كومش -جلد  ،61شماره ( 4پياپی  ،)61تابستان 6934

زايمان در شهر سمنان
ناهيد رهبر ،(M.D)1راهب قرباني(Ph.D)*2

 -1مرکز تحقيقات خونريزيهاي غيرطبيعي رحم ،دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني سمنان ،سمنان ،ايران
 -2مرکز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت و گروه پزشکي اجتماعي ،دانشکده پزشکي  ،دانشگاه علوم پزشکي سمنان ،سمنان ،ايران

چكيده
سابقه و هدف :کمخوني يکي از علل ناتواني و يکي از مشکالت اصلي سالمت عمومي است که موجب
کيفيت زندگي ميشو  .زنان سنين با و ي يکي از گروههاي پر خطر جهت ابلال ببه نن مبيباشبند.
زايمان ،برخالف و ان با ا ي ،زنان
کمخوني
ميتواند

اخبلالد
و ان پبا از

يسك کمتري براي کمبو نهن هسلند ،ببا ايبن اباد يبده شبده شبيو

اين و ان باالتر از اد انلظا ميباشد .تعيين شيو کمخوني ،فقرنهن و کمخوني فقرنهن پا از زايمبان
شناخت وضعيت بهداشلي منطقه و کفايت خدمات

موا و وشها:

ماني کمكکننده باشد.

اين مطالعه مقطعي 702 ،زن که  00±70وز از زايمانشان گذشله ،مو

بر سي قبرا گرفلنبد .از

هر فر نزمايش  CBC indexانجام شد .هموگلوبين کمتر از  27g/dLبه عنوان کبمخبوني ،فبريلين سبرم کبمتبر از
70 µg/Lبه عنوان فقرنهن ،همچنين هموگلوبين کمتر از27 g/dLو فريلين سرم کمتر از 70µg/Lهم اه ايندکاهباي
خوني کاهش يافله ( )MCHC<31%٫MCH<27٫MCV<80به عنوان کمخوني فقرنهن

نظر گرفله شد.

يافلهها :سه ماه پا از زايمان ،شيو کمخوني  ،%6/3شيو فقر نهن  %8/7و شيو کمخونيفقر نهبن  %2/0ببو ه
است .شيو کمخوني و شيو کمخوني فقرنهن با هيچيك از ملغيرهاي سن ،نو زايمان ،تعدا زايمان و نحوه مصبرف
مکمل نن ا تباط معني ا ي نداشت .اما شيو فقر نهن با نحوه مصرف قرص نهن ،ا تباط معني ا ي اشت .به طبو ي
که زناني که قرص نهن مصرف نميکر ند 5/0 ،برابر زناني که به طو منظم قرصآهن مصرف ميکر ند،

خطر فقر نهن

بو ند (.)OR=5.0, 95% CI: 1.1-23.5, p=0.040
نليجهگيري :يافلهها نشان مي هد شيو کمخوني ،فقر نهن و کمخوني فقر نهن سه ماه پبا از زايمبان
سمنان

شبهر

اد مناسبي ميباشد .با توجه به اين که عدم مصرف مکمل نهن ،خطر بروز فقر نهن ا ببيشتبر مبيکنبد،

نموزشهاي الزم به ما ان

مصرف مکمل نهن ،پا از زايمان

بيما سلان و همچنين اين مراقبتهاي و هاي

مراکز بهداشلي ،ضرو ي است.
واژههاي کليدي :کمخوني ،فقر نهن ،کمخوني فقر نهن ،پا از زايمان


مقدمه

عمدهاي از مبتاليان به کمخوني فقرآهن را تشککيل مکيدهنکد

کمخوني يکي از علل ناتواني و يکي از مشککالت الکلي

[ .]2هرچند در خصوص مشکل فقرآهن در حاملگي به اندازه

سالمت عمومي است [ .]1کودکان و زنان سنين باروري سکهم

کافي تاکيد ميشود ،اما توجه کمي به کمخوني پس از زايمکان

* نويسنده مسئول ،تلفن023- 33654367 :
تاريخ دريافت 1393/4/7 :تاريخ پذيرش1394/1/29 :

Email:r_ghorbani@semums.ac.ir
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بررسي شيوع کمخوني ،فقر آهن و کمخوني فقر آهن در زنان سه ماه پس از

ناهيد رهبر و راهب قرباني

بررسي شيوع کمخوني ،فقر آهن و کمخوني فقر آهن...

در دوران پس از زايمان ،برخالف دوران بکارداري ،زنکان

ميشود [.]1فقر آهن و کمخوني بعد از زايمکان بکا اخکتالل در
است و به منزله يک مشکل بهداشکتي مهکم در کشکورهاي در

انتظار ميرود منابع آهن مکادر افکزايش يابنکد چراککه بخکش

حال توسعه و توسعهيافته ميباشد [.]3-5

عمدهاي از  450ميليگرم آهن مورد نياز براي افکزايش تکوده

در خصوص طول دوران پکس از زايمکان هکيچ اجمکاعي

سلول قرمز در طي حاملگي ،پس از زايمان موقعي ککه حجکم

وجود نکدارد .برخکي نويسکندگان دوره  8-32هفتکه پکس از

پالسما کاهش مييابد ،به منابع مادر باز ميگکردد .نيکاز آهکن

زايمان [ ]3را در نظر ميگيرند .ساير گزينکههکا بکراي تعريکف

مادر پس از تولد نوزاد اساساً کاهش مييابد ،به نحوي که نياز

دوره پس از زايمان شامل زمان برگشکت پريکود ککه درافکراد

به دريافت آهن نوزاد بر مادر پيشي ميگيکرد .از دسکتدهکي

مختلف تفاوت بارزي دارد و يا حتکي پايکان دوران شکيردهي

آهن بهدليل آمنوره پس از زايمان به طکور مشخصکي ککاهش

تعريف ککردهانکد [.]6در کشکورهاي در حکال توسکعه شکيوع

مييابد و در مقايسه با آن مقدار کمي از دسکتدهکي آهکن از

کمخوني پس از زايمان  50تا  %80ميباشکد ککه بکا عال مکي

طريق شيردهي دارد [ .]10از طرفي ديگر ،ککمخکوني پکس از

همچون کاهش کيفيت زندگي ،کاهش تواناييهکاي شکناختي،

زايمان در زنان بکا سکط اقتصکادي پکايين شکايع اسکت [.]8

عدم ثبات خلقي و افسردگي در زنکان سکنين بکاروري هکمراه

همچنين ديده شد ،مقادير اندازهگيري شده فريتين سرم در طي

است [.]6،5

شش ماه پس از زايمان در ميان زناني که مصرف مکمل آهکن
در دوران بارداري نداشتهاند در سطوح کم باقي ميماند [-13

در ايران جهت پيشگيري از کمخوني فقرآهن ،مکملهکاي

.]11

آهن به لورت قرص وقطره به گروههاي در معرض خطکر از
جمله زنان باردار (از ماه چهارم بکارداري تکا 90روز پکس از

طبق برنامه متداول کشور ،مصرف مکمل آهن تا سکه مکاه

زايمان) از طريق شبکههاي بهداشتي -درماني تجويز ميگردد.

پس از زايمان دنبکال مکيشکود [ ]7و تحليکل منکابع آهکن در

اين اقدام ميتواند موجب بهبود نسبتاً سريع وضع آهن شکود و

حاملگي وعدم تصکحي آن يککي از علکل ککمخکوني شکديد

به عنوان يک استراتژي مهم ،اين ويژگي را دارد که ميتوان از

فقرآهن در حاملگي بعدي است .اين مطالعه با هکدف بررسکي

آن براي رفع مشکل گروههايي از جمعيت که بيشترين نياز به

ميزان اثربخشي برنامههاي آهن ياري متداول در برنامکههکاي

آهن را دارند و بيشتر در معرض کمبود آهن هستند ،اسکتفاده

بهداشت کشور درتصحي منابع آهن مکادر ،سکه مکاه پکس از

کرد [ .]7زنان باردار از نخستين ماههاي بارداري و حتي خيلي

زايمان ،با هدف تعيين شيوع کم خوني ،فقرآهن و ککم خکوني

بعد از آن ،فقرآهن همراه با کاهش در شمارش سلولهاي قرمز

فقر آهن ،انجام شد.

خون را متحمل ميشوند [ .]8در يک حاملگي نرمال با جنکين

مواد و روشها

منفرد ،مادر حدود هزار ميليگرم آهن براي بارداري نياز دارد.
اين مقدار کل به نظر ميرسد که از منابع آهکن بکيشتکر زنکان

در اين مطالعه مقطعي از بين زنان زايمکان ککرده در شکهر

فراتر است که اگر نتواند اين مقدار اختالف را از طريق سيستم

سمنان که طي سالهاي  1385-86به مراکز مراقبت هاي پس

گوارشي جبران کند ،باعث بروز کمخوني فقرآهن ميشود [.]9

از زايمان مراجعه نمودند 207 ،نفر به روش نمونهگيکري غيکر

درسکه ماهکه سکوم ،غيکر

احتمالي آسان ،به شرط داشتن شراي ورود به مطالعه ،انتخاب

ممکن است آهن کافي را از رژيم غذايي دريافت کنند [ .]7اين

و مورد بررسي قرار گرفتند .براي تعيين حجم نمونکه ،در يکک

موضوع اهميت مصرف مکملهاي غذايي را درطکي بکارداري

مطالعه مقدماتي ،شيوع آنمي  %7/1حالل شد ،لذا با اطمينکان

از طرفي درطي بارداري ،بکاخخ

مشخ

 %95و دقت  %3/5حجم نمونه  207نفر بکرآورد شکده اسکت.

ميکند.
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کيفيت زندگي از نقطه نظر سوماتيک و سکايکولوژيک مکرتب

در ريسک کمتري براي کمبود آهکن هسکتند .بعکد از زايمکان

جلد ،16شماره ( 4پياپي ،)56تابستان 1394

کومش
دوران پککس از زايمککان در ايککن مطالعککه 90±20روز پککس از

شيوع کمخوني ( %6/3بکا فالکله اطمينکان -%9/6 :%95
 ،)%3/0فقککرآهن ( %8/2بککا فالککله اطمينککان -%11/9 :%95

زايمان تعريف شده است.

 ) %4/5و شيوع کمخوني فقرآهن  %1/0برآورد شد.

آزمايشات ( CBC Indexبا دستگاه شمارش الکترونيککي)
و فريتين (به روش اخيزا و با کيت ساخت ايمونوکورپ کانادا)
براي کليه افراد مورد مطالعه انجام شد .هموگلوبين کمتر از12

کمخوني فقر آهن با هيچيک از متغير سن ،نوع و تعداد زايمان،

g/dLبه عنوان کمخوني ،فريتين کمتر از20µg/Lبه عنوان فقکر

نحککوه مصککرف مکمککل آهککن ارتبککاط معنککيداري نداشککت

آهن ،همچنين هموگلوبين کمتر از12 g/dLو فريتين سرم کمتر

(()p>0/05جداول  2تا .)4

از20µg/Lهککمراه اينککدکسهککاي خککوني کککاهش يافتککه

جدول  .1ميانگين سن ،پاريتي و پارامترهاي آزمايشگاهي  ،سه ماه پس از

)(MCHC<31%٫MCH<27٫MCV<80به عنوان ککمخکوني

زايمان در زنان شهر سمنان

فقرآهن [ ]14در نظر گرفته شد .موارد شناخته شده آنمي غيکر

انحراف

از آنمي فقرآهن (مانند تاخسمي) ،حاملگيهاي چند قلو ،اهکدا

مشخصه

ميانگين

و يا دريافت خون در سه مکاه اخيکر ،ابکتال بکه بيمکاريهکاي

سن(سال)

27/4

5/ 8

زمينهاي مزمن از قبيل ديابت ،فشارخون ،عفونتهاي مکزمن و

پاريتي

1/ 6

0/ 8

1/ 0

هموگلوبين

13/4

0/ 9

13/5

10/4

پاسخ آزمايشات پس از جمعآوري همراه با ساير داده هکا

MCV

84/6

7/ 7

86

59

99

MCH

در پرسشنامهها درج گرديد و با استفاده از برنامهSPSS 16.0

28/5

6/ 6

28/9

16/9

86/0

MCHC

تحليل داده ها با استفاده از آزمونهکاي ککاي اسککو ر ،دقيکق

33/1

1/ 6

33/3

28

37/4

فريتين

58/6

31/2

49/0

7/ 8

135/0

بيماريهاي کبدي و کليوي

مزمن از مطالعه کنار گذاشته شدند.

معيار

ميانه

مينيمم

ماکزيمم

27/0

16

45

1

4
15/6

فيشر و رگرسيون لجستيک در سط معنيدار  %5انجام شد.
به منظور بررسي اثر همزمان متغيرهاي ذکر شده بکر روي

نتايج
ميانگين سن ،تعداد زايمان و شکاخ

کمخوني ،فقر آهن و کمخکوني فقکر آهکن ،تحليکل رگرسکيون

هکاي آزمايشکگاهي

لجستيک انجام شد .نتايج نشان داد که هيچيکک از متغيرهکاي

اندازهگيري شده در جدول  1آمده است %39/6 .زنان زايمکان

ذکر شده ارتباط معنيداري با کمخوني و کمخکوني فقکر آهکن

طبيعي داشتند %7/7 .زنان پس از زايمان مکمل آهن مصکرف

نداشتند و تنها نحوه مصرف مکمل آن ارتباط معنيداري با فقر

نميکردند %37/2 ،به طور نامنظم و مکابقي  %55/1بکه طکور

آهکن داشکت( .)OR=5.0, 95% CI: 1.1-23.5, p=0.040بکه

منظم مکمل آهن مصرف کمي کردند.

طوري که زناني که مکمل آهن مصکرف نمکيکردنکد 5 ،برابکر
افرادي که به طور منظم مکمل آهن مصرف ميکردنکد شکانس
ابتال به فقر آهن داشتند.
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در تحليل تککمتغيکره ،شکيوع ککمخکوني ،فقکر آهکن و

ناهيد رهبر و راهب قرباني

بررسي شيوع کمخوني ،فقر آهن و کمخوني فقر آهن...

جدول  .2شيوع کم خوني سه ماه پس از زايمان به تفکيک مشخصه هاي فردي در زنان شهر سمنان
ابتال به کم خوني
مشخصه

+

تعداد نمونه

p-value

-

78
57
72

4
5
4

5/ 1
8/ 8
5/ 6

74
52
68

94/9
91/2
94/4

1/00

نوع زايمان

طبيعي
سزارين

82
125

6
7

7/ 3
5/ 6

76
118

92/7
94/4

0/618

تعداد زايمان

1
2
≤3

118
49
40

6
3
4

5/ 1
6/ 1
10/0

112
46
36

94/9
93/9
90/0

0/541

نحوه مصرف مکمل آهن

عدم مصرف
نامنظم
منظم

16
77
114

2
7
4

12/5
9/ 1
3/ 5

14
70
110

87/5
90/9
96/5

0/168

جدول  .3شيوع فقر آهن سه ماه پس از زايمان به تفکيک مشخصه هاي فردي در زنان شهر سمنان
ابتال به فقر آهن
مشخصه

+

تعداد نمونه

p-value

-

سن(سال)

>25
25-29
≤30

تعداد

درلد

تعداد

درلد

78
57
72

5
3
9

6/ 4
5/ 3
12/5

73
54
63

93/6
94/7
87/5

0/253

نوع زايمان

طبيعي
سزارين

82
125

6
11

7/ 3
8/ 8

76
114

92/7
91/2

0/714

تعداد زايمان

1
2
≤3

118
49
40

7
5
5

5/ 9
10/2
12/5

111
44
35

94/1
89/8
87/5

0/359

نحوه مصرف مکمل آهن

عدم مصرف
نامنظم
منظم

16
77
114

3
9
5

18/8
11/7
4/ 4

13
68
109

81/2
88/3
95/6

0/055

جدول  .4شيوع کم خوني فقر آهن سه ماه پس از زايمان به تفکيک مشخصه هاي فردي در زنان شهر سمنان
ابتال به کم خوني فقر آهن
مشخصه

+

تعداد نمونه

p-value

-

سن(سال)

>25
25-29
≤30

تعداد

درلد

تعداد

درلد

78
57
72

1
1

1/ 8
1/ 4

78
56
71

100
98/2
98/6

1/00

نوع زايمان

طبيعي
سزارين

82
125

2

1/ 6

82
123

100
98/4

0/519

تعداد زايمان

1
2
≤3

118
49
40

1
1

2/ 0
2/ 5

118
48
39

100
98/0
97/5

0/350

نحوه مصرف مکمل آهن

عدم مصرف
نامنظم
منظم

16
77
114

1
1
-

6/ 2
1/ 3
-

15
76
114

93/8
98/7
100

0/149
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سن(سال)

>25
25-29
≤30

تعداد

درلد

تعداد

درلد

جلد ،16شماره ( 4پياپي ،)56تابستان 1394

کومش

کمخوني يک چهارم جمعيت جهان را درگير نموده که بکر

کمخوني(هموگلوبين کمتر از  12گرم بر دسيليتر)  %47/3بود.

کودکان سنين قبل از مدرسه و زنان متمرککز اسکت و يککي از

سن پايين و مصرف نامناسکب مکمکل در طکي دوران پکس از

مشکالت کلي سالمت عمومي است .اطالعاتي که سهم عوامکل

زايمان با شيوع کمخوني ارتباط داشتند .خطر بروز ککمخکوني

کند ،وجود ندارد ،لذا تعيين يک

در زنان کمتر از  21سال  2/92برابکر مکادران  21سکاله يکا

موثر را به طور نسبي مشخ
علت مشخ

باختر بود ( .)p=0/018آنهايي که کمتر از  30قرص آهکن و

را مشکل ميسازد [.]15

اسيد فوليک در مدت پکس از زايمکان مصکرف کردنکد3/01 ،
يافتهها نشان داد شيوع کمخوني در زنان سه مکاه پکس از

برابر خطر کمخوني در آنها بيشتر از کساني بود که  30بسته

زايمان ( %6/3با فالکله اطمينکان  )%3/0-%9/6 :%95بکوده

يا بيشتر آهن و اسيد فوليک مصرف کردند(.]1[ )p=0/020

است .کمخوني با سن ،نوع و تعداد زايمان ،نحوه مصرف مکمل

در مطالعه بودنار و همکاران نيز از علل شيوع بکاختر ککم

آهن ارتباط معنيداري نداشت .در مطالعه ديگر در سمنان ،ککه

خوني در زنان بادرآمد پا ينتر را ،مصرف کمتکر مکمکلهکاي

روي زنان سه ماه سوم بارداري انجام شد ،ارتباط بين کمخوني

معدني -مولتيويتامين در اين گروه دانستند زيرا افزايش حجم

با چگونگي مصرف کردن مکمل آهن معنيدار بود .به طکوري

خون در حين حاملگي در غير مصکرفکننکدگان مکمکل تنهکا

که هرچه مصرف مکمل نامنظمتر شده بود ،شيوع آنمي بيشتر

نصف مصرفکنندگان مکمل ميباشد و لذا آهنکي ککه پکس از

ديده شد .لذا بيشترين شيوع کمخوني را کسکاني ککه مکمکل

کاهش حجم پالسما به منابع مادر بر ميگردد ،نيز قطعاً ککمتکر

مصرف نميکردند ،داشتند [.]16

است .پس تعجبآور نيست در زناني که مکمل آهکن مصکرف

درمطالعه کالهي و همکاران در تبريز شيوع ککمخکوني در

نميکنند ،سط فريتين سرم حتکي تکا  6مکاه پکس از زايمکان

زنان در سن باروري( 15-49سکال)  %7/8بکود [ ]17ککه بکا

همچنان در سطوح کم باقي بماند [.]10

مطالعککه حاضککر تفککاوت معنککيدار نداشککت .نتککايج مطالعککه

از نتايج ديگر مطالعه حاضر اين که شيوع فقرآهن سه مکاه

شيخاخسالم و همکاران در زنکان در سکن بکاروري شکهري و

پس از زايمان ( %8/2با فالله اطمينان )%4/5-%11/9 :%95

روستايي ايران ،نشکان داد ککه  %33زنکان از ککمخکوني رنکج

بککوده اسککت کککه بککا نحککوه مصککرف مکمککل آهککن ارتبککاط

ميبردند [.]18

معنيدارداشت .به طوري که زنکاني ککه مکمکل آهکن مصکرف

در مطالعهاي که در سال 1378در زنان در سه ماهه سکوم

نميکردند 5 ،برابر افرادي که به طور منظم مکمل آهن مصرف

بارداري در سمنان انجام گرفت ،شيوع کمخوني  %16/9بوده

ميکردند شانس ابتال به فقر آهن داشتند.

است [ .]16در مطالعه ديگري بر روي زنان باردار شهر سمنان

نتايج حالله از بررسي کشوري در سال  1374روي زنان

در ابتدا و هفته  36بارداري ،شيوع کمخوني به ترتيب %32/1

در سنين باروري ( 15-49ساله) در مناطق شهري و روستايي

و  %30/1بوده است [ .]19به اين ترتيب به نظر مکيرسکد ککه

ايران نشان داد که حدود  %50از کل زنان بر اسکا

شيوع باخي کمخوني در حاملگي بکه تکدريج بکا رسکيدن بکه

فريتين سرم که نشاندهنده ذخيره آهکن بکدن اسکت مبکتال بکه

انتهاي حاملگي وسه ماه پس زايمان کاهش مييابد.

درجات خفيف کمبود آهن هستند [.]18

شکاخ

در مطالعه هنجوم و همکاران در نپال بر روي خکانمهکاي

در مطالعهاي که توس بودنار و همکاران در ايالتمتحکده

شکد ککه شکيوع

آمريکا لورت گرفت ،شيوع فقرآهن(فکريتين سکرم ککمتکر از

کمخوني ( %20هموگلوبين کمتر از  12/3گرم بکر دسکيليتکر)

 )15µg/Lدر زنان آمريکايي  0-6ماه پس از زايمکان  %16و

بوده اسکت[ .]20در مطالعکه راککش و همککاران در هنکد بکر

مقککادير اشککباع ترانسککفرين ،پروتوپککورفيرين آزاد

شيرده ،تا شش ماه پس از زايمکان مشکخ

بککر اسککا
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نتيجهگيري

بحث و

روي 93زن ،شککککش هفتککککه بعککککد از زايمککککان ،شکک کيوع

ناهيد رهبر و راهب قرباني

بررسي شيوع کمخوني ،فقر آهن و کمخوني فقر آهن...
اريتروسايت و فريتين سرم  %12/7بوده است [ ]21که به طور

مشخ

معنيداري از اين مطالعه بيشتر بوده است .در مطالعه هنجوم و

زايمان ،آهن مصرف کردند [.]22

همکاران در نپال بر روي خانمهاي شيرده ،تا شش ماه پس از

شد که فقک  %20/7افکراد در طکي  45روز پکس از

به طور کلي ،از علل احتمالي تفاوت در شيوع کم خکوني،

معنيداري با نتايج مطالعه ما نداشت.

مناطق مختلف کشور ،وضکعيت اقتصکادي -اجتمکاعي ،سکواد
تغذيهاي و الگويي غذايي مناطق مختلف ،ککه در جکذب آهکن

در مطالعه رهبر و همکاران در سمنان ،شکيوع فقکرآهن در
ابتدا و هفته  36بارداري  ٪60/1و  ٪48/7گزارش شد [.]19

دريافتي نقش دارد ،ميباشد که نياز به مطالعه بيشتر دارد.

با مقايسه اين يافته با نتايج مطالعه حاضر ،به نظکر مکيرسکد،

از محدوديت هاي اين مطالعه ،اين که براي تعيين وضکعيت

شيوع فقر آهن پس از زايمان نسبت به دوران بارداري به دليل

ذخيره آهن تنها به بررسي سط فريتين سرم اکتفا شده اسکت.

کاهش نياز به آهن به مقدار زيادي کاهش مييابد.

فريتين به دليل اين که يک پروتئين فاز حاد التهاب اسکت ،در

در اين مطالعه ،شيوع کمخکوني فقکرآهن  %1/0بکرآورد

هرشراي التهابي افزايش مييابد و عفونتهاي پس از زايمکان

شد .شيوع کمخوني فقرآهن با هيچيک از متغيرهاي سن ،نکوع

را ميتوان از علل فراهمکننده شراي التهکاب بيکان ککرد .لکذا

و تعداد زايمان ،نحوه مصرف مکمل آهکن ارتبکاط معنکيداري

بايستي ساير شاخ

هاي مطرحکننده وضعيت ذخاير آهن مثل

نداشت (.)p>0/05

درلد اشباع ترانسفرين ،FEP،فريتين سرم هم اندازهگيري شده
و در لورت داشتن  2مقدار غير طبيعي از  3تست بکه عنکوان

در تبريز در زنکان سکنين بکاروري( 15-49سکال) شکيوع

فقرآهن درنظر گرفته شود [.]23

کمخوني فقر آهن  %6/4بود [ ]17که بکه طکور معنکيداري از
مطالعه حاضر بيشتر بود .در مطالعه کشوري در زنکان سکنين

يافتهها نشان ميدهد شيوع کمخوني ،فقر آهن و کمخکوني

باروري در سکال ، 1374شکيوع ککمخکوني فقکرآهن %16/6

فقر آهن سه ماه پس از زايمان در شهر سمنان در حد مناسکبي

گزارش شد که باتعداد حاملگي ارتباط مثبت داشت .همچنکين

ميباشد .با توجه به اين که عدم مصرف مکمل آهن،خطر بروز

فقرآهن در زنان با تعداد بارداريها ارتبکاط مثبکت ومعنکيدار

فقر آهن را بيشتر ميکند ،آمکوزشهکاي خزم بکه مکادران در

داشت و ٪21/2زناني که 6بارداري يا بيشتر داشتهاند مبتال به

مصرف مکمل آهن ،پس از زايمان در بيمارستان و هکمچنکين

کمخوني فقرآهن بودهاند ،در حالي که در زناني که بکارداري را

حين مراقبتهاي دورهاي در مراکز بهداشتي ،ضکروري اسکت.

تجربه نکردهاند  ٪11/1بود [.]18

همچنين مداخالت خزم در غنيسازي مواد غکذايي ،آمکوزش

دو عامل در محدودکردن اثربخشي مکمل آهن تأثيرگکذار

جامع و مستمر در ارتقاي سواد تغذيهاي ،در پيشگيري از ايکن

هستند که عبارتند از :طکوخني بکودن دوره درمکان وخسکتگي

معضل بهداشتي کمککننده است .با توجه بکه پيامکدهاي فقکر

ناشي از مصرف روزانه مکمکل و عکوارض ناشکي از مصکرف

آهن ،اين آمکوزشهکا ،اقکدام بکه لکرفهاي اسکت ککه از بکار

مکمل شامل تهوع ،درد معده ،اسکهال ،يبوسکت و سکياه شکدن

بيماريهاي مرتب ميکاهد و نقش موثري در سالمت آيندگان

رنگ مدفوع .اين عوارض باعث ميشود بعضي افکراد مصکرف

دارد.

مکمل آهن را ادامه ندهند وچون جنين در زن باردار با وجکود
فقرآهن مادر نياز آهن خود را از منابع مادر رفع مکيکنکد لکذا

تشكر و قدردانی

باعث تشديد فقر آهن در مادر ميگکردد و هکمچنکين زايمکان

از کليه خانمهايي که با شرکت در اين پژوهش ،موجبکات

وخونريزي واژينال هم مزيکد بکر علکت اسکت [ .]7در يکک

انجام پژوهش را فراهم نموده و از داوران ناشناسي که با نقطکه

مطالعه کشوري در نپال ،بر روي  4148خانم پس از زايمکان،
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Introduction: Anemia is considered to be one of the major public health problems, due to its effects on
quality of life. Women at reproductive ages are among the risk groups who develop this condition. In
postpartum, in opposite to the pregnancy, women have the lowest risk for iron deficiency. However, the
observed prevalence of anemia in postpartum is higher than expected. Determining the prevalence of
anemia, iron deficiency and postpartum iron deficiency anemia can help identifying the public health
situation and adequacy of health care services.
Material and Methods: In this cross-sectional study, 207 women (Semnan, Iran) within 90 ± 20 days of
postpartum were assessed. The hemoglobin (Hb< 12 gr/dl) indicated as anemia and serum ferritin (< 20
µg/l) as iron deficiency, while both of the two markers combined with other hematology indices such as
MCHC<31% , MCH < 27 , MCV < 80 were defined as iron deficiency anemia.
Results: Three months after delivery, the prevalence of anemia, iron deficiency and iron deficiency
anemia were 6.3%, 8.2 % and 1.0 %, respectively. The prevalence of anemia and iron deficiency anemia
had no significant relationship with age, type and frequency of deliveries and status of iron
supplementation. However, there was a significant relationship between prevalence of iron deficiency and
iron supplement reception (OR = 5.0, 95% CI: 1.1-23.5, P= 0.040 ), in the way that women who were not
consuming iron pills were 5 times more at risk of developing iron deficiency in compare to those who were
receiving them regularly.
Conclusion: The results showed that the prevalence of anemia, iron deficiency and iron deficiency
anemia, 3 months after delivery are all in normal range in Semnan. Regarding the fact that lack of iron
supplementation will increase the risk of iron deficiency, it is necessary to raise the community awareness
about receiving iron supplements after delivery at the hospital and during regular follow ups at the health
care centers.
Keyword: Anemia, Iron Deficiency, Iron Deficiency Anemia, Postpartum
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