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شیوع فقر آهن و كم خونی ناشی از آن در كودكان 5-1 ساله و مادران آن ها در شهر بیرجند
آزیتا فشاركی نیا*

چکیده
زمینه و هدف: کمبود ریز مغذی ها از شایع ترین اختالالت تغذیه ای در دنیاست که از بین آن ها فقرآهن از همه مهم تر است. این طرح به منظور بررسی شیوع  فقر آهن و کم خونی 

ناشی از آن در کودکان و مادران آن ها در شهر بیرجند در سال 1390 انجام شد.

مواد و روش ها: 143 کودک یک تا پنج ساله مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهر بیرجند به روش خوشه ای چند مرحله ای اتفاقی انتخاب شده بودند و مادران آن ها مورد بررسی 
قرار گرفتند. بعد از ثبت خصوصیات دموگرافیک کودکان و مادران در پرسشنامه، هموگلوبین و فریتین کودکان و مادران آن ها اندازه گیری شد.

نتایج: 12/36% کودکان و 16/1% مادران  فقر آهن و 16/8%  کودکان و 15/4%  مادران کم خونی فقر آهن داشتند. فقر آهن و کم خونی فقر آهن هم در کودک و هم در مادر در 
حد معنی داری در مادران شاغل بیشتر بود. فقر آهن و کم خونی فقر آهن کودک با فقر آهن و کم خونی فقر آهن مادر ارتباط معنی دار و مستقیمی داشت. 

نتیجه گیری: باال بردن سطح آگاهی مادران به خصوص مادران شاغل راجع به خطرات فقر آهن و کم خونی ناشی از آن در خود و کودکان آن ها، آموزش عادات تغذیه ای صحیح به 
مادر برای خانواده، غربالگری کودکان 1تا 5 ساله برای فقر آهن و کم خونی ناشی از آن و نیز بررسی کودکان مادران دچار فقر آهن و کم خونی فقر آهن توصیه می شود.

کلمات کلیدی: کم خونی فقر آهن، فقر آهن، کودکان، مادران. 

مقدمه
فقر آهن شایع ترین كمبود تغذیه ای در دنیا و كم خونی فقر آهن 
شایع ترین بیماری خونی در دوران شیرخوارگی و کودکی است. شیوع 
فقر آهن و کم خونی ناشی از آن در دنیا به ویژه در کشورهای در حال 
توسعه در کودکان و زنان بسیار باالست )1(. سازمان بهداشت جهانی 
)WHO( تخمین زده است که 41% زنان و 27% کودکان قبل از سن 

مدرسه از کم خونی فقر آهن رنج می برند )2(. 
به  ابتال  افزایش  سبب  می تواند  کودکان  در  آهن  فقر  خونی  كم 
ضعف،  پریدگی،  رنگ  تنگی،  نفس  قلب،  تپش  عفونی،  بیماری های 
خستگی زودرس، كاهش توانایی جسمی، تغییرات خلقی، كاهش تمركز 
حواس و نیز كاهش میزان یادگیری شود )1(. عالوه بر آن فقرآهن و کم 
خونی ناشی از آن در کودکان به خصوص در شیرخواران می تواند سبب 
تغییرات در سیستم عصبی و در رشد و تکامل شود که حتی علی رغم 
درمان مناسب برگشت پذیر نباشند )3 و 4(. در زنان کم خونی فقر 
آهن می تواند منجر به افزایش مورتالیته مادر، کاهش کیفیت زندگی 
و تولد نوزاد با وزن کم هنگام  تولد شود. با توجه به خطرات فقر آهن 
و کم خونی ناشی از آن در حال حاضر در بعضی كشورها برنامه های 
غربالگری برای تشخیص زودرس فقر آهن و كم خونی ناشی از آن در 
جمعیت های در معرض خطر مانند كودكان و زنان در سنین باروری 
انجـام می شود )5(. در ایـران به منظور پیشگیری از كـم خونـی فقـر 

آهن، برای كلیه شیرخواران از 6 تا 24 ماهگی آهن تكمیلی تجویز 
می شود، همچنین در مدارس راهنمایی و دبیرستان ها به دانش آموزان 
به صورت پیشگیری قرص آهن داده می شود ولی برنامه غربالگری برای 
تشخیص فقر آهن و یا كم خونی ناشی از آن درکودکان آسیب پذیر 
یعنی کودکان زیر پنج سال که به دلیل رشد و نیاز پایه به آهن بیشتری 

نیاز دارند و نیز در زنان در سنین باروری وجود ندارد.
فقر  انجام شده دیده شده که  ایران  در بعضی مطالعاتی که در 
آهن و کم خونی ناشی از آن یکی از شایع ترین مشکالت تغذیه ای در 
زنان در سنین باروری است )6 و 7(. همچنین در مطالعات مختلفی 
که در نقاط مختلف ایران: جهرم )8( و کهکیلویه و بویر احمد )9(، 
رفسنجان )10( و یزد )11( راجع به شیوع کم خونی فقر آهن در 
کودکان زیر 5 سال انجام شده نتایج نا مطلوبی گزارش شده است. 
از آن بین زنان حامله  ارتباط فقر آهن و کم خونی ناشی  راجع به 
و نوزادان آن ها مطالعات بسیار کمی )12( در ایران انجام شده، اما 
و  مادران  بین  آن  از  ناشی  خونی  کم  و  آهن  فقر  ارتباط  به  راجع 
کودکان آن ها در سن غیر نوزادی مطالعه ای وجود ندارد. این طرح 
تحقیقاتی به منظور بررسی ارتباط بین فقر آهن و کم خونی ناشی 
از آن  در کودکان یک تا پنج ساله و مادران آن ها  و عوامل مرتبط با 

آن در شهر بیرجند انجام شد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ارتباط فقر آهن و کم خونی ناشی از آن بین کودکان  و مادران آن ها

مواد و روش ها
این مطالعه  توصیفی ـ تحلیلی از نوع مقطعی در 6 ماهه اول سال 
1390 بر روی کودکان 1تا 5 ساله شهر بیرجند )مرکز استان خراسان 
جنوبی( و مادران آن ها  انجام شد. تعداد 143 کودک و مادر آن ها به 
روش نمونه گیری چند مرحله ای تصادفی شده انتخاب شدند. ابتدا شهر 
بیرجند براساس وضعیت جغرافیایی به 4 منطقه تقسیم و از هر منطقه 
یک پایگاه بهداشتی به صورت تصادفی انتخاب گردید. در درون هر پایگاه 
بهداشتی براساس دفتر مراقبت کودکان زیر 5 سال متناسب با حجم نمونه 
و تعداد کودکان 1 تا 5 سال تحت پوشش، به روش نمونه گیری تصادفی 
سیستماتیک نمونه های مناسب انتخاب شدند. بعد از اطالع رسانی توسط 
مراقبین بهداشت به مادران کودکان انتخاب شده و مصاحبه مسئولین 
بیماری تب دارو عفونی اخیر،  یا مادرانی که  با مادران، کودکان  طرح 

بیماری مزمن داشتند از مطالعه حذف شدند.
 در روز تعیین شده مادر و کودک وی به آزمایشگاه انتخاب شده  
مراجعه و بعد از پر شدن پرسشنامه راجع به خصوصیات دموگرافیک 
سطح  و  بودن  شاغل  وضعیت  سن،  مادران:  و  جنس  سن،  کودکان: 
تحصیالت، توسط پرسنل مجرب از آن ها خونگیری می شد. 3/5 سی 
سی خون غیر ناشتا  از ورید جلوی آرنجی  با سرنگ یک بار مصرف 
  EDTA و استریل گرفته می شد. 1/5 سی سی آن در ویال های حاوی
جهت انجام هموگلوبین و هماتوکریت و 2 سی سی دیگر نیز در لوله های 
یک بار مصرف پلی اتیلن ریخته شده و بعد از سانتریفیوژ، سرم آن برای 
اندازه گیری فریتین به کار می رفت. فریتین به روش Elfa با دستگاه 
widaf شرکت بیومر فرانسه اندازه گیری شد. طبق کرایتریای سازمان 
بهداشت جهانی:  WHO )13( کم خونی به هموگلوبین کمتر از 11گرم 
در دسی لیتر در کودکان، کمتر از 12 در مادران و فقر آهن به فریتین 
کمتر از 12 میکروگرم در لیتر  اطالق شد. کودکانی که هموگلوبین 
11 یا بیشتر داشتند و فریتین آن ها کمتر از 12 بود، به عنوان فقر آهن 
و کودکان با هموگلوبین کمتر از 11 و فریتین کمتر از 12 به عنوان 
کم خونی فقر آهن در نظر گرفته شدند. مادرانی که هموگلوبین 12 
یا بیشتر داشتند و فریتین آن ها کمتر از 12بود، به عنوان فقر آهن و 
مادران با هموگلوبین کمتر از 12 و فریتین کمتر از 12 به عنوان کم 
خونی فقر آهن در نظر گرفته شدند. داده ها پس از جمع آوری در نرم 
افزار SPSS نوع 10/5 وارد و با آزمون آماری تست تی غیر وابسته وکای 

اسکوئر در سطح α 05/0= آنالیز شدند.

نتایج 
143 کودک به همراه مادرانشان مورد بررسی قرار گرفتند. 52/4% از 
کودکان مورد مطالعه پسر بودند. میانگین سنی کودکان 15/2± 34/4 ماه  
و میانگین سنی مادران 5/8 ± 30/1 سال بود. 91/6%  مادران خانه دار 

بودند )جدول شماره یک(.
فقر آهن و 24 کودک  مادر )%16/1(   18 کودک )12/6%( و23 
)16/8%( و 22 مادر )15/4%( کم خونی فقر آهن داشتند. فقر آهن و 
کم خونی فقر آهن کودک با سن کودک )P=0.69( و  )P=0.27(، جنس 
کودک )p= 0.46( و )p= 0.47(، سن مادر )p= 0.8( و )p= 0.73(، سطح 
ارتباط معنی داری نداشت.   ،)p= 0.29( )p= 0.18( و  تحصیالت مادر 
فقرآهن وکم خونی فقرآهن  کودک در حد معنی داری در مادران شاغل 

.)p= 0.031( و )p= 0.007( بیشتر بود
فقر آهن و کم خونی فقر آهن مادر با سن مادر )p= 0.45( و )0.53

= p(، سطح تحصیالت مادر )p= 0.18( و )p= 0.19( ارتباط معنی داری 
نداشت. فقر آهن و کم خونی فقر آهن مادر در حد معنی داری )0.001

= p( و )p = 0.02(، در خانم های شاغل بیشتر بود.

فقر آهن )p= 0.005( و کم خونی فقر آهن کودک )p= 0.02( با فقر 
آهن مادر ارتباط معنی داری و مستقیمی داشت )جدول شماره دو(.

فقر آهن )p= 0.000( و کم خونی فقرآهن کودک )p= 0.000(  با 

جدول 1ـ توزیع درصد فراوانی اطالعات دموگرافیک کودکان مورد بررسی

درصد فراوانی متغیر  

52/4 75 پسر  جنس کودک 

 47/6 68 دختر   =

30/8 44 یک تا دو سال  سن کودک 

25/9 37 دو تا سه سال  =

20/3 29 سه تا چهار سال  =

23/1 33 چهار تا پنج سال =

91/6  131 خانه دار  وضعیت اشتغال مادر 

8/4 12 شاغل  =

2/1 3 کمتر از 21 سال  سن مادر 

97/9 140 21 سال و بیشتر  =

11/2 16 بی سواد  سطح تحصیالت مادر

44/8 64 سیکل   =

28/7 41 دیپلم   =

15/4 22 باالی دیپلم  =

جدول 2ـ ارتباط فقر آهن و کم خونی فقرآهن کودکان با کم خونی فقرآهن مادران

P-value
دارد
23

ندارد
120 فقرآهن مادر

درصد فراوانی درصد فراوانی متغیر كودک 

P=0.005 30/4 7 9/2 11 فقر آهن کودک:
دارد

= 69 16 90/8 109 فقر آهن کودک:
ندارد

P=0.02 34/8 8 13/3 16 کم خونی فقر آهن
کودک: دارد

= 65/2 15 86/7 104 کم خونی فقر آهن
کودک: ندارد
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کم خونی فقر آهن مادر ارتباط معنی داری  و مستقیمی داشت )جدول 
شماره 3(.

بحث
در مطالعه حاضر 12/6% کودکان فقر آهن و 16/8% کم خونی فقر آهن 
داشتند که با سن و جنس کودک ارتباط معنی داری نداشت. در مطالعه 
بویر احمد )9( روی 895 کودک 12 تا 60 ماهه شیوع فقر آهن 5/9% بود 
و بین دو جنس تفاوت معنی داری دیده نشد. در مطالعه رفسنجان )10( 
روی 560 کودک 4 تا 6 ساله شیوع فقر آهن کودک 3/5 %-7/3% بود و 
با سن و جنس کودک ارتباط معنی داری نداشت. در مطالعه یزد )11( 
روی 449 کودک 6 تا 60 ماهه، 8/6% فقر آهن و 3/8% کم خونی فقر 
آهن داشتند که کم خونی فقر آهن در حد معنی داری در سن 6 تا 17 
ماهگی بیشتر بود. در مطالعه کاشان )14( روی 335 کودک 6 تا 36 ماهه 
43/6% فقر آهن داشتند که بین دو جنس تفاوت معنی داری دیده نشد. 
در مطالعه کرمان )15( روی 320 کودک 1تا 5 ساله 7% کم خونی فقر 
آهن و 22/5% فقر آهن داشتند که میزان شیوع فقرآهن با افزایش سن 
ارتباط معنی دار و مستقیمی داشت. در مطالعه ای در غرب اوگاندا )16( 
روی 52 کودک 59-6 ماهه  شیوع کم خونی فقر آهن در کودکان %26/2 
بود. شیوع کم خونی فقر آهن در پسران و نیز در سن 24-13 ماهگی هم 

در حد معنی داری بیشتر بود.
با توجه به اینکه در حدود 30% کودکان مورد مطالعه فقرآهن و یا کم 
خونی فقرآهن داشتند و با توجه به عوارض فقرآهن و کم خونی ناشی از 
آن روی سیستم عصبی مرکزی و بروز اختالالت رفتاری در کودکان )1(، 
غربالگری فقرآهن و کم خونی ناشی از آن به طور جدی در کودکان یک 

تا پنج ساله توصیه می شود.
در مطالعه حاضر شیوع کم خونی فقرآهن در مادران  15/4% بود و با 
سن مادر  ارتباط معنی داری نداشت. در مطالعه اوگاندا )16( شیوع کم 

خونی فقرآهن در مادران 17/9% بود.
در مطالعه حاضر شیوع فقرآهن و کم خونی فقرآهن: کودک و مادر با 
سطح تحصیالت مادر ارتباط معنی داری نداشت. در مطالعه اوگاندا )16( 
کم خونی فقر آهن کودک و کم خونی فقر آهن مادر با سطح تحصیالت 

مادر ارتباط معنی داری داشت به طوری که در مادران بی سواد و مادران با 
تحصیالت ابتدایی شیوع کم خونی فقر آهن در کودکانشان و در خودشان 
در حد معنی داری باالتر بود. این می تواند به این معنی باشد که اطالعات 
کافی در زمان تحصیل مادران در کشور ما در مورد فقر آهن و کم خونی 

آن و نحوه پیشگیری و تغذیه صحیح در اختیار مادر قرار نمی گیرد.
در مطالعه حاضر رابطه معنی داری بین فقر آهن و کم خونی فقر آهن 
کودک و مادر با  شاغل بودن مادر دیده شد. این ممکن است به این دلیل 
باشد که مادران شاغل فرصت کمتری برای تهیه غذاهای مناسب دارند 
و بیشتر از غذاهای آماده و نامناسب مانند  fast food استفاده می كنند. 
همچنین ممکن است به علت نیاز مالی آن ها برای کارکردن و فقر مالی باشد. 
در مطالعه پرسید کرمان )17( دیده شد که با افزایش دانش و نگرش مادران 
راجع به کم خونی فقر آهن شیوع کم خونی در کودکان آن ها کمتر شد. بهتر 
است هم در مراکز بهداشت و هم توسط رسانه های عمومی راجع به خطرات 
و عوارض فقرآهن وکم خونی ناشی از آن و نیز عادات صحیح تغذیه ای برای 

مادران به خصوص مادران شاغل اطالع رسانی کافی انجام شود.
در مطالعه حاضر هم فقر آهن  و هم کم خونی فقر آهن کودک با 
فقر آهن و کم خونی فقر آهن مادر ارتباط معنی دار و مستقیم داشت. 
در مطالعه اوگاندا )16( هم یک ارتباط معنی دار و مستقیم بین کم 
خونی فقر آهن مادر و کودک دیده شد به طوری که مادرانی که کم 
خونی فقر آهن داشتند در حد معنی داری بیشتر کودکان مبتال به کم 
خونی فقر آهن  داشتند. این می تواند به دلیل عادات  تغذیه ای اشتباه 
در خانواده، فقر مالی خانواده برای استفاده از گوشت و مواد غذایی غنی 
از آهن و آشنا نبودن مادران با خطر کمبود آهن برای خود و کودکان 
آن ها باشد. توصیه می شود وقتی مادری فقر آهن و یا کم خونی فقرآهن 
دارد کودکان او هم بررسی شوند و در صورت ابتالء کودکان آموزش 
ویژه تغذیه و در صورت نیاز حمایت های تغذیه ای از این خانواده انجام 
آهن،  فقر  کم خونی  یا  فقرآهن  به  مبتال  کودک  در  شود. همچنین 

بررسی مادر وی هم انجام شود.

نتیجه گیری 
 باال بردن سطح آگاهی مادران به خصوص مادران شاغل راجع

به خطرات فقر آهن و کم خونی ناشی از آن هم در مورد خود آن ها 
برای  تغذیه ای صحیح  و هم در مورد کودکان آن ها، آموزش عادات 
خانواده هم توسط مراکز بهداشت و هم رسانه های عمومی، غربالگری 
کودکان در سنین زیر 5 سالگی برای فقر آهن و کم خونی ناشی از آن، 
بررسی کودکان مادران مبتال به فقر آهن یا کم خونی فقرآهن، بررسی 
در صورت  و  آهن  فقر  یا کم خونی  آهن  فقر  به  مبتال  مادرکودکان 
درگیری مادر و کودک  آموزش ویژه تغذیه و حمایت های تغذیه ای از 

این خانواده توصیه می شود.

تشکر و قدردانی
این پژوهش در قالب طرح تحقیقاتی و با حمایت مالی دانشگاه علوم

پزشکی بیرجند انجام شده است. نویسنده  مقاله مراتب تشکر خود را از 
آقای دکتر مازیار غفوری رئیس آزمایشگاه پیشگام، خانم طاهره خزاعی و 

مسئولین پایگاه های بهداشتی ابراز می دارد.

جدول 3ـ ارتباط فقر آهن و کم خونی فقرآهن کودکان با کم خونی فقرآهن مادران

P-value
دارد
22

ندارد
121 فقرآهن مادر

درصد فراوانی درصد فراوانی متغیر كودک 

P=0.000 36/4 8 8/3 10 فقر آهن کودک:
دارد

= 36/6 14 91/7 111 فقر آهن کودک:
ندارد

P=0.000 50 11 13/3 13 کم خونی فقر آهن
کودک: دارد

= 50 11 91/7 108 کم خونی فقر آهن
کودک: ندارد
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Abstract
Background &Objective: Micronutrient deficiencies are the most common nutritional disorders in the world in which iron 
deficiency is the most important one. This study was done for investigating the prevalence of iron deficiency and its anemia in 
children and their mothers in Birjand city in 2011.

Materials & Methods: 143 children of 1-5 years old who referred to the health care centers of Birjand city were chosen by 
multi stage cluster random sampling method and both the children and mothers were studied. After filling the questionnaire 
about demographic characteristics of children and mothers, the hemoglobin and ferritin of both children and their mothers 
were measured. 

Results: 12.6 % of the children and 16.1% of the mothers had iron deficiency, 16.8 % of children and 15.4 % of mothers had 
iron deficiency anemia. Iron deficiency and iron deficiency anemia in both children and mothers was significantly higher espe-
cially among working mothers. Both children’s iron deficiency and iron deficiency anemia had a significant and direct relation 
with mother’s iron deficiency and iron deficiency anemia.

Conclusion: It is recommended to elevate the awareness of mothers, especially the working ones about the danger of iron 
deficiency and its anemia in their children and themselves, educate them about the correct nutritional habits for their family 
and themselves, screen  the children of 1-5 years old for iron deficiency and its anemia and also investigate mothers’ children 
with iron deficiency and iron deficiency anemia.

Keywords: Iron deficiency, iron deficiency  anemia,  children, mothers
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