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.به اميد آن كه اين كتاب برايشان راهگشا باشدشانهايو خانواده» نارسايي كليه«  بيماران  با 



مقدمه

علي رغم موقعيت   بيمـاري        سفانه  أبراي بيماران  با  مرحله نارسايي مزمن كليوي  مت          

 دياليز خوني ، دياليز صفاقي و پيوند كليـه  هاي جايگزين مثل، اطالعات كافي از درمان  

 تغذيه صحيح و مـواد غـذايي موجـود و ميـزان             همچنين در زمينه  . در دسترس نيست    

 كه همين امر خـود   ردمصرف آنها و غذاهاي مجاز و غير مجاز آگاهي كافي وجود  ندا            

.شود باعث بروز مشكالتي  براي آنان مي

فردي كه در شرايط بيماري قرار دارد دانستن ايـن مـسئله كـه             بر كسي پوشيده نيست   

.اسـت   اهميـت   بـا   ، چقـدر    كنـد چـه مـواردي پرهيـز       بايد چه كاري را انجام دهد يـا از          

. مجموعه حاضر بتواند در اين زمينه مفيد باشداميدواريم

ــاب              ــه  از كت ــه ،  برگرفت ــن مجموع LIVING WITH KIDNEY DISEASE اي

است كه با مـساعدت شـركت    KIDNEY FOUNDATION OF CANADA THEانتشارات 

. شود بدينوسيله از ايشان قدرداني ميجهان بهبود به چاپ رسيده و

مركز مديريت پيوند و بيماريهاي خاص

1385آذر ماه 



1ل ـصــف

ار مي كنند ؟كليه ها چگونه ك

كليه ها به اندازه قلب و ريه ها برا ي حفظ سالمتي            

ترين وظيفه آنها دفع مـواد زايـد         و مهم  هستندبا اهميت   

در اين بخـش مـا بـه طـور خالصـه             . استاز بدن شما    

.چگونگي كاركليه ها را بررسي خواهيم كرد

د، آسان تر متوجـه خواهيـد   اگر شما بدانيد كليه ها  زماني كه سالم هستند چه وظيفه اي دارن           

.شد  كه وقتي  از كار بيفتند چه اتفاقي مي افتد 

كليه ها چگونه كار مي كنند ؟

 كليه وجود دارد كه در طرفين ستون مهره ها ، كمي پايين تـر و زيـر دنـده                    2به طور معمول    

ه حـدوداً بـه   رنگ كليه ها قرمز مايل به قهوه اي و لوبيـايي شـكل و سـايز هـر كليـ     . ها قرار دارند   

.اندازه مشت بسته هر فرد مي باشد 

در هر  . وظيفه اصلي هر كليه دفع مواد زايد از خون وتصفيه خون برگشتي به بدن مي باشد                 

( ليتر  خون     1دقيقه حدود   
5
از طريق شريان كليوي از كليه هـا ) كل خون پمپ شده به وسيله قلب  1

.كندعبورمي

درون هر كليه بيش از يك      . خون تميز بعد از تصفيه از طريق وريد كليوي به بدن برمي گردد            

ميليون واحد ظريف به نام نفرون وجود دارد كه هر نفرون از فيلتر هـاي بـسيار كـوچكي بـه نـام                

آب و فرآورده هاي زايد  دفعـي  . شود ، ساخته شده است   گلومرولوس كه به يك توبول وصل مي      

بيـشتر آب بـه     . ن به وسيله فيلترها جداشده و به درون لوله هاي كوچـك جريـان مـي يابـد                 از خو 

ادرار .  جذب شده و مواد دفعي به داخل ادرار جريـان مـي يابـد            مجدداً) توبول( سيله اين لوله ها     و

سـيله   ه وازطريق لوله هاي كوچك در ناحيه اي   به نام لگنچه كليه جمع آوري شده   و سـپس   بـ   



. ادرار از طريق مجراي ادرار از بدن خـارج مـي شـود              . اي به نام حالب به مثانه راه مي يابد            هلول

. ليتر ادرار برحسب مايعات دريافتي ، دفع مي كنند1-2كليه ها به طور طبيعي روزانه 

 براي كار بيشتردارد واگـر يـك كليـه نارسـا شـود ، كليـه                 ،كليه طبيعي توانايي افزايش اندازه    

. بزرگ شده و كار هردو كليه را انجام خواهد دادديگر 

چرا كليه ها مهم هستند؟

:  كليه ها مهم اند ، زيرا سه وظيفه حياتي دارند 

هـاي حيـاتي خـود را بـه طـور صـحيح                براي اين كه بدن  فعاليت       :تنظيم كننده آب بدن       .1

يكي از وظايف اصلي كليه ها دفع آ ب اضافه بدن يا            .  آب دارد    اج به ميزان زيادي   ياحتانجام  دهد،  

.حفظ  آب است ، وقتي كه بدن نياز به نگهداري آن داشته باشد



 سـطح بـسياري  از مـواد موجـود در خـون و مايعـات بـدن بايـد در حـد          :دفع مواد زايد    .2

 سديم و پتاسـيم مـوادي       الً  خود را به خوبي انجام دهد ، مث       متعادل نگاه داشته شود تا بدن اعمال        

هستند كه از مواد غذايي به بدن رسيده و اين مواد براي سالمتي بدن مورد نيازند ، ولـي بايـد در                      

وقتي كليه ها خوب كـار مـي كننـد ، مـازاد سـديم و پتاسـيم بـدن در        . حد مجاز نگاه داشته شوند   

. ادرار ترشح مي شود

گر مانند  كلسيم  و  فـسفر  كـه بـراي شـكل گيـري                  كليه ها همچنين به تنظيم مواد معدني  دي        

. استخوان ها مهم هستند كمك مي كنند

اوره و ديگر مواد زايد زمـاني       . مواد زايد همچون اوره و كراتينين نيز بايد از بدن دفع شوند             

كـراتينين فـرآورده دفعـي از       . شكند  ميساخته مي شوند كه بدن پروتئين هايي مانند   گوشت را             

ت عضالني بوده و  همچنان كه كار كليه ها كاهش مي يابد ، سطح اوره وكـراتينين در خـون                     فعالي

.باال مي رود

اين ماده بـا انجـام يـك آزمـايش         . ست   ا هاكليه كاركرد   ةدهندكراتينين به طور دقيق نشان    

راي بسياري از فرآورده هاي زايد اگـر از بـدن دفـع نـشوند بـ               .  خون اندازه گيري مي شود       سادة

به عنوان مثال وقتي يك سري از داروها مصرف شوند ، مواد شيميايي زايـدي          . بدن سمي هستند    

.ندشوشود كه بايد به وسيله كليه ها از بدن دفع توليد مي

 مواد شيميايي مهمي به نام هورمون ها را مي سازد كه ايـن             ، كليه طبيعي  :توليد هورمون   . 3

كت كرده و اعمال بدن ماننـد تنظـيم فـشار خـون ، سـاخت                ها در جريان گردش خون حر     هورمون

.ندكني مهاي خوني و افزايش بازجذب كلسيم از روده ها را تنظيمگلبول





2لـصــف
ها چگونه است؟شكل كليه

يزـالـدي

   در مراحل ابتدايي نارسايي مزمن كليه ، تنها مداخالت درماني الزم 

به اين . رعت آسـيب به كليه ها ، تجويز رژيم غذايي و دارويي مناسب استجهت آهسـته كردن س

كليه ها آنقدر در .  بي نياز باشندها  از ساير انواع معالجهها سالبيماران   ترتيب ممكن است 

نيز مي توانند شـما را براي مـدت هاي بيمارانجام وظايف خود كارآمد هستند كه حتي كليه

ها با كنترل مناسب فشـارخون و انتخاب هاي سـرعت آسيب به كليـه. اه دارندطوالني سـالمت نگ

. صحيح در رژيم غذايي آهسته مي شود

حد طبيعي برسد ، در اين %  10-%20 به هرحال زماني كه كاركرد كليه ها به كمتر از 

وظيفه خود را ند توان نميدر اين مرحله كليه ها ديگر . صورت به دياليز يا پيوند نياز خواهد بود

تواند دياليز يك روش درماني جايگزين است كه نمي. كه تصفيه خون است  به خوبي انجام دهند 

كليه ها را معالجه كند و يا به طور كامل جايگزين كار آنها شود  و درصورتي كه شما پيوند نكنيد 

. الزم است بقيه عمر روي دياليز باقي بمانيد

نوع دياليزبراي درمان مراحل انتهايي نارسـايي مـزمن كليـه بحـث             در اين فصل در مورد دو       

دياليزخوني و دياليز صفاقي ، درعين حال درباره مشكالتي كـه بيمــاران دچـار مرحلـه                 ؛  كنيممي

هاي كنترل آنها نيز بحـث      با آنها دست به گريبـان هستند و روش       (ESRD)انتهايي نارسايي كليـه    

آنهـا ســطح    . ، وظايــف ديگـري نيـز دارنـد        وه بر دفع مـواد زايـد     كليه هاي طبيعي عـال   . مي شود 

بـا  (هـا   هورمـون ،هـا كليـه بعضي مـواد معدني مانند كلسيم وفسفر را تنظيم مي كنند ، به عـالوه               

اگرچه كه ديـاليز مـي توانـد آب اضـافي و مـواد زايـد را از بـدن                    . ندكنميرا توليد ) وظايف خاص 

.براي كنترل اين مواد معدني و جايگزيني هورمون ها الزم است داروها  مصرفخارج كند ولي



همودياليز چيست؟

خون .  اين كاري است كه دياليز انجام مي دهد        و دقيقاً »تميز كردن خون  «     همودياليز يعني   

بـه ايـن ماشـين ، كليـه     . كنـد توسط يك ماشين از بـدن خـارج و از يـك كليـه صـنوعي عبـور مـي          

.  خون را تميز مي  كند ، اگرچه كه به اندازه كليه هاي سالم مؤثر نيستمصنوعي مي گوييم چون

ماشين دياليز چگونه كار مي كند؟

كليـه  (مـي كننـد ديـاليزر    چندين نوع ماشين دياليز وجود دارد ولي همه به شكلي واحد عمل           

اي خون و فضـاي ديگر بـراي        يك فضـا بر  : شود كه دو فضا دارد    به ماشين متصل مي   ) مصنوعي

محلول دياليز مايع  خاصي است كه به برداشـت مـواد  زايـد از خـون  كمـك مـي                      . محلول دياليـز 

خـون از   شـوند و  ميدو فضـاي دياليزر از يكديگر با يك  غشاي مصنوعي بسيار نازك جدا              . كند

. گذرديك طرف غشا و مايع دياليز از طرف ديگرمي



چگونه غشا كار مي كند؟ 

غشا ، مصنوعي بوده و از هزاران لوله كوچك تشكيل شده و مي تواند مواد زايد را از 

-غشا اجازه مي). تعداد فراواني سوراخ بسيار ريز دارد (استخون جدا كند چون داراي سوراخ 

 سوراخ عبور ترند ازهاي خوني چون بزرگدهد مواد زايد از جدار لوله عبور كند، ولي سلول

هاي چاي در دهد چاي از آن عبور كند ولي برگمشابه يك كيسه چاي كه اجازه مي(كنند نمي

، مواد زايد از غشـا عبور گذردميهاي كوچك در حالي كه خون از لوله) . ماندداخل كيسـه مي

پاك شده به  و خوني كه بـه تازگي شودمي و دور ريخته آيدمي و  به داخل مايع دياليز كندمي

خارج از بدن است وبه همين دليل %) 4حدود(درهرلحظه مقدار اندكي از خون. گرددبدن برمي

شود تا حين همودياليز به خون اضـافه مياي به نام هپارين درماده. اي ندارداثرات قابل مالحظه

.جلوگيري شودصافي لخته در  ايجاد از

چگونه آب اضافي از بدن خارج مي شود؟

هاي شما خوب كار وقتي كه كليه. هاي طبيعي ، دفع آب اضافي بدن است از اعمال كليهيكي

آب اضافي در طي دياليز با روشي به نام . نمي كنند، ادرار زيادي توليد نخواهد شد

د، خون وارد شده به صافي تحت فشار قرار گرفته و با عبور از شوي ماولترافيلتراسيون دفع

ميزان خروج آب از بدن را مي توان با كمك تنظيم. شود ميرفته غشاي صافي، آب آن  گ

.هاي روي ماشين دياليز تغيير دادكننده

هرجلسه دياليز چقدر طول مي كشد؟

همه مواد زايد در خون . كشدميهر جلسه همودياليز به طور معمول سه تا پنج ساعت طول 

 و خون شـما از داخل ماشين بايد چندين بار طي يك بار عبور از طريق ماشـين دياليز دفع نشده

 خون را در دقيقه تصفيه cc 400-200ماشـين مي تواند حدود. شودعبور كند تا پاك و تصـفيه 

. شودكند مواد زايد بيشتري از بدن خارج ميكند وهربار كه خون شـما از دسـتگاه عبـور مي



شويد؟چگونه شما به ماشين دياليز وصل مي

هاي ايجـاد ارتباط رايج ترين راه. ا از چند طريق به دستگاه دياليز وارد مي شودخون شم

:جريان خون براي انجام همودياليز شامل

 وريدي-فيستول شرياني- 

 وريدي-گرافت شرياني-

كاتتر وريد مركزي-

 وريدي     -فيستول شرياني 

جـم خـون     اين روش بهترين پل ارتبـاط عروقـي بـراي رسـاندن ح            

امـا گـاهي اوقـات شـريان هـا و      . مناسب بـه ماشــين ديـاليز اسـت       

وريدهاي بيمار براي جراحي و ايجاد فيسـتول مناسب نبوده و بايد           

براي ايجاد فيستول داخلـي، يـك شـريان و         . از گرافت استفاده شود   

. شـوند يك وريد در دست شما با عمل جراحي به يكديگر وصل مـي          

، بنابراين زمـاني كـه       است تر از جريان خون در وريدها     تر و قوي  سريعها  جريان خون در شريان   

شـود سـياهرگ    اين دو به هم وصل شوند، خون از شريان به سياهرگ  جريان يافته و موجب مي                

به عنـوان راه ارتباطي بـراي داخـل كـردن    ، سياهرگ بزرگ شـدهشود و نهايتاًمتسع و بزرگ مي

. گيرد  ميقراريزسـوزن و اتصـال به ماشـين ديال

. هفتـه پس از جراحي مورد اسـتفاده قرار گيرند12توانند ميهاي شـرياني وريديفيسـتول

پس از بهبود بخيه جراحي، . توانيد به آمادگي فيستول كمك كنيدهايي ميشـما با انجـام ورزش

-  انجام اين تمرين.استهاي فشـرده به طور روزانه يك تمرين مناسب، فشار دادن متناوب اسفنج

كند، بنابراين داخل ي م و آماده شدن فيستول را تسريعنها بسيار مهم است كه سرعت رسيد

. تر و مسير مناسبي براي وصل شما به ماشين خواهد بودها در اين منطقه آسانكردن سوزن



  وريدي-گرافت شرياني 

يـان  داخلي، راه ارتباطي ديگـري بـين جر       ) رگ مصنوعي (گرافت  

ة كوچــك از لولــةيــك قطعــ. كنــدخـــون و ماشـــين ايجـــاد مــي

مخصوص زير پوست، اتـصال بـين شـريان و وريـد را برقـرار               

. بـود خواهدهمودياليزها جهت گرافت، محل زدن سوزن   . دكنمي

2-4توانند  به طـور معمـول بـين        ها مي صـورت  لزوم گرافت   در

نـد، زيـرا نيـازي      هفتـه بعد از جراحي مـورد اســتفاده قـرار گير          

. دارنديثابتاندازهتقريباًها  و اين گرافتنيستبراي بزرگ و حجيم شدن آنها 

مراقبت از فيستول و گرافت 

ها ، آماده استفاده براي دياليز شدند، نياز بـه مراقبـت خاصـي           ها وگرافت   زماني كه فيستول  

تيم درماني اطالعــات بيـشتر را      . كنيدتوانيد به طور عادي كار ، ورزش و يا حمام           شما مي . ندارند

.به شـما جهت مراقبت از فيستول خواهند داد

به منظور مراقبت از فيستول يا گرافـت ، مـوارد           

:ذيل را انجام ندهيد 

فشارخون گرفتن از دستي كه فيستول يا گرافـت         

دارد

نمونه گيري خون يا رگ گيري از همان دست

هاي تنگبستن ساعت يا بند تنگ يا آستين 

خوابيدن روي بازوي آن طرف يا خم كردن بازو 

به مدت طوالني

 سنگين با دستي كه فيستول يـا        يبرداشتن اشيا 

گرافت دارد



كاتتر وريد مركزي

: در دو زمان استفاده مي شوداين روش معموالً

 براي  راميـزان كافي خـون به توانندنمي وريـدهاي فيستول آنقدر كوچك هستند كـه .1

.كنندهمودياليز تأميـن 

 زماني كه دستيابي به راه عروقي خيلي فوري جهت دياليز مورد نياز باشد، اين راه .2

.عروقي به صورت موقت تا زماني كه راه عروقي دايمي آماده شود، مورد استفاده قرار مي گيرد

ر داخل سـياهرگ  كه داستهاي زيـاد كاتتر وريد مركزي لوله اي نرم با تعـداد سوراخ

طرفين گردن و سـياهرگ سـابكالوين سياهرگ ژوگوالر داخلي در(شود بزرگي قرار داده مي

حس كننده حس كردن پوست توسط بيپس از بي). دراستخوان ترقوه قرار دادرست زير

كاتتر ممكن است تا زماني كه . شودنظر  گذاشته ميهاي موردموضعي ، كاتتر درون سياهرگ

. چند وقت يك بار تعويض شـودايمي فيستول يا گرافت آماده شود در محل بماند  يا هرراه د

گاهي اوقات بعضي از بيمـاران به مدت طوالني نيـاز به كاتتر دارند چون نمي توان براي آنها 



يا كاتتر دائمي گفته مي شود كه در ) (Perm.Cathبه اين كاتترها . كردفيستول يا گرافت ايجاد

.گيرندگ ژوگوالر قرار ميسياهر

همودياليز كجا انجام مي شود؟  

اثر همودياليز در نحوه زندگي شما به . شود ميهاي همودياليز انجامهمودياليز در بخش

كشد، به معني كنترل  ساعت طول مي9-15اي حالي كه دياليز هفتهدر. خود شما بستگي دارد

-انجام مسافرت با برنامه. گيرند تا طبيعي زندگي كننداد ميبسياري از افراد ي. زندگي شـما نيست

.پذير استريزي قبلي امكان

نقاط قوت و ضعف: همودياليز

ط قوت نقا

.دهدهاي اورمي را بهبود ميعاليم و نشانه-

)تجمع اوره در بدن= اورمي  (

كاركرد سريع و مؤثر-

.ه در هفته و سه تا پنج ساعت نياز داردبه سه جلس-

نقاط ضعف
.ما ملزم به استفاده از داروها ، رعايت رژيم غذايي و محدوديت مصرف مايعات خواهيد بودش-

.دستيابي به خون براي تصفيه ، نياز به سوزن زدن دارد كه بعضي بيماران آن را بسيار سخت مي دانند-

.ريزي كنيداي جلسات دياليز برنامهبايد براي هفته خود و برمبن-

.شما نياز داريد گاه مسيري طوالني را براي رسيدن به بخش دياليز طي كنيد-

.بعضي از افراد رگ هاي خوني مطلوب براي ايجاد راه عروقي مناسب جهت سوزن زدن ندارند-



دياليز صفاقي چيست؟

ايـد و آب را از بـدن خارج مي كند و دياليز صفـاقي فرم ديگري از دياليز است كه مواد ز

اصـول كار مشـابه همودياليز است ، با اين تفـاوت كه خون شما بدون خارج شدن از بدن 

.وگذشتن از ماشـين و درحالي كه داخل بدن است، تصفيه مي شود

دياليز صفاقي چگونه كار مي كند؟

. ا صفاق ناميده مي شوداين غش. حفره شكم شما توسط غشاي نازكي پوشيده شده است 

در دياليز صفاقي، حفره . پرده صفاق تمام روده ها و ساير اعضاي داخلي بدن را مي پوشاند

صفاق شما با محلول دياليـز خاصي پر مي شود كه در مجاورت  عروق خوني موجود  در 

واد آب اضافي و م. كندصفاق مانند غشاي  مصنوعي در صافي  عمل مي. گيرد قرار ميصفاق

سپس اين مايع از طريق . شودزايد از جدار عروق داخل صفاق گذشته و وارد مايع دياليز مي

محلول . شود تكرار ميشود و اين روش مجدداًمياي، از شكم خالي شده و دور ريخته لوله

هايي كه بيشتر از همه مورد استفاده هاي مختلف قند در دسترس است و محلولدياليز با غلظت



هاي با غلظت قند باالتر وقتي از محلول.  است%25/4و % 5/2، %5/1دكستروزگيرند ميرار ق

. شود كه نياز به خروج آب بيشتري از بـدن وجود داشته باشداستفاده مي

شود؟چگونه را ه ارتباطي در حفره صفاقي ايجاد مي

كاتتر با كمك جراحـي     . شوداي به نام كاتتر وارد حفره صفاق مي       محلول دياليز از طريق لوله    

اني اسـتفاده ـشـود و تا زماني كـه شــما از ايـن روش درمـ            در داخل شكم زيرناف قـرار داده مي      

كاتترها از مواد پالسـتيكي غيرتحريـك كننـده نرمـي بـه نـام       . خواهد مانداقيــكنيد، در محل بمي

حـسي   اسـتفاده ازبـي    ي بـا  ي تشكيل شـده و كاتترهـا يـا بـه صـورت سـرپا              (Silastic)سيالستيك  

.شودگذاشته مي) براساس نوع كاتتر(موضعي يا در داخل اتاق عمل 

انواع دياليز صفاقي كدام است؟

نيز ناميده CPD (Continuous PD) يادياليز صفاقي  كه  به عنوان  دياليز صفاقي مداوم

ليز داريد و درنتيجه شود ، به اين صورت است كه شما هميشه در داخل شكم خود مايع ديامي

.شودخون شما به طور ثابت تميزنگاه داشته مي

:انواع مختلف دياليز صفاقي مداوم شامل موارد زير هستند 

-CAPD

-ACAPD

-CCPD

CAPD
شما حدود دو ليتر يا بيشتر مايع دياليز در حفره صفاق به طور هميشگي حمل CAPD در

در هر تعويض مايع قبلي كه . شودمير در روز تعويض چهار يا پنج بامي كنيد كه معموالً

ها به طور تعويض. در شكم بوده، خارج شده و دوباره محلول جديد وارد حفره شكم مي شود



ظـهر و هنـگام اغلب صـبح زود، زمان نهار، اواخر بعداز(شود منظم و در طول روز انجام مي

.كشديقـه طول ميدق30-45و هـر تعويـض حدود) خـواب

از مسئول درمان خود براي . انجامد  كمتر از سه هفته به طول ميمعموالCAPDًياد گرفتن 

.اطالعات بيشتر سؤال كنيد

(Assisted CAPD)دهشكمك داوممسرپايي دياليزصفاقي

CAPD  اي است كه تعـويض     امل استفاده از تجهيزات ساده    شدهشكمك

. انجام مي دهد شما خواب هستيد،اي را در زماني كهاضافه

Cycling(CCPD)دياليز صفاقي مداوم يا 

تعويض با كمك ماشيني كه سايكلر اتوماتيك نام دارد CCPDدر 

وقتي . و در طول شب و در حالي كه شما خواب هستيد، انجام مي گيرد

 صفاق براي طول روز دو ليتر از مايع دياليز در حفرهشما صبح  از ماشين جدا مي شويد حدوداً

. شودكنيد، مايع خـارج ميماند و عصر وقتي شما خود را به سايكلراتوماتيك وصل ميباقي مي

دهد دياليـز خود را در خانه بـدون ايجـاد اختالل در  به شما اجازه ميCCPDرغم آن كه علي

در . ماشين باشيدساعت متصل به 8-10كاركرد روزانه انجام دهيد، الزم است هر شب به مدت 

شتري بياين بيماران به دياليز . اي در طي روز نياز دارندبعضي موارد، بيماران به تعويض اضافه

-در اين روش وسايل و محلول. براي برداشت كافي مواد زايد توليد شده در بدن نيازمند هستند

كنيد زيرا اي پرداخت نميشما براي اين موارد هزينه.  نزندهاي خون را در محلي انبار كنيد كه يخ

. شودهزينه آنها توسط دولت پرداخت مي



 نقاط قوت و ضعف–دياليز صفاقي 

:نقاط قوت

بهبود عاليم و نشانه هاي اورمي-

شود استرس و فشار كمتري به بدن شما اعمال مي-

در ) روزانه(شودمير مداوم انجامچون دياليز به طو

)سه بار در هفته(مقابل دياليز خوني 

شما در رعايت رژيم غذايي آزادتر هستيد-

نياز شما به بيمارستان را كمتر مي كند-

مسافرت را براي شما آسا ن تر مي كند-

انعطاف پذيري بيشتري در درمان را در اختيار شما -

گذاردمي

: محدوديت ها 

كاتتر دايمي در داخل شكم شما-

احتمال پريتونيت وعفونت حفره صفاقي-

دياليز بايد بخشي از زندگي روزانه شما باشد-

شما بايد داروهاي خود را مصرف كنيد-

بگيريدرا ياد هاي جديد غذايي خودشما بايد انتخاب-

كدام است؟ESRD)   (END STAGE OF RENAL DISEASEمشكالت

ناميده ESRD ياپيشرفته نارسايي مزمن كليه به عنوان مرحله نهايي نارسايي كليهمراحل 

هاي مؤثري براي معالجه آنها نيز كند، اما خوشبختانه روششود و عوارضي را ايجـاد ميمي

توان آنها را درمان كرد، در اين بخـش به شايع ترين اين عوارض و اين كه چطور مي. وجود دارد



شما آنها را  ممكن است پيش بيايند و الزاماً،به خاطر داشته باشيد اين مشكالت. ودشاشاره مي

.تجربه نخواهيد كرد

: و دياليز ESRDبعضي عوارض همراه با 

افزايش فشارخون-

افزايش حجم مايعات بدن-

كم خوني-

 افزايش پتاسيم-

بيماري استخواني-

تغييرات اعصاب-

تغييرات پوست-

غييرات در عملكرد جنسيت-

نازايي-

فشارخون باال

هاي طبيعي،  كليه. ، مشكل شايع در افراد با بيماري كليوي است        )هيپرتانسيون(فشارخون باال 

كليـه هـاي بيمـار،    . دكنـ كنند كه در تنظيم فشارخون مـشاركت مـي   هورموني به نام رنين توليد مي     

. شـود كند كه باعث افزايـش فـشـارخـون مـي       يـد مي  اين هورمون را تول     از اغلب مقادير غيرطبيعي  

توانـد   براي افرادي كه بيماري كليـه دارند بسيار مضر اسـت ، زيـرا مـي      فشـارخون باال خصوصاً  

فشـارخون باال با افزايـش حجم مايع بدن تشديد شده و آب اضافي            . سرعت آسيب را تشـديد كند    

شـود فـشار در     افزايش حجم خون موجب مي    . دهدها را افزايـش مي   بدن  ، حجم خـون در شريان      

در بعضي از بيماران فشارخون باال با گرفتن مايع درحين ديـاليز و رسـيدن   .شرايين افزايش يابد

-كنتـرل مـي   )  وزني كه در آن فشارخون طبيعـي اسـت         :وزن خشك (به وزن هدف يا وزن خشك       

روهاي ضد فشارخون نياز داشـته    ساير بيماران ممكن اسـت براي كنترل فشار خون، به دا         . شـود



اگر شـما براي كنترل فشارخون بـاال دارو مـصرف مـي كنيـد از پزشـك خـود يـا سـاير                       . باشنـد

. كنيدالئواعضاي تيم درمان خود درباره عوارض احتمالي آن ها س

:افزايش حجم مايعات

يـشرفته،  در بيمـاري كليـوي پ     . اسـت يكي از وظايف مهم كليـه سالم، دفع آب اضافي از بـدن             

توانند به اندازه قبل ادرار توليد كنند ،  بنـابراين مايعـات مـصرف شـده در بـدن بـاقي            ها نمي كليـه

ادم به معنـاي تــورم درنتيجـه        .  شودمانده و منجر به افزايش وزن، افزايش فشـارخون و ادم مي          

. استهاي بينابيني بدن بافتافزايـش مايعـات در 

نقاط بدن مثل پاها ها تجمع يافته، باعث سرفه، نفس تنگي ودر سايرهگاه مايع اضافي در ري

شما با محدوديت مصرف نمك . شود     ميساق و تورم دور چشم باعث ورم در ناحيه مچ پا و

 و در كردهترنمك شما را تشنه. توانيد از افزايـش حجم مايعات بدن جلوگيري كنيدو مايعات مي

.شودشتر در داخل بدن شما نگـه داشته مينتيجه آب مصرف شده ، بي

كم خوني

است ) كم خوني(شود آنمي عارضه شايع ديگري كه به دنبال نارسايي مزمن كليه ديده مي

-140مقدار طبيعي هموگلوبين در  زنـان . استهاي قرمز خون كه به معناي كم شدن تعداد سلول

هموگلوبين بيمـاران با نارسايي مزمن . است گرم در ليتر140-160 گرم در ليتر و در مردان 120

هاي اصلي كم خوني، ضعف، خستگي و گاه حساسيت نشانه. تر از حد طبيعي است پايين،كليه

. استبيشتر به سرما 

 هورمـون  توانـد  نمـي شـوند چـون كليــه،   مـي  بيماران با نارسايي مزمن كليـه، كـم خــون       

شـود ،   هـاي خـوني قرمـز مـي       ان بـراي توليـد ســلول      اريتروپوئيتين كه باعث تحريك مغز استخو     

اين دارو وقتـي تزريـق شـود    . هاي تزريقي اريتروپوئيتين وجود دارد    درحال حاضر شكل  . بسازد  

هاي خوني قرمز را نزديك به حد طبيعـي        تواند جايگزين هورمون شده و تعداد سلول      به خوبي مي  

. كنيد اطالعـات بيشـتري را درخواستاز پزشـكان و سـاير اعضـاي تيم درمان. برگرداند



داروهايي كه براي درمان كم خوني مصرف 

:شودمي

آهن

يتينئاريتروپو

اسيد فوليك

B6ويتامين

پتاسيم باال

 از خـون برداشـت      هـاي طبيعـي   اي معدني اسـت كه به طور طبيعي توسـط كليـه         پتاسيم ماده 

توانـد  اي سالمتي الزم است، پتاسـيم اضافي مي      حالي كه سطح خاصي از پتاسـيم بر      در. شودمي

تواند موجب شود ضربان قلب نامنظم شـده يـا حتـي ايـست              مقادير بسيار باال مي   . خطرناك باشد 

كنـد   مـي  اگر پتاسيم شما خيلي بـاال باشـد، پزشـك شـما پيـشنهاد             . قلبي را به دنبال داشته باشد       

است بدانيد چـه مقـدار پتاســيم در غـذاهاي        مهم  . هاي حاوي پتاسيم را كم كنيد     مصـرف خوراكي 

هـاي جـدي خطـر ، ممكـن اســت مقــدار زيـادي               مختلف وجود دارد زيرا بدون احـسـاس نـشانه        

.پتاسـيم مصرف كنيد

بيماري استخواني

هاي كليه.  بيماري استخواني مشكل ديگري است كه گاهي همراه با نارسايي مزمن كليه است            

اين مـواد معدني به حفظ قدرت و سـالمت      . كندا در خـون تنظيم مي    سالم، سطوح كلسيم و فسفر ر     

هاي آسيب ديده اغلب توانايي خـود را در حفـظ سـطوح ايـن مـواد                 كليه. كنندها كمك مي  استخوان

هـا در سـاخت شـكل فعـال      كليـه . ها ضعيف مـي شـوند     معدني از دسـت داده و درنتيجه استخوان      

 جـذب كلسـيم در بدن و تبديل آن به استخوان را باعـث             Dمين ويتا .كنندايفاي نقش مي  Dينويتام



-نتيجـه اسـتخوان  فعال، موجود نبـوده و در   Dها نارسا شوند ، ويتامين      موقعي كه كليه  . مي شود 

تـوان بـا رژيـم غـذايي و داروهـاي      مشكالت اسـتخواني را مـي  . دهندهاي شما كلسيم از دست مي    

 شما بسيار پايين باشد، پزشك براي شـما كلسيم يا          اگر سطح كلسيم خون   . مناسب پيشگيري كرد  

اگر سطح فسفات خون شما بسيار بـاال باشـد بايـد فـسفر دريـافتي از                 . تجويز مي كند  Dويتامين  

 به فسفات صورت گيـرد كـه ايـن دارو           طريق مواد غذايي، محدود و تجويز داروي متصل شونده        

گيرد و فـسفات از طريـق مـدفوع از بـدن            در روده به فسفات متصل شده و جلوي جذب آن را مي           

.شودخارج مي

در. ترين عارضـه جانبي گروه داروهـاي متصل شونده به فسـفات، يبوست استشايع

هاي تواند توصيهبريد ، گروه پزشكي معالج شما ميصورتي كه از مشـكل يبوست رنج مي

.ندنسودمندي را جهت كاهش اين شـرايط ارايه ك

تغييرات اعصاب

گروهي از بيماران با بيماري كليوي تغييراتي را در عملكرد اعصاب خود و معموالً در پاها يا                 

بعـضي داروهـا بـراي رفـع ايـن مـشكالت            . علت اين حالت روشن نيـست     . كنندها  تجربه مي   دست

.شوندتجويز مي

ات اعصاب  نشانه هاي تغيير

پاي بي قرار

احساس سوزش

حسيبي

گزگز



تغييرات پوستي 

 آنهايي كه تحت درمـان بـا ديـاليز هـستند ، اغلـب      افرادي كه بيماري كليوي دارند، خصوصاً   

هـاي  وظايف كليه يكي از . استترين تظاهرات خارش    مشكالت پوستي دارند كه بيشترين و معمول      

 با وجود نارسايي كليوي، مواد دفعي نه تنها در خـون بلكـه در     .سالم دفع مواد زايد از خون است        

تواند موجب خشكي، پوسته پوسته شدن  و خـارش   اين مسئله مي  . سطح پوست نيز وجود  دارند       

تواند خـارش را از بـين       نميتواند بيشتر سموم را دفع كند ، ولي اغلب          اگرچه  دياليز مي   . شود

.آزار دهنده باشد و اغلب ، معالجه آن مشكل است  يافته وخارش مي تواند ادامه. ببرد 

مراقبت از پوست

پوست خشك . ثرترين راه اجتناب از عوارض پوستي ، پبشگيري از بروز آن است ؤ م

هاي سرد زمستان ، مشكلي عمده و معمول بوده وافراد دياليزي با پوست مخصوصاً در طي ماه

.  براي تسكين خارش از كمپرس آب سرد استفاده كنيد .خشك بيشتر در معرض ابتال هستند 

 دقيقه بر روي محل خارش بگذاريد ودر 10 تا 5پارچه نرمي را با آب سرد خيس كرده و به مدت 

استفاده . خشك نيز استفاده كنيد از لوسيون براي پوست. كنيد صورت لزوم  اين كار را تكرار

هاي پوست هم به شما كمك  روغن خوراكي به لوسيونهاي با پايه روغني يا افزودن كمياز كرم

. مي كند

نكاتي براي سالمتي پوست 

مرطـوب بـراي نگـه      هوايتوليد كننده دستگاهيكه از استفاد●

.داشتن رطوبت كافي در هوا 

مخصوص براي پوست خشك يا حساس استفاده از صابون●

 گـرفتن و زمـاني   ستفاده از لوسيون پوست بعد از حمام يا دوشا●

. كه پوست هنوز رطوبت دارد تا از خشكي در امان بماند 

. اجتناب از حمام داغ طوالني مدت كه مي تواند خارش را شديد تر كند ●



.هاي پشمي و نايلونياي و اجتناب از پوشيدن لباسپوشيدن لباس نرم و پنبه●

. شود مياستفاده حداقل از مواد شوينده كه موجب تحريك پوست●

.شودگاه الكل را روي پوست نزنيد، زيرا موجب خشكي پوست ميهيچ●

كنند كه اغلب موجب عدم استفاده از مواد معطر و مواد شيميايي كه توليد رايحه مي●

.شوند تحريك پوست مي

تغييرات در عملكرد جنسي 

كنند  كه مي تواند ه مياكثر بيماران با نارسايي كليه ، تغييرات جسمي و رواني را تجرب

تواند از كاهش اين تغييرات طيف وسيعي داشته و مي. عملكرد جنسي آنها را تحت تأثير قرار دهد

تغييرات طبي، و تغييرات در نگرش . ميل جنسي تا ناتواني در رسيدن به لذت جنسي متغير باشد

خستگي ناشي ازكم خوني يا . ثير قرار دهدأتواند عملكرد جنسي را تحت تميفرد به خود، 

. شوندترين عامل اين مشكل بوده و  گاهي داروهاي تجويزي موجب اين حالت مياورمي مهم

 . اغلب مشكالت جنسي به هر علتي كه ايجاد شده باشند قابل اصالح هستند

ناباروري

شت و زماني كه يك برنامه عادت ماهيانه نخواهند داها با نارسايي پيشرفته كليه،اغلب خانم

اغلب مردان و زنان با نارسايي .  گرددبرميعادت ماهيانه طبيعي آنها منظم دياليز تثبيت شود،

. پيشرفته كليه حتي با دياليز منظم هم نابارور هستند

توانند پـدر   مردان مي در هر صورت، بعضي بيماران باروري خود را حفظ مي كنند، بنابراين           

بـراي مـردان و   . اما حاملگي در طي درمان با ديـاليز مـشكل اسـت     . ان نيز باردار شوند   شده و زن  

. است كه اگر تصميم به حاملگي دارند، با متخصص كليه خود مشورت كنندالزم زنان 

.   باروري خود را باز خواهند يافت"اكثر مردان و زنان با پيوند كليه،  احتماال

ها پس از انجام پيوند، بايد با مشورت پزشك شدن خانمدارريزي براي بارهر گونه برنامه

.زيرا حاملگي استرس بيشتري را به كليه تحميل مي كند. متخصص صورت گيرد



3ل ـصــف

آنچه بيمار دياليزي بايد درباره تغذيه خود بداند

با . خوردن براي بيشتر مـردم لذت بخش و مطبوع است

نيـد نه تنها از خوردن لذت ببريد تواانتخاب دقيق نوع غذا ، مي

در اين فصل . كنيد، بلكه سالمتي خود را تا حد امكان حفظ 

اصول عمومي تغذيه صحيح در بيماران با مشكل كليوي را 

قبل (اگر شـما در مرحله نارسايي كليـه . بررسي خواهيم كرد 

ا راهنماي سـالمتي و انتخاب  هستيد، برنامه غذايي روزانـه شـم كليه، دياليز يا پيوند)از دياليز

برنامه غذايي صحيح در كنار رژيـم دارويي ، جزيي از برنامه . تر غـذاها خواهد بودمنطقي

درماني الزامي شـما بوده و هيچ رژيـم غذايي استاندارد كليوي يا برنامه غذايي روزانه ثابتي 

به شما كمك خواهد كرد تا متخصص تغـذيه .  استوجود ندارد ، زيرا احتياجات هر فرد متفاوت

نوع و مقاديـر مناسـب هر غـذا را تعيين كنيد و هر فرد بايـد مقدار كافي انرژي متناسب با وزن و 

.نياز روزانه داشته باشد

؟بدن من چگونه از غـذا استفاده مي كند

 غذاي خورده شـده به مولكول هاي ساده تر و كوچك تري در معـده و روده شكسته شـده 

هاي بـدن حمل كرده خون، اين مـواد را به تمام قسمت.  ورود آن به جريان  خون آسـان شودتا

اگرمواد . دشوشود، مواد زايد نيز توليد ميحالي كه غذا هضم مي ودركنندها از آن تغذيه تا بافت

.زايد در خون بماند احساس ضعف و خستگي خواهيد كرد



اهداف برنامه غذايي روزانه شما

.به احتياجات غذايي خود توجه كنيد-

.توليد مواد زايد حاصل از غذا در خون را كنترل كنيد-

.از خوردن غذاي خود لذت ببريد-

يابد؟مانده زايد مواد غذايي رهايي ميچگونه بدن از باقي

ج و درعين حال از خرو كرده هاي طبيعي سموم غذايي و آب اضافي را از بـدن دفـع كليه

اين يك كار سنگين براي حفظ تعادل است . كند، جلوگيري مياستمـوادي كه مـورد احتياج بـدن 

توانند به خوبي وظايف خود را انجام دهند بايد نوع و مقدار مواد غذايي ها نميو وقتي كه كليه

يه رژيم و برنامه غذايي شما كه به وسيله تيم مراقبت درماني توص. استفاده شده محدود شود

؛دهستنشود، موارد زير مي

تأمين احتياجات غذايي-

كاهش باراضافي كليه ها-

كنترل توليد مواد زايد از غذاي مصرفي-

كمك به حفظ باقيمانده عملكرد كليه تا حد ممكن-

بخشي كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت مشتمل بر اين خواهد بود كه به چه مواد مغذي 

همچنين داليل بعضي . ها به طور شايع حاوي اين مـواد هستند خوراكينياز داريد و كدام

.شودها نيـز توضيح داده ميهاي مصرف اين خوراكيمحدوديت

پروتئين

اين مواد . كنند و محافظ آنها هستندهاي بدن را ساخته ، ترميم ميها ، بافت   پروتئين

ها مقدار نياز افراد به پروتئين. كنندم ميجنگند و زخم ها را ترميها ميهمچنين عليه عفونت



متفاوت است اما همه به ميزاني از پروتئين براي سالمتي بدن نياز دارند و بعضي افراد بايد 

شود ممكن است شما وقتي كه دياليز شـروع مي. مصرف پروتئين غذاي خود را كاهش دهند

 اگر تحت درمان با دياليز شيد، خصوصاًاحتياج به ميزان بيشتري پروتئين نسـبت به قبل داشته با

غذاهايي مانند گوشت، ماهي و مرغ حاوي مقادير زيادي پروتئين هستند كه . صفاقي قرار بگيريد

ها، سبزيجات، نان و حبوبات پروتئين كمتري داشته و برنامـه غـذايي ميوه. براي بدن احتياج است

هاي ختلـف مطابـق با احتياجات خون و سلولهاي مروزانـه بايـد تعادلي ميـان مصـرف پروتئين

.  بدن داشته باشد

در . دشوشكند، مـاده زايـدي بـه نام اوره تشكيل مي درحالي كه بدن پروتئين غذاها را مي

اول، تأمين پروتئين كافي براي بدن و دوم، : شودتدوين برنامه غذايي روزانه دو هدف دنبال مي

.توليـد هرچه محدودتر اوره

:منابع غني از پروتئين 

 گوشت-

 ماهي-

 تخم مرغ-

 مرغ-

)بنشن ها(بقوالت -

هاي آن   شير و فرآورده-

تأثيرات عدم تعادل پروتئين

:شود كمبود پروتئين باعث موارد زير مي

اي و كاهش وزناز دست دادن توده ماهيچه-

هاكاهش مقاومت در برابر عفونت-

هاكندي در بهبود زخم-



كاهش انرژي         -
:شود افزايش مصرف پروتئين توليد اوره را افزايش داده وموجب موارد زير مي

خستگي-

تهوع و استفراغ-

سردرد-

احساس طعم بد در دهان-

هاي روزانه را تأمين و وزن مناسب غذاهاي حاوي انرژي ، قدرت كافي براي انجام فعاليت

ها ماني كه غذاي انرژي دار به ميزان كافي مصرف نشود، بدن از پروتئينز. كندبـدن را حفـظ مي

ها به منظور هاي چربي و ماهيچهمولكولدر اين حالت . به عنوان سوخت استفاده خواهد كرد

،  كردهزماني كـه اين اتفاق بيفتد شما كاهش وزن و ضعف را تجربه. تأمين انرژي خواهد شكست

اين مسئله علت .  و تغذيه كمي داريد، مي تواند يك خطر جـدي باشد اگر الغر بودهخصوصاً

انرژي در بيشتر غذاها خصوصاً. كنداهميت مصـرف غذاهاي حـاوي انـرژي را روشن مي

. ها و سبزيجات وجود داردنشاسته، شكر، بعضي غالت، ميوه

ديابت نداريد و صورتي كه شما در. ها نيز وجود داردها و چربيهمچنين انرژي در روغن

-توانيد به ميزان مورد عالقه از قند و چربي يا  روغن، مي)كالري(نياز به انرژي بيشتري داريد

، )گلرنگ(هايي مانند كانوال، زيتون، آفتابگردان، گاجرهبهتر است روغن. ديگر، اسـتفاده كنيدهاي

.دانه مصرف شودذرت و روغن پنبه
:شما به موارد زير بستگي داردمقادير انرژي غذايي مورد نياز 

قد-

ساختار بدن-

وزن-

ميزان فعاليت فيزيكي-

سن -



سديم

هايي از غذاهاي با ميزان نمك نمونه. گذاردسديم بر ميزان مايعات بدن و فشارخون تأثير مي

: زياد شامل

غذاهاي آماده مانند ژامبون و سوسيس-

هاي منجمد شده هغذاهاي آماده براي طبخ همچون فرآورد-

هاي شوربا افزودنيمثل انواع پيتزا و همبرگرFast food) (غذاهاي  آماده -

 چيپستنقالت شور مانند-

غذاهاي كنسرو شده شور-

هاترشيسس ها، خيارشور و -

)طعم دهنده هاي غذا(مانند كرفس شور و گوشت مرغ شور)salt season(هاي آماده سس-

:ر مي توانند موجب موارد زير شوند مواد غذايي شو

.شودافزايش تشنگي كه باعث افزايش نوشيدن آب مي-

باال رفتن فشارخون-

تنگي نفس-

.توانيد از اين مواد استفاده كنيدبراي بهترشدن طعم غذاها به جاي استفاده از نمك، مي

ادويه ها و گياهان معطر-

طعم  دهنده هاي بدون نمك-

سركه-

ليمو-

مايعات

عالوه بر مايعاتي مانند شير و آب ميوه، مواد خوراكي كه در دماي بدن به شكل مايع در

درحالي كه بعضي از افراد الزم اسـت . ندشوآيند مانند  ژالتين  نيز جزء مايعات محسوب ميمي



ات توانند به ميزان مورد عالقه مايعبعضي ديگر مي. مصـرف مايعات خود را محدود كنند

بايد كنند كه ميزان مصرف مايعات مجاز پزشك و متخصص تغذيه براي شما تعيين مي. بنوشند

.چه حد باشددر

:مقدار مايعات مورد نياز بسـتگي دارد به معموالً

حجم ادرار دفعي-

ميزان مايعات داخل بدن-

فشارخون-

 ميزان مايعات مجاز اگر محدوديت مصرف مايعات الزم باشد، متخصص تغذيه جهت تعيين

اگر شـما هميشه تشنه هستيد غذاهاي مصرفي .دكرهاي الزم را خواهد در رژيم غذايي توصيه

خود را بررسي كنيد، شايد مـوردي حاوي نمك بيشتر در آن بوده است، كه اين غذاها تشـنگي را 

. بيشتر كرده و درنتيجـه محدود يت مصرف مايعات را مشكل خواهد كرد

پتاسيم

. اكثر غذاها حاوي پتاسيم هستند و برخي از آنها نسبت به بقيه پتاسيم بيشتري دارند

 و اگر سطح پتاسيم در خون خيلي باال يا  كردهپتاسيم به كاركرد بهتر اعضا و ماهيچه ها كمك

اگر پتاسـيم خيلي باال باشد ممكن . تواند بر روي ضـربان قلب تأثيـر بگذاردخيلي پايين باشد، مي

سفانه هيچ عالمت هشـدار دهنده اي از قبل براي آن أ، كه مت شودست موجب توقف ضربان قلبا

بعضي از افراد در مرحله قبل از دياليز نيـاز به كنترل ميزان مصرف پتاسيم خود . وجود ندارد

فواصل بين جلسات دياليز الزم است بيماران همودياليزي از مصرف پتاسيم زياد در. دارند

-بيمـاران تحت درمان با دياليز صفـاقي در مصـرف غذاهاي حاوي پتاسيم مي. دكننخودداري 

ده و كرالبته درعين حال بايد با پزشك يا متخصص تغذيه خود مشورت . توانند آزادتر عمل كنند

.در مصرف رژيم غذايي حاوي پتاسيم دقت بيشتري داشته باشيد



: ند ازابعضي از  غذاهاي حاوي پتاسيم عبارت

 پخته شدهسيب زميني مخصوصاً-1

آجيل و دانه ها-2

قارچ خشك شده-3

خشكبار-4

موز-5

پرتقال-6

گوجه فرنگي -7

نخودفرنگي و لوبياي خشك شده-8

فسفر 

درعين حال فسـفر زياد    . داردها را محكم و سـالمت نگـه مي      به طور طبيعي فسـفر، استخوان    

زمـاني كـه    . دشـو مشـكالت اسـتخواني   تواند باعث خارش پوستي يا درد مفاصل و به تـدريج           مي

رود، بنابراين ممكن اسـت نياز به      كنند سطح فسفر خون باال مي     ها شروع به نارسـا شـدن مي     كليه

 غذاهاي حاوي سطح باالي فـسفر از        معموالً. باشدمحدوديت اسـتفاده از مواد غذايي حاوي فسفر      

ندارند، بلكه ايـن مـسئله       محدوديت فسفر  همه بيمـاران كليوي نياز به    . شوندرژيم غذايي حذف مي   

بـه هرحال فردي كه تحت درمان با دياليز است بايد مـصرف            . بستگي به ميـزان فسـفر خون دارد     

.فسفر را محدود كند

:غذاهاي با ميزان فسفر متوسط

د مانن) در مقادير زياد(هاي لبني، كره بادام زميني، غذاهاي پروتئينيو فرآوردهشير، پنير

گوشت قرمز، ماهي و مرغ
:از خوردن مواد غذايي زير به دليل داشتن سطح باالي فسفر اجتناب كنيد

هاها و آجيلدانه-

برگه گندم و غالت فرآوري شده-

حبوبات مانند نخود و لوبيا-



اين داروها با فسـفر . پزشـك ممكن است داروهاي متصـل شونده به فسـفر را تجويز كند

براي اين . شودميوده ها متصل شده وسپس فسفر متصل شده از طريق مدفوع دفع موجود در ر

بايد همراه با غذا خورده شوند و كه داروهاي متصل شونده به فسفات درست عمل كنند ، حتماً

.هيچگاه نبايد همزمان با آهن مصرف شوند

مكمل هاي ويتاميني 

را به ميـزان كافي براي سالمتي بـدن تأمين ها به طورمعمـول رژيم غذايي متعـادل، ويتامين

.كند، اما بـا مشكل كليوي ممكن است به ويتامين اضافي نياز باشدمي

: شامل موارد زير است يداليل مصرف مكمل هاي ويتامين

محدوديت غذاهاي حاوي ويتامين-

افزايش نياز-

ها در حين دياليزاز دست دادن ويتامين-

ها كه ، زيرا مصرف بعضي ويتامينشوند بايد توسط پزشك تجويز هاي ويتامينيمكمل

.د، ممكن است مضر باشدهستنها در دسترس بدون نسخه در داروخانه

درمان هاي گياهي و تغذيه سالم

با پزشك يا متخصص تغذيه »تغذيه سالم«قبل از شروع هر نوع گياه درماني يا به عبارتي

 براي افراد با ي مشكالت جدي و شديدباعث بروزتوانند د ميمشورت كنيد، زيرا بعضي از موا

.مشكل كليوي شوند

براي سالمتي چه بخوريم و چه نخوريم؟

در زير به راهنمـاي عمومي براي انتخاب صحيح . استتغذيـه مناسب بخش مهمي از درمان 

؛كنيممياشاره ) غذا كمك خواهد كردتعيين نوع بهتربه كه (غذا 

.تواند بكنداره بيماري كليه ياد بگيريم و بدانيم كه تغذيه صحيح چه كمكي ميدرب-



.ياد بگيريد به چه ميزان مي توانيد بخوريد و بنوشيد-

گيري ياد بگيريد اگر محدوديت مايعات وجود دارد ميزان مايعات و غذا را چگونه اندازه-

.كنيد

.يدفاميل و دوستان را به جلسات آموزشي دعوت كن-

.هاي خون خود را كنترل كنيدوزن بدن، فشارخون و آزمايش-

.داروها را طبق تجويز پزشك مصرف كنيد-

.ورزش كنيد -

.                                                                از متخصص تغذيه در مورد داليل داشتن تغذيه مناسب سؤال كنيد-

)هامطابق محدوديت. ( نوآور باشيددر تغذيه خود خالق و-

.آرام باشيد و از خوردن لذت ببريد-

.در مورد مواد غذايي و نوشيدني جديد سؤال كنيد-

اين كارها را انجام ندهيد 

تغيير رژيم غذايي بدون مشورت با متخصص تغذيه-

ها ايي و محدوديتتبادل نظر انجام ندهيد، زيرا احتياجات غذدر مورد غذاها با افراد عادي-

.بين افراد مختلف، متفاوت است

 صورت ،خوردن و نوشيدن هر خوراكي جديد وقتي كه در مورد مصرف آن شك داريد-

.نگيرد 

؛، زماني كهتان مشورت كنيدبا پزشك

.خوريددهيد يا خوب غذا نميوزن از دست مي•

. غذايي روزانه خود هستيدةهاي غذايي جديد بوده و يا درصدد تغيير برنامخواستار ايده•

.در مورد رژيم غذايي خود يا بعضي موارد سؤال داريد•



اتي براي افرادي كه ديابت دارند اطالع

خون در مرحله نارسايي كليه، قبل از دياليز و اگر ديابت داريد، در معرض خطر كاهش قند

يا ديگر پايين (في ممكن است پزشك شما مقدار انسولين مصر. پس  از شـروع دياليز هستيد

 پايين بوده خون شما مكرراًاگر قند. را براساس يك قاعده منظم كاهش دهد) هاي قندخونآورنده

.الزم است به پزشك خود اطالع دهيـد

پس از انجام عمل پيوند و استفاده از داروهاي مهاركننده ايمني جهت جلوگيري از پس زدن 

) يا ساير داروهاي پايين آورنده قندخون(ي از انسولين كليه پيوندي ممكن است به مقدار باالتر

.كردوان تنظيم تنياز باشد كه با كمك پزشك اين موارد را مي



4ل ـصــف

دـونـيـ  پ

اندازيم و همچنين اتفاقاتي كه قبل، در جريان و ميدر اين فصل ما به دو نوع پيوند كليه، نگاه

پس از پيوند بايد داروهاي جلوگيري كننده . كنيم دهد را توصيف ميز جراحي پيوند رخ ميپس ا

تر در اين بنابراين، ما داروهاي شايع. از رد پيوند مصرف كنيد تا بدن، كليه جديد را قبول كند

، به نقش در نهايت. كنيم و اثرات جانبي احتمالي آنها را نيز مطرح ميكردهزمينه را معرفي 

، استراحت، ورزش، رژيم و ساير مباحثي كه يادگيري آنها در زندگي با كليه جديد الزم است

. خواهيم داشت نگاهي مختصر

هاي حاصله در پيوند كليه، هم اكنون پيوند كليه به طور گسترده به ها و موقعيتبا پيشرفت

.شودي ميعنوان بهترين شيوه درمان در اكثر بيماران با نارسايي مزمن كليه تلق

پيوند كليه موجب بازگشت بيمار به زندگي عادي خود شده، اما اين شيوه درمان براي همه 

با پزشك خود مشورت كنيد تا مطمئن شويد آيا پيوند كليه براي شما . بيماران مناسب نيست

روش مناسبي است يا خير؟

:ثر باشد ؤتواند در انتخاب بيماران براي پيوند معواملي كه مي

سالمت عمومي�

سابقه بيماري قلبي �

سابقه مشكالت سيستم گردش خون�

بقه بدخيمياس�

رواني/ عوامل احساسي �

چاقي�

شواهدي مبني بر اينكه فرد پذيرش الزم در مصرف داروهاي پس از پيوند را  نداشته �

باشد



دو نوع پيوند كليه وجود دارد 

پيوند از اهدا كننده زنده-

شما ممكن است اصطالح   اهدا (ور ناگهاني فوت كرده باشد پيوند از شخصي كه به ط-

.)كننده جسد يا مرگ مغزي  را شنيده باشيد

پيوند كليه از اهدا كننده زنده چيست ؟

كننده زنده كه معموالً خويشاوند است به شما پيوند در اين نوع پيوند، يك كليه از يك اهدا

. شودزده مي

و نوع بافت منطبق با فرد گيرنده داشته ) يا سازگار(كسان كننده بايد گروه خوني ياهدا

اعضاي درجه اول خانواده مانند برادر يا خواهر، پسر يا دختر، كنندگان،ترين اهدامناسب. باشد

ترين حالت را از نظر ژنتيكي با ، برادران يا خواهران، منطبقمعموالً. و مادريا پدر شما هستند

. بيمار دارند 

.كنند كليه باشدتواند اهدات همسر، يكي از اقوام دور يا يكي از دوستان نزديك ميگاهي اوقا

به . توانند با يك كليه، زندگي عادي داشته باشندكنند ميافرادي كه در زمان حيات كليه اهدا مي

.هرحال اين از تصميمات بزرگ در زندگي اكثر افراد است

 كليه مورد بررسي قرار ي به طور كامل قبل از اهداكنندگان بالقوه بايد از نظر پزشكياهدا

ها را در پزشك اين ارزيابي. توانند كليه خود را اهدا كنندصورت سالمت كامل ميگيرند و تنها در

.ريزي خواهد كرد كننده بالقوه برنامهمورد اهدا

:گيردميكننده انجامهايي كه جهت تائيد سالمت اهداآزمون

ينه باليني كاملسابقه طبي و معا-

قفسه سينه) راديوگرافي (عكس-

نوار قلب-

هاي خوني و ادرارآزمون-

سونوگرافي كليه-



آنژيوگرافي كليه-

مصاحبه روان پزشك-

گيرد كه شامل پزشك متخصص كليـه، جـراح پيونـد،           ها توسط گروه پزشكي انجام مي     ارزيابي

 اهداكننـده بـالقوه توسـط ديگـر         در بعضي شـرايط،   . استمددكار اجتماعي و هماهنگ كننده پيوند       

. شـود متخصصين مانند متخصص قلب و عروق، روان شناس يـا روان پزشـك نيـز ارزيـابي مـي                  

گروه پزشكي اطالعات بيشتري را درخصوص شرايط مرتبط با زندگي به عنـوان اهداكننـده كليـه                 

 باشـد، زمـاني بـراي    اگر كليه مناسب و اهداكننـده سـالم  . در اختيار اهداكننده بالقوه قرار مي دهند 

هـاي نهـايي در      كه شما و اهداكننده كليه روز قبل از پيوند جهت انجام آزمون            شودپيوند تعيين مي  

.شويدبيمارستان بستري 

چيست ؟) جسد(پيوند از اهداكننده غيرزنده 

-ي      در پيوند كليه  از جسد، يك كليه سالم از فردي كه فوت كرده است به شما پيوند زده  م

گيريد تا نوبت شما و كليه پس از انجام يك سري آزمايشات، در ليست انتظار پيوند قرار مي. شود

بيني زمان انتظار مشكل است زيرا اين موضوع بستگي پيش. منطبق با شما از نظر بافتي پيدا شود

ه رضايت انجام پيوند منوط ب. انطباق بافتي كليه اهدايي با شما داردبه تعداد كليه اهدايي و

.باشدخانواده متوفي جهت اهداي اعضا مي

اي  چـون    در اكثر كشورها سيستم تخصيص عادالنه اعـضا  براسـاس معيارهـاي منـصفانه              

از گروه پزشكي خود در مورد خصوصيات برنامه        . انطباق بافتي، زمان انتظار و غيره وجود دارد       

.ل كنيدأكشوري سو

هاي انطباق بافتي آزمون

بـراي اطمينـان از انطبـاق       . اسـت ترين عامل در پذيرش يا رد كليـه پيونـدي           فتي مهم انطباق با 

در هرنوع پيوند كليه، گروه خـوني اهداكننـده بايـد بـا             . گيردهاي متعددي انجام مي   آزمونبافتي،  

هاي خوني اهداكننده و گيرنـده سـازگار        صورتي كه گروه  گروه خوني گيرنده سازگار باشد و در      

هـاي   شـباهت اين آزمون. انجام مي گيرد» تعيين نوع بافت «ن خوني ديگري به نام      باشد، آزمو 



كند كه در اين صورت، پيوند با موفقيت بااليي همـراه  ژنتيكي بافت اهداكننده و گيرنده را قطعي مي   

.است

. شود از هر نوع  پيوند، كمي از خون شما و خون اهداكننده با  هم مخلوط ميقبل

شـود كـه مطمـئن    اين آزمون به اين منظور انجام مـي . گويندcross- match اين آزمون به

وجـود نـدارد كـه موجـب پـس         » هاي سيتوتوكسيك آنتي بادي «نام  ه  اي درخون ب  شويم هيچ ماده  

زنده يـا  (معنا است كه اهداكننده مثبت به اينcross- matchيك آزمايش  . زدن كليه پيوندي شود

در زمـاني كـه   . تواند به شما كليه اهـدا كنـد  نميز نظر بافتي سازگار نيست و لذا       با شما ا  ) جسد

شود تا  شما در ليست انتظار پيوند هستيد، در مقاطع زماني مختلف يك نمونه خون شما گرفته مي               

ه و   كـرد  هاي مختلف تغيير  اين سطوح در زمان   . هاي سيتوتوكسيك را تعيين كنند    سطح آنتي بادي  

.دهدثير قرار ميأما را در پذيرش پيوند تحت تقابليت ش

جراحي پيوند

و حالـب جديـد در قـسمت    كليـه . انجامـد مـي  ساعت به طول    2-4كليه معموال ً  جراحي پيوند   

مثانه متصل و يك سـوند بـراي        پاييني شكم و نزديك كشاله ران كاشته شده و به عروق خوني و            

گـاهي  . رار توليد شده توسـط كليـه جديـد را خـارج كنـد             شود تا اد  ميچند روز در مثانه گذاشته      

در . گذارند تا ترشحات را تخليـه كنـد  اوقات يك لوله تخليه كننده را هم در نزديكي كليه پيوندي مي        

بعضي موارد، شما پس از پيوند به چند جلسه دياليز احتيـاج داريـد              

-هاي خود شـما برداشـته نمـي       كليه. تا كليه جديد شروع به كار كند      

شوند مگراين كه خيلي بزرگ شده وفضاي كافي بـراي كليـه جديـد            

.نداشته باشد و يا اينكه به طور مزمن عفوني باشندوجود



ها  مزايا ، محدوديت–پيوند كليه 

مزايا 

 رهايي از انجام دياليز مكرر-

 محدوديت ها در رژيم غذايي برداشته مي شود-

 افزايش توان وانرژي -

ت به زندگي عادي بازگش-

محدوديت ها 

 ضرورت استفاده از داروهاي جلوگيري كننده از رد -

تا ) كه ممكن است عوارض جانبي داشته باشند(پيوند 

.زماني كه كليه پيوندي در بدن شما عملكرد دارد 

 نگراني از پس زدن پيوند-

 افزايش احتمال بروز عفونت-

سرطان افزايش احتمال بروز انواع خاصي از -

گيرد تـا از سـالمت و   هاي تشخيصي متعددي پس از پيوند و قبل از ترخيص انجام مي           آزمون

هـاي خـوني،    هـا شـامل آزمـون     ايـن آزمـون   . عملكرد مطلوب كليه پيوندي اطمينـان حاصـل شـود         

.استبرداري نمونهسونوگرافي، اسكن كليه و

پس زدن پيوند چيست ؟

 پيوندي را غيرخودي تشخيص داده ة كه بدن، كليپس زدن پيوند وقتي اتفاق مي افتد

ممكن است در هر پس زدن  پيوند. كندعليه آن فعال ميوسيستم ايمني خود را براي جنگيدن بر

.شودهاي اول پس از پيوند ديده ميتر در ماهزماني پس از پيوند رخ دهد، اما به طور شايع



روهـا بـراي جلـوگيري از رد پيونـد و مهـار            از داروهاي مختلف به صورت تنها يا با ساير دا         

به هرحال، حتي بامصرف اين داروها هم پـس زدن كليـه پيونـدي              . شودسيستم ايمني استفاده مي   

هاي خوني تشخيص داده شده و با تجـويز داروهـاي كوتـاه مـدت              آزمونشود كه  با     ديده مي 

.با موفقيت قابل درمان استپس زدن كليه در بسياري از موارد . شوداختصاصي، درمان مي

م پس زدن كليه عالي

كاهش حجم ادرار-

افزايش تورم مچ پا-

درد در منطقه پيوند-

تب-

احساس ناخوشي-

افزايش سطح كراتينين خون-

در درصد  85 تا   80پيوند كليه از جسد، موفقيت      . ميزان موفقيت پيوند در كل، بسيار خوب است       

 كليـه  100 كليه از هر 85 تا   80سال از پيوند،    ست كه پس از يك     ا اين امر به آن معنا    .سال اول دارد  

-95موفقيـت پيونـد كليـه از اهداكننـدگان زنـده           . پيوندي هنوز سالم بوده و عملكرد مطلوب دارنـد        

مشكل است بتوان گفت يك كليه پيونـدي تـا چـه مـدت دوام خواهـد داشـت، زيـرا               .  است درصد90

 سـال هـم دوام و عملكـرد    25هـا تـا   بعضي كليه . ر هستند ثيرگذاأعوامل متعددي در اين موضوع ت     

كليه پيوندي ممكن اسـت خـارج   . داشته و اگر كليه پيوندي از كار بيفتد، شما به دياليز برمي گرديد    

تان، براي انجـام پيونـد      پزشكديدنشود،  هم چنين ممكن است  پس از مدتي و در صورت صالح             

.ديگر واجد شرايط باشيد



 از پيوند كليه زندگي پس

گرديد و تا زماني كه پس از پيوند كليه، شما تا حد بااليي به زندگي عادي خود برمي

 وكليه كردهاساس تجويز پزشك مصرف داروهاي خود را به طور صحيح و به موقع و بر

.عملكرد داشته باشد، ديگر به دياليز نياز نخواهيد داشت 

استراحت و ورزش

ي پس از پيوند نياز داريد، زيرا شما ممكـن اسـت بـه سـادگي احـساس                 شما به استراحت كاف   

مطمـئن باشـيد كـه      . خستگي كنيد كه اين ناشي از جراحي پيوند واقامت شما در بيمارستان اسـت             

.توان شما با استراحت كافي برخواهد گشت

فعاليت هاي مجاز پس از پيوند 

راهپيمايي -

شنا-

تنيس-

دوچرخه سواري-

شما همچنين مي توانيد كارهاي     . ه پس از پيوند، پياده روي بهترين ورزش است        در مراحل اولي  

 ماه پـس از پيونـد   2سبك خانه را انجام دهيد اما بايد از جابجايي هرگونه اشياي سنگين تا حداقل        

انجـام  ويـژه از هبقبل از انجام هرگونه ورزش سنگين با پزشك خود مشورت كنيد،       . اجتناب كنيد 

.هاي تماسي كه ممكن است به كليه جديد آسيب برساند خودداري كنيدزشگونه ورهر

هاي غذاييتغذيه و انتخاب

يـك  . خوريـد، نقـش بـارزي در حفـظ سـالمت شـما دارد             پس از پيوند كليه، هر چيزي كه مي       

هاي الزم را در انتخاب نـوع غـذا بـه شـما            هاي كليوي، راهنمايي  متخصص تغذيه در زمينه بيماري    

.دادخواهد 



پروتئين 

در . هاي بدن پس از جراحي پيوند است يك مغذي مهم در ساخت، نگهداري و ترميم سلول

 به پروتئين بيشتري در برنامه غذايي خود نياز  ماه اول پس از پيوند، مختصراًطي دو تا سه

.داريد 

چربي 

ر ايمني در اين    سطح كلسترول خون شما ممكن است پس از پيوند افزايش يابد و داروهاي مها             

:سطح كلسترول را مي توان با روش هاي زير كاهش داد . افزايش نقش دارند

)اگر اضافه وزن داريد(كاهش وزن -1

)مصرف غذاهاي كم چرب (كاهش چربي غذا-2

هاي اشباع شده و كلسترول موجود در غذاكاهش مصرف چربي-3

خون شما را به سطح صورتي كه تغيير در رژيم غذايي، سطح كلسترول مصرف دارو، در-4

. طبيعي نرساند

:سديم 

توانند موجب افزايش فشارخون پس از پيوند شوند داروهاي جلوگيري كننده از رد پيوند مي

.كه براي كاهش فشارخون، بايد رژيم غذايي كم نمك داشته باشيد

تنظيم وزن 

تنظـيم وزن   . پس از پيوند، اشتهاي شما بهتر شده و ممكن است دچـار افـزايش وزن شـويد                  

بـراي  . براي پيشگيري از مشكالتي مانند بيماري قلبي، ديابت و يا افزايش فشار خـون مهـم اسـت                 

هاي متخصصين تغذيه را رعايـت كـرده و ورزش مـنظم را بـه عنـوان                 حفظ وزن متناسب توصيه   

.هاي روزانه فراموش نكنيدبخشي از فعاليت



پتاسيم 

ار كند، قادر به دريافت مقدار طبيعي پتاسيم در رژيم تا زماني كه كليه جديد شما خوب ك

جلوگيري كننده از رد پيوند گاهي موجب افزايش به هرحال، داروهاي.      هستيدغذايي خود 

.شوند، بنابراين، نياز به محدود كردن پتاسيم دريافتي پس از پيوند داريدسطح پتاسيم خون مي

كلسيم و فسفر

ما خوب كار كند، سطح اين مواد معدني در خون شما به حد طبيعي تا زماني كه كليه جديد ش

پس از پيوند، ديگر نيازي به محدوديت دريافت فسفر يا استفاده از داروهاي متصل . برمي گردد

در واقع، مصرف مقادير كافي فسفر و كلسيم مهم بوده . شونده و دفع كننده فسفر نخواهيد داشت

.شير و ساير لبنيات هستندو منابع اصلي اين مواد معدني 

مايعات

. تا زماني كه كليه جديد شما خوب كار كند نيازي به محدوديت در مصرف مايعات نداريد

.درواقع، شما بايد مقادير زيادي مايع براي عملكرد بهتر كليه جديد بنوشيد

كار، شغل 

در .ي شما داردتان بستگي به نوع كار و سرعت بهبودزمان بازگشت شما به شغل و پيشه

.اين خصوص با پزشك خود مشورت كنيد

روابط جنسي

توانيد اين كار مقاربت ضرري براي كليه پيوندي ندارد، بنابراين هر موقع كه مايل باشيد مي

پس از پيوند، انرژي بيشتري براي مقاربت خواهيد داشت زيرا اورمي و كم خوني . را انجام دهيد

روند  اوقات، داروهايي كه براي درمان افزايش فشار خون به كار ميگاهي. شما بهبود يافته است

در اين صورت با پزشك خود مشورت . توانند ميل و توانايي جنسي مردان را كاهش دهندمي

.كنيد تا داروي شما را تغيير دهد

براي هر مشكلي در روابط جنسي با . ها در مقاربت احساس درد دارندگاهي اوقات خانم

.ود مشورت كنيد پزشك خ



بچه دار شدن 

حال، به  هر. آورندشوند توانايي باروري خود را دوباره به دست ميهايي كه پيوند ميخانم

كنند حاملگي را مياكثر پزشكان توصيه. شودحاملگي موجب تحميل كار بيشتر به كليه شما مي

. پيوندي تثبيت شوديك تا دو سال پس از پيوند به تعويق بياندازيد تا شرايط كليه

-مي) سل سپت(بعضي از داروهاي جلوگيري كننده از رد پيوند، مانند مايكوفنوالت مفتايل 

 با پزشك خود مشورت  حتماًقبل از اقدام به بارداري،. تواند براي حاملگي و جنين خطرناك باشد

ن امكان باروري و گردد و بنابرايپس از پيوند، شمارش اسپرم مردان به حالت طبيعي برمي. كنيد

-بچهبيماران از هر دو جنس كه از نظر روابط جنسي فعال بوده و مايل به . رود حاملگي باال مي

درخصوص انتخاب . هاي پيشگيري استفاده كننداز روشاست از يكيد بهترستندار شدن ني

.شيوه پيشگيري از حاملگي با گروه پزشكي خود مشورت كنيد

توصيه هاي سالمتي

:كنيمبراي سالمت شما پس از پيوند ارايه ميهاي عمومي زير را اين قسمت توصيهدر

.دهد شما پيوندي هستيد استفاده كنيداي كه نشان مياز دستبند طبي ويژه-

.در زمان نشستن در ماشين از كمربند ايمني استفاده كنيد-

توانند پوست را ني مياز مواجهه طوالني با آفتاب خودداري كنيد زيرا داروهاي مهار ايم-

اگر مجبور به توقف طوالني زير . ها و سرطان پوست ناشي از آفتاب كنندمستعد آسيب

هاي محافظت كننده پوست در برابر آفتاب استفاده كنيد  آفتاب هستيد، حتماً از كرم

. ) يا باالترspf15ترجيحاً با (



زي غير معمول را به پزشك خود هرگونه تب، گلودرد، سرماخوردگي، آنفلوانزا يا خونري-

.اطالع دهيد

از. ها و بدون نسخه قابل تهيه هستند اجتناب كنيداز مصرف داروهايي كه از داروخانه-

ممكن است اين داروها داراي تركيباتي باشند . دكنيمصرف داروهاي گياهي نيز خودداري 

اروهايي كه مصرف مي د زيرا ممكن است تداخلي با ساير دنرسانبكه به كليه جديد آسيب 

.كنيد داشته باشند

در نهايت، گروه پيوند يا داروساز را از مصرف هر داروي تجويز شده توسط ساير پزشكان 

.مطلع كنيد




