
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دس ثیوبسیْبی کلیَی ثؼلت ًمص ػولکشد کلیَی 

ٍ دس ضشایطی .سطح ایي الکتشٍلیت افضایص هی یبثذ

کِ ثذى ثشای تَلیذ اًشطی اص پشٍتئیٌْب ٍ ػضالت 

استفبدُ هی کٌذ ثب ضکستِ ضذى ثبفتْبی هبّیچِ ای  

دسسلَلْبی  ثذى هی هَجت آصاد ضذى پتبسین  

دس سَختگی ثؼلت استشس ٍاسد ضذُ ثِ ثذى .گشدد

هَجت افضایص سَخت ٍ سبص ٍ افضایص سطح ایي 

استشس ٍاسد .الکتشٍلیت هی گشدداص طشف دیگش

ضذُ ثِ ثذى هی تَاًذ هَجت کبّص حشکبت دٍدی 

سٍدُ ضذُ ٍ ثب ایجبد تَْع ٍ استفشاؽ هی تَاًذ هٌجش 

دس .دس ثذى گشددثِ کبّص سطح ایي الکتشٍلیت 

سَختگی ثب تبثیشی کِ ثش سٍی ًفَر پزیشی سگْبی 

ثذى هی گزاسد هَجت خشٍج هبیؼبت اص جذاس 

  ػشٍق ضذُ ٍ ثب ایي ػول حجن خَى دس گشدش ثذى

ثذى کبّص یبفتِ ٍ هٌجش ثِ کبّص حجن گشدش 

ثذى سا هستؼذ اختالل ػولکشد  ٍخَى کلیِ ّب ضذُ 

هبیغ دسهبًی اص طشیك سشم هی تَاًذ .کلیِ ّب کٌذ 

.  هٌجش ثِ کبّص خطش اختالل ػولکشد کلیِ ّب گشدد

کبّص ػولکشد کلیِ ّب هیتَاًذ هٌجش ثِ کبّص یب 

اًجبم  .افضایص سطح ایي الکتشٍلیت دس ثذى گشدد

آصهبیص ثیَضیوی خَى هی تَاًذ ساٌّوبی هْوی 

ضٌبخت هَاد  .ظین سطح ایي الکتشٍلیت ثبضٌذثشای تي

غزایی حبٍی پتبسین هی تَاًذ ثیوبساى سا جْت 

دس . تٌظین سطح ایي الکتشٍلیت هْن کوک کٌذ

هَاسدی کِ کلیِ ّب ػولکشد طجیؼی ًذاسد ٍسطح ایي 

الکتشٍلیت دس ثذى افضایص هی یبثذ اص خَسدى هَاد 

ٍدس .غزایی حبٍی ایي الکتشٍلیت خَدداسی کٌٌذ

هَاسدی کِ سطح ایي الکتشٍلیت دس ثذى کبّص هی 

یبثذ ثب خَسدى هَاد غزایی حبٍی ایي الکتشٍلیت 

 .هَجت تٌظین ایي الکتشٍلیت گشدًذ

ٍ اص  .پتبسین یکی اص الکتشٍلیتْبی هْن ثذى است

جولِ الکتشٍلیتْبیی است کِ ثیطتشیي غلظت سا دس 

داخل سلَل داضتِ ٍ پتبسین دس ػولکشد طجیؼی 

ٍدس تٌظین ػولکشد فیضیَلَطیکی . ثذى ًمص داسد

ی ٍ تؼبدل ،تؼبدل هبیؼبت ثذى ،تٌظین فطبس اسوض

اسیذ ثبص ٍّوچٌیي دس اػوبل هتمبثل اػصبة ٍ 

ٍ ثب حفظ غلظت ًشهبل آى .هبّیچِ ّب ًمص داسد

دس غطبی سلَلْبی هبّیچِ ٍاػصبة هَجت 

اًتمبل پیبهْبی ػصجی ٍحشکت هٌظن هبّیچِ هی 

هیلی اکی ٍاالى 3.5-5هیضاى طجیؼی آى ثیي. ضَد 

دس ثؼضی اص ضشایط ٍ ثیوبسیْب . دس لیتش است

جت افضایص ٍ یب کبّص سطح ایي الکتشٍلیت هَ

کلیِ ّبی دس ثذى دس تٌظین سطح .دس ثذى هی ضَد

ثطَسیکِ ثب ایي الکتشٍلیت ًمص اسبسی داسًذ 

افضایص سطح ایي الکتشٍلیت دس خَى هَجت دفغ 

ایي الکتشٍلیت اص طشیك ادساس ضذُ ٍ ثب کبّص 

سطح ایي الکتشٍلیت دس ثذى ثب ثبصجزة ایي 

طشیك کلیِ ّب هَجت تٌظین ایي الکتشٍلیت اص

 .الکتشٍلیت دس ثذى هی ضَد

 

 



 

ٍتئیي ،هیَُ جبت ٍ سجضیجبت پتبسین پشهٌبثغ .گشدد 

 ٍ خطکجبس هی ثبضٌذ

 :هَاد غزایی کن پتبسین 

لَثیب سجض،خیبس پَست کٌذُ ،ضبّی ،فلفل سجض کبَّ  

کلن چیٌی خبم ، کلن خبم ، اًگَس ، صغبل اختِ ّلَ  

 لیوَضیشیي 

 :هَاد غزایی هتَسط پتبسین 

اسفٌبج خبم ، ثبدهجبى ، کلن ثشٍکلی ، پیبص ، تشثچِ 

اس ، ضلغن ، لبسچ ، کذٍ، کشفس ، گل رست، سیَ

کلن ، کلن پختِ ، ًخَد سجض ، َّیج ، تشُ ، آة 

سیت ، آة گشیت فشٍت ، گیالس ، ّلَ ، اًجیش 

تَت فشًگی ، توطک ، اًگَس ، آًبًبس ،آلَ  

 لیوَتشش 
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  :كننده تهيه

 

 كميته آموزش سالمت: تاييد كننده
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رژیم غذایی پز 

پتاسیم و اهمیت 

   پتاسیم در بدن ؟

 

 
 

: هَاد غزایی پش پتبسین 

چغٌذس ، ثبهیِ ، گَجِ فشًگی ،  سیت صهیٌی ، کذٍ 

لفل تٌذ ، اًجیش خطک  آجیل ّب ، کشُ حلَایی ، ف

ضیش  ثبدام صهیٌی ، ضکالت ، کبپَچیٌَ، ًبسگیل

کبکبئَ ، هبکبسًٍی ، هبست ، ثشگِ صسدالَ ، پشتغبل  

خشهب ،ضلیل ، گالثی ، طبلجی ، آة پشتغبل ، گیَی  

گشهک ، هَص ، آلَ ثخبسا ، آة آلَ ،ٌّذٍاًِ 

 آٍٍکبدٍ

 


