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1. مقدمة: 
یسـتهدف هـذا الـکتیب مـرضـی الـکبد مسـتوضـحًا 
الـتوجـیهات الـصحیة الـخاصـة بـهم وخـصوصـًا الـغذائـیة 
مـنها؛ وتـعتمد مـعلومـات هـذا الـکتیب | األسـس 
الــعلمیة الــصحیحة، واملــعلومــة الــطبیة املــثبتة 

بالبراهین. 
یـأتـي هـذا الـکتیب ضـمن سـلسلة کـتیبات طـبیة 
مـختلفة تـحت عـنوان "املـعلومـة الـطبیة املـوثـوقـة" 
والـتي تسـتهدف أمـراض الـجهاز الـهضمي املـختلفة، 
والـتي تـوضـح سـلسلة نـصائـح وإرشـادات غـذائـیة 
وصـحیة یـتوجـب | املـریـض أن یـتعایـش مـعها 
بـاعـتبارهـا جـزءًا أصـیالً مـن الـنظام الـعالجـي لـلوصـول 
إلـی حـالـة صـحیة مـتزنـة بـعیدة عـن االنـتکاسـات 

الحادة. 
بـرزت أهـمیة إصـدار کـتاب خـاص بـمرضـی الـکبد نـظرًا 
لـتزایـد عـدد حـاالت اإلصـابـة بـأمـراض الـکبد املـزمـنة، 
خـصوصـًا تـلیف الـکبد املـزمـن، حـیث أن الـنظام 
الـغذائـي الـصحي یـساعـد | تـقلیل سـرعـة املـرض 
وتـخفیف حـدة األعـراض املـصاحـبة. ویـرتـکز الـکتیب 
بــشکل أســاســي | إیــضاح الحــمیة الــغذائــیة 
املـناسـبة خـالل مـرحـلة الـتلیف الـکبدي؛ والحـدیـث 
عـن حـمیة غـذائـیة کهـذه ال یـعني وجـبات غـذائـیة 
مـنزوعـة الـدهـون کـطعام بـال نـکهة _کـما سـنوضـح 
الحـقًا_، إنـما تـم تـصمیم هـذا الـکتیب ملـساعـدتـك 
| تـحقیق فـهم أوضـح ألهـمیة الـنظام الـغذائـي 
M أمــراض الــکبد املــزمــنة وفــهم ســبب ضــرر 
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مـکونـات غـذائـیة مـعینة، وبـالـتالـي أطـعمة مـعینة، لـك 
وللکبد. 

مــثل هــذه الــکتیبات ال تــعني االســتغناء عــن 
الـوصـفات الـطبیة املـباشـرة، وال تحـل محـل الـنصائـح 
الـطبیة الـخاصـة الـتي یـقدمـها الـطبیب الـخاص بـك، 
إنـما هـي مـفاهـیم عـامـة تـساعـدك | فـهم طـبیعة 

األطعمة وتأثیرها | جسمك. 

 2. ما هي وظائف الکبد؟ 
الـکبد هـو عـضو حـیوي مـلحق بـالـجهاز الـهضمي، یـقع 
M الجـزء الـعلوي لـلجهة الـیمنی مـن الـبطن، ویـزن 

ما یقارب 1.5 کغم. 
یـتصل الـکبد بـاملـرارة الـصفراویـة والـتي بـدورهـا 
تـشکل مخـزنـًا لـلعصارة الـصفراویـة الـتي یـنتجها 
الــکبد، وتــشغل الــعصارة الــدور الــبارز M هــضم 

بعض الدهون. 
یــعتبر الــکبد الــعضو األهــم M عــملیة هــضم 
األطـعمة وعـملیة األیـض، حـیث تـصل األطـعمة الـتي 
یـتم امـتصاصـها مـن الـجهاز الـهضمي إلـی الـکبد، 
حـیث یـتم تکسـیر هـذه املـکونـات الـغذائـیة إلـی 
وحـدات ومـرکـبات أسـاسـیة واسـتخدامـها M تـکویـن 
مـرکـبات عـضویـة تـلزم الـجسم M بـناء الـکثیر مـن 
املـرکـبات والـکثیر مـن الـعملیات الـحیویـة داخـل 

الجسم. 
وبشکل عام فإن وظائف الکبد تشمل: 

اسـتخالص الـغذاء مـن الـطعام وتـحویـله الـی •
طاقة تکفي حاجة الجسم.  
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تنظیم مستوى السکر M الدم. •

مـسؤول عـن صـناعـة مـعظم املـواد و الـبروتـینات •
الالزمة لتنظیم تخثر الدم.  

صـناعـة مـعظم الـبروتـینات املسـتهلکة مـن قـبل •
الجسم. 

صــناعــة الــکولیســترول املــفید M صــناعــة •
الهرمونات والتئام األنسجة. 

صــناعــة الــعصارة الــصفراء املــفیدة M هــضم •
 M الـدهـون وامـتصاص الـفیتامـینات املـذابـة

الدهون (فیتامین الف و دال و یاء و کاف).  

صـناعـة األجـسام الـکیتونـیة وهـي مـفیدة لـتزویـد •
الـخالیـا بـالـطاقـة M حـالـة عـدم کـفایـة الـجسم مـن 

املصادر األخرى.  

التخـلص مـن الـفضالت الـناتـجة عـن عـملیات •
األیـض M الـجسم، واملـواد الـخارجـیة کـاألدویـة، 

والسموم. 

تخـزیـن املـواد الـغذائـیة (جـالیـکوجـین)، واملـعادن •
(الحدید)، والفیتامینات (فیتامین ب 12). 

یـساعـد الـجسم | مـقاومـة الـعدوى عـن طـریـق •
إزالة البکتیریا من الدم.  

تـحویـل هـرمـون الـغدة الـدرقـیة الـربـاعـي غـیر •
النشـط الـی هـرمـون الـغدة الـدرقـیة الـثالثـي 

النشط حتی تستطیع الخالیا استخدامه.  

11



...!"#$%
& ' (%)+ٔ ,-%.

1.2 البروتینات 
تعـتبر البـروتیـنات منـ املرکبـات االساـسیـة التـي ال 
غـنی عـنها داخـل جـسم اإلنـسان، فـهو حجـر أسـاس 
M بـناء الـکثیر مـن األنـسجة کـالـعضالت وبـنیة 
األغشـیة الخـلویـة، ولـه دور بـارز M تـرکـیبة عـوامـل 
الـتخثر الـتي تـمنع نـزیـف الـدم، واألجـسام املـضادة 
الــتي تــساعــد M حــمایــة الــجسم مــن الــغزو 
املـیکروبـي، کـما أنـه یـمکن اسـتغاللـه کـمصدر 
لـلطاقـة، فـالـغرام الـواحـد مـن الـبروتـینات تـنتج حـوالـي 

أربع وحدات من السعرات الحراریة. 
یـتم تکسـیر الـبروتـینات M األمـعاء الـدقـیقة إلـی 
سـالسـل صـغیرة ومـن ثـم إلـی أحـماض أمـینیة والـتي 
تـصل بـدورهـا إلـی الـکبد لـیتم اسـتخدامـها M بـناء 
مـکونـات الـجسم املـختلفة کـاأللـیاف الـعضلیة 

مثالً. 

12
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2.2 الکربوهیدرات 
تـعتبر الـکربـوهـیدرات املـصدر الـرئیسـي لـتولـید 
الـطاقـة M الـجسم. تـتکون الـکربـوهـیدرات مـن 
ســالســل کــربــونــیة بــأطــوال مــختلفة، وتــعتبر 
الـسکریـات األحـادیـة الـعنصر األسـاسـي M تـرکـیبة 
الـکربـوهـیدرات. الجـلوکـوز هـو أحـد أهـم الـسکریـات 
األحـادیـة والـتي یسـتخدم إلنـتاج الـطاقـة M مـعظم 

أنسجة الجسم املختلفة. 
یـصل مسـتوى الـسکر M الـدم M حـالـة صـیام 
الــشخص عــن األطــعمة إلــی مــا یــقارب 50-110 
مـلغم/دیسـیلتر، بـینما یـصل مسـتواه بـعد تـناول 75 
غـم مـن سـکر الجـلوکـوز إلـی حـوالـي 180 مـلغم/

دیسیلتر. 
مـالحـظة/ نـخالـة الـقمح تـعتبر مـن ضـمن مـصادر 
 M الـکربـوهـیدرات، مـع الـعلم أنـه ال یـتم هـضمها
األمـعاء الـدقـیقة، بـل هـي تـساعـد | التخـلص مـن 
الـبراز، مـما یـعطي ارتـیاحـًا لـلشخص بـعد تـناولـها، کـما 
أنـها تـساعـد M نـمو الـبکتریـا املـعویـة (داخـل 

األمعاء) التي تساهم بدورها M عملیة الهضم. 

أطعمة غنیة بالبروتین 

الـبیض، الـدجـاج، الـسمك، اللحـمة الحـمراء، الحـلیب، الـنقانـق، 
البقولیات وخصوصًا حبوب الصویا.

أطعمة فقیرة بالبروتین أو خالیة منه 

الـسکر، الـزیـت، الـنشا، الـزبـدة الـنباتـیة والـحیوانـیة، سـلطة 
الخضار، الفواکه والخضار. 
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غـرام واحـد مـن الـکاربـوهـیدرات یـنتج حـوالـي أربـع 
وحدات من السعرات الحراریة M الجسم. 

3.2 الدهون 
یـتم اسـتخدام الـدهـون داخـل الـجسم عـبر أشـکال 
مـختلفة؛ حـیث تسـتخدم کـمصدر لـلطاقـة، فـالـغرام 
الـواحـد مـن الـدهـون یـنتج مـا یـقارب تـسع وحـدات 
مـن الـسعرات الحـراریـة، ویـتم اسـتخدام الـدهـون 
کجـزء مـن الـبناء الـترکـیبي للجـدار الخـلوي، وبـناء 
املـواد املـراسـلة کـالـتي تسـتخدم M الـتأثـیر | 
عـملیة االلـتهاب M الـجسم، کـما أنـنا نـحتاج إلـی 
الـدهـون M عـملیة امـتصاص الـفیتامـینات الـذائـبة 

فیه (فیتامین أ، د، ك، ي). 
وبــالــرغــم مــن الــفوائــد املســتفادة مــن تــناول 
الـدهـون إال أنـه یـجب عـلینا أن نـمیز بـین الـدهـون 
املـفیدة املـوجـودة داخـل الـزیـوت املسـتخرجـة 
(کـزیـت الـزیـتون، بـذور الـلفت، الـذرة، بـذور عـباد 
الـشمس، بـذور الـصویـا)، وذلـك الحـتوائـها | 
 M أومـیغا 3 الـذي یـقلل مسـتوى الـدهـون الـضارة
الـدم، والحـتوائـها أیـضًا | الـدهـون البسـیطة الـغیر 

أطعمة غنیة بالکربوهیدرات  

الــسکر، الحــلویــات، الــخبز، الــطحین، الــنشا، الــفواکــه، 
البطاطا، االرز، املعکرونة، الشوفان، الحلیب، الخضار. 

أطعمة فقیرة أو خالیة من الکربوهیدرات 

الــزبــدة، الــسمنة، الــزیــت، الــلحوم (الحــمراء، الــدجــاج، 
السمك)، البیض، النقانق، الجبنة. 
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املشـبعة املـفیدة لـلجسم، وأمـا الـزبـدة والـدهـون 
الـحیوانـیة فـتحتوي دهـونـًا مشـبعة مـعقدة وکـمیات 
عـالـیة مـن الـکولیسـتیرول والـتي یـنصح بـاالبـتعاد 

عنها لحمایة األوعیة الدمویة من التصلب. 
الـغرام الـواحـد مـن الـدهـون یـنتج مـا یـقارب تـسع 

وحدات حراریة من الطاقة. 

یـساهـم الـکبد M هـضم وامـتصاص الـدهـون مـن 
األمـعاء بـعد إفـراز الـعصارة الـصفراویـة. إن الـدهـون 
املـــهضومـــة وبـــعض املـــواد الشـــبیهة بـــها 
(الـکولیسـترول) تـمتص M األمـعاء الـدقـیقة ثـم 
تـنقل بـواسـطة الـجهاز الـلیمفي إلـی الـکبد ثـم یـقوم 
بتکسـیرهـا إلـی (أحـماض دهـنیة وجـلیسرول) ثـم 
تـنقل إلـی بـاقـي األعـضاء مـثل الـعضالت کـمصدر 
 M لــلطاقــة، والــدهــون الــزائــدة یــتم تخــزیــنها

األنسجة الدهنیة.  

األطعمة الغنیة بالدهون  

الـزیـوت، الـسمنة، الـزبـدة، الـنقانـق، الـوجـبات السـریـعة، 
الحلویات، الجبنة، اللحمة الحمراء، الکریما والکیك.

األطعمة الفقیرة أو الخالیة من الدهون  

الفواکه، الخضار، الطحین، الخبز، السکر.
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4.2 الفیتامینات 
تـتنوع الـفیتامـینات بـین فـیتامـینات ذائـبة M الـدهـون 
 M املـاء؛ الـفیتامـینات الـذائـبة M وأخـرى ذائـبة
الـدهـون (أ، د، ك، ي) یـتم تخـزیـنها M الـکبد | 

عکس الذائبة M املاء. 

مـالحـظة/ تـضاف إلـی وظـائـف الـکبد الـسابـقة 
وظـیفة تـنقیة الـجسم مـن الـسموم؛ تـقوم الـکلیة 
بـاإلضـافـة إلـی الـکبد إلـی تخـلیص الـجسم مـن 
مـنتجات عـملیات األیـض الـسامـة، وذلـك عـن طـریـق 
الـبول بـالنسـبة لـلکلیة، وعـن طـریـق الـبراز بـالنسـبة 

إلی الکبد. 
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3. أمراض الکبد املزمنة 

1.3 الکبد الدهني (تشحم الکبد) 
تـبلغ نسـبة الـدهـون داخـل خـالیـا الـکبد بـشکل 
طـبیعي حـوالـي 5%، ویـطلق | الـکبد بـأنـه دهـني 

إذا ما بلغت نسبة الدهون فیه حوالي %50. 
هــناك أشــکال مــتعددة لتشحــم الــکبد والــتي 
تـتجاوب بـشکل إیـجابـي مـع الـعالج الـغذائـي، 

وتشمل:  

الــکبد الــدهــني بســبب اإلفــراط M الــغذاء •
(دهون، سعرات حراریة، کربوهیدرات).  

الـکبد الـدهـني بسـبب عـملیات األیـض، مـثل: •
العملیات األیضیة لدى مرضی السکري.  

نـقص الـدهـون M الـکبد بسـبب تـناول الـبروتـین •
والسعرات الحراریة أقل من حاجة الجسم.  

أسـباب غـیر مـعروفـة (ظـهور دهـون | الـکبد •
مرتبط بحساسیة القمح).  

الکبد الدهني بسبب تناول الکحول. •

إضـافـة إلـی ذلـك فـإن هـناك أدویـة تسـبب تشحـم 
الکبد.  

إن وجـود دهـون | الـکبد M بـدایـته ال یـقید 
 Mمـعظم األحـیان یـتم الـتعا Mوظـیفة الـکبد، و
مـنه وال یسـبب مـضاعـفات. یـمکن أن یـتعرض الـکبد 
الدـهنـي إلیـ التـهاب بمـعدالت قلـیلة جدـًا بحـیث ال 
یـمکن تـمییزه عـن الـکبد الـدهـني بسـبب الـکحول 

العالي. 
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مـالحـظة/ حـدوث االتـهاب M الـکبد الـدهـني بسـبب 
الــکحول أو بســبب الــعوامــل األخــرى یــمکن أن 

یؤدي إلی التلیف الکبدي. 

ویـتمثل الـعالج الـغذائـي لـلکبد الـدهـني M التخـلص 
من املسبب | النحو التالي: 

الـکبد الشحـمي: خـفض وزن الـجسم عـن طـریـق •
اتـباع حـمیه قـلیلة الـدهـون، وتـقلیل األطـعمة 
ســـکـر                       فـــیـه  بـــمـا  بـــالـــسـکـر  الـــعـالـــیـة 
الـفرکـتوز واملـنتجات الـداخـلة فـیه، ومـمارسـة 

التمارین الریاضیة. 

الـکبد الـدهـني بسـبب الـکحول: وقـف تـناول •
الــکحول و تــنظیم الــحصول | الــسعرات 

الحراریة: البروتین، الفیتامینات، املعادن أیضًا. 

نــقص الــدهــون M الــکبد: تــزویــد الــجسم •
بالسعرات والبروتینات بشکل منتظم.  

الـکبد الـدهـني بسـبب عـملیات األیـض: تـنظیم •
مسـتوى الـسکر M الـدم، وخـفض وزن الـجسم، 

إضافة إلی ممارسة الریاضة بشکل منتظم. 
إن الـکبد الـدهـني عـرضـة لخـطر الـتدهـور إلـی الـتهاب 
کـبدي لـلمرضـی الـذیـن یـحاولـون خـفض وزنـهم 
بـفترة قـصیرة، لـذلـك فـإن خـفض الـوزن بـشکل 
تـدریـجي | فـترة طـویـلة مـحبب أکـثر، مـع لـفت 
االنـتباه بـأن اتـباع حـمیة غـذائـیة والـنجاح فـیها مـرتـبط 

مع االنتظام M ممارسة الریاضة. 
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أثـبت األطـباء حـدیـثًا أن التشحـم الـکبدي املـرتـبط 
بـحساسـیة الـقمح یـمکن أن یـتحسن بـالحـمیة 
املـنزوعـة الجـلوتـین املـتبعة لـدى مـرضـی حـساسـیة 

القمح. 

2.3 مرض الکبد الکحولي 
إن السـبب الـشائـع عـاملـیًا لحـدوث الـتلیف الـکبدي 
هـو تـناول الـکحول. إن زیـادة اسـتخدام الـکحول 
یسـبب ضـررًا تـدریـجیًا لـلکبد، کـما ویـزیـد مـن احـتمالـیة 
حـدوث سـرطـان الـکبد، وتـعتبر هـذه الـحالـة املـرضـیة 
أکـثر حـدوثـًا عـند الـنساء الـلواتـي یـتناولـن الـکحول 

من الرجال. 

3.3 التهاب الکبد الفیروسي 
الـتهابـات الـکبد الـفیروسـیة هـي إصـابـة الـکبد بـأحـد 
الـفیروسـات الـتي تسـبب إمـا الـتهابـًا حـادًا أو مـزمـنًا، 
ویـکون االلـتهاب املـزمـن سـببًا M حـدوث تـلیف 
کـبدي مـزمـن وقـد یـؤدي إلـی سـرطـان الـکبد؛ 

وتشمل االلتهابات الفیروسیة کالً من: 

•    A التهاب الکبد

•    B التهاب الکبد

•    C التهاب الکبد

•    D التهاب الکبد

•   E التهاب الکبد
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تـنتقل فـیروسـات الـتهاب الـکبد عـبر طـرقٍ عـدة إلـی 
جـسم اإلنـسان، فـمنها مـا یـنتقل عـبر الـفم بـتناول 
الـطعام أو الشـراب املـلوث بـالـفیروس (خـصوصـًا 
الــتهاب الــکبد A و E)، أو عــبر الــتلوث بــسوائــل 
الـجسم املـعدیـة کـالـدم واإلفـرازات الـتناسـلیة 
(خـصوصـًا الـتهاب الـکبد B , C و D). ومـن الجـدیـر 
ذکـره، أن الحـمیة الـغذائـیة الـتي یـتم مـناقشـتها هـنا 
ال تـلعب دورًا M عـالج الـتهاب الـکبد الـفیروسـي، 
إنـما یـمکن لـها املـساعـدة M حـال حـدوث تـلیف 
کـبدي کـأحـد مـضاعـفات االلـتهابـات الـفیروسـیة 

املزمنة. 

4.3 تلیف الکبد الصفراوي األولي 
یـعتبر تـلیف الـکبد الـصفراوي األولـي نـادر الحـدوث، 
ویـصیب عـادةً الـنساء أکـثر مـن الـرجـال، ویـختلف 

معدل تطور املرض من مریض إلی آخر. 
ال یـوجـد سـبب واضـح لحـدوث هـذا املـرض، ولـکنه 
مـرض مـناعـي M أصـله بـحیث یـهاجـم الـقنوات 
املـراریـة الـدقـیقة مسـببًا تـلیفًا M الـکبد، ویـعتبر 
Ursodeoxycholine  أحـد الـعالجـات الـقلیلة الـتي 
تســتخدم M هــذا املــرض والــذي یــساعــد | 
 M تسهـیل مـرور الحـمض الـصفراوي املـوجـود

العصارة الصفراویة بکمیات قلیلة. 
حـدوث الـتلیف الـکبدي لـفترات طـویـلة یسـبب 
مـضاعـفات عـدیـدة، ومـنها: تجـمع الـسوائـل داخـل 

البطن، دوالي املريء واعتالل الدماغ. 
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  Ursodeoxycholine مــالحــظة/ یــساهــم دواء
بـشکل واضـح M تـخفیف الـحکة املـالزمـة ملـرض 

تلیف الکبد الصفراوي األولي. 

M الـحاالت املـتقدمـة لهـذا املـرض تـکون نسـبة 
امـتصاص الـفیتامـینات املـذابـة M الـدهـون قـلیلة، 
مـما یـعني الـتعرض لـلعمی الـلیلي، وفـقدان حـاسـة 
الــتذوق، وضــعف الــعظام، وخــطر الــنزیــف. کــما 
وتـکون کـمیات الـبراز الـتي یتخـلص مـنها الـجسم 
عـالـیة ومـلیئة بـالـدهـون، فهـذا یـعني نـقصان شـدیـد 

للسعرات الحراریة وفقدان الوزن. 
مـالحـظة/ یـتوجـب | الـطبیب تـعویـض املـریـض 
بـالـفیتامـینات املـتوقـع هـبوطـها لـدى املـریـض، 
إضـافـة إلـی إعـطائـه الـکالسـیوم لحـمایـة املـریـض مـن 

هشاشة العظام. 

 (Hemochromatosis) 5.3 ترسب األصبغة الدمویة
یـؤدي هـذا االضـطراب الـوراثـي إلـی زیـادة امـتصاص 
الـدم M الـجسم، والـذي بـدوره یـترسـب M أنـسجة 
الـجسم خـصوصـًا الـکبد مسـببًا تـلیفًا فـیه، إضـافـة إلـی 
تـضرر عـضلة الـقلب، وتـدمـیر املـفاصـل، وحـدوث 

السکري. 
بـالنسـبة لهـذا املـرض فـال یـوجـد حـمیة غـذائـیة خـاصـة 
فـیه، ولـکن یـنصح املـرضـی بـاالمـتناع عـن األطـعمة 
الــتي تــحتوي | کــمیات هــائــلة مــن الحــدیــد 
کـالـلحوم الـطازجـة أو املجـمدة، والـلحوم الـعضویـة 

کالکبد. 
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4. الـتلیف الـکبدي (املـرحـلة األخـیرة مـن 
أمراض الکبد املزمنة) 

تـلیف الـکبد هـو تـدمـیر خـالیـا الـکبد النشـطة الـتي 
تـقوم بـالـعملیات الـحیویـة، بـحیث تـتغیر بـنیة الـکبد 
مـن أنـسجة عـضویـة فـعالـة إلـی خـالیـا ضـامـة غـیر 
وظـیفیة. وتـقوم هـذه األنـسجة بـاالنـکماش | 
بـعضها مـتلیفة M تـرکـیبها لـذلـك یـطلق عـلیه الـکبد 

املنکمش.  
تـبرز خـطورة االنـکماش املـذکـور سـابـقًا بـتأثـیره | 
األوعـیة الـدمـویـة، بـحیث یـمنع مـرور الـدم املحـمل 
بـاألوعـیة الـغذائـیة الـقادم مـن األمـعاء إلـی الـکبد 
بـواسـطة الـوریـد الـبابـي، هـذا یـعني ارتـفاعـًا M ضـغط 
الـدم داخـل هـذا الـوریـد، ومـا یـتبع ذلـك مـن حـدوث 
الـدوالـي الـوریـدیـة M أمـاکـن مـختلفة کـالـبلعوم، 
وتجـمع سـوائـل M الـبطن، اضـطراب M وظـائـف 
األمـعاء کـانـخفاض مـعدل هـضم الـدهـون وحـدوث 
االنـتفاخـات، کـما ویحـدث M املـراحـل املـتقدمـة 
خــطورة االخــتالل الــدمــاغــي وســرطــان الــکبد 

واإلصابة بالعدوى املتکررة.  

ومن أهم األسباب املؤدیة إلی تلیف الکبد:   

تناول الکحول. •

التهاب الکبد بسبب الدهون (تشحم الکبد). •

االلتهابات الفیروسیة. •

التهاب الکبد الصفراوي.  •
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بعض أنواع األدویة.  •

مـشاکـل أیـضیة نـادرة (تـرسـب األصـبغة الـدمـویـة، •
ومرض ویلسون). 

یــتم تــصنیف شــدة مــرض الــتلیف الــکبدي إلــی 
درجتین یجب التمییز بینهما:  

مرحلة قابلة للتعویض 1.
یـمکن لـلکبد M درجـة مـا بـوجـود مـضادات 
أکسـدة نشـطة بـشکل کـاف أن یـمنع تجـمع 
املـیاه M الـبطن وأن ویـمنع اعـتالل الـدمـاغ 
الـکبدي. ویـمکن الـکشف عـنه عـن طـریـق 
املـوجـات فـوق الـصوتـیة، والـتحالـیل املـخبریـة، 
 M واملـنظار الـداخـلي (مـنظار لـألعـضاء الـداخـلیة
الـبطن لـلتأکـد مـن سـالمـتها) أو خـزعـة (أخـذ 

عینة من النسیج وفحصها M املختبر). 
خـالل هـذه املـرحـلة ال یـشعر املـریـض بـأیـة 

أعراض أو مضاعفات للمرض.  
مرحلة غیر قابلة للتعویض 2.

M مـراحـل مـتقدمـة یـصبح مـن الـصعب مـعالـجة 
الـکبد نـتیجة النـخفاض عـمل الـکبد وارتـفاع 
الـضغط M الـوریـد الـبابـي هـذا یـعني تـعرض 
املـریـض لـلیرقـان، وخـطر الـنزیـف لـقلة عـوامـل 
الـتخثر، وتجـمع الـسوائـل M الـبطن واألطـراف، 
وانـخفاض الـکتلة الـعضلیة، ونـزیـف M دوالـي 
الـبلعوم، واعـتالل الـدمـاغ، وتـدهـور M نـتیجة 
الفحوصات املخبریة والحالة العامة للمریض. 
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1.4  مضاعفات التلیف الکبدي 

1.1.4 تـجـــمـع الـــسـوائـــل h مـــنـطـقـة الـــبـطـن 
(االستسقاء)  

تـبدیـل خـالیـا الـکبد الـوظـیفیة بـأخـرى ضـامـة غـیر 
فـعالـة یـعوق تـدفـق الـدم إلـی الـکبد فـیؤدي إلـی 
تجـمع الـسوائـل M املـنطقة الحـرة لـلبطن، کـما أن 
ارتـفاع الـضغط M الـوریـد الـبابـي یـزیـد مـن انـتقال 
الـسوائـل إلـی الـتجویـف الـبطني. ومـن الجـدیـر ذکـره 
أن مـن وظـائـف الـکبد انـتاج بـروتـین األلـبومـین 
(برـوتیـن بالزماـ الدـم)، ولکـن M حاـلةـ التـلیف ال 
یســتطیع انــتاجــه بــشکل کــاف، ونــتیجة لــنقص 
الـبروتـین فـإن الـسوائـل تـرشـح بـسهولـة لـداخـل 
 M الـتجویـف الـبطني، کـما وتحـدث اضـطرابـات

األمالح والعملیات األیضیة للهرمونات. 

مــالحــظة/ انــتقال الــبکتیریــا مــن األمــعاء الــی 
الـتجویـف یـساعـد ایـضًا M تجـمع الـسوائـل؛ لـذا إذا 
حـصل تجـمع سـوائـل لـلمریـض یـجب أن یـتابـع عـند 
الـطبیب املـختص لـلتأکـد بـأنـه یـاخـذ حـاجـته مـن 

البروتین و الطاقة. 

2.1.4  اضطرابات و صعوبة الهضم 
إن زیـادة حجـم وصـالبـة الـکبد یـزیـد الـضغط | 
الـوریـد الـبابـي الـذي بـدوره یـؤثـر | وظـیفة األمـعاء 
فـیعیق حـرکـتها ویـمنع اکـتمال هـضم الـطعام، 
فیسـبب انـتفاخ وبـراز دهـني ویـزیـد مـن نـفاذیـة 
الـغشاء املـخاطـي األمـعاء فـیساعـد | انـتقال 
املـیکروبـات إلـی الـتجویـف الـبطني وعـلیه، فـقد 
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یـعانـي املـریـض مـن عـدم تحـمل لـلطعام تـتمثل 
  :M أعراضها

اإلحساس بالشبع.  •

فقدان الشهیة.  •

وجع M البطن.  •

انتفاخ. •
یــختلف عــدم الــقدرة | تحــمل الــطعام مــن 
شـخص آلخـر. وقـد سـاعـد اسـتخدام الـبروتـوکـوالت 
 M الـغذائـیة وااللـتزام بـنظام غـذائـي طـبیعي خـفیف
تحـدیـد املـواد الـغذائـیة الـتي تسـبب عـدم التحـمل؛ 
فـاألطـعمة صـعبة الـهضم تـتمثل M الـدهـون، 
واملــقالــي، والــخضروات الــطازجــة والــبقولــیات، 

والطعام املبهر بشکل عال.  

مـالحـظة/ یـنصح بـمتابـعة إرشـادات طـبیب األغـذیـة 
بخصوص األطعمة سهلة الهضم. 

3.1.4 نقص التغذیة 
کـلما تـطور مـرض الـکبد فـإنـه یـؤثـر | الـحالـة 
الـتغذویـة لـلمریـض بـشکل مـالحـظ. سـیتعرض 
املـریـض إلـی فـقد M الـکتلة الـعضلیة واألنـسجة 
الـدهـنیة، ولـکن M الـوقـت نـفسه تـزداد کـمیة 
الــسوائــل M مــنطقة الــبطن و األطــراف؛ لــذا 
وبـالـرغـم مـن نـقص الـتغذیـة الـحاد إال أن وزن 
 M املـریـض یـبقی بـاملـعدل الـطبیعي نـتیجة لـلتغیر
مـکونـات الـجسم؛ فـقدان الـجسم لـلکتلة الـعضلیة 
لکــن باـملـقابلـ ارتفــاع الســوائلـ الزـائـدـة التــي ال 
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یســتفید مــنها الــجسم. M کــثیر مــن الــحاالت 
یشـترك هـذا الـتغیر مـع نـقص تـناول الـحاجـة مـن 
الـبروتـین والـطاقـة والـتي تـرتـبط بـنقص الـفیتامـینات 

واملعادن. 
تـتمثل مـضاعـفات نـقص الـتغذیـة بـضعف عـام، 

ونقص املناعة، وتدهور M وظیفة الکبد. 

4.1.4 دوالي البلعوم 
نـتیجة الرتـفاع الـضغط M الـوریـد الـبابـي یـبحث 
تـدفـق الـدم مـن مـنطقة الـوریـد الـبابـي عـن مـنافـذ 
جـدیـدة ونـرى تـطور مجـرى الـدورة الـدمـویـة لـتخفیف 
الـضغط وتـجاوز الـکبد بـما یـسمی بـالـضمانـات، هـذا 
الــتطور یــکون لــلشعیرات الــصغیرة ذات الجــدار 
الـرقـیق الـتي تحـمل کـمیة صـغیره مـن الـدم،هـذه 
الــشعیرات تــصبح مــمتلئة وتــقارب | االنــفجار 
وغـالـبًا مـا تـشکل الـتفافـیة M الـدورة الـدمـویـة حـول 
املــعدة والــبلعوم (بــین أســفل الــبلعوم وأ| 
املـعدة) تشـبه M هـذه الـحالـة الـدوالـي الـوریـدیـة 
M الـرجـلین. مـن السهـل جـدًا أن تـتعرض هـذه 
األوردة إلـی تـمزق وبـالـتالـي نـزیـف M الـبلعوم، بـعد 
الـوجـبات الـکبیرة یـزداد امـتالء هـذه األوعـیة الـدمـویـة 
ویـزداد الـضغط M دوالـي الـبلعوم، لـذلـك فـإن سـت 
وجـبات صـغیرة الحجـم أفـضل مـن ثـالث وجـبات 

کبیرة للمرضی الذین لدیهم دوالي M البلعوم. 
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5.1.4 التغیر h العملیات األیضیة للبروتینات 
یـعانـي مـرضـی الـتلیف الـکبدي مـن خـطر خـسارة 
الـبروتـین بـاملـقارنـة مـع الـناس الـطبیعیین. وبسـبب 
نـقص الـجالیـکوجـین املخـزن یـعانـي املـرضـی مـن 
حـالـة الـجوع بـعد 16 سـاعـة فـقط، بـینما األشـخاص 
األصـحاء یـنتقلون إلـی حـالـة الـجوع بـعد 36 سـاعـة 
مــن االنــقطاع عــن األکــل (الــصیام)، بــعد فــترة 
قـصیرة مـن الـصیام یـنتقل الـجسم إلـی تکسـیر 
الــبروتــین لــلحصول |  الــطاقــة کــما تــؤدي 
االلـتهابـات الـبکتیریـة املـتکررة والـنزیـف إلـی زیـادة 
خـسارة و تکسـر الـبروتـین، یـعمل هـذا کـله | 
زیـادة ضـمور الـعضالت املـوجـود مسـبقًا، لـکن مـن 
نـاحـیة أخـرى یـعمل | زیـادة املخـلفات األیـضیة 
مـثل األمـونـیا الـناتـجة عـن تکسـر الـبروتـین. ویـمکن 
 M ًلــحالــة الــصیام الــطویــلة أن تســبب اعــتالال
الـدمـاغ، لـذا یـجب أن تـراقـب جـیدًا مـدة امـتناعـك عـن 

الطعام.  

مـالحـظة/ فـحص مسـتوى األمـونـیا املـوجـود بـالـدم 
ملـرضـی الـتلیف ال یـفید ألنـه دائـمًا یـکون مـرتـفعًا 
بسـبب الـدورة الـدمـویـة الـجانـبیة وهـذه املسـتویـات 
 M املــرتــفعة ال تــعد اثــباتــًا | وجــود اعــتالل
الـدمـاغ، کـما أن ارتـفاع األمـونـیا دون وجـود اعـتالل 

دماغي ال یبرر تقیید البروتین M الغذاء. 
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6.1.4  اعتالل الدماغ الکبدي 
یـؤدي تـدهـور وظـائـف الـکبد وااللـتفاف املـحیط بـه 
 M إلـی قـلة وصـول الـدم مـن األمـعاء إلـی الـکبد
أجـسام املـرضـی الـذیـن یـعانـون مـن تـلیف الـکبد، 
وبــالــتالــي ال یســتطیع الــکبد تــنقیة الــدم مــن 
الـسموم الـتي کـان یـمکن الـتقاطـها M األشـخاص 
األصـحاء وجـعلها غـیر ضـارة. مـرضـی الـتلیف لـدیـهم 
تـراکـیز أ| مـن املـواد الـضارة الـناتـجة عـن الـعملیات 
األیـضیة مـنها األمـونـیا، والـفینوالت، واإلنـدوالت 
وأمـینات والـتي تـؤثـر بـدورهـا | الـدمـاغ، هـذا یـعني 
املـعانـاة مـن اضـطرابـات الـترکـیز والتنسـیق الحـرکـي 
ویـکون مـالحـظًا خـالل عـملیة الـکتابـة حـیث وجـود 
ارتـجاج وهـزة بـالـیدیـن، وقـد یـتم أیـضًا اإلخـالل 
بـقدرتـهم | تـشغیل السـیارة، وأعـراض وجـود 
هـذه الـسموم تـسمی اعـتالل الـدمـاغ و یـمکن أن 

تتطور إلی أن یتسبب بالغیبوبة. 

7.1.4  مرض السکري 
نـصف هـؤالء الـذیـن یـعانـون مـن تـلیف الـکبد ایـضًا 
هـم مـصابـون بـمرض الـسکري. مـرضـی الـسکري 
بـحاجـة الـی االنـتباه لـکمیة الـکربـوهـیدرات املـتناولـة 
والـتقید بـالـقواعـد الـغذائـیة وااللـتزام بـإرشـادات 
أخـصائـي الـتغذیـة. ویـجب | مـرضـی الـتلیف مـن 
یـعانـون مـن مـرض الـسکري أن یـحصلوا | جـدول 
تـبدیـل الـکربـوهـیدرات بـاإلضـافـة إلـی جـدول الـقیمة 
الـغذائـیة ألنـواع الـطعام. إن تـناول األغـذیـة الـعالـیة 
بـاأللـیاف لـه فـائـدة مـضاعـفة ملـرضـی الـتلیف 
والــسکري M آن واحــد، ألن األلــیاف تــعمل | 
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 M زیـادة الـوقـت االزم الرتـفاع مسـتوى الـسکر
الدم باملقارنة مع األطعمة الغنیة بالسکریات. 

8.1.4 عوامل التخثر  
إذا حـصل فشـل M الـکبد فـإنـه ال یسـتطیع إنـتاج و 
تـزویـد الـجسم بـکمیات کـافـیه مـن عـوامـل الـتخثر 

فیؤدي الی زیادة خطر النزیف.  
یـمکن ان تحـدث هـذه الـحالـه ایـضا, | الـرغـم مـن 
الـقدرة االنـتاجـیه الـکافـیة املـتبقیة  لـکن السـبب هـو 
نـقص فـیتامـین ك الـالزم لـعملیة الـتخثر. إن نـقص 
فـیتامـین ك یحـدث عـندمـا یـقل امـتصاص الـدهـون و 
الـفیتامـینات الـذائـبة فـیها M االمـعاء، إن الـعصارة 
الــصفراویــة الــتي یــنتجها الــکبد هــي الــعنصر 
االسـاسـي المـتصاص الـدهـون. M بـعض الـحاالت 
مـن املـهم اعـطاء فـیتامـین ك إمـا | شـکل حـقن 

بالعضل أو سائل M الدم. 
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5. الحمیه الغذائیه ملرضی تلیف الکبد 
ال یـزال الـتقلیل مـن شـأن أهـمیة الحـمیة الـغذائـیة 
ملـرضـی تـلیف الـکبد مـوجـودًا. إن الحـمیة الـغذائـیة 
الـتکیفیة لـلکبد ال تـقل أهـمیة عـن أهـمیة الـدواء، 
حـیث  أن الـعدیـد مـن املـرضـی یـغادرون املـشفی 
دون نـصائـح مـن أخـصائـیي الـتغذیـة وعـلیه فـإن 
وجـود إرشـادات غـذائـیة فـردیـة شـامـلة لـلمرضـی یـجب 
أن تــتوفــر بــطبیعة الــحال ألنــه دون ذلــك لــن 

یستطیع املریض تحدید الحمیة املناسبة له. 

M مــراحــل تــلیف الــکبد املــتطورة _أي الــغیر 
مســتجیبة لــلعالج_ مــن املــهم الــتأکــد مــن أن 
املــریــض یــأخــذ الــکمیة املــناســبة مــن املــواد 
الـغذائـیة. عـادة مـا یـکون  عـدم حـصولـه | الـکمیة 
املـناسـبة مـن األطـعمة  نـتیجة النـخفاض الشهـیة, 
والشـبع السـریـع بسـبب وجـود الـسوائـل M تـجویـف 
الـبطن، والـضعف الـعام و اإلرهـاق حـیث یـصبح 
املـدخـول الـغذائـي ال یـکفي حـاجـة الـجسم. کـما أن 

طـاملـا أن الـکبد یـحقق وظـیفته _أي أنـه یسـتجیب لـلعالج_ 
فهـذا یـعني أنـه ال یـوجـد حـاجـة لحـمیة مـعینة، ولـکن یـجب 
| املـرضـی االسـتمرار M تـناول األغـذیـة الـصحیة بـشکل 
عـام؛ ومـن األفـضل تـناول 6 وجـبات مـتوسـطة خـالل الـیوم 

واالبتعاد عن تناول الکحولیات.  
ال یـوجـد هـناك حـاالت یـجب أن تحـدد فـیها کـمیة الـبروتـین 
ألنـه M بـعض الـحاالت قـد یـؤذي املـریـض . حـیث أن 
الـحاجـة الـیومـیة مـن الـبروتـین یـجب أن تـکون 1.2 غـم \ 

کغم من الجسم . 
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الـطعم الـغیر مسـتساغ کـاألطـعمة قـلیلة املـلح قـد 
یـکون سـببًا لـعدم أخـذ املـرضـی حـاجـتهم مـن 
الـعناصـر الـغذائـیة. لـذلـك مـن املـهم مـراقـبة املـرضـی 

والتأکد أنهم یتناولون الطعام املقدم إلیهم.  

| عـکس املـتوقـع فـإنـه یـجب | املـرضـی مـمن 
یـعانـون مـن نـقص واضـح بـکمیة الـبروتـین و الـطاقـة 
أن یـتناولـوا 1.5 غـم بـروتـین\کـغم مـن الـجسم أو مـا 
یـعادل 120-100 غـم بـروتـین بـالـیوم. حـیث أن هـذا 
یـعادل طـعام األشـخاص األصـحاء الـذي یـحتوي 
| فــواکــه, وخــضار, وســلطات, ومــنتجات مــن 

الحبوب الکاملة, والبطاطا, واألرز و املعکرونة. 

مـالحـظة/ یـوجـد مـعلومـات خـاصـة بـالـغذاء الـصحي 
M الهــرم الــغذائــي (صــفحة 42)، کــما وتــتوفــر 
املـعلومـات عـن تـواجـد الـبروتـین M أنـواع مـختلفة 

من الغذاء M جداول (امللحق). 

1.5 أساسیات النظام الغذائي الطبیعي الخفیف 
الـنظام الـغذائـي الـطبیعي الـخفیف قـد حـل محـل 
"أنـظمة حـمایـة األعـضاء" وهـي أنـظمة غـذائـیة کـانـت 
مـقیدة لـلغایـة یـضطر إلـیها  املـرضـی الـذیـن یـعانـون 

ال یـنبغي أن یـکون هـناك قـرار بـإعـطاء املـریـض حـمیة 
غـذائـیة قـلیلة الـبروتـین حـتی و إن وصـل إلـی مـرحـلة تـلیف 

الکبد املتطورة أي الغیر مستجیبة للعالج.

M حـاالت قـلیلة جـدًا مـن الـضروري تـقلیل کـمیة الـبروتـین 
الیومیة M الغذاء.
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مـن أمـراض الـکبد, والـبنکریـاس, واملـعدة, واملـرارة 
واألمـعاء لـفترة طـویـلة. حـیث أن هـذه األنـظمة 
الـصارمـة ال تـعود بـفائـدة حـقیقیة | املـریـض، 
لـذلـك فـإنـه غـالـبًا مـا تـکون وجـبات مـرضـی الـکبد 
داخـل املسـتشفیات ذات نـظام غـذائـي خـفیف 

املعیار. 
إن الـنظام الـغذائـي الـطبیعي الـخفیف مـن أنـواع 
األنـظمة الـتي تهـدف إلـی تـقلیل أو مـنع األعـراض 
الـتي یـمکن أن تحـدث بـعد األکـل مـثل: اإلحـساس 

بالشبع, وآالالم البطن, واالنتفاخ أو اإلسهال.  

مـالحـظة/ إذا کـنت تـعانـي مـن عـدم تحـمل لـنوع 
مـعین مـن األطـعمة حـاول أن تـتجنبه قـدر اإلمـکان 
لتحـمي نـفسك مـن األعـراض املـصاحـبة لـه, وإن 
الـنصیحة الـفردیـة مـن أخـصائـي الـتغذیـة لـتوجـیهك 
إلـی األکـل الـصحیح مـن أکـثر مـا یـساعـد M هـذه 

الحالة. 
قـد یحـدث أن یـکون هـناك مـرضـی ال یتحـملون 
أنـواع مـعینة مـن الـطعام, مـن الـضروري حـصر  أنـواع 
الـطعام هـذه M قـائـمة لـیتم تـجنبها ولتسهـیل 
تحدید األنواع التي لیست جیدة بالنسبة للمریض. 

لتحــدیــد أنــواع الــطعام قــم بــکتابــة مــا تــأکــله 
واألعـراض الـتي تحـدث بـعدهـا, بـعد وقـت قـصیر 

تصبح قادر | حصر القائمة کاملة. 
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إن األطـعمة الـتالـیة جـمعت بـناء | تـقییم إحـصائـي 
لـلعدیـد مـن املـرضـی و یـمکن أن تـکون بـمثابـة 

نقطة انطالق لتجهیز القائمة: 

2.5 مؤشرات لبدء العالج الغذائي 
الـعالج الـغذائـي یـصبح ضـروریـًا عـندمـا تظهـر إشـارات 
سـوء الـتغذیـة أو إن لـم تـعد الـتغذیـة الـکافـیة 

ممکنة باستخدام الوسائل العادیة. 
مؤشرات نقص التغذیة:  

نقصان الکتلة العضلیة. •

القهوة أو الشاي  

املکسرات  

الکریما  

فطر  

الـفواکـة الـطازجـة 
مـــع الـــنـواة أو 

البذور

سلطة ملفوف  

سلطة بطاطا  

بــیض مســلوق 

جیدًا 

الـطعام الـدهـني 
املـدخـن M قـلي 

مغمور 

بقولیات  

خیار (طازج)  

ملفوف أبیض  

ملفوف  

بهارات  

مخلل خیار  

مخلل ملفوف 

بصل

یـفضل االبـتعاد عـن املـواد الـغذائـیة الـتي ال تسـتطیع 
تحـملها. ال تـعتمد فـقط | الـکتب، أنـت بـنفسك یـجب أن 
تـقرر مـا هـو مـناسـب لـك و مـا هـو غـیر مـناسـب بـعد مـراقـبة 

األطعمة واألعراض املصاحبة لکل منها.
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انـخفاض M النسـیج الـدهـني املـوجـود تـحت •
الجلد.  

ارتفاع M السوائل املحتبسة.  •

إنَ وزن الـجسم و حـتی مـؤشـر کـتلة الـجسم قـد 
یـبقی ثـابـت بـشکل خـاطـئ ألن انـخفاض الـکتلة 
الـعضلیة و النسـیج الـدهـني یـتم تـعویـضه حـسابـیًا 
بــارتــفاع کــمیة املــیاه M الــتجویــف الــبطني و 
األطـراف. لـذلـك فـإن الـفحص اإلکـلینیکي الـذي 
یـقوم بـه الـطبیب املـعالـج مـهم جـدًا لـیتم تـمییز 
وجــود مــیاه M الــتجویــف الــبطني، کــما أن 
الـفحوصـات املـخبریـة ملسـتوى األلـبومـین ومسـتوى 
األنــزیــم مــا قـبل األلـبـومـیـن أو أنـزیـم الـکـولـین 
ال یـعطي نـتیجة مـفیدة M تـشخیص نـقص الـتغذیـة 
M مـرضـی تـلیف الـکبد ألن النسـب بـاألصـل غـیر 
طـبیعیة بسـبب االنـخفاض M عـمل الـکبد. إذا کـان 
تحـدیـد درجـة نـقص الـتغذیـة الـحقیقة مـهمًا فـإن 
فـحص کـتلة خـالیـا الـجسم مـع مـقیاس مـتر الـدهـون 

M الجسم ینفعان M ذلك. 
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التدابیر املتبعة h العالج بالحمیة الغذائیة:  

ضـمان تـناول الـکمیة الـکافـیة مـن الـبروتـین و •
مصادر البروتین الصحیحة.  

ضمان تناول کمیة کافیة من الطاقة.  •

زیادة تناول األلیاف. •

إدارة تناول األحماض األمینیة املتفرعة.  •

تقلیل تناول الصودیوم.  •

تحدید تناول السوائل.  •

زیادة تناول البوتاسیوم. •

أهداف املعالجة بالحمیة الغذائیة :  

الحمایة أو تدارك نقص التغذیة.  •

تحسین عمل الکبد.  •

الحــد مــن عــملیات الهــدم M الــجسم (قــیام •
الـجسم بـزیـادة تکسـیر الـبروتـین) الـذي مـن 

املمکن أن یسبب اعتالل الدماغ.   

تحسـین الـعملیات األیـضیة لـلبروتـین خـصوصـًا •
لـلمرضـی الـخاضـعین للحـمیة قـلیلة الـبروتـین عـن 

طریق زیادة األحماض األمینیة املتفرعة.  

الـتعامـل مـع وجـود احـتباس سـوائـل M الـتجویـف •
الـبطني و األطـراف عـن طـریـق تـقلیل کـمیة 
الـصودیـوم و تحـدیـد کـمیة الـسوائـل و زیـادة 

تناول البوتاسیوم. 
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3.5 التزوید بالطاقة: 
حـوالـي 70% مـن مـرضـی تـلیف الـکبد الـحاد لـدیـهم 
نـظام غـذائـي خـاطـئ، کـما أن الـجهاز املـناعـي لـهؤالء 
املـرضـی قـد یـکون ضـعیفًا، وقـد یـکون هـناك نـقص 
M کـمیة الـبروتـین داخـل الـجسم بسـبب عـملیات 
الهـدم لـلکتلة الـعضلیة, هـنا یـجب أن تـتذکـر, أنـه | 
الـرغـم مـن أن الـوزن أقـل مـن الـطبیعي, لـکن هـناك 
 M کــتلة األنــسجة الــدهــنیة و نــقص M زیــادة
األنـسجة الـعضلیة. املـرضـی املـصابـون لـدیـهم 
کـرش (نسـیج دهـني أو تجـمع سـوائـل) و أیـدي و 
أرجـل نـحیلة (بسـبب نـقص الـعضالت), فـاملـریـض 
یـبدو وکـأنـه یـتغذى بـشکل جـید وال یـعانـي مـن 

نقص. 
وعـلیه فـإن أسـباب سـوء الـتغذیـة تـکون مـن عـدم 
الـتوازن بـین کـمیة الـطاقـه الـالزمـة (بسـبب مـرض 
الـکبد و مـضاعـفاتـه) و کـمیة الـطاقـه املـتناولـة 
(ضـعف الشهـیة والحـمیة الـخاطـئة)، لـذا فـإن الـطاقـة 

الالزمة یمکن أن تحسب عن طریق اآلتي: 

 M هـذه املـعادلـة تـعمل | حـساب کـمیة الـطاقـة
جـمیع أنـواع الـطعام بـما فــي ذلـك الـبروتـین الـذي 

ال یعتبر کمصدر أساسي للطاقة. 

االحتیاج من الطاقة:  

الـوزن الـطبیعي (الـطول بـوحـدة الـسنتمتر - 100) * 35 = 
الطاقة الالزمة لکل یوم (سعر حراري) 

37



...!"#$%
& ' (%)+ٔ ,-%.

مثال: 
رجـل طـولـه 174 سـم یـحتاج مـا یـقارب 2600 کـیلو 

کالوري (2590 = 35 * 74   ,   74 = 100 -174) .  
حـمیة هـذا الـرجـل یـجب أن تـحتوي | 90 غـم (إذا 
کـان املـریـض یـعانـي مـن تـلیف کـبدي قـابـل لـلعالج 
و املـریـض یـتمتع بـصحة جـیدة) إلـی 120 غـم (إذا 
کـان املـریـض یـعانـي مـن تـلیف کـبدي غـیر قـابـل 

للعالج) من البروتین.  
حـیث أن 1 غـم مـن الـبروتـین یـعطي 4 سـعرات حـراریـة 

من الطاقة.  
هـذه املـعادلـة آمـنة و مـناسـبة لـلمرضـی الـذیـن 
لــدیــهم زیــادة M الــوزن و لــیسوا بــحاجــة  إلــی 
تـخفیض الـسعرات الحـراریـة الـالزمـة. إن مـرضـی 
الـتلیف الـغیر قـابـل لـلعالج یـفترض أن ال یـنخفض 
وزنـهم بـاسـتثناء حـالـة انـحباس الـسوائـل M مـنطقة 
الـبطن. بـاإلضـافـة إلـی األنـسجة الـدهـنیة فـإن 
الـجسم یـقوم بتکسـیر الـبروتـینات أیـضًا وهـذا یـفاقـم 
الــوضــع إلــی حــدوث اعــتالل الــدمــاغ بســبب 
االضــطراب الــکبدي. إن قــیام الــجسم بتکســیر 
 M بـروتـیناتـه یـؤدي إلـی ارتـفاع مسـتوى األمـونـیا
الـدم. إذا کـان مـن الـضروري تـزویـد مـرضـی تـلیف 
الـکبد الـغیر قـابـل لـلعالج بـالـطاقـة فـإنـه یـکون | 
شـکل کـربـوهـیدرات و دهـون, کـما وال یـجب مـنع 

املرضی من تناول الزبدة.  
إن تـزویـد الـجسم بـالـطاقـة یـمنع اسـتخدام أي جـزء 
مـن الـجسم (مـثل: األنـسجة الـعضلیة) کـمصدر 
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لـلطاقـة أو لـتلبیة االحـتیاجـات مـن الـبروتـین، حـیث أنـه 
عـندمـا یـتم تـفکیك و تکسـیر مـواد الـجسم الـداخـلیة 
فـإنـها تـزیـد مـن مسـتوى األمـونـیا و بـالـتالـي تـؤدي 
إلی حدوث اعتالل الدماغ بسبب التلیف الکبدي. 

أمـثلة | األطـعمة املـناسـبة لـتزویـد الـجسم 
بالطاقة: 

مالتودکسترن 19: -
مـالـتودکسـترن هـو مـنتج طـبیعي مـن نـشا الـذرة 
| شـکل بـودرة, کـل 1 غـم مـنه یـعطي 3.8 سـعر 
حـراري. یـمتاز املـالـتودکسـترن بـسهولـة الـهضم و 
جـودة التحـمل، ویـمکن اسـتخدامـه | الـطعام 
الـبارد و الـساخـن M األطـعمة؛ حـلوة الـطعم أو 
الـحارة. ال یـمکن اسـتخدام أکـثر مـن 10 غـم مـنه | 

طعام وزنه 100 غم. 
هــذه املــنتجات ال یــمکن اســتخدامــها ملــرضــی 
الـسکري ألنـها تـرفـع مسـتوى الـسکر M الـدم 
بــشکل ســریــع، ویــجب أن تســتخدم بحــذر و 
یسـتحسن مـراقـبة مسـتوى الـسکر بـالـدم خـالل 
فـترة اسـتخدامـها و یـمکن أن یـحتاج املـریـض إلـی 

جرعة أنسولین تصحیحیة. 

الزبدة و القشطة أو الزیت: -
بـإعـطاء 9 سـعرات حـراریـة لـکل غـم فـإن الـدهـون 
تـعتبر املـصدر األ| لـلسعرات مـن الـطعام. مـثال: 
الکسـتر یـمکن أن یطهـی مـع الـکریـما بـدالً مـن 
الحـلیب لـزیـادة الـسعرات. قـیمة الـسعرات لـلحساء 
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یـمکن أن تـزداد بـسهولـة عـن طـریـق إضـافـة الـزبـدة 
أو القشـطة. الـبطاطـا املهـروسـة مـع الـکریـما و 

الزبدة هي بالطبع قنبلة من السعرات الحراریة. 
یـفضل أن یـتم تحـدیـد کـمیة الـدهـون لـلمریـض 
عـندمـا یـکون مسـتوى الـدهـون M الـدم مـرتـفع 
ألنـه M هـذه الـحالـة یـجب أن یـمتنع املـریـض عـن 

الزبدة و القشطة. 

مـالحـظة/ ارتـفاع الـکولیسـترول عـند مـرضـی تـلیف 
الکبد یکون M حاالت قلیلة جدًا. 

األطـعمة االصـطناعـیة (الحـمیة الـسائـلة\ الـتغذیـة -
األنبوبیة): 

لـلمرضـی الـذیـن ال یـتناولـون الـطعام بـشکلٍ کـافٍ 
لـوجـود مـرض فـإنـه یـتم انـتاج أطـعمة ذات الـطابـع 
الــسائــل یــمکن تــناولــها عــن طــریــق الــفم أو 
بــاســتخدام أنــبوب غــذائــي (یــسمی الــتغذیــة 
األنبوبیة), حیث أنها تختلف عن التغذیة الوریدیة.  
هـذه الحـمیات الـسائـلة تـغطي حـاجـة الـجسم مـن 
الـعناصـر الـغذائـیة األسـاسـیة و یـمکن أن تـکون 

املصدر الوحید للتغذیة M بعض املرضی. 
إن مـرضـی تـلیف الـکبد مـن األفـضل أن یـأخـذوا 
الـسوائـل الـتي تـعطي مـقدار (1.5 سـعر \ مـلم) أکـثر 
مــن الــتي تــعطي مــقدار (1 ســعر \مــلم) بســبب 
احـتباس الـسوائـل M الـبطن و األطـراف, إن هـذه 
الحـمیات الـسائـلة ال تـحتاج إلـی نسـب خـاصـة ألن 
الهـدف األسـاسـي لـها هـو الـتزویـد بـالـطاقـة و 
الـبروتـین الـضروري لـلجسم. لـکن M بـعض الـحاالت 
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الــنادرة مــن الــضروري تــقلیل کــمیة الــبروتــین 
املـوجـوده فـیها ألن الـبروتـین املـوجـود M الحـمیة 
األسـاسـیة یسـبب اعـتالل الـدمـاغ, لـذلـك یـجب 
اسـتخدام حـمیات سـائـلة مـحسوبـة النسـب خـصوصًـا 

ملرضی الکبد. 
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4.5 الـبروتـین و اعـتالل الـدمـاغ بسـبب االضـطراب 
الکبدي 

M الـسابـق ذکـرنـا أن مـرضـی الـتلیف الـکبدي 
یـتأثـرون M بـعض األحـیان بـنقص کـمیة الـبروتـین 
مـما یـؤدي إلـی تکسـر الـعضالت, تـعب و إرهـاق و  
انـخفاض M عـمل جـهاز املـناعـة. أثـبتت األبـحاث أن 
مـرضـی تـلیف الـکبد یشـبهون األشـخاص الـذیـن 
لـدیـهم سـوء تـغذیـة خـصوصـًا M الـعملیات األیـضیة 

للبروتین. 
غـالـبًا یـتخوف األطـباء مـن أن تـناول کـمیة کـافـیة 
مـن الـبروتـین سـوف یـؤدي الـی اعـتالل الـدمـاغ 
الـناتـج عـن االضـطراب الـکبدي, هـذه املـخاوف آتـیة 
مـن تـجارب سـابـقة مـع مجـموعـة صـغیرة مـن 
املـرضـی الـذیـن لـدیـهم مـشاکـل بـالـکبد و أدى 
تـناولـهم لـکمیات مـعینة مـن الـبروتـین إلـی اعـتالل 
الــدمــاغ الــکبدي. هــذا مــا یــطلق عــلیه مــعضلة 
الـبروتـین حـیث أن تـناول کـمیة کـافـیة مـن الـبروتـین 
مـناسـب لـلمرضـی الـذیـن یـعانـون مـن سـوء الـتغذیـة 
و مـن جـهة أخـرى یـعتبر هـذا سـيء العـتالل الـدمـاغ. 
هـذه املـعضلة لیسـت منتشـرة عـند 99% مـن مـرضـی 
تـلیف الـکبد الـذیـن لـدیـهم اعـتالل ألسـباب أخـرى 

مثل: عدوى, ونزیف, وفشل کلوي و إمساك. 

یوصي األطباء بکمیة البروتین التالیة: 

1.2 غـم بـروتـین\کـغم مـن الـجسم لـلیوم ملـرضـی الـتلیف 
القابل للعالج. 

1.5غـم بـروتـین\کـغم مـن الـجسم لـلیوم ملـرضـی الـتلیف 
الغیر قابل للعالج ومرضی سوء التغذیة.
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إضـافـة إلـی أهـمیة کـمیة الـبروتـین فـإن کـفاءة و نـوع 
البروتین مهمان أیضًا. 

1.4.5 البروتینات القابلة و الغیر القابلة للتحمل 
| الـرغـم مـن  أن اعـتالل الـدمـاغ الـکبدي نـادرًا مـا 
یحـدث بسـبب زیـادة کـمیة الـبروتـین الـیومـیة لـکن 
مـن املـهم الـتفریـق بـین الـبروتـین الـقابـل للتحـمل و 
الـبروتـین الـغیر قـابـل للتحـمل. تـختلف الـبروتـینات 
حسـب الـترکـیب الـکیمیائـي و بـالـتالـي یـختلف تـأثـیرهـا 
| عـمل الـدمـاغ, مـثال: غـرام مـن بـروتـین الـدم لـه 
تـأثـیر أکـبر | اعـتالل الـدمـاغ الـکبدي بـاملـقارنـة مـع 
 M غـرام مـن الـبروتـین الـنباتـي. تـکمن أهـمیة هـذا
حـالـة نـزیـف  الـدوالـي املـریـئیة، فـإن کـمیة الـدم 
املــفقودة (M الــنزیــف) تــدخــل إلــی املــعدة 
واألمـعاء و یـتم هـضم هـذا الـدم مـع الـطعام و یـتم 
امـتصاصـها أیـضًا M األمـعاء الـدقـیقة. وذلـك یـؤدي 
إلـی ارتـفاع M کـمیة املـواد الـسامـة الـناتـجة عـن 
التکسـیر (هـضم الـدم) مـثل األمـونـیا و یحـدث 
اخــتالل M مــعدل األحــماض األمــینیة M الــدم, 
ویـکون إحـدى نـتائـج هـذا الخـلل هـو اضـطراب 

تصنیع بروتینات الجسم.  
ال یحـدث االخـتالل M نسـبة األحـماض األمـینیة 
فـقط بـعد الـنزیـف و لـکن M الـحقیقة یحـدث 
 M لجـمیع مـرضـی الـتلیف الـکبدي کـنتیجة لـتغیر
عـمل الـکبد و الـتفاف الـوریـد الـبابـي | الـدورة 
الـدمـویـة مـن خـالل أوعـیة جـانـبیة. إن مـرضـی الـتلیف 
یـعانـون مـن نـقص M األحـماض األمـینیة مـتفرعـة 
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السـلسلة بـاملـقابـل لـدیـهم ارتـفاع M األحـماض 
األمـینیة الـعطریـة. بـاإلضـافـة إلـی ارتـفاع أحـماض 
أمـینیة أخـرى M الـدم مـثل الجـلوتـامـین, واملـثیونـین، 

وأحیانًا السیستین. 

هــناك أطــعمة تــحتوي | نســبة عــالــیة مــن 
األحـماض األمـینیة مـتفرعـة السـلسلة مـثل الحـلیب 
ومـنتجات األلـبان و الـخضروات, مـن نـاحـیة أخـرى 
فــإن الــلحوم و األســماك تــحتوي | أحــماض 
أمـینیه عـطریـة بنسـبة عـالـیة. إن األحـماض األمـینیة 
مــتفرعــة الســلسلة مــثل (الــفالــین, لــیوســین, 
ایـزولـیوسـین) تـعتبر مـضادة العـتالل الـدمـاغ, | 
عـکس ذلـك فـإن األحـماض الـدهـنیة الـعطریـة مـثل 
(تـایـروسـین, فـینیل ألـنین, مـثیونـین) تـساعـد | 
حــدوث اعــتالل الــدمــاغ. وذلــك یــعزى إلــی أن 

األحماض األمینیة العطریة  األحماض األمینیة متفرعة 
السلسلة 

العملیات األیضیة:  

تعتمد | فعالیة الکبد  •

• M یسـتخدمـها الـجسم
الکبد 

العملیات األیضیة: 

ال تــعتمد | فــعالــیة •
الکبد  

• M یسـتخدمـها الـجسم
النسیج العضلي

نســبتها تــرتــفع M الــدم 
ملرضی التلیف

نســبتها قــلیلة M الــدم 
ملرضی التلیف

تؤثر | اعتالل الدماغ ال تزید من اعتالل الدماغ
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األحـماض األمـینیة مـتفرعـة السـلسلة ال تـعتمد 
 M عــملیاتــها األیــضیة | الــکبد وإنــما تحــدث
الـعضالت, کـما أن الـفضالت الـناتـجة عـن هـذه 
الـعملیات ال تـرتـفع نسـبتها, إضـافـة إلـی ذلـك فـإنـها  
تــمنع هــذه الســالســل تکســر الــبروتــین داخــل 

العضالت. 
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مـن الـصعب زیـادة تـناول هـذه األحـماض األمـینیة 
متفرعة السلسلة بشکلٍ کبیر. 

یـمکن الـوصـول إلـی نـتائـج إیـجابـیة عـند تـحضیر خـاص 
لـلبروتـین (مخـلوط أحـماض أمـینیة) بـحیث یـحتوي 
نســبة عــالــیة مــن األحــماض األمــینیة مــتفرعــة 
السـلسلة, یسـتخدم هـذا الـتحضیر ملـرضـی حـمیة 
الــبروتــین الــقلیل. إن اســتخدام األحــماض ذات 
الســلسلة املــتفرعــة ســیؤدي إلــی تــغییر مــسار 
الـعملیات األیـضیة مـن السـلبیة إلـی الـطبیعي و أکـثر 
ایـجابـیة دون زیـادة الخـطر | اعـتالل الـدمـاغ 

الکبدي.  
أثـبتت دراسـات حـدیـثة M إیـطالـیا و الـیابـان أن تـناول 
األحـماض املـتفرعـة یـساعـد حـتی املـرضـی الـذیـن 
یـعانـون مـن تـلیف الـکبد و لـیس لـدیـهم حـساسـیة 

من البروتین. 

کـما تـالحـظ, فـإن جـمیع الـبروتـینات ال تـحتوي نـفس 
الــترکــیب مــن األحــماض األمــینیة. إن الحــمیة 
الـغذائـیة و الـدواء املـحتویـان | نسـبة عـالـیة مـن 
األحـماض األمـینیة املـتفرعـة تـحتاج إلـی وصـفة 
أخـصائـي الـتغذیـة. کـما هـو قـائـم فـإن املـرضـی 
یـحصلون | 0.2 غـم مـن األحـماض املـتفرعـة 
\کـغم \یـوم. مـثالً مـریـض یـزن 70 کـغم فـهو یـحتاج 
14 غـم مـن األحـماض املـتفرعـة و تحسـب هـذه 

اســأل طــبیبك عــن تــناول الــطعام الــغني بــاألحــماض 
األمینیة املتفرعة أو عن األدویة التي قد تحتوي علیها.
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الــکمیة مــن احــتیاجــات الــشخص الــیومــیة مــن 
الـبروتـین. وفـقًا لـذلـك سـوف یـتم تـخفیض کـمیة 
الـبروتـین املـتناولـة أو یـتم طـرح کـمیة األحـماض 
األمـینیة مـتفرعـة السـلسلة مـن الـفرق بـین الـکمیة 
الـقادر املـریـض | تحـملها و الـکمیة املـوصـی بـها 
یـومـیًا, وسـتستبدل الـکمیة املـطروحـة مـن الـبروتـین 

باألحماض األمینیة املتفرعة. 

بـاإلضـافـة إلـی بـروتـین الـدم و وجـوب تـقلیله, فـإن 
الـبروتـین املـوجـود M الـلحوم الحـمراء والـسمك و 
الـبیض غـیر مـحبب M حـالـة اعـتالل الـدمـاغ الـکبدي, 
أمـا الـبروتـین املـوجـود M الحـلیب و مشـتقاتـه و 
الـنباتـات فـیجب الـزیـادة مـنه عـند مـرضـی اعـتالل 

الدماغ الکبدي. 
الحـذر مـطلوب عـند األشـخاص الـذیـن یـتبعون حـمیة 
نـباتـیة بـحتة ألن کـمیة األلـیاف الـتي یـتناولـونـها 
عـالـیة و بـالـتالـي الـنیتروجـین یخـرج مـع الـفضالت 
بـکمیات کـبیرة, وهـذا یـؤدي إلـی حـالـة تشـبه فـئة 

مثال: شخص یزن 71 کغم 

( 71 * 1.2 ) = 85.2 غم  

( 71 * 0.8 ) = 56.8 غم 
 ____________________

الفرق        = 28.4 غم  

احتیاجه من البروتین: 

کمیة البروتین املسموحة:

تـقریـبًا 30 غـم مـن األحـماض األمـینیة املـتفرعـة یـومـیًا یـجب 
أن یتناولها هذا املریض.   
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األشـخاص الـذیـن یـتناولـون حـمیة قـلیلة الـبروتـین و 
بالتالي یؤدي لسوء M نقص البروتین. 

2.4.5 التغذیة الوریدیة h حاالت الغیبوبة 
الـغیبوبـة الـناتـجة عـن أمـراض الـکبد تـعتبر آخـر مـرحـلة 
مـن اعـتالل الـدمـاغ الـکبدي و تـتمیز بـفقدان الـوعـي 
الـکامـل. M هـذه الـحالـة یـتم إطـعام املـریـض 
مـباشـرة عـن طـریـق جـهاز الـدوران و تـسمی (الـتغذیـة 
الـوریـدیـة). إن عـملیة تـزویـد املـریـض بـاألحـماض 
األمـینیة یـعتمد | صـحة الـکبد، حـیث یـتم تـزویـد 
املـریـض بـالـطاقـة | شـکل کـربـوهـیدرات و 
دهـون، ویـجب االلـتزام بـکمیة الـطاقـة الـکافـیة 
لـلجسم ملـنع تکسـر و فـقد بـروتـینات الـجسم, 
فـتعطی الـکربـوهـیدرات | شـکل سـکر الجـلوکـوز 

باإلضافة إلی الفیتامینات و املعادن.  
عـند تـحسن املـریـض و عـودتـه إلـی وعـیه مـن املـهم 
الـرجـوع إلـی نـمط الـتغذیـة الـفمویـة املـعتادة. مـن 
الـیوم األول لـلتغذیـة الـفمویـة فـإن کـمیة الـبروتـین 
یـجب أن تـکون 1 غـم \ کـغم مـن الـجسم و تـرتـفع 
مـع األیـام إلـی أن تـصل إلـی الـکمیة املـوصـی بـها. 
 M إن اسـتخدام حـمیة مـنخفضة الـبروتـین یـکون
حــاالت قــلیلة جــدًا مــثل حــالــة الــتحسس مــن 
الـبروتـین, وهـذا یـتم الـنظر فـیه کـل حـالـة | حـدى. 
ملــثل هــذه الــحاالت یــمکن مــباشــرة الــبدء 
بـاسـتخدام املـکمالت الـغذائـیة الـفمویـة الـتي 

تحتوي | أحماض أمینیة متفرعة السالسل. 
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5.5 الکربوهیدرات  
الـکربـوهـیدرات هـي املـصدر األسـاسـي لـطاقـة 
الـجسم، حـیث أنـها مـثل الـدهـون ال تـرفـع مسـتوى 
الـسموم M الـجسم. إن کـل 1 غـم مـنها یـعطي 4 
ســعرات حــراریــة, بــعض أنــواع الــطعام الــغنیة 
بـالـکربـوهـیدرات: الـسکریـات, الحـلویـات, الـفواکـهة, 

املخبوزات, البطاطا, الحلیب و الخضروات. 

 1.5.5 دور الـنخالـة (األلـیاف) h تـقلیل مسـتوى 
السموم 

تـصنف الـنخالـة الـغیر قـابـلة لـلهضم مـن ضـمن 
الـکربـوهـیدرات. الـنخالـة (األلـیاف) هـي جـزء مـن 
الـطعام الـذي ال یسـتطیع الـجسم هـضمه و تحـلیله. 
تـعمل الـنخالـة | تحسـین الـهضم, وإبـطاء سـرعـة 
ارتـــفاع الـــسکر M الـــدم, وخـــفض مســـتوى 
الــکولیســترول M الــدم و تحســین اإلحــساس 
بـالشـبع. تـعمل الـنخالـة عـند مـرضـی الـتلیف الـکبدي 
| االرتـباط مـع الـسموم M األمـعاء و إخـراجـها 
مـن الـجسم بـاإلضـافـة إلـی تـقلیل وقـت وجـود 
الـطعام املـهضوم M األمـعاء مـما یـقلل تـکون 
الـسموم و بـالـتالـي تـقلیل فـرصـة اعـتالل الـدمـاغ, 
لـکن هـناك جـانـب آخـر للحـمیة عـالـیة األلـیاف و هـي 
االنـتفاخ, واإلحـساس بـالشـبع و بـعض آالم الـبطن، 
فـعلی الـجسم االعـتیاد و الـتکیف مـع الحـمیة الـتي 
تـکون عـالـیة األلـیاف بـاإلضـافـة لهـذه الحـمیة یـفضل 
شـرب کـمیة کـافـیة مـن املـاء ألن األلـیاف تـمتص 
املـاء لـیزیـد حجـمها إن لـم یـکن هـناك کـمیة کـافـیة 
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مـن املـاء فـال فـائـدة مـن األلـیاف حـتی لـو کـانـت 
مـرکـزة (قـشور الـبذور, مـنتجات الـنخالـة,قـشور بـذور 

الشوفان, البکتین). 
مـن األطـعمة الـغنیة بـاأللـیاف: الـخبز األسـمر (یـکون 
مـن الـقمح الـکامـل), الـخبز املـقرمـش, الـفواکـه و 

الخضار, األرز البني,  البطاطا, املعکرونة البنیة. 

2.5.5 استخدام الالکتولوز املحضر لتلیف الکبد 
الـالکـتولـوز هـو سـکر ثـنائـي مـصنع مـن نـوعـین مـن 
الـسکاکـر األحـادیـة وهـما الـجاالکـتوز و الـفرکـتوز. إن 
جـسم اإلنـسان غـیر قـادر | هـضم هـذا الـسکر ألن 
الـجسم ال یـحتوي | األنـزیـم الـهاضـم لـه, فـیصل 
سـکر الـالکـتولـوز إلـی األمـعاء الـغلیظة حـیث یـتم 
تکسـیره إلـی حـمض اآلسـتیك و حـمص الـالتـیك 
بـواسـطة الـبکتیریـا الـنافـعة M األمـعاء. إن إرتـفاع 
الحـموضـة M الـقولـون سـیأثـر | الـبکتیریـا الـنافـعة 
وبـالـتالـي یـخفض نسـبة تخـمیر الـبکتیریـا لـلبروتـین 
مــما یــؤدي إلــی انــتاج و امــتصاص األمــونــیا و 
الـسموم بـشکل أقـل و یـنخفض ظـهور األعـراض 
لـوجـود الـسموم M الـجسم, بـاإلضـافـة إلـی ذلـك 
فـإن الـوقـت الـالزم ملـکوث الـفضالت M الـجسم 
یـصبح أقـل و بـالـتالـي خـروج الـسموم بـفترة أقـصر و 

تقلیل الکمیة املمتصة. 
 M اآلثــار الــجانــبیة املــمکن حــدوثــها تــتمثل 
انـتفاخـات الـبطن, وإسـهال حـیث أنـها یـمکن أن 

تختفي بعد فترة من التأقلم. 
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 M یـعتبر الـالکـتولـوز مـصدر غـذاء لـلبکتیریـا الـنافـعة
الـقولـون و ألنـها تسـتهلك الـنیتروجـین فـإنـه ال یـتم 
إنـتاج األمـونـیا و بـالـتالـي قـلة الـتصنیع لـألمـونـیا یـعني 
قـلة امـتصاص, و لـکن طـریـقة عـمل الـالکـتولـوز غـیر 
مـعروفـة إلـی اآلن. إن اسـتهالك الـالکـتولـوز لـیس لـه 
تـأثـیر جـانـبي إذا تـم أخـذه بـالجـرعـات الـتي یـنصح بـها 
الـطبیب و أیـضًا یـعتبر آمـن | املـدى الـبعید. تـعد 
األقــراص أو الشــراب مــن أشــکال الــالکــتولــوز 

املناسبة لالستهالك. 
إن فـعالـیة الـالکـتولـوز املـصنع عـالـیة جـدًا إذ یـمکن 
إدخـالـها M الحـمیة مـنخفضة الـبروتـین ملـقاومـة 
اعـتالل الـدمـاغ الـکبدي. بـالـرغـم مـن أن الـالکـتولـوز 
یـعتبر مـن الـکربـوهـیدرات إذ أنـه ال یحسـب مـن 
مجـموع  الـکربـوهـیدرات ملـرضـی الـسکري وذلـك 
 M ألنـه ال یـتم امـتصاصـه فـال یـرفـع نسـبة الـسکر
الـدم. إن حـصة الشـراب مـنه 50-15 مـلم ثـالث مـرات 
بـالـیوم. أمـا بـالنسـبة لـألقـراص فـإن 6 غـم مـن 3-5 

مرات بالیوم. 
یـجب أن تحـدد الـحصة الـیومـیة بـاسـتشارة الـطبیب 
لـیکون الهـدف مـنها هـو إحـداث عـملیة اإلخـراج 3 

مرات بالیوم.  
بـاإلضـافـة إلـی الـالکـتولـوز املـصنع فـإن هـناك 
الـالکـتیتول و هـو مـن الـکربـوهـیدرات أیـضًا و طـریـقة 
عــمله M الــجسم تشــبه إلــی حــد کــبیر عــمل 

الالکتولوز. 
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6.5 الدهون 
یـعطي کـل 1 غـم مـن الـدهـون 9 سـعرات حـراریـة, 
لـذلـك فـهو یـعتبر املـصدر األ| لـلطاقـة املـزودة 
لـلجسم، کـما أنـه یـتم تخـزیـنه بـالـجسم کـمصدر 
لـلطاقـة. إن الـدهـون ال تـعمل | رفـع مسـتوى 
األمـونـیا و بـالـتالـي ال تـؤثـر | اعـتالل الـدمـاغ 
الکـبدي، حیـث أن استـهالك الدـهوـن الحـیوانیـة ال 
یـجب أن یـکون بـکمیات عـالـیة کـما أن اسـتهالك 
الــدهــون الــنباتــیة ال یــجب أن یــکون مــنخفض. 
مـایـقارب %40 مـن مـرضـی الـتلیف الـکبدي یـعانـون 
مـن خـلل M عـملیة هـضم الـدهـون ألن الـکبد 
املـتضرر هـو األسـاس M عـملیة هـضمها و بـالـتالـي 
امـتصاصـها، و لهـذا یـعني تـأثـیرًا سـلبیًا | امـتصاص 
الـفیتامـینات الـذائـبة M الـدهـون (أ, د, ك, ي) مـما 
یـؤدي إلـی نـقصها M الـجسم فـیجب تـعویـض 

املریض وریدیًا. 
M حـالـة وجـود الـفضالت الـدهـنیة فـإن الحـل 
األنســب هــو اســتخدام  الســالســل الــدهــنیة 
املـتوسـطة. إن هـذه السـالسـل الـدهـنیة یـمکن 
امـتصاصـها M األمـعاء حـتی مـع غـیاب الـعصارة 
الـصفراویـة و تسـتخدم کـمصدر لـلطاقـة M الـجسم. 
 M هـذه السـالسـل غـیر مـوجـوده بـشکل طـبیعي
األغـذیـة، و لـکن تـوجـد بـشکل مـصنع M األسـواق 

| شکل زیوت و زبده. 
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7.5 األمالح والفیتامینات و املیاه 

1.7.5 الصودیوم 
 M الـتعامـل مـع تجـمع الـسوائـل M إن األسـاس 
األطـراف والـتجویـف الـبطني هـو تـقلیل کـمیة 
الـصودیـوم والـسوائـل الـداخـلة لـلجسم، فـمن 
املـعروف أن مـعظم الـصودیـوم مـوجـود M مـلح 
الــطعام ومــعروف کــیمیائــیًا بــاســم کــلوریــد 
الـصودیـوم أي یـتکون مـن عـنصریـن أسـاسـیین هـما 
الـکلور و الـصودیـوم. لتحـدیـد کـمیة الـصودیـوم 
املـوجـودة M مـلح الـطعام فـإن وزن املـلح یـقسم 
| 2.5 (مـثال  1 غـم مـن املـلح مـوجـود فـیه 400 
مـلغم مـن الـصودیـوم). عـادةً بـعد تـناول املـلح 
یـشعر اإلنـسان بـالـعطش ألن الـصودیـوم یـرتـبط مـع 

املاء M الجسم. 

1.1.7.5 أنواع حمیات الصودیوم:  

حـمیة مـنخفضة الـصودیـوم جـدًا (1 غـم مـن مـلح •
الطعام بالیوم) 

حـمیة مـنخفضة الـصودیـوم (3 غـم مـلح طـعام •
بالیوم)  

حـمیة مـخففة الـصودیـوم  (6 غـم مـلح طـعام •
بالیوم)  

کـل مـریـض تـلیف کـبدي یـجب أن یـنصح بـالـتقلیل مـن 
اسـتخدام املـلح مـن أجـل أن یـقلل مـن تـطور انـحباس 

السوائل M التجویف البطني واألطراف. 

54



...!"#$%
& ' (%)+ٔ ,-%.

کـقاعـدة عـامـة فـإن الـطعام M املـشفی ذو طـابـع 
حـمیة مـنخفضة أو مـخففة الـصودیـوم, أمـا M الـبیت 
فـإنـه یـفضل اسـتخدام الحـمیة الـتي تـکون مـخففة 

الصودیوم. 
هـناك قـائـمة طـویـلة مـن املـنتجات الـتي تـکون 
مـنخفضة الـصودیـوم بـحیث أنـها تسهـل عـلیك 
الـحصول | نـظام غـذائـي مـنخفض الـصودیـوم 
(اسـأل عـنهم M املتجـر املـفضل لـدیـك). إن الحـمیة 
املـنخفضة جـدًا بـالـصودیـوم یـمکن أن تـمتد لـفترة 
 M مــرحــلة املــکوث M قــصیرة مــن الــوقــت
املـشفی, تـساعـد هـذه املـرحـلة M التخـلص مـن 
500 مـلم مـن الـسوائـل املـحتبسة M األطـراف. إن 
الـخبز یـعتبر مـن األغـذیـة مـنخفضة الـصودیـوم، ومـع 
هـذه الـتوصـیات | کـمیة املـلح فـإن کـثیرًا مـن 
 Mمــعظم املــشا M .األطــعمة غــیر مــسموحــة
یـعتمدون | األرز و الـفواکـه ألن هـذه املـنتجات 
مــنخفضة الــصودیــوم وغــنیة بــالــبوتــاســیوم و 
مــنخفضة الــبروتــین وذلــك لــیتم التخــلص مــن 

السوائل املحتبسة M الجسم.  
M املـشفی تسـتخدم الحـمیة مـنخفضة الـصودیـوم 
للتخـلص مـن الـسوائـل املـحتبسة وهـذا یـحتاج 
أنـواعـًا محـددة مـن األطـعمة واملـنتجات املـنخفضة 
بـالـصودیـوم. بـاملـناسـبة إن املـنتجات الـحیوانـیة غـنیة 
بـالـصودیـوم ومـثال ذلـك: 1 لـتر مـن الحـلیب یـحتوي 

| 1.2 غم من امللح. 
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األغذیة الغنیة بالصودیوم: 
أمـثلة | األغـذیـة الـغنیة بـالـصودیـوم بـشکل 
رئیسـي: الـوجـبات الـجاهـزة, سـمك الـرنـجة, السـلطات 
الـجاهـزة, الـخضروات املـعلبة, الـوجـبات السـریـعة, 
املخـلالت, الـجبنة, الـشوربـات الـجاهـزة و الـصلصات 

واملسلیات الجاهزة. 

األغذیة الغنیة باألمالح: 
االلـتزام بحـمیة مـخففة األمـالح یـکون سهـالً عـند 
اسـتخدام املـنتجات الـطازجـة أو املـنتجات املجـمدة. 
ویـجب االبـتعاد عـن الـخضروات املـعلبة و الـوجـبات 

املحتوى من الصودیوم 
(لکل 100 غم)

األغذیة الغنیة بالصودیوم 

450 ملغم الجبن املثقب

1520 ملغم  الجبن القاسي 

702 ملغم  املایونیز

2500 ملغم  سمك الرنجه 

833 ملغم  لحم العجل املعلب 

1260 ملغم  النقانق 

1307 ملغم  الخردل املصنع 

5930 ملغم  سمك الرنجه املخلل
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الـجاهـزة, وصـلصة الـحساء (املـاجـي), ومـسحوق 
الـثوم, ومـسحوق الـبهارات, ومـلح الجـلوتـامـیت, 
وصــلصة الــصویــا, والخــردل و صــلصة الــبندورة 
(الـکاتشـب) ألنـها تـحتوي | کـمیة عـالـیة مـن 

الصودیوم. 

األعشاب بدیالً عن األمالح: 
 مـن أجـل الـحصول | غـذاء غـني بـالـنکهة یـمکن 
اســتخدام األعــشاب والــبهارات. ویــمکن تــدعــیم 
نـکهة الـطعام بـإضـافـة الـثوم, أو الـبصل, أو الـبصل 
األخـضر, أو الـبندورة, أو خـردل قـلیل املـلح أو فجـل 
 M حـار. إن مـنتجات الـحبوب الـکامـلة تـتمتع بـلذة
الــطعم أکــثر مــن مــنتجات الــطحین األبــیض 

املقشور.  

2.1.7.5 میاه معدنیة قلیلة الصودیم: 
تـحتوي مـلصقات املـیاه املـعدنـیة | مـحتوى 
کــمیة الــصودیــوم املــوجــودة فــیها. إن املــیاه 
املـعدنـیة رخـیصة الـثمن غـالـبًا مـا تـکون قـلیلة 
الـصودیـوم. تـعرف املـیاه املـعدنـیة قـلیلة الـصودیـوم 

57



...!"#$%
& ' (%)+ٔ ,-%.

| أن کـمیة الـصودیـوم تـکون فـیها 20 مـلغم أو 
أقل M اللتر الواحد.  

3.1.7.5 میاه معدنیة عالیة الصودیوم: 
إذا کـنت تـتبع نـظام غـذائـي قـلیل الـصودیـوم مـن 
الـضروري االبـتعاد عـن املـیاه املـعدنـیة عـالـیة 
الـصودیـوم الـتي تـحتوي 500 مـلغم أو أکـثر مـن 

الصودیوم M اللتر الواحد. 

أغذیة قلیلة الصودیوم: 
هـناك سـالسـل مـن املـنتجات مـنخفضة الـصودیـوم 
الـتي بـالـتأکـید سـتساعـدك | الـحفاظ | نـمط 
غـذائـي قـلیل الـصودیـم. | أخـصائـي الـتغذیـة أن 
یـنصحك بـها و یـساعـدك M مـعرفـة أمـاکـن بـیعها 

(غالبًا M محالت الطعام الصحي). 

2.7.5 البوتاسیوم: 
إن بـدائـل املـلح تـحتوي عـادة | الـبوتـاسـیوم بـدل 
 M الـصودیـوم. فـباإلضـافـة إلـی تحسـین الـنکهة
الـطعام فـإن هـناك فـائـدة M ارتـفاع الـبوتـاسـیوم 
فـیها. إن الـنظام الـغذائـي عـالـي الـبوتـاسـیوم مـهم 
لـألشـخاص الـذیـن یـتناولـون مـدرات الـبول بهـدف 
التخـلص مـن الـسوائـل املـحتبسة M الـجسم والـتي 

قد تسبب بدورها نقصًا M البوتاسیوم. 
عــند وجــود تجــمع ســوائــل M األطــراف فــإن 
اسـتهالك الـسوائـل أیـضًا یـجب أن یحـدد، واألطـعمة 
الـغنیة بـالـبوتـاسـیوم یـجب أن یـقل تـناولـها ألنـها 

تحتوي | کمیة وافرة من املاء.  

58



...!"#$%
& ' (%)+ٔ ,-%.

3.7.5 املعادن و الفیتامینات: 
لـدى مـرضـی الـتلیف الـکبدي نـقص M املـعادن 
(الـزنـك, الحـدیـد, الـکالسـیوم, الـبوتـاسـیوم) وکـذلـك 
الــفیتامــینات أیــضًا. وألن املــکمالت بــاســتخدام 
األقـراص والـکبسوالت والـنقط أسهـل لـلتعامـل مـع 
الــنقص, بــعض الــخبراء جــمعوهــم M محــلول 
لیسهـل وصـفه بـدالً مـن وصـف کـل مـنه | 

حدى.  
إن الـعدیـد مـن مـرضـی الـتلیف الـکبدي یـعانـون مـن 
نـقص عـنصر الـزنـك, لـذلـك فـإنـه M بـعض األحـیان 
یـساعـد الـزنـك | شـکل أقـراص مـن تـطور اعـتالل 
الـدمـاغ. لـکن مـن الجـدیـر ذکـره أنـه یـمکن أن یـکون 
| شـکل مـرکـب عـضوي مـثل زنـك هـیستدیـن 
حـیث یـتم امـتصاصـه بـشکل أسـرع M األمـعاء مـن 

الزنك الغیر عضوي. 

4.7.5 استهالك السوائل: 
تـقلیل کـمیة الـسوائـل املـتناولـة مـطلوب إذا کـان 
هـناك  انـخفاض M کـمیة الـصودیـوم M الـدم أو 
حـدوث احـتباس سـوائـل M الـتجویـف الـبطني أو 
األطـراف. یـجب أن تـخفض الـکمیة املسـتهلکة إلـی 
500-1000 مـلم. M حـالـة تـقلیل الـسوائـل فـإنـه 
یـجب اخـتیار الـسوائـل الـتي تـروي الـعطش. حـیث أن 

تـتمیز کـل أنـواع الـخضروات بـارتـفاع الـبوتـاسـیوم فـیها 
خـصوصـًا (املـلفوف, الـبطاطـا, أعـشاب, الـبندورة, السـبانـخ, 
الـفطر)، ومـن الـفواکـهة (أفـوکـادو, مـشمش, مـوز, عـصیر 

الفاکهة و الفاکهة املجففة) 
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الحـلیب, واملشـروبـات الـناعـمة املحـلیة, والـشاي 
واملـیاه املـعدنـیة عـالـیة الـصودیـوم غـیر مـناسـبة لـکن 
املـیاه املـعدنـیة الـتي تـرفـع الـبوتـاسـیوم تـروي 

العطش.  
M جـمیع الـحاالت األخـرى فـإن کـمیة الـسوائـل 
املـتناولـة یـجب أن تـکون 1.5-2 لـتر کـما هـو عـند 

األشخاص األصحاء.  
املـیاه املـعدنـیة تـعتبر غـنیة بـالـکالسـیوم إذا کـانـت 
تـحتوي | 150 مـلغم مـن الـکالسـیوم M الـلتر 
الـواحـد (تـکتب الـکمیة M النشـرة الـغذائـیة | 
الـعلبة). بـعض أنـواع املـیاه املـعدنـیة تـحتوي أکـثر 
مـن 500 مـلغم مـن الـکالسـیوم M الـلتر و هـذا 
یـلعب دورًا مـهمًا لـلوصـول إلـی حـاجـة الـجسم مـن 

الکالسیوم.  
مـن املـهم االنـتباه إلـی أن مـعظم أنـواع الـطعام 
تـحتوي | سـوائـل بـکثرة (الـخضار, الـفواکـهه, 
الـلبن, الـحساء, الحـلیب). إن وزن الـجسم و کـمیة 
الـسوائـل الـیومـیة یـجب أن تـراقـب جـیدًا M حـالـة 

وجود احتباس للماء M الجسم. 

8.5 النظام الغذائي الناعم (املهروس): 
لـم یـتم إثـبات أي فـائـدة مـن اسـتخدام الـطعام 
املهـروس M حـالـة نـزیـف دوالـي املـريء. لـکن 
املـثبت أنـه کـلما صـغر حجـم جـزیـئات الـطعام و 
أصـبحت أکـثر سـالسـة کـلما کـانـت عـملیة امـتصاص 

الطعام أسهل وأکثر استفادة. 
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مـالحـظة/ M کـل أمـراض املـريء یـجب االنـتباه إلـی 
درجــة حــرارة الــطعام (الحــرارة املــتوســطة هــي 
األفـضل, لـذلـك تـجنب الـساخـن جـدًا والـبارد جـدًا) 

وأیضًا االبتعاد عن الطعام الحمضي و الحار. 
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6. امللخص: 
M أمـراض الـکبد ال یـوجـد قـیود ثـابـتة و لـکن 
بـشکل عـام یـجب | املـریـض اتـباع نـظام غـذائـي 
مـتوازن بـإالضـافـة إلـی االبـتعاد الـکامـل عـن الـکحول. 
إذا کـان مـریـض الـکبد M مـرحـلة مـتقدمـة مـن 
 M املـرض فـیعامـل | أنـه یـعانـي مـن نـقص

التغذیة و یجب أن تحسب له هذه املعادالت:  

حـاجـة الـجسم مـن الـسعرات الحـراریـة  ( 35 سـعر •
حراري \ کغم من الجسم \ یوم). 

حـاجـة الـجسم مـن الـبروتـین ( 1.2-1.5 غـم \ کـغم •
من الجسم \ یوم).  

الــحصول | حــاجــة الــجسم مــن ألــیاف •
الخضروات. 

ممارسة الریاضة بانتظام لحمایة الکتلة العضلیة.  •
تناول املکمالت الغذائیة بشکل یومي. •
تـــنـاول الـحـــمـوض األمـــیـنـیـة ذات الـســـلـسـلـة •

املتفرعة. 
إن تـنفیذ هـذه الـتوجـیهات یـتطلب مـن کـل مـریـض 
تـغییرات أسـاسـیة M نـمط حـیاتـه ویـتطلب أیـضًا 
الـکثیر مـن الـتحفیز والـتعاون لـلوصـول إلـی الهـدف 
املـرجـو. وهـذا یـکون أسهـل کـلما تـفهم املـریـض 
األسـباب واألهـداف لهـذه الـتوجـیهات. ولـکن هـذه 
الـنصائـح ال تحـل محـل الـطبیب أو أخـصائـي الـتغذیـة, 
و یـجب | املـریـض الـتواصـل مـع الـطبیب مـن 
بـدایـة فـترة دخـولـه املـشفی و حـتی عـند الخـروج 

منها. 
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أدواتك للحصول | تغذیة جیدة 
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7. امللحق 
1.7 املعلومات الشخصیة 

الکمیة الالزمة من البروتین:

الکمیة الالزمة من السعرات الحراریة: 
الحاجة من السعرات: الوزن الطبیعي * 35 * 1.4 (معامل الحرکة) 

الوزن الطبیعي: 
(الوزن الجاف بإزالة السوائل املحتبسة) 

الـوزن الـطبیعي : الـطول بـوحـدة سـم – 100 = الـوزن الـطبیعي بـوحـدة 
کغم

السوائل:

حصص الکربوهیدرات الالزمة للشخص:

مالحظات:
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 2.7 جداول بدائل البروتین  

10 غـم مـن الـبروتـین مـوجـودیـن M الـکمیة اآلتـیة 
من الطعام:  

الحلیب ومنتجات األلبان

زبدة الحلیب  285 ملم

حلیب البقر (3.5% دهون) 300 ملم 

لبن (3.5% دهون) 300 غم

کریمة طبخ 360 غم 

الدهون و الزیوت

املایونیز 900 غم 

الزبدة  1430 غم 

الزبدة النباتیه (ماغرین)  5000 غم 

الزیوت األخرى ال تحتوي | بروتین

الدجاج

صدر الدجاج 45 غم 

صدر الحبش 50 غم
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الجبنة و البیض 

الـجبنة الـقاسـیة املـثقبة (45% دهـون بـالنسـبة 
للوزن الجاف) 

35 غم 

الـجبنة ذات الـعفن الـقاسـیة (1% دهـون بـالنسـبة 
للوزن الجاف) 

35 غم 

الجبنة ذات القشرة الحمراء (جبنة إدام)  
(45% دهون بالنسبة للوزن الجاف) 

40 غم 

الجبنة ذات القشرة الصفراء (جبنة جاودا) 
(45% دهون بالنسبة للوزن الجاف) 

40 غم 

جـبنة الـکامـیمبیرت (30 % دهـون بـالنسـبة لـلوزن 
الجاف) 

45 غم 

جـبنة الـکامـیمبیرت (45% دهـون بـالنسـبة لـلوزن 
الجاف)

50 غم 

جـبنة الـکامـیمبیرت (60 % دهـون بـالنسـبة لـلوزن 
الجاف)

55 غم

الجبنه الطریة (45% دهون بالنسبة للوزن الجاف)  70 غم 

الجبنة منزوعة الدهون  75 غم 

البیضة الکاملة (4 – 5 بیضات)  80 غم 

الـجبنة مـضاعـفة الـدهـون (60 % دهـون بـالنسـبة 
للوزن الجاف) 

90 غم 

جبنة الکوارك (40% دهون بالنسبة للوزن الجاف)  90 غم 
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منتجات األسماك

سمك السلمون املرقط  50 غم 

سمك السردین املعلب بزیت  50 غم 

سمك الرنجه املشوي  60 غم 

شرائح سمك الرنجه  60 غم 

سمك القد  60 غم 

سرطان البحر  60 غم 

سمك الصفیحة  60 غم 

ثعبان البحر  70 غم 

سمك الرنجه معلب مع صلصة البندورة  70 غم 

بیض السمك (الوهمي , الحقیقي 40 غم)  70 غم 

لحم بقري 

لحم مفروم  45 غم 

شرائح لحم طازج  45 غم 

شرائح لحم  50 غم 

لحم مشوي  50 غم 
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لحم عجل 

شرائح لحم الجعل  50 غم 

قطع لحم العجل  50 غم 

السجق

سالمي 55 غم 

نقانق الکبدة  60 غم 

نقانق اللحم  75 غم 

نقانق مدخنة  80 غم 

مرتدیال 80 غم 

البقولیات

بذور عباد الشمس (غیر مقشرة)  35 غم 

فول سوداني محمص  40 غم 

البقولیات 40 غم 

فستق حلبي 50 غم 

لوز 55 غم 

جوز 75 غم 
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الخضروات و الفطر 

ال تـحتوي الـخضروات و الـفطر بـأنـواعـه | نسـبة عـالـیة مـن 
الـبروتـین بنسـبة ال تـزیـد عـن 2-3%، حـیث أن 200 غـم نـادرًا مـا 
تـحتوي | 5 غـم مـن الـبروتـین. إن الـبقولـیات أ| مـن 
الـخضروات M احـتوائـها | الـبروتـین حـیث أن 200 غـم 
مـنها تـحتوي | 11.6 غـم بـروتـین. لـکن الـخضروات و الـفطر 

فیهما نسبة عالیة من األلیاف.  

الفواکه و منتجاتها  

إن کــل أنــواع الـفواکــه و مـنتجـاتـها (املـربــی أو الـعصائـر) 
ال تـحتوي | نسـبة عـالـیة مـن الـبروتـین حـیث ال تـتجاوز 
3-3%.  إن 150 غـم  مـن الـفواکـه نـادرًا مـا تـحتوي | 3 غـم 

من البروتین.  

الحبوب, الخبز, مستلزمات الخبیز 

حبوب الشوفان 80 غم 

حبوب القمح 90 غم 

طحین القمح 95 غم 

أرز أبیض 135 غم 

معکرونة نیئة 75 غم 

حبوب الشوفان وفواکه مجففة 100 غم

شرائح خبز توست محمصة 100 غم

خبز 135 غم
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3.7 جدول املواعید الغذائي 

کمیة 
البروتین 

(غم)

وزن 
الطعام 
(غم) 

نوع الطعام  الوجبة

الفطور

وجبة 
خفیفة

الغذاء

وجبة 
خفیفة 

مع 
شاي

العشاء

وجبة 
خفیفة

مجموع کمیة البروتین (غم):
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4.7 طرق التحضیر 

هنا بعض طرق التحضیر اإلیجابیة (+) وأخرى السلبیة (-) 

مـالحـظة/ یـمکن أن ال یـکون تـأثـیر تـحضیر الـطعام بحـدة 
مـتساویـة لـکل املـرضـی؛ إذا کـنت تتحـمل اللحـم املـشوي 
وال یسـبب لـك مـشاکـل بـالـطبع یـمکنك تـناولـه. قـم بتجـربـة 
أنـواع مـختلفة مـن الـطعام وسجـل األنـواع الـتي لـم تـناسـبك 

و لکن ال تجربهم کلهم M آن واحد.  
بـشکل عـام إن الطهـي بـاسـتخدام کـمیة زیـت کـبیرة (الـقلي) 

أو التي تنتج سموم (الشوي) ال تناسب املرضی. 

طرق تحضیر إیجابیة 

+ سلق  
+ خبز  

+ طهي | البخار  
+ مایکرویف  

+ استخدام الظروف الحراریة M الفرن  
+ استخدام ورق األملنیوم  
+ استخدام طنجرة الضغط  

+ دجاج مشوح بکمیة قلیلة من الزیت

طرق تحضیر سلبیة 

- قلي  
- شوي  

- الطهـي لـفترة طـویـلة (کـثرة غـلیان الـطعام سـیفقدهـا 
املواد الغذائیة املوجوده فیها)  
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5.7 نظام حمیة 80 غم بروتین 

مـالحـظة: هـذا الـنظام الـغذائـي یـحتوي | الـحاجـة الـیومـیة 
لـلمریـض مـن الـبروتـین  1.2 غـم \کـغم ملـریـض یـزن 67 

کغم و حاجته من السعرات الحراریه 35 سعر \کغم. 
(مثال لنظام غذائي ملریض تلیف کبد _ یمکن أن یعالج _) 

کمیة 
البروتین 

(غم)

وزن 
الطعام 
(غم) 

نوع الطعام  الوجبة

3.5 غم  50 غم  خـبز مخـلوط (طـحین قـمح وطـحین 
حمص) (شریحة واحدة)

الفطور

4.2 غم  50 غم  خـبز اسـمر (طـحین قـمح مـضاف إلـیه 
النخالة) (رغیف صغیر)

0.1 غم  20 غم  دهون تدهن مثل الزبدة

0.5 غم  25 غم  مربی

6.6 غم  30 غم  شرائح لحم  (مرتدیال)

5.8 غم  150 غم  لبن محلی و قطع من الفواکه وجبة 
خفیفة

4.2 غم 200 غم  بطاطا, أرز أو معکرونة الغذاء

6 غم  250 غم  خضروات مثل فاصولیا خضراء

14.3 غم  100 غم  لحم

0.0 غم  10 غم  زیـت الـطبیخ مـثل: زیـت الـصویـا أو 
عباد الشمس
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التحـلیل: 2400 سـعر حـراري, 80.7 غـم بـروتـین, 105 غـم 
دهـون, 260 غـم کـربـوهـیدرات, 32 غـم ألـیاف, 2.6 غـم 

صودیوم. 3.3 غم بوتاسیوم.  

مـالحـظة خـاصـة بـمرضـی الـسکري: یـجب اسـتبدال الـسکر و 
العسل بمحلي السکرین 

تـوزیـع حـصص الـنشویـات ملـرضـی الـسکري: 4.5 الـفطور , 1 
وجـبة خـفیفة, 4 غـداء, 3 وجـبة خـفیفة, 4 عـشاء, 1 وجـبة 

خفیفة  (املجموع 17.5) 

3.5 غم  120 غم  حـلوى بـالحـلیب مـثل: سحـلب و کـریـم 
کرمل

2.5 غم  100 غم  کیك بالفواکه وجبة 
خفیفة

3.5 غم  50 غم خبز مخلوط (طحین قمح و طحین 

حمص) (شریحة واحدة)

العشاء

4.2 غم  50 غم  خبز اسمر (طحین قمح مضاف إلیه 

النخالة) (رغیف صغیر)

0.1 غم  20 غم  دهون تدهن مثل الزبدة

10.1 غم  30 غم  لحم مفروم

8.1 غم  40 غم  جبنة الکامیمبیرت (40% دهون)

3.2 غم  100 غم                                                         سلطة طازجة بإضافة صوص اللبن

0.7 غم  140 غم  فواکه (حبة إجاص) وجبة 
خفیفة
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6.7 نـظام غـذائـي لـبدائـل الـبروتـین (60 غـم بـروتـین), 
منخفض الصودیوم. 

مـالحـظة: هـذا الـنظام الـغذائـي مـثال لـحاالت نـادرة و هـي 
عـدم تحـمل املـریـض لـلبروتـین, لـذلـك ال یـعطی املـریـض           
1.2 غـم \کـغم بـروتـین و لـکن یـخفض إلـی 0.8 غـم \کـغم. 
إن االنــخفاض M کــمیة الــبروتــین (20 غــم) تســتبدل 

بحموض أمینیه ذات سالسل متفرعة.

کمیة 
البروتین 

(غم)

وزن 
الطعام 
(غم) 

نوع الطعام  الوجبة

3.5 غم  50 غم  خـبز مخـلوط (طـحین قـمح وطـحین 
حمص) (شریحة واحدة)

الفطور

4.9 غم  50 غم  خبز برغر (قطعة واحدة)

0.1 غم  20 غم  دهون تدهن مثل الزبدة

0.5 غم  25 غم  مربی

 
 

5.6 غم 

 
 

30 غم

5-6 غـم بـروتـین (انـظر الـی قـوائـم 
بدائل البروتین) 

مـثل: لحـم بـقري مـقلي بـکمیة قـلیلة 
من الزیت

0.3 غم  130 غم  تفاح مسلوق وجبة 
خفیفة

4.2 غم 200 غم  بطاطا, أرز أو معکرونة الغذاء

2.5 غم  250 غم  خضروات مثل الجزر
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0.0 غم  10 غم  زیـت الـطبیخ مـثل: زیـت الـصویـا أو 
عباد الشمس

15 غم 

0.9 غم  

0.5 غم

68 غم 

150 غم 

20 غم

15 غـم بـروتـین (انـظر الـی قـوائـم 
بدائل البروتین) 

مثل: 

صدر دجاج 

فواکه مسلوقة 

کریما (30 % دهون)

 

 5.6 غم  

  

 150 غم  

6-5 غـم بـروتـین (انـظر الـی قـوائـم 
بدائل البروتین)  

مثل: لبن محلی مع قطع الفواکه

وجبة 
خفیفة

7 غم  100 غم خبز مخلوط (طحین قمح و طحین 

حمص) (شریحتان)

العشاء

0.1 غم  20 غم  دهون تدهن مثل الزبدة

5.5 غم 

1 غم 

0.0 غم

50 غم 

100 غم 

10 غم

5-6 غـم بـروتـین (انـظر الـی قـوائـم 
بدائل البروتین) 

مثل: 

جبنه مضاعفة الدهون مع بهارات 

خــضروات طــازجــة مــثل بــندورة أو 
سلطة  

زیت مثل زیت الزیتون

0.7 غم  140 غم  فواکه (حبة موز) وجبة 
خفیفة
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التحـلیل: 2400 سـعر حـراري, 80.7 غـم بـروتـین, 105 غـم 
دهـون, 260 غـم کـربـوهـیدرات, 32 غـم ألـیاف, 2.6 غـم 

صودیوم, 3.3 غم بوتاسیوم.  

مـالحـظة خـاصـة بـمرضـی الـسکري: یـجب اسـتبدال الـسکر و 
العسل بمحلي السکرین. 

تـوزیـع حـصص الـنشویـات ملـرضـی الـسکري: 4.5 الـفطور, 1 
وجــبة خــفیفة, 5 غــداء, 1 وجــبة خــفیفة, 4 عــشاء, 1 وجــبة 

خفیفة (املجموع 16.5) 

M مـراحـل تـلیف الـکبد املـتطورة _أي الـغیر مسـتجیبة 
لـلعالج_ مـن املـهم الـتأکـد مـن أن املـریـض یـأخـذ الـکمیة 
املـناسـبة مـن املـواد الـغذائـیة. عـادة مـا یـکون  عـدم حـصولـه 
| الــکمیة املــناســبة مــن األطــعمة نــتیجة النــخفاض 
 M الشهــیة, والشــبع الســریــع بســبب وجــود الــسوائــل
الـتجویـف الـبطن, والـضعف الـعام و اإلرهـاق حـیث یـصبح 
املـدخـول الـغذائـي ال یـکفي حـاجـة الـجسم. کـما أن الـطعم 
الـغیر مسـتساغ کـاألطـعمة قـلیلة املـلح قـد یـکون سـببًا 
لـعدم أخـذ املـرضـی حـاجـتهم مـن الـعناصـر الـغذائـیة. لـذلـك مـن 
املـهم مـراقـبة املـرضـی و الـتأکـد أنـهم یـتناولـون الـطعام 

املقدم إلیهم.    
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