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توصیه های تغذیه ای برای پیشگیری از کمبود آهن شامل موارد زیر 

 می باشد:

استفاده از منابع غذایی آهن مانند انواع گوشت ها ) گوشت قرمز -8

، مرغ و ماهی ( در برنامه غذایی روزانه بخصوص در برنامه غذایی 

 کودکان ، نوجوانان و مادران باردار که نیاز بیشتری به آهن دارند.

استفاده از منابع غذایی حاوی ویتامین ث در هر وعده غیذاییی -4

برای جذب بهتر آهن ) مثل سبزی خوردن و ساالد شامل گیوجیه 

 فرنگی ، کلم ، گل کلم ، فلفل سبز و لیموترش (.

پرهیز از مصرف چای یا قهوه همراه یا بالفاصله بیعیداز غیذا ، -9

 ساعت پس از غذا . 4الی  8ساعت قبل از غذا و  8حداقل 

 1مصرف روزانه یک قرص آهن ) فروسولفات ( از پایان میاه -1

 ماه پس از زایمان در زنان باردار.9بارداری تا 

 0مصرف قطره آهن همراه با شروع تغذیه تکمیلیی از پیاییان -0

 قطره . 80سالگی در کودکان به میزان روزانه  9ماهگی تا پایان 

انواع گوشت ها، جگیر ، غذاهایی که حاوی آهن فراوان  هستند :

غالت ، حبوبات ، سبزی های تازه  ) جعفری ، برگهای تیره رنی  

کاهو ، برگ چغندر ( ،زرده تخم مرغ ، انواع خشیکیبیار ) تیوت 

خشک ، انجیر خشک ، کشمش ، خرما و...( و مغزها ) بسته ، بادام ، 

گردو ، فندق ( .آهن  موجود در مواد غذایی گیاهی از  قیابیلیییت 

جذب کمی برخوردار است و جذب آن کامال تحت تاثبر افزایش 

دهنده های جذب آهن ) ویتامین ث ( موجود در میوه ها و سبزیها  

 می باشد.

ویتامین سی موجود در گوجه فرنگی بسیار 

مفید است و جذب آهن در بدن را افزایش 

 می دهد.
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رن  پریدگی دائمی زبان و مخاط داخل پلک ، چشم و 

لب ها ، کمرن  شدن خطوط کف دسیت ، احسیاس 

ضعف و خستگی ، سیاهی رفتن چشم ، بی تیفیاوتیی ، 

سرگیجه ، سردرد، بی اشتهایی ، حالت تهوع و خیواب 

رفتن و سوزن سوزن شدن دست ها و پاها و تمیاییل بیه 

خوردن موادی مثل خاک و یا یخ در افراد مبتال به کیم 

خونی فقر آهن دیده می شود .در موارد کم خونی فقیر 

آهن شدید با تنگی نفس و طپش قلب و ورم قوزک پا و 

 قاشقی شدن ناخن ها همراه است.

 علل بروز کم خونی قفر آهن چیست؟

 . کمبود دریافت آهن از منابع غذایی روزانه 

  افزایش نیاز به آهین : در دوران کیودکیی و

 نوجوانی و بارداری.

  9بارداری مکرر ) به ویژه با فاصله کم کمتر از 

 سال(.

 . محرومیت از شیر مادر در دوران شیر خوارگی 

 . آلودگی های انگلی به ویژه در کودکان 

  قادعدگی و یا خونریزی گوارشی 

 به نام خدا

 کمخونی فقرآهن چیست؟

گلبول قرمز کمبود آهن شایعترین نوع کم خونی بوده که 

خون سالم و کافی برای رساندن اکسیژن به سایر بیافیت 

و علت اصلی آن  مقدار ناچیز آهن های بدن وجود ندارد

در غذا یا نبود جذب گوارشی آن برای جیبیران آهین 

 ازدست رفته در عادت ماهانه یا بیماری است

 

 

 

 عالئم کم خونی فقر آهن چیست؟

 . 

 

 عوارض کم خونی فقر آهن  چیست؟

سال اول  4اثرات نامطلوب فقر آهن در دوران جنینی و 

زندگی کودک بر رشد و تکامل مغزی غیر قابل جبران 

است. اگرچه کمبود آهن می تواند در تیمیام میراحیل 

زندگی سبب کاهش قدرت ادراک و یادگیری گردد، 

ولی اثرات نامطلوب کم خونی در دوران شیرخوارگی و 

اوایل کودکی غیر قابل جبران است . در کودکان مبتال 

به کم خونی فقر آهن میزان ابتال به بیماری عفونی بیشتر 

است زیرا سیستم ایمنی آنها قادر به مبارزه موثر با عوامل 

 بیماریزا نیست.


