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(Iron rich diet) حمیة غنیة بالحدید 
	

 الحمیة: اتباع من الھدف
ً  الحدید، نقص لتعویض تكفي ال الغذائیة الحمیة اتباع بأن التنبیھ یجب  تحتوي التي حبوبال لتناول المریض یحتاج ما وغالبا
 أخرى. مرة الحدید نقص حدوث من الوقایة على الحمیة تساعد ولكن الحدید. من عالي تركیز على

 
 الحمیة: لھذه یحتاج من

 الحدید. نقص بسبب دم فقر أو الحدید) مخزون (أو الحدید نقص مشاكل لدیھم الذین المرضى

 
 المقدمة:

الحدید ھو أحد المعادن المھمة في الجسم، فیوجد معظم حدید في الجسم داخل كریات الدم الحمراء. فإن الحدید مكّون 
عن نقل األكسجین في كریات الدم. نقص الحدید ھو أكثر أسباب فقر الدم أساسي في بروتین الھیموغلوبین، المسؤول 

شیوعاً. حسب حالتك، قد ینصحك الطبیب باتباع حمیة غذائیة غنیة بالحدید. یتوفر الحدید في العدید من األطعمة وخاصة 
قل یتم امتصاصھ بفعالیة أ من المصادر الحیوانیة (اللحوم). المصادر النباتیة (الخضروات) ھي مصدر آخر للحدید، ولكن

من امتصاص الحدید من المصادر الحیوانیة. قد ینصحك الطبیب بزیادة تناول األطعمة المحتویة على فیتامین سي، ألنھا 
 تزید من نسب امتصاص الحدید المتناول.

 
 نصائح عامة:

 میة تساھم في الوقایة منھ (منع حدوثھ مرةاتباع الحمیة الغذائیة قد ال یكون كافیاً لعالج مشكلة نقص الحدید، فإن الح    -
 أخرى). أساس العالج یعتمد على إعطاء الحدید بتركیز عالي عن طریق إعطاء حبوب الحدید.

 حصص یومیاً. ٣-٢ینصح بتناول األطعمة الغنیة بالحدید بشكل یومي، وكمیة تقدر بـ     -
للحوم بأنواعھا. المصادر النباتیة ھي مصدر آخر، ولكن األساسي للحدید، خاصة ا المصادر الحیوانیة ھي المصدر    -

 یتم امتصاصھ بنسبة أقل.
 قم یتناول األطعمة التي تزید من امتصاص الحدید، خاصة األطعمة المحتویة على الفیتامین سي.    -
 قم بتجنب األطعمة التي تقلل من امتصاص الحدید.    -
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: تحضیر األكل -نصائح   
عملیة غلي أو طبخ األطعمة قد تقلل من نسبة المعادن فیھا وخاصة الحدید، إن أمكن یفضل بأكل األطعمة بشكلھا الطازج، 

 من غیر الغلي (مثل تحضیر سلطة تحتوي على حبوب الحمص).

 
 نصائح أخرى:

 تجنب تناول األطعمة التي تضعف من امتصاص الحدید:

 الشاي          -
 سفوراأللیاف الغنیة بالف          -
 بعض الحبوب          -

 
  كمیة الحدید التقدیریة في بعض األطعمة

 ) یبین كمیة الحدید التقدیریة في بعض األطعمة الغنیة بالحدید٢-الجدول التالي (جدول
 

	


