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الكلى: أمراضها وكيفية 
الوقاية منها

مـــقــــــــاالت

يتوفر  إذ  اإلنسان،  جسم  يف  املهمة  األعضاء  إحدى  الكلية  تعد 

اإلنسان عىل كليتني اثنتني حجمهام يضاهي قبضة اليد أي حوايل 

12سم طوال، 6 سم عرضا، 3 سم سمكا، وتقعان عىل جانبي العمود 

والفضالت،  السموم  طرد  عىل  وتعمالن  الظهر،  أسفل  يف  الفقري 

 vitamine("د" فيتامني  تكوين  عىل  تساعد  كله،  هذا  جانب  إىل 

D( الذي يحافظ عىل صحة العظام، عالوة عىل حفزها للكريات 

من خالل  الجسم  أعضاء  كافة  إىل  األكسجني  تنقل  التي  الحمراء 

عن  ناهيك   ،)érythropoïétine( اإلريرثوبوتني  لهرمون  إفرازها 

منعها لإلصابة باألنيميا أو فقر الدم )anémie(، وإضافة إىل هذا 

فهي تحافظ عىل توازن السوائل يف جسم اإلنسان)1(.

وقبل الحديث عن الوسائل الوقائية الكفيلة بالحفاظ عىل الكلية 

الفشل  إىل  املؤدية  األسباب  إىل  نشري  أن  بنا  حري  األمراض،  من 

الكلوي، والتي ميكن إجاملها يف:

؛ وما ينتج عنه من مضاعفات قد   )diabète( 1. مرض السكري

تؤدي إىل اإلصابة بالفشل الكلوي إذا مل ينتظم املريض يف العالج. 

يف  السكر  مستوى  عىل  باملحافظة  اإلصابة  تاليف  للمريض  وميكن 

الدم بشكل دقيق. 

ويحدث  )hypertension artérielle(؛  الدم  ضغط  ارتفاع   .2

عندما يرتفع الضغط إىل مستوى كبري جدا عىل فرتة زمنية طويلة، 

ويؤثر كذلك بشكل سلبي عىل رشايني الجسم عموما، وعىل رشايني 

الكلية بشكل خاص ، لكن إذا عولج بالطرق الصحيحة، فإن احتامل 

اإلصابة به يتضاءل.

3. أمراض الكىل الوراثية )héréditaire( مثل مرض تكيس الكليتني 

 ،)malformations( والتشوهات الخلقية )polykystose rénale(

ويؤدي إهامل هذه األمراض، والتشوهات ــ ولو لفرتة قصرية ــ إىل 

فشل مزمن، وميكن تجنب املرض عرب الفحص املبكر للجنني قبل 

أي  وجود  ثبت  وإذا  الصوتية،  فوق  املوجات  طريق  عن  الوالدة 

تشوه خلقي، ميكن التدخل مبارشة بعد الوالدة ملنع الفشل الكلوي 

خاصة إذا كان هناك انسداد يف املسالك البولية.

حالة  أن  الفحوصات  أظهرت  حيث  املزمنة،  الكىل  التهابات   .4

الربوتني  مستويات  ارتفاع  إىل  ــ  تبعا  ــ  تؤدي  الكيل  التهاب 

أن  نجد  بينام  البول،  يف  الكىل  وخاليا  الدم،  وخاليا   ،)protéine(

الجسم  يف  الغذايئ  االستقالب  عملية  الناتجة عن  الفضالت  نسبة 

مثل اليوريا )urée( والكرياتينني )créatinine( تكون مرتفعة يف 

الدم. 

لآلالم  املخفضة  خاصة  األدوية  لبعض  الخاطئ  التناول   .5

واألعشاب.
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الرئيس  السبب  ويعزى  الكيل،  حىص   .6

كايف  قدر  تناول  عدم  إىل  به،  لإلصابة 

الحارة،  املناطق  يف  خاصة  السوائل  من 

إضافة إىل اإلرساف يف أكل اللحوم وبعض 

األطعمة)1(.

أعراض أمراض الكلى:

بالسبب  أساسا  مرتبطة  وتكون  قليلة 

الظهر  أسفل  آالم  مثل  املرض،  إىل  املؤدي 

بالكىل  تعفنات  أو  حىص  وجود  حالة  يف 

خاصة  الجسم  انتفاخ  البولية،  واملسالك 

القدمني يف حالة التهاب الكبيبات الكلوية 

)glomérules (، وارتفاع ضغط الدم.

أما يف ما يخص أعراض الفشل الكلوي، فهو 

مرض صامت قليل األعراض، فهاته األخرية ال 

تبدو عىل املريض إال يف مراحل متقدمة من 

ارتفاع ضغط  التقيئ،  الغثيان،  املرض، مثل: 

الدم، الصداع يف الرأس، تورم وانتفاخ القدمني.

ويتم تشخيص أمراض الكلية عن طريق:

البول،  للبحث عن تعفنات، دم مجهري أو خاليا يف  1. تحليل كامل لبول املريض، 

وذلك من خالل عينة من بول املريض.

 produit de( بالصبغة  وأخرى  البولية،  املسالك  عىل  عادية  بأشعة  القيام   .2

 .)contraste

3. تحاليل الدم الخاصة بكل مرض حسب ما يبديه املريض من أعراض.

.)échographie( 4. فحص الكليتني بأشعة املوجات الصوتية

 anatomie( الدقيق  املريض  بالترشيح   )biopsie rénale( الكلية  أنسجة  تحليل   .5

 .)pathologique

لكن كيف نقي أنفسنا من اإلصابة بأمراض الكلى؟

ميكن رصد بعض الطرق املتبعة للوقاية من أمراض الكيل يف ما ييل:

1. رشب كمية كافية من املاء عىل األقل حوايل لرت ونصف يوميا من املاء إضافة إىل 

املرشوبات  وتجنب  يوميا،  ونصف  لرت  من  أكرث  البول  كمية  تكون  بحيث  السوائل 

املضافة  السكريات  من  عالية  نسبة  عىل  تحتوي  التي  الطاقة  ومرشوبات  الغازية 

وبالتايل تكون عالية يف السعرات الحرارية)3(.

ورية  الَعنارص الغذائيَّة الرضَّ 2. اتباع نظام غذايئ صحي ومتوازن يتكون من َجميع 

يات مناسبة حيث أن الهرم الغذايئ يجب أن يشمل األطعمة النشوية،  للجسم وبكمِّ

الفواكه والخضار، السمك، و كميات قليلة من الدهون املشبعة، السكر وامللح)3(، مع  

تجنب اإلكثار من اللحوم الحمراء و املعلبات. 

3. اإلقالع عن التدخني و تجنب الكحول ألنها تخل بتوازن الهرمونات التي تؤثر عىل 

وظائف الكىل.

4. مامرسة الرياضة بشكل منتظم لحرق الشحوم يف الجسم.

والقلب  الكىل  مبشاكل  وثيقاً  ارتباطاً  ترتبط  ألنها  السمنة  وتجنب  الوزن  مراقبة   .5

وتطورها.

6. تجنب تناول األدوية دون استشارة الطبيب خصوصا مسكنات اآلالم ومضادات 

االلتهاب ملا لها من تأثري سلبي عىل الكليتني و الجسم ككل، مع احرتام الجرع، الن 

أغلبية األدوية التي نتناولها متر بالكىل وزيادة الجرعة قد يزيد من الحمولة السامة 

عىل الكليتني.

7. تجنب تناول األعشاب الغري معروفة.

8. مراقبة ضغط الدم للحد من تأثرياته عىل كافة األعضاء ويف مقدمتها الكىل.

9. املحافظة عىل مستوى السكر يف الدم بشكل دقيق.

ونحب أن نشري إىل أن أمل الحصول عىل حياة جديدة بعد وصول املريض إىل مرحلة 

الفشل الكلوي املزمن، رهني بإتباع الطرق الحديثة يف العالج، واملتمثلة يف: تصفية الدم 

الكلية  زرع  أو   )dialyse péritonéale( الربوتيني  الكلية  غسيل   ،)hémodialyse(

.)greffe rénale(
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رسم يظهر أهم العنارص الغذائية التي يجب أن تحصل عليها يومياً لغذاء صحي ومتوازن)4(.


