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توصیه های تغذیه ای موثر بر شایع ترین بیماری های کلیه، در آستانه روز حمایت از بیماران کلیوی

رژیم های کلیوی فردی هستند!

15 پرسش درباره خوراکی  های اطراف ما

آیا می دانید مزه غذاها در هواپیما کمتر می شود؟

23 آذر ماه هر سال در تقویم سالمت روز »حمایت 
از بیماران کلیوی« نامگذاری شده است. معموال 
رایج ترین بیماری های کلیوی شامل نارسایی 
کلیه، سنگ کلیه، از کار افتادن کلیه و به دنبال 
آن، دیالیز و پیوند کلیه است. در تمام این موارد، 
همواره باید یک متخصص تغذیه  کنار بیمار 
باشد تا رژیم غذایی فردی و مناسبی برای او 
تجویز کند زیرا پیروی از رژیم های انحصاری 
برای هر بیمار کلیوی، می تواند کمک بزرگی 
به پیشگیری از پیشرفت بیماری او یا سرعت 

بخشیدن به روند درمانش باشد. 

نارسایی کلیه، جزو یکی از بیماری های رایج 
کلیوی است که می تواند در اثر عواملی مانند 
دیابت، فشارخون باال، بیماری های التهابی کلیه 
و... به مرور زمان ایجاد شود. زمانی که فردی دچار 
نارسایی کلیوی می شود، عملکرد طبیعی کلیه های 
او به تدریج مختل می شود و از حالت طبیعی 
به حالت تخریب شده درمی آید. در این صورت، 
کلیه ها نمی توانند مانند قبل به تصفیه امالح یا حتی 
مواد دفعی مختلف مانند اوره و کراتینین بپردازند. 
این تصفیه نامناسب به مرور زمان با افزایش سطح 
امالح و مواد دفعی در خون یا ایجاد سمیت توسط 

آنها همراه خواهد شد. 

بهترین رژیم کنترلی برای نارسایی 
کلیه

نکته مهمی که باید در رژیم غذایی بیماران مبتال به 
نارسایی کلیه در نظر گرفته شود،  کنترل میزان دریافت 
پروتئین مصرفی آنهاست. زمانی که محصوالت 
غذایی حاوی پروتئین مصرف می شوند، میزان 
ترکیباتی مانند اوره و کراتینین که از متابولیسم 
و دفع آنها در بدن تولید می شوند،  افزایش پیدا 
می کند. یک بدن سالم می تواند این ترکیبات را از 
طریق ادرار دفع کند اما فردی با کلیه نارسا، امکان 

دفع کامل این مواد را ندارد و در نتیجه می تواند 
به دلیل مصرف پروتئین بی حساب، دچار افزایش 

سطح اوره و کراتینین در بدن شود. 
حاال سوال این است که آیا باید پروتئین را به طور 
کامل از رژیم غذایی این بیماران کنار گذاشت؟ پاسخ 
منفی است! بدن تمام افراد به مقداری پروتئین برای 
عملکرد طبیعی ارگان های خود نیاز دارد و جنس 
بسیاری از آنزیم ها و هورمون های بدن هم از پروتئین 
است. بنابراین باید میزان دریافت پروتئین های حیوانی 
و گیاهی در رژیم مبتالیان به نارسایی کلیه در حدی 
باشد که نه بدن آنها با کمبود و تحلیل عضالنی 
مواجه شود و نه افزایش اوره و کراتینین برای 
آنها پیش بیاید. از طرف دیگر، اگر دیابت باعث 
نارسایی کلیه شده باشد، باید میزان کربوهیدرات های 
مصرفی و امالحی مانند سدیم، پتاسیم و فسفر هم 
به شدت در برنامه غذایی بیمار کنترل شود. این 
بیماران همواره باید توجه داشته باشند که نیاز به 
دریافت انواع پروتئین حیوانی و گیاهی یا امالح و 
کربوهیدرات ها از فردی به فرد دیگر متغیر است 
و وزن بیمار یا شدت پیشرفت بیماری می تواند در 
تعیین مقدار پروتئین یا امالح مصرفی آنها تاثیرگذار 

باشد. میزان پروتئین و امالح مصرفی در مبتالیان 
به نارسایی کلیه،  باید به صورت فردی و بر اساس 
فرمول های خاص برای هر بیمار مشخص شود. 

بهترین رژیم کنترلی برای سنگ کلیه
در مورد سنگ کلیه فرد با نارسایی کلیه مواجه 
نیست، بلکه کلیه ای دارد که مدام سنگ تولید 
می کند. هدف در درمان سنگ کلیه، محلول کردن 
تدریجی سنگ هاست تا بتوانند از طریق ادرار 
دفع شوند؛ از این رو انتخاب نوع درمان و رژیم 
غذایی، به شدت به جنس سنگ بستگی دارد. 
معموال بیشتر از 90 درصد سنگ های کلیوی از 
جنس اگزاالت کلسیم هستند و متاسفانه بیماران 
گمان می کنند باید برای رفع این سنگ ها،  منابع 
غذایی حاوی کلسیم مانند شیر و لبنیات را از برنامه 
غذایی خود کنار بگذارند. این در حالی است که 
یک بیمار مبتال به سنگ اگزاالت کلسیم هم باید 
روزانه 1000 تا 1200 میلی گرم کلسیم دریافت 
کند و منابع غذایی غنی از اگزاالت مانند مغزها و 

سبوس ها را کنار بگذارد. 
به طور کلی پس از تشخیص نوع سنگ کلیه، 

متخصص تغذیه به کمک فرد می آید تا با اسیدی 
یا قلیایی کردن pH  ادرار او با استفاده از رژیم های 
غذایی مختلف، باعث دفع سنگ شود. نکته مهم 
درباره سنگ کلیه مانند نارسایی کلیه این است 
که درمان های غذایی سنگ ها هم از فردی به فرد 
دیگر متغیر است و رژیم های کلی اینترنتی نه تنها 
باعث بهبود بیماری نمی شوند، بلکه ممکن است 

مشکل جدیدی ایجاد کنند. 

بهترین رژیم کنترلی برای پیوند کلیه 
زمانی که نارسایی کلیه به مرحله 5 خود برسد، 
عملکرد کلیه های فرد به طور کامل مختل می شود و 

نیاز به دیالیز یا پیوند کلیه به وجود می آید. معموال 
بیمارانی که پیوند کلیه انجام می دهند مجبور به 
مصرف داروهای کورتونی برای سرکوب سیستم 
ایمنی بدن خود می شوند تا بدن عضو پیوندی 
جدید را پس نزند. از این رو، احتمال افزایش 
وزن و ابتال به دیابت ناشی از آن در این افراد باال 
می رود. به همین دلیل هم اولین اقدام برای چنین 

بیمارانی،  کنترل وزن آنهاست. 
مورد بعدی این است که در فاز اول پس از پیوند 
که معموال حدود 6 هفته طول می کشد،  باید میزان 
پروتئین مصرفی این بیماران افزایش پیدا کند تا 
ریکاوری یا بهبود عمومی ناشی از جراحی برای 
فرد ایجاد شود. بعد از این 6 هفته که بیمار وارد 
فاز دوم می شود، میزان دریافت پروتئین باید به 
حالت عادی برگردد و توجه ویژه ای به فشارخون 

بیمار شود. کنترل سدیم و پتاسیم برای متعادل 
نگه داشتن فشارخون بیمار در این مرحله اهمیت 
خاصی دارد و کنار اینها، میزان وزن و قند بیمار 
هم باید مدام مورد بررسی و کنترل قرار بگیرد. 
از آنجایی که مصرف کورتون ها می تواند احتمال ابتال 
به پوکی استخوان را هم برای چنین بیمارانی فراهم 
کند، دریافت روزانه 1000 تا 1200 میلی گرم کلسیم 
یا معادل 2 تا 3 واحد لبنیات برای آنها ضروری 
است. این در حالی است که همین لبنیات به دلیل 
باال بردن میزان فسفر خون باید در بیماران مبتال به 
نارسایی کلیه با محدودیت و احتیاط بسیار زیادی 
مصرف شود. باز هم تاکید می شود برنامه غذایی یک 
بیمار پیوند کلیه، کامال انحصاری است و نمی توان 
آن را برای همه بیماران به ظاهر مشابه تجویز کرد. 

بهترین رژیم کنترلی برای دیالیز 
شرایط بیمار دیالیزی مانند بیمار مبتال به نارسایی 
کلیه نیست و دستگاه دیالیز به کمک تصفیه خون او 
می آید. معموال کنترل امالحی مانند سدیم، پتاسیم 
و فسفر در این بیماران اهمیت زیادی دارد. هر 
چند احتمال افزایش پتاسیم در این بیماران کم 
است، گاهی آنها با افزایش سدیم و فسفر مواجه 
می شوند. از طرف دیگر به دلیل تصفیه خون با 
دستگاه های دیالیز، امکان دفع پروتئین بیشتر از بدن 
این بیماران هم وجود دارد بنابراین ممکن است 
تجویز به مصرف پروتئین بیشتر برای آنها مطرح 
باشد. با این حال، میزان پروتئین، سدیم، پتاسیم و 
فسفر دریافتی برای این بیماران، کامال به شرایط 
فردی آنها بستگی دارد و  نمی توان توصیه واحدی 

برای تمام آنها داشت.

بسیار  تغذیه ای  نکته  های 
هستند و یافته  های جدید، 
نشان  را  آنها  گستردگی 
می دهد اما میان انواع آنها، 
نکات جالبی وجود دارد که توجه به آنها، 
رنگ و بوی تازه ای به برنامه غذایی روزانه مان 
می دهد. میان تعداد بی شمار این نکته  ها، 15 
مورد را انتخاب کرده ایم که در ادامه  می خوانید. 

1. آیا می دانید گوجه فرنگی پخته 
برای بدن بهتر است؟ 

گوجه فرنگی یکی از بهترین سبزیجات کم کالری 
است که کنار خواص متعدد، برای مردان بسیار 
لیکوپن موجود در آن خطر  مفید است زیرا 
ابتال به سرطان پروستات را کاهش می دهد. البته 
گوجه فرنگی پخته در این باره بیشتر تاثیر دارد 
زیرا لیکوپن موجود در این سبزی، بهتر جذب 
می شود. نتایج مطالعات نشان داده احتمال ابتال به 
سرطان پروستات در مردانی که گوجه فرنگی پخته 
می خورند، 20 درصد کمتر است، در حالی که 
در مورد گوجه فرنگی خام تنها 10 درصد است.

2. آیا می دانید آب ماست را نباید 
دور ریخت؟

یکی از رفتارهای رایج غذایی این است که آب 
جمع شده در ظرف ماست را جدا می کنیم و 
ترجیح می دهیم این مایع ترش مزه را نخوریم 
اما آب ماست که »پروتئین وی« یا »آب پنیر« نیز 
گفته می شود، سرشار از پروتئین  های با ارزش 
 B بیولوژیک باال، کلسیم و ویتامین  های گروه
است. بنابراین مخلوط کردن آن با ماست بهترین 
راه بهره مندی از خواص مواد مغذی یادشده است. 

3. آیا می دانید برگ  های ریواس 
سمی هستند؟

گرچه ریواس یکی از سبزیجات محبوب و 
نباید  به هیچ وجه  مغذی است، برگ  های آن 
خورده شود زیرا حاوی ترکیبات سمی است و 
باعث مشکالت جدی مانند تشنج و اختالالت 
حاد تنفسی حتی کما می شود. البته در مصرف 
ساقه  های ریواس نیز نباید افراط کرد زیرا اسید 
اگزالیک دارد و مصرف زیاد آن توصیه نمی شود. 

4. آیا می دانید کوکاکوال در دنیا 
مصرف باورنکردنی دارد؟

آمارها نشان می دهد روزانه بیش از 4 هزار لیتر 
کوکاکوال در دنیا مصرف می شود. این در حالی 
است که کنار قند باال، رنگ شیمیایی نوشابه 
نیز سرطان زاست و اسید فسفریک عامل طعم 
خاص آن می تواند زمینه ساز پوکی استخوان و 

نارسایی کلیوی شود. 

5. آیا می دانید عسل تاریخ انقضا 
ندارد؟

اگر دقت کنید روی بسته بندی  های عسل طبیعی 
تاریخ انقضا درج نشده زیرا این ماده غذایی 
فاسد نشدنی است. در واقع، دسترنج زنبورها 
ترکیبات باکتریواستاتیک دارد که می تواند رشد 
باکتری  ها را متوقف کند، به طوری که اگر ظرف 
عسل حتی ده  ها سال در محیطی باشد، هیچ 
کپکی در آن دیده نمی شود، البته به شرط اینکه 

عسل طبیعی باشد.

6. آیا می دانید روغن زیتون تنها 
روغن مفید نیست؟

گرچه نمی توان از تاثیر خواص روغن زیتون 
چشم پوشی کرد، این روغن از نظر امگا3 چندان 
غنی نیست. متخصصان تغذیه توصیه می کنند 
برای تامین امگا3 و امگا6 به نسبت مناسب، 
روغن زیتون و کلزا با هم مصرف شوند. البته 
باید مراقب بود تحت حرارت باال قرار نگیرند. 
همچنین مصرف کره نیز در صورت استفاده 

متعادل هیچ ممنوعیتی ندارد.

7. آیا می دانید نان در یخچال 
ماندگاری ندارد؟

نگهداری نان در محیط خنک باعث خشکی 
و از بین رفتن نرمی نان می شود. برای افزایش 
مدت ماندگاری نان، آن را در پارچه ای تمیز و 
خشک بپیچید یا در ظرف مخصوص نان بگذارید. 
البته یک سیب نصف شده در ظرف را فراموش 
نکنید. سیب رطوبت محیط را جذب می کند و 
نان همچنان ترد خواهد بود. بهتر است بدانید 
در مورد نان  های فانتزی، نان  های گرد ماندگاری 

بیشتری   نسبت به نان باگت دارند.

8. آیا می دانید خوردن یک تکه پنیر 
پس از غذا مانع پوسیدگی دندان 

می شود؟
پنیرهایی مانند چدار، بلوچیز، موزارال و گودا 
حاوی کلسیم، پروتئین، چربی و فسفر هستند 
که می توانند جذب امالح در مینای دندان  ها را 
افزایش دهند و از بروز پوسیدگی  های دندانی 
از صرف  پس  اگر  بنابراین  کنند.  پیشگیری 
دسری شیرین، مسواک در اختیار ندارید، یک 

تکه پنیر بجوید.

9. آیا می دانید افراد سیگاری نیاز 
بیشتری  به ویتامین C دارند؟

نیکوتین بخشی از ویتامین C بدن را از بین می برد. 
از این رو، متخصصان تغذیه توصیه می کنند افراد 
سیگاری مقدار دریافت ویتامین C را روزانه 35 
میلی گرم )به  اندازه نصف یک پرتقال( نسبت به 

سایر افراد افزایش دهند.

10. آیا می دانید رنگ پوسته تخم مرغ 
تاثیری در ارزش تغذیه ای آن ندارد؟

معموال باور مردم چنین است که تخم مرغ  های 
با پوسته قهوه ای غنی تر هستند، در حالی که 
رنگ پوسته هیچ ارتباطی با ارزش تغذیه ای 
آن نخواهد داشت. در واقع، رنگ پوسته تنها 
به نژاد مرغ بستگی دارد بنابراین برای انتخاب 
به  مربوط  انواع  باید  غنی شده  تخم مرغ  های 
شرکت  های معتبر که معموال افزودن مکمل به 
تغذیه مرغ را در نظر گرفته اند، خریداری کنید. 

11. آیا می دانید گریپ فروت با بعضی 
داروها تداخل پیدا می کند؟ 

بر اساس تحقیقات انجام گرفته، گریپ فروت 
حاوی ترکیبات مختلفی است که می تواند در روند 
جذب برخی داروها در بدن اختالل ایجاد کند. 
در نتیجه، میزان دارو در خون افزایش پیدا می کند 
و می تواند عوارض جانبی جدی در پی داشته 
باشد. بنابراین در صورت ابتال به بیماری  هایی 
مانند آنژین قلبی، سرطان، افسردگی، اضطراب 
و ایدز بهتر است این میوه را با فاصله حدود 2 
ساعت با دارو میل کرد و نظر پزشک معالج را 

در این باره جویا شد.

12. آیا می دانید قارچ را باید با 
حرارت باال سرخ کرد؟ 

برای استفاده از قارچ در انواع غذاها، نخست 
به خاطر داشته باشید قارچ را زیر آب بشویید 
اما در ظرف آب غوطه ور نکنید. در زمان سرخ 
کردن نیز قارچ را در ماهیتابه با حرارت باال سرخ 
کنید تا به اصطالح قارچ آب نیندازد. همچنین 
برای جلوگیری از تغییر رنگ قارچ، چند قطره 

آب لیموترش ابتدا به آن اضافه کنید.

13. آیا می دانید مزه غذاها در 
هواپیما کمی متفاوت به نظر می رسد؟

حتما برای شما هم پیش آمده که طعم غذاهایی 
که هنگام سفر هوایی میل کرده اید، قدری متفاوت 
با همیشه است. در واقع، این حواس ماست که 
تغییر می کند، نه مزه غذاها. ادراک مزه شوری و 
شیرینی در هواپیما 30 درصد کاهش پیدا می کند. 

علت هم این است که تنظیم فشار درون کابین 
موجب تورم مخاط  های بدن و در نتیجه مانع 
احساس کامل بو و مزه می شود. جالب است 
بدانید  غذا خوردن در محیطی شلوغ نیز چنین 

اختاللی را در ادراک مزه  ها ایجاد می کند.

14. آیا می دانید مصرف چغندر قرمز 
توانایی بدن را برای فعالیت  های 

جسمانی افزایش می دهد؟
زمستانی  سبزیجات  از  یکی  قرمز  چغندر 
است که مقدار فراوانی نیترات دارد. نیترات  ها 
ترکیباتی هستند که اتساع عروق خونی را تسهیل 
می کنند و نیاز به اکسیژن را پس از انجام یک 
فعالیت جسمانی مداوم مانند ورزش کاهش 
نیز  اسفناج  می دهند. کرفس، ترب، کاهو و 
از دیگر منابع سرشار از نیترات هستند. البته 
گلوکز فراوان، ویتامین  ها و مواد معدنی نیز 

مزیت دیگر گنجاندن چغندر قرمز در برنامه 
غذایی است. 

15. آیا می دانید آبلیمو تاثیری در 
هضم غذا ندارد؟

معده برای هضم غذا، شیره گوارشی به نام »اسید 
هیدروکلریک« ترشح می کند اما غالبا افرادی 
که به دلیل ترشح ناکافی این اسید، احساس 
سنگینی پس از صرف غذا دارند، تصور می کنند 
با خوردن خوراکی  های ترش مانند لیمو می توانند 
این وضعیت را بهبود ببخشند. این در حالی است 
که میزان اسیدیته لیمو برای جبران کمبود شیره 
گوارشی کافی نیست و مصرف لیمو تنها از جهت 

ویتامین C می تواند مفید باشد.
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کاظمی

 دكتر حسين ايماني
متخصص تغذیه و عضو 

هیات علمی دانشگاه علوم 
پزشکی تهران

رژیم کودکان بیمار با بزرگساالن تفاوتی ندارد!
خیلی از افراد مدام می پرسند آیا باید شرایط ویژه ای برای کودکان 
مبتال به انواع بیماری های کلیوی در نظر گرفت؟ یا آیا رژیم غذایی 
این گروه سنی از بیماران کلیوی، باید تفاوت محسوسی با بزرگساالن 
داشته باشد؟ پاسخ منفی است؛ یعنی تمام توصیه هایی که تا اینجا 
برای بزرگساالن مطرح بود، برای کودکانی با بیماری های کلیوی هم 

صدق می کند، تنها با این تفاوت که فرمول محاسبه ریزمغذی ها و 
درشت مغذی ها برای این گروه سنی کامال متفاوت است و متخصص 
تغذیه باید برای هر کودک بیمار به صورت مجزا، محاسبه میزان 
دقیق دریافت امالح یا پروتئین ها را داشته باشد. فراموش نکنید 
پیروی از رژیم های عمومی اینترنتی یا گیاه درمانی های خودسرانه 

می تواند به شدت، سالمت بیمار را به خطر بیندازد.

به طور کلی پس از تشخیص نوع سنگ 
کلیه، متخصص تغذیه به کمک فرد 
می آید تا با اسیدی یا قلیایی کردن 
pH ادرار او با استفاده از رژیم های 
غذایی مختلف، باعث دفع سنگ شود. 
نکته مهم درباره سنگ کلیه مانند 
نارسایی کلیه این است که درمان های 
غذایی سنگ ها هم از فردی به فرد 
دیگر متغیر است و رژیم های کلی 
اینترنتی نه تنها باعث بهبود بیماری 
نمی شوند، بلکه ممکن است مشکل 
جدیدی ایجاد کنند
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