
 فسفز:
 کبّؼ دریبفت فغفز 

غذاّبی حبٍی پزٍتئیي ثبال هثل گَؽت، هحصوَال   
لجٌی، ثخصَؿ هغشّب حبٍی فغفز سیبد ّغتٌذ ٍ ثبیوذ  

 ثب احتیبط هصزف ؽًَذ.
در اکثز ثیوبراى تٌْب هحذٍد کزدى فغفز رصین غذایوی  
کبفی ًیغت ٍ اس دارٍّبی ثبًذ کٌٌذُ فغفز اعتفبدُ هی 

 ؽَد:
 کلغین کزثٌب ، کلغین اعتب  ٍ...

 کلسیم :
در ثیوبراى کلیَی هقذار دریبفت کولویوغون ثوذلویول          

 هحذٍدیت لجٌیب  کبّؼ هی یبثذ .             
تَاًبیی کلیِ ّب در تجذیل ٍیتبهیي دی غیز فعوب  ثوِ     

 ؽکل فعب  هی ؽَد.
 تَصیِ ثِ هصزف هکول کلغین در ایي ثیوبراى

************* 
 هصزف لجٌیب  حجَثب  ٍ هغشّب ٍ داًِ ّب هحذٍد ؽَد.

 اس هصزف غذاّبی ثب ًوک ثبال پزّیش ؽَد.
اس هکول ّبی کلغین ٍ فَلیک اعیذ، ٍیتبهیي دی ٍ     

 هکول رٍی ٍ اس دٍس تشریقی آّي اعتفبدُ ؽَد. 
 اس دارٍّبی ثبًذ کٌٌذُ فغفز اعتفبدُ ؽَد.

هصزف هبیعب  هحذٍد ؽَد.) هکیذى هقوذار اًوذکوی        
چیپظ یخی، تکِ ّبی کَچک هیَُ خٌک، آثوٌوجوب     
 سهیال وًريسیتزػ، خَیذى آداهظ هی تَاًذ ثِ رفع خؾکی دّوبى  

WWW.sabzdiet.ir 

 اصول تغذیه

در   

بیماری های کلیوی   

 پتاسیم باال پتاسیم متوسط میوه های کم پتاسیم 

  عیت
 ًبرًگی
 لیوَ
 فزٍ  گزیپ
 ّلَ

 آًبًبط
 ٌّذٍاًِ
 توؾک
 اختِ سغب 

 گالثی
 آلَ

 ؽلیل
 اًگَر

 گیالط
 فزًگی تَ 

 گزهک

 هَس
 خزهب
 پزتقب 
 کیَی
 سردآلَ
 طبلجی
 خزثشُ
 ّبی خؾک هیَُ

 پر پتاسیم پتاسیم متوسط سبزیهای کم پتاسیم

 خیبر
 خَاًِ حجَثب 

 کبَّ
 کلن
 پیبس

 لَثیبعجش
 فلفل عجش
 کذٍ عجش
 ثبدهدبى
 َّیح

 کلن گل
 کلن ثزٍکلی

 تزثچِ
 ریَاط
 قبرذ
 ؽلغن

 فزًگی گَخِ
 سهیٌی عیت
 چغٌذر
 ثبهیِ

 کذٍحلَایی
 فلفل تٌذ
 اعفٌبج



 

 مبیعبت:ٍ کىتزل سدیم 
یوب   ml/day 750کبّؼ دریبفت هبیعب  ثِ 

 ٍسى ثذى  4%کوتز اس 
دریبفت آة فقط در پبعخ ثِ تؾٌگی ؽوذیوذ )سیوزا        

کیولوَ    3-2ثیوبراى دیبلیشی ًجبیذ ٍسى گیزی ثیؼ اس 
 گزم ثیي خلغب  دیبلیش داؽتِ ثبؽٌذ.(

در رٍس      gr 3-2کبّؼ دریبفت عذین ٍ ًوک ثِ    
)چَى ثبعث تحزیک حظ تؾٌوگوی،دریوبفوت سیوبد         

 هبیعب  ٍ در ًتیدِ ٍسى گیزی سیبد هیؾَد.(

 

 پتبسیم:
  Kکبّؼ دریبفت 

هحذٍد کزدى هَاد غٌی اس پتبعین هثل عجوشیودوب ،    
 هیَُ خب ،هخصَصبً ؽیز ٍ فزاٍردُ ّبی آى.

هیَُ خبتی کِ ثِ صَر  کوپَ  ّغتٌذ)ثذٍى هصزف 
 آة کوپَ ( پتبعین آًْب کبّؼ یبفتِ اعت.

 Kخیغبًذى عجشیدب  ٍ عیت سهیٌی ثبعث کبّؼ   
 هی ؽَد.

چزا رصیم غذایی در بیمبری هبی کلیه مهههم     

 است؟
اس آًدبیی کِ هَاد سائذ ٍ عوی هَخَد در ادرار عوذتب ثز 
اثز عَخت ٍ عبس هَاد غذایی در ثذى تَلیذ هی ؽوًَوذ،   
رصین غذایی هجتالیبى ثِ ثیوبری ّبی هشهي کلیِ ًقؾی 
هْن در خلَگیزی ٍ یب تغزیع رًٍذ پیؾزفت ایي ثیوبری  
خَاّذ داؽت. ثطَر کلی، رصین غذایی ایوي ثویوووبراى        
دارای هحذٍدیت ّبیی ثَیضُ اس ًظز هیشاى پوزٍتوئویوي،     
عذین، پتبعین ٍ فغفز دریبفتی اعت کِ هویوشاى ایوي      
هحذٍدیت ّب ثِ عَاهلی ّوچَى عطح عولکزد کلویوِ   
ّب، عي، خٌظ ٍ ٍسى ثیوبر ٍاثغتِ اعت. ثوٌوبثوزایوي،        
هجتالیبى ثِ ثیوبری هشهي کلیِ ثبیذ رصین غذایی دقیقی 
 را سیز ًظز پشؽکبى ٍ هتخصصیي تغذیِ رعبیت کٌٌذ.

 
 
 

 اهداف تغذیه درمبوی:
 
 
 

 حفع ٍسى فعلی ٍ دریبفت اًزصی ٍ پزٍتئیي کبفی

 خلَگیزی اس ادم ثب کٌتز  دریبفت هبیعب  
 ایدبد تعبد  الکتزٍلیتی ثخصَؿ الکتزٍلیتْبی: 

Na     K        P          Ca     
پیؾگیزی اس تخزیت اعتخَاًی ثب دریوبفوت کوبفوی           

 Dٍیتبهیي 

 مشکالت بیمبران دیبلیشی:
 کبّؼ اؽتْب             عَء تغذیِ              

 ّبیپز لیپیذهی 
 کن خًَی 
 EPOآهپَ  ًٍَ  ٍ تدَیش  
 پَکی اعتخَاى 
 کوجَد ٍیتبهیي ّب ٍ هَاد هعذًی 
( در دیبلیش اتالف  B9ٍیتبهیٌْبی هحلَ  در آة )ثَیضُ  

 هی ؽَد
 اس لحبظ ٍیتبهیي ّبی هحلَ  در چزثی کوجَد ًذارًذ 

 دریبفت اوزصی کبفی:
افشایؼ هصزف اًزصی ٍ پزٍتئیي ثخبطز اتوالف هوَاد       

 هغذی ٍ افشایؼ اعتزط کبتبثَلیک

دریبفت کبفی کزثَّیذرا  ٍ چزثی ثِ هٌظوَر کوبّوؼ      
 اعتفبدُ ثذى اس پزٍتئیي ّب

هعوَالً ایي ثیوبراى ثِ دالیل رٍاًی یب خغوبًی کن اؽتْب 
ّغتٌذ ٍ اًزصی کبفی دریبفت ًویکٌٌذ ثِ ایي هوٌوظوَر      
 تَصیِ هی ؽَد ایي ثیوبراى هکول رٍی اعتفبدُ کٌٌذ.

 دریبفت پزيتئیه کبفی:
گزم در ّوز       13-10اس دعت دّی پزٍتئیي ثِ هقذار 

 خلغِ دیبلیش          افشایؼ دریبفت هَاد پزٍتئیٌی

احتیبخب  پزٍتئیٌی ثبیذاس هَاد پزٍتئویوٌوی ثوب        %60 
 ارسػ ثیَلَِصیکی ثبال )گَؽت ّب، تخن هزغ( تْیِ ؽَد.

ایي ثیوبراى گَؽت قزهش را کوتز تحول هی کٌوٌوذ در     
 هقبثل تخن هزغ ٍ گَؽت عفیذ را ثْتز تحول هی کٌٌذ.


