تواهي ضيطتن ُاي بذى بر اثر ًارضايي هسهي کليَ دچار آضيب غذٍ ّ ػْارض ًاغي از آضيب آًِا خْد
را بَ صْرت ػالين باليٌي ًػاى هي دُذ .البتَ يک بيوار هبتال بَ ًارضايي هسهي کليَ هوکي اضت ُوَ
.ايي ػالين را ًذاغتَ باغذ
ظاُر غذى ػالين باليٌي در يک بيوار بَ هيساى غذت ًارضايي هسهي کليَ در اّ بطتگي دارد .بؼضي
از بيواراى کَ در هراحل اّليَ لرار دارًذ ،هوکي اضت بذّى ػالهت باغٌذ ّ تٌِا از رّي آزهايػِا
هتْجَ ًارضايي کليَ در آًاى بػْين ،در حالي کَ بيواراى هبتال بَ ًارضايي پيػرفتَ کليَ ،تمريبًا توام
.ػالين باليٌي را دارًذ
يکي از ػالين ّ ػْارض دضتگاٍ اضتخْاى ّ ػضالت در جرياى ًارضايي هسهي کليَ ايجاد حولَ ًمرش
.اضت
.ػلت حولَ حاد ًمرش ،افسايع اضيذ اّريک خْى هي باغذ کَ کليَ ُا تْاًايي دفغ آى را ًذارًذ
ػالين ًارضايي هسهي کليَ
دضتگاٍ للب ّ ػرّق :تٌگي ًفص ،فػار خْى باال ّ بيواري للبي زّدرش
دضتگاٍ اضتخْاًي -ػضالًي :ضؼف ػضالًي ،دردُاي اضتخْاًي ّ ايجاد ًمرش
دضتگاٍ ػصبي :گسگس ّ هْرهْر دضتُا ّ پاُا ،بي خْابي ،بي حالي ،حوالت تػٌج ّ اختالل
ُْغياري
دضتگاٍ گْارظ :بي اغتِايي ،تِْع ،اضتفراؽ ،بْي بذ دُاى ّ خًْريسي گْارغي
دضتگاٍ خْى ضاز :کن خًْي ،خًْريسي ّ ضؼف ضيطتن ايوٌي بذى
دضتگاٍ غذد داخلي :پرکاري غذٍ پاراتيرّئيذ ،لطغ لاػذگيً ،اتْاًي جيضيً ،ابارّري ّ زياد غذى
چربي ُاي خْى
دضتگاٍ تٌفص :تٌگي ًفص ّ احتماى ريْي
پْضت :خارظ ّ رًگ پريذگي
الذاهات الزم براي بيواراى هبتال بَ ًارضايي هسهي کليَ
جلْگيري از پيػرفت ًارضايي هسهي کليَ با کٌترل دليك فػار خْى ،کٌترل دليك لٌذ خْى ،کٌترل
هٌاضب چربي ُاي خْى ،پرُيس از هْاد هضر براي کليَ ُا ،لطغ ضيگار ّ اضتفادٍ از دارُّاي
خاًْادٍ کاپتْپريل
غٌاضايي ػْاهل ًارضايي هسهي کليَ ّ درهاى آًِا؛ هثل درهاى برگػت ادرار از هثاًَ بَ کليَ ُا ّ
درهاى بيواريِاي گلْهرّلي
غٌاضايي ّ درهاى ػالين ّ ػْارض ًارضايي هسهي کليَ کَ غاهل درهاى خارظ پْضت ّ درهاى
خًْريسي ُاضت
آهادٍ کردى بيوار از ًظر رّحي براي هرحلَ اًتِايي ًارضايي هسهي کليَ ّ اضتفادٍ از الذاهات
جايگسيٌي هثل دياليس يا پيًْذ کليَ

َبرطبیی يشيٍ کهیٕی ٔ دیبنیش چیظت؟
اس دطت دادٌ فؼبنیت ٔ ػًهكزد كهیّ در ؼي یك دٔرِ سيبَي كٕتبِ يذت كًتز اس  3يبِ را
َبرطبئي حبد كهیٕي گٕیُذ در صٕرتیكّ ثیغ اس  3يبِ ثّ ؼٕل ثیبَجبيذ َبرطبئي يشيٍ كهیٕي
گفتّ ييػٕدَ .برطبئي حبد كهیٕي ثب دريبٌ يُبطت يؼًٕالً لبثم ثزگؼت ييثبػذ در حبنیكّ در
َبرطبئي كهیٕي ثزگؼت پذیز ًَيثبػذ  .ثیًبراٌ ثب َبرطبیی يشيٍ کهیٕی َیبس ثّ اطتفبدِ اس
دريبٌ ْبی جبیگشیٍ کهیٕی )ًْٕدیبنیش  ،دیبنیش صفبلی  ،پیَٕذ کهیّ ) تب پبیبٌ ػًز ْظتُذ .
عالین  :ثیًبراَی کّ کهیّ آَٓب اس کبر افتبدِ اطت در اکثز ارگبَٓبی ثذٌ دچبر ػٕارض يی
ػَٕذ .ایٍ ػالیى ػبيم  :ظؼف ٔ خظتگي ،حظبطیت ثّ طزيب  ،كى خَٕي ،افشایغ حظبطیت ثّ
خَٕزیشي  ،خبرع  ،خؼكي پٕطت ،پٕطتّ پٕطتّ ػذٌ  ،تٕٓع ،اطتفزاؽ  ،سخى يؼذِ،
خَٕزیشي يؼذِ  ،افشایغ فؼبر خٌٕ  ،افشایغ طكتّْبي يغشی ،افشایغ طكتّ لهجي  ،تٕرو دٔر
چؼى  ،تجًغ آة اظبفي در ریّ َ ،بتٕاَي جُظي ٔ..
تشخیص :ثب آسيبیغ خٌٕ ٔ اَذاسِ گیزی يیشاٌ کزاتیُیٍ ٔ يحبطجّ کهیزاَض کزاتیُیٍ يی
ثبػذ ًْ .چُیٍ طَٕٕگزافی ٔطبیز ثزرطی ْبی پبراکهیُیک ثّ کًک يی آیذ  .در يجتالیبٌ ثّ
َبرطبیی حبد کهیّ ٔلتی کّ کهیزاَض کزاتیُیٍ کنیّ ثّ کًتز اس  15 - 20يیهینیتز در دلیمّ
کبْغ يییبثذ دريبٌ جبیگشیٍ کهیٕی ػزٔع يی ػٕد .
درهبى  :اطتفبدِ اس یک رٔع دیبنیش( ًْٕدیبنیش یب دیبنیش صفبلی ) ثزای ثزلزاری تؼبدل آة ٔ
انکتزٔنیت ْبی ثذٌ ٔ دفغ طًٕو اس ثذٌ ظزٔری يیجبػذ ًْ .چُیٍ ایٍ ثیًبراٌ َیبس ثّ دریبفت
دارٔ َیش دارَذ  .درصٕرتی کّ ثیًبر ػزایػ السو ثزای پیَٕذ کهیّ را داػتّ ثبػذ  ،در نیظت
اَتظبر پیَٕذ لزار يی گیزد
.
دیبلیز :فزایُذی اطت کّ در تصفیّ خٌٕ ثیًبراٌ دچبر َبرطبیی کهیّ اطتفبدِ يیػٕد.
اًواع دیبلیز ًْٕ:دیبنیش ػبیغتزیٍ رٔع دريبٌ جبیگشیٍ کهیّ در ثیًبراٌ کهیٕی يیثبػذ .در
ایٍ رٔع خٌٕ ،اس یک يظیز ػزٔلی ثّ درٌٔ دطتگبِ دیبنیش پًپ يیگزدد .خٌٕ اس درٌٔ
صبفی دیبنیش گذػتّ ٔ در طًت يمبثم  ،يبیغ دیبنیش کّ حبٔی کهزایذ طذیى  ،ثیکزثُبت ٔ
غهظتٓبی يختهفی اس پتبطیى اطت ،حزکت يیکُذ .ثؽٕر يتٕطػ ْز ثیًبر ثّ  4طبػت دیبنیش ثّ
صٕرت طّ ثبر در ْفتّ َیبس دارد .
دیبلیز صفبقی :یکی اس ػیِْٕبی دريبٌ جبیگشیُی کهیّ اطت کّ تمزیجب اس دٔ دّْ پیغ ثّ دنیم طٕٓنت
ٔ يُبطت ثٕدٌ رٔاج فشایُذِای یبفتّ اطت  .در دیبنیش صفبلی  ،غؼبی صفبق ثّ ػُٕاٌ یک صبفی
ػًم يیکُذ ٔ َیبس ثّ خزٔج خٌٕ اس ثذٌ ًَی ثبػذ  .کهیّ يزاحم اَجبو دیبنیش در يُشل ثیًبر

صٕرت يی پذیزد ٔ ثیًبر ثزای چکبپ يبْیبَّ ثّ ثخغ دیبنیش صفبلی يزاجؼّ يی کُذ .

تغذیه در بیوبراى دچبر ًبرسبیی هزهي کلیه هبی غیز دیبلیزی

آة :
یکی اس يؼکالت أنیّ در ثیًبراٌ دچبر َبرطبیی کهیّ ػذو تٕاَبیی در تغهیظ ادرار اطت ثُبثزایٍ يًکٍ اطت
ثیًبراٌ يمذار سیبدی آة اس دطت ثذُْذ .
نذا تب سيبَی کّ فیهتزاطیٌٕ )  ( CFRثّ کًتز اس َml / min 20زطیذِ اطت ثیًبراٌ يحذٔدیتی در يصرف
آة َذارَذ جش در يٕارد فؼبرخٌٕ ٔ ثٓتزیٍ رٔع اَذاسِ گیزی آة يصزفی اَذاسِ گیزی طذیى خٌٕ اطت
ٔنی يی تٕاٌ يمذار ادرار ٔ يبیؼبت اس دطت رفتّ در یک  24طبػت را ثب يمذار يبیؼبت اس دطت رفتّ َبپیذا
«اس راِ يذفٕع ،تُفض ،پٕطت ٔ غیزِ » کّ حذٔدا  600طی طی يی ػٕد جًغ ٌيٕد يمذار يبیؼبت يصزفی
رٔسْبی ثؼذ ثیًبر را تؼییٍ ًَٕدَ .بگفتّ ًَبَذ ٔظؼیت ٔ ػزایػ ثیًبر ٔ يحیػ أ در يحبطجّ يمذار يبیؼبت
يصزفی یک ػزغ اطت .در يٕارد تت -تؼزیك سیبد -يحیػ گزو ٔ خؼک -اختالالت تُفظی ٔ گٕارػی السو
اطت .
يمذاری يبیغ افشٌٔ تز يحبطجّ ػٕد ٔنی اس ؼز فی در يحبطجّ يمذار يبیؼبت غذایی ثبیذ ثّ يٕاد خؼک ْى
دلت کزد .يثال َبَٓب ثّ ؼٕر يتٕطػ  - 10%گٕػتٓب  ٔ 60%يیِٕ ْب تب  ۹0%آة دارَذ.
ػبیذ ثٓتزیٍ رٔع يحبطجّ يمذار َیبس يبیؼبت ثذٌ ایُگَّٕ ثبػذ کّ ثیًبر آٌ يمذار يبیؼبت يصزف ًَبیذ کّ
در اَذاو تحتبَی در ٔظؼیت ایظتب دِ ثّ ػزغ ػذو ظبیؼّ ٔ اختالل ػًٕيی ٔ يٕظؼی ادو يختصزی پیذا
ػٕد َّ ،ثّ ؼٕر يحظٕص ٔ ٔاظحٔ ،نی ػهًی تزیٍ رٔع يحبطجّ ٔاثظتگی آة ثّ کهزٔر طذیى اطت کّ ثب
يحذٔدیت کهزٔر طذیى آة ثذٌ تُظیى ػٕد .

●سذین:
يی داَیى در َبرطبیی کهیّ طذیى ًَی تٕاَذ اس نٕنّ ْبی ادراری کمیّ خبرج ػٕد کّ يٕجت افشایغ حجى -اِدو-
فؼبر خٌٕ يی ػٕد.ثیًبراَی ثب َبرطبیی يشيٍ کهیّ ْب ْظتُذ کّ ثّ ػهت دفغ سیبدِ اس حذ طذیى َیبس ثّ ًَک
کبفی ٔ حتی افشٌٔ ثز حذ يؼًٕل دارَذ يثال ثیًبراَی کّ دچبر اطٓبل يشيٍ ْظتُذ ٔ یب تؼزیك ػذیذی دارَذ
ٔ یب ثیًبر ایٍ کّ دچبر طُذرو فبَکَٕی ٔ یب ثیًبری کیظتیک يذٔالری کهیّ ثبػُذ ٔ یب ْیپز کهظًی دارَذ کّ

ثبیذ کهزٔر طذیى يصزفی رٔساَّ آَٓب  120- 100يیهی اکی ٔاالٌ یؼُی  6 -۸گزو ثبػذ ٔنی ثّ ؼٕر يؼًٕل
در ثیًبراَی کّ دچبر َبرطبیی يشيٍ کهیّ ْب ثٕدِ ٔنی دچبر ادو ،فؼبر خٌٕ ْظتُذ يی تٕاٌ  100- ۸0يیهی
اکی ٔاالٌ کهزٔرطذیى ( ) 5 -3گزو ًَک داد ٔنی اگز ثیًبر أنیگٕریک ػذِ ٔ یب ػٕارض ثبال را داػت
يحذٔدیت يصزف ًَک یؼُی  ۸0 -60يیهی اکی ٔاالٌ ثزاثز  3-2گزو ظزٔری اطت.
َبگفتّ ًَبَذ کّ َجبیذ فمػ ًَک ثّ صٕرت پٕدر ٔ افشٔدَی را يحبطجّ ًَٕد چٌٕ يٕاد غذایی يی تٕاَُذ کى ٔ
ثیغ ًَک داػتّ ثبػُذ ٔ ثؼعی اس يٕاد غذایی يمذار ًَک سیبدی دارَذ اگز چّ َب يحظٕص اطت يثال کیک
ْب کّ در طبخت آَٓب جٕع ػیزیٍ ثّ کبر ثزدِ ػذِ ٔ یب غذاْبی کُظزٔی ٔ َیش دطتّ غذاْبیی يثم کبنجبص -
طٕطیض – ژايجٌٕ -طض ْبی تجبری ٔ تزػی ْبی طبختگی غُی اس کهزٔر طذیى يی ثبػُذ نذا در جذٔل
غذایی ثبیذ يحبطجغ ػَٕذ ثّ ؼٕری کّ در یک ثیًبر دچبر َبرطبیی کهیّ کّ لزار اطت غذای کى ًَک در
رژیى دادِ ػٕد يمذار يصزف ًَک ظبْزی  2-1گزو ثیؼتز َجبیذ ثبػذ .

●پتبطیى :
پتبطیى کبتیٌٕ اصهی داخم طهٕنی ثذٌ اطت ٔنی در خبرج طهٕل کى ا طت ايب اَجبػتّ ػذٌ آٌ در خبرج طهٕل
ثب تٕجّ ثّ ظبیؼبت لهجی خؽزَبک تزیٍ طى در َبرطبیی کهیّ يحظٕة يی ػٕد.
اگز ثیًبری دارای رژیى يحذٔدیت پزٔتئیٍ ثبػذ کّ صحجت خٕاْذ ػذ ثب تٕجّ ثّ ایُکّ ْز گزو اس پزٔتئیٍ
دارای یک يیهی اکی ٔاالٌ پتبطیى اطت َیبس ثذٌ ثزای ایٍ کّ کبتیٌٕ تبيیٍ يی ػٕد سیزا يمذار  1-1.2يیهی
اکی ٔاالٌ پتبطیى ثزای ْز کیهٕ ٔسٌ ثذٌ در ػجبَّ رٔس کبفیظت .
انجتّ تب سيبَیکّ کزاتیُیٍ طزو ثّ حذ َ mg / dl 3زطیذِ ثبػذ یؼُی فیهتزاطیٌٕ )  (GFRکًتز اس َ ml 15جبػذ
يحذٔدیت پتبطیى َیبسی َیظت ٔ ایٍ یٌٕ اس تٕثٕل ْب دفغ يی عَٔذ سیزا ْیپٕکبنًی ْى ثب آریتًی ْبی کؼُذِ
ای کّ يی طبسد يبَُذ ْیپزکبنًی يعز اطت ٔ در تؼذادی اس ثیًبراٌ ٔ دارْٔب در سيیُّ َبرطبیی يشيٍ کهیّ
ایجبد ْیپز کبنًی يی کُذ يثم ْیپٕانذیتزَٔظیى ثّ ْز ػهت ٔ َیش ثیًبراٌ تحت دريبٌ ثب ْپبریٍ – ثتبثهٕکز-
ثبسدارَذِ ْبی  ، ACEطیکهٕطپٕریٍ ٔ اس ؼزفی ثیًبراَی کّ دارٔی دفغ ادرار ٔ ْیذرٔکٕرتیشٌٔ يی گیزَذ
ٔ یب دچبر  RTAتیپ ْ Iظتُذ دچبر ْیپٕکبنًی يی ػَٕذ .
اس َظز پتبطیى ًْبٌ رژیى ثب پزٔتئیٍ يحذٔد يمذار پتبطیى کبفی ثّ ثذٌ يی دْذ ٔنی چٌٕ اکثز غذاْب دارای
يمذاری پتبطیى ْظتُذ ػُبختٍ غذ اْبی غُی اس پتبطیى السو اطت  .تب در صٕرت ايکبٌ حذالم يصزف را
داػتّ ثبػُذ ٔ اگز يصزف سیبدِ اس حذ ػذ دريبٌ طزیغ ْیپزکبنًی ثؼٕد .
ثیؼتزیٍ پتبطیى در آة يیِٕ -آة کًپٕت ٔ آثگٕػت اطت .اس يیِٕ ْب  :يٕس -کیٕی -آنٕسرد -ػهیم -خزثشِ-
ؼبنجی -غُی اس پتبطیى ْظتُذ  .طیت سيیَی -جگز -ثظتُی -نجُیبت -گٕػت ْبی لزيش -ثٕلهًٌٕ -آجیم ٔ خزيب-
خؼکجبر يمذار سیبدی پتبطیى دارَذ .
گٕجّ فزَگی -لبرچ -آرد َخٕدچی -جٕ ٔ اس طجشیجبت اطفُبج -جؼفزی -تزخٌٕ -طیز -فهفم -کُگز -دارای
پتبطیى سیبدی ْظتُذ .

●هٌیزیوم :
ثز خالف َٕػتّ ْبی لجهی در يٕرد يُیشیٕو ْیچگَّٕ رژیى خبصی ثزای يحذٔد کزدٌ يُیشیٕو رژیى غذایی
َیبس َیظت ٔ در فیهتزاطیٌٕ )  (GFRپبییٍ تز اس  15يیهی نیتز در دلیمّ ثذٌ يی تٕاَذ يصزف سیبدِ اس حذ
يُیشیٕو را يتؼبدل ًَبیذ ٔ حتی در َبرطبیی ػذیذ کهیّ ْب ) ْ ٔ (ESRDیپزپبراتیزٔییذ یظى ػذیذ کّ يُیشیٕو
ة ػهت اطتئٕدیظتزٔفی حذاکثز يیشاٌ اطت .
خٌٕ ِ

َیبس ثّ يحذٔدیت يصزف يُیشیٕو َیظت ٔنی اس يصزف سیبد ٔ َبگٓبَی يُیشیٕو ثبیذ پزْیش ًَٕد .يُیشیٕو
در گٕػت -طجشیجبت ٔ نجُیبت ثیؼتزیٍ يمذار يٕجٕد را دارد ٔ َیش طبخت آَتی اطیذْب ثّ کبر يی رٔد .

●فسفز :
کهیّ ْب تب فیهتزاطیٌٕ )  (GFRکًتز اس  ml 30لبدرَذ فظفز را دفغ ًَبیُذ ٔ طؽح خَٕی فظفز َزيبل اطت
ٔنی پض اس آٌ ثّ ًْزاِ ػذو جذة کبفی کهظیى اس رٔدِ ْب در َبرطبیی کهیّ ٔ ػذو طبخت ٔیتبيیٍ  Dفؼبل ٔ
ْیپزپبراتیزٔییذ یظى ثبَٕی يٕجت ػٕارض ٔ اختالالتی يی ػَٕذ ایُکّ آیب يحذٔد کزدٌ فظفز رژیو غذایی
کًکی در ثّ تبخیز اَذاختٍ ْیپزپبرا تیزٔییذ یظى يی کُذ َبيؼخص اطت.اػتمبد ثز ایٍ اطت کّ چُبَچّ يمذار
يصزف رٔساَّ فظفز  300-500يیهی گزو ثبػذ فظفبت کهظیى کًتز در ثبفتٓبی َزو -جذارِ ػزٔق ٔ طبیز
ثبفتٓبی غیز اطتخٕاَی يی َؼیُذ ٔ َیش کى ثٕدٌ فظفز غذا يٕجت تح ریک ٔ طبخت ثیؼتز ( 3) D2(OH 25
ٔیتبيیٍ )  Dيی ػٕد.
غذاْبیی کّ دارای فظفز ثیؼتزی ْظتُذ ،ػجبرتُذ اس پزٔتئیٍ ْب خصٕصب پُیز -حجٕثبت -سردِ تخى يزؽ-
جٕاَّ گُذوَ -بٌ ْبی طجٕص دار -کهّ پبچّ -يبْی ْب خصٕصب يبْی طفیذ.

●پزوتئیي :
در يحذٔدیت يصزف پزٔتئیٍ يجبحث ظذ ٔ ٌلیط ثظیبس سیبد اطت .ؼزفذاراٌ ایٍ َظزیّ يؼتمذَذ کّ ؼٕل
ػًز ثیؼتز ثّ کهیّ ْب يی دْذ ٔ يخبنفیٍ يؼتمذَذ کّ يٕجت طٕء تغذیّ ٔ اختالالت کهی در طیظتى ثذٌ يی
ػٕد ٔنی ثّ ْز صٕرت ايزٔسِ يحذٔدیت گزو ثز حظت ْز کیهٕ ٔسٌ در حذٔد g / kg / day 0.6در
ثیًبراٌ َبرطبیی يشيٍ کمیّ غیز دیبنیشی تٕصیّ يیؼٕد  .ثب چُذ ػزغ يٓى .أل ایُکّ َٕع پزٔتئیٍ اس اطیذ
آيیُّ ْبی اصهی طبختّ ػذِ ثبػذ کّ يظهًب پزٔتئیٍ ْبی حیٕاَی ارجح تز ثّ پزٔتئیٍ ْبی گیبْی ْظتُذ .
دٔو ایُکّ در کُبر ایٍ يحذٔدیت غذایی ،کُتزل فؼبر خٌْٕ ،یپزنیپیذيی ْیپزکهظتزٔنًی ٔ َیش يحذٔدیت
يصزف فظفز ٔ کهظیى ثبػذ ٔ در يزحهّ ثؼذی کبنزی کبفی  Kcal / kg 45 – 15در رٔس ثّ ثیًبر ثزطذ کّ
اس خٕدطٕسی جهٕگیزی ػٕد.
ػزغ پبیبَی ایُکّ گزِٔ ٔیتبيیٍ ْبی  Bخصٕصب ، 6 Bاطیذ فٕنیک ٔ يٕادی يثم Fe ، Znدر غذاْب گُجبَذِ
ػٕد.

