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  تعریف
هاي غير حامله به عنوان غلظت هموگلللوبليلن      آنمي يا كم خوني در خانم

روز پس از زايمان (كمتر از   72و در حاملگي و نفاس )تا   g/dl82كمتر از 

g/dl80 شود تعريف مي 

 علت ایجاد  

دست     کمبود آهن و از  دو علت شايع كم خوني در حاملگي و نفاس   

 است.رفتن حاد خون 

تغذيه نامناسب غالباً همراه با كم خوني فقر آهن است. در حاملگي تک قلو  

طلو     در  روزانه است ولي به طور كلي نياز ملادر   mg20نياز مادر به آهن 

 باشد. مي gr8بارداري 

 عالئم 

تغييرات حاملگي اكثراً باعث سردرگمي در تشخيص بيماري هاي خوني و   
 خوني عبارتند از:شود. عالئم كم ارزيابي و درمان آنها مي

 ضعف 
 كاهش وزن 
 رنگ پريدگي 
 اشتهايي بي 

 خونی تشخیص كم
گيري هموگلوبين، هماتوكريت ارزيابي اوليه شامل اندازه متوسط خونيدر كم

بلرسلد      mg/dl20و فريتين است. در صورتي كه سطح فريتين كمتر از  

 آنمي فقر آهن مطرح است.

 درمان 

 هدف از درمان تصحيح كم خوني و بازگرداندن ذخائر آهن است.

تجويز خوراكي تركيبات ساده آهن، سولفات يا گلوكونات آهن كه روزانه             

mg200      آورد جهت بازيافت ذخائر آهن مناسب        آهن معدني را فراهم مي

 است. 

خوني ادامه دارد. البته هموگلوبين كمتر از  درمان تا سه ماه بعد از تصحيح كم

 هاي آخر بارداري ممكن است نياز به تزريق خون را ايجاد كند. در هفته 80

 آموزش به بیمار
با توجه به اين كه نياز بدن به آهن در دوران بارداري تا دو برابر دوره قبل از 

آن افزايش مي يابد مصرف مكمل در بارداري ضروري است. ممكن است با  

مصرف مكمل مادر دچار عوارض گوارشي شود كه جهت جلوگيلري از آن      

بهتر است شب هنگام خوابيدن يا پس از خوردن غذا مصرف كند. سياه شدن 

 مدفوع پس از خوردن مكمل طبيعي است.

مانند: سبزيجات    زياد  فيبر حاوي رژيم غذايي نيز مصرف بروز يبوست درصورت

مصرف چاي، قلهلوه،     از  شود. همچنين ها و مايعات فراوان توصيه ميو ميوه

 شير با قرص آهن نيز خودداري شود.


