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م دران ب اف

هموﮔﻠوبﯿن اﺣتم ل زایم ن زودرس و مﺤ.ودی

کم خونی فقر آهن در زن ن ب ردار مراﺟعه کﻨﻨ.ه به مراکﺰ به.اش

و تقریب  %75از آن مربوط به آنمی فقر آهن میب شا .در
رش .ﺟﻨﯿن افﺰایﺶ میی ب .این مط لعه به مﻨظور تعﯿﯿن مﯿﺰان
شهر فردیس انج م ش.ه اس

مواد و روش ها :در این مط لعه توصاﯿیی مقطعی که در وول شاﺶ م هه اول سا ل  1397انج م شا .ررون.ه  402زن که به
مراکﺰ به.اش ا

شااهر فردیس مراﺟعه کرده و ﺣ مﻠگی خود را به ر ی ن رس ا ن.ه بودن .مورد بررساای ارار ﮔرف
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دوران ب رداری و رﯿﺶ از ب رداری س ا زم ن به.اش ا
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داده ه ی
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درم ن اس

مقدمه
کم خونی ش یع ترین اختالل دوران ب رداری اس

1

بررسی

مط لع س در  107کشور نش ن میده .که شﯿو کم خونی زن ن ب ردار
در ﺟه ن  %38بوده که تقریب  %75از این موارد آنمی فقر آهن
میب ش 2 .بﻨ براین به نظر میرس .شﯿو کم خونی فقر آهن ش یع ترین
نو کم خونی در مﻨ وق م تﻠف ﺟه ن اس
از  %50در آفریق

4، 3

 ،از  %3در ارور ت بﯿﺶ

در مط لع س صورس ﮔرفته در ایران مﯿﺰان آنمی

در زن ن ب ردار ایرانی  %17برآورد ش.ه 5و در مط لعه ای مﯿﺰان آنمی
فقر آهن در کشور  %13/6اتالم ﮔردی.ه اس
براس س تعریف س زم ن به.اش

ﺟه نی و مرکﺰ کﻨترل بﯿم ریه

هموﮔﻠوبﯿن کمتر از  11ﮔرم در دسیلﯿتر در سه م هه اول و سوم و
کمتر از  10/5ﮔرم در دسیلﯿتر در سه م هه دوم ﮔیته میشود

8، 7

در

دوران ب رداری  ،خطر ابتال به آنمی و کم خونی فقر آهن به دلﯿل نﯿ ز
بﯿشتر به آهن برای افﺰایﺶ ﺣجم خون  ،افﺰایﺶ ﮔﻠبول ه ی ارمﺰ ،
افﺰایﺶ میی ب 9.بر اس س نت یج برخی مط لع س

 35%موارد آنمی در سه م هه اول و  %75موارد در سه م هه سوم از
نو آنمی فقر آهن میب ش.

10

فراوانی کمخونی در دوره ﺣ مﻠگی متغﯿر اس

و به وور کﻠی به

مﺼرف ی ت.م مﺼرف آهن ت مﯿﻠی در خالل ﺣ مﻠگی بستگی دارد
؛ مط لع س نش ن میدهﻨ .که سن م در ( به خﺼوص سﻨﯿن زیر  18و
ب ﻻی  35س ل )  ،ب رداری ب ف صﻠه کم ( کمتر از سه س ل )  ،تع.اد
زایم ن  ،نژاد  ،وضعﯿ

اﺟتم تی-ااتﺼ دی و کشﯿ.ن سﯿگ ر میتوانﻨ.

شﯿو کمخونی را تﺤ

تﺄﺛﯿر ارار دهﻨ.

11

در م دران ب اف

هموﮔﻠوبﯿن اﺣتم ل زایم ن زودرس و مﺤ.ودی
میی ب .کﻨ.ﮔی ﺟی

 ،مسمومﯿ

ب زﮔردان.ن سط ﻏﻠظ
توﺟه به اهمﯿ

هموﮔﻠوبﯿن به سط نرم ل میب ش.

14

ب

موضو و شﯿو ب ﻻی کمخونی فقر آهن در م دران

ب ردار  ،ا بل رﯿشگﯿری و درم ن بودن این کمبود و لﺰوم وﺟود
مط لع تی در این زمﯿﻨه برای بررسی ت ﺛﯿر مرااب
ورح تﺤول سالم

ه ی انج م ش.ه در

در آیﻨ.ه  ،مط لعه ﺣ ضر ب ه.ف بررسی مﯿﺰان

شﯿو کمخونی فقر آهن در زن ن ب ردار شهر فردیس صورس رذیرفته
اس

6

 ،کمخونی ن شی از فقر آهن در زن ن ب ردار به وﺟود ﻏﻠظ

رش .ﺟﻨﯿن و ﺟی

کﻨترل مﺆﺛر کمخونی ش مل درم ن تﻠل ذکر ش.ه و

رش .ﺟﻨﯿن افﺰایﺶ

ب رداری  ،ر رﮔی زودرس رردهه

ب رداری هستﻨ 12.کمخونی ش.ی .ب خستگی  ،ضعف  ،نیس تﻨگی ،
تﻨبﻠی  ،خواب آلودﮔی و رنﮓ رری.ﮔی ارتب ط داشته و ب ده درص.
مرگه ی م دری همراهی دارد همنﻨﯿن کمخونی نت یج مﻨیی بﺰرﮔی
بر رﯿشرف ه ی اﺟتم تی-ااتﺼ دی  ،رش .فﯿﺰی ی و شﻨ ختی کودک ن
داشته و ب افﺰایﺶ ریسﮏ ضعف و ﻻﻏری در آیﻨ.ه مرتبط اس
در بﯿشتر موارد کمخونی اﮔر به مواع تش ﯿ

13

داده شود ا بل
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این مط لعه توصﯿیی و مقطعی به مﻨظور بررسی شﯿو کم خونی
فقر آهن در م دران ب ردار مراﺟعه کﻨﻨ.ه به مراکﺰ به.اشتی درم نی
شهر فردیس در شﺶ م هه اول س ل  1397انج م ش .ﺣجم نمونه ب
استﻨ د به نتﯿجه مط لعه مش به در سط کشور که فراوانی کم خونی
فقر آهن در م دران ب ردار را  %13/6ﮔﺰار
اومﯿﻨ ن  ، %95خط ی  %4و ب اﺣتس ب رو

کرده اس  6و ب سط
خوشه ای  402نیر

تعﯿﯿن ش.
رس از دری ف

ک .اخالق ب شم ره

 04-193-30164از مع ون

IR.IUMS.REC.1395.95-

تﺤقﯿق س و فﻨ وری دانشگ ه تﻠوم رﺰش ی

ایران و انج م هم هﻨگی ه ی ﻻزم  ،انت ب نمونهه ب استی ده از رو
نمونه ﮔﯿری در دسترس و از مراکﺰ به.اشتی مﻨت ع انج م ش .ب.ین
صورس که ازبﯿن کﻠﯿه مرکﺰ به.اشتی  8 ،مرکﺰ (از هر یﮏ از دو
مﻨطقه شهر  4 ،مرکﺰ به.اشتی ) به اﯿ .ارته انت ب ش.ن .و در
هرک.ام از این مراکﺰ  50زن ب ردار به صورس دردسترس نمونه ﮔﯿری
انج م ش.
معﯿ ر ورود به مط لعه داشتن ررون.ه به.اشتی در ی ی از مراکﺰ
به.اشتی-درم نی شهر فردیس بود معﯿ ر خروج از مط لعه وﺟود
بﯿم ری زمﯿﻨه ای ﺛب

ش.ه مرتبط ب آنمی،بﯿم ری ه ی مﺰمن کﻠﯿوی و

کب.ی و اه.ای خون وی  3م ه اخﯿر بود
رژوهشگران در وی رﻨج م ه در مراکﺰ به.اشتی مﻨت ع ﺣضور
ی فته و ب استی ده از ابﺰار ررسشﻨ مه اوالت س ﻻزم را از وریق مﺼ ﺣبه
و مط لعه بر روی ررون.ه سالم

م دران در س م نه ی پ رچه به.اش

(سﯿع) ﺟمع آوری کردن .ابﺰار ﮔردآوری اوالت س چﮏ لﯿستی ش مل
اوالت س دموﮔرافﯿﮏ بود و نت یج آزم یﺶ خون که در دو نوب

در
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وول ب رداری مورد سﻨجﺶ ارار میﮔﯿرد از روی ررون.ه مرااب
ب رداری ت

ب دامﻨه سﻨی  16-43س ل بود بﯿشترین تع.اد شرک

مﯿل ش..

ب توﺟه به ﺛب

کﻨﻨ.ه در ﮔروه

سﻨی  25ت  35س ل ﺣضور داشتﻨ .که خ نه دار بوده ( )% 97و اولﯿن
کﻨﻨ.ﮔ ن در سه م هه اول

ب رداری خود را تجربه کردن )% 49/5(.همنﻨﯿن نت یج ﺣ صل از

ک مل آزم یش س شرک

(در ب زه  6-10هیتگی) و سه م هه سوم ب رداری (در ب زه 24-30

ان.ازه ﮔﯿری ه ی تن سﻨجی نش ن داد که مﯿ نگﯿن وزن رﯿﺶ از ب رداری

هیتگی)  ،در این مط لعه وبق تعریف س زم ن ﺟه نی به.اش ،

و ا .افراد مورد بررسی به ترتﯿع  64/6±11/7و  160/6±5/9بود

کمتر از 33

وبق ی فتهه مﯿﺰان شﯿو کم خونی فقر آهن در سه م هه اول

هموﮔﻠوبﯿن کمتر از  11ﮔرم در دسی لﯿتر ی هم توکری

 %در سه م هه اول و سوم در زن ن ب ردار به تﻨوان معﯿ ر کم خونی

ب رداری در زن ن ب ردار مراﺟعه کﻨﻨ.ه به مراکﺰ به.اشتی درم نی

فقرآهن در نظر ﮔرفته ش 8.همنﻨﯿن اوالت س دیگری همنون سن ،

نیر ( )% 5و در سه م هه سوم رﻨج ه

وزن ابل از ب رداری  ،ش خ

شهرفردیس در س ل  1397بﯿس

توده ب.نی  ،ف صﻠه و تع.اد ب رداری و

رون .وزن ﮔﯿری وی دوران ب رداری نﯿﺰ ﺛب

و چه ر نیر ( )13%/5بود (ﺟ.ول )1
هم ن وور که در ﺟ.اول شم ره  2و  3مش ه.ه میشود وبق

ﮔردی.

در ر ی ن آن لﯿﺰ دادهه توسط نرم افﺰار آم ری  SPSSنس ه 22
صورس رذیرف

برای به دس

آن لﯿﺰ ه ی انج م ش.ه مﯿ ن سن  ،وزن رﯿﺶ از ب رداری  ،ش خ

آوردن اه.اف توصﯿیی از ش خ

توده

ب.نی  ،ف صﻠه از آخرین زایم ن و تع.اد ب رداری در ﮔروه مبتال به کم
نش .ام مﯿ ن

ه ی فراوانی م نﻨ .درص ، .مﯿ نگﯿن  ،انﺤراف معﯿ ر و برای اه.اف

خونی و ب.ون کم خونی تی وس آم ری معﻨ داری ی ف

تﺤﻠﯿﻠی از آزمون ک ی دو  ،آزمون تی و اسپﯿرمن ب سط معﻨی داری

ف صﻠه از آخرین زایم ن و تع.اد ب رداری رابطه مع وس معﻨ داری ب

 p<0/05استی ده ش.

سط هموﮔﻠوبﯿن مش ه.ه ﮔردی .یعﻨی ب افﺰایﺶ تع.اد ب رداری و
افﺰایﺶ ف صﻠه مﯿ ن زایم نه سط هموﮔﻠوبﯿن ک هﺶ ی فته و اﺣتم ل
کم خونی فقر آهن افﺰایﺶ میی ب( .ﺟ.ول )4

یافته ها
نت یج نش ن داد که مﯿ نگﯿن سن شرک

کﻨﻨ.ﮔ ن  29/5±5/8س ل

جدول  :1مﯿﺰان شﯿو آنمی در سه م هه اول ب رداری در زن ن ب ردار مراﺟعه کﻨﻨ.ه به مراکﺰ به.اشتی درم نی شهرفردیس در س ل 1397
سه ماهه سوم

سه ماهه اول
تع.اد

درص.

تع.اد

درص.

کم خونی

20

5

54

13/5

بدون کم خونی

382

95

348

86/5

تعداد کل

402

100

402

100

تع.اد

مﯿ نگﯿن

انﺤراف معﯿ ر

p-value

ب.ون کم خونی

382

29/7

5/7

0/112

کم خونی

20

26/9

7/3

ب.ون کم خونی

382

64/8

11/1

کم خونی

20

60/9

11/6

وضعﯿ
سن
وزن رﯿﺶ از ب رداری

0/179
*Independent Samples Test
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جدول  :3مق یسه فراوانی کم خونی در زن ن ب ردار بر ﺣسع ش خ
ﮔروه

کم خونی

ب.ون کم خونی

(تع.اد)

(تع.اد)

سه م هه
اول

توده ب.نی  ،ف صﻠه از آخرین زایم ن و تع.اد مرتبه ب رداری

سه م هه

1

دوم

سه م هه

2

اول

1

سه م هه
دوم

ﻻﻏر

0

1

8

وبﯿعی

12

29

157

139

وزن اض فه

2

12

104

93

یﮏ درﺟه چ ای

2

2

41

41

دو درﺟه چ ای

0

2

9

7

 2س ل زیر

11

27

215

198

ف صﻠه از آخرین

 4 -2س ل

5

7

47

45

زایم ن

س ل 6 -4

1

4

42

39

س ل  6ب ﻻی

3

16

78

64

1

11

24

188

175

2

7

20

140

126

3

2

8

43

36

 4و بﯿشتر

0

2

11

9

شخ

تع.اد ب رداری

p-value

p-value

2

7

توده ب.نی

1

2

0/076

0/08

0/298

0/626

0/082

0/468

*one way ANOVA
جدول  :4بررسی همبستگی سط هموﮔﻠوبﯿن در زن ن ب ردار ب ش خ

توده ب.نی  ،ف صﻠه از آخرین زایم ن و تع.اد مرتبه ب رداری

فاصله از آخرین زایمان
مق.ار هموﮔﻠوبﯿن
(هیته )6-10
مق.ار هموﮔﻠوبﯿن
(هیته )24-30

تعداد زایمان

شاخص توده بدنی

همبستگی

-0/99

-0/116

0/061

)Sig. (2-tailed

0/048

0/020

0/268

تع.اد

402

402

335

همبستگی

-0/102

-0/98

0/025

)Sig. (2-tailed

0/041

0/050

0/644

تع.اد

400

400

333

*آزمون آماری اسپیرمن

در این مط لعه وزن م دران ب ردار در سه مقطع زم نی ﺛب
ﮔردی( .زم ن اول :هیته  ،6-10زم ن دوم :هیته  ،16-20زم ن سوم:

زم ن ف صﻠه دو ﮔروه (مبتال به کم خونی و ف ا .کم خونی) از هم

 )30-24و بر این اس س رون .وزن ﮔﯿری م دران ب ردار برﺣسع

همنﻨﯿن در

تش ﯿ

اطعی کم خونی در سه م هه اول و سوم نسب

مورد بررسی ارار ﮔرف

به س یرین

هم ن وور که در نمودار ه ی شم ره  1و 2

مش ه.ه میشود  ،در نمودار  1اﺛر ﮔروه ب زم ن ایﻨتراکشن داش

به
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بﯿشتر ش.ه بود و رون .وزن ﮔﯿری موازی نبوده اس

آزمون  Greenhouse-Geisserمق.ار  p-value=0/030ب.س
اس

آم.ه

که نش نه ت ﺛﯿر ﮔذار بودن کم خونی بر روی رون .وزن ﮔﯿری

میب ش .در نمودار  2نﯿﺰ اﮔر چه دو نمودار ی .یگر را اطع کرده
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بودن .ولی دو نمودار تقریب بر هم مﻨطبق بوده و نتﯿجه آزمون آم ری

دچ ر کم خونی بودن .به ش ل معﻨ داری وزن ﮔﯿری بﯿشتری وی

 Greenhouse-Geisserنش ن داد که اﺛر متق بل ﮔروه و زم ن معﻨی دار

دوران ب رداری داشتﻨ.

نبوده اس

(ﺟ.ول  )5به تب رتی افرادی که در سه م هه اول ب رداری

نمودار  :2رون .وزن ﮔﯿری م دران ب ردار برﺣسع تش ﯿ

اطعی کم خونی در سه م هه سوم

Alborz Univ Med J (AUMJ) 2022 August; 11(3):271-279
http://aums.abzums.ac.ir
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جدول  :5نت یج آزمون آن لﯿﺰ واری نس ب ان.ازه ﮔﯿری ه ی م رر در بررسی اﺛراس بﯿن ﮔروهی در سه م هه اول و سوم
سه ماهه اول
( 10-6هفته)
سه ماهه دوم
(30-24هفته)

F

Df

p-value

3/96

1

0/048

39/489

1/668

< 0/001p

3/804

1/668

0/03

Time * Group

0

1

0/997

Group

34/249

1/659

< 0/001p

1/121

1/659

0/319

،شخ

بحث
ی فته ه ی این بررسی نش ن داد که مﯿﺰان شﯿو کم خونی فقر
آهن در سه م هه اول و سوم ب رداری در زن ن ب ردار مراﺟعه کﻨﻨ.ه به
مراکﺰ به.اش

شهرفردیس در س ل  1397به ترتﯿع  %5و  %13/5بود

در بﯿشتر مط لع س صورس ﮔرفته در ایران شﯿو آنمی به صورس کﻠی
ام شﯿو کم خونی فقر آهن نﯿﺰ بر

مورد ارزی بی ارار ﮔرفته اس

اس س زم ن و شرایط ﮔون ﮔون فرهﻨگی  ،ااتﺼ دی و ﺟغرافﯿ یی از
 % 8/6ت  % 22/5در شهر ه ی م تﻠف ﮔﺰار

ش.ه اس

16،15

در

مط لع تی که در م زن.ران و بﻨ.ر ترکمن در س ل ه ی اخﯿر انج م ش.ه
اس

شﯿو کم خونی فقر آهن در زن ن ب ردار به صورس مﯿ نگﯿن

 % 13/4بوده اس

که نﺰدیﮏ به نتﯿجه مط لعه ﺣ ضر اس

18،17

همنﻨﯿن مﯿﺰان شﯿو آنمی فقر آهن در سه م هه سوم تقریب مع دل
مﯿﺰان آنمی ن شی از فقر آهن در زن ن ب ردار کشور وی کل دوران
ب رداری یعﻨی  %13/6میب ش.

6

در مط لعه ﺟاللی و هم ران در اسالم شهر و مط لعه ﺛﻨ یی فر در
بجﻨورد مﯿﺰان شﯿو کم خونی در سه م هه سوم ب رداری نسب
م هه اول ب ﻻتر ﮔﺰار
میب ش.

20،19

ش.ه اس

به سه

که ب نتﯿجه مط لعه ﺣ ضر همسو

به نظر میرس .این تی وس به این دلﯿل ب ش .که از هیته

میی ب .که این خود ب تث ک هﺶ هموﮔﻠوبﯿن نسب
ابت.ایی ب رداری خواه .بود

21

به هیته ه ی

بر اس س نت یج برخی مط لع س %35

موارد آنمی در سه م هه اول و  %75موارد در سه م هه سوم از نو
آنمی فقر آهن میب ش.

10

همنﻨﯿن افﺰایﺶ شﯿع وزن ﮔﯿری ﺟﻨﯿن و
9

خون رس نی بﯿشتر را میتوان از دﻻیل دیگر این تق وس ذکر کرد

بر اس س ی فته ه ی این مط لعه مﯿ ن سن  ،وزن رﯿﺶ از ب رداری
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Time

Time
Time * Group

توده ب.نی  ،ف صﻠه از آخرین زایم ن و تع.اد ب رداری در

ﮔروه مبتال به کم خونی و ب.ون کم خونی تی وس معﻨ داری ی ف
نش .ام مﯿ ن ف صﻠه از آخرین زایم ن و تع.اد ب رداری رابطه مع وس
معﻨی داری ب سط هموﮔﻠوبﯿن دی.ه ش .نت یج مط لعه ﺣ ضر ب ی فته
ه ی برخی مط لع س هم سو و ب برخی دیگر ن هم سو میب ش.
در مط لعه وکﯿﻠی و هم ران در یﺰد ارتب ط معﻨ داری مﯿ ن سن ،
وزن رﯿﺶ از ب رداری  ،تع.اد ب رداری و ف صﻠه ب رداری ب کم خونی
مش ه.ه نگردی.

22

همنﻨﯿن در مط لعه بﯿ.ﮔﻠی و هم ران در ام نﯿﺰ

هﯿچ ارتب ط معﻨ داری مﯿ ن سن  ،تع.اد زایم ن و ف صﻠه دو ب رداری
ب آنمی دی.ه نش 23.که ب ی فته ه ی م هم سو میب ش .البته در چﻨ.
مط لعه و در شهر ه ی دیگر مﯿ ن سن  ،تع.اد ب رداری و ف صﻠه
ب رداری ب شﯿو کم خونی رابطه معﻨ دار مش ه.ه ش.ه اس
که مم ن اس

18،17،15،11

ب شی از این تی وس به این دلﯿل ب ش .که ﺟمعﯿ

س کن شهر فردیس تموم ﺟوان بوده و به همﯿن تﻠ

نﯿمی از شرک

کﻨﻨ.ﮔ ن در این مط لعه اولﯿن ب رداری خود را تجربه میکردن.
همنﻨﯿن میتوان ﮔی
ورح تﺤول سالم

ﮔستردﮔی خ.م س به.اشتی به خﺼوص در
در س ل ه ی اخﯿر ب ر یﺶ و مش وره ه ی رﯿوسته

توامل خطر را ت ﺣ.ودی کم رنﮓ کرده اس

البته در این مط لعه

نﯿﺰ مﯿ ن تع.اد ب رداری و ف صﻠه ب رداری ب سط هموﮔﻠوبﯿن ارتب ط
معﻨ داری مش ه.ه ش .ام ب بروز و شﯿو کم خونی این رابطه معﻨ
دار نبود
ی فته ه ی م نش ن داد افرادی که در سه م هه اول ب رداری دچ ر
کم خونی بودن .به ش ل معﻨ داری وزن ﮔﯿری بﯿشتری وی دوران
ب رداری داشتﻨ .البته ب بررسی وزن و ش خ
ب رداری در این افراد نسب

به س یرین مش

توده ب.نی رﯿﺶ از
ﮔردی .که مﯿ نگﯿن

] [ Downloaded from aums.abzums.ac.ir on 2022-08-10
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انج م آزم یش س استی ده ﮔردد

)23/33( نی در افراد مبتال به کم خونی در سه م هه اول.نم یه توده ب
بر اس س دستورالعمل

نتیجه گیري
 شﯿو کم خونی به ویژه در، ه.آم

ب توﺟه به نت یج به دس

 بود از آنج که این اختالل تغذیه ای ا بل.سه م هه سوم ن خوش یﻨ
، .و زن ن ب ردار در معرض خطر کم خونی ارار دارن
 آﮔ هی م دران نسب، ه ی ابل از ب رداری

مرااب

رﯿشگﯿری اس
توﺟه به ﮔستر

 مﺼرف مﻨظم، به تغذیه مﻨ سع و ﺣیظ رژیم ﻏذایی متﻨو و متع دل
 ﺟﻠوﮔﯿری از ب رداری در زن ن مسن تر و ﺣیظ فواصل، م مله
مﻨ سع بﯿن ﺣ مﻠگی ضروری اس

تشکر و قدردانی
 ﺣ صل ورح مﺼوب در کمﯿته تﺤقﯿق س دانشجویی، مق له ﺣ ضر
95-04-193-30164

دانشگ ه تﻠوم رﺰش ی ایران به شم ره

، ن این ورح.به نتﯿجه رسﯿ

 از رشتﯿب نی این کمﯿته ﺟه، .میب ش

) بوده اس25/30( کمتر از س یر م دران ب ردار

 وزن ﮔﯿری م دران وی ب رداری بر، ﺟه نی
و اﮔر

اش.ه ی س زم ن به

ه اس.نی رﯿﺶ از ب رداری تﻨظﯿم ﮔردی.توده ب

 مﯿﺰان وزن ﮔﯿری وی ب رداری. ب ی، .کمتر ب ش
این افراد رﯿﺶ از ب رداری نﯿﺰ مبتال

اس س ش خ
مﯿﺰان این ش خ

 همنﻨﯿن مم ن اس24.بﯿشتر ب ش

 و ب توﺟه به این مش ل در وی ب رداری بﯿﺶ.به کم خونی بوده ان
 رﯿشﻨه د میشود در.خود توﺟه داشته ان

از س یرین به تقوی

کم خونی م دران رﯿﺶ از ب رداری نﯿﺰ مورد

مط لع س مش به وضعﯿ
بررسی ارار ﮔﯿرد

م هم ری برخی از م دران و. ت،ه ی مط لعه اخﯿر
 و ی ن ا، در ت مﯿل ررسﺶ ن مه به صورس صﺤﯿ

ودی.از مﺤ
مراابﯿن سالم

 اش ره کرد که این مسئﻠه ب م تب س بﯿن.ادی از آنه ب ی.بودن تع
دیگر این

ودی. مﺤ.ودی مرتیع ﮔردی.دانشگ هی و رایﺰنی ت ﺣ

وبی و به تبع آن ی س ن

مط لعه ی س ن نبودن آزم یشگ ه تش ﯿ

ه ی آزم یشگ هی بود که رﯿشﻨه د میشود در مط لع س

نبودن کﯿ

صمﯿم نه سپ سگﺰاری مینم یﯿم

 برای.ه در صورس مهﯿ بودن بودﺟه ک فی از یﮏ آزم یشگ ه واﺣ.آیﻨ
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Abstract
Background and objectives: Anemia is the most common disorder during pregnancy and
approximately 75% of it is related to iron deficiency anemia. Decreased hemoglobin levels
increase premature delivery and can lead to intrauterine growth restriction. This study was
performed to determine the rate of iron deficiency anemia in pregnant women referring to
health centers in Fardis
Methods: In this cross-sectional descriptive study conducted in 2018, the health records of
402 women who referred to health centers in Fardis and completed their pregnancies were
examined. The data of this study were collected according to the criteria of the World Health
Organization and using the information of the Sib system. Chi-square and t-test statistics
were used to investigate the relationships between variables
Results: The prevalence of anemia in this study was 5% in the first trimester of pregnancy
and 13/5% in the third trimester. No significant difference was found between age, prepregnancy weight, and body mass index in the group with and without anemia. There was
a significant inverse relationship between the distance from the last delivery and the number
of pregnancies with the hemoglobin level. It was also found people who were anemic in the
first trimester of pregnancy, during pregnancy had a significantly greater weight gain
Conclusion: According to the results, the prevalence of anemia was especially unpleasant
in the third trimester. Because this eating disorder is preventable, it is important to pay
attention to expanding pre-pregnancy care and increasing mothers' awareness of proper
nutrition and supplementation as needed
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