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در  دبستان )پسر ( اصفهانمدارس  دانش آموزانبررسی شیوع کم خونی و فقر آهن در 

 2931سال 
 9،  عبداله قاسمی12، اعظم اعرابی2*مینا صالحی

 مراقب بهداشت دبستان غيرانتفاعي پسرانه واليت شهر اصفهان

 رانعضو هيات علمي گروه علوم و صنايع غذايي، دانشگاه آزاد واحد شهرضا، شهرضا ، اي

 پزشک عمومي

 

 چكیده 
بروز كم خوني سبب  در  كودكان در سنين رشد،  مي تواند كه كم خوني فقر آهن يكي از شايع ترين مشكالت تغذيه اي دركودكان بوده 

ام انجن  اصنفهان  شنهر    دبسنتان  دانن  آمنوزان    مطالعه حاضر با هدف بررسي شيوع كم خوني فقر آهنن در  گردد .  يادگيري در اختالل و  

سال دبستان هاي شهر اصفهان  كه بنه رو    21تا  7دان  آموز  122و بر روي  2931تحليلي )مقطعي( در سال -لعه توصيفيمطااين گرفت. 

عات فردي و اندازه گيري  شاخ  توده بدني الاط و ثبت  تصادفي چند مرحله اي انتخاب شده بودند انجام گرفت. پس از كسب رضايتنامه

  2/ 20در سنط   SPSS  نتايج با استفاده از نرم افزار آمناري    انجام گرفت.  جهت بررسي شاخ  هاي خونن اين افراد  نمونه گيري خو، 

=α  .بررسي نتايج نشنان   % بود. 0/9% و كم خوني  ناشي از فقر آهن 8%، فقر آهن 6تحقيق ، شيوع كم خوني در این تحليل آماري گرديد

بنا توجنه بنه شنيوع نسنبتا بناالي فقنر آهنن و عنوار            بنود.  20/29± 37/2و   03/17 ±22/22 هموگلوبين  مقدار فريتين وداد كه  ميانگين 

و در صورت لزوم تحت درمنان   از اين نظر غربالگري شده  در دوران رشد  گردد كودكانپيشنهاد مي بهداشتي ، اجتماعي و اقتصادي آن ، 

 شود. آموز  هاي الزم براي اوليا برگزار  قرار گيرند و 

 
 دان  آموزان دبستان  ، كم خوني، فقر آهن واژه های کلیدی:
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 قدمه م
اثر نا درصد است . 96كم خوني و فقر آهن يكي از شايعترين اختالالت تغذيه اي در كشورهاي در حال توسعه و شيوع آن حدود    

 ، آهن جذب سوء ، آهن ناكافي افراد به اثبات رسيده است. دريافت مطلوب كم خوني فقر آهن بر تكامل جسمي و رفتاري و بازده كاري

 (2).باشد فقرآهن مي خوني كم شايع علل از انگلي عفونتهاي و خونريزي گوارشي

 كج ، رفتاري تغييرات ، فعاليت تحمل عدم ، رشد جمله كاه  از مختلفي بروز عوار  سببهمچنين  آهن  فقر خوني ناشي از  كم     

 كاه  با بدن آهن كم خوني، كمبود اول مرحله در. (1)ميزبان مي گردد ايمني پاسخ در تغيير و پذيري تحريک ، توجهي كم،  خلقي

 تنها و بوده طبيعي آهن به وابسته هاي پروتئين و ديگر هموگلوبين ، هماتوكريت ، سرم آهن مرحله اين در . شود شروع مي آهن ذخاير

 نمي هماتوكريت رخ در تغييري اما يابد مي افزاي  TIBCو  يافته نيز كاه  سرم ، آهن دوم مرحله در . يابد مي سرم كاه  فريتين

 Iron)مرحله  سوم يا مرحله (. در9يابد ) مي كاه  بافتي اكسيداز سيتوكرم سط  و بوده نرمال حداقل هموگلوبين مرحله اين در .دهد

Deficiency Anemia) Frank IDA و گلبولهاي يافته كاه  گلوبين همو غلظت كه شود مي كم سرم بقدري آهن 

 به مبتال بيليون 0 و خوني كم مبتال به دنيا در نفر بيليون 1 بهداشت جهاني سازمان اساس تخمين بر . شوند مي رنگتر كم و قرمزكوچكتر

 . (0آهن هستند) فقر

ضعف ناشي از آن در فعاليتهاي توليدي جامعه منعكس مي گردد و  عالئم باليني كمبود آهن در آغاز بيماري ممكن است نمايان نباشد اما    

شناخت عوامل مرتبط با اين عارضه گام مؤثري در كنترل و نهايتا سالمت اقتصادي و توسعه ي اجتماعي جامعه را به خطر مي افكند . 

ماهگي آهن تكميلي  10تا  6مامي شيرخواران از در كشور ايران به منظور پيشگيري از كم خوني فقر آهن، براي ت پيشگيري از آن مي باشد.

 (.9كان وجود ندارد )دتجويز مي شود  ولي برنامه غربالگري براي فقر آهن و يا كم خوني ناشي از آن در كو

دف از هن و هدف تعيين ميزان آگاهي اين گروه در زمينه كم خوني فقر آهنن ،   اين پژوه  با در كودكان،  خوني با توجه به شيوع كم      

سناله( شنهر اصنفهان مني باشند تنا براسناس         21تنا   7اين  مطالعه بررسي درصد شيوع كم خوني فقر آهن در گروهي از دان  آموزان پسر )

همچنين تاثير آموز  بر و منابع غذايي آهن دار  اطالعات بدست آمده اقدامات اصولي در جهت پيشگيري آن از طريق تامين آهن از طريق 

 رت گيرد.صوآگاهي آنان 

 

 مواد و روشها 
  ساله مشغول به تحصيل در دو مدرسه واليت و سروستان شهر اصفهان بودند. 21تا  7دان  آموز پسر   122جامعه آماري مورد مطالعه

 طرينق  از ينک بخن    بخ ، دو در اطالعات آوري جمع. انجام گرفت نمونه گيري به صورت تصادفي خوشه اي و طبقه بندي شده    

صنورت   مندارس  بنه  مراجعنه  روز  9 تا 1 طي دان  آموزان مراقبين يا مادران با مصاحبه طريق ديگراز بخ  و آموزان دان  با مصاحبه

مواد مغذي دريافتي ، از  به منظور برآورد تقريبي  ومحاسبه گرديد  BMIو اندازه گيري قد و وزن،  بعد از اخذ رضايت نامه كتبي .  گرفت

حناوي سنواالتي در منورد عالينم كنم      شد. همچننين پرسشننامه اي    آوري گذشته جمع ماه يک طي روزه يک خوراك يادآمدپرسشنامه 

  گرديد.  تكميلو ساير بيماري ها  خوني 
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، HB) ،HCTشاخصها و فراسنج هاي بيوشنيميايي خنوني   اندازه گيري  ، به منظور تعيين شيوع كم خوني، فقرآهن و كم خوني فقرآهن    

RBC ،WBC ،Ferritin ،MCV (  وارد ننرم افنزار    نتنايج آزمنون   . انجام گرفتسي سي نمونه خون  22جمع آوري  باSPSS   شند و

 به عنوان كمبود ذخاير آهن و  21را كم خوني و فرتين زير  21دان  آموزان با هموگلوبين كمتر از مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.

 .  (0)فقر آهن در نظر گرفته شد ني كم خو مبتال بهافراد داراي هر دو مورد 

      

 یافته ها 
% آنها 12% از دان  آموزان مورد مطالعه دچار كم وزني هستند و اين در حالي است كه 6مشخ  مي گردد كه  2با توجه به  شكل      

 مبتال به اضافه وزن و شيوع چاقي در انها مي باشد.
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اضافه وزن وزن طبيعي  كم وزن 

 
 سال شهر اصفهان 21تا  7در دان  آموزان پسر   بر اساس سن  BMIتوزيع فراواني وضع تغذيه بر اساس  .2نمودار 

 

دان  آموزان مواجه درصد مقدار نتايج به دست آمده با نتايج گزار  شده در شهر تهران مشابهت زيادي داشت. اين در حالي است كه     

مشخ  گرديد منطقه سكونت  تحقيق انجام شده توسط مجتهدزاده و همكاران  طبق  فت% گزار  گرديد كه  مي توان گ12با اضافه وزن 

پي  ارائه سال  22 مقايسه با نتايج مجتهدزاده كه در  درو درآمد اقتصادي خانوار بر اين شاخ  تاثير گذار مي باشد. از سوي ديگر 

چاقي در كودكان گرديده  دودي تغيير يافته است و منجر به شيوع جوانان تا حبه نظر مي رسد الگوي غذايي خانواده ها و نوگرديده است 

ها سال مورد بررسي قرار گرفت كه ميانگين اين شاخص 21تا 7دان  آموز پسر  122ر اين مطالعه  شاخ  هاي خوني همچنين د. (0)است

 نشان داده شده است. 2در جدول 

 
 (2939)سال  شهر اصفهان،  21 تا 7ميانگين شاخ  هاي خوني دان  آموزان پسر   .2جدول 

 انحراف معیار میانگین شاخص 

 00/6 61/98 هماتوكريت

 32/2 16/29 هموگلوبين

 02/12 02/00 فريتين

MCV 27/73 79/8 
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ه به طور متوسط مقادير شاخصهاي آزمايشگاهي فوق در حد طبيعي و قابل قبول مي باشد. اما افرادي وجود داشته اند كه كم خنون بنود      

كه مبنتال بنه فقنر آهنن مني باشنند        افراديتعداد در بين دان  آموزان  و  نمايه بدن در حالت طبيعي قرار داده شده اند شاخ  اند و از نظر 

ذخيره آهن اين افنراد را بهبنود   مي توان  با تغذيه مناسب  پي  بيني نمود كه نسبت به آنها كه هموگلوبين پايين دارند بيشتر است و مي توان

 . (1)جدول خشيدب
 2939سال شهر اصفهان،  21تا  7فراواني كم خوني ، كمبود آهن و كم خوني ناشي از فقر آهن در دان  آموزان پسر   .1جدول

 درصد )%( تعداد نفر بيماري

 6 21 كم خوني

 8 26 فقر آهن

 0/9 7 كم خوني ناشي از فقر آهن

      

 بحث
و در ياسوج در مطالعات انجام شده در  دان  آموزان (، 9و0در مطالعات انجام شده در بيرجند )% و 6شيوع كم خوني در اين مطالعه    

گزار  گرديد كه تاحدودي به دليل مقادير هموگلوبين در نظر گرفته شده براي تعريف كم خوني، همچنين شرايط آب و %  0/7دبستاني 

 ايراني ساله 20تا  0 كودكان در فقر آهن بهداشتي جهاني سازمان اساس تخمين بر. (6و9 )متفاوت مي باشدو نوع تغذيه  هوايي و ژنتيكي 

 (.0است) شده درصد گزار  98/8

% جامعه آماري مورد نظر مبتال به فقر آهن مي باشند كه با نتايج به دست آمنده در مطالعنات فشناركي نينا و     8نشان داد كه    پژوه  حاضر 

 ر  گرديد. ا% گز6اين در حالي است كه در دان  آموزان شهر ياسوج  كي بسيار زيادي نشان داد. همكاران بر دان  آموزان بيرجند نزدي

نبود و عامل اصلي فقر آهن در آنها گزار  گرديد و فقنر آهنن   با توجه به اينكه در دان  آموزان مشكل اصلي پايين  بودن  هموگلوبين     

گفتاري و رفتاري و كاه  بهينه ي هو  مي گردد. پيشنهاد مني گنردد كودكنان در     خود مي تواند سبب اختالل در يادگيري و مهارتهاي

 حال رشد از اين نظر غربالگري شده و آموز  هاي الزم براي اوليا برگزار شود.

 سد زيرار مي بنظر طبيعي فريتين تقريبا با هموگلوبين تغييرات بين دار معني مختلف و وجود ارتباط هاي شاخ  تغييرات ارتباط بررسي

 باال تدريج به نيز مقدار هموگلوبين آهن ذخاير افزاي  با يا و باشد فريتين بودن ميزان باال نتيجه تواند مي هموگلوبين ميزان باالرفتن

  برود.

 تغيير و اصالح . گيرد مي قرار تاثير تحت بيولوژيک ميزبان عوامل هم و غذايي عوامل بوسيله هم زيست فراهميالزم به ذكر است      

 و ها سبزي در كه ث ويتامين(7)  است آن فراهمي زيست يا رژيم شده در خورده آهن مقدار بهبود براي راهكار يک رژيم، اصوالً

 عوامل آهن جذب دهنده افزاي  عوامل اين كنار در اما . شود مي آهن جذب افزاي  باعث نيز دارد وجود خام و تازه ي ها ميوه

 آنها پخت در مايه خمير از و شود مي استفاده شيرين جو  از كه هايي نان در. دهند مي كاه  را آهن بجذ كه دارند وجود ديگري

 فيتيک اسيد چاي، در موجود تانن ، سويا پروتئين . دهد مي كاه  را آهن جذب كه دارد وجود فيتات زيادي مقدار شود نمي استفاده

 (3،22 ، 8 .)هستند آهن جذب هاي كاهنده نيز يکالاگز اسيد و

Shell-Duncan براي مناسبي حل راه آهن از غني غذاهاي از استفاده و غذايي تغيير عادت كه دادند نشان  1220در سال همكاران و 

 (.22) است كم خوني به مبتال افراد در ها شاخ  بهبود
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 كم بركاه  داري تاثير معني كم مانز مدت علت به تغذيه آموز  كه داد همكاران نشان و Creed-Kanashiro مطالعه نتايج     

 افزاي  يافته هم آهن و كل آهن دريافت ميزان ضمناً .است هبود موثر آهن فقر خوني كم افزاي  از در پيشگيري ولي نداشته خوني

 (.21) است

 Verrall     در خطر معر  در ودكانك آهن در وضعيت بهبود براي غذا بر مبتني راهكار اثر تحت عنوان  1220اي در سال  مقاله در 

 داشته احتمالي كمبود از پيشگيري نتيجه در آهن و دريافت بهبود در مثبتي اثر تواند مي راهكار اين داشتند كه بيان كانادا شمال

 (.29باشد)

، آموز   . به هر حال جهت كاه  ميزان سوء تغذيه(20) تحصيالت والدين، شغل آنها و نوع مدرسه در ايجاد سوء تغذيه موثر است 

صحي  تغذيه در مدارس به دان  آموزان و به خصوص والدين آنها راه حل مناسبي جهت كاه  مشكل كم خوني در دان  آموزان مي 

 گردد.

  

 نتیجه گیری: 
ابي دقيق اگرچه روشهاي متفاوتي در ارزيابي كم خوني فقر آهن و تعيين شيوع آن در جوامع مختلف وجود دارد اما بهتر است در ابتدا ارزي

از وضعيت اكولوژيكي در جامعه ي مورد نظر صورت گيرد چه بسا وجود برخي از عوامل تاثير گذار از جمله بيماري ها مي توانند به 

و تغذيه ارتباط مستقيم دارد  با توجه به اينكه با  فقر  آهن و با توجه به شيوع نسبتا باالي پيچيده شدن مشكل و مهمتر از آن تشخي  بيفزايد.

 نظر به اينكه تداوم كم خوني باعث اختالل در يادگيري و مهارتهاي گفتاري و رفتاري و كاه  بهينه ي هو  مي گردد. پيشنهاد مي گردد 

قبل از ورود به دبستان به منظور تشخي  كم خوني ناشي از فقر آهن ، انجام آزمايشات هماتوكريت، هموگلوبين، فريتين جزء  كودكان

در حال رشد از اين نظر غربالگري شده و آموز  هاي الزم براي اوليا  ج  سالمتي كودكان قرار گيرد و كودكاندرخواست هاي سن

 تعداد با و هستند آهن معر  كمبود در كه جنسي و سني مختلف هاي گروه روي مطالعه بر ينهمچنين پيشنهاد مي گردد ا برگزار شود

 .گيرد قرار بررسي نيز مورد آنها عملكرد و شود اجرا تري طوالني زمان در مدت و بيشتر كننده شركت

 
 :قدردانی و تشكر
 0و  9ناحيه هاي  در واليت و سروستان مدارس مديران به ويژه رساندند ياري تحقيق اين اجراي در را ما كه كساني كليه از وسيله بدين

 .داريم را تشكر اصفهان كمال شهر
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