مقـالههـای علمـی -تـرویجـی

کــم خونــی ناشــی از فقــر

آهــن در دوران مدرســه و بلوغ
سهیال گیالن  -کارشناس بهداشت عمومی ،مراقب سالمت دبستان
پسرانه سما  1تهران

چکیـده

بــا توجــه بــه اینکــه در دنیــای امــروز تنــوع مــواد غذایــی رو بــه گســترش میباشــد ولــی همچنــان آداب صحیــح غــذا خــوردن بــرای جــذب امــاح،
ویتامینهــا ،عناصــر و ...موجــود در آنهــا بــا توجــه بــه شــرایط جســمی ،زمانــی و مکانــی رعایــت نمیشــود .لــذا از آنجــا کــه آهــن یــک ریــز
مغــذی مهــم در بــدن انســان اســت کــه فعالیتهــای حیاتــی را در اختیــار دارد و کــم خونــی ناشــی از فقــر آهــن در دوران مدرســه و بلــوغ یــک
مشــکل اساســی در خــور توجــه میباشــد در ایــن مقالــه ســعی بــر ایــن شــده اســت کــه علــت ایــن مشــکل ،عالئــم ،نشــانههای آن ،جلوگیــری،
کنتــرل و آمــوزش تغذیــه ای بــرای پیشــگیری و درمــان توضیــح داده شــود.

مقدمه

کبــود آهــن و کــم خونــی ناشــی از آن از مشــکالت عمــده تغذیـهای و بهداشــتی در کشــور اســت گروههایــی کــه بیشــتر در معــرض کــم خونــی
فقــر آهــن قــرار دارنــد شــیر خــواران ،کــودکان زیــر  6ســال ،نوجوانــان بخصــوص دختــران نوجــوان و زنــان در ســنین بــارداری بخصــوص زنــان
بــاردار میباشــد .پســران نوجــوان ومــردان بالــغ هــم دچــار کــم خونــی فقــر آهــن میشــوند امــا ایــن خطــر در آنهــا کمتــر اســت بــا توجــه بــه
اینکــه در ســنین مدرســه بــدن بــه دلیــل رشــد بــه آهــن بیشــتری نیــاز دارد و مصــرف ناکافــی منابــع غذایــی حــاوی آهــن در ایــن دوران منجــر
بــه کمبــود آهــن و عــوارض ناشــی از آن میشــود بــه بررســی آن میپردازیــم.
آهــن یــک مــاده مغــذی مــورد نیــاز بــرای ادامــه حیــات و اساس ـیترین مــاده اولیــه بــرای ســاختن گلبولهــای قرمــز خــون میباشــد .بــدن
بــرای ســاختن گلبولهــای قرمــز خــون ،بــه مــواد مغــذی ماننــد آهــن ،اســید فولیــک ویتامیــن  C ،B6 ،B1و پروتئیــن نیــاز دارد کــه بایــد از
طریــق رژیــم غذایــی روزانــه تأمیــن شــود نقــش گلبــول قرمــز خــون انتقــال اکســیژن بــه ســلولهای بــدن اســت .مقــدار آهــن موجــود در بــدن
 3-4گــرم اســت کــه حــدود  2گــرم آن در خــون و همــو گلبیــن یافــت میشــود.
بدن انسان بالغ دارای  2مخزن عمده آهن است.
-1آهن عملکردی در هموگلوبین و میوگلبین و آنزیمها
-2آهن ذخیره در فریتین ،هموسیدرین و ترانسفرین
چنانچــه بــرای ســاختن گلبــول قرمــز خــون آهــن بــه مقــدار کافــی در دســترس باشــد ابتــدا فــرد از ذخائــر آهــن بــدن خــود اســتفاده میکنــد و
ســپس در صــورت ادامــه ،ذخائــر آهــن بــدن کاهــش یافتــه و متعاقبــاً تخلیــه شــده و کــم خونــی فقــر آهــن بــروز میکنــد.

سـمـا
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مقـالههـای علمـی -تـرویجـی
علل ایجاد کم خونی فقر آهن در دوران مدرسه و بلوغ
در ســنین مدرســه بــدن بــه دلیــل رشــد بــه آهــن بیشــتری نیــاز دارد
و مصــرف ناکافــی منابــع غذایــی حــاوی آهــن در ایــن دوران منجــر
بــه کمبــود آهــن میشــود.
در دوران بلــوغ بــه دلیــل جهــش رشــد نیــاز دختــران و پســران
نوجــوان بــه آهــن بیشــتر از دوران قبــل اســت و در صورتــی کــه
از منابــع غذایــی حــاوی آهــن در برنامــه غذایــی روزانــه بــا انــدازه
کافــی مصــرف نشــود نوجــوان بــه ســرعت در معــرض خطــر
کمبــود آهــن و کــم خونــی ناشــی از آن قــرار میگیــرد .در دوران
بلــوغ دختــران عــاوه بــر جهــش رشــد و در نتیجــه نیــاز بیشــتر
بــه آهــن ،بــه علــت عــادت ماهیانــه و از دســت دادن خــون نســبت
بــه کــم خونــی فقــر آهــن بســیار حســاس تــر و آســیب پذیــر
تــر هســتند و بــه ایــن دلیــل کــم خونــی فقــر آهــن در دختــران
نوجــوان در مقایســه بــا پســران نوجــوان شــیوع باالتــری دارد.
عــادات و رفتــار غذایــی خــاص در دوران مدرســه و بلــوغ
اغلــب موجــب میشــود کــه کــودکان و دانــش آمــوزان بجــای
مصــرف غــذای خانگــی از غذاهــای غیــر خانگــی ماننــد انــواع
ســاندویچهای سوســیس و کالبــاس ،پیتــزا و تنقــات غذایــی کــم
ارزش ماننــد چیپــس ،نوشــابه ،شــکالت و پفــک اســتفاده نماینــد.
و بــه ایــن دلیــل در معــرض خطــر کمبــود آهــن قــرار میگیرنــد
زیــرا ایــن غذاهــا اغلــب از نظــر آهــن فقیرنــد.
تغیــرات خلــق و خــو در دوران بلــوغ و هیجانــات عصبــی ممکــن

اســت موجــب کــم اشــتهایی بشــود و بــه علــت مصــرف ناکافــی
غــذا ،دریافــت آهــن و ســایر مــواد مغــذی محــدود میشــود.
عــدم رعایــت اصــول بهداشــتی ،آب آشــامیدنی ناســالم،
توالتهــای غیــر بهداشــتی و همچنیــن ابتــا بــه آلودگیهــای
انگلــی ماننــد ابتــا بــه کــرم قالبــدار و ژیاردیــا.
ابتــا مکــرر بــه بیماریهــای عفونــی ماننــد اســهال و
عفونتهــای تنفســی کــه بــه علــت بــی اشــتهایی و کــم شــدن
جــذب موجــب کــم بــود آهــن میشــود.
مصــرف ناکافــی مــواد غذایــی حــاوی ویتامیــن  cنیــز احتمــال
بــروز کمبــود آهــن را افزایــش میدهــد.
مصــرف کــردن نانهایــی کــه در تهیــه آن از جــوش شــیرین
اســتفاده میشــود زیــرا جــوش شــیرین موجــب باقــی مانــدن
مــاده ای بــه نــام اســید فینتیــک در نــان میشــود کــه کاهــش
دهنــده جــذب آهــن میباشــد .کــه بــه جــای آن میتــوان از
نانهایــی کــه در فراینــد تولیــدش از خمیــر مایــه اســتفاده
میکننــد مصــرف کــرد.
مشــکالت دندانــی کــه در اثــر مصــرف بــی رویــه شــکالت
و شــیرینی ایجــاد شــده و منجــر بــه کــم اشــتهایی و کاهــش
دریافــت مــواد مغــذی از جملــه آهــن میشــود .مصــرف چــای
همــراه غــذا یــا بــا فاصلــه پــس از خــوردن غــذا.

عالئم ناشی از کم خونی فقر آهن

«با توجه به میزان و شدت تخلیه ذخائر آهن در بدن عالئم ابتال به کم خونی متغیر است»
رنــگ پریدگــی دائمــی زبــان و مخــاط داخــل لــب و پلــک چشــم ،خســتگی زودرس ،ســیاهی رفتــن چشــم ،بــی تفاوتــی ،ســرگیجه ،ســردرد ،حالــت
تهــوع ،خــواب رفتــن و ســوزن ســوزن شــدن دســت و پــا و در مراحــل پیشــرفته کــم خونــی :تنگــی نفــس همــراه بــا تپــش قلــب ،تــورم قــوزک
پــا ،قاشــقی شــدن ناخنهــا را میتــوان نــام بــرد.

عوارض ناشی از کم خونی

در کــودکان زیــر  2ســال و کــودکان ســنین مدرســه بــا تأخیــر
رشــد خفیــف همــراه اســت و درمــان آن موجــب افزایــش ســرعت
رشــد میشــود ،اختــال در تکامــل و هماهنگــی سیســتم حرکتــی،
اختــال در تکامــل گفتــاری ،کاهــش قــدرت یادگیــری و افــت
تحصیلــی ،تغییــرات رفتــاری (بــی تفاوتــی خســتگی و بــی حســی و

بــی حوصلگــی) ،کاهــش مقاومــت بــدن در برابــر بیماریهــا ،کاهــش
ضریــب هوشــی بــه میــزان  5-10امتیــاز .کــودکان و دانــش آموزانــی
کــه دچــار کــم خونــی فقــر آهن هســتند همیشــه احســاس خســتگی
و ضعــف میکننــد ایــن افــراد اغلــب از ورزش و فعالیتهــای بدنــی
دوری میکننــد .یــا در هنــگام ورزش زود خســته میشــوند.

انواع آهن موجود در مواد غذایی
-1آهــن هــم :کــه بــه آســانی مــورد اســتفاده بــدن قــرار میگیــرد
و میــزان جــذب آن  20-30درصــد میباشــد .کــه آهــن هــم در
گوشــت قرمــز ،مــرغ و ماهــی وجــود دارد.
-2آهــن غیــر هــم :مقــدار جــذب آن بــه طــور متوســط  3-8درصــد
اســت .کــه ایــن آهــن غیــر هــم در غذاهــای گیاهــی ماننــد غــات،
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حبوبــات ،ســبزیجات ،مغزهــا (پســته ،بــادام ،گــردو وفنــدق) وانــواع
خشــکبار (بــرگ هلــو ،زرد آلــو ،انجیــر ،کشــمش و خرمــا) وجــود دارد.
قابل ذکر است که« :قابلیت جذب آهن هم کمتر تحت تأثیر ترکیب
رژیم غذایی قرار میگیرد .و میزان جذب آهن غیر هم بسیار متغیر است
و تحت تأثیر عوامل افزایش دهنده و کاهش دهنده جذب آهن میباشد»

مقـالههـای علمـی -تـرویجـی
عوامل افزایش دهنده جذب آهن

گوشــت قرمــز ،پرنــدگان ،ماهــی و غذاهــای دریایــی (عــاوه بــر
غنــی بــودن از آهــن هــم موجــب افزایــش جــذب آهــن غیــر هــم،
هــم میشــوند) ایــن مــواد غذایــی ارزش دوگانــه دارنــد .از یــک
ســو دارای آهــن هــم میباشــد و از ســوی دیگــر موجــب افزایــش
جــذب آهــن (غیــر هــم) کــه در منابــع گیاهــی موجــود اســت
میشــوند .یعنــی حتــی اگــر مقــدار کمــی گوشــت در غــذا وجــود
داشــته باشــد آهــن موجــود در آن موجــب افزایــش جــذب آهــن
غیــر هــم از مــواد گیاهــی میشــود.
اســید اســکوربیک (ویتامیــن  )cکــه در ســبزیها و میوههــای
تــازه و خــام وجــود دارد یکــی دیگــر از افزایــش دهندههــای

جــذب آهــن میباشــد .از طریــق مقــداری ســبزی خــوردن ،پیــاز
یــا انــواع ســاالد همــراه بــا آب لیمــو یــا آب نارنــج تــازه جــذب
آهــن غذاهــای گیاهــی افزایــش مییابــد.
اســتفاده از جوانــه غــات و حبوبــات اســت کــه موجــب افزایــش
آهــن قابــل جــذب در مــواد غذایــی میشــود .وقتــی غــات جوانــه
مــی زنــد ویتامیــن  cدر آنهــا افزایــش مییابــد تــا نــن هــا و
اســید فیتیــک کــم میشــود .مث ـ ٌ
ا جوانــه زدن بعضــی از غــات
و حبوبــات مثــل مــاش و عــدس بــه مــدت  24تــا  48ســاعت
میتوانــد آهــن قابــل جــذب را تقریب ـاً بــه دو برابــر افزایــش دهــد.

پیشگیری و کنترل کم خونی فقر آهن

توزیع قرص بین گروههای آسیب پذیر و در معرض خطر کم خونی فقر آهن.
آمــوزش تغذیــه ای و تنــوع غذایــی کــه در ایــن مــورد ســعی شــود در برنامــه غذایــی روزانــه ،حتمــاً از مــواد غذایــی آهــن دار در انــواع
گوش ـتهای قرمــز و ســفید و ســبزیجات بــرگ ســبز مثــل جعفــری ،اســفناج ،کاهــو و حبوبــات ماننــد عــدس و لوبیــا اســتفاده شــود (آهــن
موجــود در اســفناج بــه علــت داشــتن اگــزاالت جــذب خوبــی نــدارد)
همــراه بــا غــذا ســاالد شــامل گوجــه فرنگــی ،کاهــو ،کلــم ،فلفــل دلمــه ویاســبزیجات تــازه و ســبزی خــوردن و بعــد از غــذا نیــز از میــوه جــات
بــه خصــوص مرکبــات کــه حــاوی ویتامیــن ث هســتند اســتفاده شــود.
در برنامــه غذایــی کــودکان ونوجوانــان از انــواع خشــکبار ماننــد تــوت خشــک ،برگــه زرد آلــو ،انجیــر خشــک وکشــمش بعنــوان میــان وعــده
اســتفاده شــود.
از نوشیدن چای از  1ساعت قبل از غذا و  2ساعت بعد غذا خودداری شود.
بــرای جلوگیــری از ابتــا بــه آلودگیهــای انگلــی اصــول بهداشــتی فــردی بــه خصــوص شســتن کامــل دسـتها بــا آب و صابــون قبــل از تهیــه
و مصــرف غــذا و پــس از اجابــت رعایــت شــود.
کنتــرل بیماریهــای عفونــی و انگلــی و همچنیــن غنــی ســازی مــواد غذایــی بــا آهــن جــزء روشهــای عمــده و مؤثــر بــرای کاهــش کمبــود
آهــن و کــم خونــی فقــر آهــن در جامعــه میباشــد از عواملــی کــه باعــث کاهــش جــذب میشــوند نیــز غافــل نشــویم.

عوامل کاهش دهنده جذب آهن عبارتاند از:

فیتــات هــا کــه در غــات و حبوبــات و نانهــای تهیــه شــده از
خمیــر ورنیامــده بــا آرد کامــل میباشــند.
پلــی فنــل هــا ماننــد کانــن کــه موجــود در چــای قهــوه کاکائــو
و ادویــه میباشــد.
دریافــت زیــاد کلســیم (مصــرف شــیر و لبنیــات همــراه غــذا و
مصــرف ماســت بــه دلیــل دارا بــودن اســید الکتیــک مشــکلی در
جــذب ایجــاد نمیکنــد).

هــر چــه میــزان آهــن در بافتهــا بیشــتر جــذب آهــن کمتــر
اســت.
در عفونتهــا و ســوء جذبهــا میــزان جــذب آهــن کمتــر
اســت.
کاهــش اســیدیته معــده (مصــرف طوالنــی مــدت آنتــی اســیدها
جــذب آهــن را کمتــر میکنــد).
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