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	(diet	phosphorus	low) بالفسفورحمیة قلیلة 

 

 الحمیة: اتباع من الھدف

 ومضاعفاتھ الفسفور مستوى ارتفاع منع
 

 الحمیة: لھذه یحتاج من
 الفسفور. ارتفاع مشاكل من یعانون الذین المرضى وتحدیداً  المزمن، الكلى مرضى

 

 المقدمة:
الفسفور ھو أحد المعادن األساسیة في الدم، لھ أدوار مھمة داخل خالیا الجسم، فھو یدخل في تكوین العدید من الجزیئات 

الحیویة، أھمھا جزیئات المادة الوراثیة المھمة لصناعة البروتینات وجزیئات الناقلة للطاقة المھمة لتحفیز مختلف العملیات 
یعطیان العظم خاصیة القوة والمتانة. المصدر األساسي  -ومع الكالسیوم  -الخلویة. الفسفور یدخل في تكوین بناء العظم 

للفسفور ھو الطعام ویتخلص الجسم من الفسفور عن طریق البول. قد ینصحك طبیبك باتباع حمیة قلیلة بالفسفور، خاصة 
 من الفسفور بشكل فعّال. مرضى الكلى، وذلك ألن الكلى لدیھم ال تتخلص

 

 نصائح عامة:
المصدر األساسي للفسفور من الطعام ھو عن طریق الحلیب ومشتقاتھ. مشتقات الحلیب ھو مصدر مھم ویتضمن األجبان 

 والزبدة والكریمة. فینصح بتجنب تناول الحلیب ومشتقاتھ، حتى التي تكون مخفیة كمكّون في أحد أطباق التحلیة.

  
 أیضاً في مصادر أخرى، یجب االبتعاد الكلي عنھا، أھم ھذه المصادر ھي:یوجد الفسفور 

 األطعمة: التي توجد في العدید من الوجبات الخفیفة التي تأكل كتحلیة أو تسالي.    -
المشروبات: التي توجد في بعض المشروبات الباردة (المحتویة على الكوال) أو المشروبات الساخنة (المحتویة على     -
 كاكاو).ال

 

 مصادر الفسفور:
  

 

 .تحتوي على مشتقات الحلیبقد  § الحلویات
 تدخل الزبدة في تكوین العدید من األطباق التحلیة الغربیة.  -

	 تدخل الجبنة في تكوین العدید من األطباق العربیة.  -

	المحتویة على األیس كریم).بعض الحلویات الباردة ( §

 الحلویات الساخنة (خاصة المخبوزة مثل الكیك). بعض §

 الشوكوالتھ
 

 تأتي بأشكال مختلفة خاصة التي تدخل في صنع الكیك أو المشروبات الساخنة.  §

	.خاصة المشروبات المحتویة على الكوال (المشروبات الغازیة) § المشروبات

 .خاصة المشروبات المحتویة على الكاكاو (الشوكوالتة) §

 خاصة البزر والفول السوداني والفستق الحلبي. § التسالي
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: تحضیر األكل -نصائح   
  .٪٢٥ینصح بغلي األطعمة (بدالً من شویھا)، ألن الغلي یخفف من كمیة الفسفور الموجودة بنسبة تقدر بـ 

 .الشكوالتةالحذر عند تحضیر الحلویات، وذلك بعدم استخدام مشتقات الحلیب أو 

 

 نصائح أخرى:
العدید من المنتجات الصناعیة على المواد اإلضافیة التي یدخل الفسفور في تكوینھا. فیعمل الفسفور كمادة حافظة  تحتوي

 ویساعد على إطالة مدة صالحیة ھذه المنتجات.

  
ي فیجب االنتباه بأن الفسفور الذي یدخل في تكوین ھذه المواد الحافظة، یتم امتصاصھ بسھولة أكثر من الفسفور الموجود 

ال  المواد الطبیعیة. باإلضافة، یجب االنتباه بأن العدید من المنتجات تحتوي على كمیة عالیة من الفسفات، ولكن
  الالصق الغذائي للمنتجات على كمیة الفسفور. أھم ھذه المنتجات ھي: تحتوي

 اللحوم المصنعة والمحولة إلى أنواع أخرى (مثل المرتدیال).    -
 عة ( مثل وجبات البیرغر).الوجبات السری    -
 الوجبات المجمدة (مثل دجاج النجتس).    -
 ).الشكوالتة(خاصة البنیة منھا مثل الكوال أو  المنتجات المشھورة    -

 

 األطعمة المحتویة على الفسفور:

	


