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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گیالن     

          بیمارستان امام خمینی صومعه سرا 

 توصیه های   غذایی مناسب  برای بیماران تاالسمی

 

 

 

 

 

 گروه هدف: افراد مبتال به تاالسمی

زیر نظر واحد آموزش سالمت همگانی و بیمار   

 با همکار کارشناس تغذیه  بیمارستان

امام خمینی) ره(صومعه سرا   

8931فروردین   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کتلین ماهان  ال،اسکات استاپ  سیلویا  ،اصول منبع: 

،ترجمه گیتی سنوده ،ناشر رویاان  2102تغذیه کراوس 

 پژوه

میادان   -شهرستان صومعه سرانشانی تدوین کننده :  

انتظام ، جنب پارک ابریشم ، بیمارستان امام خمینای  

 )ره( 

 10411424110شماره تماس  بیمارستان : 

 14101704010شماره تماس واحد آموزش سالمت : 

 http://www.gums.ac.ir/imamh:سایت بیمارستان

 

 

این گروه  از موا د غذایی نه تنها حاوی  مقدار  زیادی  

می باشند بلکه باعث  افزایش جذب ”هم ”آهن از نوع  

 باعث  از سایر غذاها نیز  می شود .” غیر  هم ”آهن  

 را  “ غیر هم“  ترشی ها مثل سرکه جذب آهن

 کاهش می دهند.

 غالت سبو 

  ،س دار  مانند سبوس گندم ،جودوسر ، برنج

حبوباتی مثل  سویا ،لوبیا، عدس و نخود باعث  

 می شوند  ” غیر هم ” کاهش جذب آهن 

 : بیماران عزیز بهتراست که همراه وعده چای وقهوه

 های غذایی یک فنجان چای پررنگ یاقهوه  بنوشند.

    محصوالت لبنی:شیروناست جذب آهن را کاهشش

می دهند ،همچنین کلسیم موجود در ایشن مشواد     

غذایی برای پیشگیری از پوکی اسشتشخشوان نشیشز        

اهمیت دارد.بنابراین تا جایی که مشمشکشن اسشت        

 .مصرف لبنیات را در رژیم غذایی بگنجانید
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 چیست؟”هم ”آهن 

 به آسانی مورد استفاده ی بدن قرار ” هم ”آهن 

 می گیرد وجذب آن در بدن زیاد است .

 می باشد؟“ هم”آیا می دانید چه غذاهایی حاوی آهن 

  تیره ی گوشت قرمز، ماهی وقسمتهای

 . جگر وقلوه -گوشت مرغ و بوقلمون 

کمتری می ” هم ” آیا می دانید چه غذاهایی حاوی آهن 

 باشند؟

  مصرف پروتئین های گیاهی یا قسمتهایی از

 سفید مرغ حاوی آهن کمتری است.

  مصرف شیر ،ماست ، پنیر و خامه که حاوی

 کلسیم می باشد.

 استفاده شیر و ماست در طبخ غذا 

 چیست؟” غیر هم ”آهن 

“ هشم ”  بسیار کمتراز جذب آهن ”  غیر هم ”  جذب آهن 

به راحتی تشحشت     ”  غیرهم ”  %(جذب آهن  1%تا9است.)

 تاثیر  سایر غذاها قراردارد.  

 

 به نام خدا

 علت افزایش مقدار آهن در بدن بیماران تاالسمی چیست؟

     افزایش جذب آهن بعلت تزریق خون در بیممماران

 تاالسمی.

 . افزایش جذب آهن از طریق جذب مواد غذایی 

 .جذب آهن مواد غذایی در افراد کم خون 

 چگونه می توان جذب آهن  موادغذایی را کاهش داد؟

 در رژیم روزانه دو نوع آهن وجود دارد شامل :

 “ .هم“ آهن  -1

 “ .غیر هم”آهن  -2

 

 

مشی  “  غیشرهشم  ”  آیا می دانید چه غذاهایی حاوی آهن 

 باشد؟

  تخم مرغ،شکالت،غالت ،حبوبات،سبزی و میوه ها 

       میوه های خشک مثل کشمش ،برگه هشلشو ،آلشو

 انجیر خشک ، سیب زمینی و هویج.

 چه غذاهایی جذب آهن را افزایش می دهند؟

  موادغذایی حاوی ویتامینC         مانند مشیشوه هشا

وسبزیجات اما سبزیجا ت  پخشتشه ششده حشاوی         

 کمتری می باشند.Cویتامین 

  گوشت قرمز،گوشت پرندگان ،ماهی وسایر

 غذاهای دریایی

 

 

 

 

 

 

 


