
ما هي األسباب التي تؤدي إلى فقر الدم أثناء الحمل؟
ت�ضكل فرتة �حلمل عباأ �إ�ضافيا على ج�ضمك وذلك لتلبية �حتياجات منو �جلنني بالإ�ضافة �إىل 

�حتياجات ج�ضمك. حاجة ج�ضمك �إىل �حلديد تزد�د ب�ضكل مفرط �أثناء �حلمل، و كما تعلمني 

فاإن �حلديد يعترب من �لعنا�رص �لأ�ضا�ضية لتكوين هيموجلوبني �لدم.   �أما �لهيموجلوبني، فهو 

�أثناء فرتة  �ملكون �لأ�ضا�ضي لكر�ت �لدم �حلمر�ء و �لذي يحمل �لأك�ضجني لأجز�ء �جل�ضم. 

�حلمل، تزد�د كمية �لدم يف ج�ضمك بن�ضبة 50% من �لطبيعي، وبذلك، فاإنك حتتاجني �إىل كمية 

�أكرب من �حلديد لتكوين �لهيموجلوبني �لالزم لهذ� �لكم من �لدم. 

لالأ�ضف �ل�ضديد فاإن معظم �حلو�مل يبد�أن حملهن مبخزون غري كايف من �حلديد يف �أج�ضادهن 

و�لذي ل يغطي �حتياجهن و �حتياج جنينهن خ�ضو�ضا يف �لثلث �لثاين و �لثالث من �حلمل. 

عندما ت�ضلني �إىل �لفرتة �لتي ل متلكني فيها �لكمية �لكافية من �حلديد لإنتاج �لهيموجلوبني، 

ت�ضبحني م�ضابة بفقر �لدم.    

من �لعو�مل �لتي تعر�ضك �أكرث لفقر �لدم �أثناء �حلمل هي �لقيء �ل�ضديد، و �حلمل �ملتكرر يف 

فرت�ت متقاربة، و �حلمل بالتو�ئم، و �لغذ�ء �لفقري باحلديد، و �إذ� كان دم دورتك �ل�ضهرية 

غزير� قبل �حلمل. 

�لوحيد.  �ل�ضبب  لي�س  �أثناء �حلمل، ولكنه  �لدم  فقر  �أ�ضباب  �أهم  �لدم �حلديدي من  فقر  يعترب 

عــنــد الــحــوامــل
فقر الدم

ما هو فقر الدم؟
يعترب فقر �لدم من �لأمر��س �ل�ضائعة �أثناء فرتة �حلمل، و يحدث عندما تكون حجم �أو عدد 

كريات �لدم �حلمر�ء قليلة. تقوم كريات �لدم �حلمر�ء بنقل �لأك�ضجني من �لرئة �إىل جميع 

�أجز�ء �جل�ضم، ومن هنا تكمن �أهمية هذه �لكريات.

ن�رصة دورية ي�ضدرها ق�ضم رعاية �لأمومة و�لطفولة  يف �لرعاية �ل�ضحية �لأولية 

�لعدد �لأول يناير 2011م

نا أ
مي أ

و



�أو  �لفوليك،  حم�س  نق�س  ب�ضبب  �لدم  بفقر  ت�ضابني  قد 

فيتامني ب 12، �أو ب�ضبب فقدك لكمية كبرية من �لدم، �أو 

ب�ضبب �إ�ضابتك بالأمر��س �لور�ثية مثل فقر �لدم �ملنجلي 

و �لثال�ضيميا. 

هذه �حلبوب قد تربك �ملعدة و قد ت�ضبب يف �أحيان كثرية 

ع�ضري  تناويل  �لإم�ضاك،  من  تعانني  فعندما  �لإم�ضاك. 

ميدك  و  �لإم�ضاك  عالج  على  �ضي�ضاعدك  �لذي  �خلوخ 

بفيتامني ج. �لأدوية �مللينة قد ت�ضاعد �أي�ضا. 

قد تعانني �أي�ضا من �رتفاع حمو�ضة �ملعدة، �أمل �لبطن، 

حاويل  �لإ�ضهال.  من  قليلة  �أحيانا  �أو  �لقيء  و  �لغثيان 

كانت  �إذ�  فمثال،  �حلديد،  حبوب  �أخذ  موعد  تغريي  �أن 

هذه �حلبوب ت�ضبب لك �رتفاع حمو�ضة �ملعدة، فتجنبي 

�لأعر��س  ��ضتمرت  �إذ�  �أما  مبا�رصة.  �لنوم  قبل  �أخذها 

�جلانبية للحبوب، فمن �لأف�ضل ��ضت�ضارة �لطبيب. 

�أ�ضبح د�كنا فهذ�  �لرب�ز  �أن  ل تنزعجي عندما تالحظي 

تغيري طبيعي و غري �ضار يحدث مع �أخذ حبوب �حلديد. 

ما هي أعراض فقر الدم؟
قد ل ت�ضعرين باأي �أعر��س خ�ضو�ضا �إذ� كنت تعانني من فقر دم ب�ضيط، ولكنك 

قد  �مر�أة حامل  �أي  فاإن  )بالطبع،  �لدوخة  و  �لإرهاق  و  �لتعب  تعانني من  قد 

�أم ل(. قد تكونني  �لدم  ت�ضعر بنف�س هذه �لأعر��س �ضو�ء كانت م�ضابة بفقر 

�أي�ضا �ضاحبة، و ت�ضعرين بدقات قلبك و قد يكون تنف�ضك �رصيعا، و ت�ضابني 

بال�ضد�ع وعدم �لرتكيز. 

كيف يتم عالج فقر الدم 
الحديدي؟

يقوم  ف�ضوف  بذلك،  ت�ضخي�ضك  مت  �إذ� 

و  لك،  �ملعالج بو�ضف حبوب �حلديد  طبيبك 

�جلرعة تعتمد على م�ضتوى فقر �لدم. يجب 

�جلرعة  و�أخذ  �لطبيب  ن�ضائح  �تباع  عليك 

�ملو�ضوفة لك. 

حتى يتم ��ضتفادة ج�ضمك من حبوب �حلديد، 

من �لأف�ضل �أخذ �حلبوب على معدة فارغة �أي 

قبل �لأكل مع كوب من �ملاء �أو ع�ضري �لربتقال 

و �لذي يحتوي على فيتامني ج للم�ضاعدة على 

�مت�ضا�س �حلديد. ل تاأخذي حبوب �حلديد 

مينع  فيه  �لكال�ضيوم  �أن  حيث  �حلليب  مع 

�رصب  جتنب  عليك  كذلك  �حلديد.  �مت�ضا�س 

�ل�ضاي و �لقهوة مع �حلديد.

حتتاجني حو�يل �ضهرين من ��ضتخد�م حبوب 

�حلديدي،  �لدم  فقر  عالج  يتم  حتى  �حلديد 

و لكن يف نف�س �لوقت، �ضيطلب منك �لطبيب 

�ل�ضتمر�ر يف �أخذ حبوب �حلديد لفرتة �أطول 

حتى يتم تعوي�س خمزون �حلديد يف �جل�ضم. 

هل هناك

 أي أعراض جانبية من استخدام حبوب الحديد؟
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كيف يمكنني أن أتجنب فقر الدم أثناء فترة الحمل؟

�حلديد.  بعن�رص  �لغنية  �لأطعمة  تناول  و  �حلمل  قبل  �لفيتامينات  ��ضتخد�م  ميكنك 

�للحوم �حلمر�ء هي �لأغنى يف �حلديد ولكن ميكن �ل�ضتفادة من حلم �لطيور �أي�ضا. 

�خلوخ،  و  و�لبلح،  و�لزبيب،  و�لعد�س،  �لبقول،  ت�ضمل  باحلديد  �لغنية  �لنباتات 

و�لتني، و�مل�ضم�س، و �لبطاط�س )ب�رصط عدم �إز�لة �لق�رصة( و �لربوكلي و �لبنجر، 

و  �لكاملة،  �حلبوب  من  �مل�ضنوع  و�خلبز  �خل�رص�ء،  �لأور�ق  ذ�ت  و�خل�رصو�ت 

�ملك�رص�ت، و �لبذور، و �ل�ضوفان، و �حلبوب �ملدعمة باحلديد )�لكورنفليك�س(. يجب 

�أن تعريف �أن �مت�ضا�س �جل�ضم للحديد من �مل�ضادر �حليو�نية هو �أ�ضهل و �أ�رصع منه 

من �مل�ضادر �لنباتية. 

هناك بع�ص الأطعمة التي متنع امت�سا�ص اجل�سم للحديد و منها:

يجب  �لتي  و  �لكال�ضيوم  على  �ملحتوية  �حلمو�ضة  م�ضاد�ت  �أو  �لكال�ضيوم  حبوب 

يقلل من  �لكال�ضيوم  لأن  ذلك  و  �أخذ حبوب �حلديد،  �أثناء  �أو  �لطعام  �أثناء  جتنبها 

قابلية ج�ضمك على �مت�ضا�س �حلديد. ولهذ� �ل�ضبب، ل تاأخذي حبوب �حلديد مع 

�حلليب، بل ��رصبيه بني �لوجبات. و �ل�ضيء نف�ضه ينطبق على �ل�ضاي و �لقهوة، 

فهما يحتويان على مو�د متنع �مت�ضا�س �حلديد من حبوب �حلديد و من �مل�ضادر 

�لنباتية. 

�أكل  منها  و  �حلديد  �مت�ضا�س  على  �جل�ضم  ت�ضاعد  �أطعمة  هناك  �آخر،  جانب  من 

�أو �رصب �لأطعمة �لغنية بفيتامني ج عند تناولك حلبوب �حلديد �أو تناول �لأطعمة 

�لنباتية �لغنية باحلديد. �لأطعمة �لغنية بهذ� �لفيتامني هي ع�ضري �لربتقال و ع�ضري 

�لطماطم، �لفر�ولة، �لفليفلة و �جلريب فروت. 



بالن�ضبة ل�ضحة جنينك، فلي�س هناك خوف عليه فهو يح�ضل على ح�ضته من �حلديد قبل �أن حت�ضلي �أنت 

عليها. بالرغم من ذلك، فقر �لدم �حلديدي عند �لأم قد يوؤدي �إىل نق�س خمزون �حلديد عند �لطفل بعد 

�لولدة فيزيد من �حتمالت �إ�ضابته بفقر �لدم يف مر�حل منوه.

يرتبط فقر �لدم �حلديدي �أثناء �حلمل بالولدة �ملبكرة و نق�س وزن �جلنني. كذلك يعترب من عو�مل 

�خلطورة �ملوؤدية �إىل ولدة جنني ميت. لذلك، يجب �أخذ فقر �لدم �حلديدي �أثناء �حلمل بجدية.

قد يوؤثر فقر �لدم �أي�ضا على �ضحتك، فقد يقلل من طاقتك و مقاومتك لالأمر��س. و �إذ� ��ضتمر فقر �لدم 

لديك �إىل مرحلة متاأخرة من حملك، فقد تتعر�ضني �إىل م�ضاكل �ضحية �أكرث و قد حتتاجني �إىل نقل �لدم لك. 

ما هي تأثيرات فقر الدم الحديدي على صحة طفلي و صحتي؟
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و  )السكلر(  المنجلي  الدم  فقر  عن  ماذا 
أنيميا البحر األبيض المتوسط )الثاالسيميا(؟

فقر �لدم �ملنجلي و �لثال�ضيميا من �أمر��س �لدم �لور�ثية. 

تعتمد خطورة �ملر�س �أثناء �حلمل على ما �إذ� كانت �حلامل م�ضابة بفقر �لدم 

�لدم  لفقر  �حلامالت  �لن�ضاء  عامة،  ب�ضفة  للمر�س.  حاملة  جمرد  �أو  �ملنجلي 

�ملنجلي ل يكن عر�ضة للم�ضاكل �أثناء �حلمل، و لكن على جانب �آخر، قد ي�ضنب 

بفقر �لدم �حلديدي �أثناء حملهن وقد يحتجن �إىل حبوب �حلديد لهذ� �ل�ضبب.  

�أثناء  لهن  �لدم  نقل  من  ي�ضتفدن  قد  �ملنجلي،  �لدم  بفقر  �مل�ضابات  �حلو�مل 

حملهن حتى يتم ��ضتبد�ل كريات �لدم �حلمر�ء �ملنجلية باأخرى �ضليمة، وقد 

يحتجن �إىل نقل �لدم �أكرث من مرة �أثناء حملهن. 

درجة  ح�ضب  �لدم  يف  �حلديد  معدلت  �رتفاع  ي�ضبب  قد  �لثال�ضيميا  مر�س 

عند  �حلديد  حبوب  لتناول  حاجتها  عن  �حلامل  ت�ضاأل  قد  ولذلك،  �ملر�س. 

�مل�ضابة  فاحلامل  ذلك،  �لطبيب  يحدد  �أن  يجب  هنا،  بالثال�ضيميا.  �إ�ضابتها 

قد  للمر�س  �ملر�أة �حلاملة  بينما  �أخذ حبوب �حلديد،  بالثال�ضيميا مينع عليها 

�أي�ضا.  �حلديدي  �لدم  بفقر  �إ�ضابتها  تز�منت  �إذ�  �حلديد  حبوب  �أخذ  حتتاج 

�ملر�أة �حلاملة ملر�س �لثال�ضيميا لي�ضت معر�ضة لرتفاع ن�ضبة �حلديد يف دمها 

حالها حال �ملر�أة �ل�ضليمة. تناول حبوب �حلديد من قبل �ملر�أة �حلاملة ملر�س 

�لثال�ضيميا لن يرفع معدل �لهيموجلوبني لديها �إذ� كانت غري م�ضابة بفقر �لدم 

�حلديدي. من جانب �آخر، قد ت�ضتفيد هذه �ملر�أة من حبوب �حلديد �إذ� كانت 

م�ضابة بفقر �لدم �حلديدي حتى يتم ت�ضحيح خمزون �حلديد لديها، و بعدها 

لن يرتفع معدل �لهيموجلوبني لديها حتى لو ��ضتمرت يف �خذ �حلبوب. 


