تغذیه در بیماران تاالسمی
يک بيمار تاالسمي بايد رژيم غذايي خاصي داشته باشد ،زيرا
مواد غذايي که براي بيشتر افراد مفيد هستند ،مي توانند
عوارض خطرناکي براي يک فرد تاالسمي به وجود آورند .

مصرف مواد غذايي غني از کلسيم مثل لبنيات اين است که

غده اي (مثل سيب زميني و هويج) ،ميوه هاي خشک مثل

جذب آهن را در بدن کاهش مي دهند .

کشمش ،برگه ي هلو و آلو و انجير خشک .جذب"آهن غيرهِم"

 -3مواد غذایی غنی از ویتامین  Dرا مصرف کنند .

بسيار کمتر از جذب "آهن هِم" است و به راحتي تحت تاثير
ساير غذاها قرار مي گيرد؛ بدين معنا که بعضي از غذاها اگر

ويتامين  Dبراي جذب کلسيم در بدن الزم است .منابع غذايي

همراه با غذاهاي حاوي "آهن غيرهِم" مصرف شوند ،باعث

بيماران تاالسمي بايد :

ويتامين  Dشامل زرده تخم مرغ ،شير و لبنيات و ماهي است .

افزايش جذب اين نوع آهن و بعضي باعث کاهش جذب اين نوع

 -1مواد غذایی غنی از آهن را مصرف نکنند .

چگونه می توان جذب آهن مواد غذایی را کاهش داد؟

به اين بيماران بايستي به طور مرتب خون تزريق شود .به همين

انواع آهن :

آهن مي شوند .

دليل مقدار زيادي آهن در بدنشان دارند که مي تواند به قلب و
ساير اندام هاي بدن آسيب برساند.
مواد غذايي غني از آهن که بیماران تاالسمي بايد کمتر
مصرف کنند عبارتنداز :گوشت گاو ،گوسفند ،جگر ،لوبيا،
حبوبات  ،سويا ،کره و بادام زميني ،گندم ،آلو  ،هندوانه  ،بروکلي
 ،کشمش  ،اسفناج و سبزيجات سبز برگي شکل  ،نخودفرنگي
و نخود

در رژيم غذايي روزانه دو نوع آهن وجود دارد :

آهن هِم  : HEME IRON -اين نوع آهن در انواع گوشت
قرمز ،ماهي و قسمت هاي تيره ي گوشت مرغ و بوقلمون وجود
دارد .جگر و قلوه نيز منابع غني از آهن نوع هِم هستند .آهن
هِم به آساني مورد استفاده ي بدن قرار مي گيرد و جذب آن در
بدن زياد است بنابراين بهتر است بيماران تاالسمي مصرف اين
مواد غذايي را محدود کنند .جذب آهن هِم کمتر تحت تاثير

-2مواد غذایی غنی از کلسیم را به مقدار زیاد مصرف

ترکيب رژيم غذايي قرار مي گيرد .با اين حال کلسيم موجود

کنند .

در شير ،ماست ،پنير و خامه ،جذب "آهن هِم" را تا حدي
کاهش مي دهد .

غذاهایی که جذب آهن غیرهِم را افزایش می دهند:

*مواد غذایی حاوی ویتامین : C

اين موضوع براي تقويت و حفظ سالمت استخوان ها مهم است.
سست و شکننده شدن استخوان ها به عنوان يکي از عوارض

آهن غیرهِم  : NON-HEME IRON -اين نوع آهن در

اين بيماري ،مشکالت زيادي را براي تاالسمي ها به وجود مي

بسياري از مواد غذايي وجود دارد ،از جمله در زرده ي تخم

ويتامين Cعامل افزايش دهنده ي جذب آهن است .ويتامين C

آورد .شير و لبنيات منبع غني از کلسيم هستند .فايده ي ديگر

مرغ ،شکالت ،غالت ،حبوبات ،سبزي ها ،ميوه ها ،ريشه هاي

در ميوه ها (به ويژه در مرکبات و گوجه فرنگي) و سبزي ها
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(جعفري ،شاهي ،شنبليله ،تره ،شبت ،گل کلم ،فلفل دلمه اي
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و )...يافت مي شود .سبزي ها ي پخته شده حاوي ويتامين C

غذاهایی که جذب آهن غیرهِم را کاهش می دهند:

کمتري مي باشند .بنابراين بيماران تاالسمي عزيز بهتر است از
مصرف ميوه ها و سبزي ها به همراه وعده ي غذايي يا بالفاصله
پس از آن خودداري کنند .
*گوشت قرمز ،گوشت پرندگان ،غذاهایی دریایی :
اين گروه از مواد غذايي نه تنها حاوي مقدار زيادي آهن از نوع
هِم مي باشند ،بلکه باعث افزايش جذب آهن غيرهِم از ساير
غذاها نيز مي شوند  .البته عاقالنه نيست که همه آنها را از
برنامه غذايي خود حذف کنيد؛ زيرا داراي مواد مغذي ارزنده
ديگري هستند که به ويژه براي کودکان و نوجوانان ضروري
است.
* ترشی جات ،کلم پیچ ،سرکه ،الکل ،سس
همه مواد غذايي نام برده به اضافه ي ترشي پياز و هويج موجب
جذب بيشتر آهن مي شوند .در صورتي که ترشي جات ،با نان و
دانه هاي چاودار مصرف شود ميزان جذب آهن باز هم بيشتر
خواهد شد.

*غالت سبوس دار
سبوس گندم ،ذرت  ،جو دو سر ،برنج و حبوباتي مثل سويا ،

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران

لوبيا ،عدس و نخود باعث کاهش جذب آهن غيرهِم مي شوند .

بیمارستان فوق تخصصي بهرامي

*چای و قهوه و ادویه جات
چاي ،قهوه و بعضي از ادويه جات (اويشن) از ميزان جذب آهن
مي کاهند .روزانه هر قدر مايليد چاي و قهوه بنوشيد؛ به ويژه
همراه با غذا و بهتر است از چاي سبز به جاي چاي معمولي

تغذیه در بیماران
تاالسمی

استفاده شود تا از اثرات آنتي اکسيداني ان نيز برخوردار شويد
*محصوالت لبنی
شير ،پنير ،ماست از ميزان جذب آهن در بدن مي کاهد و
مصرف کلسيم هم براي جلوگيري از پوکي استخوان بسيار
ضروري است.
بنابر اين هرچه مواد لبني بيشتري به برنامه غذايي خود اضافه
کنيد ،بهتر است .شير ها و پنير هاي کم چربي يا بدون چربي
به همان ميزان شير و پنير پرچربي کلسيم دارند ترکيباتي
مانند :شير قهوه ،شير چاي ،ساندويچ پنير ،ماکاروني پنير ،شير
برنج و آش ماست براي بيماران عزيز بسيار مناسب است.

کد) 33-5( :

توجه :
از قابلمه و ظروف آهني براي پخت غذا استفاده نکنید
تهران ،خيابان دماوند ،خيابان شهيد کيايي
بيمارستان فوق تخصصي کودکان بهرامي ،تلفن 01731777:
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