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خوني شايعترين مشكل وابـسته بـه تغذيـه در جهـان              كم )WHO( سازمان بهداشت جهاني   بر اساس گزارش    

در ايـن ميـان كودكـان و زنـان بـاردار      . باشـند  است كه بيش از دو ميليارد نفر از مردم جهان به آن مبتال مي             
 و ارتبـاط آن     هدر خانمهاي حامل  هدف از اين مطالعه بررسي كم خوني        . پذيرتر از ساير گروهها هستند     آسيب

 خانم باردار مراجعه كننده بـه درمانگـاه زنـان           214اين مطالعه بر روي     . باشد  با سن مادر و سن بارداري مي      
بـراي ايـن خانمهـا در اولـين نوبـت      .  انجـام گرفـت  1379 مـاه اول سـال   6بيمارستان يحيي نژاد بابل در طي      

 در سه ماهـه اول      mg/dl11متر از   ك) Hb(هموگلوبين.  شد  درخواست )CBC( شمارش سلولهاي خوني   مراجعه
 در  . در سه ماهه دوم، به عنوان كم خوني زمان بارداري در نظر گرفته شـد               mg/dl 5/10و سوم و يا كمتر از       

خـوني    فراواني كم . ، آزمايشات تكميلي درخواست گرديد      خوني   جهت تشخيص نوع كم    افراد مبتال به كم خوني    
ميـانگين سـن   .بارداري مورد مطالعه قرار گرفـت       اول، دوم و سوم     در گروههاي مختلف سني و در سه ماهه         

 نفـر  20در مجمـوع  .  بودmg/dl6/1± 6/12 سال و ميانگين هموگلوبين 6/24 ±5افراد شركت كننده در مطالعه
در مـراجعين بـا     %) 78/12(خوني    بيشترين ميزان فراواني كم   . خوني بودند    مبتال به كم   خانمهاي باردار %) 4/9(

خوني در گروههاي سني داراي ريسك بـاالي بـارداري    ميزان شيوع كم.  سال مشاهده شد21-30گروه سني   
   بـود ) سـال 19-34(كمتـر از گـروه بـا سـن مناسـب بـراي بـارداري        )  سـال 35 سال و بيشتر از      18كمتر از   (
)P<0.05 .(خوني در سه ماهة سوم شايعتر از سه ماهة اول و دوم بود              كم)P<0.05 .(         با توجـه بـه نتـايج ايـن

بـا توجـه بـه فراوانـي بيـشتر       .اسـت خوني فقر آهن شايعترين نوع كم خوني در خانمهـاي بـاردار               مطالعه كم 
م به بعد و بررسي مجـدد     خوني در سه ماهة سوم، مصرف به موقع و مرتب مكملهاي آهن از سه ماهة دو                 كم

 .شود هموگلوبين در اوائل سه ماهة سوم توصيه مي
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