
بایدها و نبایدهای تغذیه ای به مناسبت هفته ملی حمایت از بیماران کلیوی 

رژیمغذاییبرایکلیهها
تقویم سالمت  ماه در  آبان  تا 30   23
کشورمان با نام »هفته ملی حمایت از 
بیماران کلیوی« نامگذاری شده است. 
پیش بینی  جهانی  آمارهای  براساس 
می شود حدود 10 درصد از مردم جهان به یکی از انواع 
بیماری های کلیوی مبتال باشند. از آنجایی که کلیه ها در 
بدن نقش فیلتر مواد زائد و ترشح هورمون های تنظیم کننده 
فشارخون را کنار تنظیم میزان مایعات بدن و تولید ادرار 
برعهده دارند بنابراین حفظ سالمت آنها از اهمیت باالیی 
برخوردار است. برخی بیماری های متابولیک مانند فشارخون 
باال و دیابت می توانند خطر ابتال به بیماری های کلیوی را 
افزایش دهند. هرچند تمامی بیماران مبتال به انواع بیماری های 
کلیوی باید رژیم  غذایی مخصوص به خودشان را زیر نظر 
پزشک معالج داشته باشند اما دستورالعمل کلی برای تمامی 
بیماران کلیوی از نظر تغذیه ای وجود دارد که رعایتش 
بهبود  به  این روزهای کرونایی می  تواند  به خصوص در 
شرایط این بیماران و تقویت سیستم ایمنی آنها کمک کند. 

این دستورالعمل های تغذیه ای شامل موارد زیر هستند. 

1. محدودیت دریافت امالح را جدی بگیرید 
افراد مبتال به بیماری های کلیوی باید در دریافت امالح 
به صورت روزانه کمی محتاط تر عمل کنند، مثال کلیه های 
افراد مبتال به بیماری های کلیوی توانایی فیلترسازی سدیم 
اضافی را ندارند و همین مساله می تواند احتمال افزایش 
فشارخون در این بیماران را باال ببرد بنابراین به افراد مبتال 
به بیماری های کلیوی توصیه می شود میزان دریافت سدیم 
در طول روز را به زیر 2 هزار میلی گرم برسانند. سدیم 
به طور فراوان در نمک خوراکی و تمامی محصوالت حاوی 

نمک یافت می شود. 
بیماران مبتال به بیماری های کلیوی باید مراقب میزان دریافت 
پتاسیم روزانه هم باشند تا تعادل آب و الکترولیت ها در بدن 
آنها مختل نشود و فشارخونشان تا حد خطرناک افزایش پیدا 
نکند. میزان پیشنهادی برای دریافت پتاسیم در این بیماران 

هم زیر 2 هزار میلی گرم در طول روز است. 
باید میزان مصرف روزانه اش  از امالحی که  یکی دیگر 
کاهش  میلی گرم  تا 1000  به 800  کلیوی  بیماران  برای 
یابد، فسفر است. افزایش دریافت فسفر توسط این بیماران 
می تواند مشکالت زیادی مانند ابتال به بیماری های قلبی را 
برای آنها به دنبال داشته باشد. از دیگر ریزمغذی هایی که 
افراد مبتال به بیماری های کلیوی باید در مصرفش محتاط 
باشند، پروتئین است. همه افراد مبتال به بیماری های کلیوی 
باید درباره میزان پروتئین دریافتی در طول روز با پزشک 

معالج شان مشورت کنند. 

2. از مصرف خانواده کلم غافل نشوید 
سبزی های خانواده کلم مانند گل کلم و کلم بروکلی، مقادیر 
قابل توجهی از ویتامین C، K، فوالت و ویتامین های گروه 
دیگر،   از طرف  جاداده اند.  در خود  را   )B12 به جز(  B
گل کلم و کلم بروکلی به عنوان سبزی های ضدالتهاب دارای 
فیبر فراوانی هم هستند. از این رو، مصرف این سبزی ها 
در فصل پاییز به دلیل داشتن سدیم، پتاسیم و فسفر پایین 
می تواند برای بیماران کلیوی بسیار مناسب باشد. این بیماران 

می توانند گل کلم یا کلم بروکلی را به صورت بخارپز 
یا پوره کنار غذا یا در انواع ساالدها و سوپ ها به 

مصرف برسانند. 

3. انگور قرمز بخورید 
داشتن  به دلیل  قرمز  انگور 
کنار  فراوان  فالونوئیدهای 
»رزوراتول«  به نام  ترکیبی 

ضدالتهاب  خوراکی  یک  به عنوان 
قوی برای افراد مبتال به بیماری های 

کلیوی شناخته می شود. انگور قرمز می تواند در انواع ساالدها،  
میان وعده ها یا کنار وعده صبحانه این بیماران جابگیرد 
به  پایینی  پتاسیم، فسفر و سدیم  میوه  این  زیرا مصرف 

بدن می رساند. 

4. مصرف سیر را جدی بگیرید 
سیر یکی از خوراکی های ضدالتهاب و سرشار از منگنز، 
ویتامین C و ویتامین B6 است. استفاده از سیر به دلیل 
سولفور موجود در آن می تواند التهاب بدن را کاهش دهد 
و عملکرد سیستم ایمنی بدن و کلیه ها را در افراد مبتال 
به بیماری های کلیوی بهتر کند. از آنجایی که معموال به 
بیماران کلیوی توصیه می شود مصرف نمک را در رژیم 
غذایی روزانه شان کاهش دهند، جایگزین کردن سیر با نمک 

می تواند طعم مناسبی به غذاهای آنها بدهد. 

5. روغن زیتون را جایگزین روغن های دیگر کنید 
روغن زیتون به عنوان یکی از چربی های بدون فسفر می تواند 
جایگزین سایر روغن های خوراکی در رژیم غذایی افراد 
مبتال به بیماری های کلیوی شود. از طرف دیگر، روغن 
زیتون حاوی یک نوع چربی تک زنجیره ای غیراشباع به نام 
»اولئیک اسید« است. دریافت این اسید چرب می تواند باعث 

کاهش التهاب در بدن بیماران کلیوی شود بنابراین، بهتر 
است این بیماران بدانند میزان سدیم و پتاسیم موجود در 
روغن زیتون هم بسیار کمتر از سایر روغن های خوراکی  

و تقریبا زیر سه دهم میلی گرم است. 

6. مصرف بلغور گندم را فراموش نکنید 
مصرف بلغور گندم می تواند فیبر فراوانی به بدن برساند و 
منبع خوبی برای دریافت منیزیم، آهن، منگنز و ویتامین های 

گروه B )به جز B12( باشد. از این رو، گنجاندن بلغور 
گندم در رژیم غذایی افراد مبتال به بیماری های کلیوی 
می تواند هم التهاب بدن آنها را کاهش دهد، هم باعث 
مدت   برای  هم  و  شود  کلیه هایشان  عملکرد  در  بهبود 
طوالنی تری آنها را سیر نگه دارد. بلغور گندم می تواند در 
انواع سوپ ها یا به صورت پخته  شده در انواع صبحانه ها 

مورد استفاده قرار گیرد. 

7. گوشت مرغ مصرف کنید 
هرچند باید میزان مصرف پروتئین برای بیماران کلیوی 
از  پیشگیری  برای  بیماران  این  به هرحال  باشد،  محدود 
تحلیل عضالنی و بهبود عملکرد ارگان های مختلف بدن 
نیاز  غذایی  رژیم  در  باکیفیت  پروتئین های  دریافت  به 
دارند. گوشت سینه مرغ بدون پوست میان سایر گوشت ها 
پتاسیم، سدیم و فسفر پایین تری دارد و پروتئین باکیفیتی 
به بدن می رساند. از این رو، توصیه می شود این بیماران 
اگر قرار است در هفته یکی- دو وعده پروتئین دریافت 
کنند، از گوشت سینه مرغ )در هر وعده حدود 85 گرم( 

استفاده کنند. 

8. مصرف فلفل دلمه ای را پشت گوش نیندازید
فلفل دلمه ای با وجود داشتن ریزمغذی های فراوان،  حجم 
نسبتا پایینی از پتاسیم، سدیم و فسفر را در خود جا می دهد. 
میزان ویتامین C موجود در فلفل دلمه ای به اندازه ای باالست 
که اگر روزانه حدود 70 گرم از این سبزی را مصرف کنید، 
همه نیاز بدن به ویتامین C را تامین خواهید کرد. فلفل 
دلمه ای کنار ویتامین C، ویتامین A فراوانی را هم در خود 
جا داده بنابراین مصرف منظم آن می تواند به بهبود عملکرد 
سیستم ایمنی بدن در بیماران کلیوی کمک کند. البته بهتر 
است هنگام انتخاب و مصرف فلفل دلمه ای، همه رنگ های 

این سبزی را به تناوب مصرف کنید. 
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یکی از راه های حفاظت از سالمت کلیه ها داشتن 
برنامه غذایی درست یا الگوی تغذیه ای سالم است. 
همان طور که بیشتر ما می دانیم، پرهیز از زیاده روی در 
مصرف نمک، قند و چربی های ناسالم می تواند به حفظ 
سالمت کلیه ها کمک کند اما کنار این توصیه عمومی 
باید چند مورد تغذیه ای دیگر را برای محافظت از 
کلیه ها در نظر داشته باشیم که شامل موارد زیر هستند.

1. آب کافی بنوشید
نوشیدن آب کافی در طول روز به دفع بهتر سموم 
از بدن و بهبود عملکرد کلیه ها کمک می کند. اگر 
ورزشکار هستید یا فعالیت فیزیکی زیادی در طول 
روز انجام می دهید، باید میزان مصرف آب ساده را 
به صورت روزانه افزایش دهید. متاسفانه بسیاری از 
افراد در روزهای سرد سال به نوشیدن آب توجه 
چندانی ندارند و به همین دلیل هم سالمت تمامی 
ارگان های بدن )ازجمله کلیه ها( را به خطر می اندازند. 
شما باید براساس میزان فعالیت در طول روز حدود 
6 تا 10 لیوان از آب و انواع مایعات استفاده کنید. 

2. مصرف سبزی ها را جدی بگیرید
انواع سبزی ها، خصوصا سبزی های برگ سبز تیره 
مانند اسفناج، جعفری، نعناع، ریحان، گشنیز، مرزه، 
تره و همچنین کلم ها و کاهو همگی حجم فراوانی 
از ویتامین ها و امالح مختلف را کنار فیبر غذایی به 
بدن می رسانند. آنتی اکسیدان های فراوان موجود در 
این گروه از مواد غذایی می توانند به بهبود در عملکرد 
کلیه ها کمک کنند و باعث حفظ سالمت آنها شوند. 
به عالوه، فیبر فراوانی که در سبزی ها وجود دارد، 
می تواند به دفع بهتر سموم از طریق کلیه ها کمک 
کند و مانع افزایش فشار یا قندخون شود. زمانی که 
فشار و قندخون افراد تحت کنترل باشد، احتمال 
ابتالی آنها به بیماری های کلیوی کمتر خواهد شد. 

3. هر روز سیب بخورید
انواع سیب حاوی یک نوع فیبر مهم به نام »پکتین« 
هستند. پکتین باعث کاهش تعداد زیادی از عوامل 
خطر ابتال به بیماری های کلیوی مانند افزایش قندخون 
و افزایش کلسترول خون می شود. شما می توانید 
سیب را به صورت روزانه و در میان وعده هایی مانند 

میان وعده صبح یا عصر مصرف کنید. 

4. مصرف روزانه صیفی ها را فراموش نکنید
انواع صیفی ها مانند سبزی ها مقادیر قابل توجهی از 
ویتامین ها، آنتی اکسیدان ها و فیبر غذایی را در خود 
جا داده اند. اگر بتوانید مصرف روزانه صیفی هایی 
را در رژیم  پیاز، هویج و سیب زمینی  مانند سیر، 
غذایی تان داشته باشید، کمک قابل توجهی به بهبود 
در عملکرد و حفظ سالمت کلیه هایتان کرده اید. به 
یاد داشته باشید هرچه میزان سبزی ها و صیفی ها در 
رژیم غذایی بیشتر و میزان نمک، غذاهای چرب و 
شیرین کمتر باشد، احتمال آسیب  دیدن کلیه ها نیز 

کاهش قابل توجهی پیدا خواهد کرد.
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 9. پیاز خام بخورید
پیاز خام مقادیر قابل توجهی از ویتامین C، منگنز و فیبر غذایی را در خود جا داده 
و مصرف آن سدیم بسیار کمی به بدن می رساند بنابراین، استفاده از آن کنار 
وعده های غذایی می تواند به بهبود عملکرد سیستم گوارشی،  کلیه ها و سیستم 
ایمنی در بدن افراد مبتال به بیماری های کلیوی کمک کند و خطر ابتال به 

عفونت های باکتریایی در بدن آنها را کاهش دهد.


