
 به نام خدا

  فقر آھنیکم خون

 

.كمبود آھن و كم خوني ناشي از آن ، از مشكالت عمده تغذيه اي و بھداشتي كشور است   

آھن اساسي ترين ماده اولیه براي ساخت گلبولھاي قرمز خون است ، البته عالوه بر آھن مواد 
B6مغذي ديگر مانند اسید فولیك ، ويتامین     ، B12 ،C و پروتئین براي خون سازي الزم است كه بايد    

.از طريق رژيم غذايي تامین شود   

.بخصوص دختران و زنان در سنین باروري  سال ، نوجوانان ٦كودكان زير : گروھاي در معرض خطر   

 
َ 

  علل ايجاد كم خوني فقر آھن در دوران مدرسه و بلوغ

در دوران بلوغ به دلیل جھش رشد نیاز دختران و پسران به آھن نیز بیشتر مي باشد و در صورت 
ه سرعت در معرض خطر كمبود آھن و كم خوني ، فرد ب  عدم مصرف آھن در رژيم غذايي روزانه

.ناشي از آن قرار مي گیرد   

عادات و رفتارھاي غذايي خاص در دوران مدرسه اغلب موجب مي شود كه دانش آموزان به جاي 
انواع ساندويچ ھا ، پیتزا ، تنقالت غذايي كم ارزش : مصرف غذاھاي خانگي از خوراكیھايي مانند 

.استفاده نمايند  

ايت اصول بھداشتي ، آب آشامیدني ناسالم ، عدم شستشو و ضد عفوني سبزي ھاي عدم رع
خام و در نتیجه ابتال به آلودگي انگلي از جمله كرم قالبدار و ژيارديا موجب كم خوني فقر آھن مي 

.شوند   

Cمصرف چاي قبل و بعد از غذا ، كمبود ويتامین  ن و مصرف نان ھايي كه در تھیه آنھا از جوش شیري  
.استفاده مي شود   

. مصرف كم انواع گوشت بويژه گوشت قرمزكه آھن قابل جذب بااليي دارد   

 

: عالئم كم خوني فقر آھن   
 رنگ پريدگي دائم زبان و مخاط داخل پلك چشم و لبھا 

 كم رنگ شدن خطوط كف دست 

احساس ضعف ،خستگي ، سردرد     

سیاھي رفتن چشم     

خواب رفتن دست ھا و پاھا     

 

 عوارض ناشي از كم خوني فقر آھن 

 كاھش قدرت يادگیري و افت تحصیلي 

 افزايش میزان ابتال به بیماري ھاي عفوني
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 ايجاد سوء تغذيه و كم اشتھايي

  : آھن فقر خوني كم كنترل و پیشگیري

 ٥زنان باردار ، دختران نوجوان ، كودكان زير ( توزيع قرص آھن بین گروھاي آسیب پذير : آھن ياري 
 ھفته در مدارس دخترانه ١٦؛ طرح آھن ياري ، با مصرف يك قرص فرو سولفات آھن به مدت ) سال 

.اجرا مي شود   

 آموزش تغذيه و ايجاد تنوع غذايي 

 كنترل بیماري ھاي عفوني و انگلي 

با آھن . . . ) نان ، كیك ، بیسكويت و ( ي سازي مواد غذايي مانند غن  

 

: درمان كم خوني فقر آھن   

)انواع گوشت ھا ، حبوبات ، سبزيجات ، مغزھا ( افزايش مصرف غذاھاي غني از آھن   
قرص آھن : استفاده از تركیبات آھن خوراكي مانند   

: توجه     
مصرف قرص آھن ممكن است در برخي افراد اختالالت گوارشي مانند ناراحتي معده ، تھوع، يبوست 

.و اسھال ايجاد كند كه توصیه مي شود كه قرص آھن با معده خالي مصرف نشود   
 
 
 
 

:منبع   

 کتاب برونر وثودارث

  ربابه شیخ االسالمي ؛ مجموعه آموزشي تغذيه در مدرسه

 

  

   کارشناس نظارت بر درمانیرا عمادزھ:م یه و تنظیتھ

     شبکه بھداشت و درمان مرودشت
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