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زندگی سالم

کم خونی فقر آهن در زنان
باردار

کــم خونــی در دوران
بــارداری یــک مشــکل
مطب
بهداشــتی جهانی اســت.
دکتر سمیه ادایی
در حالــی کــه برخــی از
متخصص زنان
کــم خونــی هــا بــه دلیــل
رقیق شدن خون و بخشی
از فیزیولــوژی حاملگی طبیعی اســت ،کــم خونی فقر
آهــن میتواند پیامدهای جدی ســامتی بــرای مادر و
کودک داشــته باشد .بنابراین ،تشخیص کم خونی فقر
آهــن از کــم خونــی فیزیولوژیک و همچنین شناســایی
سایر علل کمترشایع کم خونی که ممکن است نیاز به
درمان داشته باشد ،بسیار مهم است.
 حدود  30درصد از زنان درسن باروری در معرضآنمی هســتند .در میان زنان باردار ،شــیوع آن حتی
باالتــر اســت؛ ســازمان بهداشــت جهانــی ()WHO
تخمین میزند کــه بیش از  40درصد زنان باردار در
سراسر جهان مبتال به کم خونی هستند.
اکثریــت قریــب بــه اتفاق کــم خونی در زنان ســنین
بــاروری ناشــی از ذخایــر آهن کم اســت و کم خونی
فقــر آهــن در جهــان کــم خونــی ناشــی از کمبــود
ریزمغذیهاســت .بــه همیــن دلیــل شــیوع آن در
دنیا بــا توجه به ســطح اقتصادی در نقــاط مختلف
متفاوت است.
عــاوه بر کم خونــی فقر آهن ،تعداد زیــادی از زنان
بــاردار دارای کمبود آهن هســتند بــدون آنمی که با
کاهش فریتین ســرم به زیر دوازده نانوگرم در میلی
لیتر مشخص میشود.
 تعاریــف آنمی در زنــان باردار در مقایســه با زنانغیر باردار متفاوت است.
ســازمان بهداشــت جهانی ( )WHOکم خونی را در
دوران بارداری به صورت زیر تعریف میکند:
سه ماهه اول  -هموگلوبین <g / dL 11
سه ماهه دوم  -هموگلوبین <g / dL 10.5
سه ماهه سوم  -سطح هموگلوبین <g / dL 11
کــم خونــی فیزیولوژیــک بــارداری و کمبــود آهن از
شایعترین علل کم خونی در زنان باردار است.
از دســت دادن آهــن فیزیولوژیــک در بزرگســاالن
حدود یک میلی گرم در روز است.
زنان ســن بــارور نیــاز به آهــن اضافــی روزانــه برای
جبــران قاعدگــی (حــدود  0.8میلــی گــرم در روز)
دارنــد .افزایــش نیــاز به آهن در ســه ماهــه اول یک
تا2میلی گرم در روز اســت که در ســه ماهه ســوم به
6میلی گرم در روز افزایش مییابد.
آهن مورد نیاز برای افزایش گلبول قرمز()RBC
مــادری و تولید گلبول قرمز جنین و جفت به ترتیب
حدود  500و  300تا  350میلیگرم است.
در هنــگام زایمان حدود  250میلی گرم آهن از
دست میرود.
در ویزیــت اولیــه تمــام بارداریهــا آزمایــش خــون
جهــت غربالگــری کــم خونــی انجــام میشــود و در
هفتــه 24تــا  28حاملگــی آزمایــش تکرار میشــود.
ایــدهآل آن اســت که کم خونی فقر آهن قبل از ســه
ماهه ســوم درمان شــود ،چراکــه آنمی فقــر آهن بر
رشــد عصبی و شناختی جنین تأثیرمخرب دارد .کم
خونی شــدید ریســک مــرگ و میر مــادر در بارداری
را افزایــش میدهــد .همچنیــن ممکــن اســت نیــاز
بــه تزریــق خــون در طــی بــارداری یا عفونــت قبل و
بعــد از زایمــان و زایمــان زودرس و بســتری نــوزاد
در بیمارســتان را افزایــش دهد .بســته بــه وضعیت
اقتصادی و اجتماعی در کشــورهای مختلف دســتور
العملهــای مختلفی بــرای جلوگیــری از کم خونی
فقــر آهــن وجــود دارد .در برخی کشــورها در ویزیت
اولیــه بــارداری روزانــه  30میلــی گــرم آهــن مکمل
تجویز میشود و در برخی دیگر 60میلی گرم.

معلم کالس ژیمناســتیک بچهها گفته بود قرار اســت جشــنی برگزار شود
و بــرای ایــن موضــوع از والدین خواســته بود تا در روز جشــن بــرای بچهها
کادوی کوچکی به همراه بیاورند .میدانستم که غالب والدین اسباببازی
میخرند اما هر چه فکر کردم دیدم لزومی به خریدن اســباب بازی جدید
برای بچهها نیســت .چــرا که با وجــود دریافت چند اســباببازی جدید در
نــوروز اصالً لزومی به خرید جدید نیســت .از طرفی امــا کمی دودل بودم.
میدانســتم دیدن اســباببازیهای رنگارنگ در دســت بقیه در روز جشن
می تواند وسوســهکننده باشــد .در نهایت اما با مشــورت با همســرم به این
نتیجــه رســیدیم کــه از خیر خریــد اســباببازی بگذریم و برای هــر کدام از
بچهها یک دفتر نقاشــی و یک بســته مدادرنگی خــوب بخریم .روی خوب
بــودن مدادهــا البته تأکید داشــتیم ،چرا کــه مدادهایی که از قبل داشــتند،
کمرنــگ بــود و کیفیت خوبی نداشــت .خالصــه خرید انجام شــد و در روز
جشــن به آنها دادیم .خوشــبختانه در طول جشن کادوها باز نشد .وقتی به
خانه برگشــتیم و بچهها کادوها را باز کردند ،واکنش آنها خارج از تصور ما
بود! یعنی به قدری هر دوی آنها خوشحال شدند که هم من و هم پدرشان
جا خورده بودیم .تا چند روز نقاشی به سرگرمی اصلی بچهها تبدیل شده
بود .راســتش انتظار این حجم از اســتقبال را نداشتم .نمیدانم چرا تصور
کرده بودم بچهها فقط ممکن اســت از گرفتن اسباببازی خوشحال شوند
و دیگر گزینهها به نظرشان جذاب نخواهد بود.
اما جمعه این هفته و با بهتر شدن هوا ،دستهجمعی پارک رفتیم .جمعه
عصر بود و زمین بازی پر از بچهها در ســنین مختلف .در میانه بازی کردن
فاطمه سراغم آمد که مامان میخواهم کفش و جورابم را در بیاورم .البته
دلیل خوبی هم برای کارش داشــت؛ آخر میخواســت از سرســره باال برود
و خــب با پای برهنه بهتر میتوانســت مانع ســر خوردن خودش شــود .هر
چه حســاب کــردم دیدم دلیلی بــرای مخالفت ندارم .زمین خشــک بود و
آشغالی هم دیده نمیشد .پس موافقت کردم .البته با او و مریم ،که چند
مادرانه
دقیقــه بعــد از فاطمه کفــش و جورابش را درآورد ،شــرط کــردم که همان
نرگس عزیزی
اطراف سرســره بمانند .میدیــدم که بچهها با پای برهنه احســاس آزادی
بیشــتری دارنــد و لذت بیشــتری میبرند امــا خب در عین حــال در کنار آن
میدیدم که تک و توک مادرانی هستند که با کمی تعجب به بچهها نگاه میکنند و انگار دوست دارند مادر این بچهها
را پیدا کرده و از باب دلسوزی تذکری در مورد سردی زمین یا کثیف بودن آن بدهند .پس من هم دست پیش را گرفته،
بچهها را به دست پدر سپردم و برای پیادهروی کمی از زمین بازی فاصله گرفتم.
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مامان گفتید کی میآیید؟مامان جان تازه امروز رسیدهام مشهد .یک ساعت هم نشده .طوری شده؟نه هیچی .خوش بگذرد .زیارت رفتید دعا کنید امتحانم پاس شود.دخترم امتحانت که یک ماه و نیم دیگر است .از االن چرا به دل من شور میاندازی؟همین جوری گفتم .گفتم شاید وقت الزم باشد .حاال یک چیزی گفتم!اســتغفراهلل! به جای ایــن حرفها برو از االن درســت را بخوان که محتاج دعا ونذر و نیاز نشوی!
شما نیستید چطور من درس بخوانم آخر؟عزیزم ،مامان قربانت برود .شما آخر دیگر دانشجو هستی 21 ،سالت شده .مننباید باالی سرت بنشینم و دیکته بگویم که....
میدانم ،دیکته که ندارم ،اما دست و دلم به درس نمیرود .شما همیشه بودید،خوب بود .همین که بودید کافی بود .حواسم جمع درس بود.
اگر طوری شده به من بگوها .الزم باشد به خاله فاطمه بگویم بهتان سر بزند.نه مامان طوری نشــده .شما نگران نباشــید .همین طوری دلم خواست بودید.مثالً همان جا توی آشــپزخانه دارید ســاالد درســت میکنید ،من هــم توی اتاق
خیالم راحت بود .اما االن...
آخر ســاالد درســت کردن من توی آشپزخانه چطور خیال تو را توی اتاق راحتمیکند؟ من که نمیفهمم!
فکــرش را نکنید .خودم هم نمیفهمم .شــما بروید با خیــال راحت به خرید وزیارت و اســتراحت خودتان برســید .بعد چند ســال یک بار شــد که جور بشود با
خانمهای مسجد بروید مشهد؟
واهلل چهار سالی بود که....هــا ،بعــد چهار ســال رفتید ،حاال هــم هی به فکــر آب و نان و درس ما باشــید؟بیخیال! راحت باشید .من هم یک کاریاش میکنم.
چی را یک کاری میکنی؟ نکند بابا طوریاش شده؟ ببین یک شبانه روز نشدهکه خانه را گذاشتم آمدم ،همهتان کن فیکون شدید انگار.
مامان این چه حرفی است میزنید! اصالً هم هیچ کس کن فیکون نشده .همهخوبیم و خوشیم .هیچ مشکلی هم نداریم .فقط همه جا یک جوری است وقتی
شما نیستید .حاال عادت میکنیم .نگران نباشید .خوش بگذرد.
-خیالمراحت؟

راحت راحت! فقط...فقط چی؟!-مامان روغن را کجا گذاشتید؟ میخواستم نیمرو درست کنم امشب پیدا نکردم هر چی گشتم.
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