
 تغذيه در بيماريهاي کليوي
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هثال فطبرخَى، ديبثت گلَ هزٍ ًفزيت هشهي وِ ثؼؿب رصين غذايي خبظ خَد را ًيش السم دارًذ در ايي دستِ 

. پبيبًِ هَاد پزٍتئيٌي  –تؼذادي اس اسيذّبي آلي ٍ غيز آلي  –فسفز  –هٌيشين  -ولز -سذين -ثيوبراى دفغ آة

 .استِ هختل هي ضَد

آّي دٍ ظزفيتي هختل هي  –ريجَفالٍيي  –اسيذ فَليه  –ولسين  – Dاس قزف ديگز جذة هَادي چَى ٍيتبهيي       

افشايص دفغ پيذا هي  Cٍيتبهيي  –اسيذ فَليه  -«  B6ٍيتبهيي » ضَد ٍ ّوچٌيي ثؼؿي اس هَاد اس جولِ پيزيذٍوسيي 

فؼبل سبختِ ًوي ضَد ٍ ًىتِ آخز ايٌىِ ايي ثيوبراى دچبر ّيپز ليپيذي خػَغب  D3وٌذ ٍ ًيش هَادي هثل ٍيتبهيي 

 .ضًَذ وِ ًِ ثِ جْت سيبدتز سبختِ ضذى ثلىِ ثِ ػلت ػذم دفغ وبفي آى استافشايص تزي گليسيزيذ خَى هي 

ثؼؿي اس ايي اختالال ت ثب ديبليش لبثل اغالح است ٍلي ثيوبراًي تحت درهبى ثب ديبليش  لزار هي گيزًذ وِ دفغ خيلي پبييي 

وليِ ّب ثِ دٍدستِ ثيوبراى ديبليشي ٍ تزي دارًذ وِ ثذٍى ديبليش لبدر ثِ سيست ًيستٌذ لذا ثيوبراى دچبر ًبرسبيي هشهي 

 .تمسين هي ضًَذ« ثيوبراى فًَىيسَى ثْتز وليِ ّب» غيز ديبليشي 

 

 

 تغذيِ در ثيوبراى دچبر ًبرسبيي هشهي وليِ ّبي غيز ديبليشي

ثيوبراى  يىي اس هطىالت اٍليِ در ثيوبراى دچبر ًبرسبيي وليِ ػذم تَاًبيي در تغليظ ادرار است ثٌبثزايي هوىي است –آة 

ًزسيذُ است ثيوبراى   ml / min  20ثِ ووتز اس (  CFR) لذا تب سهبًي وِ فيلتزاسيَى . همذار سيبدي آة اس دست ثذٌّذ

هحذٍديتي در هػزف آة ًذارًذ جش در هَارد فطبر خَى ٍ ثْتزيي رٍش اًذاسُ گيزي آة هػزفي اًذاسُ گيزي سذين خَى 

اس راُ » سبػت را ثب همذار هبيؼبت اس دست رفتِ ًبپيذا  24اس دست رفتِ در يه  است ٍلي هي تَاى همذار ادرار ٍ هبيؼبت

سي سي هي ضَد جوغ ًوَد همذار هبيؼبت هػزفي رٍسّبي ثؼذ ثيوبر را  600وِ حذٍدا « هذفَع، تٌفس، پَست ٍ غيزُ 

 . تؼييي ًوَد



تؼزيك  -در هَارد تت. زفي يه ضزـ استًبگفتِ ًوبًذ ٍؾؼيت ٍ ضزايف ثيوبر ٍ هحيف اٍ در هحبسجِ همذار هبيؼبت هػ

همذاري هبيغ افشٍى تز هحبسجِ ضَد ٍلي اس قزفي در . اختالالت تٌفسي ٍ گَارضي السم است -هحيف گزم ٍ خطه -سيبد

ٍ هيَُ ّب تب % 60گَضتْب  -% 10هثال ًبًْب ثِ قَر هتَسف . هحبسجِ همذار هبيؼبت غذايي ثبيذ ثِ هَاد خطه ّن دلت وزد

ضبيذ ثْتزيي رٍش هحبسجِ همذار ًيبس هبيؼبت ثذى ايٌگًَِ ثبضذ وِ ثيوبر آى همذار هبيؼبت هػزف ًوبيذ وِ . رًذآة دا% 00

در اًذام تحتبًي در ٍؾؼيت ايستبدُ ثِ ضزـ ػذم ؾبيؼِ ٍ اختالل ػوَهي ٍ هَؾؼي ادم هختػزي پيذا ضَد، ًِ ثِ قَر 

ثِ ولزٍر سذين است وِ ثب هحذٍديت ولزٍر سذين آة ثذى هحسَس ٍ ٍاؾح، ٍلي ػلوي تزيي رٍش هحبسجِ ٍاثستگي آة 

 . تٌظين ضَد

 

 

 :الىتزٍليت ّب 

 ( NA: )سذين 

فطبر خَى  -ادم -هي داًين در ًبرسبيي وليِ سذين ًوي تَاًذ اس لَلِ ّبي ادراري وليِ خبرج ضَد وِ هَجت افشايص حجن

دفغ سيبدُ اس حذ سذين ًيبس ثِ ًوه وبفي ٍ حتي افشٍى ثز ثيوبراًي ثب ًبرسبيي هشهي وليِ ّب ّستٌذ وِ ثِ ػلت . هي ضَد

حذ هؼوَل دارًذ هثال ثيوبراًي وِ دچبر اسْبل هشهي ّستٌذ ٍ يب تؼزيك ضذيذي دارًذ ٍ يب ثيوبر ايي وِ دچبر سٌذرم 

 -100ًِ آًْب فبًىًَي ٍ يب ثيوبري ويستيه هذٍالري وليِ ثبضٌذ ٍ يب ّيپز ولسوي دارًذ وِ ثبيذ ولزٍر سذين هػزفي رٍسا

گزم ثبضذ ٍلي ثِ قَر هؼوَل در ثيوبراًي وِ دچبر ًبرسبيي هشهي وليِ ّب ثَدُ ٍلي دچبر  6 -8هيلي اوي ٍاالى يؼٌي  120

گزم ًوه داد ٍلي اگز ثيوبر اٍليگَريه (  5 -3) هيلي اوي ٍاالى ولزٍرسذين  100 -80ادم، فطبر خَى ّستٌذ هي تَاى 

ًبگفتِ . گزم ؾزٍري است 2-3هيلي اوي ٍاالى ثزاثز  80 -60هحذٍديت هػزف ًوه يؼٌي  ضذُ ٍ يب ػَارؼ ثبال را داضت

ًوبًذ وِ ًجبيذ فمف ًوه ثِ غَرت پَدر ٍ افشٍدًي را هحبسجِ ًوَد چَى هَاد غذايي هي تَاًٌذ ون ٍ ثيص ًوه داضتِ 

ويه ّب وِ در سبخت آًْب جَش ثبضٌذ ٍ ثؼؿي اس هَاد غذايي همذار ًوه سيبدي دارًذ اگز چِ ًب هحسَس است هثال 

سس ّبي تجبري ٍ  -صاهجَى –سَسيس  -ضيزيي ثِ وبر ثزدُ ضذُ ٍ يب غذاّبي وٌسزٍي ٍ ًيش دستِ غذاّبيي هثل وبلجبس

تزضي ّبي سبختگي غٌي اس ولزٍر سذين هي ثبضٌذ لذا در جذٍل غذايي ثبيذ هحبسجغ ضًَذ ثِ قَري وِ در يه ثيوبر 

 .گزم ثيطتز ًجبيذ ثبضذ 1-2است غذاي ون ًوه در رصين دادُ ضَد همذار هػزف ًوه ظبّزي  دچبر ًبرسبيي وليِ وِ لزار

 

 

 K: پتبسين 

پتبسين وبتيَى اغلي داخل سلَلي ثذى است ٍلي در خبرج سلَل ون است اهب اًجبضتِ ضذى آى در خبرج سلَل ثب تَجِ ثِ 

 .ؾبيؼبت للجي خكزًبن تزيي سن در ًبرسبيي وليِ هحسَة هي ضَد

اگز ثيوبري داراي رصين هحذٍديت پزٍتئيي ثبضذ وِ غحجت خَاّذ ضذ ثب تَجِ ثِ ايٌىِ ّز گزم اس پزٍتئيي داراي يه 

هيلي اوي ٍاالى پتبسين ثزاي  2/1-1هيلي اوي ٍاالى پتبسين است ًيبس ثذى ثزاي ايي وِ وبتيَى تبهيي هي ضَد سيزا همذار 

 .ّز ويلَ ٍسى ثذى در ضجبًِ رٍس وبفيست



ًجبضذ  ml 15ووتز اس (  GFR)ًزسيذُ ثبضذ يؼٌي فيلتزاسيَى  mg / dl 3ِ تب سهبًيىِ وزاتيٌيي سزم ثِ حذ الجت

هحذٍديت پتبسين ًيبسي ًيست ٍ ايي يَى اس تَثَل ّب دفغ هي ضًَذ سيزا ّيپَوبلوي ّن ثب آريتوي ّبي وطٌذُ اي وِ هي 

ٍ دارٍّب در سهيٌِ ًبرسبيي هشهي وليِ ايجبد ّيپز وبلوي هي وٌذ سبسد هبًٌذ ّيپزوبلوي هؿز است ٍ در تؼذادي اس ثيوبراى 

، سيىلَسپَريي ٍ  ACEثبسدارًذُ ّبي  -ثتبثلَوز –هثل ّيپَالذيتزًٍسين ثِ ّز ػلت ٍ ًيش ثيوبراى تحت درهبى ثب ّپبريي 

دچبر ّيپَوبلوي هي  ّستٌذ Iتيپ  RTAاس قزفي ثيوبراًي وِ دارٍي دفغ ادرار ٍ ّيذرٍوَرتيشٍى هي گيزًذ ٍ يب دچبر 

 . ضًَذ

اس ًظز پتبسين ّوبى رصين ثب پزٍتئيي هحذٍد همذار پتبسين وبفي ثِ ثذى هي دّذ ٍلي چَى اوثز غذاّب داراي همذاري 

تب در غَرت اهىبى حذالل هػزف را داضتِ ثبضٌذ ٍ اگز هػزف . پتبسين ّستٌذ ضٌبختي غذاّبي غٌي اس پتبسين السم است

 .سزيغ ّيپزوبلوي ثطَد سيبدُ اس حذ ضذ درهبى

 .آة ووپَت ٍ آثگَضت است -ثيطتزيي پتبسين در آة هيَُ

 

 .غٌي اس پتبسين ّستٌذ -قبلجي -خزثشُ -ضليل -آلَسرد -وي ٍي -هَس: اس هيَُ ّب 

 .خطىجبر همذار سيبدي پتبسين دارًذ -آجيل ٍ خزهب -ثَللوَى -گَضت ّبي لزهش -لجٌيبت -ثستٌي -جگز -سيت سهيٌي

داراي پتبسين سيبدي  -وٌگز -فلفل -سيز -تزخَى -جؼفزي -جَ ٍ اس سجشيجبت اسفٌبج -آرد ًخَدچي -لبرچ -گيگَجِ فزً

 .ّستٌذ

 

 

 Mg: هٌيشيَم 

ثز خالف ًَضتِ ّبي لجلي در هَرد هٌيشيَم ّيچگًَِ رصين خبغي ثزاي هحذٍد وزدى هٌيشيَم رصين غذايي ًيبس ًيست ٍ در 

هيلي ليتز در دليمِ ثذى هي تَاًذ هػزف سيبدُ اس حذ هٌيشيَم را هتؼبدل ًوبيذ ٍ  15پبييي تز اس (  GFR)فيلتزاسيَى 

ٍ ّيپزپبراتيزٍييذ يسن ضذيذ وِ هٌيشيَم خَى ثِ ػلت استئَديستزٍفي (  ESRD)حتي در ًبرسبيي ضذيذ وليِ ّب 

 .سيبد ٍ ًبگْبًي هٌيشيَم ثبيذ پزّيش ًوَدًيبس ثِ هحذٍديت هػزف هٌيشيَم ًيست ٍلي اس هػزف . حذاوثز هيشاى است

 .سجشيجبت ٍ لجٌيبت ثيطتزيي همذار هَجَد را دارد ٍ ًيش سبخت آًتي اسيذّب ثِ وبر هي رٍد -هٌيشيَم در گَضت

 

 

 P: فسفز 

لبدرًذ فسفز را دفغ ًوبيٌذ ٍ سكح خًَي فسفز ًزهبل است ٍلي پس اس  ml 30ووتز اس (  GFR)وليِ ّب تب فيلتزاسيَى 

فؼبل ٍ ّيپزپبراتيزٍييذ يسن  Dآى ثِ ّوزاُ ػذم جذة وبفي ولسين اس رٍدُ ّب در ًبرسبيي وليِ ٍ ػذم سبخت ٍيتبهيي 

ثبًَي هَجت ػَارؼ ٍ اختالالتي هي ضًَذ ايٌىِ آيب هحذٍد وزدى فسفز رصين غذايي ووىي در ثِ تبخيز اًذاختي ّيپزپبرا 

 .تيزٍييذ يسن هي وٌذ ًبهطخع است



هيلي گزم ثبضذ فسفبت ولسين ووتز در ثبفتْبي  500-300يي است وِ چٌبًچِ همذار هػزف رٍساًِ فسفز اػتمبد ثز ا

 25جذارُ ػزٍق ٍ سبيز ثبفتْبي غيز استخَاًي هي ًطيٌذ ٍ ًيش ون ثَدى فسفز غذا هَجت تحزيه ٍ سبخت ثيطتز  -ًزم

(OH2)  D3  ( ٍيتبهييD  )هي ضَد. 

ًبى  -جَاًِ گٌذم -سردُ تخن هزؽ -حجَثبت -تٌذ، ػجبرتٌذ اس پزٍتئيي ّب خػَغب پٌيزغذاّبيي وِ داراي فسفز ثيطتزي ّس

 .هبّي ّب خػَغب هبّي سفيذ -ولِ پبچِ -ّبي سجَس دار

 : پزٍتئيي

قزفذاراى ايي ًظزيِ هؼتمذًذ وِ قَل ػوز ثيطتز ثِ . در هحذٍديت هػزف پزٍتئيي هجبحث ؾذ ٍ ًميؽ ثسيبس سيبد است

هخبلفيي هؼتمذًذ وِ هَجت سَء تغذيِ ٍ اختالالت ولي در سيستن ثذى هي ضَد ٍلي ثِ ّز غَرت وليِ ّب هي دّذ ٍ 

در ثيوبراى ًبرسبيي هشهي وليِ غيز   6g / kg / day / 0اهزٍسُ هحذٍديت گزم ثز حست ّز ويلَ ٍسى در حذٍد 

ّبي اغلي سبختِ ضذُ ثبضذ وِ هسلوب اٍل ايٌىِ ًَع پزٍتئيي اس اسيذ آهيٌِ = ثب چٌذ ضزـ هْن. ديبليشي تَغيِ هي ضَد

 .پزٍتئيي ّبي حيَاًي ارجح تز ثِ پزٍتئيي ّبي گيبّي ّستٌذ

دٍم ايٌىِ در وٌبر ايي هحذٍديت غذايي، وٌتزل فطبر خَى، ّيپزليپيذهي ّيپزولستزٍلوي ٍ ًيش هحذٍديت هػزف فسفز ٍ 

ثِ ثيوبر ثزسذ وِ اس خَدسَسي جلَگيزي در رٍس  Kcal / kg 45 – 15ولسين ثبضذ ٍ در هزحلِ ثؼذي وبلزي وبفي 

 .ضَد

 .در غذاّب گٌجبًذُ ضَد Zn  ،Fe، اسيذ فَليه ٍ هَادي هثل  B6خػَغب  Bضزـ پبيبًي ايٌىِ گزٍُ ٍيتبهيي ّبي 

 


