Optymalna biodostępność, odpowiednia dawka żelaza
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POTRZEBUJE ŻELAZA
Żelazo reguluje proces prawidłowej

KOBIETY W CIĄŻY

produkcji czerwonych krwinek oraz

Niedobory żelaza u kobiet ciężarnych

hemoglobiny transportującej tlen.

mają niekorzystny wpływ na rozwój

Zapotrzebowanie na ten pierwiastek jest

płodu. Przewlekłe niedotlenienie

zmienne i zależy od wieku, płci i stanu

organizmu matki powoduje

organizmu. Dlatego norma dobowego

zmniejszenie transportu żelaza przez

spożycia waha się w dość dużych

łożysko, a w konsekwencji obniżenie

granicach.

stężenia ferrytyny we krwi pępowinowej.
Może to skutkować przedwczesnym

DZIECI W OKRESIE DOJRZEWANIA

porodem lub niską wagą urodzeniową.

Okres dojrzewania u dzieci często wiąże
się z niedokrwistością. Zbyt późno

MATKI KARMIĄCE

rozpoznany i nieleczony niedobór żelaza

Mleko matki powinno dostarczać

może powodować zaburzenia rozwoju

dziecku optymalne ilości białka, witamin,

ruchowego i umysłowego, osłabiać

kwasów tłuszczowych, jodu i żelaza.

koncentrację, a także zwiększać

Dlatego też w czasie karmienia piersią

podatność na zakażenia i choroby

zapotrzebowanie na żelazo w organizmie

infekcyjne.

matki jest zwiększone. Jeśli w czasie ciąży
kobieta cierpiała na niedokrwistość
spowodowaną np. dietą wegetariańską
lub zaburzeniami wchłaniania,
uzasadniona jest kontynuacja
suplementacji żelaza także w okresie
karmienia piersią. W ten sposób
zmniejsza się ryzyko wystąpienia
niedokrwistości u dziecka.
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