آزمایشگاه پاتوبیولوژی نیکو

آهن یک ماده معدنی استتک ب بب رور ر یعی در بستیاری از غذاها وجود دارد ،بب برخی از محصتتو غ غذایی اضتتا ب می
شود و بب عنوان مکمل غذایی در د سترس ا سک .آهن یک جز ا سا سی در هموگلوبین ا سک ،آهن همچنین برای ر شد
جسمی ،رشد عص ی ،عملکرد سلولی و سنتز برخی هورمون ها زم اسک.
آهن در رژیم غذایی بب دو شتتکل ا تتلی وجود دارد :هم و غیرهمی .گیاهان و غذاهای غنی شتتده با آهن ح واوی آهن
غیر همی هستند ،در والی ب گوشک ،غذاهای دریایی و مرغ واوی آهن هم و هم غیر همی اسک.
عالئم کمبود آهن:
 خستگی
 سرگیجب
 ضعف
 سردرد
 پوسک رنگ پریده
 ضربان قلب سریع
مهم ترین عار ضب م ود آهن ،م خونی نا شی از ر آهن می با شد .اگر در رژیم غذایی م ادیر ا ی آهن وجود ندا شتب
با شد ،در وتاه مدغ اتفاقی نمی ا تد .بدن شروع بب م صرف آهن ذخیره ای موجود در خون ،د ،رحال و مغز ا ستخوان
می نماید .با ادامب م ود آهن در رژیم غذایی ،گل ولهای قرمز خون وچکتر شده و میزان هموگلوبین آنها نیز اهش می
یابد .در نتیجب میزان ا ستتتیژنی ب از ریب ها بب با تها منت ل می شتتتود ،نیز اهش می یابد .این م ود ا ستتتیژن باعث
م ود انرژی و اوساس والک خستگی مداوم ،اشکال در تنظیم دمای بدن ،عدم توانایی در انجام ارهای روزانب و عالیک
ورز شی و ا شکال در وا ظب و تمر ز نیز می گردد .زنان واملب ،نوزادان و ود ان خرد سال ،زنان با میزان خونریزی زیاد
ماهیانب ،ا رادی ب زیاد اهداء خون می نند (ودودا هر ه شک هفتب یک ار) ،ا رادی ب دارای بیماری های مزمن د ستگاه
گوارش می باشند ،ا رادی ب ساب ب سرران یا جراوی در دستگاه گوارش را دارند و با خره ا رادی ب از انواع رژیم های
گیاه خواری پیروی می نند ،بیشتر از سایر ا راد جامعب در خطر م ود آهن و م خونی ناشی از آن می باشند.
عالئم آهن باال:
 درد مفصل
 خستگی
 ضعف یا م ود انرژی
 دل درد
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آهن بب رور معمول از رریق روده باریک از غذا جذب می شود و با ات صال بب تران سفرین -پروتئینی ب تو سح د تولید
می شود -بب سرا سر بدن منت ل می شود .در ا راد سالم ،بی شتر آهن ومل شده در تولید هموگلوبین م صرف می شود.
باقیمانده آهن در با تها بب تتورغ ریتین یا هموستتیدرین ذخیره می شتتود و م ادیر می نیز برای تولید پروتئین های
دیگر مانند میوگلوبین و برخی آنزیم ها استفاده می شود.
وقتی سطح آهن برای تأمین نیازهای بدن ا ی ن ا شد ،سطح آهن در خون ا ک می ند و ذخایر آهن تخلیب می شود.
این امر ممکن اسک بب د یل زیر رخ دهد:
در دوران بارداری یا ود ی ،یا بب دلیل شرایطی ب باعث از د سک دادن مزمن خون می شود (مثالً زخم معده ،سرران
روده بزرگ)
آهن ا ی مصرف نمی شود (در غذا یا بب ورغ مکمل)
بدن قادر بب جذب آهن از غذاها نیسک مانند ا راد م تال بب بیماری سلیاک
سطح نا ا ی آهن ممکن اسک منجر بب م خونی ر آهن شود ( اهش هموگلوبین و هماتو ریک ،گل ولهای قرمز وچک
و م رنگ) .در مرولب اولیب م ود آهن ،معمو ً عالمک خا ی م شاهده نمی شود اما با پی شر ک م ود آهن ،عالئم در
نهایک شروع بب ظاهر شدن می نند.
آهن زیاد هم می تواند برای بدن سمی با شد .جذب زیاد آهن با گذ شک زمان می تواند منجر بب تجمع تدریجی تر ی اغ
آهن در اندام ها شود و در نهایک ممکن اسک باعث اختالل در عملکرد و نارسایی آنها شود .مانند بیماری همو روماتوز ب
یک بیماری نادر ژنتیکی استتتک ب در این بیماری در یک رژیم غذایی ر یعی نیز بدن آهن را جذب رده و آهن در بدن
تجمع می یابد.
منابع غذایی غنی از آهن:
 جگر


دف

 گوشک گاو پختب شده
 گوشک بوقلمون
 ماهی قزل آ
 خرچنگ
 جوانب گندم


لم برو لی
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 نخود


شمش

 زردآلو خشک
 اسفناج خام
 لوبیای پختب شده
 تخمب آ تابگردان


دو تن ل



نجد

 سویا
 پستب
 آجیل
 بادام
 بادام زمینی
برخی از غذاها می توانند بب بدن در جذب آهن مک نند .برای جذب بیشتر آهن از غذاهایی ب می خورید ،از نوشیدن
قهوه یا چای یا مصرف غذاهای غنی از لسیم یا نوشیدنی همراه با وعده های غذایی واوی غذاهای غنی از آهن خودداری
نید .لسیم نیز ممکن اسک تداخل ایجاد ند .برای به ود جذب آهن ،آن را همراه با منابع ویتامین  Cمانند آب پرت ال،
لم برو لی یا توغ رنگی بخورید.
اگر در تهیب آهن ا ی از منابع غذایی مشکل دارید ،ممکن اسک بب مکمل آهن نیاز داشتب باشید .اما در مورد دوز مناسب
با پزشتتک خود تتح ک نید .از آنجا ب آهن بستتیار می از بدن د ع می شتتود ،آهن می تواند در د ،رحال و مغز
ا ستخوان ،با ک ها و اندام های بدن جمع شود .اگرچب م سمومیک آهن از منابع غذایی نادر ا سک ،اما م صرف بیش از ود
مکمل ها ممکن اسک مسمومیک با آهن را ایجاد نماید.

منابع:
/https://www.webmd.com
/https://ods.od.nih.gov
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