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โรคไต

ไตของเรา ประกอบด้วยหน่วยไต ทีม่ ชี อ่ื เรียกว่า เนฟรอน (Nephron)
นับล้านหน่วย หน่วยไตแต่ละหน่วยประกอบด้วยร่างแหหลอดเลือดฝอย
สานกันไปมา ทำ�หน้าที่เป็นตัวกรองของไต เลือดที่ผ่านไต จะไหลผ่าน
ตัวกรองทีเ่ ล็ก ๆ เหล่านี้ ซึง่ ทำ�หน้าทีเ่ ก็บเม็ดเลือดแดง และเม็ดเลือดขาว
ไว้ แล้วกรองเฉพาะของเสีย และสิ่งที่ร่างกายไม่ต้องการ ออกทาง
น้�ำ ปัสสาวะ สภาวะใดๆ ก็ตามทีท่ �ำ ให้การทำ�งานของไตลดลง เราเรียกว่า
“ภาวะไตวาย” ซึง่ มีทง้ั เรือ้ รัง และเฉียบพลัน หากผูป้ ว่ ยผูใ้ ดที่เป็นโรคไต
เรื้อรังมาเป็นระยะเวลานาน ไตจะค่อยๆ เสื่อม และถูกทำ�ลายลง
เมื่ออัตราการทำ�งานของไตลดต่ำ�ลงมาก มีอัตราการกรองเหลือเพียง
ประมาณ 10% ผู้ป่วยก็จำ�เป็นที่จะต้องฟอกไต โดยใช้เครื่องฟอกไต
ซึ่งในขบวนการฟอกไตนอกจากของเสียจะถูกกำ�จัดออกไปแล้วยังมี
สารอาหารสำ�คัญอืน่ ๆ ทีส่ ญ
ู เสียไปในขบวนการฟอกไตด้วย โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ กรดอะมิโน หน่วยทีเ่ ล็กทีส่ ดุ ของโปรตีนจะมีการสูญเสียออกไป
เป็นจำ�นวนมากผูป้ ว่ ยทีผ่ า่ นขบวนการฟอกไตจึงมีอาการขาดกรดอะมิโน
จำ�เป็น ซึ่งส่งผลเสียต่อร่างกาย เนื่องจากกรด อะมิโน เป็นส่วนที่
ทำ�หน้าที่ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย

การดูแลผูป้ ว่ ยโรคไตแบบ
การแพทย์ผสมผสาน
ในผู้ป่วยโรคไตหลายราย แพทย์จะทำ�การจำ�กัดปริมาณโปรตีนที่
ผู้ป่วยบริโภค เพื่อลดสารยูเรีย(Urea) ซึ่งมีความเป็นพิษต่อสมอง
สารยูเรียเกิดจากการย่อยสลายโปรตีนในร่างกาย ซึ่งปกติจะถูกกำ�จัด
ออกทางปัสสาวะ แต่เนื่องจากผู้ป่วยโรคไต ไม่สามารถกำ�จัดสารยูเรีย
ได้ดี สารยูเรียจึงคงค้างอยูใ่ นกระแสเลือด ซึง่ ตรวจวัดได้จากการเจาะเลือด
เมื่อถูกกำ�จัดโปรตีน ร่างกายของผู้ป่วยโรคไตส่วนใหญ่จะขาด
กรดอะมิโนจำ�เป็น โดยเฉพาะอย่างยิง่ คาร์นทิ นี ซึง่ สำ�คัญต่อขบวนการ
เผาผลาญไขมัน เพื่อให้เกิดพลังงาน และกล้ามเนื้อหัวใจ จะได้
พลังงานจากไขมัน ซึ่งต้องพึ่งพาคาร์นิทีน เป็นตัวพาไขมันเข้าไปใน

เซลล์กล้ามเนื้อเพื่อเผาผลาญ จะมีปัญหาในผู้ป่วยโรคไตโรคไตจึงอาจ
จะนำ�มาซึง่ โรคหัวใจในภายหลัง ในผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ งฟอกไตจะมีการสูญเสีย
คาร์นิทีนในขบวนการฟอกไตจึงควรจะได้สารอาหารแอล คาร์นิทีน
ทดแทน
การขาดคาร์นิทีน ทำ�ให้ผู้ป่วยโรคไตมักมีอาการเจ็บปวดกล้ามเนื้อ
ทัง้ ตัว และกล้ามเนือ้ อ่อนแรงหัวใจอ่อนแอลง และควรๆได้รบั คาร์นทิ นี
จากอาหารเสริม
มีงานวิจัยในประเทศญี่ปุ่น ถึงการให้กรดอะมิโนจำ�เป็นกลุ่มหนึ่ง
ในผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกไต โดยการรับประทานประกอบด้วย
แอล อาร์จินีน แอล ออร์นิทีน แอล กลูตามีน แอล ซีสเทอีน และ
แอล เมไธโอนีน เพือ่ ทดแทนกรดอะมิโนทีส่ ญ
ู เสียไปในขบวนการฟอกไต
ผลปรากฏว่า ทำ�ให้เลือดไปเลี้ยงหน่วยไตมากขึ้น จากการวิจัย
กรดอะมิโน แต่ละชนิดพบว่า แอล อาร์จินีน ทำ�ให้หนูที่ป่วยเป็น
โรคไตเรือ้ รังมีอตั ราการทำ�งานของไตดีขน้ึ มีระดับของเสียในเลือดลดลง
และมีความดันโลหิตลดลง และการให้ แอล อาร์จินีน ร่วมกับ
แอล ออร์นิทีน ทำ�ให้ระดับยูเรียในหนูที่ป่วยเป็นโรคไตลดลง
กรดอะมิโนมีบทบาทสำ�คัญหลายอย่างในร่างกาย กรดอะมิโนบางชนิด
ช่วยให้อาหารของผูป้ ว่ ยไตวายดีขน้ึ เช่น อาร์จนิ นี และออร์นทิ นี ทำ�ให้
อัตราการทำ�งานของผู้ป่วยไตวายเพิ่มขึ้น การให้สารต้านอนุมูลอิสระ
ในผูป้ ว่ ยไตวาย ทำ�ให้ไตเสือ่ มช้าลง และการให้น�ำ้ มันปลาในผูป้ ว่ ยไตวาย
ทำ�ให้มีเลือดไปเลี้ยงหน่วยไตมากขึ้น

