعة بما في ذلك 

يا باعتدال 49  .   زيت عباد ا�شمس وزيت ا�صو
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3 -  غسيل الكلى وأمراض القلب .
إن ا�عديد من مرضى ا�غسيل ا�كلوي يعانون أيضاً من أمراض ا�قلب ، وبا�تالي يحتاجون  إلى تدابير صحية للقلب 

يق 50:-  يتم الحفاظ على صحة ا�قلب عن طر في ا�نظام ا�غذائي  . و

اتباع نظام غذائي صحي للقلب.	 

الحصول  على نشاط بدني منتظم.	 

يات ا�لكو�يسترول تحت ا�سيطرة.	  الحفاظ على ضغط الدم ومستو

الحفاظ على توازن ا�كا�سيوم وا�فسفور.	 

إذا كان مريض ا�غسيل ا�كلوي مصابًا بداء ا�سكري ، يجب عليه أن يحافظ على نسبة ا�سكر في الدم تحت 	 

ا�سيطرة.

يض يعاني من فقر الدم ، عليه الحصول على علاج له.	  إذا كان المر

نصائح للحفاظ على صحة القلب لدى مرضى الغسيل الكلوي 50

السيطرة على سكر الدم إذا كان لدى المريض مرض السكري. . 1

السيطرة على ارتفاع ضغط الدم:. 2

يادة ا�سوائل.	  إتباع نظام مقيد �كمية  ا�سوائل وا�صوديوم )الملح( للحفاظ على ز

يض أكثر من 2000 ملغ من ا�صوديوم 	  لا ينبغي أن يتضمن ا�نظام ا�غذائي الخاص بالمر

يات اللكوليسترول العالية:. 3 خفض مستو

إتباع نظام غذائي منخفض الدهون ) ذُكر في حمية منخفضة ا�لكو�سترول(  	 

يادة ا�نشاط ا�بدني	  ز

إتباع نظام غذائي صحي للقلب :. 4

تناول الأطعمة منخفضة في الدهون المشبعة وا�لكو�يسترول          	 

يلاء 	  وا�باز المجففة  وا�فاصو�يا  وا�بذور  والمكسرات  الأ�بان  مثل  ا�فسفور  عا�ية  الأطعمة  من  الحد 

الداكنة. ) ية  ا�غاز والمشروبات 
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يادة الأطعمة ا�تي تحتوي على نسبة عا�ية من الأحماض الدهنية أوميغا- 3 مثل ا�سلمون و بذور 	  ز

يا و الجوز وزيت ا�كانولا. ا�كتان و فول ا�صو

في حال ارتفاع ا�فسفور وا�بوتاسيوم ينصح بأخذ الاحماض الدهنية أوميغا- 3 من المكملات ا�غذائية.	 

يادة النشاط البدني : يتم ممارسة التمارين بانتظام للمساعدة في :. 5 ز

يات ا�لكو�يسترول غير ا�صحية.	  تحسين مستو

تقليل ا�وزن الزائد.	 

ا�سيطرة على نسبة ا�سكر في الدم وضغط الدم.	 

تحسين �ياقة ا�قلب والرئة.	 

علاج فقر الدم :. 6

يات الدم  معظم مرضى ا�غسيل ا�كلوي قد يصابون   بفقر الدم ، أي أن جسمهم لا يحتوي على ما يكفى من كر

الحمراء  ، إن علاج فقر الدم يمكن أن يساعد في منع حدوث أمراض ا�قلب. ويساعد في حماية الجانب الأيسر 

من عضلات ا�قلب من ا�سماكة؛ فإذا أصبحت هذه ا�عضلات سميكة يكون من ا�صعب على ا�قلب ضخ الدم.

الحفاظ على توازن الكالسيوم والفسفور :. 7

ا�كا�سيوم وا�فسفور من المغذيات الهامة ا�تي يحتاجها الجسم. �لكن معظم مرضى غسيل ا�كلى يصابون بعدم 

توازن ا�كا�سيوم وا�فسفور. وهذا يمكن أن يؤدي إلى أمراض ا�عظام وا�قلب.

يق: يتم الحفاظ على توازن هذين المعدنين المهمين عن طر

ية على نسبة قليلة من ا�فسفور مقارنة مع غيرها من نفس المجموعة ا�غذائية ، 	  اختيار الأطعمة المحتو

أي مع الحفاظ على الاحتياج من ا�بروتين .

يض ا�غسيل ا�كلوي.	  أخذ شكل نشط من فيتامين )د( إذا وصفه مقدم الرعاية ا�صحية الخاص بمر

التوقف عن التدخين :. 8

ية. لأن ا�تدخين يزيد من خطر الإصابة بأمراض ا�قلب والأوعية الدمو
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هناك العديد من التغييرات الغذائية التي قد تساعد على الحفاظ على صحة القلب والكليتين معا منها 51 :

تناول كميات أقل من الدهون ا�غذائية، وخاصة الدهون المشبعة والدهون غير المشبعة. توجد الدهون المشبعة . 1

يتم ا�عثور على الدهون غير  في اللحوم الدهنية ، ومنتجات الأ�بان كاملة الدسم ، والزبدة ، وصفار ا�بيض. و

المشبعة في الأطعمة المقلية ، وا�لكعك وكذلك بعض ا�سمن ا�نباتي.

المصادر الجيدة وتشمل بعض الدهون الأحادية غير المشبعة وأحماض أوميغا-3 الدهنية في ا�نظام ا�غذائي. . 2

وا�بذور  والمكسرات  وا�كانولا.  الزيتون  زيت  تشمل  المشبعة  غير  الأحادية  الدهون  من  الجيدة  فالمصادر 

بمرض  المصابين  الأشخاص  بعض  يحتاج  قد   ، الجيدة. ومع ذلك  الدهون  في  عا�ية  أيضا  والأفوكادو هي 

ا�غسيل ا�كلوي إلى الحد من هذه الأطعمة بسبب ما تحتويها من ا�بوتاسيوم وا�فسفور  .وقد تم الحصول 

على الأحماض الدهنية أوميغا-3 في الأسماك الدهنية مثل ا�تونة وسمك ا�سلمون. ويمكن أيضا أن تؤخذ على 

شكل كبسولات زيت ا�سمك. 

تناول المزيد من الأ�ياف . يمكن الحصول على الأ�ياف من الحبوب ا�كاملة وا�بقو�يات وا�فواكه والخضروات . 3

) مصادر للفسفور وا�بوتاسيوم ( . وإذا كان ا�فسفور أو ا�بوتاسيوم مصدر قلق ، فقد يوصى مرضى ا�غسيل 

ا�كلوي بالحصول على الأ�ياف من الأطعمة ا�تي تحتوي على كميات أقل من هذه ا�عناصر ا�غذائية     

يتم خفض الكوليسترول مع مرض الغسيل الكلوي عن طريق 51: 

تناول الطعام بشكل صحيح. 1

تجنب الأطعمة ا�تي تحتوي على نسبة عا�ية من الدهون المشبعة وا�لكو�يسترول مثل الدهون المشبعة 	 

وا�لكو�يسترول من مصادر حيوانية .

شواء الدواجن والأسماك واللحوم. اختيار قطع اللحم الخا�ية من الدهون وقطع أي دهون.	 

ا�بيض مصدر ممتاز للبروتين ، و�لكن صفار ا�بيض يحتوي على نسبة عا�ية من ا�لكو�يسترول. 	 

تناول حصتين على الأقل من الأسماك كل أسبوع. يحتوي سمك ا�سلمون وا�تونة والرنجة وا�سلمون على 	 

كميات جيدة من الأحماض أوميغا-3 الدهنية ا�تي تقلل من خطر الإصابة بأمراض ا�قلب.

يوت ا�تي هي عا�ية في الدهون الأحادية وغير المشبعة: ا�كانولا والزيتون ، وا�فول ا�سوداني 	  اختيار الز

يا وعباد ا�شمس. ، والذرة ، وفول ا�صو

في 	  )توجد  متحولة  دهون  على  تحتوي  ا�تي  الأطعمة  من  ا�تخلص  ومحاولة  ا�غذائية  الملصقات  قراءة 

يا(. تجار المعدة  الخفيفة  الأطعمة  من  وا�عديد  ا�نباتي  وا�سمن  المهدرجة  يوت  الز

أكل ا�فواكه والخضروات ا�صحية للكلى أي منخفضة ا�بوتاسيوم وا�فسفور .	 
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ياضية  	.   التمارين الر

التمرين هو نهج آخر �وضع ا�لكو�يسترول في مكانه. الخروج والمشي واللعب مع الأصدقاء في مجموعة متنوعة من 

الأنشطة ا�ترفيهية مثل ا�سباحه  وا�لكرة  و الركض هي طرق رائعة لخفض ا�لكو�يسترول.

4- فقر الدم ومرض الكلى .

يسبب نقص الحديد في الجسم إلى فقر الدم. والحديد هو معدن مهم نحتاجه إلى صحة جيدة وخلايا دم صحية 

بشكل عام. ويساعد الحديد الجسم على صنع الهيموجلوبين الموجود في خلايا الدم الحمراء. وعندما لا يكون هناك 

ما يكفي من الحديد ، فإن خلايا الدم الحمراء �ن يكون لديها ما يكفي من الهيموجلوبين لحمل الأكسجين 52.

يتعرض مرضى غسيل ا�كلى  إلى خطر حدوث فقر الدم ؛  �عدم الحصول على ما يكفي من الحديد وذلك �عجز 

ا�كلية على تصنيع هرمون EPO( erythropoietin( الذي يحفز نخاع ا�عظم لإنتاج خلايا الدم الحمراء ؛لذلك  

يحتاجون إلى حديد إضافي بسبب عدم وجود الأطعمة ا�غنية بالحديد في ا�نظام ا�غذائي 52.

يعد علاج فقر الدم مهمًا للأسباب التالية 52:  يمكن أن يسبب فقر الدم مشاكل خطيرة في القلب. و

سيكون لدى مرضى ا�غسيل ا�كلوي المزيد من ا�طاقة للقيام بالمهام ا�يومية.	 

تحسن نوعية حياة المرضى.	 

ياضة .	  يض  على ممارسة الر تحسن قدرات المر

قلة مشاكل ا�قلب.	 

معظم مرضى غسيل الكلى يحتاجون إلى حديد إضافي بسبب 52:

تكون 	  وقد  وا�فاصو�يا،  الحمراء  اللحوم  مثل  بالحديد.   ا�غنية  الأطعمة  إلى  يفتقر  الذي  ا�غذائي  ا�نظام 

محدودة في ا�نظام ا�غذائي �غسيل ا�كلى. بدون كمية كافية من الأطعمة ا�غنية بالحديد ، يكون مريض 

ا�غسيل ا�كلوي أكثر عرضة لخطر الحديد المنخفض  .

يتم فقد ا�قليل من الدم أثناء جلسات غسيل ا�كلى. ففي نهاية كل جلسة غسيل ا�كلى  عادة ما تترك 	 

كمية صغيرة من الدم في )ا�كلى ا�صناعية .)هذا يمكن أن يكون مصدر آخر لخسارة الحديد مع مرور 

ا�وقت  .
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5 - الحمية النباتية .

يقة مهمة لاستخدام  ية كافية يعد طر معظم ا�نظم ا�غذائية ا�نباتية �يست غنية با�بروتين. وإن تناول سعرات حرار

ا�عدوى.  ومكافحة  الجروح  وشفاء  ا�عضلات  بناء  مثل  مهمة  وظائف  في  ا�بروتين  من  ا�صغيرة  ا�كميات  هذه 

ويجب على المرضى ا�تحدث مع اختصاصي ا�تغذية حول أفضل الخيارات من ا�بروتين ا�نباتي مع كميات أقل 

يات ا�بروتين في الدم )الزلال( بشكل وثيق مع أخصائي ا�تغذية  من ا�بوتاسيوم وا�فوسفور. أيضا ، ورصد مستو

ية وا�بروتين 8. للتأكد من أنهم يحصلون على ا�كمية ا�صحيحة من ا�سعرات الحرار
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الفصل السادس : 

األطفال والغسيل الكلوي.
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غسيل الكلى واألطفال .
قد يوصي مزود الرعاية ا�صحية بغسيل ا�كلى أكثر تكرارا للأطفال ا�صغار. وكل جلسة تستمر عادة من 3 إلى 

5 ساعات. وخلال فترة ا�علاج  يمكن للطفل ا�قيام با�واجبات المنز�ية أو ا�قراءة أو ا�كتابة أو ا�نوم أو ا�تحدث 

يون 53. أو مشاهدة ا�تلفز

المعالجة في مشاكل أخرى في علاجات غسيل  أثناء  توازن الجسم والمعادن  ا�سريعة في  ا�تغيرات  قد تتسبب 

ا�كلى. كتشنج ا�عضلات وانخفاض ضغط الدم )انخفاض مفاجئ في ضغط الدم ( .وانخفاض ضغط الدم 

يمكن أن يجعل ا�طفل يشعر با�ضعف أو بالدوار أو با�غثيان 53. 

ويحتاج معظم الأطفال إلى بضعة أشهر للتكيف مع غسيل ا�كلى. ويجب على ا�والد أو ا�وصي الإبلاغ دائما 

يق الرعاية ا�صحية. ويمكن �لوالد أو ا�وصي أن يساعد  على منع ا�عديد من  عن الآثار الجانبية لأحد أعضاء فر

يأخذ  يق ا�تأكد من أن ا�طفل يحتفظ بنظام غذائي سليم ، ويحد من تناول ا�سوائل ، و الآثار الجانبية عن طر

ية حسب ا�توجيهات 53.  جميع الأدو

ما هي مضاعفات الفشل الكلوي وكيف يتم عالجها؟

الدم  فقر  مثل  علاج مضاعفاته  إلى  أيًضا  الأخيرة  بمراحله  ا�كلوي  ا�فشل  من  يعانون  الذين  الأطفال  يحتاج  قد 

،ومشاكل ا�عظام ،وفشل النمو وا�عدوى. وتحدث هذه المضاعفات بسبب عدم قدرة ا�كلى ا�تا�فة على تكوين خلايا 

ية والنمو، أو تصفية ا�نفايات وا�سوائل الزائدة من الدم 53 . الدم الحمراء، وتوازن ا�عناصر ا�غذائية اللازمة للعظام ا�قو

فقر دم. 1

ا�كلى ا�تا�فة لا تنتج ما يكفي من هرمون يسمى erythropoietin )EPO((( ، والذي يحفز نخاع ا�عظم 

لإنتاج خلايا الدم الحمراء. وفقر الدم شائع عند الأطفال المصابين بأمراض ا�كلى ويسبب لهم ا�تعب بسهولة 

وتبدو وجوههم شاحبة. كما أن فقر الدم قد يسهم أيضا في مشاكل  ا�قلب.  ويمكن علاج فقر الدم ا�ناجم عن 

ا�كلى ا�تا�فة بشكل اصطناعي من  EPOحقن تحت الجلد مرة واحدة أو أكثر في الأسبوع 53 .

مشاكل العظام وفشل النمو. 2

يات ا�فسفور وا�كا�سيوم في الدم. وعندما  تساعد ا�كلى ا�عظام على ا�بقاء بصحة جيدة من خلال موازنة مستو

يات ا�فسفور في الدم وتتداخل مع تكوين ا�عظام والنمو ا�طبيعي.  تتوقف ا�كلى عن ا�عمل ، يمكن أن ترتفع مستو

يات  ية لخفض مستو الأدو ا�صحية  الرعاية  وقد يصف مقدم   ، عا�ية جدا  ا�فسفور  يات  تصبح مستو عندها 

يات ا�كا�سيوم في الدم 53 . يادة مستو ا�فسفور في الدم وز

قد يوصي مزود الرعاية ا�صحية بتغييرات غذائية ومكملات غذائية أو حقن هرمون النمو �علاج فشل النمو في الأطفال 53 .
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العدوى و الالتهابات الجرثومية . 3

يمكن أن تضعف مخلفات الجسم وا�سموم ا�تي تتراكم في مجرى الدم للأطفال المصابين بأمراض ا�كلى جهاز 

المناعة ، مما يجعل الأطفال عرضة �بعض الأمراض والا�تهابات. ويمكن أن تساعد ا�تطعيمات في ا�وقاية من 

بعض أنواع ا�عدوى ، وا�تي تعد مهمة بشكل خاص للأطفال الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة. ويجب 

الأطفال ، وكذلك  لجميع  بها  الموصى  ا�قياسية  اللقاحات  تلقي  ا�كلوي  ا�فشل  يعانون من  الذين  الأطفال  على 

ا�تطعيمات �لوقاية من الأنفلونزا والا�تهاب الرئوي 53.

ما هي تحديات الفشل الكلوي لألطفال وأسرهم؟

تشمل تحديات ا�فشل ا�كلوي للأطفال الآثار الجسدية ا�ناجمة عن فقدان وظائف ا�كلى والآثار ا�عاطفية بسبب 

مرضهم. ويمكن أن تتضمن ا�تأثيرات الجسدية للفشل ا�كلوي 53 .

ا�تعب ا�شديد.	 

عظام ضعيفة .	 

تلف الأعصاب.	 

مشاكل ا�نوم .	 

فشل النمو .	 

بطاء وظيفة الأعصاب والدماغ ، مما يؤدي إلى مشاكل في ا�تركيز  يمكن أن يؤدي تراكم ا�نفايات في الجسم إلى إ

ية والحركية ، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تخلف الأطفال في المدرسة 53. وبطء تنمية المهارات اللغو

با�نسبة  خاصة  مشكلة  وهي   ، ا�عزلة  ومشاعر   ، بالاكتئاب  ا�شعور  ا�كلوي  للفشل  ا�عاطفية  ا�تأثيرات  ومن 

للأطفال الذين يضعون أهمية كبيرة على تكوين ا�صداقات والارتقاء بها. وقد يحتاج الأطفال الذين يعانون من 

ا�فشل ا�كلوي إلى خطط فردية لمساعدتهم على أن يصبحوا نشطين ومنتجين. ا�با�غين المعدلة 53.

ومن ا�تحديات ا�تي تواجه الأسر ا�تي ترعى طفلاً مصابًا با�فشل ا�كلوي بمراحله الأخيرة  فهم خيارات ا�علاج 

، وجدولة وإجراء غسيل ا�كلى ، وتعلم كيفية الحفاظ على سلامة ا�طفل قدر الإمكان. يجب أن يشعر أفراد 

يق الرعاية ا�صحية �طفلهم حول مخاوفهم وأسئلتهم. إن ا�عمل  ا�عائلة بالارتياح عندما يتحدثون مع أي عضو في فر

يق الرعاية ا�صحية يمكن أن يجعل الحياة أسهل للأطفال المصابين با�فشل ا�كلوي ولأسرهم 53. عن كثب مع فر
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لماذا التغذية مهمة ألطفال  الغسيل الكلوي ؟

يحتاج كل طفل إلى تغذية جيدة ، �لكن تعلم ا�تغذية أمر حيوي با�نسبة لأو�ياء الأمور أو الأوصياء على طفل 

مصاب با�غسيل ا�كلوي ؛ لأن طعام ا�طفل يمكن أن يؤثر على وظائف ا�كلى. في المقابل ، يمكن أن تؤثر ا�كلى 

على صحة ا�طفل ونموه 54.

يل  ا�نفايات والمياه الزائدة من  تقوم ا�كلى با�عديد من الأشياء للحفاظ على عمل الجسم بشكل صحيح. فهي تز

الدم ، وتصنع ا�بول. كما أنها توازن بين الأملاح - ا�صوديوم ، ا�بوتاسيوم ، ا�كا�سيوم ، وا�فسفور - ا�تي تدور 

في الدم. وتسيطر على إطلاق مواد كيميائية طبيعية تسمى الهرمونات ا�تي تساعد على تكوين خلايا الدم الحمراء، 

وا�تحكم في ضغط الدم ، والحفاظ على قوة ا�عظام. وعندما لا تعمل ا�كلى بشكل طبيعي ، قد يتباطأ نمو ا�طفل54. 

لماذا تعتبر الطاقة مهمة لألطفال الذين يعانون من الغسيل الكلوي؟

الجميع بحاجة إلى ا�طاقة من ا�غذاء �تنمو أعضاؤهم وتبقى نشطة. وأطفال غسيل ا�كلى يميلون إلى تجنب تناول 

ا�طعام ؛لأن شهيتهم ضعيفة. ويمكن أن يؤدي استهلاك كمية قليلة من ا�طاقة إلى انخفاض ا�نشاط ، وضعف 

يتم تقييم النمو من خلال مقارنة طول ا�طفل ووزنه مع رسم بياني للنمو يظهر  النمو، وانخفاض مقاومة ا�عدوى. و

يتم قياس  ا�نطاقات ا�طبيعية للأطفال وفقًا للسن. تتغير احتياجات طاقة ا�طفل وفقًا للعمر وا�طول وا�وزن. و

ية في ا�طعام الذي يتناوله ا�شخص. ويمكن  يق حساب ا�سعرات الحرار كمية ا�طاقة في ا�نظام ا�غذائي عن طر

ينمو قدر  لا  ا�طفل  إذا كان  ية.  ا�سعرات الحرار ا�يومية من  ا�طفل  ا�صحية تحديد احتياجات  الرعاية  يق  �فر

ية إلى نظام غذائي للطفل. في  يق الرعاية ا�صحية اقتراح طرق صحية لإضافة ا�سعرات الحرار الإمكان ، وعلى فر

حين يتم استخدام أنابيب ا�تغذية في ا�غا�ب للرضع ، تحدث الحالات عندما يستفيد منها الأطفال الأكبر سنا 

والمراهقون 54.

لماذا يعد  البروتين مهما ألطفال  الغسيل الكلوي ؟

والدم  والأعضاء  والجلد  وا�عظام  ا�عضلات  بناء  على  يساعد   غذائي.  نظام  أي  أساسي من  ا�بروتين هو جزء 

في  تتحلل  ا�بروتينات  وجميع  الجروح.  ،وشفاء  المرض  مكافحة  في  تساعد  ا�بروتينات  وبعض  عليها.  والحفاظ 

.54 ا�كلى  يق  الدم عن طر إزا�تها من  ا�تي يجب  ا�نفايات 

يل ا�بروتين من الدم ، يحتاج طفل  غسيل ا�كلى إلى تناول المزيد من ا�بروتين. وتعتمد  ولأن غسيل ا�كلى يز

يق ا�تدفق من خلال  كمية ا�بروتين اللازمة على نوع ا�غسيل ا�كلوي. ففي غسيل ا�كلى ، يتم ترشيح الدم عن طر

الأنابيب إلى مرشح خارج الجسم ثم ا�عودة من خلال مجموعة أخرى من الأنابيب إلى الجسم 54. 
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لماذا يعرف عن الصوديوم أنه مهم ألطفال الغسيل الكلوي ؟

ا�صوديوم ، معدن ، مهم للعديد من وظائف الجسم. بعض الأطفال الذين يعانون من مرض ا�كلى المزمن ، 

يمكن أن يؤدي ا�قليل من ا�صوديوم إلى الجفاف وضعف ا�وزن هذا من ناحية  ومن ناحية أخرى ، يمكن أن 

يادة  يزيد ا�لكثير من ا�صوديوم ا�عطش ، ورفع ضغط الدم ، مما يؤدي إلى احتباس الماء الذي قد يؤدي إلى ز

ا�وزن أو تراكم ا�سوائل في الرئتين 54.

ياكي.  يا، وصلصة ا�تر يتم الحصول على ا�صوديوم من ملح ا�طعام ا�عادي، وا�عديد من ا�توابل مثل صلصة ا�صو

وا�كمية ا�يومية الموصى بها من ا�صوديوم للبا�غين لا تزيد عن 2300 ملليغرام )mg( ، وهي ا�كمية الموجودة 

في ملعقة صغيرة من ملح ا�طعام. الأطعمة المعلبة ، وبعض الأطعمة المجمدة ، ومعظم الأطعمة المصنعة لديها 

كميات كبيرة من ملح ا�طعام. وبعض الأطعمة الخفيفة مثل الرقائق أيضا تحتوي على نسبة عا�ية من  الملح.  

إن معرفة مقدار ما يحتاجه ا�طفل من ا�صوديوم معقد بسبب نوع وشدة ا�فشل ا�كلوي لدى   ا�طفل ، وعمره، 

وأحيانًا عوامل أخرى 54. 

لماذا يعد  البوتاسيوم مهما ألطفال الغسيل الكلوي؟

أو  ا�قليل جدا  للبوتاسيوم  ا�عضلات بشكل صحيح. يمكن  بانتظام وتعمل  ا�قلب  ا�بوتاسيوم على نبض  يحافظ 

ا�كلى  تقوم   ، مرتفعة  الدم  في  ا�بوتاسيوم  يات  مستو تكون  عندما  وا�عضلات.  للقلب  يسبب مشاكل  ا�لكثير 

يكه إلى ا�بول. والأطفال الذين يعانون  من ا�غسيل ا�كلوي  ،  ا�سليمة بإزالة ا�بوتاسيوم الإضافي من الدم ،وتحر

يات ا�بوتاسيوم ويمكن أن تصبح عا�ية بشكل خطير 54 . تقوم ا�كلى بعمل ضعيف لإزالة مستو

ا�بوتاسيوم معدن موجود في ا�عديد من ا�فواكه والخضروات مثل الموز وا�بطاطس والأفوكادو وا�بطيخ. ويجب 

يات ا�بوتاسيوم  فحص دم الأطفال الذين يعانون من مرض ا�كلى بمراحله الاخيرة بانتظام للتأكد من أن مستو

لديهم في المعدل ا�طبيعي. وإذا بدأ ا�بوتاسيوم  بالارتفاع ، يجب أن يحاول مقدمو الرعاية ا�صحية استخدام بعض 

ا�طرق ا�تا�ية للحد من كمية ا�بوتاسيوم في غذاء ا�طفل 54 :

تجنب ا�فواكه والخضروات عا�ية ا�بوتاسيوم.	 

تقليل عدد وأحجام ا�فواكه والخضروات بكميات معتدلة من ا�بوتاسيوم.	 

ا�بطاطس المغلية وا�فول في الماء لإزالة ا�بوتاسيوم.	 

فحص الملصقات ا�غذائية �تجنب الأطعمة عا�ية ا�بوتاسيوم والأطعمة مع إضافات ا�بوتاسيوم.	 

لماذا يعد الفسفور مهما ألطفال  الغسيل الكلوي ؟

يات ا�فسفور في الدم مرتفعة ، تقوم  يساعد ا�فسفور في تنظيم كمية ا�كا�سيوم في ا�عظام. وعندما تكون مستو

يكه إلى ا�بول.  والأطفال الذين يقومون با�غسيل ا�كلوي   ا�كلى ا�سليمة بإزالة ا�فسفور الإضافي من الدم وتحر



53 دليل | مرىض غسيل الكلى التغذوي

يات ا�فسفور في دم ا�طفل مرتفعة  تقوم ا�كلى بعمل ضعيف  لإزالة ا�فسفور الإضافي. وعندما تكون مستو

للغاية ، يقوم ا�فسفور بسحب ا�كا�سيوم من ا�عظام ، مما يجعل ا�عظام أضعف وأكثر عرضة لللكسر. كما أن 

ارتفاع  ا�فسفور يمكن أن يسبب حكة في الجلد واحمرار ا�عينين  54 . 

ا�فوسفور هو معدن موجود في ا�عديد من الأطعمة ، وخاصة الأطعمة ا�غنية با�بروتين مثل منتجات الأ�بان 

يلاء وا�لكولا والمكسرات وزبدة ا�فول ا�سوداني 54. واللحوم وا�فاصو�يا المجففة وا�باز

مع ا�غسيل ا�كلوي قد يحتاج ا�طفل إلى أخذ مادة  )رابطة للفوسفات( مع وجبات ا�طعام ، مثل أسيتات 

أو   ،  )Fosrenol( اللانثانم  بونات  كر  ،  )Renagel( سيفالماير  هيدروكلوريد   ،  )PhosLo( ا�كا�سيوم 

ية تعمل مثل الإسفنج لامتصاص أو ربط  بونات ا�كا�سيوم لخفض تركيز ا�فسفور في الدم. هذه الأدو كر

ا�فسفور أثناء وجوده في المعدة. ولأنه مرتبط ، فليس كل ا�فسفور يدخل إلى الدم. بدلا من ذلك ، يتم تمرير 

بعضه من الجسم في ا�براز 54. 

لماذا يتم تنظيم تناول السوائل ألطفال  الغسيل الكلوي ؟

فــي مرحلــة مبكــرة مــن مــرض الكلــى ، قــد ينتــج عــن الكليتيــن التالفتيــن للطفــل إمــا كميــة كبيــرة مــن البــول أو كميــة قليلــة جــًدا مــن 

البــول. وإذا كان الطفــل ينتــج كميــات قليلــة مــن البــول ، فقــد يحــدث تــورم فــي الوجــه أو الســاقين أو الذراعيــن أو البطــن ،أو ارتفــاع 

ضغــط الــدم. أمــا إذا كانــت الكلــى تنتــج الكثيــر مــن البــول ، فــإن الطفــل ســيصبح عرضــة لخطــر الجفــاف. ويجــب علــى مقدمي 

يق الرعاية ا�صحية إذا لاحظوا تغيراً في كمية ا�بول ا�تي ينتجها ا�طفل أو إذا لاحظوا وجود  بلاغ فر الرعاية إ

أي تورم 54. 

إذا فشلت ا�كليتان في ا�طفل وبدأت عملية غسيل ا�كلى ، قد يحتاج ا�قائمون على الرعاية ا�صحية إلى الحد من 

يل سوى كمية محدودة من ا�سوائل. وغا�بًا ما ترتبط ا�كمية ا�تي  شرب ا�طفل لأن جلسة غسيل ا�كلى لا تز

يشربها ا�ناس بكمية ا�صوديوم ا�تي يتناو�ونها 54.

بعض المشاكل الخاصة للرضع الذين يعانون من الفشل الكلوي.

يق الرعاية ا�صحية سيحتاج إلى متابعة ا�طفل الذي لديه  نظرًا لأن الأطفال الرضع ينمون بسرعة كبيرة ، فإن فر

مرض ا�فشل ا�كلوي عن كثب خلال ا�سنة الأولى من حياته. وغا�باً ما يتم إعطاؤه صيغ خاصة مع مكملات 

ية - �ضمان حصول ا�طفل على ا�كمية المناسبة من ا�سوائل وا�عناصر  إضافية - معززات من ا�سعرات الحرار

المغذية. وإذا لم يستطع الرضيع شرب كمية ا�صوديوم اللازمة للنمو ، فقد يقترح ا�طبيب أنبوب ا�تغذية. في حين 

يقة �ضمان حصول ا�طفل  ياً ، فقد أظهرت ا�تجربة أنه غا�باً ما يكون أفضل طر أن إطعام الأنبوب قد يبدو قو

على الإمداد ا�كامل من ا�سوائل والمواد المغذية اللازمة �تعزيز النمو وا�تطور 54.
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الفصل السابع :

التقييم التغذوي 

) تشخيص ومراقبة سوء التغذية(.
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يمكن تشخيص سوء ا�تغذية من خلال عدد من أدوات ا�تقييم بما في ذلك 45 :

تقييم ا�نظام ا�غذائي .. 1

مؤشر كتلة الجسم .. 2

يض .. 3 ا�تقييم ا�سريري للمر

ا�قياسات الجسمية .. 4

5 .. prealbumin الأ�بيومين و

فحص الدهون وا�سكر في الدم .. 6

تقييم النظام الغذائي .. 1

يعتبر أخصائيو ا�تغذية هم الخحبراء والمؤهلون  �تقييم ا�نظام ا�غذائي لمرضى ا�غسيل ومدى مطابقته �تعليمات الحمية 

الخاصة. ويشمل ا�تقييم على: مقابلات مع المريض واستخدام وسائل وتقنيات متعارف عليها وموثوقة. وبناء 

يله �نظام غذائي خاص  على نتائج ا�تقييم ، تعطى نصائح للمرضى تساعدهم في تكييف نظامهم ا�غذائي المعتاد و تحو

لاحتياجاتهم كمرضى غسيل كلوي كل حسب وضعه ا�صحي واحتياجاته ا�تي تختلف من مريض لآخر . وقد 

يوصى في بعض الأحيان بدعم غذائي وذلك باستخدام مكملات غذائية او بديل وجبات عند ا�ضرورة 45. 

معظم المرضى و�يس جميعهم ، سوف يحصلون على تقييمات غذائية ومشورة قبل ا�بدء في ا�غسيل ا�كلوي. ومن 

يفضل خلال شهر واحد. يجب أن تكون جميع المعلومات  المهم ضبط نظامهم ا�غذائي في أقرب وقت ممكن ، و

ا�غذائية المقدمة مكتوبة ، ويجب تسجيل ا�تفاصيل في خطة رعاية المريض. من ا�ضروري تقييم الأنظمة ا�غذائية 

ا�فردية وتعديلها بعد شهر آخر أو قبل ذلك حسب الحاجة. ويجب إجراء مقابلة مع مرضى ا�غسيل ا�كلوي 

المستقرين كل ثلاثة أو ستة أشهر حسب ا�عمر )أقل من خمسين عامًا ،كل ستة أشهر ، أكثر من خمسين عامًا 

كل ثلاثة أشهر ( ، وقياسات ا�غسيل ا�كلوي )>5 سنوات ، كل 6 أشهر ،< 5 سنوات كل 3 أشهر(. ويجب 

تقييم المرضى في المستشفيات ،والمرضى الذين يحتاجون إلى تغذية الأنبوب المعدني المعدي ، أو ا�تغذية ا�وريدية 

داخل ا�بطن )IDPN( في غضون يومين إلى ثلاثة أيام ، وتتطلب المتابعة مرة واحدة على الأقل أسبوعيًا لمدة 

أسبوعين أو حتى استقرارها. بعد ذلك يمكن تمديد المتابعة والرصد مرة في ا�شهر أو حسب الحاجة 45.

تشخيص سوء التغذية .
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يمكن الحصول على تقييم الاستهلاك الغذائي من خلال السجلات الغذائية و / أو استبيانات الغذاء:

السجلات الغذائية: وتتراوح ا�طرق الحا�ية �تسجيل استهلاك ا�غذاء �كل مريض من أربع وعشرين ساعة أ. 

إلى ثلاثة أو سبعة أيام من يوميات الحمية. قد يبا�غ المرضى في وصف استهلاكهم ا�غذائي إما با�تقليل أو 

يادة  كل حسب وزنه ، كما تختلف ا�تصورات الخاصة بأحجام الحصص مما يؤدي إلى تقييمات غذائية  بالز

ية طبق الأصل من  غير دقيقة. ويمكن ا�تغلب على ا�تقييمات ا�غذائية غير الدقيقة باستخدام نماذج تجار

ا�طعام أو أطلس الأغذية ا�فوتوغرافية 45.

يض أن يتذكر ما الذي يستهللكه كطعام وشراب خلال ا�ل 24 ب.   التذكير الغذائي لمدة 24 ساعة: على المر

تقنية  .باعتماد  ا�غذائي  ا�نظام  في  أو خلل  رئيسية  اختلالات  أن نكشف عن  ويمكن  الماضية.  ساعة 

ا�تذكير لمدة 24 ساعة على الذاكرة وقد يقلل المرضى من المقدار ا�فعلي. وقد يكون من ا�صعب على كبار 

ا�سن الذين يعانون من ضعف الذاكرة أن يشيروا إلى تناول ا�طعام حتى خلال ا�ل 24 ساعة الماضية 45. 

سجلات الطعام لمدة ثلاثة أيام: عند المرضى الذين يعانون من استهلاك غذائي ثابت ، قد تكون فترة أقل ج. 

ا�كلى  توصيات مبادرة جودة أمراض  ا�بروتين وا�طاقة. وتقترح  �تقييم استهلاك  أيام كافية  من سبعة 

يوما غير  يوم عطلة نهاية الأسبوع ، و لإدارة ا�تغذية يوميات لمدة ثلاثة أيام تشمل يوم غسيل ا�كلى ، و

غسيل ا�كلى. هذا يوفر نظرة عن كثب عن ا�عادات ا�غذائية. ويجب تعليم المرضى كيفية إكمال ا�يوميات 

باستخدام المقاييس المنز�ية والنماذج ا�غذائية إن وجدت.ويجب أن يتضمن ا�سجل ا�غذائي ا�يوم وا�وقت 

ا�شراب ،  للطعام أو  ا�طعام ، وا�وجبات الخفيفة والمشروبات ، وصفاً  يتم فيه تناول وجبات  الذي 

وطرق إعداد ا�طعام ، وا�وجبات ا�تي لم يتم ا�وفاء بها ، والمقدار المستهلك في المطاعم ، وكمية الراحة 

المستهللكة والأطعمة المصنعة 45.

ا�بروتين د.  سبعة أيام من سجلات الطعام أو يوميات الحمية الغذائية: مطلوب سبعة أيام كحد أدنى �تقييم 

وا�طاقة المستهللكة ، و�لكن قد لا يكون كافياً �تقييم استهلاك المغذيات عندما يتم الحصول عليها من بعض 

الأطعمة ، مثل فيتامين ج ، حيث يتطلب 36 يومًا الحصول على نفس الدقة. ميزة يوميات ا�سبعة أيام 

هو أن يتم تضمين الاختلافات في تناول ا�طعام على مدى فترة أطول 45 .

تقييم الشهية: من ا�ضروري أن يقوم أخصائي ا�تغذية بتقييم شهية المرضى في بعض الحالات مثل نقصان ه. 

ا�وزن , نقص مستوي ا�بروتين في الدم ووجود أعراض �نقص المواد ا�غذائية عند المرضى 45 .

ويمكن أن يكون الاستبيان المصمم خصيًصا �تقييم ا�شهية مفيدًا بالإضافة إلى ا�يوميات ا�غذائية لحساب كمية 

يتم تقييم ا�شهية تقييما ذاتيا مع أداة تقييم ا�شهية  المغذيات عند عدد كبير من المرضى خلال فترة أطول. و

وا�نظام ا�غذائي لمعرفة ا�تغيرات في ا�عادات ا�غذائية أثناء غسيل ا�كلى وأيام غسيل ا�كلى 45.
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2 ..)BMI( مؤشر كتلة الجسم

يتم حساب مؤشر كتلة الجسم من ا�وزن )كغم( مقسومًا على مربع الارتفاع )م( 45.

مؤشر كتلة الجسم = ) ا�وزن )كغم((/)مربع ا�طول )متر( (

تصنيف مؤشر كتلة الجسم للأفراد ا�عاديين كما هو مبين في جدول رقم )9( 45 :

45 ــة الجســم  9 : تصنيفــات مؤشــر كتل جــدول 

احلالة الشخصيةحالة الوزنمؤشر كتلة اجلسم

يرتبط باملشاكل الصحيةنقص الوزنأقل من 16 كغم / م2

قد يكون مرتبطا بمشاكل صحية لبعض الناسنقص الوزنأقل من 18.5 كغم / م2

الوزن املثايل أو الوزن الصيح املرتبط بأقل خطر للمرض والوفاة بالنسبة ضمن نطاق الوزن الطبيعي18.5 – 24.9 كغم / م2
ملعظم الناس

قد يكون مرتبطا بمشاكل صحية لدى بعض الناسزيادة الوزن25 – 29.9 كغم / م2

ترتبط بزيادة مخاطر املشكالت الصحية مثل أمراض القلب وارتفاع السمنة الدرجة األوىل30 – 34.9 كغم / م2
ضغط الدم والسكري

يرتبط بزيادة خطر التعرض ملشاكل صحية مثل أمراض القلب وارتفاع السمنة الدرجة الثاني�ة35 – 39.9 كغم / م2
ضغط الدم والسكري

السمنة املفرطةالسمنة الدرجة الثالثةأعلى من 40 كغم / م2

تصف منظمة الصحة العالمية حالة انخفاض مؤشر كتلة الجسم مثل النحافة التي تنقسم إلى ثلاث درجات 45:

الدرجة الأولى : 17 – 18.49 مؤشر كتلة الجسم )نحافة خفيفة(

الدرجة ا�ثانية : 16 – 16.99 مؤشر كتلة الجسم )نحافة متوسطة( 

الدرجة ا�ثا�ثة : مؤشر كتلة الجسم > 16 )ا�نحافة ا�شديدة(

كتلة  على  الجسم  كتلة  مؤشر  يعتمد  و للمرض.  ية  ا�سرير با�نتائج  يتنبأ  الجسم  كتلة  مؤشر  أن  المعروف  من 

ا�عضلات،الدهون ومحتوى الجسم ا�كلي من الماء ، إلا أن تغيرات ا�وزن على مدى فترة زمنية ما زا�ت ذات 

ية وأكثر من ذلك في حالة فقدان ا�وزن غير المخطط له خلال فترة زمنية قصيرة. عند تقييم مؤشر  قيمة سرير

ياضيين وبناة الجسم ونسبة  كتلة الجسم ، يجب أن نتذكر أن نسبة أعلى من كتلة ا�عضلات تظهر عند ا�شباب والر
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أعلى من كتلة الدهون عند المرضى أقل من المحمول والمسن . ويتغير مؤشر كتلة الجسم وا�قياسات الجسمية مع 

ا�عمر وغسيل ا�كلى لدى مرضى ا�سكري وغير المصابين با�سكري 45 .

يض .. 3 التقييم السريري للمر

يق معاينة المريض شخصيا وكمية الأكل ا�تي يحتاجها وا�وزن وغيرها �تحديد  يقوم فيه أخصائي ا�تغذية عن طر

سوء ا�تغذية عند مرضى غسيل ا�كلى 45.

القياسات الجسمية. 4

مؤشر كتلة الجسم ، وسماكة الجلد في أربعة مواقع )SFT( ، وسط الذراع )MAC( ومحيط منتصف الذراع 

ا�عضلي )MAMC( هي طرق فحص الجسم �تقييم الدهون وكتلة الجسم ا�نحيل ويمكن أن تكشف عن خطر 

.45 )PEW( محتمل لخسارة ا�بروتين وا�طاقة

5 . prealbumin الالبيومين و

يجب أن يكون الا�بيومين ما بين 3.5 – 5 غم / ديسيلتر أو 35 – 50 غم / �تر ،  prealbumin  تكون 

من 16 – 40  ملغم / ديسيلتر 55 . 

لا يتم قياس الأ�بيومين بشكل روتيني في مستشفيات فلسطين. الزلال او المصل ، في حد ذاته ، هو مؤشر لمخازن 

ية. خلال ا�سنوات الأخيرة ، وأصبحت ا�تفاعلات بين حالة الا�تهاب وسوء ا�تغذية معقدة ؛  ا�بروتين الحشو

يات الأ�بيومين في المصل .  حيث أن الا�تهابات وتناول ا�بروتين ا�غذائي تمارسان تأثيرات متنافسة على مستو

ونقص سكر الدم هو مؤشر على ا�وفاة في المستقبل وعلى مرض ا�قلب في وقت بدء ا�غسيل ا�كلوي 45.

يات الأ�بيومين في المصل بسوء استهلاك ا�طاقة وا�بروتين فقط ، بل تتأثر أيًضا با�عوامل الأخرى  لا تتأثر مستو

يادة ا�سوائل )أي حجم ا�بلازما(  بما في ذلك الا�تهابات، وعمليات الهدم ،وا�عمر، والاعتلال المشترك ، وز

،وخسائر الأ�بيومين ا�بولي . ووجود ا�تهاب حاد أو مزمن يحد من خصوصية الأ�بيومين المصل كعلامة غذائية. 

يات الأ�بيومين في الدم غير مكلفة وسهلة ا�تنفيذ، ومتاحة على نطاق واسع. وبما أن هناك حا�يًا  وقياسات مستو

يقة مختلفة �قياس الأ�بيومين المصل في المختبرات ، يجب أن تكون ا�قيم المرجعية معروفة  أكثر من خمسين طر

يات بين المراكز على المستوى  لدى جميع أخصائيي أمراض ا�كلى وخاصة عند إجراء قياس الأداء لمقارنة المستو

ا�وطني أو الدولي 45.
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فحص الدهون ) اللكولسترول ( والسكر في الدم. 6

ا�لكو�سترول في الدم هو أحد مكونات الملف الدهني ، الموصى به للقياس الروتيني ، �تقييم المخاطر ا�قلبية ا�وعائية 

يادة  لمريض معين في غسيل ا�كلى .وهو أقل من 1.5 غرام / �تر وانخفاض تركيز ا�لكو�ستيرول في الدم ينبئ بز

مخاطر ا�وفيات 45 .                                                  

 يرتبط نقص مستوى ا�لكو�ستيرول بنقص في ا�بروتين وا�طاقة المزمنة  أو وجود حالات مرضية ، بما في ذلك 

يات  يات المنخفضة )1.5-1.8 جرام / �تر( أو انخفاض مستو الا�تهاب. ويجب فحص الأفراد ذوي المستو

ا�لكو�ستيرول في الدم من أجل معرفة ا�عجز ا�غذائي المحتمل بالإضافة إلى الحالات المرضية الأخرى. وإذا كان 

ية المخفضة للدهون ؛ فينبغي أن يؤخذ ذلك بعين الاعتبار في إجمالي قيم ا�لكو�سترول 45. يض يأخذ الأدو المر
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الفصل الثامن : 

نصائح واستشارات تغذوية 

حول الغسيل الكلوي.
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يجب على مريض ا�غسيل ا�كلوي ا�تحدث إلى اختصاصي تغذية .	 

من 	  المناسبة  با�كمية  ا�وجبات  تخطيط  في  يساعده  أن  ا�تغذية  أخصائي  من  المريض  يطلب  أن 

ية. الحرار ا�سعرات 

يعرضه على أخصائي ا�تغذية الخاص به.	  أن يسجل ما يأكله يوميا و

أن يسأل طبيبه وأخصائي ا�تغذية عن وزن جسمه المثالي.	 

أن يوزن نفسه قبل وبعد غسيل ا�كلى.	 

إذا كان المريض يخسر ا�لكثير من ا�وزن ، عليه أن يسأل اختصاصي ا�تغذية عن كيفية إضافة 	 

ا�غذائي. نظامه  إلى  إضافية  ية  سعرات حرار

ا�سعرات 	  اقتراحات حول خفض  يطلب  أن  عليه   ، ببطء  و�لكن  وزنه  يزداد  يض  المر إذا كان 

نشاطه. مستوى  يادة  وز آمن  بشكل  ا�يومية  ية  الحرار

يادة 	  إذا كان يكسب وزنه بسرعة ، عليه أن يتحدث إلى طبيبه وأخصائي ا�تغذية، فقد تكون الز

المفاجئة في ا�وزن ، بالإضافة إلى ا�تورم وضيق ا�تنفس وارتفاع ضغط الدم علامة على وجود كمية 

يض. كبيرة من ا�سوائل في جسم المر

يض اختصاصي ا�تغذية عن مقدار ا�بروتين الذي يحتاجه �تناول ا�طعام كل يوم.	  أن يسأل المر

يض يومياته ا�غذائية إلى أخصائي ا�تغذية الخاص به ، ويسأل ما إذا كان يتناول ا�كمية 	  أن يظهر المر

المناسبة من ا�بروتين وا�فسفور وا�بوتاسيوم.

نصائح :

استشارات :

يض أن يحاول استخدام الأعشاب وا�توابل ا�طازجة أو المجففة بدلاً 	  لخفض ا�صوديوم ، على المر

من الملح �تعزيز نكهة الأطعمة الخاصة به. أيضا ، عليه أن يحاول إضافة صلصة ا�فلفل الحار أو 

عصير الليمون للنكهة .

يعد استخدام الأطعمة ا�طازجة بدلاً من الأغذية المجهزة أو الأطعمة المناسبة وسيلة جيدة لخفض 	 

يض أن يقرأ ملصقات ا�تغذية للبحث عن كلمة ا�فسفور  كمية ا�فسفور في ا�نظام ا�غذائي . وعلى المر

في مكونات الأطعمة المصنعة.
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على 	  يوميا )مقسومة  إلى حصة واحدة   تناول نصف حصة  ا�كلى  لمعظم مرضى غسيل  يسمح  

إلى كوب. يعادل  نصف كوب  ما  الدهون ؛أي  ا�نظر عن محتوى  الأ�بان بغض  قائمة  وجبتين(  من 

يلاء وا�عدس 	  على الرغم من أن زبدة ا�فول ا�سوداني والمكسرات وا�بذور وا�فاصو�يا المجففة وا�باز

لديها ا�بروتين ، إلا أن هذه الأطعمة لا ينصح بها عمومًا لأنها عا�ية في كل من ا�بوتاسيوم وا�فوسفور.

الأفراد الذين يحتاجون إلى الحد من ا�فسفور وا�بوتاسيوم وا�صوديوم في نظامهم ا�غذائي يمكن أن 	 

يقللوا منها من خلال تجنب وصفات تحتوي على كميات كبيرة من المكونات ا�تا�ية: اللحوم المصنعة 

مثل ا�سجق  ، الحليب واللبن والجحبن ، ا�شوكولاتة ، ا�فواكه المجففة والمكسرات وزبدة الجوز ، 

يلاء ، منتجات تحتوي على نسبة عا�ية من ا�بوتاسيوم ،بما في ذلك ا�بطاطا  ا�فاصو�يا المجففة وا�باز

يا وغيرها من ا�صلصات مسبقة ا�صنع.  وا�طماطم والأفوكادو وا�سبانخ والموز ، الملح وصلصة ا�صو

اتباع ا�قيود على شرب ا�سوائل على أن لا يشرب مريض ا�غسيل ا�كلوي اكثر من �تر في ا�يوم بما 	 

في ذلك الماء وا�شاي .

عند ا�شعور با�عطش يمكنه تناول قطعة ثلج صغيرة.	 

يقة ا�غليان المزدوج وهي قشر 	  يمكن إزالة جزء من ا�بوتاسيوم باستخدام إحدى ا�طرق ا�تا�ية: طر

الخضار ا�صغيرة ، وضعها في قدر كبير من الماء وغليها حتى استنزاف الماء وإضافة الماء ا�عذب 

يقة  يُطهى لمدة 10 دقائق ثم يُصّفى وُيحضر حسب الرغبة. بالإضافة إلى طر إلى ا�قدر. يُغلى المزيج و

الرش وتعني قشر الخضار ، ووضعها في قدر كبير من ماء ا�صنبور الدافئ ونقعها لمدة 2 إلى 4 

ساعات ثم غسلها وطهيها كما هو مطلوب. أي يمكن اختصار ا�طرق كما يلي : قطع الخضار إلى قطع 

يقة فعالة  صغيرة ونقعها �عدة ساعات أو بين عشية وضحاها ، أو مضاعفة غلي الخضار ، وهي طر

بنفس ا�قدر لخفض ا�بوتاسيوم. 

يمكن استخدام سلق الخضار لحمية ا�غسيل ا�كلوي لإخراج ا�نكهات الحلوة من الخضروات وتخفيفها، 	 

وا�فاصو�يا  وا�قرنبيط ، وا�شومر ،  والملفوف ، والجزر ،  ا�بروكلي ،  للسلق:  ا�قابلة  الخضار  ومن 

الخضراء ، وا�بصل ، وا�فطر ؛ حيث أن  نصف كوب من هذه الخضار يحتوي على أقل من 250 

يكون سلق الخضار بتقطيع الخضار إلى قطع صغيرة وإضافة ملعقة طعام أو اثنين  مجم بوتاسيوم . و

يعتمد توقيت ا�طبخ  على  من الزيت. ،وإضافة ا�توابل الجافة ويخلط جيدا �تغطية الخضروات  ، و

الخضار.  وعادة يتم طهي الخضروات لمدة من  15-20 دقيقة. وتميل الخضراوات الأصعب  مثل 

ا�قرنبيط إلى أخذ وقت أطول30 دقيقة أو أكثر.



الفصل التاسع : 
مشاكل وحلول
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10 : مشــاكل وحلــول جــدول 

احللاملشكلةالرقم

قلة الشهية 156

محاولة تن�اول الطعام حىت لو لم يكن املريض جائعًا .	 
تن�اول من 4 إىل 6 وجبات صغرية كل يوم .	 
تن�اول األطعمة الباردة بداًل من الساخنة ألن مذاقها أفضل بالعادة.	 
تن�اول األطعمة الغني�ة بالربوتني )البيض واللحوم واألسماك والدواجن( ، للحصول 	 

على كمية كافية من الربوتني.
جعل الطعام جذاًبا بوضعه يف أطباق جميلة أو إضافة مقبالت له .	 
استخدام مكمالت الغذائي�ة  إذا لزم األمر.	 

جفاف البشرة 257
جتنب االستحمام بالماء الساخن ملدة طويلة .	 
استخدام صابون خال من املواد الكيميائي�ة والعطور مثل ) الصابونة النابلسية ( .	 

3
احلكة )بسبب ارتفاع 

الفسفور يف الدم ( 57

وصف نظام غذايئ كلوي حيد من األطعمة عالية  الفسفور.	 
أخذ روابط الفسفور مع كل وجبة يمكن أن يساعد من ختفيف  احلكة .	 
محاولة احلفاظ على مستوى الفسفور عند 5.5  ملغم /ديسيلرت أو أقل.	 
ينصح أيضا بالبقاء على جهاز غسيل الكلى مدة العالج بالكامل ؛ ألنه يتم إزالة بعض 	 

الفسفور، وكذلك السموم األخرى من خالله.

4
العطش 58

التقليل من كمية امللح والتوابل أثن�اء الطهي .	 
تقليل تن�اول األطعمة اليت حتتوي على نسبة عالية من السوائل مثل : البطيخ 	 

والشوربات والبوظة .
محاولة شرب السوائل الباردة بدال من املشروبات الساخنة.	 
جتميد الماء وتن�اوله على شكل ثلج ذلك يساعد يف تقليل الشعور بالعطش .	 
اذا كان املريض مريض سكري محاولة احلفاظ على مستوى السكر يف الدم ؛ ألن ارتفاع 	 

مستوى السكر يزيد من الشعور بالعطش .

ارتفاع نسبة البوتاسيوم يف 5
الدم 59

عن طريق احلد من أو جتنب األطعمة عالية البوتاسيوم مثل :
املوز ، والشمام ، األفوكادو ، الربتقال ، الكيوي ، البابايا	 
البطاطا البيضاء والبطاطا احللوة والطماطم والياسمني والسباخن املطبوخ واخلرشوف.	 
عصائر الفاكهة أو اخلضراوات املصنوعة من منتجات البوتاسيوم العالية )عصري 	 

الطماطم وعصري الربتقال وعصري اخلوخ)
منتجات األلبان مثل احلليب ، حليب الصويا ، البودجن ، اآليس كريم ، أو الزبادي )أكرث 	 

من نصف كوب يف اليوم(
بدائل امللح اليت حتتوي على كلوريد البوتاسيوم.	 
حلويات حتتوي على الشوكوالته أو املكسرات	 

6
فقر الدم 60

يمكن عالج نقص احلديد بمكمالت احلديد الغذائي�ة اليت تؤخذ عن طريق الفم أو 	 
باحلديد ) احلقن الوريدي( وغالبا ما توصف بأنها 200 ملغم من احلديد العنصري 

مرتني إىل ثالث مرات يوميا ، ولكن االحتي�اجات ختتلف من شخص آلخر. من املهم 
مراجعة الطبيب قبل البدء بنظام احلديد الفموي.

زيادة احلديد الغذايئ مفيد أيضا، وحتتوي  بعض املصادر اجليدة على احلديد  )اللحوم 	 
اخلالية من الدهن( والدواجن والمأكوالت البحرية واحلبوب املدعمة واملغذية باألرز. 

بما يف ذلك مصدر فيت�امني C ، مثل الفراولة  مع األطعمة الغني�ة باحلديد ؛ألن فيت�امني 
يس يساعد يف امتصاص احلديد
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احللاملشكلةالرقم

7
ارتفاع يف نسبة 

الكوليسرتول أو أمراض 
القلب 61

اختي�ار اللحوم اخلالية من الدهن ، وتن�اول األسماك يف كثري من األحيان	 
اختي�ار فواكه وخضروات البوتاسيوم املنخفضة املحتوية على مضادات األكسدة 	 

للمساعدة يف حتسني نظام الكلى وزيادة احلماية من أمراض القلب واألوعية الدموية.
زيادة تن�اول أحماض أوميغا 3 الدهني�ة لها تأثري وقايئ للقلب. املصادر اجليدة ألحماض 	 

أوميغا 3 الدهني�ة هي األسماك الزيتي�ة يف الماء البارد مثل السلمون والماكريل والتونة 
وسمك السلمون وسمك الرجنة وزيت الكانوال وزيت بذور الكتان.

احلفاظ على وزن صيح وممارسة التمارين الرياضية بانتظام	 

8
اخنفاض سكر الدم لدى 

مريض الغسيل املصاب 
بالسكري 34

إذا كان املريض مصاًبا بداء السكري ، فعليه أن خيتار عصري التفاح أو العنب أو التوت 	 
الربي عندما ينخفض سكر الدم.



الفصل العاشر : 
تخطيط وجبات لمرضى الغسيل.
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الحبوب و الخبز 

ية �فقدان ا�وزن، أو إدارة تناول ا�لكربوهيدرات  اذا لم يحتج مريض ا�غسيل ا�كلوي إلى الحد من ا�سعرات الحرار

للتحكم في نسبة ا�سكر في الدم  قد يأكل كما يريد من هذه المجموعة ا�غذائية. وبما أّن الحبوب والخحبز هي مصدر 

ية. فإن معظم الأشخاص يحتاجون إلى ) 6 إلى 11 ( حصة من هذه المجموعة يوميًا 62 . جيد للسعرات الحرار

30 غم من الخحبز )ربع الى ثلث رغيف خبز (  تساوي حصة واحدة 62 :

من خبز واحد )أبيض ، أو جودار ، أو عجين مخمر( .	 

½ ساندويش برغر.	 

½ ساندويش نقانق.	 

½ كوب معكرونة مطبوخة .	 

½ كوب من الأرز الأبيض المطبوخ .	 

½ كوب من الحبوب المطبوخة .	 

كوب واحد من الحبوب ا�باردة )مثل رقائق الذرة أو الأرز المقرمش( .	 

4 ا�بسكويت غير المملح .	 

3 كوب فشار غير مملح .	 

ويجب تجنب الأطعمة »ا�كاملة« و«ا�غنية بالأ�ياف« )مثل خبز ا�قمح ا�كامل وحبوب ا�نخالة والأرز ا�بني( ؛ 

لأنه يساعد على الحد من تناول ا�فسفور 62  .

اللبن / الجبن :

يجب ا�تقليل من تناول اللبن ا�بلدي واللبنة والجحبن ) الجبنة ا�بيضاء ، الجبنة ا�صفراء ، جبنة ا�عكاوي ( إلى 

كوب أو ½ كوب أو 30 غرام من الجحبن في ا�يوم؛ معظم منتجات الأ�بان تحتوي على نسبة  عا�ية جدا من 

ا�فسفور 62.

يض  محتوى ا�فسفور هو نفسه لجميع أنواع الحليب - الخالي من الدسم ، قليل الدسم ، وا�كامل. وإذا كان المر

يأكل أي أطعمة عا�ية ا�فسفور ، عليه أخذ رابط ا�فوسفات مع هذه ا�وجبة 62.

مواد غذائية يجب االهتمام بها عند مرضى الغسيل.
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الفواكه وعصير فواكه :

جميع الثمار تحتوي على بعض ا�بوتاسيوم ، و�لكن بعض ا�فواكه تحتوي على ا�لكثير من  ا�بوتاسيوم  ؛ لذا يجب 

أن تكون محدودة أو متجنبة تمامًا. والحد من ا�بوتاسيوم يحمي ا�قلب 62.

تناول 2-3 حصص من فواكه ا�بوتاسيوم المنخفضة يوميا ) مبين في ا�فصل ا�ثاني في الجدول رقم 6 (.

حصة واحدة تساوي نصف كوب عصير أو حبة فاكهة صغيرة .

الخضراوات :

�يس كل الخضروات تحتوي على نفس ا�نسبة من ا�بوتاسيوم ، فهناك بعض الخضار تحتوي على نسبة بوتاسيوم 

أكثر من غيرها؛ لذلك يجب أن تكون محدودة أو متجنبة تمامًا. الحد من تناول ا�بوتاسيوم يحمي ا�قلب 62.

تناول 2-3 حصص من خضروات ا�بوتاسيوم المنخفضة يوميا ) مبين في ا�فصل ا�ثاني في الجدول رقم 7 (.

 حصة واحدة تساوي نصف كوب عصير خضار أو كوب خضار .

الحلوى :

يض ، قد يوصي اختصاصي ا�تغذية  بنظام غذائي عالي  ية الخاصة بالمر اعتمادا على احتياجات ا�سعرات الحرار

يات المبنية على منتجات  ية. وتعد ا�فطائر وا�لكعك اختيارات جيدة )و�لكن مع الحد من الحلو ا�سعرات الحرار

الأ�بان والأطعمة المصنوعة من ا�شوكولاته والمكسرات والموز(. وإذا كان مريض ا�غسيل ا�كلوي مصابًا بداء 

ا�سكري ، يجب عليه مناقشة خيارات الحلوى منخفضة ا�لكربوهيدرات مع أخصائي ا�تغذية الخاص به 62.

أنظمة غذائية لمرضى غسيل الكلى .
1 -  نظام غذائي )1540 سعر حراري ، 1110ملغم صوديوم، 2920ملغم بوتاسيوم، 1210ملغم فسفور ( : 

الفطور : نصف كوب حليب  + ملعقة كبيرة عسل +  تفاحة  + بيضة مسلوقة + 60 غم خبز ابيض + 	 

ملعقة صغيرة زيت زيتون  + شرحات خيار وخس + قطعة جبنة بيضاء حلوة ) بحجم علبة ا�لكبريت( .

وجبة خفيفة : تفاحة .	 

الغداء : كوب خضار مطبوخة ) بامية ( + كوب أرز مفلفل + فخذة دجاج .	 

وجبة خفيفة : حبة أجاص + نصف كوب ذرة .	 

العشاء : نصف كوب �بن رائب + نصف كوب كوسا مسلوقة مع ا�ثوم المقلي بملعقة صغيرة من زيت 	 

الزيتون + 2 ملعقة كبيرة �بنة .



71 دليل | مرىض غسيل الكلى التغذوي

2 - نظام غذائي قليل دهون لمرضى القلب 
) 1570 سعر حراري ، 1245 ملغم صوديوم ، 2890 ملغم بوتاسيوم ، 1215 ملغم فسفور (: 

الفطور :  نصف كوب حليب خالي الدسم + شرحات خيار وخس + 90 غم خبز ابيض + ملعقة كبيرة 	 

عسل + 2 ملعقة كبيرة �بنة + ملعقة صغيرة زيت زيتون  .

وجبة خفيفة : تفاحة  .	 

الغداء :- فخذة دجاج بدون جلد  + صحن أرز مفلفل + كوب ونصف خضار مطبوخة دون قلي )جزر 	 

+ زهر + فليفلة + بصل ( .

وجبة خفيفة :- نصف كوب �بن رائب .	 

العشاء : نصف كوب خضار مسلوقة + 60 غم خبز ابيض + ملعقة صغيرة زيت زيتون + بياض 2 	 

بيضة .

3 -  نظام غذائي )1800 سعر حراري، 1460ملغم صوديوم، 3000 ملغم بوتاسيوم ، 1325ملغم فسفور ( :

الفطور : بيضة مسلوقة +2 ملعقة صغيرة زيت زيتون + قطعة جبنة بيضاء حلوة ) بحجم علبة ا�لكبريت(+90 	 

غم  خبز ابيض +  ملعقة كبيرة مربى + نصف كوب حليب %1 دسم .

وجبة خفيفة : تفاحة 	 

الغداء : فخذة دجاج   + كوب أرز مفلفل + كوب ونصف كوب خضار مطبوخة ) بامية – زهرة...(.	 

وجبة خفيفة : حبة أجاص + نصف كوب �بن .	 

العشاء :  90 غم خبز ابيض + 2 ملعقة كبيرة �بنة + تفاحة + شرحات خيار – خس – فلفل – بصل 	 

+ 2 ملعقة صغيرة زيت زيتون 

4 -  نظام غذائي قليل الدهون  )1800 سعر حراري ، 1430 ملغم صوديوم ، 3060 ملغم بوتاسيوم ، 1350 ملغم فسفور ( :

الفطور : 2 كبيرة ملعقة �بنة +2 ملعقة صغيرة زيت زيتون + خضار مشرحة طازجة +60 غم  خبز 	 

ابيض +  ملعقة كبيرة مربى + نصف كوب حليب %1 دسم .

وجبة خفيفة : تفاحة + نصف  رغيف خبز ابيض + قطعة جبنة بيضاء حلوة .	 

الغداء : فخذة دجاج  بدون جلد  + صحن أرز مفلفل + كوب ونصف كوب خضار مسلوقة .	 

وجبة خفيفة : حبة أجاص + تفاحة .	 

العشاء :  90 غم خبز ابيض + نصف كوب �بن رائب + بياض 2 بيضة مسلوقة + نصف كوب بطاطا 	 

مسلوقة 
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5 - نظام غذائي )2000سعر حراري، 1675ملغم صوديوم، 3100 ملغم بوتاسيوم، 1340 ملغم فسفور ( : 

 الفطور : نصف  كوب حليب  قليل الدسم  +  تفاحة + بيضة مسلوقة + 90 غم خبز ابيض + ملعقة 	 

كبيرة زيت زيتون + ملعقة كبيرة عسل .  

وجبة خفيفة  : تفاحة + نصف كوب ذرة .	 

الغداء : فخذة دجاج +  كوب أرز مفلفل  + كوب ونصف خضار مطبوخة  .	 

وجبة خفيفة : حبة أجاص + حبة صغيرة بطاطا مسلوقة .	 

العشاء : ½ كوب �بن رائب + ½ كوب كوسا مسلوق +  90 غم خبز أبيض + 2 ملعقة كبيرة �بنة + 	 

2 ملعقة صغيرة زيت زيتون .

6 - نظام غذائي )2000سعر حراري، 1755ملغم صوديوم، 3000 ملغم بوتاسيوم، 1340 ملغم فسفور ( : 

 الفطور : تفاحة + ملعقة كبيرة عسل+ 120 غم خبز ابيض + 2 ملعقة كبيرة �بنة + 2 ملعقة صغيرة 	 

زيت زيتون .  

وجبة خفيفة  : نصف كوب حليب %1 دسم + تفاحة  .	 

الغداء : فخذة دجاج بدون جلد +  كوب أرز مفلفل  + كوب ونصف خضار مطبوخة  .	 

وجبة خفيفة : نصف كوب �بن %3 دسم + نصف رغيف خبز ابيض  .	 

العشاء : برتقالة + شرحات خيار وفلفل حلو + 90 غم خبز ابيض + نصف كوب بطاطا مهروسة + 	 

بيضة مسلوقة + ملعقة صغيرة زيت زيتون   .

 7 - نظام غذائي قليل الدهون )2570 سعر حراري ، 2155 ملغم صوديوم، 3000ملغم بوتاسيوم، 1585 ملغم فسفور( :

الفطور : 2 كبيرة ملعقة �بنة +2 ملعقة صغيرة زيت زيتون + تفاحة + 120 غم  خبز ابيض + بيضة 	 

مسلوقة +  ملعقة كبيرة مربى + نصف كوب حليب.

وجبة خفيفة : شرحات خضار طازجة +2 ملعقة صغيرة زيت زيتون .	 

الغداء : فخذة دجاج +2 كوب  أرز مفلفل +  كوب ونصف خضار مطبوخة .	 

وجبة خفيفة : حبة أجاص + حبة صغيرة بطاطا مسلوقة + ملعقة  صغيرة زيت زيتون .	 

العشاء : 120غم خبز ابيض+ نصف كوب �بن رائب + 60 غم لحمة او فخذة دجاج +تفاحة + ملعقة 	 

كبيرة عسل .
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1 – نظام غذائي ) 1540 سعر حراري، 1110 ملغم صوديوم، 2920ملغم بوتاسيوم، 1210ملغم فسفور ( : 

الفطور : 90 غم خبز+ قطعة جبنة بيضاء + بيضة مسلوقة + ملعقة صغيرة زيت زيتون.	 

وجبة خفيفة : كوب حليب أو كوب �بن .	 

الغداء :تفاحة + كوب ونصف خضار مطبوخة  +  ثلث كوب أرز مفلفل +فخدة دجاج .	 

وجبة خفيفة  : تفاحة 	 

العشاء : 2 ملعقة كبيرة �بنة  + شرحات خضار طازجة + 90 غم خبز + ملعقة صغيرة زيت زيتون .	 

وجبة خفيفة : نصف حبة مانجا .	 

2 -  نظام غذائي )1570 سعر حراري ، 1245 ملغم صوديوم، 2890ملغم بوتاسيوم، 1215ملغم فسفور ( :  

الفطور : ½ كوب حليب خالي الدسم + شرحات خيار وخس + 60 غم خبز ابيض + 2 ملعقة كبيرة 	 

�بنة + ملعقة صغيرة زيت الزيتون  .

وجبة خفيفة : كوب بطاطا مسلوقة + بياض 2 بيضة مسلوقة  .	 

الغداء :تفاحة + 2 كوب سلطة +  كوب معكرونة +لحمة مفرومة + كوب شوربة خضار .	 

وجبة خفيفة  : حبة اجاص 	 

العشاء : ½ كوب �بن رائب + ثوم + 90 غم خبز + ملعقة صغيرة زيت زيتون .	 

وجبة خفيفة : تفاحة .	 

3 - نظام غذائي )1800 سعر حراري، 1460 ملغم صوديوم، 3000 ملغم بوتاسيوم، 1325 ملغم فسفور ( :  

علبة 	  بحجم    ( حلوة  بيضاء  قطعة جبنة   + مسلوقة  بيضة   + أبيض  خبز  90 غم   + تفاحة    : الفطور 

. زيتون  زيت  صغيرة  ملعقة   2  + ا�لكبريت( 

وجبة خفيفة : كوب حليب قليل الدسم + تفاحة . 	 

الغداء : كوب ونصف خضار مطبوخة + كوب أرز مفلفل + 90 غم لحمة حمراء او فخدة دجاج . 	 

وجبة خفيفة : حبة أجاص .  	 

العشاء : 2 رغيف خبز ابيض صغير + 2 ملعقة كبيرة �بنة + 2 ملعقة زيت زيتون صغيرة + شرحات 	 

خضار طازجة .

أنظمة غذائية لمرضى غسيل الكلى والمصابين بداء السكري النوع الثاني  .
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4- نظام غذائي قليل الدهون ) 2000 سعر حراري ، 1755 ملغم صوديوم ،  3055ملغم بوتاسيوم ، 1340 ملغم فسفور ( :

الفطور : نصف كوب حليب  + 120 غم خبز أبيض + شرحات خضار طازجة )خيار ، خس ، فلفل حلو ( + قطعة 	 

جبنة بيضاء حلوة )  بحجم علبة ا�لكبريت ( + 2 ملعقة صغيرة زيت زيتون .

وجبة خفيفة : نصف كوب ذرة + تفاحة . 	 

الغداء : كوب ونصف خضار مطبوخة + كوب وثلث  أرز مفلفل +فخذة دجاج ) بدون جلد ( . 	 

وجبة خفيفة : حبة أجاص + نصف كوب بطاطا مسلوقة  .  	 

العشاء : 2 رغيف خبز ابيض صغير + 2 ملعقة كبيرة �بنة + 2 ملعقة زيت زيتون صغيرة + نصف كوب �بن %3 دسم .	 

5 - نظام غذائي لوزن فوق 95 كغم
 ) 2570 سعر حراري ، 2155 ملغم صوديوم ، 3380 ملغم بوتاسيوم ، 1585 ملغم فسفور ( :

الفطور : نصف كوب حليب + 120 غم خبز أبيض + نصف كوب بطاطا مهروسة + بيضة مسلوقة + 	 

2 ملعقة كبيرة �بنة + 2 ملعقة صغيرة زيت زيتون .

وجبة خفيفة : نصف كوب ذرة + تفاحة . 	 

الغداء :  كوب ونصف خضار مطبوخة +كوب وثلث أرز مفلفل +فخذة دجاج. 	 

وجبة خفيفة : حبة برتقال  + 3 كوب فوشار غير مملح.  	 

العشاء : 150 غم خبز ابيض + كوب سلطة + 2 ملعقة زيت زيتون صغيرة + نصف كوب �بن + 	 

قطعة جبنة بيضاء حلوة + بياض 2 بيضة مسلوقة .
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الفصل الحادي عشر : 
األطباق الفلسطينية  الصديقة 

لمرضى الغسيل وطرق تحضيرها
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نصائح :

تناول أي نوع من الأرز الأبيض مسموح با�كميات ا�تي يحتاجها جسم المريض حوالي كوب إلى 	 

كوب ونصف ، �لكن دون الخضار الموضوعة على الأرز . 

يوت عا�ية .	  ينصح بتقليل كمية المقلوبة وا�قدرة قدر الامكان لإحتوائها على كمية دهون وز

استخدام طرق تقليل ا�بوتاسيوم كما هو مبين في الاستشارات ا�فصل ا�ثامن .	 

الملوخية وا�سبانخ والخبيزة ، �لكن ممكن تناول 	  الابتعاد عن الخضار ا�ورقية الخضراء جميعها مثل 

الخس.

استبدال الأرز ا�بني وخبز ا�قمح بالأرز الأبيض والخحبز الأبيض.	 

الابتعاد عن صلصة ا�بندورة لإحتوائها على كمية كبيرة من ا�بوتاسيوم .	 

تناول محاشي ا�باذنجان وا�لكوسا بأي كمية بدون شوربة اللبن .	 

الابتعاد عن ا�قلي قدر الإمكان. 	 

تقليل كمية ا�سوائل قدر الإمكان.	 

يفضل تقطيع الخضار الى قطع صغيرة وسلقها ، ثم ا�تخلص من ماء ا�سلق للتخفيف من ا�بوتاسيوم .	 

يفضل تناول صدر الدجاج بدل ا�فخدة .	 
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األرز المفلفل

العناصر الغذائي�ة يف كل حصة طعام ) كوب أرز(:
السعرات :  243  سعر حراري

الربوتني :  9 غرام
النشويات  : 45 غرام

الدهن : 3 غرام

مقدار احلصة الواحدة : ثلث كوب .
المقادير:

2 كوب ماء  أو مرق الدجاج.	 
2  كوب أرز أبيض.	 
ملعقة من زيت الذرة .	 
استخدام اعشاب منكهة وبهارات بديل امللح.	 
معلقة صغرية فلفل اسود مطحون )او حسب الرغبة(.	 

طريقة التحضير:
غسل األرز جيدا  ونقعه يف ماء دائف من 15 – 20 دقيقة ، ثم تصفيت�ه من الماء.. 1

وضــع كميــة المــاء يف قــدر للطبــخ ، مــع كميــة الزيــت النبــ�ايت ،والفلفــل األســود أو مــرق الدجــاج بــدل المــاء والزيــت . 2
النبــ�ايت حســب الرغبــة .

ترك املكونات تغلي جيدًا ومن ثم إضافة األرز املصفى . . 3
التأّكد من أّن الماء او املرق غمر األرز تماما .. 4
ترك األرز يغلي على نار عالية ثم يغطى القدر وختفف النار. . 5
ترك املكونات يف القدر من 15 – 20 دقيقة إىل أن ينضج األرز. . 6
إبعاد القدر عن النار وترك األرز من 5 – 10 دقائق. . 7
البدء بتقليب املكونات بشوكة او ما شابه.. 8
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األرز بالشعيرية

العناصر الغذائي�ة يف كل حصة طعام ) كوب أرز (:
السعرات :  243 سعر حراري

الربوتني :  9 غرام
النشويات  : 45 غرام

الدهن : 3 غرام
مقدار احلصة الواحدة : ثلث كوب .

المقادير:
كوبان من األرز األبيض .	 
أربع مالعق كبرية من زيت الذرة. 	 
نصف كوب من الشعريية. 	 
بدل امللح استخدام اعشاب منكهة.	 
ثالثة أكواب من مرق الدجاج أو الماء. 	 

طريقة التحضير :
غسل األرز ونقعه يف ماء دائف من 15 – 20 دقيقة ، ثم تصفيت�ه من الماء. . 1

تسخني الزيت يف قدر سميك القاعدة، على نار متوسطة. . 2
إضافة الشعريية والبدء بطبخها مع التحريك باستمرار إىل أن تصبح ذهبي�ة اللون.. 3
إزالة الزيت بعد استواء الشعريية .. 4
إضافة األرز مع التحريك من 3 – 4 دقائق  . . 5
يتم إضافة املرق أو الماء حىت يغمر األرز تماما .. 6
تقليب املكونات جيدًا.. 7
ترك األرز يغلي على نار عالية ثم يغطي القدر وختفف النار. . 8
ترك املكونات يف القدر من 15 – 20 دقيقة إىل أن ينضج األرز. . 9

إبعاد القدر عن النار وترك األرز من 5 – 10 دقائق. . 10
البدء بتقليب املكونات بشوكة او ما شابه.. 11
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كبسة مع الدجاج

المقادير
بصلة مقطعة جواحن	 
حبتني بن�دورة مقطعة مكعبات صغرية	 
كوب أرز بسميت	 
ماء حسب احلاجة	 
2 جزر مربوش ) بعد سلقه والتخلص من الماء(	 
دجاجة متوسطة	 
بدل امللح استخدام اعشاب منكهة والليمون	 
ربع ملعقة صغرية فلفل اسود	 
بهارات كبسة	 
بهارات مشكلة وبهار حتمري لتحمري الدجاج	 
2 ملعقة كبرية زيت ذرة	 
عود قرفة	 

طريقة التحضير
غسل األرز ونقعه يف ماء دائف من 51 – 02 دقيقة ، ثم تصفيت�ه من الماء.1. 
وضــع الدجاجــة بعــد تقطيعهــا مــع ملعقــة مــن الزيــت النبــ�ايت والمــاء يف قــدٍر كبــري فــوق نــار متوّســطة احلــرارة حــىّت 2. 

ينضــج  .
ــم التخلــص مــن المــاء ، ثــم يف مقــالة يتــم وضــع ملعقــة مــن 3.  ســلق البنــ�دورة والبصــل واجلــزر اىل حــد اإلســتواء ث

ــ�دورة . ــزر والبن ــة اجل ــم إضاف ــون ث ــي الل ــح ذه ــق إىل أن يصب ــدة دقائ ــ�ه لع ــل وتقليب ــ�ايت والبص ــت النب الزي
إخــراج الدجــاج مــن املــرق، إضافــة قليــل مــن البهــارات املشــكلة وبهــار التحمــري عليــه ووضعــه يف صينيــ�ة فــرن، ثــم 4. 

وضعــه يف الفــرن ملــدة 51 دقيقــة إىل أن يتحمــر.
 وضــع 3 أكــواب مــن مرقــة الدجــاج يف قــدٍر كبــري ، ثــّم وضــع القــدر علــى نــاٍر عاليــة حــىّت تغلــي املرقــة، ثــّم إضافــة 5. 

األرز، وخليــط البصــل والبنــ�دورة واجلــزر وبهــارات الكبســة وتقليبهــا جيــدا، تقّليــل احلــرارة حتــت القــدر، وتغطيــة 
القــدر وتركــه علــى نــار هادئــة جــدا إىل أن ينضــج تمامــا .

العناصــر الغذائيــ�ة يف كل حصــة طعــام ) كــوب ونصــف أرز 
كبســة مــع 90 غــرام دجــاج  (:

السعرات :  408 سعر حراري.
الربوتني :  30 غرام.

النشويات  : 45 غرام.
الدهن : 12 غرام.

ــرام  ــن األرز ، 90 غ ــوب م ــف ك ــدة : نص ــة الواح ــدار احلص مق
ــاج ( ــة دج ــاج ) قطع دج
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المقادير
كوب أرز حبة طويلة	 
1 دجاجة، مغسولة ومقطعة اىل أربع قطع	 
بصلة متوسطة، مفرومة 	 
ــن 	  ــص م ــلقه والتخل ــد س ــات ) بع ــة مكعب ــزر، مقطع 2 ج

ــاء ( الم
3 /4   كوب ذرة  ) بعد سلقها والتخلص من الماء (	 
3 /4 كوب بازيالء ) بعد سلقها والتخلص من الماء (	 
1 /3 كوب زيت	 
1 /4  ملعقة صغريه بهار مشكل	 

العناصر الغذائي�ة يف كل حصة طعام ) كوب أرز مع 90 غرام دجاج  (
السعرات :  327 سعر حراري

الربوتني :  27 غرام
النشويات  : 30 غرام

الدهن : 11 غرام
دجــاج  غــرام   90  ، األرز  مــن  كــوب  نصــف   : الواحــدة  احلصــة  مقــدار 

) دجــاج  )قطعــة 

1 /4 ملعقة صغريه كمون	 
1 /4 ملعقة صغريه قرفة ناعمة	 
1 /4 ملعقة صغريه زنجبي�ل	 
1 /4 ملعقــة صغــريه جــوزة الطيب حســب 	 

لرغبة ا
1 /4 ملعقة صغريه بهارات، أوزي	 
ورقة غار	 
منكهــة 	  اعشــاب  اســتخدام  امللــح  بــدل 

ن لليمــو ا و

طريقة التحضير 
غسل األرز جيدًا ثم نقعه بماء فاترة ملدة نصف ساعة.1. 
يف قــدر علــى النــار، وضــع القليــل مــن الزيــت وإضافــة البصــل إليــه ويقلــب ثــم تضــاف قطــع الدجــاج، وورقــة الغــار 2. 

ويقلبــوا جيــدًا اىل ان جتــف مــاء الدجــاج.
غمر الدجاج بالماء وتركه على نار هادئة اىل ان ينضج.3. 
يف قــدر آخــر يوضــع كوبــان مــن المــاء ويضــاف اليــه اجلــزر، البازيــالء والــذرة ويقلبــوا جيــدُا ويرتكــوا علــى نــار هادئــة 4. 

لينضجــوا  ثــم تصفيتهــم والتخلــص مــن المــاء .
إخراج الدجاج من املرق وتصفية املرق .. 5
يصفــى األرز مــن اإلنــاء ويتبــ�ل بالبهــار، الفلفــل األســود، الكمــون، القرفــة، جــوزة الطيــب وبهــارات األوزي واخلضــار . 6

ثــم خيلــط جيــدًا ويضــاف اىل ٣ كــوب مــن املــرق.
حتريك املكونات جيدًا ثم يغطى القدر ويرتكوا اىل ان تغلي الماء ثم ختفف النار ويرتك االرز اىل ان ينضج.. 7
ــر . 8 ــىت يتحم ــرن ح ــ�ة اىل الف ــل الصيني ــت وتدخ ــن الزي ــل م ــه القلي ــاف الي ــم يض ــرن ث ــ�ة الف ــاج يف صيني ــع الدج وض

الدجــاج.

األوزي مع الدجاج
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المقادير
كوبان من األرز األبيض .	 
زيت الذرة للقلي. 	 
نصف زهرة ) قرنبيط( متوسطة احلجم	 
ماء حسب احلاجة 	 
بدل امللح استخدام اعشاب منكهة	 

مقلوبة زهر مع الدجاج

ــع  ــة م ــوب أرز مقلوب ــام ) ك ــة طع ــ�ة يف كل حص ــر الغذائي العناص
ــاج  ( ــرام دج 90 غ

السعرات :  318 سعر حراري
الربوتني :  27 غرام

النشويات  : 30 غرام
الدهن : 10 غرام

دجــاج  غــرام   90  ، كــوب  نصــف   : الواحــدة  احلصــة  مقــدار 
) دجــاج  )قطعــة 

دجاجة متوسطة مقطعة إىل أربع قطع	 
حبة بصل صغري احلجم مقطعة قطع صغرية	 
4 حبات هيل	 
ورق غار	 

طريقة التحضير 

غسل األرز ونقعه يف ماء دائف من 51 – 02 دقيقة. 1. 
ــع  2.  ــل املقط ــار ، البص ــل ، ورق الغ ــح ، الهي ــل املل ــذرة ، بدي ــت ال ــن زي ــة م ــع ملعق ــا م ــد تقطيعه ــة بع ــع الدجاج وض

ــج  . ــىّت ينض ــرارة ح ــطة احل ــار متوّس ــوق ن ــري ف ــدٍر كب ــاء يف ق والم
تقطيع القرنبيط اىل قطع مناسبة ونقعها يف ماء3. 
سلق لقرنبيط املقطع يف ماء حىت ينضح ثم التخلص من الماء بعدها.1. 
تسخني الزيت يف قدر سميك القاعدة، على نار متوسطة. 1. 
إضافــة لقرنبيــط املقطــع واملســلوق إىل الزيــت مــع التحريــك باســتمرار إىل أن تصبــح ذهبيــ�ة اللــون ) يفضــل 1. 

االســتغناء عــن هــذه النقطــة (.
يصفى األرز من اإلناء .1. 
وضع الدجاج بعد نضجه من املرق ثم إضافة لقرنبيط فوقه ثم األرز 1. 
يتم إضافة مرق الدجاج إىل القدر حىت يغمر األرز تماما .1. 
ترك األرز يغلي على نار عالية ثم يغطي القدر وختفف النار. 1. 
ترك املكونات يف القدر من 51 – 02 دقيقة إىل أن ينضج األرز. 1. 
إبعاد القدر عن النار وترك األرز من 5 – 01 دقائق. 1. 

مالحظة: ينصح بعدم استب�دال الزهر بالباذجنان ألن البوتاسيوم يف الزهر اقل من الباذجنان .
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طريقة التحضير 
سكب نصف كمية الزيت النب�ايت يف قدر، ووضعه على النار ليسخن. 1. 
إضافــة البصــل املفــروم الناعــم يف القــدر وحتريكــه حــىّت يذبــل، ثــّم إضافــة اللحــم وحتريكــه حــىت يغلــي المــاء ثــم ازالة 2. 

الزفــرة ، إضافــة ورق الغــار، وحــب الهيــل، وحتــّرك املكّونــات جيــدًا حــىّت يتغــرّي لــون اللحــم. 
ســكب المــاء يف القــدر، والفلفــل األســود، وتغطيــة القــدر وتركــه علــى النــار حــىّت يغلــي مــا فيــه ملــّدة ثالثــني دقيقــة، 3. 

أو إىل أن ينضــج اللحــم. 
إزالة غطاء القدر، وإضافة بديل امللح مع التحريك. 4. 
إزالة اللحم من القدر، وترك املرق جانب�ًا. 5. 
غســل األرز بالمــاء جيــدًا وتصفيتــ�ه، وإضافــة لــه كل مــن الهــال املطحــون، وبديــل امللــح، والثــوم، والفلفــل األســود، 6. 

والكركــم وخلطــه جيــدًا. 
حتضري طنجرة لطهي األرز، ووضعها على النار، وسكب فيها األرز. . 7
ــي . 8 ــىّت يغل ــة، ح ــار العالي ــى الن ــه عل ــدر وترك ــكبه يف الق ــاء وس ــوب م ــع ك ــوب م ــه 2 ك ــذ من ــم وأخ ــرق اللح ــة م تصفي

ــج.  ــىّت النض ــه ح ــار، ونرتك ــة الن ــن درج ــف م ــرة والتخفي ــالق الطنج ــّم إغ ــج، ث املزي
فتح غطاء الطنجرة ، وضع فوقه قطع اللحم ، ثّم غلقها من جديد.. 9

بعد نضج األرز سكبه يف صحن التقديم وفوقه قطع اللحم.. 10

مالحظة: يفضل استب�دال اللحم بالدجاج ، أيضا يف حال تن�اول اللنب مع القدرة جيب أن ال يزيد عن نصف كوب طوال اليوم  .

قدرة باللحم

العناصــر الغذائيــ�ة يف كل حصــة طعــام ) كــوب أرز قــدرة مــع 
90 غــرام حلــم قليــل الدســم  (

السعرات :  381 سعر حراري
الربوتني :  27 غرام

النشويات  : 30 غرام
الدهن : 17 غرام

مقدار احلصة الواحدة : نصف كوب ، 90 غرام حلمة 

المقادير 
2 كوب من األرز األبيض.	 
كيلو غرام من اللحم قليل الدسم . 	 
ربع كأس من الزيت النب�ايت . 	 
2 لرتمن الماء. 	 
بدل امللح استخدام اعشاب منكهة	 
حّبت�ان من البصل املفرومة فرمًا ناعمًا. 	 
ثالث مالعق كبرية من الثوم املهروس. 	 
ورقتان من ورق الغار. 	 
مجموعــة مــن البهــارات وهــي: نصــف ملعقــة صغــرية مــن الكمــون، وملعقــة صغــرية مــن الكركــم، وملعقــة صغــري 	 

مــن حبــوب الهــال، وملعقــة كبــرية مــن الهــال املطحــون، وفلفــل أســود )حســب الرغبــة(.
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مجدرة األرز بالعدس

العناصر الغذائي�ة يف كل حصة طعام ) كوب أرز مجدرة  (
السعرات : 307 سعر حراري

الربوتني :  16 غرام
النشويات  : 45 غرام

الدهن : 7 غرام
مقدار احلصة الواحدة : ثلث كوب

المقادير
نصف كوب عدس 	 
2 كوب أرز أبيض	 
2 حبة بصل كبرية )مقطعة جيدًا (	 
2 كوب ماء	 
2 مالعق كبرية زيت نب�ايت	 
بدل امللح استخدام اعشاب منكهة وكمون	 

طريقة التحضير

غسل األرز و ونقعه مدة 30 دقيقة. . 1
سلق شراحئ البصل حىت االستواء ثم التخلص من الماء .. 2
يف مقــالة علــى النــار، يســخن 2 ملعقــة زيــت نبــ�ايت وتقلــى شــراحئ البصــل بعــد ســلقه حــىت يصبــح ذهــي اللــون، ثــم . 3

يصّفــى ويوضــع جانبــ�ًا. 
ــة . 4 ــل كمي ــاعات لتقلي ــالث س ــاعتني إىل ث ــاء كل س ــري الم ــع تغي ــة م ــة كامل ــع ليل ــوائب وينق ــن الش ــدس م ــى الع ينّق

ــرتك  ــدر، وي ــى الق ــان يغّط ــ�دأ بالغلي ــا يب ــار وعندم ــى الن ــاء عل ــع الم ــدر م ــع يف ق ــم يوض ــد األدىن ، ث ــيوم للح البوتاس
ليغلــي علــى نــار هادئــة ملــدة 20 دقيقــة، ثــم يتــم تصفيــة العــدس ) يمكــن اســتب�دال نقــع العــدس مــدة ليلــة كاملــة 

ــة ( . ــدس إىل 40 دقيق ــي الع ــة غل بمضاعف
يصفــى األرز املنقــوع، ويضــاف إليــه العــدس ، وبديــل امللــح، والكمــون وتقليبــ�ه جيــدا ، يــرتك يغلــي علــى نــار قويــة . 5

حلــني رؤيــة الفقاعــات يغّطــى القــدر، ويــرتك حــىت ينضــج علــى نــار هادئــة جــدا حلــني نضــوج األرز. 
بعد النضوج يرتك القدر حىت يرتاح مدة 15 دقيقة، ثّم يزين بالبصل .. 6
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طريقة التحضير:
تنظيف نصف الدجاج وتقطيعها قطع صغرية.. 1

سلق الباميا قبل االستواء بقليل ، بعدها إزالة الماء ثم قليها يف زيت ذرة.. 2
يف قــدر علــى النــار، قلــي البصلــة بزيــت الزيتــون ثــم إضافــة الثــوم، الفلفــل األســود، الكمــون، بديــل امللــح، وحتريــك . 3

اخلليــط جيــدًا.
ــ�ًا ويتشــرب نكهــة تتبيلــة البصــل والبهــارات وإضافــة . 4 وضــع الدجــاج يف القــدر وتقليبــ�ه جيــدًا ليصبــح لونــه ذهبي

كــوب مــاء ســاخن وتركــه علــى نــار هادئــة اىل أن ينضــج الدجــاج.
سلق حبات البن�دورة قبل تقطيعها ثم ازالتها من الماء .. 5
سلق الفلفل احلار والفلفل احللو إىل حد االستواء بعد تقطيعها ثم ازالتهم من الماء. 6
تقطيــع البنــ�دورة بعــد ســلقها ثــم اضافتهــا وإضافــة الفلفــل احللــو واحلــار املقطــع واملســلوق اىل القــدر الــذي حيتــوي . 7

علــى قطــع الدجــاج وتركــه علــى نــار هادئــة حــىت تنضــج البنــ�دورة .
إضافة البامية إىل القدر وتركها على نار هادئة ملدة خمس دقائق إىل أن تصبح جاهزة للتقديم .. 8

مالحظة :  االبتعاد عن صلصة البن�دورة الحتوائها على كمية كبرية من البوتاسيوم .

بامية وقطع الدجاج

العناصــر الغذائيــ�ة يف كل حصــة طعــام ) كــوب باميــة مــع 30 غــرام 
دجــاج  (

السعرات :  237  سعر حراري
الربوتني :  11 غرام

النشويات  : 10 غرام
الدهن : 17 غرام  

مقدار احلصة الواحدة : نصف كوب ، 90 غرام دجاج

المقادير:
نصف دجاجة	 
نصف كيلو بامية	 
حبة بصلة مفرومة	 
فصوص ثوم	 
حبة فلفل أخضر، حلو	 
نصف حبة فلفل أخضر حار	 

حبات بن�دورة	 
ملعقة كبرية زيت زيتون	 
بدل امللح استخدام أعشاب منكهة . 	 
ملعقة صغرية كمون	 
ملعقة صغرية فلفل أسود	 
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طريقة التحضير 
تتبي�ل الدجاج بالبهارات، وتركه جانب�ًا. . 1

تسخني الماء وإضافة البصل إليه على نار هادئة خلمس دقائق . . 2
تسخني نصف كمية الزيت على حرارة متوسطة، وقلي البصل بعد تصفيت�ه من الماء فيها . . 3
يتم إضافة نصف كمية السماق إىل البصل، والقليل من الفلفل األسود، وحيرك البصل إىل أن يذبل. . 4
تضاف قطع الدجاج، وتقلب على النار إىل أن يتغري لونها، ويضاف بديل امللح حسب الرغبة. . 5
ســكب املزيــج يف صينيــ�ة، ثــم يتــم تغطيتهــا بــورق القصديــر، وإدخالهــا إىل الفــرن، وتركهــا ملــدة ســاعة علــى حــرارة . 6

متوســطة. 
إخراج الصيني�ة من الفرن، ووضع قطع الدجاج يف وعاء جانب�ًا. . 7
غمــس قطــع اخلــزب باملــرق، ثــم يتــم توزيــع البصــل بالتســاوي علــى اخلــزب، ويــرش عليــه قليــاًل مــن الســماق، وزيــت . 8

الزيتــون. 
وضع اخلزب يف صيني�ة، وإدخالها إىل الفرن، وتركها إىل أن ُيصبح اخلزب ُمقرمشًا قلياًل. . 9

إخــراج الصينيــ�ة مــن الفــرن ، ثــم وضــع قطــع اخلــزب الواحــدة فــوق األخــرى يف طبــق التقديــم، ثــم وضــع قطــع الدجاج . 10
ــى وجهها. عل

مالحظة : استخدام اخلزب األبيض أفضل من األسمر

مسخن

ــزب  ــرام خ ــام ) 100 غ ــة طع ــ�ة يف كل حص ــر الغذائي العناص
ــاج (  ــرام دج ــع 90 غ ــل م وبص
السعرات :  462  سعر حراري

الربوتني :  30 غرام
النشويات  : 45 غرام

الدهن : 18 غرام
مقدار احلصة الواحدة : 50 غرام خزب ، 90 غرام دجاج

المقادير
دجاجة ُمقطعة إىل ثماين قطع. 	 
أربع بصالت ُمقطعة إىل أرباع. 	 
بهارات مشكلة. 	 
ربع كأس من السماق. 	 

نصف كأس من زيت الزيتون. 	 
ماء لسلق البصل .	 
رشة من الفلفل األسود. 	 
أربعــة أرغفــة مــن اخلــزب املرقــوق أو خــزب الطابــون ) مــن 	 

الطحــني االبيــض (. 
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طريقة الّتحضير
نقع الربغل يف الماء ليلة كاملة والتخلص من الماء كل ساعتني إىل 3 ساعات .. 1

تصفيــة الربغــل مــن المــاء، وإضافــة ثلــي كمّيــة اّللحمــة إليــه وملعقــة صغــرية مــن الكّمــون، وملعقــة صغــرية مــن . 2
الفلفــل األســود، ونصــف ملعقــة صغــرية مــن البهــارات املشــّكلة، ونصــف ملعقــة مــن بهــارات اّللحمــة،.

بعد ذلك ختلط جميع املكّونات مع بعضها البعض جّيدًا حىت يتكّون خليط متجانس من اّللحم والربغل. . 3
تشّكل عجين�ة الكّبة على شكل كرات، حسب الّشكل الذي يكون مرغوب  به. . 4

لتحّضير  الحشوة:
يوضع  البصل املفروم الّناعم يف مقالة على ناٍر هادئة ويرتك إىل أن يتحّمر. 1

ومن ثّم يضاف  إليه ثلث كمّية اّللحم، ونصف ملعقة من الّزجنبي�ل، ونصف ملعقة من الفلفل األسود. 2
بعد ذلك ختلط  جميع املكّونات مع بعضها البعض جّيدًا، ويمكن دعكها باليد حىّت تصبح متماسكًة.. 3
تصنــع فجــوًة يف منتصــف كــرات الكّبــة، ثــم تمــأل باحلشــوة الــيت تــم إعدادهــا يف اخلطــوة الّســابقة، وتغلــق جّيــدًا . 4

وبرفــق.
تكرر هذه العملّية مع جميع الكرات. . 5
توضع  كرات الكّبة  على الشواية، ثّم ترتك  الكّبة إىل أن تتحّمر وتتلّون باّللون الّذهّي.. 6
وبعد ذلك يتم إخراجها ووضعها يف طبق الّتقديم.. 7

مالحظة : بما أن الربغل حيتوي على أمالح عالية يفضل استب�داله باألرز األبيض أو تقليل كمية الكبة قدر االمكان 

كّبة البرغل )مشوية(

العناصر الغذائي�ة يف كل حصة طعام ) 2 حبات من الكبة (
السعرات :274 سعر حراري

الربوتني :7 غرام
النشويات : 30 غرام

الدهن: 14 غرام
مقــدار احلصــة الواحــدة :  حبــة كبــة ) اســتخدام حلمــة قليلــة 

الدهون(

المقادير 
كوبان من الربغل	 
بصلتان مفرومتان فرمًا ناعما	 
500 غرام من اّللحمة املفرومة فرمًا ناعمًا. 	 
كّمون.	 
فلفل أسود.	 
زنجبي�ل. 	 
بهارات حلمة.	 
بهارات مشّكلة وأعشاب بدل امللح  .	 
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طريقة التحضير
وضع اللحم املفروم مع البصل ، والتوابل يف وعاء وخلطها جيدا.. 1

تبليل اليدين بالقليل من الماء، وتشكيل اللحم كرات.. 2
دهن صينّي�ة اخلزب بزيت الزيتون، وترتيب أقراص اللحم فيها.. 3
ســلق اخلضــار بعــد تقطيعهــا حــىت االســتواء ثــم التخلــص مــن المــاء ، باإلضافــة اىل البنــ�دورة ســلقها قبــل تقطيعهــا . 4

والتخلــص مــن مــاء الســلق ثــم تقطيعهــا اىل دوائــر. 
 توزيع شراحئ البن�دورة ، واخلضار فوق أقراص الكفتة.. 5
تذويب صلصة البن�دورة املعدة يف البيت يف كمّية الماء، ثم سكبها يف صينّي�ة الكفتة. . 6
يمكن إضافة الفلفل األسود .. 7
إدخالها إىل فرن حرارته متوسطة، وتركها إىل أن تنضج.. 8
سكبها يف الطبق وتقديمها مع اخلزب األبيض.. 9

مالحظــة : الصلصــة حتضــر يدويــا عــن طريــق غلــي البنــ�دورة وعصرهــا باســتخدام اخلــالط ، يمكــن عمــل هــذه الوصفــة 
باســتخدام الطحينــ�ة بــدل البنــ�دورة ، لكــن ينصــح بعــدم تنــ�اول صلصــة البنــ�دورة ، أيضــا ينصــح بتقليــل كميــة البطاطــا قــدر 
اإلمــكان الحتوائهــا علــى كميــة عاليــة مــن البوتاســيوم. أيضــا جــرت العــادة بطيــخ الكفتــة مــع البطاطــا ، لكــن الحتــواء البطاطــا علــى نســبة عاليــة 

ــا . ــدم اضافته ــل ع ــيوم يفض ــن البوتاس م

الكفتة بالخضار

العناصــر الغذائيــ�ة يف كل حصــة طعــام ) كــوب مــن الكفتــة 
باخلضــار (

السعرات :170  سعر حراري
الربوتني : 17 غرام

النشويات:  12 غرام
الدهن: 6 غرام

مقدار احلصة الواحدة : نصف كوب

المقادير 
كيلوغرام من اللحم املفروم بشكل ناعم (حلم البقر أو اخلروف قليل الدهن(	 
رأسان من البصل املفروم 	 
رشة من الفلفل األسود	 
ملعقتان صغريتان من البهارات املشكلة.	 
حبت�ان من البن�دورة املقشرة واملقطعة لشراحئ دائرية ) سلقها والتخلص من الماء( .	 
حبت�ان من الفلفل احللو والبصل واجلزر مقطع لشراحئ دائرية ) سلقها والتخلص من الماء ( .	 
ملعفتني كبرية من صلصة البن�دورة املعدة يف البيت.	 
كوبان من الماء.	 
أربع مالعق كبرية من زيت الزيتون.	 
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طريقة التحضير 
قطع الفاصولياء إىل قطع طويلة بطول سانتيمترين ثّم سلقها جيدا والتخلص من الماء بعدها . . 1

سلق الدجاج والعظم مع املكعبات حىت ينضج نصف نضج مع مراعاه إزاله الرغوة اليت خترج من اللحم. . 2
إضافة الفاصولياء إىل اللحم وترك املزيج يغلي بهدوء ملّدة عشر دقائق. . 3
إضافة معجون الطماطم ، والثوم، وامللح، والفلفل األسود. . 4
ترك الفاصوليا على نار هادئة حىت تنضج املكّونات تمامًا. . 5

فاصوليا خضراء مع الدجاج

ــرام  ــع 60 غ ــوب م ــام ) ك ــة طع ــ�ة يف كل حص ــر الغذائي العناص
دجــاج مقطــع (

السعرات :146  سعر حراري
الربوتني : 9 غرام

النشويات:  5 غرام
الدهن: 10 غرام 

: كــوب  ، 90 غــرام حلمــة قليلــة  الواحــدة  مقــدار احلصــة 
) بالدجــاج  اللحمــة  اســتب�دال  ممكــن   ( الدســم 

المقادير  
500 غرام من الفاصولياء اخلضراء ) سلقها والتخلص من الماء (. 	 
300 غرام من مكعبات أو شقف الدجاج. 	 
خمس فصوص من الثوم. 	 
خمس مالعق كبرية من معحون الطماطم املصنوع يدويا . 	 
رّشة من بديل امللح. 	 
رّشة من الفلفل األسود. 	 

ــيوم  ــى البوتاس ــواه عل ــم الحت ــاء الطماط ــة او م ــ�اول الصلص ــدم تن ــاج ) وع ــم بالدج ــع اللح ــتب�دال قط ــل اس ــة : يفض مالحظ
ــرية (. ــة كب بكمي
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طريقة التحضير 
حفر الباذجنان , ونقعه بالماء ملدة ساعات مع جتديد الماء كل فرتة. 1

حتمية الزيت نب�ايت يف قدر على النار ثم إضافة اللحم املفروم ثم حتريكه لـ10 دقائق حىت ينضج.. 2
إضافة مجموعة البهارات وتقليب�ه ملدة دقيقتني . نقع األرز بالماء ملدة ساعة , و بعدها غسله جيدا . 3
حتضــري احلشــوة : وضــع األرز واللحمــة  والبهــارات والثومــة والزجنبيــ�ل يف وعــاء   , حــي حّبــات الباذجنــان . 4

بالكامــل.
يف قدر، وضع حّبات الباذجنان على نار متوسطة. 5
ــل . 6 ــم قب ــات الطماط ــي حب ــح )غل ــة مل ــت بــدون إضاف ــم املعــدة يف البي ــة الطماط ــكب فوقهــا المــاء وصلص س

عصرهــا( حــىت تغمرهــا بالكامــل.
عندما يغلي املزيج ، ختفيف النار وتركها تقريب�ًا حوايل الساعة حىت تنضج حّبات الباذجنان املحشّوة.. 7

محشي الباذنجان

باذجنــان  حبــات   3  ( الغذائيــ�ة  للوجبــة  الغذائيــ�ة  العناصــر 
) متوســطة 

الطاقة : 426 سعر حراري
الربوتني :25 غرام

الكربوهيدرات : 50 غرام 
الدهون : 14 غرام

مقدار احلصة الواحدة : حبة واحدة متوسطة احلجم 

المقادير :
باذجنان  صغري احلجم وطويل كيلوغرام	 
حلم مفروم 300 غرام قليل الدسم 	 
زيت نب�ايت 3 مالعق 	 
بهارات مشكلة وثومة مطحونة وزنجبي�ل مطحون	 
أرز أبيض كوب ونصف	 
صلصة طماطم معدة يف البيت	 

مالحظة :  االبتعاد عن تن�اول شوربة املحي 
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طريقة التحضير
غسل حبات الكوسا جيدا وبعدها حفر الكوسا  وتنظيفها جيدا ،. 1

سلق الكوسا قبل حشيها باألرز  5 دقائق  . تصفية االرز من الماء  وغسله مرة اخرى . 2
إضافة البهارات املشكلة اىل االرز  وإضافة  كمية اللحم املفروم، مع الزيت ، . 3
ترك  األرز جانب�ًا ملدة ربع ساعة حىت تتمازج النكهات مع بعضها البعض. . 4
حي حبات الكوسا ، وترتيب حبات الكوسا املحشّوة يف قدر مناسب على النار، . 5
ويسكب فوقها كمية الماء املغلي. عندما يغلي الماء، يضاف إليه كمية من صلصة  الطماطم،. 6
 يرتك املزيج على النار الهادئة ملدة ثلث ساعة. . 7

محشي الكوسا

العناصر الغذائي�ة للوجبة الغذائي�ة ) 3 حبات كوسا متوسطة (
الطاقة : 426 سعر حراري

الربوتني :25 غرام
الكربوهيدرات : 50 غرام 

الدهون :- 14 غرام
مقدار احلصة الواحدة : حبة واحدة متوسطة احلجم 

المقادير :
كيلو من الكوسا باحلجم املتوسط.	 
مئت�ا غرام من حلم املفروم ناعم قليل الدسم . 	 
كوبان من األرز األبيض قصري احلبة، واملنقوع يف الماء ملدة ربع ساعة. 	 
ملعقة صغرية من الفلفل األسود	 
لرت من الماء أو أكرث -حسب احلاجة-. 	 
صلصة الطماطم املعدة يف البيت بدون اضافة ملح )غلي حبات الطماطم قبل عصرها(. 	 
ملعقة كبرية من الزيت النب�ايت.	 

مالحظة :  االبتعاد عن تن�اول شوربة املحي 
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طريقة التحضير 
فصل أوراق امللفوف عن اجلذر، على أن تكون الورقة كبرية وغري ممّزقة. . 1

وضع قدرًا عميقًا مليئ�ًا بالماء على النار، ثم تركه يغلي على نار عالية. . 2
وضع أوراق امللفوف يف قدر الماء املغلي، ثم تركها ملدة ثالث دقائق حىت ُتسلق جيدًا.. 3
إخراج أوراق امللفوف من الماء املغلي، ثم وضعها جانب�ًا حىت تربد. . 4
إزالة األضالع الصلبة من أوراق امللفوف. . 5
نقع األرز بماء دائف مدة ثلث ساعة، ثم تصفيت�ه من الماء.. 6
خلــط األرز املنقــوع جيــدا مــع البهــارات املشــكلة والكمــون والكركــم والزجنبيــ�ل وفــص الثــوم املهــروس او ثــوم . 7

مطحــون وزيــت الــذرة .
وضــع مقــدار ملعقــٍة كبــريٍة مــن األرز املبهــر يف كل ورقــة مــن امللفــوف، علــى أن يتــم وضعهــا يف أول الورقــة، ثــّم بــرم . 8

الورقــة مــن أولهــا آلخرهــا، حــىت ُتغلــق بشــكٍل كامــل، وتتغّطــى احلشــوة مــن جميــع اجلوانــب. 
ترتيــب ورق امللفــوف يف القــدر، ثــم وضــع عليــه مــرق الدجــاج ثــم تغطيتــ�ه بغطــاة ثقيلــة؛ حــىت ال يتحــرك وتن�دثــر . 9

احلشــوة منــه.
رفــع قــدر امللفــوف علــى نــار عاليــة حــىت يغلــي املــرق عليــه، ثــم ختفيــف درجــة احلــرارة حتتــه وتركــه حــىت ينضــج علــى . 10

ــار هادئة.  ن
ممكن اضافة الليمون عليه قبل أو بعد االستواء حسب الرغبة.. 11

محشي الملفوف األبيض

العناصر الغذائي�ة للوجبة الغذائي�ة ) 12 حبة متوسطة الحجم(
الطاقة : 355 سعر حراري

الربوتني :11 غرام
الكربوهيدرات : 50 غرام 

الدهون : 13 غرام
مقدار احلصة الواحدة : 6 حبات متوسطة احلجم 

المقادير :
كيلوغرامان من امللفوف	 
كوب من األرز االبيض. 	 
مرقة دجاج.	 
فص من الثوم املهروس. 	 
ملعقة صغرية من الفلفل األسود.	 
ملعقة صغرية من البهارات املشكلة وكركم وزنجبي�ل.	 
نصف ملعقة كمون.	 
زيت ذرة خلليط األرز	 
عصري الليمون احلامض حسب الرغبة.	 
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طريقة التحضير
يف قــدر علــى النــار وضــع اللحــم املفــروم مــع القليــل مــن الزيــت النبــ�ايت وحتريكــه حــىت االســتواء ، ثــم إضافــة األرز . 1

مــع كميــة المــاء الســاخن ، ثــم تبهــري األرز بالفلفــل األســود وتــرك األرز حــىت يســتوي.
. بعد نضوج األرز ، أخذ كمية من األرز املفلفل املبهر وحي الدجاجة.. 2
ــع . 3 ــون ووض ــح الليم ــن مل ــة م ــم رش كمي ــرن، ث ــ�ة الف ــة بصيني ــع الدجاج ــة ، وض ــي الدجاج ــن ح ــاء م ــني االنته ح

ــوزع  ــاج لتت ــع الدج ــا م ــون وحتريكه ــت الزيت ــود وزي ــل األس ــة والفلف ــكلة ، والقرف ــارات املش ــل ، والبه ــات الهي حب
البهــارات مــع الزيــت علــى كامــل الدجاجــة. ثــم وضــع كميــة مــن المــاء )الغــري ســاخن( يف صينيــ�ة الفــرن. وتغليــف 

ــوم. ــورق األملني ــ�ة ب الصيني
إدخال الدجاجة للفرن املحىم مسبقًا ملدة ساعة ونصف تقريب�ًا أو حىت النضوج.. 4

مالحظة : يمكن تقديم صلصة امللفوف األحمر املصنعة يف البيت مع الليمون بدون المايونزي .

الدجاج المحشي باألرز المبهر بالتوابل

العناصــر الغذائيــ�ة للوجبــة الغذائيــ�ة ) 90 صــدر دجــاج وكــوب ارز 
وصحــن ســلطة  ( 

الطاقة : 415 سعر حراري
الربوتني :34 غرام

الكربوهيدرات : 45 غرام 
الدهون :11 غرام

مقدار احلصة الواحدة : ثلث كوب أرز ، 90 غرام دجاج

المقادير
الدجاج : دجاجة )حبجم متوسط ، منظفة من الداخل واخلارج جيدًا( 	 
أرز أبيض  : كوبان )منقوع ومغسول ومصفى( 	 
الماء : 4 اكواب )أو مرق دجاج( 	 
حلم مفروم : ربع كيلو قليل الدسم 	 
هيل : ملعقة صغرية )حّب(  ، فلفل أسود : نصف ملعقة صغرية )مطحون( 	 
القرفة : ملعقة صغرية )مطحونة(  ، بهارات مشكلة : ملعقة صغرية	 
الليمون احلامض حبت�ان 	 
الزيت النب�ايت : ملعقة كبرية	 
زيت الزيتون : ملعقتان كبريتان	 
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طريقة التحضير
غسل الدجاجة بالماء جّيدا ،ثم يتم صنُع فيها عّدة ثقوب. 1

فرم البن�دورة ، والبصل فرمًا ناعمًا، وخلط كافة مكّونات التتبيلة معًا. 2
ــى . 3 ــاعات عل ــع س ــّدة أرب ــة مل ــة بالتتبيل ــا منقوع ــل ، وترُكه ــن الداخ ــارج وم ــن اخل ــة م ــى الدجاج ــة عل ــكب التتبيل س

ــّل. األق
تقطيع الفلفل احللو إىل مكّعبات ، واجلزر إىل دوائر، وتسلق ملدة  10 دقائق ثم التخلص من الماء . 4
رش عليهم الفلفل األسود ، والبهارات والليمون احلامض. 5
ــاج . 6 ــس دج ــر أو بكي ــن القصدي ــة م ــا بقطع ه ــت ، ولفُّ ــة بالزي ــن الدجاج ــّم ده ــار ، ث ــج اخلض ــة بمزي ــي الدجاج ح

ــرارّي ح
ــة قليلــة مــن الكاتشــب ،. . 7 ــ�ة داخــل الفــرن ، وبعــد النضــج يتــم فتــح ورقــة القصديــر ، ودهنهــا بكمّي وضــع الصينّي

ــوب. ــرار املطل ــَل إىل االحم ــىّت تص ــفل ح  األس
ّ

ــرف ــواية يف ال ــة إىل الش ــع الدجاج ترجي

الدجاج المحشي بالخضار

العناصــر الغذائيــ�ة للوجبــة الغذائيــ�ة ) 90 صــدر دجــاج مــع 
حــوايل كــوب خضــار  (

الطاقة : 212  سعر حراري
الربوتني :25 غرام

الكربوهيدرات : 10 غرام 
الدهون :8 غرام 

المقادير
دجاجة كاملة. 	 
حّبة من الفلفل احللو. 	 
حّبت�ان من اجلزر	 
فلفل أسود ، حْسب الرغبة. 	 
كاتشب	 

مكّونات التتبيلة:
حّبــة مــن البصــل األبيــض . كــوب مــن اللــنب الزبــادي. بهــار دجــاج ، حســب الرغبــة. حّبــة مــن البنــ�دورة احلمــراء ، القليــل 

مــن بــودرة البصــل. ملعقتــان كبــرية مــن عصــري اّلليمون.

مالحظة : تقليل كمية البطاطا والبن�دورة إىل حد كبري .
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طريقة التحضير 
سلق صدر الدجاج ومن ثم تقطيعه إىل مكعبات. 1

فرم البصل والفلفل األخضر  . 2
يوضع الزيت  يف مقالة غري الصقة ويشوح  البصل والكرفس والفلفل األخضر  . 3
تضاف املعكرونة الساخنة و قطع صدر الدجاج إىل املقالة ويضاف البهار والكاري . 4
خلط عصري الليمون وقشر الليمون. إضافة املعكرونة الساخنة والتقليب وتقدم ساخنة  . 5

معكرونة بالدجاج

العناصــر الغذائيــ�ة يف كل حصــة طعــام ) كــوب ونصــف 
كامــل و30 غــم صــدر دجــاج مقطــع(

السعرات : 280 سعر حراري
الربوتني : 13 غرام

النشويات : 30 غرام
الدهون :  12 غرام 

مقدار احلصة الواحدة : كوب 

المقادير   
2 ملعقتان صغريتان زيت نب�ايت	 
100 غرام صدر دجاج  	 
40 جرام من البصل	 
35 جرام من الفلفل األخضر	 
105 جرام من معكرونة مسلوقة الساخنة	 
2 مالعق صغرية من عصري الليمون الطازج	 
ملعقة صغرية قشر ليمون	 
بهار مشكل وكاري 	 
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طريقة التحضير 
تقطع اخلضراوات إيل قطع متوسطة . 1

إضافة زيت الزيتون  والليمون  إىل السلطة. 2

السلطة الصديقة لمرضى الغسيل الكلوي

العناصر الغذائي�ة لكل كوب من السلطة 
السعرات :   136  سعر حراري

الربوتني   : 3 غرام
النشويات   : 13 غرام

الدهون : 8 غرام
مقدار احلصة الواحدة : كوب 

المقادير  
حبت�ان من اخليار	 
رأس بصل اخضر	 
حبت�ان وسط من الفجل	 
ملعقة صغرية زيت الزيتون	 
ملعقة كبرية ليمون	 
كوب خس 	 
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