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ار اصول تنظیم برنامه های غذایی در بیماران دچ

اختالالت کلیوی

آموزش مداوم

تنگستانیحدیث:استادخانوادگینامونام

تغذیهعلوم:تخصصیرشته

تغذیهعلوماستادیار،:آموزشیگروهوعلمیرتبه
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شناسه درس

کلیویاختالالتدچاربیماراندرغذاییهایبرنامهتنظیماصول عنوان محتوا

تنگستانیحدیث نام و نام خانوادگی استاد درس

بوشهرپزشکیعلومدانشگاهبهداشت،وتغذیهدانشکده وابستگی سازمانی مدرس

تغذیهعلوم تخصص مدرس

تغذیهکارشناسان هدفگروه

ساعت3 مدت زمان محتوا

1400 سال تولید
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حدیث تنگستانی: نام و نام خانوادگی استاد

علوم تغذیه:رشته تخصصی

استادیار:رتبه علمی

عکس

کلیویاختالالتدچاربیماراندرغذاییهایبرنامهتنظیماصول حیطه موضوعی

Hadith.tangestani@gmail.com ایمیل استاد

مشخصات استاد
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اهداف

وم نارسایی مزمن کلیه، نارسایی حاد کلیه، سندرسندروم نفروتیک، های کلیه شامل بیماری 

.بشناسدفانکونی، اسیدوز توبولی کلیه و پیلونفریت را 

پاتوفیزیولوژی بیماری های کلیوی آشنا شده باشدبا 

عالئم و نشانه های این بیماری ها آشنا شده باشدبا 

عوارض و عواقب بیماری ها آشنا شده باشدبا 

با درمان پزشکی بیماری ها آشنا شده باشد

رژیم درمانی در این بیماری ها آشنا شده باشدبا 

توصیه های رژیمی الزم برای یک بیمار فرضی را بدهدبتواند 
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هافیزیولوژی و عملکرد کلیه
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هافیزیولوژی و عملکرد کلیه
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هافیزیولوژی و عملکرد کلیه



الکترولیتوآبتعادل

زائدمواددفع

(ینآنژیوتانس-رنینسیستم)خونفشارتنظیم

اریتروپویتینتولید

ویتامینفعالسازیD

هافیزیولوژی و عملکرد کلیه
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سندرم نفروتیك

استدیدهآسیبكلیهدرگلومروليهایمویرگغشاءساختمان.

روزدرگرم3<اوريپروتئین

سممتابولیدراختالل،هیپركلسترولمی،ادم،هیپوآلبومینمي
خونانعقادقابلیتافزایشواستخوان
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نکات

اتوایمیونهایواكنش
شودمیدیابتینفروپاتیسببكهدیابت
گرددمیایجاد2نوعدیابتبهمبتالافراداز%20و1نوعدیابتبهمبتالافراد%30دردیابتینفروپاتی
است،نرفتهباالآنهادرسرمكراتینینغلظتزمانیکهتادیابتینفروپاتیونفروتیکسندرومبهمبتالافرادCKD1,2دارندقرار.
24ادراردرگرممیلی300تا30میزانبهآلبومینغیرطبیعیدفعحالتایندركهشودمیایجادمیکروآلبومینوریابتدادیابتیافراددر

رسدمیساعته
گویندمیاوریماكروآلبومینراحالتاینبرسد،گرممیلی300ازبیشبهساعته24ادراردرآلبومیندفعمیزانصورتیکهدر
رسدمینفروتیکسندرومسطحبهاوریپروتئینمیزانمدتیازبعدنگیرد،قراردرمانتحتدیابتینفروپاتیصورتیکهدر
استغیرطبیعیساعته24ادراردرپروتئینگرممیلی150ازبیشوجود
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درمان دارویی

(پردنیزولونهمانند)گلوكوكورتیکوئیدهامثلایمنیكنندهسركوبداروهای

سیکلوسپورین

برای(لوزارتاندهمانن)آنژیوتانسینرسپتورهایكنندهبلوكهداروهایو(كپتوپریل)آنژیوتانسینكنندهتبدیلآنزیمهایمهاركننده
پروتئیندفعوگلومرولیهایمویرگفشارخونكاهش
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انرژی

 اولBMIرا محاسبه می کنیم:

:محاسبه انرژی بر اساس  BMI بیمار
وزن فعلی نرمال

BMI20وزن حاصل از  پایین

AIBW- کم می کنیمکیلوکالری500در صورت نیاز باال

TEE:  وزن × یا 0.95 1 ×24 × 1.3 × 1.1 
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پروتئین

درشدهدفعپروتئینمیزانبعالوهگرددمیمحاسبهانرژیآنمبنایبركهبدنیوزنكیلوگرمهرازایبهگرم1تا0.8مجازمیزان
ساعته24ادرار

50بیشتریادرصدHBV

پیدمیهیپرلیبهبودوپالسماآلبومینسطحافزایش،اوریپروتئینكاهشباعثسویاپروتئینمطالعات،بعضیاساسبر
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چربی
گلیسرید،تریتام،كلسترولبودنباالمثللیپیدیناهنجاریبدلیلLDL-CوLp(a)غیرهو:

جگر،دل،مرغ،تخممثلكلسترولغنیمنابعمحدودیت)شوددادهكاهشروزدرگرممیلی200ازكمتربهدریافتیكلسترولمیزان
(غیرهومغزقلوه،

باشداشباعغیرهایچربینوعازاستفادهموردچربی.

شودجلوگیریغیراشباعهایاسیدچربدوگانهباندهایشدنشکستهازكهباشدشکلیبهغذاپختنحوه.

اینصورتیکهدر.رسدمی%35تا33بههاچربیازحاصلهكالریدرصدنتیجهدروشدهمحدودپروتئینمصرفبیمارانایندر
شودمیونخگلیسریدتریوكلسترولكاهشسبببلکهنداردنامطلوباثراتتنهانهشودجایگزینغیراشباعهایچربیبامیزان
حاویكهغالتونانمصرفمحدودیتنتیجهدروسادهقندهایدریافتافزایشباعثشود،پرهاكربوهیدراتگروهبااگراما

.دارددنبالبهراگلیسریدمیهیپرتریوشودمیهستند،پروتئین
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کربوهیدرات

هاچربیوپروتئینازحاصلهكالریمحاسبهازپسباقیماندهانرژی
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سدیم

روزدرگرممیلی2000محدودیت
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و سایر ویتامین هاDکلسیم، ویتامین 

ویتامینكنندهباندهایپروتئیندفعدلیلبهبیمارانایندرDویتامینكهDاینغلظتاست،چسبیدهآنهابه
.استهیپوكلسمیامرایننتیجهوآیدمیپایینخوندرویتامین

هیپوویتامینوزمشکلاوری،پروتئینمشکلشدنبرطرفباDشودمیبرطرفنیزهیپوكلسمیو.

ویتامینوضعیتبهبایستیهمباز،گلوكوكورتیکوئیدهاتجویزصورتدرDكردویژهتوجهكلسیمو

ویتامینمکملتجویزبنابراینDدصالحدیبااستشدهكنترلآنهادراوریپروتئینكهبیمارانیدرحتیكلسیمو
گیردانجامتواندمیپزشک

ویتامینمکملبیمارانایندرتنهاواستسالمافرادمشابههاویتامینسایربهبیمارانایننیازEازپیشگیریجهت
.استضروریكلیه،آسیبپیشرفتروندكردنكندوعروقیقلبیبیماری

ویتامینمکملتجویزEرسدمینظربهمعقولروزدرگرممیلی100میزانبه. 18



آهن و روی

تجویزازه،نشدثابتبیمارانایندرآهنكمبودزمانیکهتاامایافتهافزایشادراردرترانسفریندفعاینکهوجودبا:آهن
ازرینترانسفعبورورودمیباالخوندرترانسفریناشباعدرصدآهن،تجویزبازیراشودخودداریبایستیآهنمکمل
سلولوتوسطگرددجداترانسفرینازتوبولیداخلPHدرترانسفرینبهچسبیدهآهنكهشودمیباعثگلومرولیسد
.شودكلیهبهبیشترآسیبسببتواندمیامراینكهشودبرداشتهتوبولیهای

ازبومینآلدفعافزایشدلیلبهنفروتیکسندرومدرلذااست،آلبومینخوندرآنكنندهحملاصلیپروتئینچون:روی
.گیردصورتتواندمیرویمکملتجویزپزشک،صالحدیدصورتدروابدیمیافزایشنیزرویدفعادرار،
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رژیم درمانی در سندرم نفروتیك

سال60زیرافراددربدنوزنكیلوگرمهرازایبهكیلوكالری35حداقل:انرژی

بیولوژیکارزشنوعاز%50حداقل)ساعته24ادرارازشدهدفعپروتئین+بدنوزنكیلوگرمهرازایبهگرم1-0.8:پروتئین
(باال

درصد35-30:چربی

باقیماندهدرصد:كربوهیدرات

فسفر:-

پتاسیم:-

روزدرمیلیگرم3000-2000:سدیم

(آهن،رویای،د،ویتامینكلسیم،):مینرالهاوویتامین
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سندروم فانکونی

باهمراهپروگزیماللولهیدركربناتبیوفسفات،آمینهاسیدهای،گلوكزمناسبمقداربازجذبدرتواناییعدم
د،رشماندگیعقباوری،پلیبااستهمراهكودكاندركهحالیدر،استئوماالسییااوریپلی،هیپوكالمی،اسیدوز
.استفراغوریکت

استمدیریتاصلیشکلغذاییرژیمدرمان.

ویتامینوكلسیمفسفات،پتاسیم،كربنات،بیغذاییهایمکملوآباززیادیحجمشاملمعمواًلدرمانیجایگزینیD
.است
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Renal tubular acidosis (RTA)اسیدوز توبولی کلیه

كربناتبیازلولهاستفادهدرنقص،Distal RTA(كلیهیهكلسیف)نفروكلسینوزحتییاوكلیه،سنگشدید،استخوانپوكیبهمنجر
.شودمی

دیستالRTAشودمیدرمانبیماریتظاهراتكاملوضوحباوروزدرگرممیلی100تا70كربنات،بیازكمیمقادیربا.

RTAشوددرماننبایدبنابراینوشودمیبدتركربناتبیبااغلبكهاستخیمخوشبیمارییکبزرگساالندرپروگزیمال.
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پیلونفریت

وحادلونفریتپیانواعشاملواستمعروفپیلونفریتنامبهوافتادهاتفاقكلیهبهباكتريهجوماثردركلیهعفونت
.ميباشدمزمن

كولییااشرشباكتریاتصالاستممکنقاطقرهواختهزغالآبدرموجودهایپروآنتوسیانیدینیاغلیظهایتانن
.كندمهارراادراریمجاریاپیتلیالهایسلولبه
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پاتوفیزیولوژی:(نارسائی حاد کلیوی)آسیب حاد کلیه 

كلیهحادآسیبهایویژگی(AKI)،كلیویحادنارساییقبالكه(ARF)فیلتراسیونمیزانناگهانیکاهشمیشد،نامیده
سممتابولیزائدهايفرآوردهدفعدرکلیهتواناییتغییروهادرنفرونواحدهردرشدهفیلترهمیزان،(GFR)گلومرولی

.است

AKIهایكلیهدرنوعاامادهد،رخطبیعیحددرادرارجریانیاو(ادرارخروجیكاهش)اولیگوریباارتباطدرتواندمی
.میدهدرخسالم

علل.استمتفاوتهفتهچندتاروزازچندآنزمانمدتAKIبهعللاین.دهدرختواندمیهمزمانطوربهوبودهمتعدد
:استشدهبندیطبقهدستهسهبهكلیطور

(1)كلیویپیش(prerenal)

(2)(ذاتی)كلیویپارانشیمداخلبیماری

(3)كلیویپس(postrenal)



نارسایی حاد کلیه

ARFیاکلیويپیشPrerenal ARF

موارددرصد55"تقریباARF.یينارسادهیدراتاسیون،سوختگي،،خونریزي:عواملاینجملهاز،کلیهناکافیجریانعلتبه
…و(صفاقپردهالتهابي)پریتونیتقلبي،ایستقلب،احتقاني

ARFیاکلیويداخلIntrinsic ARF

موارد%40"تقریباARF.ت،گلومرولونفریترومبوز،دلیلبهكلیويعروقانسداد:عواملاینجملهاز،كلیهخوددربیماری
داروهاي،(نجنتامایسیمانند)آمینوگلیکوزیديآنتيبیوتیكهايسیکلوسپورین،داروهايجملهازنفروتوكسیكتركیبات
…وعفونتهانیزودرمانيشیمي

ARFیاکلیويپسPostrenal ARF

موارددرصد5"تقریباARF.ادراريسنگهاي،پروستات:عواملاینجملهاز،ادراریدستگاهانسداد
25



درمان های پزشکی

درمانمحافظهكارانه
همودیالیزمتناوب
دیالیزصفاقی
یاجایگزینكلیهمداومدرمانهایContinues Renal Replacement Therapy (CRRT)
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عمدهعلتتأثیرتحتانرژينیازهايARFداردقرارآنباهمراهبیماريو.

درICUد،نباشدسترسدروسیلهایناگر.نمودمحاسبهراانرژينیازهایغیرمستقیمكالریمتريتوسطتوانمي
.نمودمحاسبهخشکوزنkcal/kg40-30پایهبربایستيراكالریکياحتیاجات

زیادتولیدبهمنجربیشترانرژيCO2شودميتنفسسركوبو.

بایستيودهدافزایشتوجهیقابلمیزانبهراانرژیدریافتمیتوانددیالیزمحلولازشدهجذبگلوكزصفاقيدیالیزدر
.شودگرفتهنظردر

كردخواهدجلوگیريانرژيتولیدمنظوربهپروتئینمصرفازچربيوكربوهیدراتبیشترمقادیر.

انرژی: نارسایی حاد کلیه



یكنندهدریافتبیمارانبرایPN،كهزمانیتانیازها،تحققجهتتوانمیراچربیوكربوهیدراتازیباالیغلظت
.كردتجویزشود،مانیتورتنفسیوضعیت

شوداستفادهپروتئینكموپركالریغذاییرژیمباشد،میدسترسقابلغیردیالیزكهمواردیدراستممکن.

كموئینپروتكم،باالكالریبامخصوصفرموالهایها،چربیوشدهتصفیهیهاشیرینیازغذاییمعمولمنابعبرعالوه
.اندیافتهتکاملغذایی،رژیمتقویتبرایالکترولیت

استنیازمورداغلباضافیانسولینونیستمعمولغیرگلوكزتحملعدمینتیجهدرخونقندافزایش،حالاینبا.
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انرژی: نارسایی حاد کلیه



بیماراندرانرژیمحاسبهبرایAKI

داردوجودهیپركاتابولیکحاالتصورتیکهدر:

 روزانهنیازموردانرژیکل=پایهمتابولیسمانرژی×استرسضریب×بدنیفعالیتضریب (kcal/d)
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انرژی: نارسایی حاد کلیه

BEE:  وزن × یا 0.95 1 ×24 

انرژی بر اساس محاسبه BMIوضعیت از نظر
وزنفعلی نرمال

20بامساویBMIوزنفعلییاوزنحاصلاز پایین
AIBW-چیزیازانرژیكمنمیکنیم باال



انرژیضرایب  استرس

1/1-1 (كوچك)جراحي
1/3-2/1 (بزرگ)جراحي
1/15 پریتونیت
1/15 ترومايبافتنرم
1/25-1/2 شکستگيها

عفونتها
1 خفیف

1/4–1/2 متوسط
1/6–1/4 شدید

سوختگيها
1/5-1 (20-0)%
1/85–1/5 (40-21)%
2/05–1/85 (100-41)% 30



ضرایب فعالیت بدنی

ضرایب فعالیت بدنی انواع بیماران
1/1-1 (ستریابیمارانكاملنمحدودشدهبهب)بیمارانتحتحمایتونتیالتور
1/2 بیمارانبستری
1/3 بیمارانسرپایی
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درايتغذیهمراقبتARFلیتالکتروومایعاتتعادلعدمومتابولیکاسیدوز،اورميتنهانهبیمارزیراداردايویژهاهمیت
افزایشراینيپروتئنیازهايكهبردميرنجنیز(بافتيتخریبیاعفونتنظیر)فیزیولوژیکاسترسازهمچنینبلکهدارد
.دهدمي

استپیچیدهنیتروژنيزائدهايفرآوردهزیاديواسیدوزدرمانباانرژيوپروتئیننیازهاينمودنمتعادلمشکل.

نخستمراحلدرAKIنیستخوردنغذابهقادراغلببیمار.

میرومرگمیزانAKI،زدیالیوايتغذیهحمایتبهزودترهرچهتوجه.باالستدارند،تغذیهسوءكهكسانیدرویژهبه
.دهدميافزایشرابیمارماندنزندهاحتمالزودتر،

پروتئین: کلیهنارسایی حاد 



اصلیعلتبهتوجهباشدهتوصیهپروتئینمیزانAKIاستمتفاوتشرایطو.

میزانProازشده،توصیهg/kg0.8-0.5بیمارانبرايARFتادیالیزيغیرg/kg2-1استمتغیردیالیزيبیمارانبراي.

درCRRTتاتخمینینیازموردمیزانوبودهباالپروتئیندفعgr/kg2.5-1.5یابدمیافزایش.

وضعیتثباتمدتاینطیدر.یابدمیكاهشمتابولیکهاینیازوی،بهبودیوبیمارپزشکیوضعیتشدنثابتبا
.شوددادهبایدبدنوزنازكیلوگرم/گرم1-0.8حداقلپروتئینمصرفكلیوی،عملکردبازگشتازقبلبیمار،

پروتئین: نارسایی حاد کلیه



الیگوریکفازدرAKIهايتالکترولیومایعاتمابینكهاستاینآلایده.استضروريمایعاتوضعیتبهشدیدتوجه
.باشدبرقرارتعادلدفعيودریافتي

حفرهوزخمازخروجاسهال،واستفراغ:ازعبارتندبدنكلآبخروجیازتوجهیقابلسهم،ناچیزادرارخروجیبا
.استتنفسیدفعوپوستوبدن

هیچاتقریباست،مرطوبهوایدربیماراگركهحالیدرباشد،حدازبیشتواندمیپوستیدفع،تبوجودصورتدر
.دهدمینرخدفعی

حدودشدهدادهسدیمالیگوریک،فازدرmEq/day40-20هايمحلولتزریقبهباتوجهكارایناغلبوليباشدمي
دادههايلمحلوبایستيلذاگردد،ميمنجرآبمسمومیتبهمواقعبعضيونیستپذیرامکانغذائيوداروئيمختلف
.باشندمتعادلسدیمنظرازشده

مایعات و الکترولیت ها: نارسایی حاد کلیه



پتاسیمزیاديمقادیرحاويهابافتتمامرژیمي،منابعبرعالوه.استكلیهاعمالازآنكنترلوپتاسیمدفعبیشتر
.گرددهیپركالميبهمنجرتواندميبافتيتخریبلذاهستند،

استضروريآنمکرركنترللذاكندپیداشیفتهاسلولازبیرونبهتواندمينیزسلوليداخلپتاسیمهمچنین.
.استدیالیزAKIدرپتاسیمحذفيعمدهمکانیسم

باعثموارداینمامتچوناستمتکيبیکربناتوانسولین،گلوكزتزریقبرعمدتًادیالیزفواصلدرسرمپتاسیمكنترل
.گردندميهاسلولداخلبهپتاسیمشدنرانده

استایرنپلیسدیمسولفوناتمانندتبادلهایرزین(Kayexalate)،مبادلهگوارشدستگاهدرسدیمباراپتاسیمكه
.گیردقراراستفادهموردپتاسیمباالیغلظتدرماندرتواندمیمیکند

مایعات و الکترولیت ها: نارسایی حاد کلیه



رژیم درمانی در نارسایی حاد کلیه

.داریماسترسضریبمعموال انرژی

HBV%50-0/75تا0/6:همودیالیزشروععدمصورتدر
HBV%50-(1/2)1/1–1/4:متناوبهمودیالیزصورتدر
HBV%50-1/2-1/5:صفاقیدیالیزصورتدر
HBV%50-2/5تاCRRT:1/5صورتدر

پروتئین

درصد40تا30:همودیالیزشروععدمصورتدر
درصد35تا30:صفاقیدیالیزیامتناوبهمودیالیزصورتدر

چربی

درصدباقیمانده كربوهیدرات

یزدیالپیشمرحلهدركلیهمزمننارساییبهمبتالبیمارانمشابه:همودیالیزشروععدمصورتدر
صفاقیدیالیزیاهمودیالیزیبیمارانمشابه:صفاقیدیالیزیامتناوبهمودیالیزصورتدر

م،فسفر،پتاسی
سدیم

میلیلیتر500( + اسهال،ادرار،استفراغوغیره)دهروزقبلجایگزینیبرون مایعات
ویتامینو
مینرال
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بیماری مزمن کلیه

ددنفرونهاتوسطعواملمختلفایجادميگرعملکردوتعدادناپذیربرگشتوروندهپیشتخریباثردر  .

بیماریهايعواملبترتیباینجملهمهمتریناز:

15درصدبزرگساالندرایاالتمتحدهامریکارادرگیرمیكند.

یکدرسهنفرازبیماراندیابتی

نفردربیمارانفشارخونی5یکدر

دیابت
خونفشار

گلومرولونفریت
یستیككپليكلیه
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مراحل بیماری مزمن کلیه

وضعیت GFR

آلبومیناوري 90< GFRطبیعي

89-60 بطورخفیفكاهش
تیافتهاس

.استغلظتاورهوكراتینینسرمافزایشیافته 59-30 بهطورمتوسط
كاهشیافتهاست

عالوهبرافزایشغلظتاورهوكراتینینسرم،همچنین
.  ودغلظتپتاسیم،فسفرویونهیدروژندرخونباالمیر

29-15 كاهشنشدید
یافتهاست

انادامهزندگیبیماربدوندرمانهایجایگزینیكلیهامک
.پذیرنميباشد

15< بیماریكلیوی
مرحلهانتهایي

(ESRD)38

ml/min/1.73m 2



الگوی تجمع ترکیبات زاید در بیماری مزمن کلیه 

تجمعاورهوكراتینین: Aالگوي

فسفاتوهیدروژن, تجمعیونهايپتاسیم: Bالگوي

تجمعسدیموآب: Cالگوي
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کلیهدرمان بیماری مزمن 

درمان محافظه کارانه

علتزمینهایمثلدیابتوفشارخوندرمان

خونداروهایكاهشفشارتجویز

سدیمرژیمغذاییمحدوددرپروتیین،پتاسیم،فسفرو

(میدهدكهاستفادهازتحقیقاتنشانACE وARB ضعیفعملمیاجرانشود،درشرایطیكهرژیمغذاییكمسدیم
(كند

1

40



2

درمان از طریق دیالیز

اورمیك،پریکاردیت،ویانوروپاتیآنسفالوپاتي

دیورتیكبدنبدونپاسخبهدرمانازطریقداروهايمایعاتشدیدافزایش

انندپليرزینهايمبادلهكنندةیونيمبهاقداماتمحافظهكارانهازقبیلمحدودیتپتاسیمرژیميیااستفادهازمقاومهیپركالمي
استیرنسولفونات

شدیدمتابولیكاسیدوز (3/7PH< )بهبودنیابدكربناتكهبادرمانازطریقبي.

میليلیتردردقیقهبهازايهر10مساويیاكمترازكراتینینوكلیرانسمیليگرمدردسيلیتر8مساويیابیشازسرمكراتینین
.مربعازسطحبدنمتر1/73

درمان بیماری مزمن کلیه
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3

پیوند کلیه

درمان بیماری مزمن کلیه
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کلیهرژیم درمانی در نارسایی مزمن 

سطحهردرCKD،شودارائهمتفاوتیایتغذیهدرماناستممکن.

رخطكاهش،(خونچربیافزایشوهیپوآلبومینمی،ادم)سندرمباارتباطدرهاینشانهكنترل،درمانیرژیماولیهاهداف
.میباشدایتغذیهذخائرحفظوكلیهنارساییبهپیشرفت

حذفوسماپالآلبومینغلظتافزایشونیتروژنمثبتتعادلحفظبرایالزمانرژیوكافیپروتئینتامینغذاییرژیمهدف
.میباشدادم

رندمیگیقرارهادیورتیکوسدیمكمغذاییرژیم،هیپرلیپیدمیاصالحجهتهااستاتینبادرمانتحتاصوالبیماران.

KDIGO،درمانبرایراهاییدستورالعملكهجهانیانتفاعیغیرسازمانیکCKDاستكردهتوصیهاخیرًاكند،میتهیه
.بخشدنمیبهبودراعروقیقلبینتایجكلسترول،كاهشوجودبازیرانشوداستفادهCKDبیماراندراستاتینازكه

Kidney Disease Improving Global Outcomes



بافتینگهداروترمیمبرایپروتئینتامینجهتبزرگساالنبرایروز/کیلوگرم/کیلوکالری35حدودبایددریافتیانرژی
.باشد

انرژی



پروتئین

سوءازجلوگیریوسرمیآلبومینمنظورافزایشبه(روز/كیلوگرم/گرم1.5تا)باالپروتئینباغذاییرژیمبیماراناین،گذشتهدر
.میکردنددریافتپروتئینتغذیه

برتاثیرمنفیبدونپروتئینوریكاهشباعثاستممکنروز/كیلوگرم/گرم0.8تاپروتئینمصرفكاهشكهانددادهنشانمطالعات
.شودسرمیآلبومین

باپیشرفتهکلیویبیمارانکهاستشدهپیشنهادml/min25GFR پروتئینg/kg0/6بایستیاندنکردهشروعرادیالیزکه>

.نماینددریافت



استشدهكلیویعملکردكاهشتسریعبهمنجرگلومرولیفشاریدهندهافزایشعاملیکعنوانبهغذاییرژیمپروتئین.

دهدميكاهشراكلیهنارسائيپیشرفت،پروتئینمحدودیتكهانددادهنشانتجربيمتعددمطالعات.

باالبیولوژیکارزشبامنابعازبایدپروتئین٪60تا٪50،پروتئینازمطلوباستفادهبرای(HBV)باشد.

46

پروتئین



غیر رژیمی افزایش پتاسیم سرمعلل : پتاسیم

 و یا عدم دیالیز دیالیزبودن ناکافی

 دیالیزمحلولدر پتاسیمبیش از حد  غلظت

در بیماران مبتال به دیابت خونقندافراطی  افزایش

اسیدوز

یبوست

گوارشقابل توجه دستگاه خونریزی

 داروهابرخی

خون تزریق

عمده ترومای

پرتو درمانی/ درمانی شیمی

 است کاذبپتاسیم، و در نتیجه افزایش سطوح شده، نگهداری اوقات، نمونه خون به طور نا مناسب گاهی
47



!!!خطر بروز هیپر کالمی
هنگامیکهGFRازكمتربهml/min15-10باشدرسیده.

داروهايزمانیکهدرB-قبیلازنآنژیوتانسیكنندهتبدیلآنزیمكنندهممانعتداروهايآتنولول،پروپرانولول،قبیلازبلوكر
ضدالتهابيروهايداتریامترن،آمیلورید،اسپیرونوالكتون،قبیلازپتاسیمكنندهنگهداريدیورتیکهاياناالپریل،كاپتوپریل،

سیلینپنيوسیلکوسپوریندارويایندومتاسین،قبیلازاستروئیديغیر

هستنددیابتییاواندشدهاسیدوزدچاركهكلیويمزمننارسایيبهمبتالبیماراندر.

هستندهاهمولیزگلبولیاوتروما،عفونتدچاركهكلیويمزمننارسایيبهمبتالبیماراندر.

ونخنگهداريزمانچقدرهرالبتهكهامراینواستشدهتزریقخونآنهابهكهكلیويمزمننارسایيبهمبتالبیماراندر
.استبیشترآنپتاسیممیزانباشدتركهنهخونیعنيباشدترطوالني

مثالايبریابدمينیزكاهشپتاسیمدفعیابدكاهشدربدنآلدوسترونترشحدلیليهربهاگر،آلدوسترونترشحكاهش
.گرددميآلدوسترونهورمونترشحكاهشباعثهپارینمزمنتجویز

جايبه(كلریدپتاسیمجملهاز)پتاسیمحاويهاينمكدریافتNaclفشارخونبودنباالبهمبتالبیماراندر 48



!!!خطر بروز هیپوکالمی

وبدنازآببیشتردفعجهت(فوروزمیداتاكرینیك،اسیدقبیلاز)هادیورتیكلوپیاوتیازیديهايدیورتیك
.شوندميبدنازپتاسیمدفعسببهادیورتیكاینچوننمایند،مياستفادهادمازجلوگیري

دهدميافزایشگوارشدستگاهطریقازپتاسیمدفعنیزاستفراغیااسهال.
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پتاسیم

دارندمکملبهنیازوگیرندمیپتاسیمیکنندهدفعدیورتیککلیهمزمنبیماریاولیهمراحلدربیمارانازبسیاری.

1زیربهادراردهبرونافتصورتدرL/رازیباشندداشتهپتاسیممحدودیتبهنیازبیمارانایناستممکن،روزدر

.نیستشدهمصرفپتاسیمهمهدفعبهقادردیگرکلیه

افتدمیاتفاقکلیهمزمنبیماری4مرحلهاواخرموضوعاینمعموال.



فسفر

باافرادبایستیeGFRبرمداومنظارت.شوندبررسیفسفرمحدودیتوکلیویاستخوانیهاینظربیماریاز60ازکمتر

.شودمیتوصیهفسفرهایشوندهمتصلازاستفادهوفسفر

آخرمراحلدرکهبیمارانیCKD،بهقادراغلب،اورمیکیذائقهتغییراتدلیلبهقرمزگوشتتحملعدموهستند

باشندمیفسفرمصرفمحدودیتحفظحالعیندروگوشتباشیرکردنجایگزین

امکانکهمحدودیتیمیشود،تعدیلروزدرفسفاتگرممیلی1000ازبیشدریافتعدمجهتغذاییرژیممعمولطوربه

.میدهدراروزهردرلبنیهایفرآورده2-1حدودمصرف



غذاهای فراوری شده/ فسفر

شودمیجذبغذاییموادفسفات٪60حدودتنهاطبیعیحالتدر.

یمکلسدیوفسفات،سدیمدیفسفات،سدیمتریمانندشودمیاستفادهمعمولطوربهکهفسفاتهایافزودنی

باالفسفرسطحبامرتبطاحتمالیعاملراشدهفرآوریغذاییرژیمامراینکهشود،میجذب٪100تقریبافسفات

.استساخته

حالعیندرکردهتمرکزشدهفراوریغذاهایولوبیا،آجیل،لبنیاتمحدودیتتعادلبربایدغذاییرژیممداخالت

.دهدترویجراغذایینیازهایرفعبرایکافیاندازهبهHBVپروتئیندریافت
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غذاییبرای محدود کردن فسفر در رژیم 

شیركاكائو،خامه،ماست،بستني،پنیر،دوغ،كشك،رشیلبنیاتیامحدودكردنحذف

كاملونانهايتهیهشدهازغالتكاملوهرفرآوردهغذایيحاويسبوسغالتحذف

سببحبوباتدرآبودورریختنآبآنخیساندنالبته)سویانخود،لوبیا،عدس،لپه،باقال،ازقبیلحبوباتحذف،
(كاهشفسفرموجوددرآنهاميگردد

داربدلیلآنکهحاوياسیدفسفریكهستندكوالنوشابههايحذف.
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غذاییبرای محدود کردن فسفر در رژیم 

ساردینحذفماهي

فتهتخمههاوكرهبادامزمینيومحصوالتيكهمغزهادرآنهابکارربادام،پسته،گردو،فندق،ازقبیلمغزمغزهاحذف
.  اند

قلوهوجگردل،حذف

هابایددرحديكهمتخصصرژیمدرمانيدررژیمغذایيقرارميدهدمصرفشوندگوشتموادغذایيموجوددرگروه
.وازمصرفبیشازحدآنهابایستيپرهیزگردد
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ویتامین ها

محدودیتازیرشود،میتوصیهآبدرمحلولهایویتامینکلیهمکملکلیهمزمنبیماریبهمبتالبیمارانبهمعموال

.شودکفایتعدمباعثاستممکنغذاییرژیمهای
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مقدار مغذیمواد

سال60كیلوكالریبهازایهركیلوگرموزنبدندرافرادزیر35حداقل انرژی

(باالبیولوژیکارزشنوعاز%50حداقل)بدنوزنكیلوگرمهرازایبهگرم0.6-0.8 پروتئین

درصد30-40 چربی

درصدباقیمانده كربوهیدرات

میلیگرمدرروز800>میلیگرمبهازایهركیلوگرموزنبدنیا8-12 فسفر

درروز( میلیاكیواالن70)میلیگرم3000 پتاسیم
میلیگرمدرروز1000-3000 سدیم
فراغ،هماننداست)اتالفغیرطبیعيآبازمسیرهایيغیرازكلیه+ حجمادراردفعشده+ میليلیتر600الي500

(اسهال،تعریقشدیدوتب
مایعات

هایمحلولدرآب،آهنكلسیم،ویتامیند،ویتامین ویتامینومینرال

رژیم درمانی در مرحله پیش از دیالیز 
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(ESRD)مرحله نهایی بیماری کلیوی 

درESRDدریجيتپیشرفتبا.میگرددناتوانهاهورمونتولیدوهاالکترولیتومایعاتتعادلحفظزائد،مواددفعدركلیه
.شودمياورميعالئمظهوربهمنجرنهایتًاخونجریانزائدهايفرآوردهمیزانرفتنباال،كلیهنارسائي

لباغودهاندرفلزييمزه،خارشوعضالنيهايكرامپ،استفراغوتهوع،ضعفحالي،بياحساسبابالینیسندرمياورمي
.استباشد،شدهایجادنیتروژنيزائدهايفرآوردهاینبودنباالاثردركهعصبيآسیب



درمان پزشکی

5مرحلهبه4مرحلهازبیماركههنگامیCKDدرمانهایگزینه،میرسدESRDازعبارتند:

دیالیز

پیوند
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انرژی

بیماراسترسدرجهوایتغذیهوضعیتبهبستهkcal/kg BW40-25گرددمیتوصیه.

از.استنیازکمترانرژیصفاقیدیالیزوپیوندیبیمارانبرایSGAبهرهدریافتیانرژیمیزانارزیابیبرایتوانمی
.برد



پروتئین در دیالیز 

استبدنپروتئینیتخلیهدیالیز.

متوسططوربهساعت،24طيروزدرگرم20-30صفاقيدیالیزطریقازپروتئیندفعg/h1صفاقيدیالیزبیماران.است
g/kgبه BW1.2-1.5بایستيآن%50حداقلودارندنیازپروتئینHBVباشد.

بهروزانهگردندميهمودیالیزهفتهدربارسهكهبیمارانيg/kg1.2دارندنیازپروتئینبدنوزن.

میرومرگزانمیداشتندپائینيآلبومینكهبیمارانيكهاستدادهنشاندیالیزيبیمارانرويبرگرفتهصورتمطالعات
.داریمهاپروتئینكافیمصرفبرتاكیدبنابراین.دارندباالتري



ارزیابی و میزان مجاز: پتاسیم

تکرروداروها،ادرار،دهبرونسرم،پتاسیمسطحبهبستهپتاسیم،معموالHDداردمحدودیتبهنیاز.

درپتاسیممعموالESRDدربیمارانادرارقطعصورتدرویافتهکاهشروزدر(گرم3،1تا2.3)واالناکیمیلی80تا60به
.یابدمیکاهشروزدر(گرم2)واالناکیمیلی51بهدیالیزی

حاویکنمهایجایگزیناکثرکهداشتتوجهنکتهاینبهبایستیپتاسیمکمرژیمدرخصوصبیماربامشاورههنگامدرkcl

.شونددریافتیپتاسیمافزایشباعثاستممکنلذا،(Naclبجای)هستند

محصوالتسایرونمککمسوپسدیم،کمسویایسس،نمکهایجایگزینمانندمحصوالتبرایتغذیههایبرچسب
باشندداشتهدیدهآموزشمتخصصیکتوسطخاصبررسیبهنیازاستممکنخاصغذایی
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ارزیابی: سدیم

شودمیزیرارزیابيمواردگیرياندازهباسدیموآبكنترلبرايهاكلیهتوانائي:

دارندمایعاتوسدیممحدودیتبهنیازدیالیزيبیماراناغلب.

استباالخونفشارنتیجهدرومایعاتحفظافزایش،تشنگیافزایشمسئولحدازبیشسدیمدریافت.

پوند4-5دیالیزباردوبینوزنافزایشكهمجازندآنقدردریافتيمایعاتوسدیمهمودیالیزيبیماراندر(kg3-2)باشد.
.استدیالیزباردوفواصلدربدنوزندر%4وزنافزایشهدف،

خونفشار•

ادموجود•

سرمسدیممیزان•

رژیمیدریافتی•
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میزان مجاز: سدیم

سدیمبارژیمmEq/day86استفادهنمکاندكيپختهنگامدركهاستمعمولیغذاییرژیممعادل،(گرم2-3)130تا
.نیستمجازشورغذاهايمصرفنیزوغذاصرفزماندراماشودمي

استدریافتيسدیمكاهشدریافتيمایعاتوتشنگيكاهشراهترینآسان.

نهاداتپیشهمهمصنوعیبزاقازاستفادهیاوترشهاینباتآبیامیوهخنکكوچکهایقطعه،یخقطعهچندمکیدن
.باشندمیخوبی
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افزایش نیاز: سدیم

امپ،کرحجم،کاهشخون،فشارافتازجلوگیریجهتآنبهنیازواستزیادنمکدفعکلیه،هایبیماریازبعضیدر
:جملهاز.یابدمیافزایشکلیویعملکردآتیتحلیل

یامکرر،دیالیزدرمانیکنندهدریافتبیمارانPD،دریافتبهمجازاستممکنروزانهیاشبانهکوتاهدیالیزروزانه
.باشندآزمایشگاهیهایارزیابیوآنهاخشکوزنازفردیارزیابیاساسبر،مایعوسدیمباالتر
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کلیویکیستیکپلیبیماری

کلیهمدوالیبیماری

مزمنانسدادیاروپاتی

مزمنپیلونفریت

بیهوشینفروپاتی



فسفر

کاهشباحال،اینبا.شودمیدفعادراردراضافیفسفردرصد99ازبیشGFR،ماندمیباقیخوندرفسفر.

ازکمتربهفسفررژیمیمنابعکردنمحدودبادریافتیفسفرmg1200شودمیدادهکاهش.

استباالپروتئینباغذاییرژیمضرورتفسفر،محدودیتاجرایمشکل.

صورتبهفسفرازباالییسطوححاوی،گوشتمثلباال،پروتئینغذاییموادATPازدیگرمنابعاین،برعالوه.است

.هستندازفسفاتغنینیزحبوباتوآجیلها،پروتئینلبنیهایفراورده

دباشمیچالشنوعیونیستپذیرامکانفسفرازسرشارغذاهایحذفپروتئین،کردنمحدودبدونبنابراین.
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داروهای متصل شونده به فسفر: فسفر

بهشوندهمتصلداروهاینیازمنددیالیزیبیمارانتمامتقریبا  ونیستکافیفسفرکنترلبرایتنهارژیمیمحدودیت

.هستندفسفر

کلسیم،استاتکلسیم،کربناتمانندفسفربهشوندهمتصلداروهایsevelamerمعمولطوربهالنتانیمکربناتوکربنات

.شودمیاستفادهگوارشدستگاهدرفسفربهاتصالبرایوعدهمیانیاغذاییوعدههربا

ازاینبنابروداده،انتقالحذفبرایگوارشدستگاهطریقازراآنوشدهمتصلغذاییرژیماضافیفسفربهداروهااین

.میکنندپیشگیریآنجذب

شوندگازیا،اسهالگوارش،دستگاههایناراحتیباعثداروهااینازبرخیاستممکن.

بهجرمناستممکنوبودهشدیدخیلیگاها  کهاستیبوستفسفر،هایشوندهمتصلزیادمصرفعوارضازدیگریکی

.گرددمرگوپریتونیت،رودهشدنسوراخ
66



کلسیم و هورمون پاراتیروئید

درESRD،وكلسیمكنترلیهایمکانیسمتوسطكلسیم،فسفر،تعادلحفظبرایبدنتواناییPTHمیشودپیچیده.

كاهشباGFR،یابدمیكاهشدلیلچندبهسرمكلسیمسطح:

بیششحترحاصل.میشوداست؛كلسیمهموستازمسئولكه،پاراتیروئیدغدههیپرتروفیبهمنجرعواملایندویهر
.استكلسیم،منابعازیکی،استخوانبازجذبافزایشPTHحداز

اهرًادراثرعدمتوانائيكلیهدرفعالسازيآنظ( ديهیدروكسيكولهكلیسفرول1و25)Dویتامینكاهششکلفعال•
. تریندلیلاستاصلي

.  میباشدسرمفسفاتسطحافزایشنیازبهكلسیمسرمباافزایش•
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ESRDمتابولیك استخوان در بیماری :پاراتیروئیدکلسیم و هورمون 

درعمدهمشکلESRDاستنوعچهارازیکیاساساکهاست،کلیویاستئودیستروفییااستخوانمتابولیکبیماری:

(1)استئوماالسی

(2)استخوانالتهابfibrosa cystica

(3)متاستاتیککلسیفیکاسیون

(4)استخوانپائینگردشبازبیماری

آزادیباعثآمده،پایینکلسیمسطحغذایی،رژیمدرموجودکلسیمجذبدراختاللباPTHپاراتیروئیدغدداز
.میشود

تحریکمعدینتیجهدرکهمیدهد؛افزایشها،استئوکالستفعالیتتحریکبارااستخوانازکلسیمآزادسازیعملاین
استخوانشدندمینرالیزهیااستخواننرمیبهمنجراستخوان،دررفتهدستازکلسیمجایگزینیبرایاستئوبالست

.دمیشو
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کلسیم و هورمون پاراتیروئید

تولیدبهپاراتیروئیدغددکهشودمیباعثفعلیکلسیمکمبودPTHدهدادامهکلسیمسرمیسطوحباالبردنجهت.

تولیدحتیموردایندرکهشده،ثانویههیپرپاراتیروئیدیسمبهمنجرزمانایندرPTHغدداینتوسطپایهمیزاندر

cysticaاستخوانورم)استخوانشدیدشدندمینرالیزهجهتنیزشدهبزرگ fibrosa)،دردباکه.استکافی

.میشودمشخصاستخوان

70



استالوقوعقریبمتاستاتیککلسیفیکاسیونشود،70ازبیشترسرمفسفرسطحدرسرمکلسیمضربحاصلاگر.

غیرهایسلولدرشده،برداشتههااستخوانازكلسیمفسفاتكهافتدمیاتفاقزمانیمتاستاتیکكلسیفیکاسیون
دهدرخعروقونرمبافت،مفاصلدراستممکناسکلتیخارجكلسیفیکاسیوناین.میکندرسوباستخوانی

71

تاتیكکلسیفیکاسیون متاس: پاراتیروئیدکلسیم و هورمون 



کلسیفیالکسی: پاراتیروئیدکلسیم و هورمون 

فیکاسیونکلسیآنینتیجهدروکردهرسوبزخمبافتدرکلسیمفسفاتکهافتدمیاتفاقزمانیکلسیفیالکسی
.استکشندهاغلبکه.میدهدرخگانگرنو،زخمبهبودعدم،ترومبوز،عروقی

میسرمفسفرغلظتدرگذراافزایشازجلوگیریبا55زیرفسفردرکلسیمضربحاصلحفظهدفبابالینیمراقبت
.باشد

احتباس،هیپرپاراتیروئیدیسمازناشییپیچیدهوضعیتتشدیدازجلوگیریبرایامکانحدتابایدرافسفرمصرف
.کردکنترلکلیوینارساییدرهیپوکلسمیوDویتامینکمبود،فسفر
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Dویتامین : پاراتیروئیدکلسیم و هورمون 

تامینویروتیندارويدلیلاینبه.برندميرنجهیپوکلسميازیاريمکملعلیرغمدیالیزيبیمارانبیشترDفعال
.استکلسوکلسيروکالترولشکلبه(D3ویتامینهیدروکسيدي1و25)

مانندارگوكلسیفرولآنالوگHectorol) doxercalciferol)و(paricalcitol (ZemplarنیزدركاهشPTHسطحبردنباالو
.استموثركلسیم

کنترلدیگرهايمکانیسمPTHازاستفادهCinacalcetپیاموشدهمتصلپاراتیروئیدغدهدرهایيمحلبهکهاست
بهراکلسیمسطوحاستممکنهمچنینو.شودمياستفادهPTHتولیدمهاردردارواین.دهدميکلسیمافزایشکاذب

.استضروریدقیقنظارتکلی،طوربه.داردتوجهقابلعواقبودهدکاهشچشمگیریطور
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جراحی: پاراتیروئیدکلسیم و هورمون 

تعادلدنگردانبازمنظوربهپاراتیروئیدغددازبخشیجراحیبرداشتنهیپرپاراتیروئیدیسم،شدیدمواردبرخیدر
.گیردقراراستفادهموردمیتواند

ویتامینآنالوگوفسفربههاشوندهمتصلازاستفادهغذایی،رژیمفسفردرتعادلکلیطوربهD،فسفاتحذف
.دارندنقشESRDدراستخوانکنترلدرهمهآزمایشگاهیپارامترهایشدیدنظارتودیالیزتوسط
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لیپید

استطوالنيمدتبههمودیالیزيبیمارانمرگعلتترینشایعآتروسکلروزبیماري.

درمعموللیپیدياختاللونفروتیکسندرموخونپرفشاري،دیابتينتیجهظاهرًاامراینESRDاست.

بهمبتالءبیمارانESRDنشانیادزاحتمالبهچربیاختالل.دارندکلسترولافزایشبدونیاباباالییگلیسریدتريمعموال
.باشدمیکلیرانسکاهشوپایینبسیارچگالیبالیپوپروتئینسنتزافزایشدوهردهنده

درمیرومرگمهمپیشگویمیتواندکلسترولپایینسطوحESRDباشد.

ازیاودهستنوزنکماگربیمارانخصوصبهنیاز،صورتدروبودهنظارتتحتبایدچربیآورندهپایینداروهایازاستفاده
.شودمتوقفبرند،میرنجتغذیهسوء
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آهن و اریتروپویتین

تولیدبرایکلیهتواناییازعدمناشیکلیویمزمنهایبیماریازناشیخونیکمEPO،بهاستخوانمغزیکنندهتحریکهورمون

باخوندادندستازواورمیکزائدموادخونگردشبهثانویهخونقرمزهایسلولتخریبافزایشخون،قرمزهایسلولتولید

.استخونگیرینمونهیادیالیز

سنتتیکفرمEPO،EPOانسانینوترکیب(rHuEPO)،استخونیکمنوعایندرمانبرایاستفادهمورد.

ازاستفادهEPOدهدمیافزایشبرابر2.5راخونقرمزهایسلولتولید.
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مکملبهنیازکهیابدمیافزایشآهنبهنیاز،هماتوکریتافزایشباهمراههمیشهتقریباIVحفظدرتنهاییبهخوراکیآهن.است

.نیستموثرمیکنندمصرفEPOکهبیمارانیدرکافیآهنذخایر

بادرمانتحتبیمارانتمامدارندحساسیتوریدیداخلآهنبهکهافرادیازغیربهEPOشکلبهراآهنمتناوببطوربایستی

.نماینداستفادهعضالنییاوریدیداخل

آهنبهکهبیمارانیبرایIVدکسترانآهن،دارندآلرژی(Infed)،آهنگلوکونات(Ferrlecit)آهنسوکروزو(Venofer)بهتر

.استموجودحاضرحالدروشدهتحمل
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آهن و اریتروپویتین



آهن و اریتروپویتین 

استکلیوینارساییدرآهندقیقشاخصفریتینغلظت.

800طوحسباال،،سرمفریتینمیزاناستممکندارنداضافیآهنذخیرهیاوداشتهخونانتقالچندینکهبیمارانیدر
.(باشدميng/ml150مرداندروng/ml68زناندرفریتیننرمالمقدار)باشدلیترمیلی/نانوگرم5000تا

کهبیمارانيدرEPOمقادیردرسرمفریتینکنندميدریافتng/dl300>زیروng/dl800گرددميحفظ.

زیربهسرمفریتینکهزمانيng/ml100نیزآهناشباعدرصدشودميدادهوریديداخلآهنمعمواًلکند،ميسقوط
.باشد%25-30بینبایستيوداردکاربردبیمارانایندرکهاستدیگريمفیدشاخص
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گردندمیدفعدیالیزتوسطآبدرمحلولهایویتامین.

هایویتامینبیشترواسیداسکوربیککلدرB،میدفعدیالیزطریقاز(درمانمدتطولونوعبهبسته)ادراردردفعیمیزانهمانبه-

.گردند

میزانبهفولیکاسیدمکملmg/day1گرددمیتوصیه.

ویتامینکهآنجاازB12استحداقلدیالیزجریاندرآندفعاست،متصلپروتئینبه.
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هاویتامین



کاهشتوجهیقابلمیزانبهاستممکنامااست،دسترسدرکمیاطالعاتاورمیدرهاویتامینگوارشیجذبمورددر

.باشدیافته

وسینپیریدوکفسفوریالسیونمهارمانندباشد،داشتهتداخلهاویتامینازبرخیفعالیتبااستممکناورمیسموم

.آنهایآنالوگ

باشدمیفسفروپتاسیمکاهشجهترژیمیمحدودیتبیمارانایندرویتامینکمبوددالیلازیکی.

اییغذموادوسبزیجاتومرکباتخانوادههایمیوهمانندپتاسیمازسرشارغذاهایدرمعموالآبدرمحلولهایویتامین

باشندمیفراوانشیر،مانندفسفرازسرشار
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اورمی: هاویتامین



نیاسین: هاویتامین

بهمبتالبیماراندرفسفاتسطحکاهشدرنیاسینکهاستشدهمشخصESRDباشدمیمفید.

مسمکانیباهنتیجدروفسفاتانتقالکاهشباعثکرده،تداخلگوارشدستگاهلومندرفسفاتسدیمپمپبانیاسین

.میکندعملفسفرهایشوندهاتصالبامتفاوت
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ESRDحمایت تغذیه ای در 

رودهطریقازلولهباخورانش

پایینلیتهاسموالدارایوهستندارزانترمعموالزیراکننددریافتاستانداردفرموالیویژه،فرموالیازقبلبایدبیماران
.باشندمیکلیهخاصمحصوالتازتر

کننددریافتاختصاصیهایفرموالهایتوانندمیبیمارانمایع،یاوالکترولیتهاینگرانیوجودصورتدر:Nepro
or Novasource renal.
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ی وریدیتغذیه

دروریدیتغذیهESRDبوده،یاتغذیهسوءبیمارانسایربرایوریدیتغذیهشبیهچربیوپروتئین،کربوهیدراتنظراز

.استمتفاوتمینرالوویتامینمیزاناما

ویتامینوشوندیاریمکملبایستیبیوتینوپیریدوکسین،فوالتAاینکهمگرگردداستفادهوریدیتغذیهدرنبایستی

.باشدمیباالESRDبهمبتالبیماراندرمعموالزیرا.شودکنترلRBPمیزان

ندارد،ودوجباشدشدهطراحیکلیهنارساییبهمبتالبیمارانبرایخاصطوربهکهوریدیویتامینحاضرحالدرکهآنجااز

.شودمیتجویزاستانداردویتامینمعموال

درمعدنیمواداینبردقیقنظارتشود،میدفعادراردرمنیزیموکروم،رویجملهازمعدنی،موادازبسیاریکهآنجااز

میشودتوصیهسرم
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تغذیه وریدی حین دیالیز

بهیدیورتغذیهازتوانمیاضافیجراحیبدونخونبهمستقیمدسترسیبدلیل،ایتغذیهسوءهمودیالیزیبیماراندر
.نموداستفادهدیالیزهمراه

ولوکزگاز(وریدالتهاب)فلبیتخطربدونتوانمیخونجریانبودنباالبدلیلوگیردمیصورتوریدسمتازکاراین
.نموداستفادهنیزهیپرتونیکپروتئین

چوناستپیچیدهتغذیهاینIDPNارشگودستگاهعملکردحداقلکهاستنیازبیمارانیموردکهاستتکمیلیتغذیه
.میشودتامینبرایشانHDدرمانهردرکالری1000متوسططوربهتنهاوداشته
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وریدی حین دیالیزعوارض تغذیه

مشکالتشبیهدیالیز،حینوریديتغذیهعوارضTPNباعثگلوكزمنبعناگهانيقطعاینکهاستثناءبهاستمواردسایردر
.گرددميهیپوگلیسمي

ميصورتتدریجبهدیالیز،ساعت3-5آخرساعتنیمواولساعتنیمدرگلوکزتزریقکاهشوافزایشامراینازپیشگیريبراي-

.گیرد

خونقندافتدچاربیمارتزریققطعبااینکهتاشودميدادهآمینواسید–دكستروزمحلولكیسهداخلدرمعمواًلوانسولیناغلب
.گردندمنتفعدیالیزاواخردركمپلکسكربوهیدراتوعدهمیانیکازاستممکنبیمارانازبعضيبعالوه.نگردد

باشدمي%10حدوددرمتوسططوربهدیالیزخاللازآمینهاسیددفع.
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تغذیه وریدی حین دیالیز

بیماراندرایتغذیهحمایتهایروشازدیگریکیPDصفاقیداخلتغذیه(IPN)دیالیزازمحلولكهشودمینامیده
سهكییکهرروزدرماندراینمعمولطوربه.میکنداستفادهدكستروزجایبهاستآمینهاسیدهایحاویكهصفاقی
.گیردمیقراراستفادهمورد
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(میلی لیتر)حجم  (کیلوکالری)انرژی  مقدار انفوزیون
500 1190 گرم350 %7دكستروز
250 نبایدمحاسبهشود گرم37/5 %15آمینواسید
250 450 گرم50 %20امولوسیونلیپیدی

1000 1640 مجموع



رژیم درمانی در مرحله همودیالیز 

مقدار مغذیمواد

انرژی

(ازنوعارزشبیولوژیکباال% 50حداقل)گرمبهازایهركیلوگرموزنبدن1.4-1.1 پروتئین

درصد40-30 چربی

درصدباقیمانده كربوهیدرات

میلیگرمدرروز1200 فسفر

میلیگرمبهازایهرلیترادراردفعی1000+ درروز( میلیاكیواالن70)میلیگرم2000 پتاسیم

میلیگرمبهازایهرلیترادراردفعی2000+ میلیگرمدرروز1000 سدیم

همانند)اتالفغیرطبیعيآبازمسیرهایيغیرازكلیه+ حجمادراردفعشده+ میليلیتر1000
(استفراغ،اسهال،تعریقشدیدوتب

مایعات

كلسیم،ویتامیند،ویتامینهایمحلولدرآب،آهن 87ویتامینومینرال



دیالیز صفاقی

1-دیالیزصفاقيسرپایيمداومContinuous Ambulatory Peritoneal Dialysisبهآن"كهاختصاراCAPDكهبه. ميگویند
.  صورتميگیرد(Manual Procedure)روشدستي

2-مداومگردشيصفاقيدیالیزContinuous Cycling Peritoneal Dialysisآنبه"اختصاراكهCCPDميگویند.

3-دیالیزصفاقيشبانهمتناوبPeritoneal Dialysis Nocturnal IntermittentكهاختصارابهآنNIPDميگویند  .
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(CAPD)دیالیز صفاقی سرپایی مداوم 

دیالیزصفاقيسرپایيمداوم،متداولترینروشدیالیزصفاقيمورداستفادهميباشد  .

بطوركّليدرروشCAPDبارتعویضمحلولدیالیزصورتميگیرد5الي4دركّلشبانهروز  .

باردرروزو4تا3محلولدیالیزبصورتدستيازطریقیككاتتربهتعدادCAPDدرروش
یكباردرهنگامخوابیدنواردحفرهصفاقيميشود

ساعتمایعدیالیزازطریقهمانكاتترازحفرهصفاقتخلیهميگردد8تا4هرباربعداز

سپسمحلولجدیدبداخلحفرهصفاقواردميشود

.محلولدیالیزيكهدرآخرشبواردحفرهدیالیزميگرددصبحروزبعدتخلیهميشود
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دیالیز صفاقی های محلول

زدكسترویاگلوكز

1.5%4.25و%2.5و%
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میزان گلوکز محلولهای دیالیز صفاقی

منوهیدراتگلوكزغیرهیدراتهگلوكز

1.36%1.5%

2.27%2.5%

3.86%4.25%

روشدرجذبCAPD60-80%باشدمی.
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رژیم درمانی در بیماران تحت دیالیز صفاقی

مقدار مغذیمواد

(خشکوزن)رایجفرمولهایازاستفادهبا انرژی

(ازنوعارزشبیولوژیکباال% 50حداقل)گرمبهازایهركیلوگرموزنبدن1.2-1.5 پروتئین

درصد30 چربی

درصدباقیماندهبامحاسبهگلوكزجذبشدهازمحلولدیالیز كربوهیدرات

میلیگرمدرروز1200 فسفر

روزدر(واالناكیمیلی70)میلیگرم4000-3000 پتاسیم

ادرارلیترهرازایبهمیلیگرم2000+(صفاقیمحلولگلوكزمقداربهبسته)روزدرمیلیگرم1000-4000 سدیم

دفعیادرارحجم+(صفاقیمحلولگلوكزمقداربهبسته)روزدرلیتر1-2 مایعات

كلسیم،ویتامیند،ویتامینهایمحلولدرآب،آهن 92ویتامینومینرال



رژیم درمانی در پیوند کلیه

نامندميمزمنفازراآنازبعدوحادفاز"اصطالحاراكلیهپیوندازبعدماهدوتایككّلي،بطور.
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پیوند رژیم درمانی برای 

پرپروتئینغذاییرژیمپیوند،ازبعداولهفته6طی(بدنآلایدهوزنكیلوگرم/گرم1.5-1.2[IBW])انرژیدریافتبا
kcal/kg IBW30-35،درروزدر/گرم3-2سدیممتوسطمحدودیتشودميتوصیهنیتروژنمنفيتعادلازپیشگیريبرای

.كندميكمکخونفشاركنترلبهورساندهحداقلبهرامایعاتاحتباسمدتاینطول

كیلوگرم/گرم1بهراپروتئینمصرفباید،بهبودیازپسIBW،برایكافیمیزانبهبایددریافتیكالریودادهكاهش
.باشدقدبرایمناسبوزنیکبهرسیدنیاوحفظبرایانرژیآوردنفراهم

میشودتوصیهطورفردیبهخون،فشارومایعاتاحتباساساسبرسدیممصرف



پیوند رژیم درمانی برای 

استپتاسیمموقتيمحدودیتمستلزمهیپركالمي.

همراهاستخوانيبجذاثردركهدهندمينشانخفیفيهیپركلسميوهیپوفسفاتميبیمارانبیشتركلیه،پیوندبدنبال
.آیدميبوجودDویتامینوفسفركلسیم،متابولیسمبراستروئیدهااثراتوپاراتیروئیدیسمهیپربا

فسفروكلسیمكافيمقدارحاويبایستيرژیمmg/day)1200)یاريمکمل.گرددكنترلمرتبًاآنهاسرميمیزانوبوده
.باشدضروريهیپوفسفاتمياصالحبراياستممکنفسفر

بهنیازلیهككنندگاندریافتازبسیاریكهآنجااز.گیردقراردقیقنظارتتحتپیوندازپسبایدنیزهیدراتاسیون
.شوندآگاهپیوندازپسكافیمایعاتدریافتاهمیتبهبایدآنهادارند،دیالیززماندرمایعاتمحدودیت

2نوشیدنبهبیمارانL/داردبستگیادراردهبرونبهآنهانهائینیازهایاما،میشوندتشویقروزدر.



پیوندرژیم درمانی برای 

دودیتمحازمتشکل،مداخله.دارندرادوهریاباالكلسترولیاگلیسریدتريكلیه،كنندگاندریافتاعظمقسمت
.استكلچربيمحدودیتوmg/day300ازكمتربهدریافتيكلسترولمحدودیتوزن،اضافهدارايبیمارانبرايكالري

وزنهاضاف.استمناسبورزشيمنظمرژیمحفظوهاكربوهیدراتمحدودیتدارند،گلوكزبهتحملعدمكهبیمارانيدر
.استشایعپیوندازپسنتیجهدرچاقیباهمراهبافتی

دخیلپیوندازبعدوزنافزایشدرتواندمیبدنیفعالیتفقدانوكمترغذاییمحدودیتهایدارو،جانبیعوارضاثر
.باشد



رژیم درمانی در فاز حاد پیوند کلیه
مقدار مغذیمواد

.باشدمی1.3-1.1است،بزرگجراحییکكهكلیهپیوندجراحیدراسترسضریب انرژی

(باالبیولوژیکارزشنوعاز%50حداقل)بدنوزنكیلوگرمهرازایبهگرم1.3-2 پروتئین

درصد30 چربی

درصدباقیمانده كربوهیدرات

- فسفر

- پتاسیم

روزدرمیلیگرم2000-3000 سدیم

همانند)كلیهازغیرمسیرهایيازآبطبیعيغیراتالف+شدهدفعادرارحجم+لیترمیلي600الي500
(تبوشدیدتعریق،اسهال،استفراغ

مایعات

- 97ویتامینومینرال



رژیم درمانی در فاز مزمن پیوند کلیه

مقدار مغذیمواد

سال60زیرافراددربدنوزنكیلوگرمهرازایبهكیلوكالری35حداقل انرژی

(باالبیولوژیکارزشنوعاز%50حداقل)بدنوزنكیلوگرمهرازایبهگرم1:پروتئین پروتئین

درصد30-35 چربی

درصدباقیمانده كربوهیدرات

- فسفر

- پتاسیم

روزدرمیلیگرم3000-4000 سدیم

- مایعات

كلسیم،ویتامیند 98ویتامینومینرال



ماز توجه شما سپاسگزار
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