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املقدمة
ُتعد الكلى من أهم األعضاء الحيوية في جسم اإلنسان، فهي ُتنقي الجسم من السموم 
والسوائل الزائدة كما تفرز هرمونات تساهم في ضبط ضغط الدم وتكوين كريات الدم الُحمر 
والحفاظ على صحة العظام. وعند تعّرض الكليتني للضرر، فإنهما تصبحان غير قادرتني على 
القيام بوظائفهما بشكل سليم، ومن ثم تتراكم السموم بالجسم وتبدأ أعراض الفشل الكلوي 
على  املريضة  الكلية  قدرة  تدهور  أنه  على  عام  بشكل  الكلوي  الفشل  وُيعرَّف  الظهور.  في 
ترشيح السموم والفضالت من الدم، ويوجد هناك نمطان لذلك املرض، أحدهما حاد، واآلخر 
مزمن،  فيمثل الفشل الكلوي الحاد الفقدان املفاجيء لوظائف الكلى نتيجة أحد العوامل مثل 
تعاطي بعض العقاقير ، أما الفشل الكلوي املزمن، فهو حالة مرضية تصيب الكليتني وتتمثل 
في الفقدان املتزايد والتدريجي لوظائف الكلى على مدار فترة طويلة، بحيث إذا ُتركت دون 

عالج، فإنها تؤول في النهاية إلى مرحلة الفشل الكلوي الكامل.

ومع إمكانية تراجع وظائف الكلى لدى جميع الفئات الُعمرية، إال أن اإلصابة بالفشل 
أو املزمن تكون أكثر شيوعًا لدى كبار السِن مقارنًة باألصغر سنًا. وتجدر  الحاد  الكلوي 
اإلشارة إلى أن مرضى الفشل الكلوي ُيعانون أعراضًا مرضية تشمل احتباس السوائل؛ مما 
قد ُيسبب توّرم الرجلني أو الكاحلني أو القدمني، والنعاس، وضيق التنفس، والغثيان، والقيء، 
والتشنجات، ولكن قد ال يتسبب أحيانًا الفشل الكلوي في ظهور أية عالمات أو أعراض لدى 
املريض، وهنا قد يتم الكشف عنه بالصدفة من خالل االختبارات املعملية التي ُيجريها ذلك 
لديه فشاًل كلويًا، فعندئذ  بأن  يتم تشخيص أحد املرضى  املريض ألسباب أخرى. وعندما 
يجب تنقية دمه من السموم املتراكمة بإحدى الطرق العالجية مثل الغسيل الكلوي. كما يقوم 
الطبيب على حسب حالة كل مريض بطرح جميع الخيارات العالجية أمام املريض، ويناقش 
الخيار األكثــر مــالءمًة له، ولقد أدَّى توفُّر املعالجـات املتطورة املختلفة سواء بالغسيل الكلوي 
أو زراعة الكلى على سبيل املثال إلى تحويل الفشل الكلـوي مـن مـرض قاتـل إلـى مرض 

قابل للسيطرة عليه.
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وألهميــة هــذا املوضــوع، جـاء اختيـــار املركز لتأليف هــذا الكتــاب الذي بني أيدينا 
)الفشل الكلوي( ليناقش حقيقة الفشل الكلوي من خالل خمسة فصول، حيث يتناول الفصل 
األول مقدمة عن الُكلى ووظيفتها، بينما يستعرض الفصل الثاني ماهية الفشل الكلوي، ثم 
يأتي الفصل الثالث ليوضح طرق التشخيص، في حني ُيبيِّن الفصل الرابع طرق املعالجة، 
وُيختتم الكتاب بفصله الخامس باستعراض بعض األسئلة الشائعة التي تدور في ذهن كل 
مصاب بمرض الفشل الكلوي، أو من لديه أحد أفراد العائلة يعاني ذلك املرض، ونحاول من 
خالل هذا الفصل تقديم إجابات علمية دقيقة بعيدة عما يتناوله معظم الناس من معلومات 

مغلوطة بعيدة عن الحقيقة وأقرب إلى الخرافات في بعض األحيان.

نأمل أن ُيفيد هذا الكتاب قرَّاء سلسلة الثقافة الصحية، وأن يكون قد استوفى بالشرح 
كل ما تطرق إليه من معلومات عن هذا املوضوع.

األستاذ الدكتــور/ مــرزوق يوسف الغنيــم
األمني العام املساعد

املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

وهلل ولــي التوفيق،،
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املؤلف في سطور

• د. جود محمد يكن	

ــ سورية الجنسية ــ مواليد عام 1975م.
ــ تخّرجت في كلية الطب البشري ــ جامعة حلب ــ سوريا ــ عام 1999م.

ــ  ــ حاصلــة علــى درجــة املاجســتير فــي طب الكلـى واملســالك البولية ــ جامعة شيفلد 
اململكة املتحدة ــ عام 2009م.

ــ حاصلة على زمالة زراعة الكلى بكلية الطب ــ جامعة هارفرد ــ الواليات املتحدة األمريكية ــ 
عام 2012م.

ــ حاصلــة علــى زمالـــة الكليــة امللكيـة لألطباء ــ تخصص أمراض الكلى واملسالك البولية ــ 
اململكة املتحدة ــ عام 2018م.

ــ  ــ مركــز حمــد العيسـى لزراعــة األعضاء  ــ تعمـل حاليـًا اختصاصـي أمراض الكلــى 
دولة الكويت.
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الفصل األول
مقدمة عن الُكلى ووظيفتها

ُتشكِّل الكلى الجزء الرئيسي من الجهاز البولي، إذ تقوم بوظائف مهمة متعددة، 
لكن وظيفتها األساسية تتمثل في تخليص الجسم من جميع الفضالت الذائبة التي 
تنتج عن عمليات التمثيل الغذائي وهي وظيفة دقيقة ومنظمة ألن كمية الدم التي تمر 
عبر الكليتيني من أجل التصفية ُتمثل كمية هائلة يوميًا وجميعها تخضع لعملية تنقية 
اليوريا، واألمونيا، وسموم أخرى في نفس الوقت الذي تسترجع  من الشوائب مثل: 
الكالسيوم،  البوتاسيوم،  الصوديوم،  مثل:  الضرورية  واملعادن  السكر،  الكليتان  فيه 
والكربونات، وهذه العملية تعتبر أساسية للتوازن الحامضي القاعدي في الجسم ومن 

ثم سالمة وظائف جميع خاليا البدن.   

وتعمل الكلى أيضًا كغدة صماء، حيث تقوم بإنتاج عدد من الهرمونات املهمة  
مثل: هرمون اإلريثروبويتني )Erythropoetin(، املسؤول عن إنتاج كريات الدم الحمر 
والذي يتسبب نقصه في حدوث فقر الدم، كما تنتج هرمونًا آخر لتنظيم صحة العظام 

وضبط نسبة املعادن مثل: الكالسيوم، الفسفور.

وُتعتبر الكلى املنظم الرئيسي للضغط الشرياني في الجسم فهي التي تتحكم في 
كمية املاء والصوديوم التي يتم امتصاصها أو التخلص منهــا، وذلك عــن طريق منظومة 

i)Renin- مــن الهرمونات تسمى بمنظومة الرينني، واألنجيوتنسني، واأللدوســتيرون
الجهاز  ُيدعى  خاص  جهـــاز  يقــوم  حيث   ،Angiotensin-Aldosterone System)i
املجاور للكبيبات ــ وهو عبارة عن مجموعة خاليا متخصصة ــ بإفراز الرينني الذي 
يؤدي إلى تنشيط تكوين هرمون األنجيوتنسني I الذي بدوره يتحول إلى األنجيوتنسني 
II القابض لألوعية الدموية وهو ما يحفز أيضًا إفراز هـرمــون األلدوستيرون الذي 
يحبس املاء والصوديوم ، وأي خلل في عمل هذه املنظومة قد يؤدي إلى ارتفاع الضغط 

الشرياني. 

التشوهات  بعض  ولكن  الطبيعية،  الحالة  في  كليتان  اإلنسان  في جسم  توجد 
الِخلقية قد تؤدي إلى تطور كلية وحيدة أو كلية ُمدمجة، ومن املمكن أن يعيش اإلنسان 
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عمره بأكمله بكلية وحيدة إذا كانت طبيعية حجمًا ووظيفًة، إذ إنها ُتعوِّض وظيفة الكلية 
األخرى املفقودة في بعض الحاالت، ولكن الكلى عمومًا تعتبر عضوًا فائق األهمية، 
ويحتاج من فقد وظيفتها نهائيًا إلى الخضوع إلى معالجات تعويضية سواء بالديال 

)الغسيل الكلوي(، أو الزرع لضمان استمرار الحياة.

تقع الكليتان تشريحيًا تحت الحجاب الحاجز وخلف الغشاء البريتوني )الصفاق(
وهـو غشـاء يغلـف أعضـاء تجويـف البـطن مثـل: املعـدة، األمعـاء،الكبد والطحال، وذلك 
عند مستوى الفقـرة الصدرية الثانية عشرة وحتى الفقرة القطنية الثالثة على جانبي 
 )14-12) بــني  يتـراوح  بطول  الفـاصولياء  بحبــة  ُتشبَّهان  وهمــا  الفقــري،  العمـود 
كلية حوالي  كل  وتزن  متر  سنتي متر وسماكة 6 سنتي   )8-6( وعرض  متر  سنتي 
)115-170( جرام، وبالطبع توجد اختالفات طبيعية في تلك القيم بني الذكر واألنثى.

وتكون الكليتان محميتني بأضالع القفص الصدري من الناحية العلوية لهما، وهما 
تتحركان حركة محدودة مع التنفس، وتقع الكلية اليمنى في مستوى أدنى بعدة سنتي 
مترات من مستوى الكلية اليسرى نسبًة للعمود الفقري، وذلك بسبب إزاحة الكبد لها. 
وتوجد أعلى الكليتني الغدتان الكظريتان املسؤولتان عن إفراز الهرمونات السيترويدية 
)Corticosteroid Hormones( والكاتيكوالمينات )Catecholamines(.  وتحاط كل 
كلية بمحفظة ليفية قاسية، وعند قطعها طوليًا نجد أنها تتكون من قشر الكلية، حيث 

توجد الكبيبات الكلوية، ولب الكلية، حيث تتفرع األنابيب الكلوية. 

م اللب طوليًا إلى مناطق مخروطية ُتدعى األهرامـات الكلويـــة )أهــرامــات  وُيقسَّ
تصب  حيث  الكلية،  حليمة  باتجاه  وقمتها  القشر  باتجاه  قاعدتها  تكون  مالبيجي( 
نهايات األنابيب الكلوية الجامعة، وُتفتح حليمات الكلية بدورها في الكؤوس الصغيرة 
)7-8 كؤوس صغيرة( التي تتجمع في الكؤوس الكبيرة )3-4 كؤوس كبيرة( ليصب 
مجموعها في النهاية في حويضة الكلية، ويخرج الحالب من السرة الكلوية ممتدًا من 
بعد تصفية الدم. وُينقل  حويضة الكلية وهي مكان تجمع الرشاحة النهائية )البول( 
البول عبر الحالب إلى املثانة حيث يتجمع ليصل إلى حجم معني يرفع الضغط داخل  

املثانة لحد الشعور بالحاجة إلى التبول. 

أما قشـــر الكليــة فهو بثخانة )1-1.2( سنتي متر فــي الحالـــة الطبيعيـة وهو 
ُتـــدعى أعمـــدة بيـــرتن  يمتد بـــني األهــرامــات الكلوية نــزواًل علــى شكل أعمــدة 

)Bertin Columns( تحوي قنوات جامعة وأوعية دموية.
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الشريان  مباشرة من  املتفرع  الكلوي  الشريان  يتم استقبال  الكلية  ُسرة  وعند 
فأصغر  إلى شرايني أصغر  الكلية  داخل  بدوره  الكلوي  الشريان  ويتفرع  األورطي، 
ُتدعى الشرايني الفصية، ثم الشرايني بني الفصوص الكلوية، ثم الشرايني املقوسة، 
وصواًل ملستوى الكبيبة الكلوية، حيث تدخلها الشرايني باسم الشرايني الواردة، حيث 
تجري عملية  التصفية أو التنقية الدموية، ثم تخرج منها باسم الشرايني الصادرة 
الكبيبة  داخل  فيها  الدم  دوران  يكون  التي  املميزة  األعضاء  من  الكلية  تعتبر  ولذلك 
معظم  في  كما  وريدي"  ــ  "شرياني  وليس  شرياني"،  ــ  "شرياني  دوران  الكلوية 
أعضاء البدن،  ومن سرة الكلية أيضًا يخرج الوريد الكلوي )الذي يصب في الوريد 

األجوف السفلي(.

شكل يوضح مقطع طولي في الكلية يبيِّن تكوينها التشريحي.

أعمدة الكلية أهرامات الكلي
)أهرامات مالبيجي(

لب الكلية

قشر الكلية

حليمة الكلية

جيب الكلية

الحالبالكؤوس الصغيرة

حويضة الكلية

الوريد الكلوي

سرة الكلية

الشريان الكلوي

الكؤوس الكبيرة
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التشريح املجهري
ُتدعى   الرئيسية  الوظيفية  الوحدات  من  هائل  عدد  من  مجهريًا  الكليتان  تتكون 
النفرونات، أو الوحدات الكلوية، وأيضًا القنوات الجامعة. ويصل عدد النفرونــات فـي 
كل كليـة مليون أو أكثـر قليـاًل، ويتحـد ذلك العـدد فـي الحياة الجنينية إذ ال تتكون أي 
نفرونات جديدة بعد والدة اإلنسان. وقد تم مؤخرًا ربط بعض أمراض الكلية وكذلك 
النفرون اشتقت  الوالدة. ومن  النفرونات عند  ارتفاع الضغط الشرياني بنقص عدد 
وتعني علم أمراض الكلية. ويتكون النفرون نفسه من مكونني   )Nephrology( كلمة 

اثنني هما:

سرة  من  الكلوي  الشريان  دخول  يظهر  الكلية  في  عرضي  مقطع  يوضح  شكل 
الكلية وتفرعه داخل الكلية، الحظ أن جميع الكبيبات توجد فقط في قشر الكلية، 

وهي املنطقة التي ُتؤخذ منها الخزعات الكلوية لتشخيص أمراض الكلى.

القناة الجامعة

الكبيبات الكلوية

الشريان الكلوي

الوريد الكلوي

اللب الخارجي

القشر

أنبوب طويل العروة

اللب الداخلي

أنبوب قصير العروة
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ومحفظة   )Glomerulus( الكبيبة  يتكون من تركيبني هما  الكلوي، وهو  1. الجسيم 
بومان.

الكلية ويأخذ  الكبيبة ممتدًا على طول قشر ولب  الذي يخرج من  الكلوي  الُنَبْيب   .2
أشكااًل ووظائف عديدة، حيث يتم تكوين الرشاحة البولية فيه ثم ُتصب في القنوات 
الجامعة التي تنظم املحتوى النهائي للبول وتحمله إلى حويضة الكلية، فالرشاحة 
البولية النهائية هي نتيجة املرور بكل الخطوات السابقة. والستعراض رحلة تكّون 

البول يجب أن نفهم هذه األجزاء الوظيفية والتشريحية.

شكل يوضح خطوات تكّون البول.

كيف يتكّون البول؟

الشريان الوارد

الجسيم الكلوي
ون

نفر
ال

النبيب الكلوي

يدخل الدم املُحمَّل بالفضالت عبر 1

يتم ترشيح وفلترة2
الدم وطرد الرشاحة

 البولية من خالل
 النبيب الكلوي.

لية
لبو

ة ا
اح

رش
ال

تتم إعادة امتصاص4
 األمالح واملاء التي

 يحتاجها الجسم من
 الرشاحة البولية

يخــرج الدم الـُمنقَّــى 3
عبرالشريان الصادر

يتم طرد املزيد5
 من الفضالت

طرد البول6
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إن الكـبيـبـــة الكلــويــة تـكــون محـاطـــة بمـحفـظـــة ُتــدعــى محفـظــة بـــومــان 
أنها  الكلوية نجد  الكبيبة  )Bowman’s Capsule(. فإذا أخذنا مقطعًا عرضيًا في 
مكونة من قطبني: قطب وعائي وقطب بولي. القطب الوعائي هو املكان الذي يدخل منه 
الشريان الوارد )وهو فرع انتهائي للشريان الكلوي(، ويتفرع إلى شبكة معقدة من 
الشعيرات الدموية، حيث تتصل فيما بعد مع الشريان الصادر الذي يخرج من الكبيبة 
مجاورًا للشريان الوارد. وكما قلنا، فإن الدوران الدموي هنا يعتبر دوران دموي مميز، 
إذ يبدأ بدم شرياني وينتهي بدم شرياني و ترتبط هذه الشبكة مع بعضها بواسطة 
مسراق الكبيبة، وهو نسيج يتكون من خاليا متخصصة تدعم وتثبِّت كل هذا البناء من 

الخاليا والشعيرات الدموية في الكبيبة الكلوية.

وإذا تم النظر باملجهر اإللكتروني إلى الكبيبة نرى أنها تتألف من خاليا متخصصة 
ُيعتبر  للكبيبة الكلوية الذي  القاعدي  ُمعينة مع الغشاء  بأبعاد  وعالية التطور متركزة 
أيضًا غشاًء متخصصًا يتكون من ثالث طبقات ويحمل شحنة كهربائية سالبة تعمل 
األلبومني؛ مما  على التنافر الكهربائي للمواد التي تملك نفس الشحنة السالبة مثل: 

يدفع األخير للعودة إلى الشعيرات الدموية ويمنع فقده في البول.

وتنقسم خاليا الكبيبة إلى ثالثة أنواع : الخاليا املسراقية، والخاليا الجدارية، 
والخاليا القدمية )أي: الخاليا الرجالء(، وكل منها تملك وظيفة محددة، وأي خلل فيها 

يؤدي إلى اإلصابة بأحد أمراض الكلية.

ونتحدث بشكل مفصل قلياًل عن الخاليا القدمية كوننا أصبحنــا مؤخــرًا نمتلك 
معرفــة حــول وظائفهـا مـا يفـسـر كثيـرًا من أمراض الكلى، فهي خاليا عالية التطور 
وال تنقسم أو تتكاثــر كمــا فــي أجــزاء أخــرى مـن الجســم ومن ثم، فإن أي فقد 
فيها ال يمكــن للجســم تعويضـه. وهي عبارة عن خاليا عمالقة يسبح جسمها في 
الطرف البولي من الكبيبة و تتفرع منها استطاالت ُتدعى االستطاالت القدمية تربط 
الخاليا القدمية بالغشاء القاعدي للكبيبة وتتفاعل مع استطاالت الخاليا املجاورة لها 
الفتحة الحجابية، حيث  ُتدعى  القدمية جارتها منطقة  الخلية  بينها وبني  بحيث تترك 
يبدو شكلها كجسر صغير يقوم بتنظيم فلترة البروتني وخاصة األلبومني، كما تحتوي 
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الفلترة.  تنظم عملية  التي  والبودوسني  النفرين  مثل  الببتيدية  املركبات  على عدد من 
وهناك عدة أمراض جنينية وراثية تحدث نتيجة انعدام أو نقص هذه الببتيدات، وقد 
تم اكتشافها مـن خـالل االختبــارات الوراثية التشــخيصية في العائالت الحاملة لتلك 
أو  الوالدة  عند  أو  الجنينية،  املرحلة  في  مباشرة  يظهر  إن معظمها  األمراض، حيث 

خالل مرحلة الطفولة ويؤدي إلى قصور الكلية عند األطفال.

شكل يوضح خاليا الكبيبة.

الشريان الوارد.. 1

الخاليا املسراقية الخارجية.. 2

شعيرات دموية ُمَثقَّبة.. 3

الغشاء القاعدي.. 4

الخاليا القدمية.. 5

الخاليا الجدارية.. 6

خاليا النبيب.. 7

الشريان الصادر.. 8

ــم إلى  وعند القطب البـولــي مـــن الكبيبــة يخـــرج الُنَبْيب الكلـــوي وهـــو ُيقسَّ
األجزاء التالية:

1. الُنَبْيب املُلفف الداني: ويطلق عليــه أيضًا األنبوب املعــوج القريــب، وهــو يتكون من 
عدة أجزاء، ويحتوي على مضخات ونواقـــل موجـــودة على أسطحه تعمل على 
املـــاء، والصوديــوم،  إعادة امتصاص املواد التي ُرِشحت مــن الكبيبــة مثـــل: 
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والكلور، والكالسيوم والسكر، إذ إن جميعها ضروري الستمرار الحياة. وأحد 
هذه النواقل ُيدعى "الناقل املشترك للصوديوم والسكر" الذي يؤدي استهدافه 
من ِقَبل أحد األدوية الحديثة املستخدمة في عالج داء السكري إلى ضبط مستوى 
السكر في الدم عند مرضى داء السكري إضافة إلى فوائد كبيرة على الجهاز 

القلبي الوعائي.

2. الُنَبْيب املتوسط )عروةّ هنلي( : وله قسمان قسم رفيع نازل ويسمى بالطرف النازل 
ألنه ينزل عميقًا إلى لب الكلية، وقسم آخر صاعد ثخني الجدار. وهذان القسمان 
يختلفان عن بعضهما البعض في نفوذيتهما للماء، وهما املسؤوالن عن تركيز أو 
تخفيف البول بحسب مدى امتصاصهما للماء طبقًا لحاجة الجسم، وهي عملية 
أجزاء أخرى من  إلى  النخامية إضافة  الغدة  فيها هرمونات من  معقدة تشارك 

األنبوب البولي.

ويسمى أيضًا باألنبوب املموج البعيد، وهو يحوي أيضًا  3. الُنَبْيب امللفف القاصي: 
نواقل ومضخاٍت تقوم بالفلترة األخيرة لأليونات املختلفة، مثل أيــون الصــوديــوم 

حسب حاجة الجسم، وحسب اإلشارات الهرمونية والكيميائية.

املضاد  الهرمون  لتأثير  وتخضع  الخاليا،  من  نوعني  وتحوي  الجامعة:  القنوات   .4
إلدرار البول )Anti-diuretic Hormone;ADH( وتقوم بالضبط النهائي لعملية 

إعادة امتصاص املاء أو طرده.

بحوالي  يقدر  ما  القلب  من  الدموي  الدوران  عبر  الكليتان  تستقبل  باختصار، 
)180-200( لتر من الدم يوميًا ُيرشح عبر الكبيبات الكلوية التي تمنع إخراج بعض 
الجزيئات كبيرة الحجم واملهمة للجسم منه مثل األلبومني. ويستمر الدم املار عبر الكلى 
في الخضوع لعمليات تنقية السموم وإعادة امتصاص املواد املهمة في كافة أجزاء 
الفضالت  من  الجسم  تخليص  ليتم  الداني  امللفف  النبيب  وخاصة  الكلوية  النبيبات 
إفــراز وتنظيــم تركيـز  له مــع  والسموم وإعادة امتصاص األيونات واملعادن املهمة 
املاء  كمية  وتنظيم  الجسم،  في  القلوي  الحامضي  التوازن  عن  املسؤولة  األيونـات 
املطروحة في البول النهائي حسب حاجة الجسم، ويتم كل هذا بظروف معينة ودقيقة 
تختلف في كل جزء من أجزاء النفرون لتخرج في النهاية الرشاحة البولية )البول( 
بكمية ال تزيد عن )2-3( لترات يوميًا أي ما يقارب 1 % من كل الدم الذي يمر عبر 

الكلية.



- 9 -

ول.
الب

ن 
وي

تك
ن ل

رو
نف

 ال
جيا

لو
يو

يز
ح ف

ض
يو

ل 
شك

ريا
يو

ال

ون
 أي

وم
سي

وتا
الب

ون
 أي

ني
وج

در
هي

ال

لي
هن

وة 
عر

ون 
أي

ات
ون

كرب
لبي

ا

ون 
أيـــ

يوم
اس

بوت
ملاءال

 ا
كوز

جلو
ال

ـوم
ودي

لص
د ا

وري
كل

ية،
يو

لح
ت ا

ادا
ض

 امل
ني،

ين
يات

كر
 ال

يك
ور

الي
ض 

حم
ل، 

ــو
الب

ت 
درا

ُمـ

صي
لقا

ء ا
جز

ال

صي
لقا

ف ا
مللف

ب ا
بي

الن
ني

لدا
ء ا

جز
ال

ناة
الق

 
عة

ام
لج

ا

ف
مللف

ب ا
بي

الن
 

ني
لدا

ا

لى
الك

شر 
ق

ملاء
 ا

وم
سي

وتا
الب

ون 
أي

وم
يزي

غن
 امل

ون
أي

زل
لنا

ف ا
طر

ال

وم
سي

كال
ن ال

يو
أ

ن"
رو

ستي
دو

األل
ون 

هرم
"

ن" 
مو

ور
راث

لبا
ن ا

مو
هر

 "

عد
صا

 ال
ف

طر
ال

اد 
ض

 امل
ون

رم
له

" ا
ل"

بو
 ال

رار
إلد

ان
لو

األ
ت 

الال
د

ون
فر

الن
زء 

 ج
ون

: ل
جي

س
نف

الب

ون
رم

له
: ا

لي
تقا

بر
ال

د(
طر

)ال
از 

فر
اإل

ر: 
ض

ألخ
ا

ص
صا

مت
اال

دة 
عا

: إ
مر

ألح
ا

يد 
ور

كل
وم

ودي
ص

ال
يد 

ور
كل

وم
ودي

ص
ملاءال

 ا

وم
ودي

ص
 ال

ريد
كلو

وم
ودي

ص
 ال

ريد
كلو

وم
سي

كال
ن ال

يو
أ

وم
يزي

غن
 امل

ون
أي

وم
سي

كال
ن ال

يو
أ

ملاء
 ا

ُلب
ال



- 10 -- 11 -

ومن الجدير بالذكر أن أجزاء النفرونات املوجودة في القشر تقوم بوظيفة التنقية 
أو  تركيز  تتولى مهمة  اللب  العميقة في  النفرونات  بينما أجزاء  وإعادة االمتصاص، 

تخفيف البول حسب حالة الجسم.





- 11 -

يمثل الفشل الكلوي )قصور الكلى( تراجع وظائف الكلية بشكل عام ابتداًء من 
تنقية البــدن مــن السموم من خالل تكوين البول، وصواًل إلى إنتاج الهرمونات التي 
تساعد في الحفاظ على مستوى الهيموجلوبني بالدم، وُيقسم هذا القصور إلى قسمني 
مهمني سوف نستعرضهما فيما يلي مع استبيان األسباب املؤدية لهما وأهم الجوانب 

املتعلقة بهما.

أواًل : الفشل الكلوي الحاد
وهو حدوث تدهور مفاجىء و سريع في وظائف الكلية خالل عدة أيام أو أسابيع 
لدرجة قد تستدعي  تراكم السموم والسوائل في الجسم  إلى  معدودة، بحيث يؤدي 

إجراء معالجة تعويضية بالغسيل الكلوي )الديال الدموي( بشكل طارئ.

األعراض
يشــعر املريــض عــادة بنقــص مفاجىء في كمية البول قد يصل إلى أقل من 
400  ملي لتر/ اليوم أو حتى انقطاع البول مع أن هناك حاالت تكون فيها كمية البول 
ضمن الطبيعي، وهنا يكون مسار املرض أفضل، وإضافة إلى ذلك قد يعاني املريض 

الغثيان والقيء ، والتعب، وارتفاع الضغط الشرياني.

املراحل
تم في السنوات األخيرة تصنيف الفشل الكلوي الحاد إلى عدة مراحل ليتمكن 
الطبيب من التنبؤ بمسار املرض الحاد و متابعة التحسن أو التدهور، وذلك بناًء على 
معطيني مهمني أولهما: قيمة الكرياتينني باملصل التي ُتعد مقياسًا ملدى تراكم السموم 
استعراضًا  الجدول  يوضح  يلي  وفيما  البول.  كمية  وثانيهما:  الدم،  في  والفضالت 

ملراحل الفشل الكلوي الحاد:

الفصل الثاني
ماهية الفشل الكلوي
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األسباب

ُتقسم أسباب الفشل الكلوي الحاد إلى ثالثة أقسام رئيسية، وهذا ينطبق على 
الكلية املزروعة أيضًا، وتلك األسباب هي:

أسباب قبل كلوية

وهي ُتمثل األسباب التي تؤدي إلى نقص التروية الدموية الكلوية، والتي تحدث 
نتيجة ما يلي:

• انخفاض ضغط الدم: مثلما يحــدث عنـد ســوء استعمال أدوية الضغط )توسع 	
األوعية الدموية الطرفية(، أو اإلنتان الدموي.

مراحل الفشل الكلوي الحاد

كمية البولقيمة الكرياتينني باملصلاملرحلة

تــزداد قيمــة الكرياتينـــني املرحلة األولى
بمقـدار 1.5 إلـــى ضعفــي 
القيمة األصلية )أي: 26.5 
مـكـرومـــول/ لتـر أو أكثر 

خالل 48 ساعة(.

تكون كمية البول أقل من 
0.5 ملي لتر/ كيلو جرام/

ساعة ألكثر من 6 ساعات.

تــزداد قيـمــة الكرياتينـني املرحلة الثانية
أكبر من 2 إلى 3 أضعاف 

القيمة األصلية خالل فترة 
األيام السبعة السابقة.

تكون كمية البول أقل من 
0.5 ملي لتر/ كيلو جرام/
ساعة ألكثر من 12 ساعة.

تزداد قيمـــة الكرياتيـنــني أكبر املرحلة الثالثة
من ثـالثــة أضعـــاف القيـمـــة 
األصلية بمعنــى أن تكـون قيمة 
ملـي   4 مــن  أكبــر  الكرياتينني 
أكبر  )أي:  لتر  الديسي  جرام/ 

من 353.6 مكرومول/ اللتر(.

تكون كمية البول أقل من 
0.3 ملي لتر/كيلو جرام/ 
ساعــة علــى مــدار 24 
ساعة، أو انقطاع البول 
ملدة أكثر من 12 ساعة.
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• بسبب اإلسهال الشديد، أو القيء الشــديد، أو الحــروق، أو 	 الدم:  نقص حجم 
االستعمال الخاطىء ألدوية إدرار البول.

• تعاطي األدوية التي تؤثر على التروية الدموية للكلى : حيث يؤدي ذلك إلى تعطيل 	
الشريانني  انقباض  بني  توازن  التي  الكبيبة  داخل  للضغط  الذاتي  التنظيم  آلية 
فقدان  يؤدي  الكبيبة، حيث  الضغط داخل  لتنظيم  وانبساطهما  الوارد والصادر 
هذه اآللية إلى نقص التروية الدموية الكلوية. ومن األدوية املؤدية لذلك مضادات 
االلتهاب الالستيرويدية التي ُتوَصف دون وصفة طبية والتي يستعملها املرضى 
لعالج اآلالم املختلفة، حيث تسبب إما فشاًل كلويًا حادًا أو مزمنًا بآليات مختلفة، 

ومضادات األنجيوتنسني، وعوامل التباين.

• أمراض الجهاز القلبي الوعائي : مثل فشل القلب املتقدم.	

العــالج

يتم العالج عن طريق تعويض نقص حجم وضغط الدم بالسوائل الوريدية أو الدم 
)في حال النزف(، وإعطاء األدوية الرافعة للضغط مثل النورأدرينالني )كما في حال 
الصدمة اإلنتانية(، أو الدوبامني والفازوبرسني )ملعالجة فشل القلب(. ويجب تصحيح 
هذه العوامل قبل الكلوية بسرعة، ألن التأخير سوف يؤدي إلى تضرر آلية معاوضة 
الكلية التي تعمل على رفع الضغط بواسطة حفظ املاء و الصوديوم )شح البول( لفترة 

من الزمن وعندئٍذ يبدأ النخر الُنبيبي الكلوي.  

أسباب كلوية

الكلوية،  واألنابيب  الدموية،  األوعية  التالية:  األربعة  باملكونات  عالقة  لها  وهي 
والنسيج الخاللي والكبيبات الكلوية، ومن أمثلتها:  

• االنسداد الخثاري للشريان الكلوي أو االنسداد الخثاري للوريد الكلوي )وهي 	
حاالت قد تحدث بعد زرع الكلية أحيانًا (، وارتفاع الضغط الشرياني الخبيث.

• أمراض الكبيبات الكلوية : مثل التهاب الكبيبات الكلوية املترقي بسرعة، واملتالزمة 	
اليوريمية الحاّلة للدم.
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• 	 ،)Aminoglycosides) األمينوجليكوزيدات  مثل  للكلية:  السامة  األدوية  تعاطي 
  .)Cisplatin) والسيسبالتني

• التهاب الكلية الخاللي الحاد أو املزمن : بسبب األدوية، أو األمراض املناعية، أو 	
بعض أدوية طب األعشاب.

• النخر النبيبي الحاد: وهو أكثر أسباب الفشل الكلوي شيوعًا والسبب الرئيسي  	
له كما أسلفنا هو نقص الترويــة الكلويــة ملدة كافيـة كفيلة بتضـرر آليـة املعاوضة 
ومن ثم بـدء النخـر فـي األنابيب الكلويــة مـع فقدان وظيفتهــا وتهُتـك خاليـاهــا 
وفقدانها مع البول، وهو أمر غير قابل للشفاء غالبًا إذا استمر لفترة طويلة، حيث 
يحدث نخر قشري كلوي، أو ربمــا يكــون قاباًل للشــفاء، في بعض األحيان، ولكن 

ذلك قد يستغرق فترة تتراوح بني عدة أيام لستة أسابيع. 

العـالج

يتم العالج بواسطة ضبط الضغط الشرياني، وإيقاف جميع العوامل واألدوية 
من  والصادر  الوارد  مراقبة  طريق  عن  الجسم  في  السوائل  وتنظيم  للكلية،  املؤذية 
البوتاسيوم  وخصوصًا  الدم  أيونات  في  االختالالت  وعالج  وموازنتهما،  السوائل 
في  اإلنتان  األيضي وعالج  الحماض  وتصحيح  مميتة،  تكون  قد  ألنها  والصوديوم، 

حال وجوده. 

أسباب بعد كلوية
وهي تمثل األسباب التي تؤدي إلى انسداد املسـالك البوليـة فــي أي مســتوى 
بسبب  واملثانة  الحالب  إلى  ونزواًل  مثاًل  الحصوات  بسبب  الكلوية  الكؤوس  من  بدءًا 
العيوب الِخلقية، أو تضخم البروستاتا لدى الذكور، وهنا تكون الكلية طبيعية من حيث 
الوظيفة، ولكن ال يوجد تصريف للبول؛ مما قد يسبب ازدياد الضغط داخل الكلى.
وقد ينتقل هذا الضغط إلى الكبيبات ) في حال التأخر في معالجة سببه(، ويؤدي إلى 
 56 الكلوي الحاد، وهذا الفشل يكون قاباًل للشفاء إذا تمت معالجته خالل  الفشل 
ساعة من حصول االنسداد حتى ولو كان انسدادًا تامــًا، وإال قد يحدث تراجع في 

وظائف الكلية غير قابل للشفاء، ويتحول إلى فشل كلوي مزمن.

العـالج

يعتمد العالج في تلك الحالة على إزالة سبب االنسداد بأسرع ما يمكن. ففي حال 
الحصوات فهي عادة ما تكون صغيرة وتزول بإعطاء السوائل ومرخيات العضالت 

امللساء كمحاولة إلرخاء الحالب، إضافة إلى عالج األلم الذي غالبًا ما يكون شديدًا.
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ومن املهم متابعــة املريــض بعـد مــرور الحصــوة سواًء تلقائيــًا أو بــالتفتيـت 
أو بالجراحة ملراقبــة ظاهــرة اإلدرار ما بعـد االنسداد، حيث يفقد املريض السوائل 
التي كانت محتبسة في البدن بوتيرة متسارعة قد تؤدي إلى جفاف شديد إذا ما لم يتم 
التعويض بالسوائل الوريدية، إضافة إلى ضرورة متابعة األيونات عــن كثب وخاصة 
الصوديوم والبوتاسيوم. ولكن يوجد هناك بعض الحصوات التي قد تحمل توقعًا سيئًا 
للمرض مثل حصوات الفسفات الثالثية، وهي حصيات إنتانية قد تنمو لتمأل كامل 
الحويضة، وتأخذ شكلها فتسمى حصاة مرجانية. أما األسباب األخرى لالنسداد: 

مثل تضخم البروستاتا. وأورام املثانة، فيتم معالجة كل منها حسب طبيعته

أسباب خاصة للفشل الكلوي الحاد
نستعرض فيما يلي آخـــر مــا تــم تصنيفـه وتداولـه كأسـباب خاصـة للفشل  

الكلوي الحاد.

املتالزمة القلبية الكلوية

يوضح الجدول اآلتي تصنيفات املتالزمة القلبية الكلوية مع نبذة مختصرة عن 
كل تصنيف منها:

تصنيفات املتالزمة القلبية الكلوية

 املتالزمة القلبية الكلوية الحادة من النوع األول: وهي حدوث قصور حاد في 
وظيفة القلب يؤدي إلى فشل كلوي حاد.

املتالزمة القلبية الكلوية املزمنة من النوع الثاني: وهي وجود إصابة مزمنة في 
وظيفة القلب تؤدي مع مرور الزمن إلى الفشل الكلوي املزمن.

املتالزمة القلبية الكلوية الحادة من النوع الثالث : وهي حدوث فشل حاد في 
وظيفة الكلية يؤدي إلى قصور حاد في وظيفة القلب.

املتالزمة القلبية الكلوية املزمنة من النوع الرابع : وفيها يتضح تأثير الفشل 
الكلوي املزمن على وظيفة عضلة القلب بشكل مزمن.

املتالزمة القلبية الكلوية من النوع الخامس: وهي حدوث فشل في القلب والكلية 
نتيجة لعوامل جهازية )أي: فشل ثانوي(.



- 16 -- 17 -

السوائل  لتقييم  يتطلب حكمة ودراية سريرية  الكلوية  القلبية  املتالزمة  إن عالج 
الُعـرويـة  املُدرات  وخاصــة  بأنواعهـــا  البــول  مــدرات  واســتعمال  الجســم،  داخــل 
قارنت بني  )هناك عدة دراسات سريرية  بجرعات وريدية عالية   )Loop Diuretics)
اإلعطاء الوريدي املستمر لتلك األدوية باملضخة، أو عن طريق دفعات منفصلة خالل 
اليوم، حيث ُوِجد فرق بني سرعة إخراج السوائل وتحسن األعراض في الحالة األولى 

مقارنة بالثانية، ولكن بدون تغيير في معدل االعتالل أو نسبة الوفيات(.

إذا لم تفلح مدرات البول في التخلص مـن السـوائل املتراكمـة والتي قد تؤدي 
الرئة، فقد يكون مـن الضـروري إجراء غسيل كلوي يكون عادة مقتصراً  إلى توّرم 
على سحب السوائل فقط، حيث ُيجرى الغسيل الكلوي بالطريقة التقليدية مع ضبط 
الجهاز لسحب السوائل فقط، وإذا كان الضغط منخفضـًا يتـــم اســتعمال املعالجــة 
التعويضية املستمرة التي تسمح بسحب السوائل في ظل انخفاض ضغط الدم. وهناك 
أيضًا عدة دراسات قارنت بني إعطاء مدرات البول الوريدية وسحب السوائل عن طريق 
الغسيل الكلوي، وقد قدمت تلك الدراسات لألطباء خارطة طريق لعالج هذه الحاالت 
التي قد تكون مهددة للحياة. وإضافًة إلى ذلك يجب عالج قصور القلب لدى مريض 
املتالزمة القلبية الكلوية بمضادات األنجيوتنسني، مقويات العضلة القلبية )الدوبامني، 

والدوبيوتامني(، وعدد من األدوية األخرى.

متالزمـة الحيــز البطنــي

وفيهــا يحـــدث فشـــل كلوي حاد بسبب ارتفاع الضغط داخل البطن إلى أكبر 
من 20 ملي متر زئبق لعدة أسباب منها: الخضوع إلى عمليات داخل البطن، أو وجود 
سوائل داخل البطن )دم أو سائل االستسقاء( تؤدي إلى ارتفاع الضغط  داخل البطن، 
ويكون سبب الفشل الكلوي هنا غير معروف، ولكن ُيعزى إلى ازدياد الضغط واملقاومة 
ضمن الوريد الكلوي، ويتم العالج بإزالة سبب الضغط بتصريف السوائل املوجودة 

داخل البطن. ويتم تقييم الضغط داخل البطن بواسطة قياس الضغط داخل املثانة.

األورام السرطانية 

ارتفاع الكالسيوم املرافق  يحدث الفشل الكلوي الحاد هنا لعدة أسباب منها: 
الغثيان والقيء الشديدان  النقوي املتعدد(، وكذلك  الورم   : (مثل  لبعض السرطانات 
املصاحبان لعالج السرطان، إضافًة للتأثير السام ألدوية عالج السرطان نفسها على 
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الكلية، كما أن عالج السرطان نفسه يؤدي إلى متالزمة انحالل األورام التي تحدث 
الكيميائية، وعندئٍذ  باألدوية  العالج  نتيجة  السرطانية  الخاليا  يموت كثير من  عندما 
تخرج مكونات هذه الخاليا إلى الدم، ويتم تصفيتها عبر الكلية مما ُيسمِّم األنابيب 
الكلوية، وأخيرًا فإن سرطانات الجهاز البولي واملثانة قد تنمو وتؤدي إلى انســداد 

بعــد كلـوي وفشل كلوي حاد.

ثانيًا: الفشل الكلوي املزمن
وهو يعرف بوجود قصور في وظيفة الكلى ملدة تتجاوز ثالثة أشهر، وهذا القصور 
قد يكون وظيفيًا أو تشريحيًا مع أو بدون وجود نقص في معدل الرشح الكبيبي )وهو 
مقياس لقدرة الكلى على التخلص من السموم والسوائل الزائدة في الدم(. إن هذا 
التعريف الذي ُوِضع باإلجماع عام 2002م، وتم تعديله الحقًا قد مّثل نقلة نوعية في 
تصنيف الفشل الكلوي عند جمهور أطباء الكلى، و لكنه خلق نوعًا من التوتر وعدم 
لديهم قيمة  الذين  الفهم عند عموم األطباء واملرضى بسبب تصنيف بعض املرضى 
أو خانة  الكبيبي،  الرشح  الطبيعية في خانة نقص معدل  الحدود  الكرياتينني ضمن 
البيلة البروتينية الخفيفة )وهي حالة وجود نسب متزايدة غير طبيعية من البروتينات 
في البول(، كما وضع هذا التعريف املرضي ِممْن لديهم تكيسات كلوية تظهر باملوجات 

فوق الصوتية في خانة مرضى الكلى.

وقد تم مؤخرًا إضافة بند آخر إلى تصنيف وظيفة الكلية املبني على معدل الرشح 
الكبيبي يعتمد على وجود البيلة البروتينية، وذلك بسبب أهميتها الشديدة في تقرير 

مرحلة الفشل الكلوي الحالية اآلن وما هو توقع سير املرض.

آخر  بعدًا  تكتسب  أنها  إال  واملرضى،  لألطباء  أهميتها  مع  التصنيفات  وهذه 
مهمًا في الدراسات الخاص باألمراض والوفيات في بلد ما، إذ إنها تغير السياسات 
الصحية املطبقــة كــون الفشـــل الكلوي االنتهائــي مرضًا له توابع مادية كبيرة على 
املجتمع، وأن وجود آلية للكشف املبكر عن املرض و إعطاء العالج املناسب حسب كل 
مرحلة قد يوفر كثيرًا من األعباء املرضية، واملادية و االجتماعية املرافقة ملرض مزمن، 
كالفشل الكلوي االنتهائي. وقد وضعت املنظمة العاملية ألمراض الكلى جدواًل إرشاديًا 
يوضح توقعات سير مرض الفشل الكلوي املزمن باالعتماد على قيمة كلٍّ من معدل 

الرشح الكبيبي ونسبة األلبومني إلى الكرياتني في البول، نستعرضه فيما يلي: 
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نالحظ في الجدول السابق أن املرحلة الثالثة من نقص معدل الرشح الكبيبي 
ُقِسمت إلى مرحلتني b ، a مؤخرًا  للفصل بينهما، وذلك بسبب وجود فرق بيِّن مـــن 

ناحيـة ســير املـرض )تم رصـد ذلك الفــرق في الدراسات السريرية(.   

األعراض

يتم اكتشاف إصابة بعض من مرضى الفشل الكلوي املزمن بمحض الصدفة، 
وذلك من خالل تحليل دم عارض ألمر ما ال عالقة له بالكلية، مثل ارتفاع ضغط الدم 
أما  السبب،  عن  البحث  من  جزءًا  بالدم  الكرياتينني  تحليل  يكون  حيث  الشرياني، 
بعضهم اآلخر وخاصة األطفال الذين يعانون املتالزمة الكلوية، فقد يظهر لديهم تورم 
شديد في األطراف وحول العينني، ولذلك فإن التقسيم املذكور بالجدول ملراحل الفشل 
تقديم  ثم  ومن  لحالته  املناسبة  التصنيفية  املرحلة  في  املريض  لوضع  مفيد  الكلوي 
العالج له أماًل في االستجابة والتحسن أو على األقل إيقاف تطور املرض نحو مرحلة 

أسوأ.

األعراض  املرضى  معظم  لدى  تكون  املتقدمة  املراحل  في  أنه  بالذكر  ويجدر 
العضلية،  واآلالم  والحكة،  العام،  والتعب  والقيء،  والغثيان  الشهية،  نقص  التالية: 
ونوبات الفواق، والتقلصات العضلية، والتورم في األطراف السفلية أو عموم الجسم، 
واالختالالت في  الدم  وفقر  السوائل،  احتباس  تعبر عن  أعراض  وكلها  الرئة  وتورم 

أيونات الدم مثل: نقص الكالسيوم، وارتفاع الفسفور، والحماض األيضي وغيرها.

األسباب

نستعرض فيما يلي أسباب الفشل الكلوي االنتهائي في العالم، وقد تختلف تلك 
األسباب قلياًل بني بلد وآخر حسب اإلحصائيات، ولكن بشكل عام فإن أبرزها هي: 

• ارتفاع ضغط الدم الشرياني وأمراض األوعية الكلوية.	

• داء السكري بأنواعه. 	

• أمراض الكبيبات الكلوية األولية والثانوية.	



- 20 -- 21 -

• األمراض الكلوية الوراثية : مثل الكلية متعددة التكيسات. 	

• التشوهات التشريحية واألمراض الِخلقية : مثل عدم تطور الكلية وتضيق الحالب 	
الخلقي. 

• األمراض اإلنتانية وانسدادات الجهاز البولي.	

• األورام.	

• أسباب أخرى غير معروفة بعد.   	

وكما رأينا سابقًا فإن لدى الطبيب الوسائل السابقة للتشخيص التي تساعده 
على وضع املريض مبدئيًا في خانة معينة القتراح استراتيجية لعالج املرض األصلي، 

أو اعتماد العالج التحفظي  للحفاظ على ما تبقى من وظيفة الكلية.

ومع مالحظة أهمية أخذ خزعة الكلية في التشخيص والتنبؤ بسير املرض، إال 
أن عملية أخذ الخزعة قد تكون غير قابلة لإلجراء في حاالت الفشل الكلوي االنتهائي، 
ألن الكليتني تضمران وتتليفان في املراحل النهائية، ويكون فحص الخزعة هنا غير 
مفيد ألن نسيج الكلية قد أصبح متليـفًا وغير مفيد في التشخيص كما أن خطر النزف 

قد أصبح أكبر.

العالج

ال يحتاج جميع املرضى إلى الخضوع للغسيل الكلوي، بل إن الغالبية العظمى 
األخيرة،  املراحل  في  وذلك  طويلة،  فترة  التحفظي  الدوائي  العالج  على  يبقون  منهم 
أكثر من  القلب ومضاعفاتها  بأمراض  يتأثرون  بالذكر أن هؤالء املرضى قد  ويجدر 
مرض الكلى نفسه. ويهدف العالج إلى تعويض وظائف الكلى املذكورة سابقًا، ويعتمد 

على الخطوط العريضة التالية: 

• التدخني، 	 إيقاف  القلب: وذلك من خالل  ضبط عوامل الخطر املؤدية إلصابة 
بواسطة  سواء  الكوليستيرول  مستوى  وضبط  الدم،  وضغط  الدم  سكر  وضبط 
فائدة  بينت  دراسات  عدة  أجريت  )وقد  باألدوية  أو  مناسب  غذائي  نظام  اتباع 
البيلة  وتقليل  والكلى  القلب  حالة  تحسني  في  للكوليستيرول  الخافضة  األدوية 



- 21 -

البروتينية، فالفوائد هنا تتعدى حماية القلب(، كما أن إنقاص الوزن يعتبر عاماًل 
أساسيًا لوقف تدهور املرض الكلوي وحماية املريض من األمراض القلبية.

• ضبط مستوى البيلة البروتينية: لقد بينت الدراسات بما ال يدع مجااًل للشك 	
ارتفاع  أو  واضح  كلوي  مرض  بدون  حتى  وحده،  البروتينية  البيلة  وجود  أن 
التخلص منها لضمان  التي يجب  الخطر  ُيعد أحد عوامل  الشرياني  بالضغط  
حاصرات  الغرض  لهــذا  املستعملة  األدويـــة  وتضــم  الكلى.  وظائف  استقرار 
األنجيوتنسني، وحاصرات مستقبالت األنجيوتنســني، وقد ثبتت فعاليتهما فــي 
تقليــل البيلــة البروتينية وتأخيــر تدهــور وظائف الكلى، ولكــن معظــم األطبــاء 
ينصحــون بإيقافهــا عندمـــا يصـــل معـــدل الرشـــح الكبيبـــي إلـــى أقــل مـــن 

10 ملي لتر/ الدقيقـة/ 1.73 متر مربع.

• ضبط مستوى سكر الدم: وهو من أهم األمور التي تؤخر تطور املرض، نظرًا ألن 	
الكبيبات ُتعد شبكة من األوعية الدموية الصغيرة، وتتأثر بشدة بمستوى السكر 
الدم  سكر  مستوى  ضبط  يعتبر  لذا  العني؛  شبكية  مثل  مثلها  الدم  في  العالي 
ومتابعة الهيموجلوبني الجلوكوزي )HbA1c( بصفة دورية من أهم األمور التي 

تؤدي إلى وقف تطور املرض الكلوي.  

• عالج مضاعفات الفشل الكلوي:	

ــ الحماض األيضي: يحدث بسبب الفشل الكلوي اضطراب في تصريف أيونات 
التــوازن  علــى  للحفاظ  الالزمــة  البيكربونـات  أيونـات  وإنتاج  الهيدروجني 
الحمضي القلوي في الجسم، وهي عملية معقدة تشارك فيها الرئتان أيضًا 
حتى يكون الوسط مالئمًا لحياة خاليا الجسم، وعند تضرر هذه اآللية يتم 
إعطاء املريض أدوية قلوية مثل: بيكريونات الصوديوم لتعديل درجة حموضة 

الدم.

ــ فقر الدم: تنتج الكليــة هرمــون اإلريثربويتني املهـــم لتحفيز إنتاج كريات الدم 
ذلك  فإن  الحديد،  ونقص  املزمن  الكلية  بسبب مرض  نقصه  وعند  الُحمر، 
يؤدي إلى فقر الدم؛ لذا يعتبر تعويض الحديد وإعطاء مركبات اإلريثربويتني 
ضروريًا للحفاظ على مستوى هيموجلوبني الدم بني (10-12( جرام/الديسي 
لتر، حيث بينت الدراسات أن املستويات األعلى من ذلك والتي تعتبر طبيعية 
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عند بقية الناس ُتعرِّض مريض الكلية أكثر للسكتات الدماغية. في حني أن 
نسبة الهيموجلوبني التي تكون أقل من 9 جرام/ديسي لتر تزيد من احتمال 
النوبات القلبية والقصور القلبي، كما قد يعاني املريض أيضًا التعب العام، 
وضيق النفس، واالكتئاب. وقد يضطر الطبيب في بعض األحيان لنقل الدم 
مع أن هذا غير محبذ، ألنه يؤدي إلى تحسس املريض ويقلل من فرص نجاح 

زراعة الكلية مستقباًل.

اكتــسب  الباراثورمون:  وهرمون  الكالسـيوم  الفسـفور،  مسـتويات  اختالل  ــ 
هــذا األمــر اهتمامًا كبيــرًا مؤخرًا بسبب ارتباطه بمشكالت العظام وصحة 
األوعية الدموية والقلب، حيث إن ارتفاع الفسفور في الدم بسبب عدم قدرة 
واملريض  الطبيب  تواجه  التي  التحديات  أهم  من  هو  تصريفه  على  الكلية 
والغنية  الفسفور في معظم األطعمة الصحية  على حد سواء، حيث يوجد 
بالبروتني التي يأخذها املريض، لكن ارتفاعه في البدن يؤدي إلى ارتباطه مع 
الكالسيوم وتشكيل مركبات تترسب في األوعية الدموية وتؤدي إلى تصلبها 
أو تترسب في الشعيرات الدموية تحت الجلد، وتؤدي إلى مرض نادر ولكنه 
مميت أحيانًا ويدعى التحسس التكلسـي، حيث يحدث نخر ثم إنتان قد يمتد 

إلــى مناطــق كبيــرة فــي األطراف والجذع وينتهي بالوفاة. 

ــ أمراض العظام: مثل االعتالل العظمي كلوي املنشأ ومرض العظام الوهني، 
حيث يصاحب ذلك تضخم الغدد املجاورة للدرقية، وزيادة إفرازها لهرمون 
الباراثورمون بكميات ُمضاعفة في محاولة من الجسم للسيطرة على ارتفاع 
الفسفور ونقص الكالسيوم، ويتم عالج كل هذه االختالالت من ِقَبل الطبيب 
بإعطاء املريض الكالسيوم، وإنقاص الفسفور بالحمية ولكنها غالبًا ما تفشل 
ويحتاج املريض إلى ضبط نشاط الغدد املجاورة للدرقية سواًء باألدوية أو 

باالستئصال الجراحي في حاالت نادرة.

ــ ارتفاع نسبة حمض اليوريك بالدم )النقرس(: إن ارتفاع حمض اليوريك بالدم 
يسوء تدريجيًا مع تدهور وظائف الكلية، وقد يؤدي ارتفاعه غير املضبوط إلى 
حدوث نوبات نقرس مؤملة، وبما أنه ينتج عن أيض اللحوم، فإن تقليل تناول 
األخيرة يساعد في ضبطه، وقد نحتاج أيضًا لألدوية التقليديــة إلنقـــاص 

نسبة حمض اليوريك بالدم.    
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• لتفهمها 	 املريض  يحتاج  التي  األمور  أعقد  من  وهو   : الغذائي  النظام  ضبط 
وضبطها، نظرًاً ألنه يؤدي إلى تأخير تطور املرض وضمان تمتع املريض بحياة 
التغذية.  سوء  أو  الشهية،  ونقص  النفس،  وضيق  الجسم،  تورم  بدون  طبيعية 
بناًء  الواحد  اليوم  في  املريض  يشربها  التي  املاء  كمية  يتم ضبط  عام  وبشكل 
على كمية البول التي ينتجها والتي تقل في املراحل األخيرة من الفشل الكلوي، 
يوميًا، بحيث تكون في حدود  يتناولها  التي  الطعام  إلى جانب ضبط كمية ملح 
100 ملي مول يوميـًا، وهـي ما توازي 2.3 جرام من الصوديوم أو 6 جرام من 

ملح كلوريد الصوديوم )ملح الطعام(، وهي كمية قليلة من الصعب االلتزام بها 
خاصة إذا ما تناول اإلنسان األطعمة املعلبة واألطعمة املحّضرة في املطاعم والتي 
تكون غنية بامللح. إن تحديد نسبة الصوديوم في النظام الغذائي له فوائد تتعدى 
القضاء على احتباس السوائل في الجسم، فقد تبني بالدراسات أنه يؤدي أيضًا 
إلى إنقاص البيلة البروتينية واملساعدة في ضبط ضغط الدم ومن ثم تحسني حالة 

القلب والكلى.

ــ النظام الغذائي محدود الفسفور : بسبب كون الفسفور موجودًا في كثير من 
األطعمة، فإن الحد من كميته يتطلب من املريض كثير من الوعي والتخلي 
عن معظم األطعمة، فالفسفور يوجد في الحليب ومشتقاته وخاصة األجبان 
عــام تحتــوي  اللحوم بشــكل  أن  للدهن، واألسماك، كمـا  القابلة  املُعالَجة 
جميعها علـــى الفســفور، ولكن ال يجب تقليلها بشــكل كبير خشية اإلصابة 

بسوء التغذية.

بما أن ارتفاع البوتاسيوم بالدم مهدد  ــ النظام الغذائي محدود البوتاسيوم : 
نظم  قد يسبب اضطرابات  )حيث  القلب  على عضلة  تأثيره  بسبب  للحياة 
القلب، أو توقف القلب عندما يرتفع عن القيمة اآلمنة وخصوصًا إن كان 
هناك مشكالت مسبقة في القلب( فإن وعي املريض بالنظام الغذائي محدود 
البوتاسيوم مهم جدًا، وخاصة في املراحل املتقدمة من الفشل الكلوي عندما 
تقل كمية البول، ألنه ال سبيل إلى التخلص من أيونات البوتاسيوم إال عن 

طريق البول أو البراز بكميات أقل.
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وعلى املدى البعيد يجب على املريض االلتزام بالنظام الغذائي محدود البوتاسيوم  
بتقليل األطعمة الحاوية على كميات كبيرة منه مثل الخضراوات الورقية، ولكن نظرًا 
املاء  في  الخضراوات  جميع  ينقع  أن  الطعام  ُيِعد  من  على  يجب  البالغة،  ألهميتها 
من  التخلص  إلى  ذلك  يؤدي  حيث  مرة،  من  أكثر  عليها  املاء  تغيير  مع  كافية  فترة 
وكذلك  بأنواعهــا،  التمــور  تناول  تقليل  الضروري  ومـن  فيهـا،  املوجود  البوتاسيوم 
والطماطم،  والبطاطا،  واألفوكادو،  البرتقال،  عصير  وخاصة  والعصائـر  املــوز، 
في عالج  املهمة  األدوية  بعض  أن  بالذكر  الجدير  ومن  الذرة.  ورقائق  والشوكوالتة، 
ارتفاع الضغط الشرياني والبيلة البروتينية قد تسبب ارتفاع البوتاسيوم بالدم مثل: 
مضادات األنجيوتنسني، ومثبطات مستقبالت األنجيوتنسني، وحاصرات مستقبالت 
للبوتاسيوم )مثل األلداكتون(. وهذه األدوية في بعض  بيتا، ومدرات البول الحافظة 
الغذائي  النظام  تشديد  إلى  الطبيب  وهنا يضطر  عنها،  االستغناء  يمكن  ال  الحاالت 

وإعطاء األدوية التي تطرد البوتاسيوم خارج الجسم مثل مدرات البول العروية. 

ومن املعروف أن جميع األدوية التي تسمى بمضادات االلتهاب الالستيرويدية 
)مثل اإليبوبروفني ، والسيليكوكسيب، وغيرهما( والتي تستعمل بكثرة لتخفيف األلم 
والتوّرم من ِقَبل أطباء األسنان، والعظام، وأمراض النساء والوالدة تعتبر أدوية ممنوعة 
عند مرضى الكلى؛ ألنها ترفع مستوى البوتاسيوم بالدم، وتؤدي إلى التدهور السريع 
في وظائف الكلى؛ لذا يجب تجنبها نهائيًا ألنها ُتباع بدون وصفة طبية. ومع ضرر 
زيادة البوتاسيوم بالدم، إال أن األدوية التي تساعد في إنقاصه بفاعلية ــ وللمفاجأة ــ 
قليلة جدًا وقد تمت دراسة أدوية جديدة في هذا اإلطار مؤخرًا مثل: سايكلوسيليكات 

الصوديوم زركوينوم )Sodium Zirconium Cyclosilicate(، وثبت فاعليتها.

وعند رصد زيادة البوتاسيوم بالدم لدى املريض، يجب إجراء تخطيط لكهربية 
القلب أواًل، وفحص مدى تأثير ارتفاع البوتاسيوم في الدم على عضلة القلب. ويتم 
العالج بإعطاء الكالسيوم على شكل جلوكونات الكالسيوم لحماية عضلــة القلب من 
ارتفاع البوتاسيوم، ومنع توقف القلب، ثم إعطاء أدوية تحرك البوتاسيوم من الوسط 
خارج الخلوي إلى داخل الخلوي، وهي إجراءات مؤقتة تمنح الوقت لألدوية التي تطرد 
البوتاسيوم خارج الجسم للعمل. ومن املعلوم أن حالة املريض هي التي تحدد طريقة 
)الغسيل  الدموي  الديال  البدء في إجراء  أنه من األفضل  الطبيب  العالج، فقد يرى 

الكلوي( مباشرًة.
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• تقديم الدعم النفسي: إن مـرض الفشـل الكلـوي املزمـن يتطلـب مــن املريــض 	
التأقلم والتعايش معه كما أن أهل املريض يتأثرون به ويؤثرون فيه، وعليهم يقع 
عاتق تقديــم الدعــم النفسي واملعنـوي ومسـاعدة املريض علـى االلتزام باألنظمة 
الغذائية التي يقررها الطبيب ومتابعة التزامه بها، وكذلك معاونته علـى بـدء وتقبُّل 

املرحلــة التالية وهي العالجات املعيضة للكلية.

أمثلة على األدوية التي تدفع 
البوتاسيوم إلى داخل الخلية

أمثلة على األدوية التي تطرد 
البوتاسيوم من الجسم

األنسولني الوريدي، ويعطى مع 	•
محلول الجلوكــوز الـوريــدي لتجــنب 

نقـــص السكر. 

مدرات البول العروية، مثل:  	•
.)Furosemide) الفوروسيميد

نواهض مستقبالت بيتا، مثل: 	•
.)Albuterol( األلبوتيرول

سلفونات بوليستيرين الصوديوم 	•
:)Sodium Polystyrene Sulfonate(
حيث ترتبط مع البوتاسيوم في الجهاز 

الهضمي وتطرح مع البراز.
بيــكــربـــونـــــات الصـــوديــــوم	•

)Sodium Bicarbonate(: وتعمل على 
تصحيح الحماض األيضي.
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توجد هناك عدة وسائل لقياس كفاءة عمل الكلى وتشخيص أمراضها تشمل 
الفحوص املخبرية، والشعاعية وأخيرًا خزعات الُكلى، ومن خالل أخذ التاريخ املرضي 
املفصل يستطيع الطبيب عبر كل هذه املعلومات أن ُيكوِّن فكرة كاملة عن وظيفة الكلية 
والتنبؤ بسّير املرض سواء نحو التدهور، أو نحو الشفاء. ونستعرض هذه الوسائل 

فيما يلي:

أواًل : الفحوص املخبرية
تحليل البول

مهمة  معلومات  يقدم  فهو  األهمية،  فائقة  تشخيصية  وسيلة  البول  تحليل  ُيعد 
وكثيرة قد تغنــي عــن كثير من الفحوص األخرى إذا ما ُأجري وتــم تفســيره بطريقة 
صحيحـة. وهنــاك شروط يجب على املريض اتباعها لكي تكون النتائج دقيقة وهي 

كما يلي:
• أن ُتؤخذ العينة في الصباح: ُيفضل أخذ عينة البـول بعــد االستيقاظ مــن النــوم 	

مباشرة، وبدون شرب سوائل كثيرة حتى ال يخف تركيز البول، وينبغـي أن يكــون 
حجم العينة كافيًا بحدود 200 ملي لتر. 

• أن ُتؤخذ العينة في منتصف التبول: وهذا مهم جدًآ خاصة عند مرضى االلتهابات 	
البولية املتكررة و زرع الكلى، وينبغي أن ينظف كل مريض املنطقة جيدًا وأن يبدأ 
بجمع البول في منتصف التبول، وليس من أوله مع الحرص على عدم تلويث البول 

الداخل إلى قارورة جمع البول.

• إرسال العينة إلى املختبر فورًا حتى يتم فحصها قبل مرور ثالث ساعات على 	
األكثر من جمع البول بسبب التغيرات التي تحدث في توازنه الحامضي القلوي 

والتي تؤثر على صحة النتائج إن تم تأخير الفحص.

الفصل الثالث
طرق التشخيص
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وقد يطلب الطبيب جمع البول بالكامل خالل فترة 24 ساعة ملعرفة كمية البروتني 
التي ُتفقد في البول، وذلك لتشخيص أمراض الكبيبات الكلوية أو لعمل فحوص خاصة 
لها عالقة بتشخيص أنواع حصوات الكلى وأحيانًا لحساب مستوى إخراج هرمونات 
البول  تحليل  من  النوع  وهذا  الكظرية.  الغدة  أورام  أحد  لتشخيص  الكاتيكوالمينات 
يتطلب أيضًا شروطًا معينة للجمع يجب أن يتبعها املريض حتى يحصل الطبيب على 

معلومات صحيحة من خالله. وينقسم تحليل البول إلى ثالثة أقسام مهمة، وهي:    
• وفيه يتم بالعني الـمجردة فحص لون البول، حجم البول )في 	 الفحص العيني : 

حال جمع بول 24 سـاعة(، ومظهر البول )رائق أم ال(. 

• وذلك باســتعمال شـــرائط معينــة لكشف وجود الســكر، 	 الفحص الكيميائي : 
والبروتـني أو الكيتونات في البول.

• وفيه يتم فحص نوع الخاليا املوجودة، واألسطوانات الكلوية 	 الفحص املجهري: 
والحصوات تحت املجهر.

وفيما يلي نشرح بالتفصيل كل نوع من أنواع تلك الفحوص:

الفحص العيني              . 1

وفيه يتم فحص اللون حيث إن الطبيعي هو األصفر الرائق بدون شوائب ويكون 
خفيفًا أو غامقًا على حسب تركيز البول. وجدير بالذكر أن اللون األحمر يكون عــادًة 
خطير ويدفع املريــض إلــى زيــارة الطبيب، ويتـم تأكيد كون اللـــون مرضيــًا أو ال 
ُحمر  كريـات  أو  ُحمــر  دم  كريــات  رؤيــة  تمـــت  فإذا  للبـــول  املجهــري  بالفحــص 
شــائكـة )Acanthocytes( أو أسطوانات كريات ُحمر )Red Cells Casts(، فحينئٍذ 

يكون ذلك اللون مرضيًا ويستدعي معرفة السبب.

للضوء كما في  بعد تعرضه  يتحول لألحمر  لكنه  البول طبيعيًا  لون  يكون  وقد 
تنتج عن  التي  إلى مجموعة من االضطرابات  )وهو مصطلح يشير  البرفيرية  مرض 
والتسمم  الهيموجلوبني(،  إنتاج  في  وسائط  وهي   ، الجسم  في  البرفيرينات  تراكم 
من  كبيرة  كمية  على  احتوى  إذا  غيميًا  أو  عكرًا  البول  لون  يكون  وقد  بالرصاص. 
ويوضح  البولية.  املسالك  التهابات  على  تدل  بيض  كريات  هناك  كانت  أو  البروتني 

الجدول التالي كيفية التفريق بني لون البول األحمر الطبيعي واملرضي:
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كيفية التفريق بني لون البول األحمر الطبيعي واملرضي

يكون الفحص املجهري والكيميائي 
ســـلبيًا، وهنـــا نطمئـــن املريـــض؛ 
تناول  إما  يكون  عادة  السبب  ألن 
أدوية معينة مثل: الريفامبيسـني أو 
تنـاول أطعمــة معينة مثل: الشمندر 

السكري )البنجر(.

مجهريًا: توجد كريـات دم ُحمــر )كما عند 
أو  املثانـة(،  أورام  الكلية،  حصـوات  وجـود 
توجـد كـريـات ُحمــر شــائكــة وأســطوانات 
كريات ُحمر، )كما في التهاب كبيبات الكلية(.
في  هيموجلوبني  هناك  يوجد  قد  كيميائيًا: 
البول وتدعى تلك الحالة بـ "بيلة الهيموجلوبني"، 

وتحدث بسبب انحالل الدم.
تلك  وُتدعــى  بالبــول  ميوجلوبـني  يوجـد  وقد 
الحـالــــة بـ "بيلـة امليوجلوبــني"، وتعبـر عــن 

وجود تنخر عضلي شديد.

اللون املرضياللون الطبيعي

الفحص الكيميائـي . 2
وفيه تستخدم شرائط كيميائية حســاســة للكشف عما يلي:

• البيلة السكرية: إن الطـبيعــي هــو عــدم وجود السكر في البول ، ولكن يحدث 	
العكس لدى مرضى داء السكري، واألطفال الذين لديهم حماض أيضي ناتج عن 

االعتالل األنبوبي الكلوي من النمط الثاني.

• البيلة الكيتونية: وهي وجود الكيتونات في البول، وهو مؤشر خطير على وجود 	
حمــاض ســـكري وهـــي حالـــة طــــوارئ تســـــتدعي العــالج فــي املســتشفى 
بإعطاء األنســولني واملحاليـل الوريدية وتحدث غالبًا عند مرضـى الداء الســكري 

من النمط األول.

• البيلة الدموية: وهي وجود دم في البول وهو أمر يثير خوف املريض ويدفعه إلى 	
زيارة الطبيب، وكما رأينــا سابقًا قــد يكون اللون األحمر غير َمَرضي ويتم تأكيد 
كونه مرضيًا بوجود أسطوانات كريات الدم الحمر أو الكريات الشائكة في البول، 
وهنا يجب البحث عن أمراض الكبيبات الكلوية، أو أن تتم رؤية كريات حمر سليمة 
وهنا يجب استبعاد عدوى املسالك البولية، والحصوات أو أورام الجهاز البولي.    
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• البيلة البروتينة: وهــي وجــود كميــات كبيـرة مــن البروتــني فـــي البــول (يطلق 	

عليه عمـوم الناس »الزالل«(، وُتعد مـن أهم األمور التي تتم متابعتها عند فحص 
البول، ومن الطبيعي أن ال تتجاوز كمية البروتني في البول املُجمَّع خالل 24 ساعة  
150 ملي جرام/ اليوم. وهناك بعض الحاالت الطبيعية التي تزيد فيها هذه الكمية 

وتصل إلى )400-1000( ملي جرام وُتشاهد في حاالت الحمى، وبعد بذل الجهد 
الشديد. أما الحاالت املرضية التي ُتكَتشف من خالل تحليل البروتني في البول 
بحيث يكون عادة أكثر من 1 جرام في اليوم بما يصل إلى 20 جرام، فهي كثيرة 

نذكر منها على سبيل املثال ال الحصر: 

مثل:  االنتهائي  الكلوي  الفشل  إلى  تؤدي  التي  الكلوية، خاصًة  الكبيبات  أمراض  ــ 
في  الزيادة  تكون  وهنا  الِقَطعي،  الكبيبات  تصلب  أو  الغشائي،  الكلية  اعتالل 

األلبومني.

ــ أمراض األنابيب الكلوية، حيث تكون البيلة البروتينية هنا عادة أقل من جرام واحد، 
وذلك في حاالت التهاب الكلية واألنابيب الخاللي الحاد واملزمن، وكذلك في حالة 
َتَضُرر النبيبات الكلوية من التسمم باملعادن الثقيلة )مثل: الزئبق( أو بعض األدوية 
)مثل: التتراسيكلني(، وهنا تكون الزيادة في البروتينات قليلة الثقل النوعي مثل 

امِلكروجلوبولني من النوع بيتا 2.

 )Bence Jones Proteins( ــ الورم النقوي املتعدد، حيث تظهر بروتينات بنس جونز
في البول.

فـي  الكرياتينـــني  أيضًا فحــص معدل تصفية  الكيميائي  الفحص  ويتم ضمن 
أيض  مــن  تنتج  التـــي  الفضالت  إحدى  هو  الكرياتينني  أن  بالذكر  ويجدر  البول، 
العضالت في الجسم وبخالف املعتقد الشائع لدى بعض الناس، فإن الكرياتينني ليس 
سمًا في حد ذاته، بل ُيعّبر عن مستوى تراكم السموم في الدم، وُيعد فحص معدل 
تصفية الكرياتينني في البول من االختبارات التي تعبر عن وظائف الكلى؛ نظرًا ألنه 
يقارن بني كمية الكرياتينني التي يتم التخلص منها في البول وكمية الكرياتينني املوجودة 
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في الدم، ومن ثم فهو يقدم تصورًا عــن مــدى قصـور الكلى. وهنـــاك اختبـــار آخــر 
لـه الفاعلية نفسها تقريبًا، وهو فحص معــدل تصفيـــة بروتني الســيستايني، ولكنــه 
عالـــي التكلفــة؛ ومن ثم ال يتم اللجوء إليه. ويجدر بالذكر أنه قبل الشروع في الفحص 
األسمواللية  ودرجة   )Specific Gravity) للبول  النوعي  الثقل  تحديد  يتم  الكيميائي 
)Osmolality( واألس الهيدروجيني )pH(، وهي أرقام تعطي فكرة عن قدرة الكلية 
على تخفيف أو تركيز البول. كما أن األس الهيدروجيني يتنبأ بوجود بعض أمراض 
الكلى عند األطفال مثل الحماض األنبوبي بأنواعه، حيث يكون البول قلويًا بالتناقض 
مع حالة الحماض األيضي في الجسم، ويسترشد الطبيب باألس الهيدروجيني أيضًا  
إلعطاء أدوية لجعل البول قلويًا أو حامضيًا عند الكبار ملعالجة بعض أنواع الحصوات 

الكلوية.   

الفحص املجهري . 3

يعبر  قد  منها  كاًل  إن  وعددها، حيث  املوجودة  الخاليا  أنواع  يتم فحص  وفيه 
أشكال  ولها  البلورات  وجود  فحص  أيضًا  ويتم  سابقًا.  رأينا  كما  معني  مرض  عن 
مختلفة تحت املجهر، كل شكل يعبر عن وجود نوع معني من الحصوات الكلوية مثل: 
عديدة  أنواع  توجد  كما  اليوريك.  الكالسيوم وحصوات حمض  أوكساالت  حصوات 
)Casts(، وهي عبارة عن تكوُّنات ُأسطوانية الشكل تنتجها الكلى  األسطوانات  من 
عند اإلصابة ببعض األمراض، ولها عدة أنواع أيضًا والعني الخبيرة تستطيع أن تفرق 
بينها وتدل الطبيب على نوع املرض الكلوي مثل النخر األنبوبي الحاد )وهنا تكون 
األسطوانات ُحبيبية(، أو التهابات الحويضة والكلية )وهنا تكون األسطوانات قيحية(. 

تحليل الدم

وهنا يتم تحليل عينة من الدم بهدف تقييم وظائف الكلى والكشف عن األمراض 
املحتملة. وتشمل الفحوص القائمة على الدم ما يلي:

• فحص نسبة كرياتينني املصل: وهو ُيعد من أبسط الفحوص التي تكشف عن 	
وظيفة الكلى، حيث يستعني به الطبيب في تحديد مدى قصور الكلية كما يتنبأ من 
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خالله بمدى تحسن الحالة مع املعالجة، إذ يتم خضوع املريض له بصفة دورية 
عن  الرجال  في  املصل  كرياتينني  نسبة  وتختلف  الطبيب.  يحددها  فترات  على 

النساء، ويتميز هذا الفحص باملميزات اآلتية:

ــ سهولة قياسه في املختبر بتكلفة بسيطة.

باستثناء  عام  الدم بشكل  في  ثابتًا  الكرياتينني  يكون مستوى  الدقة، حيث  ــ 
بالبروتني  غنية جدًا  وجبة  تناول  فإن  ذلك  ومع  العضالت،  اْنِحاَلُل  حاالت 
الحيواني مثل اللحوم من شأنه أن يرفع نسبة الكرياتينني دون وجود أي 

قصور في وظائف الكلى.

• فحص معدل التَّْرشيِح الُكَبيِبّي: حيث يقوم هذا الفحص بقياس قدرة الكلى على 	
التخلص من الفضالت والسوائل الزائدة في الدم. ويتم حساب معدل الترشيح 
حسابية  معادلة  خالل  من  وذلك  املصل،  كرياتينني  بقيمة  باالستعانة  الكبيبي 
خاصة، مع األخذ في االعتبار العمر، والجنس، والعرق. ويختلف ذلك املعدل وفق 
العمر، حيث يقل بشكل طبيعي كلما تقدم اإلنسان بالعمر، لكن إذا قلت قيمته عن 

درجة معينة، يتم اللجوء إلى الديال )أي: الغسيل الكلوي( أو زراعة الكلى.

• اليوريا في 	 تقييم نيتروجني اليوريا  في الدم: وفيه يتم تقييم نسبة نيتروجني 
الدم، حيث ينُتج كناتج أليض البروتينات التي نحصل عليها من الغذاء، وتزداد 
نيتروجني  نسبة  تتأثر  ولكن  الكلى.  وظائف  في  قصور  هناك  كان  كلما  نسبته 
اليوريا في الدم بعوامل كثيرة أخرى غير وظائف الكلى مثل: محتوى الغذاء من 
الستيرويدات،  البروتني، وحالة السوائل في الجسم، وتناول بعض األدوية مثل: 
أو وجود نزف بالجهاز الهضمي. ومن ثم فال يعتبر ذلك الفحص مؤشرًا دقيقًا 

للتنبؤ بكفاءة الكلى. 

وأخيرًا نود أن ننوه إلى أن الكلى تقوم بوظائف متعددة ويعتمد الطبيب على تقييم 
بنود مختلفة أخرى في تحاليل الدم لتكوين صورة كاملة عن وضع الكلى منها: نسبة 

أيونات البوتاسيوم، والكالسيوم، والصوديوم والفسفور.
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ثانيًا : الفحوص الشعاعية 
نستعرض فيما يلي جدواًل مبسطًا عن أهم الفحوص الشعاعية:

العيوب املميزات نوع الفحص

يعتمد على خبرة الطبيب 
الشخصية.

دقيق، غير مكلف، متوفر 
بسهولة، ال يوجد تعّرض 

للعوامل التباينية، منــه 
أجهــزة محمولة.

التـصـــويــــر 
باملـــوجــــات 

فـوق الصوتية 
والدوبـلــر

قد يتطلب إعطاء املريض 
عامل تبايني لتشخيص بعض 

األمراض، حيث يمتلك ذلك 
العامل خواص سامة للكلى. 

ُيعطي تفاصيل تشريحية 
واضحة للكلى، والحالبيــن 
واملثانـــة وهــو األول فــي 

تشخيص الحصوات.

التصويــر 
املقطعــــي 
املحوسب

يستخدم عوامل تباينية خاصة 
غير ســامة للكليــة، ولكنها قد 

تؤدي إلـــى مـرض التليــف 
الجهازي كلوي املنشأ إذا 

كان هنـــاك قصور كلوي عند 
إجرائه . 

ُيعطي تفاصيل تشريحية 
شديــدة الوضــوح مـــع 
تفاصيــل حــول األوعية 

الدموية. 

التصويـــر 
بالـــرنـــني 

املغناطيسي

ال يتم فيه إعطاء محاليل تباينية 
سامة للكلى.

يـُعـطـــي تفاصيـــل عـــن 
وظيفة الكليــة وليـس فقط 

التفاصيـــل الشـــريحيـــة، 
كما يوضـح ما إذا كان 
هناك تضّيق بالشريان 

الكلوي. 

التـصـــويــــــر 
بالنوكليوتيدات 

املُشعة

يحمل خطر التعّرض للعوامل 
التباينية ومخاطرها على الكلية.

ُيعتبـــر املعيــار املرجعـــي 
لتشخيص تضيق الشريان 
الكلــوي، ويســـمح بإجـراء 
التدخــل العالجـــي بنفس 

الوقت.

تصويـر األوعيـة 
الدموية الكلويـة
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ثالثًا: خزعات الكلى

وهي تعتبر من أهم اإلجراءات التي قد يطلبها الطبيب لتشخيص أمراض الكلية، 
فعلى الرغم من وجود جميع الفحوص السابقة إال أن خزعــات الكلــى هــي النافذة 
التي تطل مجهريًا على الكلية وُتَمكِّن الطبيب من تشخيص أمراض الكبيبات الكلوية  
الجهازية  األمراض  تأثير  معرفة  أو  املتعددة  بأسبابها  الكلوية  املتالزمة  مثل  بفاعلية 
على الكلية مثل: الذئبة الحمامية الجهازية، أو الورم النقوي املتعدد إلى جانب التنبؤ 
باالستجابة للعالج أو إعطاء مؤشرات بعيدة املدى على توقيت فشل الكلية والقصور 
عمليـة  أية  وجود  لتشخيص  املزروعة  الكلى  من  خزعات  أخذ  يمكن  كما  االنتهائي. 

رفــض أو عــودة املرض األصلي للكلية الجديدة.

وقد تبني من خالل الدراسات أن املعلومــات التي يحصـــل عليهــا الطبــيب مــن 
الذي  والتصوير  التحاليل  إليه من  الذي توصل  السابق  تغير تشخيصه  قد  الخزعة 
أجراه في حوالي )50-60 %( مــن الحــاالت )قد يصل ذلك إلى 80 % عند مرضى 
املتالزمة الكلوية(، كما أنهــا تــؤدي إلــى تغييــر املعالجة في )20-50 %( من الحاالت 

وهي نسب ال يستهان بها.

وخالل هذا اإلجراء ُتســتخدم إبرة متخصصة للخزعة الكلوية يتم تمريرها عبر 
الظهر باالستعانة بتوجيه املوجات فوق الصوتية أو التصوير املقطعي املحوسب في 
حاالت نادرة، ويتم أخذ عينتني على األقل، ثم فحص العينات املأخوذة بعد تحضيرها 
بالصبغات املتعددة تحت املجهر العادي واإللكترونــي )فــي حالـــة توفـــره(، كما يتم 

دراستها بواسطة التألق املناعي.

وبعد أخذ الخزعة يبقى املريض تحــت املالحظـــة ملراقبــة الضغــط أو حــدوث 
أي نزيف و يمكن أن يخرج من املستشفى بعد )6-8( ساعات وُينصح بعدم إجراء أي 

تمارين، أو أشغال عنيفة خالل اليومني التاليني.
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دواعي أخذ خزعات الكلى

يوجد هناك سوء فهم عند عامة الناس حول عواقب أخذ الخزعة، بحيث يفترض 
بعضهم أنها السبب في خسارة وظيفة الكلية، ولكن يجب استيعاب أن خزعة الكلية 
إجراء آمن خصوصًا عندما ُيجرى بتمام شروطه من حيث ضغط الدم املستقر وعدم 
وقف  يجب  )إذ  التخثر  في  وجود مشكالت  وعدم  البولي  الجهاز  في  التهاب  وجود 
تعاطي األدوية املانعة لتخثر الدم من خمسة أيام إلى أسبوع قبل أخذ الخزعة، ويتم 
التأكد من قيم زمن البروثرومبني و الثرومبوبالستني، وتعداد الصفيحات الدموية وزمن 
ذلك  يتــم  أن  الدموية(، مع مراعــاة  البيلة  لنسبة  عالية  قيمة  التخثر في حال وجود 

اإلجــراء بيد خبيرة. ويستعرض الجدول التالي دواعي أخذ خزعات الُكلى:

شكل يوضح أخذ الخزعة الكلوية.

اإلبرة املخصصة 
للخـزعـــة

َمَجّس املوجات 
فوق الصوتية

مقطع عرضي يوضح دخول 
إبرة الخزعة في الكلى
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دواعي أخذ خزعات الكلى

• البيلة البروتينية، وذلك عندما يكون مقدار من البروتني في البول أكبر من 3.5 	
جرام، وخاصة عند البالغني. وأحيانًا يتطلب ذلك أخذ الخزعة حتــى لــو كـان 

البروتني في البول بني )1-3( جرام في اليوم إذا رأى الطبيب ذلك.   

• أنهــا كبيبيــة املنشـأ عن طريق رصد 	 التأكد مــن  البيلة الدموية، وذلك بعد 
وجــود أسطوانات الكريات الُحمــر والخاليــا الُحمــر الشائكة، وبعــد نفــي 
التهابات املسالك البولية، أو أورام الجهـــاز البولـي.  األسباب األخرى مثل: 

وغالبـــًا مــا  تكــون تلك البيلــة مترافقــة مــع بيلــة بروتينيــة. 

• الفشل الكلوي الحاد والفشل الكلوي املترقي املتسارع، وذلك بعد استبعاد 	
وجود انسداد في املسالك البولية أو نخر نبيبي حاد.

• الفشل الكلوي املزمن : عادة ما يتم اكتشاف الفشل الكلوي املزمن بالصدفة 	
عن طريق إجراء تحليل الكرياتينني بدون وجود أعراض سابقة عند املريض، 

وهنا  البد من أخذ الخزعة وفحصها ملعرفة السبب.

• أو 	 الجهازية،  الحمامية  الذئبة  مثل  الكلية:  تصيب  التي  الجهازية  األمراض 
الورم النقوي املتعدد.  

• قصور وظيفة الكلية املزروعة : حيث يتطلب ذلك أخذ العينة وفحصها في أسرع 	
وقت ممكن حتى ال نخسر الكلية املزروعة.
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املضاعفات

تشمل مضاعفات أخذ خزعة الُكلى ما يلي:

• حيث يحتوي البول على الدم، ولكنه يكون غير مرئي 	 البيلة الدموية غير املرئية: 
بالعني املجردة، وتحدث لدى جميع الحاالت تقريبًا، ولكنها ال قيمة لها.

• البيلة الدموية املرئية: وتحدث في حوالي 3.5 % من الحاالت حيث ُيالحظ نزول 	
الدم في البول بالعني املجردة، وينبغي أن ُتراقب تلك الحالة لعدة ساعات إلى أن 

تزول تلقائيًا.

• النزف: حيث قد يكون النزف غزيرًا يستدعي نقل الدم، أو يستدعي إغالق الشريان 	
النازف بتدخل جراحي، ولكن ذلك نادر الحدوث.

• تكوُّن ناسور شرياني وريدي قد يستمر لعدة سنوات، ولكنه عادة غير إمراضي.	

• النزف حول الكلية الذي ربما يشكل ورمًا دمويًا يستدعي إزالته جراحيًا في حالة 	
كونه كبيرًا و يؤثر على وظيفة الكلية.     

شكل يوضح خزعة للكلية بواسطة اإلبرة املخصصة لذلك، تشير األسهم إلى 
الكبيبات الكلوية، وهذه العينة يتم تقطيعها وتحضيرها بالصبغات املناسبة 

لتكون قابلة للدراسة تحت املجهر.
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موانع أخذ خزعات الكلى

• امتالك املريض كلية وحيدة )باستثناء الكلية املزروعة(.	

• وجود خلل في آلية التخثر عند املريض مثل األمراض التي تؤدي إلى النزف.	

• وجود عدوى بالجهاز البولي، أو التهاب الكلى والحويضات )وهو أمر عابر، 	
حيث يمكن أخذ الخزعة بعد شفاء املريض من العدوى(.

• رفض املريض لإلجراء.	

• وجود عدة تكيسات أو أورام  في الكلية.	

• ضمور الكليتني )وغالبًا ما يشير ذلك إلى القصور الكلوي االنتهائي(، وهنا 	
تكون فرصة حصول النزف أكبر من الفائدة التي قد نحصل عليها من الخزعة 

بسبب تليف الكلى.  

• نتيجة 	 الدم  في  اليوريا  تركيز  بزيادة  تتميز  ســامـة  حالــة  وهي   : اليوريمية 
الحالة إلى حدوث نزف، وهنا  الكلية، ويؤدي إجراء الخزعة في هذه  قصور 
يجب تحضير املريض بإجراء الديال الدموي )الغسيل الكلوي( قبل أخذ العينة.

• قبل 	 املناسبة  باألدوية  الضغط  وهنا يجب ضبط   : الشرياني  الضغط  ارتفاع 
أخذ الخزعة.

موانع أخذ خزعات الكلى 

نستعرض فيما يلي جدول يوضح موانع أخذ خزعات الكلى:
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 عندما يتم تشخيص املريض بأن لديه فشل كلوي انتهائي، ففي هذا الوقت يكون 
ذلك املريض قد وصل إلى مرحلة حرجة وخطيرة، و يجب عندئذ  تنقية دمه من السموم 
املتراكمة بأحد الخيارات العالجية. ونود التأكيد على أنه ال خيار أفضل من اآلخر ــ 
باستثناء زراعة الكلى إن كان ذلك ممكنًا ــ فنحن نطرح أمام املريض جميع الخيارات 
ونناقش األكثر مالءمًة له ؛ لذا فالخيارات العالجية التي نستعرضها فيما يلي ليست 

بترتيب أهميتها أو أفضليتها وإنما تتم املفاضلة بينها على حسب كل حالة.

الخيارات العالجية

أواًل : املعالجة التحفظية

وهو خيار أصبح قيد النقاش في السنوات  األخيرة ، ويعني املعالجة التي تتم 
دون االستعانة بأي من اإلجراءات الغزوية للجسم أو التدخالت الجراحية، وهنا ينبغي 
العلم أن نسبة الوفيات بني املرضى املتبعني لهذا الخيار عالية جدًا وعادة ما تحدث 
خالل األشهر القليلة الالحقة، وأن ذلك الخيار يهدف فقط إلى محاولة السيطرة على 
األعراض قدر اإلمكان لدى املرضى امليؤوس من حالتهم، واملتوقع وفاتهم خالل فترة 
قصيرة. وعادة ما يتم اللجوء إليه بناًء على رغبة املريض أو بعد مناقشة الطبيب مع 
العائلة، حيث إن معظم هؤالء املرضى تكون لديهم أمراض متزامنة أخرى تحد من 
الفترة املتوقعة للحياة كمرضى السرطان في املرحلة األخيرة مثاًل، أو أن تكون الحالة 
الصحية لديهم ال تسمح بإجراء أي نوع من أنواع الغسيل الكلوي مثل: مرضى فشل 
القلب الشديد االنتهائي، أو كبار السن فوق 90 عامًا، فحينها لن يزيد الغسيل الكلوي 
ولذلك  للمضاعفات.  املريض  يتعرض  قد  العكس  على  بل  املتوقع،  العمر  معدل  من 

الفصل الرابع
طــرق املعاجلة
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ال  املتوقعة  الحياة  مدة  تكون  عندما  املعالجة  لتلك  املريض  يتم خضوع  عام  فبشكل 
تتجاوز األشهر أو عندما يحمل الغسيل الكلوي مخاطر أعلى من املعالجة التحفظية.

ثانيًا : الغسيل الكلوي التقليدي  

الدموية"(،  "التنقية  أيضًا  )ُيسمى  ببساطة  التقليدي  الكلوي  الغسيل  يتضمن 
تمرير دم املريض عبر كلى اصطناعية تتمثل في غشاء أو فلتر ُمرِشح عالي الكفاءة 
نصف َنُفوذ، حيث يمنع مرور البروتينات الكبيرة والجلوبولينات املناعية بينما يسمح 
اليوريا، والكرياتينني، واأليونات. ويكون الدم داخل  بمرور الجزيئات الصغيرة مثل: 
ذلك الفلتر على تماس مع سائل معني يسمى سائل التنقية، وهو سائل  يتكون من 
بيكربونات الصوديوم مع عدة أيونات بتراكيز مختلفة، إذ يسمح هذا التماس بتبادل 
محتويات السائلني و فق مبدأ االنتشار من التركيزات األعلى إلى التركيزات األقل، 
فعلى سبيل املثال: يحتوي الدم على تركيزات كبيرة من البوتاسيوم ، وحمض اليوريك، 
والفسفور، بينما تكون أيونات الكالسيوم والبيكربونات منخفضة التركيز. أما سائل 
التنقية، فيحتوي على جميع األيونات بالتركيزات املثالية بدون أي شوائب أو سموم ، 
وعند التماس بني السائلني لفترة كافية تنتقل السموم إلى سائل التنقية وتنتقل األيونات 
في كال االتجاهني لحني حدوث التوازن . وتستغرق عملية الغسيل الكلوي حوالي أربع 
ساعات للجلسة الواحدة. ويجدر بالذكر أن لعملية الغسيل الكلوي تلك وظيفة أخرى 
أال وهي سحب السوائل الزائدة من الجسم، حيث يتم تحديد كمية السوائل التي ُيراد 

سحبها من دم املريض عبر التحكم بالضغط السلبي املُطّبق على سائل التنقية.  

متطلبات جلسة الغسيل الكلوي التقليدي

مياه  ملعالجة  مخصصة  متكاملة  وحدة  عن  عبارة  وهي   : املياه  معالجة  وحدة   .1
الصنبور، حيث تعمل على إزالة أيونات الكالسيوم و الكلوريد، كما تقوم بتنقية 
املياه تنقية فائقة من الجراثيم لتكون مناسبًة لالستعمال في الغسيل الكلوي ويتم 

فحص كفاءة هذه الوحدة من قبل فريق متخصص بشكل دوري. 

جهاز الغسيل الكلوي"، وهو الجهاز  جهاز التنقية الدموية : ويسمى أيضًا بـ"   .2
الذي يقوم بسحب الدم من الطرف الشرياني للمدخل الوعائي، ثم يقوم بتنقيته من 
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السموم وإعادة ضخه في الطرف الوريدي، و يحتوي هذا الجهاز على مضخات 
لسحب الدم وإرجاعه، وأجهزة استشعار للكشف عن وجود فقاعات هوائية أو 
حجيرات  داخل  للضغط  آخر  م  وُمنظِّ الدم  حرارة  لدرجة  وُمنظم  دموية،  خثرات 
الجهاز ، إلى جانب مضخات خاصة تقوم بضخ مضادات لتخثر الدم، وغشاء 
ح أو فلتر يسمح بتماس الدم مع سائل التنقية الذي يتوفر بتراكيز مختلفة  ُمرشِّ
أية مشكالت إلى  ُمنقى بدون  حسب حاجة كل مريض، وذلك لضمان عودة دم 
جسم املريض مرة أخرى. ومن الجدير بالذكر أن أهم جزء من أجزاء جهاز التنقية 
الدموية هو الفلتر، وقد تطور في السنوات األخيرة لزيادة كفاءة عملية تنقية الدم ، 
ويدخل إليه الدم عن طريق مدخل علوي، بينما تتم تعبئة سائل التنقية من املدخل 
املُعاكس السفلي، وتتم عملية التنقية و الترشيح الفائق من خالل التماس بني دم 
الطبيب األفضل  أنواع يختار  وللفلتر عدة  الفلتر،  التنقية داخل  املريض وسائل 
املسامات.   حجم  النفوذية،  السطح،  مساحة  حيث  من  للمريض  بالنســبة  منهــا 
نها مــن تحديـد  وتوجد هناك خيارات متطورة في أجهزة تنقية الدم الحديثة ُتمكِّ
مدى كفاءة جلسة الغسيل، ومن ثم يستطيع الطبيب التنبؤ بمدى استفادة املريض 

من جلسات الغسيل، و من بني تلك املعايير ما يلي : 

• نسبة انخفاض اليوريا )URR( : وهي يجب أال تقل عن 65 %.	

• مقدار تصفية اليوريا خالل الجلسة )Kt/V(: وهو النسبة بني كمية الدم الذي مّر 	
عبــر جهــاز التنقيـة، وتم تنقيته بالفعل من اليوريا إلى حجم الدم الكلي للمريض. 

وال يجب أن تقل قيمتها عن 1.2.

• نسبة الفسفور : وهي مؤشــر جيد علـــى فعالية جلســة الغسـيل الكلوي ألن إزالة 	
الفسفور من الجسم تعتبر من األمور الصعبة التي تستغرق وقتا كبيرًا، نظرًا ألنه 

ُيختزن في العظام و األنسجة الضامة. 

ولعل من بني العالمات األخرى التي ُتبيِّن مدى كفاءة جلسات الغسيل الكلوي 
ويالحظها الطبيب على املريض عقب خضوعه لهذا النوع من املعالجة تحسن الحالة 
السريرية العامة للمريض وتحسن ضغط الدم املرتفع. ومن االختبارات املعملية التي 
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من  املكروجلوبولني  نسبة  تحليل  الكلوي،  الغسيل  بفعالية  أيضًا  التنبؤ  على  تساعد 
النوع بيتا 2 بالدم ،إذ أن نقصه ُيعد عالمة على تخلص املريض بشكل كبير من جميع 
السموم ذات الحجم الجزيئي املتوسط. ومن املهم معرفة أن نسبة الكرياتينني بالدم 
الجلسات.  بعد  املريض  تحسن  ملتابعة  ذكرها  السابق  املعايير  أهمية  بنفس  ليست 
ويجدر بالذكر أن مريض الغسيل الكلوي ذا الحالة التغذوية السيئة يكون أكثر ُعرضة 

لالعتالالت والوفاة .

مدخل وعائي فعال : حيث يتم من خالله سحب وإرجاع الدم من وإلى املريض بعد   .3
مروره في جهاز التنقية، ويمكن على سبيل املثال تكوين املدخل الوعائي جراحيًا 
عن طريق عمل وصلة شريانية وريدية، حيث يزداد بذلك التدفق الدموي؛ مما يؤدي 
إلى زيادة ُسمك جدار الوعاء، وذلك  لضمان مدخل وعائي قوي بسرعة جريان 
دموي عالية. وهناك عدة أنواع من املداخل الوعائية ، نستعرضها معًا بالترتيب 

من األفضل إلى األسوأ:

• الوصلة الشريانية الوريدية	

ويتم إجراؤها بعملية جراحية بسيطة في الطرف العلوي األقل استعمااًل )عادة 
اليد اليسرى(، ويمكن عملها في عدة مواضع األفضل منها هو املوضع الواقع بني 
الشريان الكعبري والوريد الكافلي )Radiocephalic(، ولكن بعض املرضى يفضلون 
الوصل األعلى  بني الشريان العضدي و الوريد الكافلي i)Brachiocephalic)I، أو بني 

الشريان العضدي و الوريد البازلي )Brachiobasilic(، وذلك ألسباب تجميلية.

وعندما يصل املريض إلى املراحل املتقدمة من الفشل الكلوي ويصبح الغسيل 
الكلوي أمرًا ضروريًا، فمن املهم االمتناع عن قياس ضغط الدم، أو سحب عينات الدم 
من اليد التي يرغب في عمل الوصلة الشريانية الوريدية بها ألطول فترة ممكنة قبل بدء 
مرحلة الغسيل. كما يجب االنتظار ملدة ستة أسابيع لضمان نضوج الوصلة الشريانية 
الوريدية. ومن الجدير بالذكر أن الطبيب يقوم بتحديد أفضل موضع لعمل الوصلة 
باالعتماد على خريطة األوعية الدموية بالطرف العلوي عن طريق التصوير بالدوبلر.   
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• الوصلة  الشريانية الوريدية االصطناعية	

وهي الخيار الثاني بعد فشل الخيار السابق؛ نتيجة ضعف األوردة الطبيعية عند 
املريض ولها عدة أنواع، وتتميز بأنها التحتاج لفترة انتظار كما هو الحال في الوصلة 
الشريانية الوريدية السابق ذكرها كما يمكن استعمالها خالل عدة ساعات من العمل 
الجراحي، ولكن من عيوبها أنها تتضمن وضع جسم غريب داخل جسم املريض؛ مما 

يجعله أكثر ُعرضة للعدوى وتخثر )تجلط( الدم .

• القثطرة الوريدية املركزية 	

األوعية  في  عادة  تركيبهما  ويتم  مؤقت،  واآلخر  دائم،  أحدهما  نوعان،  وهي 
الرئيسية لضمان الحصول على تدفق جيد للدم من أجل إتمام عملية التنقية. ويستخدم 
عند إجراء القثطرة الوريدية املركزية نوع خاص من القثاطير تسمى قثطرة ماهوركر 
)Mahurkar Catheter(، ولها مخرجان يتم وصلهما بجهاز الغسيل الكلوي. ويتم 
تركيب القثطرة الدائمة تحت الجلد لضمان كون الجزء األكبر منها مغطى بالجلد ، 
وذلك لتقليل احتمالية اإلنتان، ويمكن استعمالها ملدة سنة، ثم يتم استبدالها بواحدة 
أخرى، أما القثطرة املؤقتة فيتم تركيبها لفترة محدودة ثم ُتزال. وينبغي اإلشارة إلى 
أن القثطرة الوداجية املؤقتة يجب أال تبقى متصلة بجسد املريض مطلقًا ملدة تتجاوز 
األسبوعني ألنها تكون معرضة لإلنتان ، وخاصة أنها على اتصال مباشر مع القلب . 

ومن املواضع املُفضلة لتركيب تلك القثاطير ما يلي: 
ــ الوريد الوداجي الداخلي األيمن: وهو املكان املفضل من حيث سهولة اإلجراء وقلة 

املضاعفات.

ــ الوريد الوداجي الداخلي األيسر. 
ــ الوريد الفخذي )األيمن أو األيسر(، ولكن ذلك املوضع يكون أكثر ُعرضة لحدوث 

العدوى واإلنتانات عند املرضى الذين يعانون السمنة.

ــ الوريد تحت الترقوة : ولكن ُيفضل عدم اللجوء إليه إال في الحاالت املستعصية 
إلى  تؤدي  قد  املوضع  هذا  في  املركزية  الوريدية  القثطرة  ألن  محدودة  ولفترة 
حدوث التليفات والتضيقات في الوريد األجوف العلوي ، وحينها يتورم الجزء 

العلوي من الجسم مع شعور املريض بضيق التنفس. 
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شكل يوضح قثطرة ماهوركر.

 أنواع خاصة للغسيل الكلوي 

إجراؤها في حاالت  يتم  الدموية(  )التنقية  الكلوي  للغسيل  أخرى  أنواع  هناك 
خاصة، نستعرضها فيما يلي:

• الغسيل الكلوي املنزلي: وهنا يتم تدريب املريض و أحد أفراد العائلة املوجودين 	
معه على كيفية إتمام عملية الغسيل الكلـوي )تنقية الدم( فـي منزل املريض،  حيث 
يتم تركيب جهـاز تنقيـة الدم ووحدة معالجـة امليـاه ويقــوم املريض بالتنقية عــدة 

ساعات في اليوم حسب الوقت الذي يناسبه .

• ذوي 	 للمرضى  خاص  بشكل  ُتستعمل  طريقة  وهو  املستمر:  الكلوي  الغسيل 
الحاالت الحرجة في غرف العناية املُركزة، علـى سبيل املثــال: عندمــا ال يســمح 

ضغط الدم املنخفض جدًا لدى املرضى بإجراء الغسيل الكلوي التقليدي.

األذين 
األيمن

القثطرة

يذهب الدم
إلى جهاز 

الغسيل
الكلوي

يعود الدم إلى الجسم 
بعــد تنقيتـــه فــي

جهاز الغسيل الكلوي
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• الغسـيل الكلـوي البطيء طويـل األمـد: تقترح بعض الدراسات أن الغسيل الكلوي 	
البطيء طويل األمد )8 ساعات(  لدى املرضـى ذوي الحـــاالت الحرجـــة الذيــن 
ال يتحملون الغسيل الكلــوي التقليــدي قد يكــون فعــااًل فــي إزالــة الســموم مــن 

الدم وتحقيق توازن السوائل .

مضاعفات الغسيل الكلوي التقليدي

تشمل مضاعفات الغسيل الكلوي التقليدي ما يلي:  

	•انخفاض ضغط الدم )وهو أكثر شيوعًا(.

	•اضطراب نظم القلب.

	•القيء، والغثيان، والتقلصات العضلية.

	•إنتان الدم.

	•انحالل الدم.

املشكالت املتعلقة بالوصالت الشريانية الوريدية، أو القثطرة الوعائية، مثل:  •	
االنسداد، وتخثر الدم.

االختالجات )التشنجات(، وذلك نتيجة نقص الكالسيوم، وكذلك نقص نسبة  •	
األدوية املضادة للتشنجات لدى مرضى الصرع ممن يخضعون للغسيل الكلوي.

ثالثًا: الغسيل الكلوي البريتوني
  ُيعد الغسيل الكلوي البريتوني من أفضل وأكثر طرق تنقية الدم فاعلية، فهو 
يضمن  للمريض حياة شبه طبيعية ال  يضطر فيها لتغيير أسلوب حياته والذهاب 
ثالث مرات في األسبوع إلى مركز الغسيل الكلوي، مما يمنعه من املواظبة على 
العمل أو الدراسة، كما أن إجراءه أسهل بكثير فكل ما يحتاج املريض إليه هو 
مكان لتخزين سائل التنقية، إضافًة إلى أن املضاعفات واآلثار الجانبية له أقل 
بكثير من الغسيل الكلوي التقليدي، ولكن من عيوبه أنه ال يمكن إجراؤه لجميع 
املرضى،  إذ أن له شروطًا معينة تعتمد على املريض، حيث يتم استعمال الغشاء 
البريتوني للمريض نفسه، وهو الغشاء املبطن لتجويف البطن،  بداًل من استعمال 
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الفلتر كما في التنقية الدموية التقليدية، وذلك نظرًا ألن الغشاء البريتوني في حد 
ذاته يعتبر غشاء نصف نفوذ و يتمتع بخواص معينة تجعله قادرًا على تنقية الدم 
و استخالص املاء الزائد من الجسم. كما يمكن إجراء الغسيل الكلوي البريتوني 

أثناء أداء املريض لواجباته وممارسته ألنشطته اليومية.

كيف يتم الغسيل الكلوي البريتوني؟

بعد إجراء فحـوص معينـة علـى الغشاء البريتونــي لدى املريـض والتأكـد مـن 
نوع  تحديد  ويتم  البطن،  جدار  في  قثطرة  تركيب  يتم  الدم  بتنقية  للقيام  صالحيته 
الغسيل الكلوي البريتوني األفضل لكل مريض بناًء على مواصفات الغشاء البريتوني 

لديه. ويوجد هناك نوعان من أنواع الغسيل الكلوي البريتوني، نشرحهما فيما يلي: 

إما أن يقوم املريض نفسه بإدخال سائل التنقية إلى جوف البطن، حيث يمتص  •	
هذا السائل السموم والفضالت، ثم يتم سحبه من تجويف البطن بعد 4-6 ساعات 

مع تكرار العملية عدة مرات خالل اليوم 

أو أن ُيجرى الغسيل الكلوي البريتوني خالل الليل بواسطة جهاز خاص يقوم  •	
بعملية اإلدخال والتفريغ لسائل التنقية على فترات قصيرة ال تتجاوز الساعتني 

عادة، وذلك أيضًا لعدة مرات خالل الليل أثناء النوم.

مميزات الغسيل الكلوي البريتوني

ال يحتاج إلى تغيير أسلوب الحياة بشكل جذري لدى املريض، حيث يضمن له  •	
حرية إجراء التنقية الدموية في البيت، أو خالل العمـل  أو أثنـاء السـفر.

بهذا  املتعلقة  املشكالت  يسبب  ال  ثم  ومن  وعائية  مداخل  إنشاء  إلى  يحتاج  ال  •	
الجانب، إذ يتم تركيب القثطرة البريتونية في جدار البطن. 

مع أن القثطرة البريتونية قد تكون ُعرضة لإلنتان أيضًا،  إال أن املريض يستطيع  •	
التعامل معها بسهولة و نادرًا ما تسبب لديه مشكالت.
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عيوب الغسيل الكلوي البريتوني

• املشكالت التقنية : وهي مشكالت لها عالقة بالقثطرة نفسها حيث قد تنتقل من 	
مكانها إلى مكان أعلى في البطن أو تنحشر بني ثنيات األمعاء أو ربما يحدث 
بها انسداد. ومن املمكن أن يحدث أيضًا تسريب لسائل التنقية إلى تجويف 
بإيقاف  الطبيب  يقوم  وعندئذ   ، للمريض  التنفس  ضيق  يسبب  مما  الصدر؛ 

الغسيل الكلوي البريتوني.

• العدوى : وهي أمر وارد بسبب وجود جسم غريب، وهو القثطرة، داخل الجسم. 	
وقد تحدث العدوى بشكل خفيف في مدخل القثطرة البريتونية فقط أو قد تمتد 
لتسبب التهابًا بريتونيًا شديدًا يستدعي تعاطي املريض املضادات الحيوية عن 
طريق الوريد. وقد تحدث أيضًا العدوى الفطرية؛ مما يستدعي إزالة القثطرة 

البريتونية، وإيقاف الغسيل الكلوي البريتوني فورًا.

رابعًا: زراعة الكلى

تعتبر زراعة الكلى أفضل الحلول ملرضى الفشل الكلوي ، وعليه فيجب طرح هذا 
الحل كخيار أول من قبل اختصاصي أمراض الكلى، ألنه ُيمكِّن املريض من استعادة 
حياته الطبيعية في ظل وجود بعض التقييدات البسيطة التي لها عالقة بالتزام املريض 
للمناعة بشكل منتظم واملتابعة الدورية مع أطباء  بتعاطي األدوية الكابتة )الخافضة( 

زراعة الكلى.

ويجدر بالذكر أنه قد تم إجراء أول عملية ناجحة  لزراعة الكلى في العالم في أحد 
مستشفيات بوسطن بالواليات املتحدة األمريكية من أخ ألخيه في عام 1954م،  وأن 
هذه العملية جاءت بعد محاوالت عديدة في السنوات السابقة باءت جميعها بالفشل 
ألن األطباء لم يدركوا في البداية أن العامل األكبر الذي يتوقف عليه نجاح العملية هو 
الجهاز املناعي للمريض الذي يستقبل كلية غريبة عنه ، فالجهاز املناعي يعتبر جهازًا 
ذكيًا يتكون من عدد كبير من الخاليا اللمفاوية التائية و البائية و خاليا مناعية أخرى، 
ووظيفتها حماية جسم اإلنسان من أي هجوم خارجي من األجسام الغريبة سواء كانت 
من الجراثيم ، أو الفيروسات، أو الفطريات أو غيرها ، وهنا البد من إيقاف هذا الجهاز 
املناعي عن مهاجمة العضو املزروع الذي يعتبره عضوًا غريبًا وُمعاديًا يجب تدميره، 
وذلك عن طريق إعطاء املريض األدوية الخافضة  للمناعة  لضمان استمرار العضو 

املزروع في العمل بشكل سليم و عدم  حدوث عملية رفض مناعي.



- 48 -- 49 -

فالكلية  الجراحية،  الناحية  من  نسبيًا  سهلة  عملية  الكلية  زراعة  عملية  وتعتبر 
تتم زراعتها عادًة في الحفرة الحرقفية اليمنى تحت الجلد مباشرة وخارج الغشاء 
البريتوني، باستئناء حاالت خاصة تستوجب أن تتم الزراعة على الشريان األورطي 
كما هو الحال عند األطفال أو في الحفرة الحرقفية اليسرى في حال وجود زراعة 
املوجودان في  الكلوي  والوريد  الكلوي،  الشريان  يتم وصل  سابقة. وبطريقة خاصة 
الكلية املأخوذة حديثًا من املتبرع بالشريان الحرقفي والوريد الحرقفي للمريض،  وهنا 
يتعامل الجّراح مع شرايني وأوردة كبيرة نسبيًا، وليست دقيقة مثل الشرايني التاجية 
في عمليات القلب مثاًل ، وفي النهاية يتم عمل فتحة في جدار املثانة لوصل الحالب ، 
وينتظر الجّراح رؤية أولى قطرات البول من الحالب قبل أن يغلق مكان العمل الجراحي 
إذا ما تم كل شيء على ما يرام . وبعد انتهاء  الجراحة بنجاح يجب على املريض أن 
الكلى،  الكلى املتخصص في زراعة  املتابعة املستمرة مع طبيب أمراض  يستمر في 
ملتابعة األدوية الكابتة )الخافضة( للمناعة وغيرها، ألن إيقافها سوف يؤدي إلى حدوث 

الرفض املناعي وخسارة الكلية املزروعة .

أنواع املتبرعني بالكلى

إتمام  بعد  يتم  حيث  املتبرعني،  من  أنواع  عدة  من خالل  بالكلى  التبرع  يمكن 
التبرع حفظ الكلية املَُتَبرَّع بها إما في الثلج أو توصيلها بجهاز معني ذي مضخة تعمل 
على إمداد الكلى باألكسجني واملغذيات لحماية الخاليا الكلوية من التلف. ومن أمثلة 

املتبرعني ما يلي:

متبرع حي من أقارب املريض: وفي هذه الحالة تحمل الزراعة أفضل النتائج، حيث إن 
األقارب من الدرجة األولى للمريض )مثل: األب ، واألم ، واإلخوة( يكون لديهم تطابق 

نسيجي أفضل مع املريض .

متبرع حي ال تربطه باملريض صلة قرابة : وتتميز الزراعة في هذه الحالة بميزة كون 
الكلية مأخوذة من متبرع حي، وأنها ال تتعرض لكمية البروتينات التي تتراكم بعد املوت 
في الكلى وتؤذيها، ولكن من عيوبها عدم التطابق الجيد بني املتبرع واملريض كما هو 

الحال عند التبرع من األقارب. 
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متبرع متوفى: وهنا يتم أخذ كلى املتبرع املتوفى بعد الحصول مسبقًا على موافقته 
على التبرع بكليته بعد وفاته، أو بعد موافقة عائلته على ذلك التبرع. وعادة ما تحتاج 
الكلية املزروعة املأخوذة من متبرع ميت لوقت أطول حتى تبدأ بالعمل بسبب تعرضها 

ملجموعة من املواد التي ُتفرز في الجسم عند املوت، وتؤذي الكلية .

موانع زراعة الكلى

مع أن زراعة الكلى ُتعد الحل األمثل ملرضى الفشل الكلوي، إال أن هناك عدة 
حاالت تمنع ذلك اإلجراء، مثل : 

• السرطان : وذلك في وقت التحضير للزراعة، إال أن معظم مرضى السرطان يمكن 	
إجراء زراعة الكلى لهم بعد الشفاء بشرط االنتظار مدة معينة تعتمد على نوع 
السرطان قد تصل إلى خمس سنوات في حال الورم امليالنيني، أو أقل من ذلك  

في حالة سرطان الثدي مثال.ً

• خافضة 	 أدوية  سيتناول  املريض  ألن  وذلك   : الجسم  في  حالية  عدوى  وجود 
للمناعة بعد الزراعة؛ مما قد يؤدي إلى تفاقم العدوى وعدم السيطرة عليها ، وقد 
يهدد ذلك األمر الحياة. ومن ثم يجب معالجة العدوى بفعالية قبل الشروع في 

زراعة الكلى.

• وجود مرض قلبي وعائي شديد :  سواء أكان ذلك أحد أمراض شرايني القلب أو 	
مرض الفشل القلبي الشديد، ألن تلك الظروف املرضية تجعل املريض غير قادر 

ل أعباء التخدير والجراحة.   على تحمُّ

• وجود مرض وعائي طرفي شديد : وذلك ألن الكلية املزروعة سوف يتم توصيلها 	
بشرايني األطراف السفلية سواء اليمنى أو اليسرى، وأي نقص حينئذ في اإلمداد 
الدموي بسبب مرض هذه الشرايني )مثل: التضيُّقات الشريانية( سوف يؤدي إلى 

خسارة الكلية أو الطرف السفلي.

• التأخر العقلي و األمراض النفسية : وذلك ألن املريض سوف يكون مطلوبًا منه 	
فإن   ثم  ومن  الزراعة،  بعد  للمناعة  الخافضة  األدوية  لتناول  دقيق  جدول  اتباع 
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عدم قدرته على االستيعاب وعدم تعاطيه الدواء في املوعد املحدد قد يتسببان في 
حدوث الرفض املناعي للكلية املزروعة. أما  إذا كان املريض يحظى بالدعم الكامل 
والرعاية املستمرة من ِقَبل أحد أفراد العائلة يتعهد بالقيام بتلك املهام، فحينئذ  

يمكن التغاضي عن هذا األمر.

املضاعفات التي تواجه املريض بعد الزراعة 

تشمل املضاعفات التي قد يواجهها املريض بعد الزراعة ما يلي:

• املضاعفات الجراحية : وهي عديدة و تتراوح ما بني حدوث النزف ، أو انسداد 	
الشرايني أو األوردة الكلوية ، أو تسّرب البول من الوصلة الحالبية املثانية، أو عدم 
شفاء جرح العملية و تكرار حدوث العدوى به، أو تجمع السائل اللمفاوي حول 
الكلية؛ مما يزيد الضغط على الكلية أو الحالب، وعندئذ تحدث إعاقة لتصريف 

البول، وأخيرًا فقدان الكلية. 

• وهي مشكلة تعود بشكل جزئي إلى تعاطي الكورتيكوستيرويدات 	 زيادة الوزن : 
كجزء من املعالجة، إذ تساعد على فتح الشهية  كما تزيد من احتباس السوائل 
في الجسم، ولكن السبب األكبر في اكتساب الوزن هو العودة إلى تناول كثير من 
األطعمة التي كان ُيمنع مريض الكلى عنها قبل الزراعة، كما أن شهية املريض 

تعود كسابق عهدها  قبل بداية املرض الكلوي.

• ثبت 	 فقد  الزراعة،  بعد  السكري  بداء  املرضى  من  كثير  يصاب   : السكري  داء 
والتاكروليماس  الكورتيكوستيرويدات،  للمناعة مثل:  الخافضة  األدوية  أن بعض 
)Tacrolimus( تحفز اإلصابة بداء السكري لدى أولئك املرضى، إال أن السمنة 

وعدم االنتباه إلى زيادة الوزن يعتبران عاملني أساسيني أيضًا.

• الرفض املناعي : وهو من أصعب املشكالت التي تواجه الطبيب واملريض معًا. 	
وهو عادًة ما يحدث بسبب عدم التزام املريض بتعاطي األدوية الخافضة للمناعة 
غريب  أنها جسم  على  املزروعة  الكلية  على  يتعرف جسمه  وهنا  منتظم،  بشكل 
يتوجب الهجوم والقضاء عليه )مثل: الجراثيم، والفيروسات(. وكما قلنا فإن جهاز 
ـ قد تكون ذات آثار جانبية كبيرة  املناعة معقد وذكي، حيث  يحتاج إلى أدوية قويةـ 
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منها.   معالجتها على حسب كل  تختلف  أنواع،  عدة  املناعي  وللرفض  لقمعه.  ــ 
ويتم تحديد نوع الرفض املناعي من خالل أخذ خزعة كلوية من املريض وفحصها 
تحت املجهر من قبل طبيب الهيستوباثولوجي املتخصص في دراسة أنسجة الكلى 
املزروعة، حيث يتواصل مع الطبيب املعالج للقيام بالتشخيص املناسب، ومن ثم 

إعطاء العالج الفعال.

• العداوى بأنواعها : وهي الثمن الذي يدفعه املريض عند تثبيط الجهاز املناعي لديه 	
بفعل األدوية الخافضة للمناعة خوفًا من حدوث الرفض املناعي للكلية املزروعة. 
عن  الزمني  البعد  تختلف حسب  كما  للحياة،  مهددة  أحيانًا  العدوى  تكون  وقد 
تاريخ الجراحة.  فبشكل عام، قد يعاني املريض العدوى  الجرثومية بموضع جرح 
العملية، أو باملسالك البولية، أو بالجهاز التنفسي بعد الجراحة مباشرة، في حني 
تصبح العدوى الفيروسية هي الخطر األكبر بعد ستة أشهر من الجراحة. ومع أن 
اإلنسان الطبيعي يستطيع أن يقاوم تلك األنواع من العدوى الفيروسية بسهولة 
إال أن املريض الذي يتعاطى األدوية الخافضة للمناعة تكون العدوى لديه أخطر 

وتتطلـب االهتمــام املُكّثف من قبل األطباء املتخصصني بزراعة الكلى . 

• ــ وخاصة التي تصيب 	 عودة املرض األصلي :  ُتعاود بعض األمراض الكلوية 
الكبيبات الكلوية ــ الظهور لدى املريض، ولكن تلك املرة في الكلية املزروعة؛ مما 
التهاب  األمراض:  تلك  بني  ومن  انتكاسة.  حدوث  ثم  ومن  خسارتها  يسبب  قد 
الكبيبات والكلى املقطعي الذي قد يكون شديدًا جدًا لدرجة أنه خالل عدة ساعات 
بعد الزراعة، يظهر على هيئة زيادة شديدة في نسبة البروتني بالبول، وتدهور في  
وظائف الكلية. وُتعد العالجات املتوفرة محدودة لألسف وقد يخسر املريض الكلية 

املزروعة نتيجة عدم السيطرة على ذلك املرض.

• األدوية 	 تعاطي  نتيجة  ثانوي  بشكل  تحدث  ما  غالبًا  وهي   : أخرى  مضاعفات 
مثل: الكورتيكوستيرويدات، حيث تتمثل عندئذ في ارتفاع ضغط الدم، وهشاشة 
العظام. كما لوحظ أيضًا أن املرضى الذين يتنــاولون األدويـــة الخافضة للمناعة 
سرطانات الجلد،  ترتفع قلياًل لديهم احتمالية اإلصابة ببعض السرطانات مثل: 

وساركومة كابوزي.
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ولكن كل هذه املضاعفات ال تمنعنا من القول بأن زراعة الكلى تحمل فوائد كبرى 
من حيث تحسني حالة املريض، وتقليل نسبة الوفيات. فعند املقارنة بني زراعة الكلى 
والغسيل الكلوي من حيث نسبة الوفيات ُوِجد أن نسبة الوفيات لدى مرضى الغسيل 
الكلوي تكون مرتفعة عن نظيرتها لدى مرضى زراعة الكلى، وخصوصًا عند وجود 
أمراض متزامنة مع اإلصابة بالفشل الكلوي مثل داء السكري. كما أن نسبة اإلصابة 
بأمراض القلب تزيد بعشرين ضعفًا لدى مرضى الغسيل الكلوى في كل املجموعات 
ن من جودة الحياة لدى املريض، إذ  العمرية ، وهذا إضافة إلى أن زراعة الكلى ُتحسِّ
ُتمكنه من العيش بصورة  طبيعية من حيث األكل والشرب، وإمكانية إنجاب األطفال، 

والسفر ، كما تقلل نسبة اإلصابة بفقر الدم و أمراض العظام .

ن العمر النصفي للكلية املزروعة كثيرًا في وقتنا الحاضر ، فقد أصبح  وقد تحسَّ
واليزال  للمناعة، حوالي عشر سنوات،  الخافضة  األدوية  تطور  مع  اآلن  العمر  ذلك 
البحث العلمي جاريًا إلطالة هذه املدة، وذلك من أجل إفادة معظم املرضى و خاصة 
األطفال والبالغني الذين ربما يحتاجون إلى زراعة الكلى مرة ثانية خالل حياتهم بسبب 
التغيرات املزمنة التي تحدث في الكلية املزروعة والتي تسبب خسارتها مثل الرفض 
مستمرة  محاوالت  أيضًا  وهناك  املزروعة.  الكلية  كبيبات  واعتالل  املزمن،  املناعي 

لتحسني نوعية األدوية الخافضة للمناعة من حيث الفعالية وتقليل اآلثار الجانبية. 

وبناًء على ذلك، يجب العلم أن املريض الذي خضع لزراعة الكلى يمكنه أن  يعيش 
حياة طبيعية جدًا وغالبًا ما يكون سبب وفاته له عالقة بالجهاز القلبي الوعائي أكثر 
العلمية جارية  التجارب  تزال  املزروعة نفسها. وال  الكلية  له عالقة بفشل  يكون  مما 
الكلية االصطناعية  مثل  املزروعة  الكلية  لتعويض وظيفة  إلى أفضل وسيلة  للوصول 
املحمولة، والطباعة ثالثية األبعاد للكلى، وغيرها. ولكن كل هذه املحاوالت ال تزال في 

طور البحث العلمي، وال تزال غير قابلة للتطبيق .
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التي تدور في ذهن كل مصاب بمرض  نتناول في هذا الفصل بعض األسئلة 
الفشل الكلوي أو من لديه أحد أفراد العائلة يعاني ذلك املرض ونحاول اإلجابة عنها 
بعيدة عن  الناس من معلومات مغلوطة  يتداوله معظم  بعيدة عما  دقيقة  علمية  إجابة 

الحقيقة وأقرب إلى الخرافات في بعض األحيان.

1. هل شرب املاء بكميات كبيرة مفيد للكلية ؟ وكم يجب أن أشرب 
في اليوم الواحد ؟

هناك معتقدات شائعة روجها اإلعالم عن فوائد شرب املياه بكمية كبيرة )على 
(، والحقيقية أن شرب املاء مفيد  يوميًا  املاء  من  لترات  ثالثة  أو  أكواب  ثمانية  األقل 
وضروري ولكن ليس هناك دراسة علمية أثبتت أن شرب املاء بكمية كبيرة يحمل فائدة 

للكلى إال في حاالت خاصة مثل:

• مريض يعاني حصوات كلوية متكررة: وهنا يجب عليه شرب املاء على األقل 	
2.5 لتر يوميًا )بدون حساب السوائل األخرى(، ألن هذا يساعد على منع تشكيل 
البؤرة الحصوّية التي تنشأ منها الحصوة في املقام األول، ثم تبدأ باالزدياد في 

الحجم.

• مريض يعاني التهابات املسالك البولية وخاصة املتكررة: وعندئذ ُيطلب 	
اإلحساس  عدم  عند  )حتى  املثانة  وتفريغ  املياه  شرب  من  اإلكثار  املريض  من 
بالرغبة في التبول ( ، وذلك حتى ال يحدث تجمع أو ركود  للبول ومن ثم استمرار 

التهاب املسالك البولية.

• مريض في الفترة الزمنية التالية لزرع الكلية: وذلك حيث تكون األنابيب 	
الكلوية بالكلية املزروعة قد تعرضت لبعض التلف والتهُتك ولم تستعد قدرتها بعد 
على التحكم بشكل كامل في تركيز البول، وهنا يقوم الطبيب بإعطاء التعليمات 

الفصل اخلامس
أسئلة شائعة
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للمريض بزيادة أو إنقاص كميات املاء و السوائل األخرى التي يشربها للوصول 
من  الطبيب  يطلب  قد  املثال  سبيل  فعلى  الجسم،  سوائل  بني  توازن  حالة  إلى 
املريض أن يتناول أربعة لترات من السوائل ألن الكلية تطرد ما يعادل تلك الكمية  

أو أكثر، وذلك خشية تعّرض جسم املريض إلى الجفاف.

عدم  يجب  للجسم  ضروريًا  أمرًا  يعتبر  والسوائل  املاء  شرب  أن  والخالصة 
اإلخالل به، ولكن تختلف الكمية الالزمة تبعًا لحالة املريض وظروف الطقس أو البيئة 
املحيطة به ، فإذا كان املريض يعاني الحمى على سبيل املثال ، أو إذا كان الطقس حارًا 
يتسبب في كثرة التعّرق أو فقد السوائل بشكل كبير عبر التنفس ، فيجب تعويض كمية 
السوائل املفقودة تلك بما ال يزيد عن حاجة الجسم التي تتحدد بكمية البول والعرق ، 
إضافة إلى الفقد غير املحسوس للسوائل مثل أثناء  التنفس، وذلك ألنه ال يوجد دليل 

علمي كما أسلفنا بالذكر على فائدة الشرب الزائد فيما عدا حاالت خاصة.

تناول  وهل  ممكنة؟  فترة  ألطول  الكلية  وظيفة  على  أحافظ  2. كيف 
الصمغ العربي يشفي الكلية؟

لقد وهبنا هلل كليتني بداخل أجسامنا ولكن بعض الناس قد يعيشون حياة كاملـة 
بكلية وحيدة دون أن يدركوا ذلك ألن الكلية السليمة تعّوض وظيفة الكلية الغائبة، إال 
إذا تعرضت هي األخرى ملرض ما. وكما نعلم، فإن وظيفة الكلية تقاس بشكل تقريبي 
عن طريق قياس معدل الرشح الكبيبي، وعليه فإن املريض يستطيع بشكل عام أن ينعم 
بحياة طبيعية حتى عند انخفاض قيمة معدل الرشح الكبيبي إلى حوالي 30 ملي لتر/
الدقيقة/ 1.73 متر مربع، ولكن بعض املرضى قد يعانون أعراضًا مرضية عند بلوغ 
معدل الرشح الكبيبي قيمًا أعلى من ذلك وبعضهم اآلخر يبقى بدون أعراض حتى عند 
انخفاض وظيفة الكلية عن 10%، ذلك ألن الفشل الكلوي مرض صامت يتطور بدون 
ألم  إال إذا تزامن معــه ارتفــاع الضغط داخل الكلى كما فــي حــاالت االنسداد نتيجة 
الحصوات الكلوية أو حصوات الحالب، ولذلك نجد كثيرًا من مرضى الكلى مع األسف 
يلجأون إلى الطبيب بعد بلوغ املرض مراحل متقدمة ويعانون التعب العام )بسبب فقر 
الدم(، والغثيان والقيء )بسبب تراكم السموم(، ونقص الشهية ونقص الوزن أيضًا 
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)بسبب ارتفاع تركيز اليوريا بالدم(، والحكة غير املستجيبة للعالج؛ )نتيجة ارتفاع 
ارتفاع  أو  اليوريك(،  حمض  ارتفاع  )بسبب  النقرس  وهجمات  الفسفور(،  مستوى 

ضغط الدم الخبيث غير املستجيب للعالج.

الكلوي و لم  وعندما يكون املريض في املراحل األولية من القصور أو الفشل 
يصل بعد إلى مرحلة كون الغسيل الكلوي ضروريًا،  فنجده دائمًا ما يبحث عن كيفية 
الحفاظ على ما تبقى من وظيفة الكلية وتأخير الوصول إلى مرحلة الغسيل الكلوي، 
واإلجابة باختصار هي أن تأخير تطور املرض ممكن، ولكن بشرط املتابعة الدورية مع 

الطبيب املتخصص في أمراض الكلى حيث يقوم بعمل اآلتي:

• أخذ خزعة كلوية إن أمكن وإعطاء املريض العالج املناسب لوقف تطور املرض 	
األصلي.

• ضبط ضغط الدم ضمن حدود مناسبة، وذلك بأدوية تختلف حسب املرض األصلي.	

• ضبط مستوى السكر بالدم، ومتابعته بشكل دوري ألنه من أكثر األمور املؤذية 	
للكلى.

• ن من الحالة العامة له مثل بيكربونات الصوديوم، 	 إعطاء املريض األدوية التي ُتحسِّ
حيث تعمل على تقليل الحماض األيضي الذي يعانيه املريض، ومكمالت الكالسيوم، 

واألدوية الخافضة لتركيز الفسفور.

• املريض 	 التي يجب على  األمور  أهم  وهذا من   : للمريض  الغذائي  النظام  ضبط 
فهمها واتباعها، ألنها تساعد على تخفيف األعراض مثل: الحكة ، وزيادة السوائل 

في الجسم وغيرها.

• إعطاء املريض العالج املناسب بسرعة في حال حدوث عدوى بالجسم أو إسهال؛  	
خشية أن تسوء حالة املريض بما يستدعي إجراء الغسيل الكلوي.

• نصح املريض بالتوقف عن التدخني وتشجيعه على ممارسة الرياضة بشكل منتظم 	
و خاصة املشي وإنقاص الوزن. 

أما عن الصمغ العربي، فهو خرافة استعملها بعض املحتالني إليهام املرضى 
بأنهم يستطيعون تخليصهم من الفشل الكلوي، والحقيقة أن الصمغ العربي يرتبط 
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بالكرياتينني في الدم و يتشكل بذلك مركب كيميائي معقد يعيق قياس الكرياتينني في 
الدم، وبناء عليه، فعند تكرار فحص نسبة الكرياتينني بالدم، يجد املريض أن النسبة 
قد قلت بالفعل ويشعر بالراحة النفسية جّراء ذلك، والحقيقة أن تركيز الكرياتينني لم 

يتغير ولم تتحسن وظيفة الكلى.

3. ال ُأريد أخذ الخزعة الكلوية، فقد حذروني من أنني سأفقد كليتي 
بسببها، فهل هذا  صحيح ؟

الكلوي،  الفشل  تشخيص  في  جدًا  مهمًا  أمرًا  يعتبر  الكلوية  الخزعة  أخذ  إن 
حيث يعمل على تمكني الطبيب من إعطاء العالج املناسب للمريض، ومن ثم منع تدهور 

وظائف الكلى، وحدوث الفشل الكلوي االنتهائي.

بدون مساعدة  تؤخذ  قديمًا  الكلى  كانت خزعات  فقد  علمي،  بشكل  وبالحديث 
والتصوير  الصوتية،  فوق  باملوجات  التصوير  مثل:  الحديثة  التشخيصية  الوسائل 
املقطعي املحوسب؛ مما كان يسبب املضاعفات وقتها، ولكن مع وجود هذه التقنيات 
في عصرنا الحالي، فإن نسبة املضاعفات واألخطاء الطبية مثل: أخذ عينة من عضو 
آخر مثل الكبد، الطحال أو األمعاء قد أصبحت قليلة بشكل واضح. ومن هنا يجب 
على املريض أن يوازن ما بني احتمالية التعّرض لهذه املخاطر، وبني  فقد وظيفة الكلى 
بسبب عدم الوصول إلى التشخيص السليم في الوقت املناسب. وعليه أيضًا إدراك أن 
الخطر يكون ُمضاعفًا إذا كانت الكّلية مزروعة ألن احتمالية الرفض واردة وقد تتلف 

الكلية املزروعة في حال عدم التدخل للمعالجة في الوقت املناسب.

ويجب التنويه إلى أن املريض يتم تحضيره قبل أخذ الخزعة لتقليل نسبة حدوث 
املضاعفات، حيث يتم أواًل التأكد من وجود كليتني باالستعانة بالتصوير باملوجات فوق 
الصوتية، ألن وجود كلية وحيدة يعتبر من موانع أخذ الخزعات الكلوية، ثم يتم إجراء 
التحاليل الخاصة بالتخثر، وزمن النزف، وعدد الصفيحات الدموية، إضافة إلى قياس 
ضغط الدم، والتأكد من خلو البول من مسببات العدوى. وعند االطمئنان على نتائج 
تلك الفحوص،  فإن نسبة املضاعفات تصبح قليلة و ال تضاهي خطر عدم أخذ الخزعة 
املعالجة  وتلقي  الصحيح  التشخيص  إلى  للوصول  الفرصة  يتمثل في تضييع  الذي 
املناسبة. ولكن من ناحية أخرى، قد يحدث فقد لوظيفة الكلية بعد فترة قليلة من أخذ 
الوظيفي؛   القصور  من  النهائية  املراحل  إلى  ووصولها  الكلى  تدهور  بسبب  الخزعة 

نتيجة املرض األصلي وليس بسبب أخذ الخزعة كما يعتقد بعض الناس. 
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4. نسبة الكرياتينني بالـدم لدى 1.6 ملـــي جرام /ديســي لتــر أو 150 
ميكرومــول/ لتـر، فهــل هذه القيم خطيرة، وما نسبة الكرياتينني 

الطبيعية ؟ 
مبدئيًا، يعتبر الكرياتينني أحد نواتج أيض العضالت، وهو من أفضل املؤشرات 
يكون  كما  مكلف،  وغير  القياس،  فهو سهل  الكلى،  كفاءة  لتحديد  بها  نستعني  التي 
تؤثر  التي  األدوية  بعض  هناك  توجد  أنه  عيوبه  ومن  الدم،  في  نسبيًا  ثابتًا  مستواه 
على تركيزه، لكنه مع ذلك ال يزال يعتبر وسيلة شائعة لقياس كفاءة الكلى. وهناك قيم 

مرجعية يضعها كل مختبر تختلف بني الرجال والنساء، وفيما يلي مثال عنها:

قيمة الكرياتينني في الدمالنوع

110 ميكرومول/ لتر.0.6-1.2 ملي جرام/ الديسي لتر.الرجال

90 ميكرومول/ لتر.0.5-1.1 ملي جرام/ الديسي لتر.النساء

وعلى سبيل املثال، إذا سجلت قيمة الكرياتينني في الدم 100 ميكرومول/ لتر لدى 
سيدة متقدمة في العمر ، ونحيفة الجسم وال تملك كتلة عضلية، فإن تلك القيمة مع أنها 
خارج إطار القيم الطبيعية وفق القيم املرجعية املخبرية، إال أنها تعد عالمة للقصور 
الكلوي النسبي الطبيعي الذي ُيعزى إلى التقدم في العمر والتناقص التدريجي في 
وظائف الكلية املصاحب لذلك ، و لكن إذا وجد الطبيب أن كرياتينني هذه السيدة كان 
منذ عدة أشهر مثاًل في حدود 60 ميكرومول/ لتر فهذا يعتبر بمثابة عالمة واضحة 
تشير إلى أن هناك أمرًا قد أصاب الكلية لدى املريضة ويحتاج إلى تشخيصه على 
وجه السرعة ألن هذا يعني أن قيمة الكرياتينني بالدم قد تضاعفت حينئذ في فترة 
قد  يكون  أن  املحتمل  فمن  لديها  الكبيبي  الرشح  معدل  تم حساب  إذا  وأنه  وجيزة، 

تناقص إلى النصف.

ومن ناحية أخرى إذا كانت قيمة كرياتينني الدم لدى أحد الشباب الرياضيني 
ممن يمتلكون عضالت بارزة 140 ميكرومول/ لتر،  فإن وظيفة الكلية هنا تكون طبيعية 

تمامًا مع أن القيمة ال تقع ضمن الحدود املخبرية املرجعية الطبيعية .

وهناك مثال آخر،  وهو مهم جدًا عند زراعة الكلية، حيث إن التغيرات البسيطة 
في وظائف الكلية حتى وإن كانت ضمن الحدود الطبيعية املخبرية، قد تحمل وراءها 
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رفضًا مناعيًا للكلى يجب تشخيصه وعالجه مباشرة . ولكن تلك األمور يتم تقديرها 
من قبل الطبيب املعالج طبقًا لوضع املريض والتحاليل األخرى. وهذا ما دفع األطباء 
إعطاء   ثم  الكبيبي، ومن  الرشح  إلى وضع معادالت حسابية مختلفة لحساب معدل 
فقيمة  وحدها،  الكرياتينني  قيمة  على  االعتماد  دون  الكلية  وظيفة  عن  واضحًة  فكرة 
الكرياتينني بالدم هي مجرد رقم قد يكون مضلاًل وال يعبر وحده عن وظائف الكلى  
إذا لم يتم تفسيره في سياق التاريخ الطبي للمريض. وكما قلنا فإن مجموع الفحوص 
والتحاليل األخرى التي ُتجرى للمريض توازي فــي أهميتها فحــص معــدل الرشح 

الكبيبي، وجميعها عناصر تحدد مسار التشخيص.

ويجب اإلشارة إلى أن املكمالت الغذائية واملســتحضرات التي يتعاطاها بعض 
الرياضيني والشباب إلنماء عضالتهم ثبت تورطها في إحـداث اإلصابة بالفشل الكلوي 
في  ــ  والبروتينات  الستيرويدية  املركبات  وخاصة  بالدم،  الكرياتينـني  مستوى  ورفع 
حال ُأخذت بكميات كبيرة ــ لذا يجب االنتباه وعدم تعاطي تلك املكمالت بدون إشراف 

الطبيب.

5. لقد تم تشخيصي بالكلية متعــددة التكيسات، و قيــل لـي إن هــذا 
املرض وراثي فهل أبنائي مصابون ؟ وهل يوجد عالج لذلك املرض؟ 

وما طرق الوقاية منه؟
إن مرض الكلية متعددة التكيسات من أكثر األمراض الوراثية شيوعًا التي تصيب 
الكلية ، حيث يسبب املرض تكّون تكيسات متعددة بالكلى تكون ممتلئة بالسوائل ومع 
مرور الوقت تحل تلك التكيسات محل الوحدات الوظيفية للكلى، وحينها تنتاقص وظيفة 
الكلى وصواًل إلى الفشل الكلوي، وهناك نوع منه تكون فيه الوراثة سائدة بمعنى أن 
جينًا واحدًا معيبًا فقط يكون كافيًا من أجل إحداث اإلصابة، أي: إذا كان أحد األبوين 
مصابًا، فإن نصف األبناء سيكونون بدورهم مصابني، أما في حالة النوع الذي تكون 
 %  50 فإن  املتنحي،  املعيب  للجني  حاملني  الوالدان  كان  فإن  متنحية،  الوراثة  فيه 
من األبناء سيكونون حاملني للمرض دون ظهور أعراض، 25 % سيكونون مصابون 
بالفعل، و25 % سيكونون أصحاء. ومن ثم، فإذا تم تشخيص املرض عند شخص ما،  
في عائلة ما، فإن هناك نسبة معينة من أفراد العائلة سوف يظهر لديهم املرض. وقد كان 



- 58 -- 59 -

األطباء في السابق يعتمدون على التصوير باملوجات فوق الصوتية لتشخيص املرض، 
في حني أصبحت توجد هناك اآلن دراسات جينية لتحديد املصابني في العائلة، لكنها 

مكلفة و قد ال تتوفر في جميع املراكز الصحية .

ويجدر بالذكر أنه إذا أظهر فحص الكلي باملوجات فوق الصوتية أن الكلى سليمة 
لدى أحد أفراد عائلة ينتشر فيها مرض الكلية متعددة الكيسات ويبلغ من العمر ما هو 
فوق األربعني، فإن ذلك ينفي وجود املرض لديه و يجعله مرشحًا مناسبًا للتبرع بالكلى 

ألحد أقاربه ممن يعانون املشكلة نفسها.

املرض  ذلك  تطور  إليقاف  أدوية  إلى  للتوصل  عديدة  دراسات  إجراء  تم  ولقد 
وتصغير حجم التكيسات، وأظهرت بعض األدوية الحديثة فعالية جيدة من ناحية تأخير 
الوصول إلى الفشل الكلوي، ولكن حتى اآلن ال يوجد عالج شاٍف سوى زراعة الكلى.

6. لقــد تـــم تشـــخيصي بالفشل الكلــوي االنتهائي، ويجب أن أبدأ 
ل إجــراء القثطرة الدائمـة، وال ُأريــد  الغسيل الكلوي، لكني ُأفضِّ

الوصــلة الشريانية الوريدية، فهل هذا ممكن؟
عندما يلجأ املريـض إلـــى الغســيل الكلوي، فإن الطبيب املعالج يبدأ في شرح 
خيارات املداخل الوعائية. ومع وجود عدة خيارات في هذا الشأن، إال أن األفضل 
الكلوي  الغسيل  بإجراء  يطالب  املرضى  معظم  لكن  الوريدية،  الشريانية  الوصلة  هو 
الوصلة  في  الغسيل  إبرة  إدخال  الناتج عن  األلم  لتجنب  الدائمة  القثطرة  من خالل 
الشريانية ، لذا يجب علــى الطبيب أن يشــرح بشكل مفصل مشكالت القثطرة، فإلى 
جانب احتمالية إحداثها للعدوى التي ربما تكون أحيانًا مهــددة للحياة توجد هناك 
مشكلة كبيرة  قد تسببها أال وهي تضّيقات األوردة الكبيرة في النصف العلوي من 
الجسم التي تؤدي بدورها إلى متالزمة التضّيق الوريدي، حيث يشعر املريض بضيق 
النفس الشديد، وال يستطيع النوم أو ممارسة حياته بشكل طبيعي بسبب اإلحساس 
الدائم باالختناق إلى جانب التوّرم الشديد في النصف العلوي من الجسم بما في ذلك 
الوجه مع نمو أوردة فرعية في النصف العلوي املنتفخ في محاولة للجسم لتخفيف 
وطأة هذا االنسداد. وقد يلجأ الطبيب ملحاولة فتح هذه التضيقات وتسهيل تصريف 
الدم الوريدي القادم من النصف العلوي من الجسم بواسطة التدخالت الطبية التي 
الدعامات. ولكن في كثير من األحيان تبوء هذه  البالون أو عن طريق  تتم بمساعدة 



- 60 -- 61 -

املحاوالت بالفشل ويعيش املريض حياة صعبة و يكون مهددًا باالختناق، ولكن من 
السهلة،  األمور  من  دائمًا  ليس  الوريدية  الشريانية  الوصلة  إجراء  فإن  أخرى  جهة 
نظرًا لصعوبة إيجاد األوعية عند بعض املرضى وخاصة مرضى داء السكري، ولذلك 
على املريض أن يتقبل فشلها أحيانًا، وأنه ربما تكون هناك حاجة إلى إجرائها في 
عدة مواضع في اليد. هذا، ويتبنى معظم األطباء حول العالم اليوم مبادرة »الوصــلة 
الوعائــية أواًل«، حيث يتم عمل الوصلة الشريانية الوريدية لدى املريض قبل وصوله 

ملرحلة الغسيل الكلوي بفترة. 

7. ما النظام الغذائي الــذي يجــب أن أتبعـــه كوني مريــضًا بالفشل 
الكلوي؟

يعتبر االلتزام بالنظام الغذائي من أصعب األمور التي تواجه مريض الكلى ألنه 
يمنعه فجأة من تناول كل شيء تقريبًا لدرجة أنه يحدد كمية املاء التي يشربها أيضًا!  
ولكن مع االطالع على كافة الخيارات يمكن للمريض أن يتعايش مع املرض بشكل جيد 

عند االلتزام بنظام غذائي مخصوص.

املرضى  لدى  شائعًا  أمرًا  ُيعد  بالدم  البوتاسيوم  نسبة  ارتفاع  أن  إلى  ونظرًا 
وخطير ويؤثر بالسلب على وظيفة القلب، فإن كثير من املرضى يتم نصحهم من قبل 
الطبيب باتباع أنظمة غذائية قليلة البوتاسيوم. ومن العناصر األخرى التي يجب على 
املرضى الحد من تناول األغذية املحتوية عليها: عنصر الفسفور، إذ يؤدي ارتفاعه إلى 
حدوث حكة غير مستجيبة للعالج، كما تم ربط ارتفاعه في عديد من الدراسات بزيادة 
نسبة الوفيات ، وزيادة مؤشر تكّون التكلسات داخل األوعية الدموية. ونستعرض فيما 

يلي تفصياًل للنظام الغذائي قليل البوتاسيوم، والنظام الغذائي قليل الفسفور: 

• النظام الغذائي قليل البوتاسيوم 	

يتضمن هذا النظام الغذائي بشكل عام أن ُتنقع جميع الخضراوات املستخدمة 
في الطبخ في املاء في الليلة السابقة أو تغيير املاء عليها عدة مرات قبل الطبخ ، ثم يتم 
التخلص من ماء النقع  بسبب احتوائه كميات عالية من البوتاسيوم. مع مراعاة تقطيع 
األجزاء الصلبة من الخضراوات إلى قطع صغيرة قبل عملية النقع. ويوضح الجدول 

التالي أمثلة ألهم األطعمة التي يمكن تناولها والتي يجب االمتناع عنها:
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• •الفراولة والتوت األزرق	 املوز	

• •التفاح	 األفوكادو	
• •األناناس	 العنب املجفف	

• •القرنبيط	 الخوخ وعصير الخوخ	

• •البروكلي	 البرتقال وعصير البرتقال	
• •الباذنجان	 الطماطم	

• •الفاصوليا الخضراء	 السبانخ	
• •األرز األبيض	 البطاطا )العادية والحلوة(	
• •املعكرونة البيضاء	 اليقطني	

• •الخبز االبيض	 املشمش املجفف	

• •سمك الساملون	 األرز البني 	

• منتجات القمح الكامـــل، بما فــي ذلك 	
املعكرونة والخبز

• الحليب	
• منتجات نخالة القمح	

• الجنب قليل الصوديوم	

• املكسرات	
• اللحم البقري	

• الدجاج	
• سمك التونة	

أطعمة عالية البوتاسيوم
) يجب االمتناع عنها(

أطعمة قليلة البوتاسيوم
)يمكن تناولها(



- 62 -- 63 -

• النظام الغذائي قليل الفسفور	

 وهو من األنظمة األكثر تعقيدًا، وذلك ألن الفسفور يوجد في كثير من األطعمة  
ومن ثم فإن محاولة اإلنقاص منه قد تضر بالصحة العامة للمريض، وربما ُيصاب 
بسوء التغذية، ولذلك يجب أن يثقف املريض نفسه حــول األطعمــة عاليــة الفسـفور 

واألطعمة قليلة الفسفور حيث يوضح الجدول اآلتي بعضاً منها:  
أطعمة قليلة الفسفور

)يمكن تناولها(
أطعمة عالية الفسفور
)يجب االمتناع عنها(

• الوجبــات املنزليـــة أو الوجبــات الخفيفة 	
املصنوعة من املكونات الطازجة.

الوجبات السريعة ووجبات املطاعم. 	•

الحليب، والحلوى، واللنب الزبادي، 	•حلـيب اللوز أو حليب األرز غير املدعم.	•
وحليب الصويــا.

• الجنب الـُمصنَّع ومعاجني الجنب.	•الكميات الصغيرة من الجنب السويسري.	

الفواكه املجففة والتمور.	• الفواكه املجمدة.	•

الخبز ســريع التحضيـــر، والبسـكويت، 	•الخبز الطازج، أو الكعك اإلنجليزي.	•
وخبز الذرة، والكعك، والفطائر.

لحــم البقـر الطبيعــي منـزوع الدهن، 	•
والبيض، ولحم الضأن، وجميع لحوم 
غير  األسماك  أو  الطبيعية،  الدواجن 
املكونات  ضمن  الفسفور  إليها  املضاف 

)بشرط تقليل الكمية(.

اللحــوم املصنعـــة والقشـــريات البحرية 	•
واألسماك املعلبة.

• مشروب الليمون، والزنجبيل، واملاء العادي، 	
والقهوة الطازجة )املصنوعــة مــن الُبن(، 

والشاي املُعّد من أكياس الشاي.

املشروبات الغازية، وبعض املياه 	•
املُنكهة، والشـاي البــارد املعبـأ، 

ومشروبات الطاقة.

املكسرات والبذور.	•
الشوكوالته والكراميل، واآليس كريم.	•
• الحبوب املجففة مثل الفاصوليا البيضاء.	
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وأخيرًا يجب التقليل من كمية شرب املياه بما ال يزيد عن لتر واحد يوميًا بشكل 
الجلسة  بني  وزنهم  يزيد  بأال  الكلوي  للغسيل  الخاضعون  املرضى  وُينصح  تقريبي، 
واألخرى عن كيلوين جرام، ذلك  ألن سحب املزيد من السوائل قد يؤدي إلى انخفاض 
ضغط الدم وإمراض القلب.كما يحب اإلقالل من إضافة ملح الطعـــام إلــى مكونــات 

الطبخ وأال ُيوضع على طاولة الطعام ألنه يزيد من احتباس السوائل في الجسم.

8. ماذا عن تناول األعشاب أو الصمــغ العربـي، أو بعض األدوية التي 
ُتنشر على اإلنترنت على أنها تشـفي مـن الفشـل الكلـوي؟ 

ومن  عضو غير قابل للتجدد مثل الجلد مثاًل(  أي:  تعتبر الكلية عضوًا نبياًل ) 
ثم، عند تشخيص املريض بالفشل الكلوي االنتهائي ووصول معدل الرشح الكبيبي 
إلى أقل من 15 ملي لتر/ الديسي لتر/1.73 متر مربع،  فإن املريض يصبح غير قادر 
على الحياة بدون وجود عالج بديل سواء عن طريق الغسيل الكلوي أو زراعة الكلى، 
ومع احتمالية احتفاظ املريض بالقدرة على إنتاج البول، وأحيانًا بكميات طبيعية، إال 
أن هذا البول ال يكون فعااًل في تخليص الجسم من السموم، وإنما يساعد فقط على 
التخلص من املاء الزائد، وقد ينكر بعض املرضى وجود األعراض لديهم رغبة منهم 
في االستمرار بدون معالجة تعويضية ويفضلون تناول بعض األعشاب، أو أي دواء 
آخر، ولعل من أشهر املواد التي ُتعرف في الثقافة الشعبية بأنها تعالج مرضى الكلية، 
الصمغ العربي، و يتم االستدالل على فعاليته بنقص نسبة الكرياتينني في الدم، وقد تم 
الحديث باستفاضة عن خطأ هذا االعتقاد في إجابة السؤال الثاني من هذا الفصل. 
وأما األعشاب والعالجات الشعبية التي يتم تداولها فجميعها غير مثبت فعاليتها علميًا 
بل على العكس، توجد هناك عدة أنواع مـن األعشاب تـم ربطهـا بالفشـل الكلـوي مثل: 
بعض أعشــاب عالج السمنة، وبعــض املســتحضرات التي ُتســتعمل فــي تفتيـــح 
لــون  البشــرة إذ  تـؤدي إلى الفشــل الحـاد، أو املزمــن فــي الكليــة نتيجــة التهــاب 

الكبيبات الكلوية.     

9. ُأريـد أن أتبـرع بكليتـي، ولكننـي أخاف من أن ُأصـاب بالفشـل 
الكلوي الحقًا، فما مخاطر التبرع بالكلى؟

ُتعتبر عملية اختيارية بمعنى أنها ال تتم بصورة  من املعروف أن زراعة الكلية 
إسعافية طارئة عند وجود متبرع حي سواًء كان قريبًا من الدرجة األولى للمريض، أو 
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ال تربطه به أية صلة بيولوجية، ومن ثم يجب على الطبيب الذي يقوم بتحضير املتبرع 
أن ُيوصي بإجراء التحاليل والفحوص الشعاعية الالزمة، ثم يقرر بناًء عليها مدى كون 
ذلك املتبرع مناسبًا ومستعدًا للتبرع، وذلك بهدف ضمان أن هذا التبرع لن يشكل أي 
ضرر على صحة املتبرع حاليًا أو في السنوات القادمة، ولكن يبقى خطر الجراحة 
في حد ذاته خطرًا يوازي مخاطر أي عمل جراحي آخر من حيث معدل االعتالالت أو 

الوفيات.

ولقد تمت دراسة تأثير التبرع بالكلية على املتبرع خالل السنوات الالحقة للتبرع 
وتبني علميًا أن مخاطر التبرع بالكلية ضئيلة، وأن التبرع ال ينبغي أن ُيمنع إال إذا 
ارتفاع ضغط الدم الشرياني، وداء السكري،  كان املتبرع لديه أمراض معينة )مثل: 
وغيرها(، وهذه املخاطر تتلخص في إمكانية اإلصابة بارتفاع ضغط الدم الشرياني 

على املدى البعيد ، والبيلة البروتينية .

أما فيما يتعلق بحدوث الفشل الكلوي بعد التبرع بالكلى، فيجب التنويه إلى أن 
ذلك األمر يعتبر نادرًا جدًا إال إذا كان املتبرع لديه في األصل مرض بالكلى لم يتم 
تشخيصه، وتلك االحتمالية بعيدة. ويجب العلم أنه بعد التبرع مباشرة، يحدث ارتفاع 
بسيط لدى املتبرع في قيمة الكرياتينني بالدم نتيجة انخفاض معدل الرشح الكبيبي ثم 
ال تلبث الكلية الوحيدة أن ُتعوِّض وظيفة الكلية املفقودة وحينها تعود قيمة الكرياتينني 

إلى الحدود التي كانت عليها سابقًا.

ولكن يجب على املتبرع االلتزام بتعليمات معينة للمحافظـــة علــى وظيفــة الكلية 
املتبقية وأهمها املحافظــة على وزن صحــي للجســم، واالبتعاد عــن التدخني، وأداء 
التمارين الرياضية بشكل منتظم، وقياس ضغط الدم بصفة دورية لالطمئنان،  واللجوء 
إلى مشورة الطبيب في حال ارتفاعه، وإجراء تحاليل وظائف الكلى على األقل مرة 
سنويًا مع متابعة تحليل البول للكشف عن وجود أية بيلة بروتينية، فهذه اإلجراءات 

البسيطة تضمن البقاء دون مشكالت صحية بالكلى على املدى البعيد. 

10. أنا مريض زرع كلى وُأَود صيام شهر رمضان، فهــل هنــاك مانع 
من ذلك؟

يجب علــى املريض سؤال طبيبه املُعالج عن كل ما يتعلق بأمور كليته املزروعة، 
فــال يوجـــد جـــواب واحـد لجميع املرضى. وتختلف اإلجابة أيضًا على حسب حالة 
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املريض نفسه في أوقات مختلفة،  فقد يرى الطبيب جواز الصيام ألحد املرضى في  
إحدى السنوات، بينما ُيمنع املريض نفسه من الصوم في سنة أخرى. ولكن بشكل 
عام،  إذا كانت وظيفة الكلية مستقرة و ال توجد مشكلة في مستويات األدوية الخافضة 
للمناعة في الدم يستطيع مريض زراعة الكلى الصيام مع املحافظة على مواعيد تناول 

أدويته قبل السحور وبعد اإلفطار وفق ما يخبره الطبيب.

الكلية غير مستقرة كحال حدوث رفض مناعي منذ زمن  إذا كانت وظيفة  أما 
الطبيب  يرى  قد  أمور  فهذه  جيدة،  غير  أصاًل  املزروعة  الكليــة  كانت  إذا  أو  قريب، 
املعالج أنها ال تؤهل للصيام.  وغالبًا ما يحتاج األطباء إلى التأكد من استقرار وظيفة 

الكلية لستة أشهر قبل السماح للمريض بإمكانية الصيام .
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34 ــ اخللل الوظيفي للغدة الدرقية عند األطفال

35 ــ زرع األسنـــان

36 ــ األمراض املنقولـة جنسيًا

ـرة القلبيــة 37 ــ القثـطـ

38 ــ الفحص الطبي الدوري

39 ــ الغبـار والصحـة

40 ــ الكاتاراكت )الســــاّد العينـي(

41 ــ السمنة عند األطفال

42 ــ الشخيـــــــــر

43 ــ زرع األعضـــــــاء

44 ــ تساقط الشعر 

45 ــ ســـن اإليـــاس



تأليف: د. محمد صبري 

تأليف: د. لطفية كمال علوان

تأليف: د. عالء الدين حسني

تأليف: د. أحمد علي يوسف

تأليف: د. وفاء أحمد احلشاش

تأليف: د. عبد الرزاق سري السباعي

تأليف: د. هناء حامد املسوكر

تأليف: د. وائل محمد صبح

تأليف: د. محمد براء اجلندي

تأليف: د. ُرلى سليم املختار

تأليف: د. ندى سعد الله السباعي

تأليف: د. ندى سعد الله السباعي

تأليف: د. حسان عدنان البارد

تأليف: د. لطفي عبد العزيز الشربيني

تأليف: د. سالم أبو شعبان

تأليف: د. موسى حيدر قاسه

تأليف: د. عبير محمد عدس

تأليف: د. أحمد خليل

تأليف: د. ماهر اخلاناتي

تأليف: د. بشار اجلّمال

تأليف: د. ُجلنار احلديدي

تأليف: د. خالد املدني

تأليف: د. ُرلى املختار

تأليف: د.جمال جوده

46 ــ االكتئـــــاب 

47 ــ العجــز السمعــي

48 ــ الطب البديل )في عالج بعض األمراض(

49 ــ استخدامات الليزر في الطب

50 ــ متالزمة القولون العصبي

51 ــ سلس البول عند النساء )األسباب ــ العالج( 

52 ــ الشعرانية »املرأة املُْشِعرة«

53 ــ اإلخصاب االصطناعي

54 ــ أمراض الفم واللثة

55 ــ جراحة املنظار

56 ــ االستشارة قبل الزواج

57 ــ التثقيف الصحي

58 ــ الضعف اجلنسي

59 ــ الشباب والثقافة اجلنسية

60 ــ الوجبات السريعة وصحة املجتمع

61 ــ اخلاليا اجلذعية

62 ــ ألزهامير )اخلرف املبكر(

63 ــ األمراض املعدية

64 ــ آداب زيارة املريض

65 ــ األدوية األساسية

66 ــ السعـــال

67 ــ تغذية األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة

68 ــ األمراض الشرجية

69 ــ النفايات الطبية



تأليف: د.محمود الزغبي

تأليف: د.أمين محمود مرعي

تأليف: د.محمد حسن بركات

تأليف: د. بدر محمد املراد

تأليف: د. حسن عبد العظيم محمد

تأليف: د.أحمد محمد اخلولي

تأليف: د. عبداملنعم محمود الباز

تأليف: د. منال محمد طبيلة

تأليف: د. أشرف إبراهيم سليم

تأليف: د. سميرة عبد اللطيف السعد

تأليف: د. كفاح محسن أبو راس

تأليف: د. صالح محمد ثابت

تأليف: د. علي أحمد عرفه

تأليف: د. عبد الرحمن عبيد مصيقر

تأليف: د. عادل أحمد الزايد

تأليف: د. وفاء أحمد احلشاش

تأليف: د. عادل محمد السيسي

تأليف: د. طالب محمد احللبي

تأليف: أ. ازدهار عبد الله العنجري

تأليف: د. نيرمني سمير شنودة

تأليف: د. ملياء زكريا أبو زيد

تأليف: د. إيهاب عبد الغني عبد الله

تأليف: د. نورا أحمد الرفاعي

تأليف: د. نسرين كمال عبد الله

70 ــ آالم الظهر

71 ــ متالزمة العوز املناعي املكتسب )اإليدز(

72 ــ التهاب الكبد

73 ــ األشعة التداخلية

74 ــ سلس البول

75 ــ املكمالت الغذائية

76 ــ التسمم الغذائي

77 ــ أسرار النوم

78 ــ التطعيمات األساسية لدى األطفال

79 ــ التوحــد

80 ــ  التهاب الزائدة الدودية

81 ــ  احلمل عالي اخلطورة

82 ــ  جودة اخلدمات الصحية

83 ــ التغذية والسرطان وأسس الوقاية

84 ــ أمناط احلياة اليومية والصحة

85 ــ حرقة املعدة

86 ــ وحدة العناية املركزة

87 ــ األمراض الروماتزمية

88 ــ رعاية املراهقني

89 ــ الغنغرينة

90 ــ املاء والصحة

91 ــ الطب الصيني

92 ــ وسائل منع احلمل

93 ــ الداء السكري



94 ــ الرياضة والصحة

95 ــ سرطان اجللد

96 ــ جلطات اجلسم

97 ــ مرض النوم )سلسلة األمراض املعدية(

98 ــ سرطان الدم )اللوكيميا(

99 ــ الكوليرا )سلسلة األمراض املعدية(

100 ــ ڤيروس اإليبوال )سلسلة األمراض املعدية(

101 ــ اجلهاز الكهربي للقلب

102 ــ املالريا )سلسلة األمراض املعدية(

103 ــ األنفلونزا )سلسلة األمراض املعدية(

104 ــ أمراض الدم الشائعة لدى األطفال

105 ــ الصداع النصفي

106 ــ شلل األطفال )سلسلة األمراض املعدية(

107 ــ الشلل الرعاش )مرض باركنسون(

108 ــ ملوثات الغذاء

109 ــ أسس التغذية العالجية

110 ــ سرطان القولون

111 ــ قواعد الترجمة الطبية

112 ــ مضادات األكسدة

113 ــ أمراض صمامات القلب

114 ــ قواعد التأليف والتحرير الطبي

115 ــ الفصــــام 

116 ــ صحة األمومة

117 ــ منظومة الهرمونات باجلسم

تأليف: د. محمد حسن القباني

تأليف: د. محمد عبد العاطي سالمة

تأليف: د. نيرمني قطب إبراهيم

تأليف: د. عزة السيد العراقي

تأليف: د. مها جاسم بورسلي

تأليف: د. أحمد حسن عامر

تأليف: د. عبد الرحمن لطفي عبد الرحمن

تأليف: د. ناصر بوكلي حسن

تأليف: د. أحمد إبراهيم خليل

تأليف: د. إيهاب عبد الغني عبد الله

تأليف: د. سندس إبراهيم الشريدة

تأليف: د. بشر عبد الرحمن الصمد

تأليف: د. إيهاب عبد الغني عبد الله

تأليف: د. سامي عبد القوي علي أحمد

تأليف: د. زكريا عبد القادر خنجي

تأليف: د. خالد علي املدني

تأليف: د. عبد السالم عبد الرزاق النجار

تأليف: د. قاسم طه الساره

تأليف: د. خالد علي املدني

تأليف: د. ناصر بوكلي حسن

تأليف: د. قاسم طه الساره

تأليف: د. سامي عبد القوي علي أحمد

تأليف: د. أشرف أنور عزاز

تأليف: د. حسام عبد الفتاح صديق



118 ــ مقومات احلياة األسرية الناجحة

119 ــ السيجارة اإللكترونية

120 ــ الڤيتامينات

121 ــ الصحة والفاكهة

122 ــ مرض سارس )املتالزمة التنفسية احلادة الوخيمة(

)سلسلة األمراض املعدية(

123 ــ األمراض الطفيلية

124 ــ املعادن الغذائية

125 ــ غذاؤنا واإلشعاع

126 ــ انفصال شبكية العني

127 ــ مكافحة القوارض

128 ــ الصحة اإللكترونية والتطبيب عن ُبعد

129 ــ داء كرون

أحد أمراض اجلهاز الهضمي االلتهابية املزمنة

130 ــ السكتة الدماغية

131 ــ التغذية الصحية

132 ــ سرطان الرئة

133 ــ التهاب اجليوب األنفية

)nCoV-2019( 134 ــ فيروس كورونا املستجد

135 ــ التشوهات اخِللقية

136 ــ السرطان

137 ــ عمليات التجميل اجللدية

138 ــ اإلدمــان اإللكترونــي

139 ــ الفشل الكلوي

تأليف: د. عبير خالد البحوه

تأليف: أ. أنور جاسم بو رحمه

تأليف: د. خالد علي املدني

تأليف: د. موسى حيدر قاسه

تأليف: د. مجدي حسن الطوخي

تأليف: د. عذوب علي اخلضر

تأليف: د. خالد علي املدني

تأليف: د. زكريا عبد القادر خنجي

تأليف: د. محمد عبدالعظيم حماد

تأليف: أ.د. شعبان صابر خلف الله

تأليف: د. ماهر عبد اللطيف راشد

تأليف: د. إسالم محمد عشري

تأليف: د. محمود هشام مندو

تأليف: د. خالد علي املدني

تأليف:د. ناصر بوكلي حسن

ان محمد شحرور تأليف:د. غسَّ

إعداد: املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

تأليف: أ.د. مازن محمد ناصر العيسى

تأليف: د. خالد علي املدني

تأليف: د. أطالل خالد الالفي

تأليف: د. طالل إبراهيم املسعد

تأليف: د. جـود محمد يكن



1 ــ العدد األول »يناير 1997«

2 ــ العدد الثاني »أبريل 1997«

3 ــ العدد الثالث »يوليو 1997«

4 ــ العدد الرابع »أكتوبر 1997«

5 ــ العدد اخلامس »فبراير 1998«

6 ــ العدد السادس »يونيو 1998«

7 ــ العدد السابع »نوڤمبر 1998«

8 ــ العدد الثامن »فبراير 1999«

9 ــ العدد التاسع »سبتمبر 1999«

10 ــ العدد العاشر »مارس 2000«

11 ــ العدد احلادي عشر »سبتمبر 2000«

12 ــ العدد الثاني عشر »يونيو 2001«

13 ــ العدد الثالث عشر »مايو 2002«

14 ــ العدد الرابع عشر »مارس 2003«

15 ــ العدد اخلامس عشر »أبريل 2004«

16 ــ العدد السادس عشر »يناير 2005«

17 ــ العدد السابع عشر »نوڤمبر 2005«

18 ــ العدد الثامن عشر »مايو 2006«

19 ــ العدد التاسع عشر »يناير 2007«

20 ــ العدد العشرون »يونيو 2007«

21 ــ العدد احلادي والعشرون »فبراير 2008«

22 ــ العدد الثاني والعشرون »يونيو 2008«

23 ــ العدد الثالث والعشرون »نوڤمبر 2008«

24 ــ العدد الرابع والعشرون »فبراير 2009«

ثانياً : مجلة تعريب الطب

أمراض القلب واألوعية الدموية

مدخل إلى الطب النفسي

اخلصوبة ووسائل منع احلمل

الداء السكري )اجلزء األول(

الداء السكري )اجلزء الثاني(

مدخل إلى املعاجلة اجلينية

الكبد واجلهاز الصفراوي )اجلزء األول(

الكبد واجلهاز الصفراوي )اجلزء الثاني(

الفشل الكلوي

املرأة بعد األربعني

السمنة املشكلة واحلل

الچينيوم هذا املجهول

احلرب البيولوچية

التطبيب عن بعد

اللغة والدماغ

املالريا

مرض ألزهامير

أنفلونزا الطيور

التدخني: الداء والدواء )اجلزء األول(

التدخني: الداء والدواء )اجلزء الثاني(

البيئة والصحـة )اجلزء األول(

البيئة والصحـة )اجلزء الثاني(

األلـم.. »األنواع، األسباب، العالج«

األخطــاء الطبيــة



25 ــ العدد اخلامس والعشرون »يونيو 2009«

26 ــ العدد السادس والعشرون »أكتوبر 2009«

27 ــ العدد السابع والعشرون »يناير 2010«

28 ــ العدد الثامن والعشرون »أبريل 2010«

29 ــ العدد التاسع والعشرون »يوليو 2010«

30 ــ العدد الثالثون »أكتوبر 2010 «

31 ــ العدد احلادي والثالثون »فبراير 2011«  

32 ــ العدد الثاني والثالثون »يونيو 2011«

33 ــ العدد الثالث والثالثون »نوڤمبر 2011«

34 ــ العدد الرابع والثالثون »فبراير 2012«

35 ــ العدد اخلامس والثالثون »يونيو 2012«

36 ــ العدد السادس والثالثون »أكتوبر 2012«

37 ــ العدد السابع والثالثون »فبراير 2013«

38 ــ العدد الثامن والثالثون »يونيو 2013«

39 ــ العدد التاسع والثالثون »أكتوبر 2013«

40 ــ العدد األربعون »فبراير 2014«

41 ــ العدد احلادي واألربعون »يونيو 2014«

42 ــ العدد الثاني واألربعون »أكتوبر 2014«

43 ــ العدد الثالث واألربعون »فبراير 2015«

44 ــ العدد الرابع واألربعون »يونيو 2015«

45 ــ العدد اخلامس واألربعون »أكتوبر 2015«

46 ــ العدد السادس واألربعون »فبراير 2016«

47 ــ العدد السابع واألربعون »يونيو 2016«

48 ــ العدد الثامن واألربعون »أكتوبر 2016«

اللقاحات.. وصحة اإلنسان

الطبيب واملجتمع

اجللد..الكاشف..الساتر

اجلراحات التجميلية

العظام واملفاصل...كيف نحافظ عليها ؟

الكلى ... كيف نرعاها ونداويها؟

آالم أسفل الظهر

هشاشة العظام

إصابة املالعب »آالم الكتف.. الركبة.. الكاحل«

العالج الطبيعي لذوي االحتياجات اخلاصة

العالج الطبيعي التالي للعمليات اجلراحية

العالج الطبيعي املائي

طب األعماق.. العالج باألكسجني املضغوط

االستعداد لقضاء عطلة صيفية بدون أمراض

تغير الساعة البيولوجية في املسافات الطويلة

عالج بال دواء ... عالج أمراضك بالغذاء

عالج بال دواء ... العالج بالرياضة

عالج بال دواء ... املعاجلة النفسية

جراحات إنقاص الوزن: عملية تكميـم املعـدة ...   

ما لها وما عليها  

جراحات إنقاص الوزن: جراحة تطويق املعــدة    

)ربط املعدة(

جراحات إنقاص الوزن: عملية حتويل املسار  

)املجازة املعدية(  

أمراض الشيخوخة العصبية: التصلب املتعدد

أمراض الشيخوخة العصبية: مرض اخلرف

أمراض الشيخوخة العصبية: الشلل الرعاش



49 ــ العدد التاسع واألربعون »فبراير 2017«

50 ــ العدد اخلمسون »يونيو 2017«

51 ــ العدد احلادي واخلمسون »أكتوبر 2017«

52 ــ العدد الثاني واخلمسون »فبراير 2018«

53 ــ العدد الثالث واخلمسون »يونيو 2018«

54 ــ العدد الرابع واخلمسون »أكتوبر 2018«

55 ــ العدد اخلامس واخلمسون »فبراير 2019«

56 ــ العدد السادس واخلمسون »يونيو 2019«

57 ــ العدد السابع واخلمسون »أكتوبر 2019«

58 ــ العدد الثامن واخلمسون »فبراير 2020«

59 ــ العدد التاسع واخلمسون »يونيو 2020«

حقن التجميل: اخلطر في ثوب احلسن

السيجارة اإللكترونية

النحافة ... األسباب واحللول

تغذية الرياضيني

البـــــــــهــــاق

متالزمة املبيض متعدد الكيسات

هاتفك يهدم بشرتك

أحدث املستجدات في جراحة األورام 

)سرطان القولون واملستقيم(

البكتيريا واحلياة

)nCoV-2019( فيـروس كـورونـا املســتجد

تطبيـق التقنية الرقمية والذكـاء االصطناعي

)COVID-19( 19- في مكافحة جائحـة كوفيد  



The Arab Center for Authorship and Translation of Health Science 
(ACMLS) is an Arab regional organization established in 1980 and 
derived from the Council of Arab Ministers of Public Health, the Arab 
League and its permanent headquarters is in Kuwait.

ACMLS has the following objectives:
- Provision of scientific & practical methods for teaching the 

medical sciences in the Arab World.
- Exchange of knowledge, sciences, information and researches 

between Arab and other cultures in all medical health fields.
- Promotion & encouragement of authorship and translation in 

Arabic language in the fields of health sciences.
- The issuing of periodicals, medical literature and the main tools 

for building the Arabic medical information infrastructure.
- Surveying, collecting, organizing of Arabic medical literature to 

build a current bibliographic data base.
- Translation of medical researches into Arabic Language.
- Building of Arabic medical curricula to serve medical and science 

Institutions and Colleges.

ACMLS consists of a board of trustees supervising ACMLS 
general secretariate and its four main departments. ACMLS is concerned 
with preparing integrated plans for Arab authorship & translation 
in medical fields, such as directories, encyclopeadias, dictionaries, 
essential surveys, aimed at building the Arab medical information 
infrastructure.

ACMLS is responsible for disseminating the main information 
services for the Arab medical literature.
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