
عنوان عمومی »بیماری های کلیوی« به طیف متنوعی از مشکالت حاد و مزمنی 
اشاره دارد که باعث آسیب به کلیه ها و نقص عملکرد آن ها می شوند. مواردی 
چون نارسایی حاد و یا مزمن کلیه که ممکن است به دنبال مصرف برخی داروها و 
سبک زندگی ناسالم پدید آمده باشد و یا وجود سنگ کلیه ازجمله بیماری هایی 
هستند که ممکن است افراد بسته به شرایط و میزان کنترل بودن آن ها مجاز به 

روزه داری باشند. همچنین مواردی نظیر کم خونی و برخی مشکالت استخوانی 
نیز آسیب هایی هستند که بعضاً در زمینه ی نارسایی های کلیوی بروز می کنند 

و به دلیل داشتن درمان اختصاصی، از منظر بایدها و نبایدهای روزه داری 
جداگانه بررسی می شوند.

مشکالتکلیویوتوصیههایتغذیهای
1.دریافت کنندگان پیوند کلیه درصورت صالحدید پزشک معالج و امکان تنظیم زمانبندی مصرف داروهای خوراکی در فاصله ی افطار تا سحر، می توانند اقدام به روزه داری کنند و 

موردی از پس زده شدن پیوند با رعایت موارد فوق به دلیل روزه داری گزارش نشده است.
2.در بیماران مبتال به نارسایی مزمن کلیه امکان و شرایط روزه داری بسته به شرایط فرد متفاوت است و باید حتماً از پزشک معالج کسب اجازه شود. در این بیماران درصورتی که 
هنوز به مرحله همودیالیز یا دیالیز صفاقی نرسیده باشند، محدودیت مصرف پروتئین به میزان 0.6 تا 0.8 گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن داریم که باید برای وعده های غذایی 
افطار تا سحر رعایت شود. در رژیم غذایی ایرانی محدودیت مصرف پروتئین لحاظ شده است؛ به همین دلیل باید دقت شود تا پروتئین هاي با ارزش غذایی باال مثل گوشت سفید و 
سفیده تخم مرغ در برنامه گنجانده شود و پروتئین هایی با ارزش غذایی پایین مثل پروتئین های گیاهی حذف شوند. همچنین میزان سدیم )نمک طعام( باید در این بیماران محدود 
شود. جایگزینی نمک معمولی با نمک های حاوی پتاسیم و نیز میزان مصرف خوراکی های غنی از پتاسیم مانند موز باید بسته به سطح پتاسیم فرد و توسط پزشک معالج تعیین شود.
الی دو هفته فشار خون،  پایان آن به طور منظم و هر یک  تا  از شروع ماه مبارک رمضان  از پیش  الزم است بیماران   .3

الکترولیت ها و پارامترهای آزمایشگاهی مرتبط با کلیه ها را کنترل کنند.
4.درصورتی که به دنبال روزه داری سطح کراتینین پالسما به بیش از 30% مقدار طبیعی افزایش یابد و یا عالئم مرتبط 
از 2 کیلوگرم از حد پایه، ورم صورت و پاها، تنگی نفس،  )افرایش وزن به بیش  با تغییر سطح سدیم و پتاسیم 
فرد  الزم است  زیاد غیرطبیعی، خستگی و ضعف شدید( مشاهده شود،  یا اشتهای  سرگیجه، بی اشتهایی 
بالفاصله افطار کند. هنگام افطار کردن باید از مصرف غذاهای غنی از فسفر و پتاسیم نظیر خرما، زردآلو، 
غذاهای سرخ شده، دانه ها، پنیر، برخی نوشیدنی ها و آبمیوه های دارای قندهای مصنوعی، چای و قهوه 
پرهیز شود. همچنین فرد تا 1 الی 2.5 لیتر آب مصرف کند. بیمارانِ در معرض افزایش پتاسیم با تجویز 
پزشک می توانند از پودرهایی ازقبیل کیاگزاالت )آیونکس( همراه با شربت الکتولوز و یا بیزاکودیل برای 

یک بار در شبانه روز استفاده کنند.
5.در بیماران مبتال به عفونت های کلیوی و ادراری باتوجه به لزوم درمان سریع 
و به موقع، باید به تجویز سر ساعت داروهای آنتی یوتیک الویت داده شود 
و درصورتی که روزه داری منجر به تاخیر یک ساعت یا بیشتر در زمان 
مصرف داروها شود، الزم است بیمار تا زمان تکمیل دوره ی درمانی 

اقدام به روزه گرفتن نکند.
6.مقادیر باالی ویتامین سی ریسک تشکیل سنگ 
کلیه را باال می برد ولی در حد کم مشکلی ندارد.

سنگکلیهوروزهداری
به طور  دارند  سنگ ساز  کلیه ی  که  کسانی   .1
کلی الزم است که مایعات زیادی مصرف کنند 
لیوان آب   12 تا  توصیه می شود  افراد  این  به  و 
در روز بنوشند و مصرف شیر و لبنیات کم چرب 
)پروتئین  گوشت  و  نمک  و محدودیت مصرف 

های با منشا حیوانی( داشته باشند.
سنگ  شدن  بزرگ تر  یا  و  تشکیل  احتمال 
به دنبال دریافت کم آّب در روزه داری درکسانی 
که سابقه خانوادگی و یا فردی برای سنک کلیه 
می شود  توصیه  حال  این  با  می رود.  باال  دارند 
این افراد درصورت تمایل به روزه داری، پیش از 
سونوگرافی  انجام  با  رمضان  مبارک  ماه  شروع 
وضعیت کلیه های خود را بررسی کنند. افرادی 
که طبق تشخیص پزشک معالج سنگ فعال و 
عالمتدار ندارند می توانند روزه بگیرند به شرطی 
که در فاصله ی افطار تا سحر مایعات فراوان و 

میوه و سبزیجات مصرف کنند.
ریواس و ترکیبات با اگزاالت باال مثل لبو، کرَن 
باید  بوداده  آجیل  و  بادام  مثل  مغزهایی  بری، 
در بیماران با سنگ های کلسیم اگزاالت محدود 
و کنترل شود. چای سبز مشکلی ندارد و چای 
سیاه باید کمرنگ مصرف شود و کهنه دم نباشد.
2.کسانی که سنگ فعال دارند منع روزه داری 
خواهند داشت. سنگ فعال به این معنی است 
که سنگ لوله حالب را بسته باشد یا سنگ بزرگ 
بوده و در کلیه گیر کرده باشد و یا سنگ کوچک 
اما عالمتدار بوده و نیاز به درمان داشته باشد.

بغیر از افرادی که سنگ فعال دارند، افرادی که 
به دفعات طی سال الزم است برای سنگ شکنی 
مراجعه کنند یا بیماری مادرزادی مرتبط با کلیه 
نیز  می شود  تشکیل سنگ  به  منجر  که  دارند 

نباید روزه بگیرند.
سونوگرافی سنگ  در  است  ممکن  گاهی   .3
کوچک و بدون عالمت دیده شود ولی به دنبال 
به  نیاز  و  شده  بزرگ  روزه داری سنگ  ماه  یک 
درمان داشته باشد. در این موارد توصیه می شود 
نگیرد  روزه  فرد  معالج  پزشک  منع  درصورت 
چراکه بعد از پایان ماه ممکن است سنگ بزرگ 

شود و به کلیه آسیب برساند.
4.بسیاری از افراد ممکن است در ایام روزه داری، 
احساس سوزش در ناحیه کلیه ها داشته باشند 
عفونت  وجود  نشانه ی  لزوماً  موضوع  این  که 
به دنبال  است  ممکن  و  نیست  کلیه  سنگ  یا 
غلظت باالی مواد زائد دفعی باشد اما تشخیص 

آن برعهده پزشک متخصص است.

مصرفداروهادرماهمبارکرمضان
مطابق  زیر،  داروهای  از  هریک  مصرف  درصورت 
دستور ذکر شده عمل کنید مگر اینکه پزشک یا 

داروساز شما توصیه ی متفاوتی داشته باشند:
جذب شونده  داروهای  مصرف   اریتروپویتین:
عضله،  داخل  تزریقی  داروهای  پوست،  طریق  از 
مفصل، پوست و رگ )به استثنای سرم های وریدی و 
ترکیبات مغذّی وریدی( طبق نظر غالب مراجع روزه 
را باطل نمی کند. لذا مبتالیان به کم خونی )آنمی( 
می توانند از فرم های تزریقی ازقبیل فرم زیرجلدی 
اریتروپویتین در ساعات روزه داری استفاده کنند. 
همچنین به منظور کنترل برخی عوارض تزریق این 
داروها می توان از شیاف استامینوفن و دیکلوفناک 

استفاده کرد.
در  به مصرف مسکّن  نیاز  موارد  در   مسکّنها:
از کتوروالک و سایر مسکن های  طی روز می توان 
تزریقی استفاده کرد اما الزم است توجه شود تمام 
در  است  بهتر  و  بوده  نیازمند نسخه  داروها  این 
مراکز درمانی تزریق شوند. همچنین درد شدید در 
غالب موارد دلیل منع روزه داری در بیماران کلیوی 
دارد. فوری  پیگیری  به  نیاز  و  می شود  محسوب 

فرم خوراکی باید با معده ی خالی   مکملآهن:
چای،  از  فاصله  ساعت  دو  الی  یک  حداقل  با  و 
لبنیات و مکمل های حاوی کلسیم و داروهای معده 
مصرف شود. لذا بهترین زمان برای رعایت مصرف 
ناشتای این دارو دو ساعت پس از شام یا نیم الی 
یک ساعت پیش از وعده ی سحر است. فرم های 
تزریقی آهن طبق نظر برخی مراجع برای روزه داری 

مشکلی ایجاد نمی کنند.
به  توجه  با   فورزماید: مثل ادرارآور داروهای
مصرف کم مایعات در طول روز، مصرف این داروها 

به زمان افطار موکول شود.
آلوپورینول:پس از افطار و با معده ی پر مصرف 
شود. همچنین در فاصله ی افطار تا سحر دو لیتر 

آب مصرف شود.
با معده  پر و طی نیم ساعت   پتاسیمسیترات:

پس از غذا مصرف شود.
لووکارنیتینخوراکیوسیناکلست:با معده ی  

پر و پس از وعده ی افطار مصرف شود.
دیپنیسیلآمینوتیوپرونین:با معده ی خالی 
و یک ساعت پیش از غذای سحر مصرف شود و 
با سایر داروها و خصوصاً مکمل آهن حداقل یک 

ساعت فاصله داشته باشد.
داروهایجذبکنندهیفسفات:نظیر مکمل های 
کلسیم و سوالمر که باید همراه با وعده های غذایی 
به  بسته  سوالمر  شوند.  مصرف  فسفات  حاوی 
با  همراه  قرص  دو  یا  یک  بصورت  پزشک  تجویز 
می شود. مصرف  سحر  و  افطار  وعده ی  هردو 
* داروهای گیاهی مثل روواتینکس  که برای پیشگری 
از ایجاد سنگ کلیه تجویز می شوند، باید با معده 
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