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دانشیار گروه زنان و مامایی ،مرکز تحقیقات سالمت زنان ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
دانشجوی دندانپزشکی ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران ،تهران ،ایران.
استادیار گروه خون شناسی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
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مقدمه :کمخونی فقرآهن به معنای هموگلوبین کمتر از  11گرم بر دسی لیتر در سه ماهه اول و سوم و کمتر از 11/1
گرم بر دسی لیتر در سه ماهه دوم بارداری تعریف میشود .آنمی فقرآهن ،شایعترین علت کم خونی در زمان بارداری
است و باعث عوارض مهمی در بارداری از قبیل وزن کم موقع تولد و زایمان زودرس و  ...میشود .مطالعه حاضر با
هدف تعیین میزان شیوع آنمی فقرآهن در زنان باردار و بررسی ارتباط آن با برخی متغیرها انجام شد.
روش کار :این مطالعه مقطعی در سال  1331بر روی  011زن باردار مراجعه کننده به درمانگاه صبح بیمارستان قائم
(عج) انجام شد .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامهای محقق ساخته بود که اطالعات مورد نیاز شامل سن بارداری ،تعداد
حاملگی و زایمان ،تعداد سقط جنین ،سطح سواد و میزان درآمد خانوار در آن ثبت شد .تجزیه و تحلیل دادهها با
استفاده از نرمافزار آماری ( SPSSنسخه  )10انجام شد .میزان  pکمتر از  1/11معنیدار در نظر گرفته شد.
یافته ها :در این مطالعه شیوع آنمی در واحدهای پژوهش  %11/2بود .در زنان باردار بین سن و آنمی (،)p≥1/111
سن اولین بارداری و آنمی ( )p=1/111و فاصله بین بارداری فعلی با بارداری قبلی و آنمی ( )p=1/111ارتباط معنیداری
مشاهده شد .همچنین بین سن جنین ( ،)p=1/1111تعداد بارداری ( ،)p=1/111تعداد زایمان ( ،)p≤1/111سطح سواد
( )p≤1/1111و میزان درآمد ( )p≤1/1111و ابتالء به آنمی ارتباط معنیداری وجود داشت.
نتيجه گيري :افزایش تعداد بارداری و زایمان باعث افزایش شیوع فقرآهن می شود .با توجه به اینکه کم خونی
فقرآهن عارضهای قابل پیشگیری است ،توجه خاص به برنامههایی پیشگیری و تقویت سیاستهای مراقبتهای
بهداشتی در دوران بارداری میتواند یکی از مهمترین اولویتهای بهداشتی در کشور باشد.
کلمات کليدي :بارداری ،پاریتی ،کمخونی فقرآهن ،گراویدیتی
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باردار قابل پیشگیری است و با مصرف معمول آهن در
طی بارداری کاهش مییابد ،ولی در صورت عدم درمان،
عوارض خطرناکی برای مادر و جنین دارد (.)1
کم خونی فقرآهن میتواند خطر تولد نوزاد با وزن کم را
تا  2برابر افزایش میدهد .همچنین کمخونی میتواند
منجر به عوارضی نظیر زایمان زودرس و یا تولد نوزاد
مرده شود .وضعیت تغذیه مادر در دوران بارداری ،به
ویژه وضعیت دریافت ریزمغذی ها 3به طور مستقیم و
غیر مستقیم بر روی وزن هنگام تولد تأثیر میگذارد.
کمبود ریزمغذی ها میتواند ناشی از دریافت ناکافی
مواد غذایی ،کیفیت پایین رژیم غذایی ،پایین بودن
دسترسی مواد مغذی و یا تلفیقی از همه عوامل باشد
(.)0
با توجه به اهمیت موضوع و میزان خط باالی آنمی
فقرآهن در مادران باردار و همچنین با توجه به این
مسأله که آنمی فقرآهن نسبتاً به راحتی قابل درمان و
پیشگیری میباشد ،مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان
شیوع آنمی فقرآهن در زنان باردار و بررسی ارتباط آن
با برخی متغیرها انجام شد.

مقدمه
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کمخونی فقرآهن ( )IDAشایعترین اختالل خونی
میباشد که در اثر کمبود مصرف آهن ،اختالل در جذب
آن و یا از دست رفتن یا افزایش نیاز به آهن ایجاد
میشود .کمخونی توسط سازمان بهداشت جهانی 2به
عنوان هموگلوبین کمتر از  11گرم در دسی لیتر تعریف
شده است .در حدود  1/3میلیارد نفر در جهان از آنمی
رنج میبرند .شیوع کمخونی در کل جمعیت برابر یا
بیشتر از  41درصد است که شیوع آن در زنان بیشتر از
مردان است ( .)1کمخونی اغلب با حضور دیگر بیماری
های مزمن مانند ماالریا ،سل HIV ،و دیابت بدتر
میشود که در صورت عدم درمان منجر به افزایش
مرگ و میر میشود ( .)2کمخونی یکی از مهمترین
مشکالت بهداشت عمومی در جهان است که تأثیرات
کوتاه مدت و بلند مدت زیادی در دوران بارداری دارد.
در مجموع بیش از نیمی از زنان باردار و یک سوم زنان
غیر باردار در سنین باروری از آنمی رنج می برند (.)3
کمخونی ناشی از فقرآهن یکی از مهمترین مشکالت
بهداشتی زنان در سنین باروری به ویژه در کشورهای
در حال توسعه است و زنان باردار ،آسیبپذیرترین گروه
نسبت به کمخونی می باشند (.)4
فرآیند بارداری یکی از عوامل افزایش نیاز به آهن و
بنابراین یکی از عوامل خطر اصلی ابتالء به آنمی
میباشد .در دوران بارداری حجم پالسما افزایش مییابد
و باعث کاهش هماتوکریت میشود .این عدم تناسب
بین نسبت افزایش پالسما و اریتروسیت ها طی سه
ماهه دوم بارداری بیشتر است .در اواخر بارداری حجم
پالسما متوقف میشود ،در حالی که حجم هموگلوبین
همچنان افزایش مییابد .میزان آهن انتقال یافته به
جنین در یک مادر نرمال و یک مادر مبتال به آنمی فقر
آهن یکسان است ،بنابراین بیشترین اثرات سوء آنمی
متوجه مادر است .بر اساس گزارش سازمان جهانی
بهداشت ،آنمی فقرآهن درمان نشده در دوران بارداری
در  %41موارد مرگ و میر مادران در کشورهای جهان
سوم نقش دارد .هر چند کمخونی فقرآهن در زنان
Iron deficiency anemia
World Health Organization

روش کار
این مطالعه مقطعی از  1331/1/21لغایت 1331/0/21
بر روی  011زن باردار مراجعه کننده به کلینیک زنان
در نوبت صبح بیمارستان قائم که شرایط ورود به
مطالعه را داشتند ،انجام شد .با توجه به اینکه در زمان
انجام پژوهش ،شیوع آنمی فقرآهن در کل ایران بررسی
نشده بود و در مطالعات بررسی شده نیز آمار به صورت
بومی گزارش شده بود ،لذا نمونه گیری به صورت
سرشماری انجام شد.
معیارهای ورود به مطالعه شامل :تمام زنان باردار
مراجعه کننده به کلینیک زنان که رضایت نامه امضاء
کرده بودند و سابقه کمخونی ارثی و اکتسابی نداشتند.
معیارهای خروج از مطالعه نیز شامل :عدم رضایت،
سابقه بیماری خونی ارثی و اکتسابی و تاالسمی بود.
در مطالعه حاضر سعی بر این بود که حضور پژوهشگر
خللی در کار پزشک ایجاد نکند .همچنین یک
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معرفینامه از سوی مسئولین مربوطه جهت اطالع و
کسب اجازه برای تحقیق تنظیم و به آن مرکز ارائه شد.
قبل از شروع مطالعه تمام اهداف پژوهش برای نمونه
مورد نظر تشریح شد و از افراد رضایتنامه دریافت شد.
برای تمام بیمارانی که وارد مطالعه شدند ،هموگلوبین،
هماتوکریت و سطح فریتین خون اندازهگیری شد.
هموگلوبین کمتر یا مساوی  11گرم بر دسی لیتر برای
سه ماهه اول و سوم بارداری و هموگلوبین کمتر یا
مساوی  11/1گرم بر دسی لیتر برای سه ماهه دوم
بارداری و فریتین کمتر از  13میلی گرم بر لیتر به
عنوان آنمی فقرآهن در نظر گرفته شد (.)11
ابزار گردآوری دادهها پرسشنامهای محقق ساخته بود
که بر اساس مطالعه کتابها و مجالت و مقاالت متعدد
و تحقیقات سایر کشورها تنظیم شد .جهت تعیین
اعتبار علمی پرسشنامه از روش اعتبار محتوا استفاده
شد .سؤاالت و اطالعات پرسشنامه شامل ،سن ،تعداد
بارداری قبلی ،تعداد زایمان ،سن بارداری فعلی ،میزان
تحصیالت ،سطح درآمد ،سابقه سقط ،زایمان زودرس،
سابقه بیماری خونی ارثی و اکتسابی و تاالسمی بود .در
این مطالعه تمام اطالعات بیماران حفظ و تمام
پرسشنامهها بدون ذکر نام کدگذاری شد.
در مرحله بعد اطالعات مورد نیاز و سازگار با اهداف
پژوهش توسط شخص پژوهشگر از نمونه مورد نظر
جمعآوری و در پرسشنامه ثبت شد .دادهها پس از
گردآوری با استفاده از نرمافزار آماری ( SPSSنسخه
 )10و روش های آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه
و تحلیل قرار گرفتند .میزان  pکمتر از  1/11معنیدار
در نظر گرفته شد.

یافته ها
در این مطالعه از بین  011زن باردار مورد مطالعه از نظر
سطح تحصیالت 3 ،نفر ( )%1/3بیسواد 41 ،نفر ()%7/1
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دارای تحصیالت ابتدایی 13 ،نفر ( )%10/3سیکل311 ،
نفر ( )%11/1دیپلم 121 ،نفر ( )%21/2لیسانس و  11نفر
( )%3/2تحصیالت فوق لیسانس و باالتر داشتند .از نظر
سطح درآمد  3نفر ( )%1/3از افراد کم درآمد 173 ،نفر
( )%11/1از آنها دارای درآمد متوسط و  11نفر ()%3/2
از افراد دارای درآمد باال بودند.
در این مطالعه  101نفر ( )%20/1از افراد در سه ماهه
اول بارداری 133 ،نفر ( )%31/3در سه ماهه دوم
بارداری و  211نفر ( )%41/3در سه ماهه سوم بارداری
قرار داشتند 201 .نفر ( )%44/2از افراد اولین بارداری
خود را تجربه میکردند و  173نفر ( )%23/3بارداری
دوم 71 ،نفر ( )%11/3بارداری سوم و  11نفر ()%11/2
بارداری چهارم و بیشتر را تجربه میکردند .در حدود
 342نفر ( )%17از زنان باردار تا به حال زایمانی را
تجربه نکرده بودند و  111نفر ( )%21یک زایمان03 ،
نفر ( )%11/1دو زایمان 20 ،نفر ( )%4/3سه زایمان و
 11نفر ( )%3/2چهار بار و بیشتر زایمان را تجربه کرده
بودند .بررسی سابقه سقط جنین در زنان شرکتکننده
نشان داد که  414نفر ( )%71/7از آنان هرگز سقط
جنین نداشتند و  113نفر ( )%17/2از آنها یک بار و
 43نفر ( )%7/1دو بار یا بیشتر سقط جنین داشتند.
همچنین در این مطالعه شیوع آنمی در واحدهای
پژوهش  %11/2بود .فراوانی توزیع آنمی در زنان باردار
شرکتکننده در این مطالعه بر حسب متغیرهای
مختلف در جدول  1آمده است .بر اساس نتایج جدول
 ،1بین سن جنین ( ،)p=1/1111تعداد بارداری
( ،)p=1/111تعداد زایمان ( ،)p≤1/111سطح سواد
( )p≤1/1111و میزان درآمد ( )p≤1/1111و ابتالء به
آنمی ارتباط معنیداری وجود داشت ،اما بین تعداد
سقط جنین و ابتالء به آنمی ارتباط معنیداری وجود
نداشت (.)p=1/1

جدول الف :فراواني توزیع آنمي در زنان باردار شرکتکننده در این مطالعه بر حسب متغيرهاي مختلف
بدون آنمی
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زمان بارداری

تعدد حاملگی

تعداد زایمان

میزان سقط
جنین

میزان
تحصیالت

سطح درآمد

با آنمی

تعداد

درصد

تعداد

درصد

سه ماهه اول

114

11/7

7

4/3

سه ماهه دوم

02

37/2

24

12/3

سه ماهه سوم

43

31/7

7

14/3

اول

240

12/3

11

7/2

دوم

117

11/3

10

1/2

سوم

17

31/3

14

11/7

چهارم وبیشتر

73

31/2

13

11/3

بدون زایمان

240

12/3

11

7/2

زایمان اول

117

11/3

10

1/2

زایمان دوم

17

31/3

14

11/7

زایمان سوم

73

31/2

13

11/3

زایمان چهار یا بیشتر

13

03/4

0

31/0

بدون سقط

240

12/3

11

7/2

یک سقط

117

11/3

10

1/2

دو یا بیشتر

17

31/3

14

11/7

بیسواد

2

21

3

71

ابتدایی

21

04/4

10

31/3

سیکل

33

13/3

11

11/2

دیپلم

233

11/0

20

3/4

لیسانس

112

12/0

1

7/4

فوق لیسانس و باالتر

11

111

1

1

کمتر از 120111

31

70/1

24

23/1

 211-120هزار تومان

100

33/3

22

11/7

 311-211هزار تومان

131

31

10

11

 411-311هزار تومان

01

13/3

4

0/2

 111-411هزار تومان

31

17/1

1

2/1

بیش از  111هزار تومان

33

111

1

1

در این مطالعه میانگین سن واحدهای پژوهش
 20/07±1/17سال بود و حداقل و حداکثر سن آن ها
 10و  42سال بود .همچنین میانگین سن افرادی که
دچار آنمی بودند  21/10±1/01سال و در زنان بارداری
که مبتال به آنمی نبودند  20/31±4/12سال بود.
حداقل و حداکثر سن زنانی که مبتال به آنمی بودند
بین  11-41سال و در زنانی که مبتال به آنمی نبودند
بین  10-42سال بود .در این مطالعه بین سن و آنمی
زنان باردار تفاوت معنیداری وجود داشت (.)p≥1/111
میانگین و انحراف معیار سن اولین بارداری
شرکتکنندگان  22/01±3/71سال بود و حداقل و

χ2

11/1

10/1

43/11

1/21

00/33

20/77

p

1/111

1/111

>1/111

1/1

>1/1111

>1/1111

حداکثر آن بین  13-31سال بود .همچنین میانگین و
انحراف معیار سن اولین بارداری در زنان بارداری که
دچار آنمی نبودند  22/37±3/32سال و در زنان
بارداری که مبتال به آنمی بودند  21/20±3/21سال
بود .حداقل و حداکثر سن اولین بارداری در زنانی که
مبتال به آنمی بودند بین  10-27سال و در زنانی که
مبتال به آنمی نبودند بین  13-31سال بود .در این
مطالعه بین سن اولین بارداری و آنمی در زنان باردار
تفاوت معنیداری وجود داشت (.)p=1/111( )t=3/21
میانگین فاصله بین بارداری فعلی با بارداری قبلی
 2/44±3/31سال و حداکثر آن  13سال بود .همچنین
4

میانگین فاصله بین بارداری فعلی با بارداری قبلی در
زنان بارداری که دچار آنمی نبودند  4/11±3/30سال و
در زنان باردار مبتال به آنمی  2/23±3/31سال بود.
حداکثر فاصله بین بارداری فعلی با بارداری قبلی در
زنان مبتال به آنمی  11سال و در زنانی که مبتال به
آنمی نبودند  13سال بود .در این مطالعه بین فاصله
بارداری فعلی با بارداری قبلی و آنمی در زنان باردار
تفاوت معنیداری وجود داشت (.)p=1/111( )t=3/73

بحث
اکثر زنان شرکتکننده در این مطالعه در سه ماهه سوم
بارداری و در اولین بارداری خود قرار داشتند و تاکنون
زایمانی را تجربه نکرده بودند .همچنین اکثر زنان
شرکتکننده در این مطالعه سابقه سقط جنین نداشتند.
بر اساس نتایج این مطالعه با افزایش سن جنین میزان
آنمی افزایش مییابد .همچنین با افزایش تعداد بارداری و
تعداد زایمان ،میزان آنمی افزایش مییابد .در این مطالعه
بین تعداد سقط و آنمی ارتباطی وجود نداشت .آنمی در
افراد تحصیل کرده کمتر از افراد بی سواد و همچنین
در افراد با میزان درآمد بیشتر کمتر از افراد کم درآمدتر
بود .میانگین سن زنان کم خون کمتر از زنان سالم بود
و میانگین سن اولین بارداری نیز در زنان کم خون
کمتر از زنان سالم بود .همچنین فاصله بین بارداری
فعلی با بارداری قبلی در زنان مبتال به آنمی کمتر از
سایر زنان بود.
در مطالعه نویدیان و همکاران ( )2110که با هدف
تعیین میزان کمخونی فقرآهن در زنان باردار مراجعه
کننده به مراکز بهداشتی  -درمانی شهر زاهدان انجام
شد ،میزان شیوع کمخونی با شاخص هموگلوبین کمتر
از  11/1گرم بر دسی لیتر %12/1 ،بود .میزان شیوع
کمخونی با شاخص فریتین کمتر از  12میکروگرم بر
لیتر %42/2 ،بود .همچنین بین میزان فریتین و مصرف
آهن در دوران بارداری ارتباط معنی داری وجود داشت
که با نتایج مطالعه حاضر همخوانی داشت ( .)3در
مطالعه جاللی و همکاران ( )2111نیز که با هدف
بررسی فراوانی کم خونی ناشی از فقرآهن در زنان باردار
شهرستان اسالم شهر انجام شد نیز مشابه مطالعه حاضر
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اکثر زنان مبتال به آنمی در سه ماهه سوم بارداری قرار
داشتند .مطالعه مذکور نشان داد که شیوع کمبود آهن
در زنان باردار شهرستان اسالم شهر باالست که می
تواند به کم خونی ناشی از فقرآهن در بارداری های
بعدی نیز منجر شود ( .)7در مطالعه رهبر و همکاران
( )2114آنمی فقرآهن در  31و  27درصد از زنان به
ترتیب در ابتدای بارداری و در هفته  30بارداری وجود
داشت .همچنین بین آنمی فقرآهن با تعداد بارداری
مادر و عفونت دوران بارداری در ابتدای بارداری ارتباط
معناداری وجود داشت اما در هفته  30بارداری ارتباط
معنیداری وجود نداشت (.)3
در مطالعه خادمی و همکاران ( )2114میزان ابتالء زنان
باردار به کمخونی  %17/1و میزان ابتالء آنها به
کمخونی فقرآهن  %13بود .این میزان در مطالعه حاضر
 %11برآورد شد .نتایج مطالعه خادمی نشان داد که بین
زایمان زودرس و تعداد روزهای خونریزی قاعدگی و
آنمی فقرآهن ارتباط معنیداری وجود داشت (.)1
در مطالعه مستاجریان و همکاران ( )2113که با هدف
بررسی شیوع آنمی در زنان باردار با بارداریهای
ناخواسته و پرخطر و عوامل مؤثر بر آن در استان
اصفهان انجام شد ،میزان شیوع آنمی در استان اصفهان
 %1/4بود که دامنه آن بین  %2/0-27/2پراکنده بود.
این میزان کمی پایین تر از مطالعه حاضر برآورد شد .با
این حال مشابه مطالعه حاضر میزان شیوع خطر
کمخونی با افزایش سن بارداری و تعداد باروری بیشتر،
سن بیشتر مادر و تحصیالت کمتر مادر مرتبط بود و
افزایش می یافت .همچنین دیگر نتایج مطالعه مذکور
نشان داد که آنمی با میزان مراقبت کمتر قبل از
بارداری و بارداری ناخواسته افزایش مییابد (.)4
میزان شیوع کمخونی در مطالعه کاراوقلو و همکاران
( %27/1 )2111بود .بر اساس نتایج آن مطالعه داشتن
چهار کودک یا بیشتر ،بودن در سه ماهه سوم حاملگی
و داشتن درآمد پایین خانواده پیش بینی کننده
کمخونی در دوران بارداری است .کمخونی با خوردن
خاک 1همراه بود و در نیمی از زنان مبتال به آنمی،

 دکتر نفيسه ثقفي و همكاران

میزان اشباع ترانسفرین 1پایین بود .همچنین  %11از
افراد دچار فقرآهن %34/1 ،2دچار کمبود ویتامین
 B12و  71/7دچار کمبود فوالت 3بودند (.)1
در مطالعه آلم و همکاران ( )2113در اتیوپی ،شیوع
کمخونی  %21/0برآورد شد .این میزان بیشتر از میزان
به دست آمده در مطالعه حاضر بود .اتیوپی یکی از
کشوهای توسعه نیافته میباشد و میزان متوسط
فقرآهن در آن منطقه باالتر از ایران است .مشابه با
مطالعه حاضر در آن مطالعه بیش از نیمی از زنان باردار
در سه ماهه سوم بارداری بودند .اکثر موارد کمخونی
( )%41از نوع خفیف بود و حدود  %40از افراد دچار
کمخونی متوسط و  %1کمخونی شدید داشتند .خطر
ابتالء به کمخونی در زنان باردار باالی  34سال،
روستایی ،با سابقه ماالریا و فاقد مکمل های آهن به
طور قابل توجهی بیشتر بود (.)1
در مطالعه آدیس آلن و همکار ( )2114مشابه مطالعه
حاضر میانگین سن مادران  27سال و سن اولین
بارداری  13سال بود .همچنین میانگین تعداد بارداری
 ،4/1تعداد زایمان  3/3و تعداد فرزندان  3/0بود .در آن
مطالعه متوسط سطح هموگلوبین  11/3گرم در دسی
لیتر بود .همچنین  %41/2از زنان باردار در سه ماهه
دوم و  %24/3در سه ماهه سوم بارداری بودند و %12
در سه ماهه اول بارداری قرار داشتند .در مطالعه حاضر
اکثر زنان مبتال به آنمی در سه ماهه سوم بارداری قرار
داشتند .میزان کمخونی  %10/3بود که  %12کمخونی
شدید %20 ،کمخونی متوسط و  %23/1کمخونی خفیف
داشتند .در آن مطالعه مشابه مطالعه حاضر اکثر زنان
مبتال به آنمی بیسواد ،خانه دار و با سطح درآمد پایین
بودند (.)11
شیوع کمخونی در مطالعه دیم و همکار (%41 )2117
بود که اکثر آنها کمخونی خفیف %1 ،کمخونی
متوسط و هیچ موردی از کمخونی شدید وجود نداشت.
همچنین متوسط زمان بین بارداری فعلی و آخرین
بارداری  2/2سال برآورد شد .در آن مطالعه شیوع
کمخونی به طور قابل توجهی با افزایش سن بارداری

افزایش مییافت .نرخ کمخونی در سه ماهه سوم
بارداری بیشتر بود ( .)11هر چند میزان شیوع کمخونی
در مطالعه دیم بیشتر از مطالعه حاضر بود که به قاعدتاً
به دلیل باالتر بودن متوسط آنمی در آفریقا به دلیل
شرایط جغرافیایی و سطح تغذیه میباشد ،ولی سایر
نتایج آن با مطالعه حاضر همخوانی داشت.
در مطالعه جعفر و همکار ( ،)2114شیوع کمخونی
 %21/3برآورد شد %2131 .زنان باردار دچار کمخونی
خفیف %17/3 ،متوسط و  %1/2شدید بودند .مشابه
مطالعه حاضر در آن مطالعه نیز سن باال ،بیسوادی،
خانوادههای پرجمعیت ،در سه ماهه سوم بارداری بودن،
فاصله تولد کمتر از  2سال و تعدد بارداری پیش بین
کمخونی بودند ( .)12در مطالعه مااگ و همکاران
( )2111در چین 0413 ،زن در سه ماهه سوم بارداری
از پنج منطقه با دامنه سنی  37-24سال انتخاب شدند.
به طور کلی شیوع کمخونی  %13/0بود .همچنین بین
شیوع کمخونی در زنانی که دارای شغل فکری و کسانی
که دارای شغلهای فیزیکی بودند اختالف معنیداری
وجود داشت .همچنین شیوع کمخونی در بین کسانی
که دارای تحصیالت کمتر بودند بیشتر بود .همچنین در
آن مطالعه آنمی در کودکانی که در هنگام تولد وزن
باالتر داشتند کمتر از کودکانی بود که دارای وزن کمتر
بودند (.)13
در مطالعه بیگ انصاری و همکاران ( )2113اکثر افراد
کم خون دارای کمخونی خفیف و متوسط بودند و
شیوع کمخونی شدید  %1/7بود .زنان سالم (غیر
کمخون )4به طور قابل توجهی بلندتر ،سنگین تر وزن
تر و دارای نمره شاخص توده بدنی 1باالتر بودند .در آن
مطالعه نوشیدن بیش از سه فنجان چای در روز،
خوردن خاک و عدم مصرف تخم مرغ و یا کمتر از دو
بار در هفته در دوران بارداری به طور قابل توجهی با
کمخونی همراه بود .همچنین مصرف گوشت قرمز کمتر
از دو بار در هفته قبل از بارداری با کمخونی و غلظت
پایین هموگلوبین همراه بود (.)14

1

transferrin saturation
iron deficiency
3
deficient in folate

4

2

Nonanemic
5
body mass index
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کمخونی فقرآهن عارضه ای قابل پیشگیری است و یکی
از گروههای آسیبپذیر در مقابل این نوع کمخونی زنان
 توجه خاص به برنامه هایی پیشگیری،باردار می باشند
و تقویت سیاستهای مراقبتهای بهداشتی و تغذیه ای
مادران در دوران بارداری و برنامههای ارتقاء آموزش
بهداشت میتواند یکی از مهمترین اولویتهای بهداشتی
.در کشور باشد

ارتقاء وضعیت تغذیه و دریافت ریزمغذی ها به ویژه
دریافت مکمل آهن در دوران بارداری یکی از راه
.)0( کارهای پیشگیری از تولد نوزاد با وزن کم است
از نقاط قوت مطالعه حاضر این بود که تمام نمونه ها در
یک آزمایشگاه و توسط شخص واحد بررسی شد و نقاط
ضعف مطالعه حاضر تعداد کم نمونه و عدم پراکندگی
.آن در مراکز مختلف درمانی بود

تشكر و قدرداني

نتيجه گيري

بدین وسیله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم
پزشکی مشهد و تمام شرکتکنندگان که ما را در انجام
. تقدیر و تشکر میشود،این مطالعه مساعدت نمودند

افزایش تعداد بارداری و زایمان باعث افزایش شیوع
 همچنین آنمی با سطح سواد و میزان.فقرآهن می شود
 با توجه به اینکه.درآمد خانوار ارتباط مثبت دارد
کمخونی فقرآهن عارضه ای قابل پیشگیری است و یکی
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