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  :اهداف آموزشي اين جزوه آموزشي 

به دليل اهميت آهن به عنوان يك زير مغذي مهم در بدن انسان كه فعاليت هاي 
حياتي را در اختيار دارد اين مطالب گردآوري و ترجمه شده است تا اطالعاتي 

ميد است كه بتوان اطالعات اهرچند مختصر را به شما خواننده عزيز ارائه كند ، 
  .به كار بريم  جامعه خودآن را در راه ارتقاء سالمت و بهداشت  بدست آمده از

 بيوشيمي آهن در بدن را بداند -1

 .افزاينده جذب آهن را توضيح دهد  عوامل كاهنده و -2

 .چگونگي جذب ، حمل آهن در خون ؛ ذخيره و دفع آهن را شرح دهد -3

 .نمونه هايي از عملكرد آهن در بدن را توضيح دهد -4

 .آهن در بدن را بداندشاخص هاي ارزيابي  -5

 .جهت افزايش جذب آهن توصيه هاي الزم را توضيح دهد -6

 چگونگي درمان كمبود آهن و كم خوني ناشي از آن را بداند -7

 گرو هاي در معرض خطر را بداند -8

 .مكمل ياري گروه هاي سني را توضيح دهد  -9
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.  گرفت قرار استفاده مورد هاي ارميب درمان در آهن دياكس صورت به هاي مصر توسط بار نياولي برا آهن
ي دسترس به توجه با.  است شده شناختهي ضروري مغذ ماده كي عنوان به آهن كه است قرن كي از شيب

 در.  است عيشا اريبس آن ازي ناشي خون كم و آهني ا هيتغذ كمبود هنوز آهن ازي غنيي غذا مواد به عيوس
  . 2استيدن دري ا هيتغذ كمبودي ماريب نيتر عيشا آهن فقر ازي ناشي خون كم ، واقع

  

  : آهني ميوشيب

 ـسوبـمحـ بدني  ها ارگان سميمتابول جهت كيولوژيبي اساس عنصر كي و نيزم در فراوان فلز كي آهن
مواد معدني اساسي را به دو گروه  . است محدود كيولوژيب نظر از ، آن كيژئولوژ منبع رغمي عل. گردد يم

عناصر جزئي مغذي فقط در مقادير بسيار كم . مغذي  ريزمغذي  و عناصر  درشت عناصر: تقسيم مي كنند 
  6.وزن بدن را تشكيل مي دهد%  0.004 آهن. كه آهن جزء اين گروه مي باشد . مورد نياز مي باشند 

  آزادي ها كاليراد ژنراتور آهن -

 دو نيب ليتبد و رييتغ. شودي م تافي)    +++fe( كيفر و)    ++fe( فروس شكل دو به آهني آب ستيز طيمح در
.  شودي م افتي كيفر شكل به آهني عيطب طيشرا در.  شودي م انجام ژنياكس مناسب غلظت در آهن حالت

  .  است ازين فروس آهن به هم سنتز و نيتيفر در آهن رسوب ،يي غشا انتقال مانندي مهمي ها پروسه در اما

 انتقال هم هياول عملكرد.  است شده ليتشكي مركز آهن اتم كي اي و نيريپورفي حلقو ساختمان كي از هم
 . باشدي مي عضالني ها بافت در نيگلوبويم و ها تيتروسيار نيهموگلوب نيپروتئ در ژنياكس
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 از حاصل صــدمات از را سلول ، آب در ــدازيپراكس كاهش با و هســتند هم شامل دازيپركسي ها مينزآ
 ستميس( آهني حاوي ها ميآنز دري اســاس عنصر كي آهن نيهمچــن.  كنندي م محافظت ونيداسياكس
  . 1است) ي توكندريم در توكروميس

  

  : آهني ولوژيزيف

  .  1 شودي م افتي نيهموگلوب و خون در آن گرم 2 حدود. است گرم 3- 4 بدن در موجود آهن مقدار

  :  است آهن عمده مخزن ودي دارا بالغ انسان بدن

   ها ميآنز و نيوگلوبيم و نيهموگلوب دري عملكرد آهن - 1

   2 نيترانسفر و نيدريهموس ، نيتيفر در رهيذخ آهن -2 

 مردان و رانـپس در و گرمي ليم 300- 1000 دودـح زنان و رانـدخت بدن نـآه رهيذخي عيـطب طـيشرا در
 وي النـعض تباف در موجود نيوگلوبيم در هم نـآه گرمي ليم 130 حدود.  باشدي م گرمي ليم 500 -1500
 1 است گرمي ليم 3 حدود نيسفرنترا به شده متصل آهن.  دارد جودوم ها ميمتالوآنز در آهن گرمي ليم 8 تنها

.  

  آهن كينتيك

 در آهن جذب.  نديآي م دست بهي اهيگ وي وانيح منابع از هم ريغ آهن و)  گوشت(ي وانيح منابع از هم آهن
 آهن mlg 15-10ي حاو نمونه ميرژ كي از . رديپذ يم صورت چككو روده)  ژژنوم و دئودنم(ي فوقان قسمت

 مقدار البته.  است شتريب هم ريغ به نسبت هم آهني دسترس ستيز.  شودي م جذب آهن mlg 2 -1 تنها
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 جذب%  10-30ي وانيح منابع آهن و%  2- 10  اهانيگ در هم ريغ آهن.  1 است ليدخ جذب دري افتيدر آهن
  . گذارنديم اثر)  هم ريغ آهن( خصوص به آهني ا روده جذب بر لعام نيچند.  2 شودي م

  

  : آهن جذب ندهيافزا عوامل -
 

 . است آهن جذب شيافزا در مهم عوامل جمله از:  كيآسكورب دياس -١
 شيافزا را جذب مرغ وي ماه و جگر و گوساله ؛ گاو گوشتي وانيحي ها نيپروتئ:1 پروتئين حيواني -٢

 .  شودي م دهينام* گوشت عامل آهن جذب شيزااف بر موثر ماده.  دهندي م

 وجود علت به اما است كم اريبس انسان ريش آهن زانيم.  است موجود انسان ريش در:  2نيالكتوفر -٣
 . است باالتر اريبسي مصنوع ريش اي و گاو ريش به نسبت آهن جذب مادر ريش در بيترك نيا

 ممكن.  دهدي م ليتشك گاو ريش با سهيمقا در را مادر ريش نيپروتئ ازي شتريب درصد:  3نيالكتالبوم -۴
 . 2دهد شيافزا را آهن جذب است

الزم به توضيح است با توجه به اينكه اسيد الكتيك باعث جذب آهن :  ماست در موجود كيالكت دياس -۵
 . استفاده از آن با مواد غذايي حاوي آهن توصيه نميشود   مي شود اما به دليل وجود كلسيم در ماست ،

 زانيم نيهمچن و ابدي يم شيافزا آنها در C نيتاميو زانيم غالت زدن باجوانه:  زدن جوانه و ريخمت -۶
 به عدس و ماش مانند وحبوبات غالتي برخ در زدن جوانه مثال. شوديم كم كيتيف دياس و ها تانن
 .  3 دهد شيافزا برابر 2 تا بايتقر را جذب قابل آهن تواندي م ساعت 24-48 مدت

  
  

1. Meat Factor                            2.Lactoferrin                          

  3.Lacotoalbumin                        
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 شيافزا را غذا آهني دسترس ستيز جهينت در و تيحالل درجه عامل نيا:  معده تهيدياس درجه -٧
 اي 2) معده دياسي ناكاف ترشح( ايديكلرپويه و 1) معده دياس ترشح فقدان( ايديآكلر نيبنابرا.  دهديم

 دئودنم اي معده در نـآه شدن حل از ممانعت قيطر از دهاياسي ـآنت ماننديي اـيقل باتيترك زيتجو
 . كند مداخله هم ريغ آهن جذب در تواندي م

 . دهدي م شيافزا را آهن جذب ورشدي باردار دوران مانند خاص كيژولويزيف حاالت -٨
 هم ريغ آهن جذبي تطابقي ها سميمكان شدن فعال ليدل به آهن كمبود راندو در:  آهن كمبود -٩

 . ابدي يم شيافزا
 : آهن جذب كاهنده عوامل -
  تاتيفي حاويي غذا مواد -١
 . شود آهن جذب از نع ما تواندي م اگزاالت -٢
 . دهند يم كاهش را آهن جذب زين هستندي چا در موجودي ها فنلي پل كه ها تانن -٣
 همراهي مخاطي ها سلول توسط آهن برداشت و تماس زمان كاهش با كه هرود حركات شيافزا -۴

 . دهدي م كاهش را جذب ، است
 ريسا و آهن جذب كاهش سبب زين شودي م 3استئاتوره به منجر كه هاي چربي ناكاف و بد جذب و هضم. 5
 .  3  و 2 گرددي م ها ونيكات

 و شده سنتز كبد در نيترانسفر.  شودي م حمل نيترانسفر توسط پالسما در موجود آهن تمام:  آهن حمل
 هر در را آن و كرده منتقل خون انيجر به كوچك روده از را آهن نيترانسفر.  استي كوتاه عمر مهيني دارا
  . كندي م عي،توز باشد الزم كه بدن ازيي جا

 سنتز در تيتروسيار ساخت جهت رايز ، كند يم منتقل استخوان مغز به را آهن از mg 24 پالسما نيترانسفر
 قرار استـفــاده مورد RES4 اليكولوآندوتليرت ستميس زاين نيتام جهت آهن غالب.  است ازين مورد نيهموگلوب

 استـفاده مورد هنآ اكثر. رديگ يم قرار مصــرف مورد خون قرمزي ها سلولي برا آهن% 10 حدود. رديگي م
 12 ظرف.گردد يم نيتامــ RESي ماكروفاژها اي نيــفرترانس به دهـش متصل نـآه از نيوبـهموگل سنتز در

 دري قـماب گرددوي م صلـمت ـنيلوبـهمگ به شده افتيباز هاـآن آهن% 60 ، ها RBC هيتجز از پــس تـساع
 ستميس آهن ريذخا از كـيپالست نئوي اـهي مارـيب و ها تهابـال ، ها تـونـعف در. گردد يم رهيذخ نــيتيفر
  . 1 شودي م استفاده لايكولواندوتليرت

1.Achlorhydia               2.Hypochlorhydia 

  3.steatorrhea          

4          . Reticuloendothelial System گلبول هاي    تخريب  اين سلول ها پس از .گروهي از سلو ل ها با ويژگي فاگوسيتي    
  .   7.ن بازيافت شده جهت ساخت دوباره گلبول هاي قرمز استفاده مي شودپروتئين و آه.آن ها را از خون خارج ميكنند   قرمز
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% 30.  شودي م رهيذخ بدن در نيدريهموس و نيتيفر شكل به آهن گرمي ليم 200-1500 نيب:  آهن رهيذخ
  .. 1 رديگي م قرار عضالت و طحال در ماندهيباق و استخوان مغز در% 30 و كبد در بدن آهن رهيذخ

  دفع

 دفع بدن از وپوست موي عيطب زشير و ،عرق مدفوع راه از كم اريبس ريمقاد در وي زيخونر قيطر از فقط آهن
 و صــفرا از آن هيبق و غذاست از نشـده جذب آهن ، شودي م دفع مدفوع در كهي آهن شتريب. شودي م

   .  2 شودي نم دفع ادرار ازي آهن چيه بايتقر.  باشدي م گوارش دستگاه وميتلي اپ از شده جداي ها سلــول

 بهي بارور نيسن در زنان.  باشدي م ائسهي زنان در كمتري كم و مردان در mlg 1 بايتقر آهن روزانه اتالف
ي ازهاين نيتام جهت( ابدي يم كاهشي باردار دوران در آهن ريذخا.  هستند پرخطر گروه در آهن دفع ليدل
  . 1 است ريتاثي ب آهن زانيم بري ردهيش دوران در اما) نيجن

  

  آهن عملكرد

 به منجر آن كمبود و آهن بار شيافزا. استي ضروري منيا ستميسي عيطب عملكردي برا آهني كاف افتيدر
 بـسب است ممكن آهن بار شيافزا نيبنابرا دارند ازين آهن به هاي باكتر.  گرددي مي منيا پاسخ دري راتييتغ

 نيالكتوفر و)  خون در( نيفرـترانسي عني آهن به شونده متصل نيپروتئ دو رسديم نظر به.  شود عفونت خطر
 مقابل در را بدن ؛ دارند ازين ريتكثي برا آهن به هاكه سميكروارگانيمي دسترس از آهن حفظ با مادر ريـــش در

 در افرادي مغزي ها سلـول. گذاردي م اثري سـلول و همـورالي منيا بر آهن كمبود.  كنندي م محفظت عفونت
 وي عصبي ها دهنده انتقال سنتز و عملكرد در آهن.  كنندي م استفاده آهن ازي عيطبـ عملكردي برا نينس تمام

 وجود به آهن سميمتابول دري راتييتغ مريآلزا مانند هاي ـماريبي برخ به انيمبتال در.  دارد شركت نيليم احتماال
 كم.  شوند آهن كمبود دچار است ممكني ماهگ 2- 3 از)  2500gr> تولد وزن( وزن كم نوزادان.   2 ديآي م

  .3 دارد كودكي مغز تكامل و رشد بري جبران قابل ريغ اثراتي زندگ اول سال دو در آهن فقري خون

 ؛ توجه ؛ي حركت - يحسي ها ؛مهارتي ليتحص عملكرد نظر از سالم كودكان وي خون كم به مبتال كودكان نيدرب
  . 2دارد وجود تفاوت حافظه وي ريادگي
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  آهن ازين برآورد دري اضاف آهن گرفتن نظر در و احتساب

 اهشك% 60ي دگـقاع زمان در رفته دست از خوني وراكخـي وهايكنتراسپت كننده مصرف زنان در 
 . شودي م گرفته نظر در mlg/dy  11 حدود در و تر نييپا RDA ليدل نيهم به و ابدي يم
ضمن رعايت بهداشت . رودي م تـدس ازي مخف شكل هب خوني ا رودهي ها انگل به مبتال  افراد در 

 . است ازين موردي اضاف آهن ليدل نيهم به وفردي و درمان دارويي 
 . است گرانيد از شيبي استقامت ورزشكاران و خون كننده اهداء افراد در آهن به ازين 
 در.  دهندي م دست از را آهن mlg 250  -200 حدود خون سي سي500 هر در خون كنندگان اهداء 

ي پارگ ازي ناشي اور نيهموگلوب و گوارش دستگاه قيطر از خون دفع شيافزا  ليدل به ورزشكاران
 گروه نيا جهت ازين مورد آهن نيانگيم.  ابدي يم شيافزا آهن به ازين دنيدوي ط در ها تيــتروسيار

  .دهندي م انجام منظمي كششي ها ورزش كه استي كسان از باالتر%  70-30

  آهن تيوضعي ابيارز

 صورتي گاهـــشيآزماي ها افتهي اساس بر آهن فقر صيتشخ. است موثر آهن فقر بر آهني ميآنز عملكرد
)  آهن به اتصالي كل تيظرف(  TIBC ، رمــــس آهن:  جمله ازي طيمح خون در آهني ها اندكس.  1رديگي م
 غلظت شيافزا و پالسما آهن كاهش با نآه ريذخا ليتحل مراحل لياول.  4 شودي مي ريگ اندازه نيتيفر و

  .1 است همراه ماـــپالس نيترانسفر

 ميمستق ريغ اسيمق TIBC و. است نيترانسفر به متصل گردش در آهن مقدار نشاندهنده سرم آهن سطح
  . است گردش در نيترانسفر

  . ديآي م دست به TIBC به سرم آهن نسبت با نيترانسفر اشباع درصد

.  كندي م ديتول بدن تام آهن با متناســب را نيتيفر كبد.  است بدن تام آهن رهيذخ زاي انعكاس نيتيفر
   از كمتر ريمقاد

ng/ml12   ريمقاد و بوده حاد فاز گر واكنش كي نيتيفر متاسفانه.  كندي م مطرح را آهن فقر صيتشخ ايقو 
 معموال طيشرا نيا در نيتيفر قدارم.  ابدي يم شيافزا ها استرس ريسا و عفونت و اسهال ، تب طيشرا در آن
  . 4كنديم رد را آهن فقر معموال  ng/ml100ي باال ريمقاد.برسد ng/ml150 -100 از شيب به دينبا
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  آهن فقر

 در عموماي آنم نوع نيا.  دننباش تعادل در آهن دفع و جذب كه افتدي م اتفاقي زمان آهن فقري آنم واقع در
  : باشد ليذ موارد شامل تواندي م آن ليدال كه كنديم بروز باردار زنان

 آخر ماهه سهي ط در نيجن به مادر از شده منتقل آهني بارداري ابتدا دري مادري ها ازبافتين شيافزا 
  . باشدي آنم بدون اي يآنم با همراه تواندي م آهن كمبود.   3 جفت و خون حجم شيافزا ؛ 1يباردار

  : از عبارتند متوسط ات فيخف آهن فقر با مرتبطي ها نشانه

 ، چشم پلك و لب داخل اطـمخ و زبان مخاطي دائمي دگيپر رنگ ، 1ي بدن تيفعال تيظرف كاهش ،ي خستگ
 و قلب تپش همراه به نفسي تنگ ، چشم رفتني اهيس ،يي اشتهاي ب و تهوع حالت ، جهيسرگ وي تفاوتي ب

  .  3 ها ناخن شدن يقاشق و پا قوزك تورم

 مانيزا و رشد كاهش و آهن فقري آنم باي باردار دوران در مادري خون كم نيب تباطاري اديز قاتيتحق -
 هستندي شتريب خطر در باردار نوجوان زنان.  1 اند كرده گزارش را نوزاد تولد نيح كم وزن و زودرس

 .  2 ندارندي مناسبيي غذا عادات اكثرا و بوده رشد حال در رايز
 

  :  زا عبارتند آهن فقر هياول ليدال

افزايش اتالف آهن به علت وجود حاالت پاتولوژيك مانند كرم  –بارداري و قاعدگي  – آهن افتيدر كاهش
  . 2 رشد دوران در آهن به ازين شيافزا - هاي قالبدار يا شيستوزوما و هرگونه جراحت و خونريزي

 كاهش تهايتروسيار در نيهموگلوب سنتز ، تروپوئزيار جهت دسترس قابل آهن ، آهن ريذخا ليتحل صورت در
  . 1 كندي م بروز آهن كمبود ازي حاكي ها نشانه و ابدي يم

  آهن كمبود با همراهي ها تيموقع

 و گوارش دستگاه ph شيافزا مبتال مارانيب در.  است اليباكتر عيشا عفونت كي يلوريپ باكتر كويهل 
 محسوب آهن جذب هشكا دري مهمي فاكتورها كه است شده دهيد كيآسكورب دياس غلظت هشكا
 .   شوندي م

 محسوب نيسنگ فلزات باي آلودگي برا فاكتور سكير كي تواندي م آهن كمبود:  سرب با تيمسموم 
 . 1گرددي م مشاهده آهن فقر دچار كودكان در خون سربي باال ريمقاد مثال عنوان به. گردد
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  منابع غذايي آهن 

و گوشت بدون چربي  قلوه و دل ،) ماهي / صدف(هاي دريايي بيشترين منبع غذايي آهن جگر و پس از آن غذا
منابع غذايي ديگر .و سبزي ها بهترين منابع گياهي آهن هستند ) لوبياهاي خشك( حبوبات . و ماكيان است 
. و غالت   غني شده  ، مالس تيره ، نان) خشكبار ( زرده تخم مرغ ، ميوه هاي خشك شده : آهن عبارتند از 

يك رژيم غذايي مكفي كه حاوي گوشت و ساير منابع غذايي است ، محتوي  .ت فاقد آهن هستند شير و لبنيا
بنابراين زناني كه در سنين باروري هستند با  . ) kcal 1000آهن در هر  mlg 6تقريبا ( آهن مناسب است 

توصيه شده ميزان ميزان % 67آهن دريافت مي كنند كه تقريبا  mlg 12انرژي فقط  kcal 2000دريافت 
اين ميزان دريافت تقريبا نياز زنان بدون سيكل ماهانه را تامين مي كند )   mlg/dy 18( دريافتي است 

  .در روز زنان را در خطر جدي كم خوني ناشي از فقر آهن قرار ميدهد mlg 12 دريافت كل آهن كمتر از  .

  

افزايش مي يابد ، اما حتي با اين تطابق ذخاير اگرچه از زناني كه اتالف روزانه آهن زياد دارند ميزان جذب 
  .آهن ناكافي بوده و خطر كم خوني ناشي از فقر آهن در آنها باالست 

زنان گياهخوار مي توانند آهن كافي از رژيم غذايي گياهي خود به دست آورند اما بايد مقادير كافي از مواد 
  .مصرف كنند غذايي حاوي مقادير متوسط آهن مانند حبوبات و خشكبار 

  

  

 

 :جهت افزايش آهن دريافتي از منابع مختلف توصيه هاي زير موثر است  -



 
 
 

12 
 

/ مرغ / گوشت قرمز . برخوردار شويد ) هم و غير هم ( در برنامه غذايي خود از منابع مختلف آهن  
 .سبزيجات برگ سبز مانند جعفري و اسفناج و كاهو و حبوبات مانند عدس و لوبيا / ماهي 

 

دلمه اي و  رنگي ، كاهو ، فلفل سبزگوجه ف: مانند  Cا منابع غذايي غني از آهن ، منابع ويتامين همراه ب 
هستند  Cيا سبزيجات تازه و بعد از غذا نيز از سبزيجات به خصوص مركبات كه حاوي ويتامين 

 .استفاده كنيد 

ك ، برگه آلو ، انجير توت خش: در برنامه غذايي كودكان و نوجوانان خود از انواع خشكبار مانند  
 .خشك ، كشمش به عنوان ميان وعده استفاده كنيد 

 

باغچه خانگي سبزيجات را محصور كنيد تا باغچه و سبزيجات به وسيله حيوانات به تخم انگل آلوده  
 .نشود 
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 .ساعت بعد از صرف غذا خودداري كنيد  2ساعت قبل و   1اي از نوشيدن چ 

 .كمي گوشت به آن اضافه كنيد تا آهن بهتر جذب شود هنگام استفاده از سويا مقدار  

 .شستشو و ضدعفوني  كامل سبزيجات قبل از مصرف  

 .استفاده از توالت هاي بهداشتي و آب آشاميدني سالم  

  درمان

دربين دو وعده غذايي به منظور افزايش )آهن المنتال  mlg 325  )mlg 65فروس سولفات : آهن خوراكي 
تقريبا به مدت ) كه با بهبود ميزان فريتين سرم مشخص مي گردد ( و تكميل ذخاير آهن جذب و بهبود آنمي 

  .ماه  6

قرص به  اين عوارض با مصرف. ماران ديده مي شود ـبي% 25يبوست ، تهوع كه در حدود : عوارض گوارشي 
  .همراه غذا و كاهش آن به يك قرص در روز و افزايش آن به مرور ، كاهش مي يابد 

افراد  افزايش تحمل بهتري براي  هاي جانشين با يك دوز مشابه شايد گلوكونات و فوماراتفروس  -
 .باشد

بار در روز  2ال است كه آهن المنت mlg 150حاوي  Niferexآهن تركيب شده با پلي ساكاريد  -
 .با قيمت مشابه به نظر مي رسد عوارض كمتري را در بيماران ايجاد مي كند . شود تجويز مي

 .  5هاي كمتر آهن فريك بهتر تحمل مي شوند كه براي بيماران سالمند موثرتر استدوز  -

دت ـهمانطور كه گفته شد مصرف آهن خوراكي در برخي افراد اختالالت گوارشي ايجاد مي كند ، ش -
تر باشد ، عوارض ـهرچه مقدار مصرف بيش.ت ـعوارض مستقيما در ارتباط با ميزان آهن مصرفي اس

مصرف قرص آهن با معده خالي ممكن است عوارض جانبي آن را افزايش . تر است جانبي آن بيش
نكته مهم اين است كه به دليل .بنابراين بهتر است كه تركيبات آهن پس از غذا مصرف شوند . دهد

عوارض جانبي نبايد درمان قطع شود چون اين عوارض موقتي بوده و معموال پس از چند روز بهبود 
 . 3مي يابد 

  

 

  مسموميت
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افزايش بار آهن به دليل انتقال خون نادر .علت عمده افزايش بار آهن هموكروماتوزيز ارثي است 
انتقال مكرر خون يا مصرف طوالني مدت مقادير زياد آهن مي تواند منجر به تجمع غير طبيعي .است 

  .آهن در كبد شود 

مي آيد كه شبيه فريتين است اما آهن  پوفريتين بافت با آهن ، هموسيدرين به وجودبه دنبال اشباع آ
  .بيشتري دارد و بسيار نامحلول است 

ا فرادي به وجود مي آيد كه به طور غير طبيعي مقادير  هموسيدروز حالتي از ذخيره آهن است و در
  .زيادي آهن مصرف مي كنند يا نقص ژنتيكي دارند كه منجر به جذب بسيار زياد آهن مي شود

ن است محيط شده در زنان و مردان سالمند ممك ز ميزان توصيهيش ادريافت آهن غذايي ب -
تخريب شرياني و  كلسترول و LDLدر بدن ايجاد كند كه موجب اكسيده شدن اكسيداتيو شديدي 

  .آثار سوء به سيستم قلب و عروق شود 

  مكمل ياري آهن

ر يك دوره نسبتا كوتاه مثل انتخاب براي شرايطي است كه نياز به آهن د مكمل ياري احتماال آسان ترين
  .دوران رشد در كودكان  و دوران بارداري افزايش مي يابد

  اهداف كلي مكمل ياري آهن 

 درمان كم خوني فقر آهن كه گذشته وجود داشته 

 پيشگيري از پيشرفت فقر آهن به سوي كم خوني  

  پيشگيري از بروز فقر آهن 

 

  دستورالعمل كشوري آهن ياري  

در كودكان ، نوجوانان ،  و اسيدفوليك مان بهداشت جهاني دوز پيشگيري كننده كمبود آهنبنا به توصيه ساز
ميكروگرم اسيد فوليك  400ميلي گرم آهن المنتال همراه با  60زنان باردار و شيرده و زنان در سنين باروري 

  .مي باشد 

  

  

 : آهن ياري كودكان 



 
 
 

15 
 

ا آمده اند از هنگامي كه وزن بدن كودك دوبرابر گرم به دني 2500براي نوزاداني كه با وزن كمتر از  -
به ازاي هر كيلوگرم  mlg 2مقدار آهن توصيه شده . وزن هنگام تولد شود آهن ياري بايد آغاز گردد

 kg 4يايد از زماني كه وزن او حدود ــــبه دنيا ب kg 2بنابراين نوزادي كه با وزن . وزن بدن است 
 .آهن استفاده نمايد  قطره 6ه حدود مي شود بايد روزان

آهن المنتال  mlg 2ماهه اعم از شير مادر خوار و شيـــر مصنوعي خوار روزانه  6- 24كليه كودكان  -
آهن المنتال  mlg 25/1هر قطره سولفات فــرو ( يه مي شود ـلوگرم وزن بدن توصـبه ازاي هر كي

طره سولفــات فرو به كودكان ق 15ماهگي روزانه  24همزمان با شروع تغذيه تكميلي تا ) . دارد 
وني را افزايش ـك ابتال به بيماري هاي عفـماهگي ريس 6بل از ـطره آهن قـتجـويز ق. داده شود 

ماهگي دچار اختالل رشد مي شوند و تغذيه تكميلي را  4-6اما در كودكاني كه در فاصله . مي دهد 
 .هن دادشروع مي كنند ، همزمان با شروع تغذيه تكميلي بايد قطره آ

شربت )  ml 5/1( قاشق  2سولفات فرو يا  30ماهه هر هفته  3هر سال در يك دوره  2-5كودكان  -
 .آهن توصيه مي شود 

 .ماهه هر هفته يك قرص سولفات فرو توصيه مي گردد 3ساله هر سال در يك دوره  6-14كودكان  -

 آهن ياري نوجوانان 

 قرص     هر هفته يك ) هفته قرص  16( ماهه  4ل يك دوره ساله نيز در يكسا 14-20براي نوجوانان  -       
 .سولفات فرو توصيه مي شود 

    بر همين اساس برنامه آهن ياري هفتگي در حال حاضر براي دانش آموزان دختر دبيرستاني از        -    
  .شبكه هاي بهداشت و درمان كشور اجراء مي گردد طريق

 آهن ياري مادران باردار  

نان باردار از پايان ماه چهارم تا سه ماه پس از زايمان بايستي روزانه يك قرص فرو سولفات كليه ز
  .استفاده كنند 

ولفات توصيه ــيك قرص فرو س) آنمي خفيف (  gr/dl 11-10جهت  زنان با همگلوبين  -
 .مي شود 

وز به عدد قرص آهن در ر 4) آنمي متوسط (  gr/dl 10-7جهت زنان باردار با هموگلوبين  -
تا 2يك ماه تجويز مي شود و در صئرت پاسخ مناسب تا سه ماه پس از زايمان روزانه مدت 

 .عدد ادامه يابد 3
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بايد ) آنمي شديد ( در نيمه اول و دوم بارداري  mlg/dl 7جهت زنان با هموگلوبين كمتر از  -
 .سريعا به پزشك متخصص ارجاع داده شود 

  

  

ز مقادير زير نشان دهنده كم خوني فقر آهن ن كمتر اميزان هموگلوبي:   1جدول شماره 
  : 3است 

 gr/dlهموگلوبين         سن

 ساله5ماهه تا6كودكان

  ساله 6-14كودكان 

  مردان بزرگسال

  زنان بزرگسال غير باردار

  زنان باردار

١١  <  

١٢  <  

١٣  <  

١٢  <  

١١  <  
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  آهن)   RDA(ي وصيه شده و مجاز خوراكمقادير ت:  2جدول شماره 

  گروه سني
RDA (mlg/dy )

  زن مرد

  0.27 0.27 ماه0 – 6

  11 11 ماه 7 – 12

  7 7 سال 1 -   3

  10 10 سال 4 - 8

  8 8 سال 9 – 13

  15 11 سال 14 – 18

  18 8 سال 19 – 30

  18 8 سال 31 – 50

  8 8 سال 51 – 70

  8 8  سال<  ٧٠

  بارداري

  سال 18كمتر يا مساوي 

  سال 18 -  50

 -------  

 -------  

 -------  

  

27  

27  

  شيردهي

  سال 18كمتر يا مساوي 

  سال 18 -50

 -------  

 --------  

 ---------  

  

10  

9  
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  ميزان آهن در برخي از مواد غذايي:   3جدول شماره 

  ) mlg(مقدار آهن   ماده غذايي  ) mlg(مقدار آهن   ماده غذايي

  

  غالت آماده مصرف

  

16 -1  

  1.5  )ليوان  1( اسفناج تازه 

  1.5  )ق غ  2( پودر كاكائو 

  1.2  )برش  1( نان گندم كامل   5.3  ) 90gr(جگر گاو سرخ شده 

  )ليوان  1( لوبيا پخته 

  
  100gr  (  2-1.1(گوشت گوسفند   5

  )ق غ  1( مالس  تيره 

  
  6.9  )عدد  1( سينه مرغ كباب شده   5

 )ليوان 1( سوپ عدس با گوشت ران 

  
  0.8  )ليوان  4/1(يني بو داده بادام زم  2.6

  0.7  )ليوان  2/1(كلم بروكلي پخته   2.8  )عدد  1تنوري (سيب زميني با پوست 

  90(گوشت گاو چرخ شده بدون چربي 
gr (  

  

  0.7  تخم مرغ  1.8

 )عدد نيمه 10(برگه زرد آلو 

  
  0.1  )ليوان  1( چربي % 2شير   1.7

     gr (  0.2 30( پنير چدار 
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حجم هاي شيميايي كلينيكي نرمال سرم براي تعيين وضعيت :  4 جدول شماره
  آهن

  

  محدوده نرمال ميزان آهن

  1جدول شماره : ك . ر  هموگلوبين

  ميكروگرم در دسي ليتر   50- 150                     آهن

  ميكروگرم در دسي ليتر   250 – 370 ظرفيت پيوند با آهن

  فريتين
  م در ليترميكروگر 10 – 200:زنان 

  ميكروگرم در ليتر 15 – 400: مردان 

  % 20 – 45 ترانسفرين اشباع شده

 gr/dl3.9- 2.3 ترانسفرين
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