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  مقدمه

هايى هستند كـه    امروزه بخش چشمگيرى از جمعيت جهان دچار كمبود مواد معدنى و ويتامين           

اين مواد در مقادير بسيار اندك نقش مهمى در بقاى تكامل           . نامندها را مجموعاً ريزمغذى مى    آن

بـا توجـه    . كندور كلى كيفيت زندگى تمامى افراد ايفا مى       ط سالمت عمومى به  ،  جسمى و ذهنى  

در  D وA،B2 هـاي يـد، آهـن، كلـسيم، ويتـامين    : به اينكه كمبود برخي مواد مغـذي از جملـه  

اي شـايع در ايـن سـنين باعـث     كودكان و نوجوانان كشور گزارش شده است و اختالالت تغذيـه  

هـا و   ارض و پيامدهاي كمبـود ريزمغـذي      شود، لذا در اين قسمت به عو      تشديد اين كمبودها مي   

  . راههاي پيشگيري از كمبود آنها خواهيم پرداخت

هـا بـه      هايي كه به دليل كمبود ريـز مغـذي        ها اصطالحي است براي بيماري       سوء تغذيه ريز مغذي   

نامند چون كمبودهـا از چـشم فـرد و            ها را گرسنگي پنهان نيز مي       كمبود ريزمغذي . آيند  وجود مي 

از عوامـل مـؤثر در بـروز كمبـود     . باشـند  حتي مسئولين سالمت در كـشورها پنهـان مـي         جامعه و   

فقر، عدم دسترسي بـه مـواد غـذايي متنـوع، فقـدان             : توان به موارد زير اشاره نمود       ها مي   ريزمغذي

  . هاي انگلي و عفونيآگاهي از عملكرد يك رژيم غذايي مناسب، آب و محيط آلوده، شيوع بيماري

گاهي اوقات  . ها هستند هاي خود نيازمند انواع ريزمغذي    تلف بدن براي انجام فعاليت    هاي مخ سلول

بـه  . گـردد اين نياز بسيار شديد و بدون آن فعاليت سلول امكان پذير نبوده و يا دچـار نقـصان مـي          

وقتـي  . شـود   مـي هـا اطـالق   همين دليل گرسنگي سلولي نام ديگري است كه به كمبود ريزمغذي  

شود و بدن خود را از طرق مختلف با  هاي آنان دچار مشكل مي باشند فعاليت  ميها گرسنهسلول

هـاي  ها را از رسيدن بـه توانمنـدي       دهد و همين تطابق بدن و حيات انسان         كمبودها تطبيق مي  

غلبه بر گرسنگي سلولي پيش شرط اصلي براي رسـيدن سـالمت         . دارد  اي كه دارند باز مي      بالقوه

  . صول به توسعه يافتن استجسمي و ذهني و راه و
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  كمبود آهن و كم خوني ناشي از آن در سنين مدرسه و دوران بلوغكمبود آهن و كم خوني ناشي از آن در سنين مدرسه و دوران بلوغ

   كم خوني فقر آهن

قـدرت    كمبود آهن و كم خوني ناشي از آن در سنين بلوغ، كاهش سرعت رشد ضريب هوشـي،                  

ري وزارت بهداشـت در گزارشـي تغييـرات رفتـا         . دنبال دارد  يادگيري و كاهش ظرفيت كاري را به      

افزايش غيبـت از مدرسـه، افـزايش شـيوع و            ها،ابتال به بيماري   افزايش،  تفاوتيبي مثل خستگي و  

شدت كم خوني فقر آهن در دوران بارداري و به دنبال آن افزايش مرگ و ميـر مـادران و افـزايش                      

رف مـص ،  بنا بـه ايـن گـزارش      . تولد نوزادان كم وزن و نارس را از ديگر عوارض فقر آهن اعالم كرد             

 . سازي مواد غذايي در پيشگيري از كمبود آهن و كم خوني ناشي از آن مؤثرست قرص آهن و غني

  كمبود آهن و كم خوني فقر آهن چيست؟

ابتـدا فـرد از   ، هاي قرمز خون، آهن به مقدار كـافي در دسـترس نباشـد   اگر براي ساختن گلبول  

مبود، ذخاير آهـن بـدن كـاهش    سپس در صورت ادامه ك، كندذخاير آهن بدن خود استفاده مي     

شود و كـم خـوني فقـر آهـن      اگر كمبود آهن ادامه پيدا كند ذخاير آهن بدن تخليه مي          . يابدمي

البته عـالوه   . هاي قرمز خون است   ترين ماده اوليه براي ساختن گلبول     آهن اساسي . كندبروز مي 

، و  C، ويتـامين    B12، ويتـامين    B6برآهن موادمغذي ديگر هم مثـل اسـيد فوليـك، ويتـامين             

  . تئين براي خونسازي الزم است كه بايد از طريق رژيم غذايي روزانه تأمين شودوپر

  :عوارض ناشي از كم خوني فقر آهن در كودكان سنين مدرسه و نوجوانان

آهن كافي براي حفظ سالمت، رشد مطلوب و فراهم ساختن زمينه مناسـب بـراي يـادگيري در                  

تواند در تمام مراحل زندگي سـبب كـاهش         رچه كمبود آهن مي   اگ. دوران تحصيل ضروري است   

قدرت ادراك و يادگيري گردد ولي اثرات نامطلوب كم خوني در دوران شـيرخوارگي و در اوايـل    

سـال و كودكـان سـنين       2كم خوني فقر آهـن در كودكـان زيـر           . كودكي غير قابل جبران است    

ني موجـب افـزايش سـرعت رشـد در          مدرسه با تأخير رشد خفيف همراه است و درمان كم خـو           

هاي حياتي بـدن،    ممكن است به علت نقش كلي آهن در واكنش        گردد كه    مي كودكان كم خون  

كم خوني فقر آهـن در سـنين مدرسـه          . رابطه آن با سيستم ايمني و يا تأخير آن بر اشتها باشد           



  

  هاذيپيشگيري و كنترل كمبود ريز مغ: فصل چهاوم
 

51 

متر از حـد     امتياز ك  10 تا   5  ضريب هوشي اين كودكان   . شودموجب كاهش قدرت يادگيري مي    

هـاي عفـوني بيـشتر      همچنين در اين كودكان ميزان ابتال به بيماري       . طبيعي بر آورد شده است    

كودكان و دانش آموزاني    . زا نيست است، زيرا سيستم ايمني آنان قادر به مبارزه با عوامل بيماري          

لـب  اين افراد اغ  . كنندكه دچار كم خوني فقر آهن هستند هميشه احساس خستگي و ضعف مي            

در . شـوند كنند و يا در هنگام ورزش خيلي زود خسته مي         از ورزش و فعاليتهاي بدني دوري مي      

كـم خـوني فقـر      . شودتفاوتي مشاهده مي  حوصلگي و بي  اين افراد تغييرات رفتاري به صورت بي      

  . شودآهن به علت تأثير بر قدرت يادگيري و كاهش آن، افت تحصيلي دانش آموزان را باعث مي

  ايجاد كم خوني فقر آهن در دوران مدرسه و بلوغعلل 

ناكـافي منـابع غـذايي     فبدن به دليل رشد به آهن بيشتري نياز دارد و مصر، در سنين مدرسه

نياز ،  به دليل جهش رشد    در دوران بلوغ  . شودحاوي آهن در اين دوران منجر به كمبود آهن مي         

از منابع غذايي حـاوي آهـن        درصورتي كه دختران و پسران به آهن بيشتر از دوران قبل است و            

به سرعت در معـرض خطـر كمبـود     در برنامه غذايي روزانه به اندازه كافي مصرف نشود نوجوان

 . گيردآهن و كم خوني ناشي از آن قرار مي

دسـت دادن خـون،      بـه علـت عـادات ماهانـه و از         ،  عالوه بر جهش رشد   ،  دختران در سنين بلوغ   

دليل كـم خـوني      تر و آسيب پذيرتر هستند و به اين       ن بسيار حساس  نسبت به كم خوني فقر آه     

 . فقر آهن در دختران در مقايسه با پسران نوجوان شيوع باالتري دارد

كودكـان و   شـود كـه  عادات و رفتارهاي غذايي خاص در دوران مدرسه و بلوغ اغلب موجب مـي 

هـاي  انـواع سـاندويج    ماننددانش آموزان به جاي مصرف غذاهاي خانگي از غذاهاي غير خانگي

شـكالت و پفـك     ،  نوشـابه ،  تنقالت غذايي كـم ارزش ماننـد چيـپس        ،  پيتزا،  سوسيس و كالباس  

رند زيرا اين غذاها اغلـب از       گياستفاده نمايند و به اين دليل درمعرض خطر كمبود آهن قرار مي           

 . نظر آهن فقيرند

ه علـت مـصرف      بـ  هايي بـشود و   تغييرات خلق و خو در دوران بلوغ ممكن است موجب كم اشـت            

 . شودناكافي غذا، دريافت آهن و ساير مواد مغذي محدود مي
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عدم شستشو و ضد    ،  بهداشتي هاي غير توالت،  شاميدني ناسالم  آ آب،  عدم رعايت اصول بهداشتي   

انگلي از ديگر عوامل مـؤثر در بـروز    هاي خام و در نتيجه ابتالء به آلودگيعفوني صحيح سبزي

شيستوزوميا و كرم قالبدار و ژيارديا موجب  هاي انگلي مانندآلودگي. ر آهن هستندكم خوني فق

شيستوزوميا و كرم قالبدار دركشور ما شايع نيست  آلودگي به. شوندبروز كم خوني فقر آهن مي

تواند با كاهش اشتها و كـاهش جـذب   مدرسه شايع است مي اما آلودگي به ژيارديا كه درسنين

 .  آهن شوندآهن موجب كمبود

ويژه گوشت قرمز اسـت   مصرف كم انواع گوشت به، ترين علل بروز كمبود آهنمهمترين و شايع

از عوامل ديگر مصرف چاي قبل از غذا و يـا بالفاصـله پـس از    . داردباال  جذب يتقابلبا  كه آهن   

 ش دهـد  اي كاه تانن موجود در چاي ميتواند جذب آهن غذا را به مقدار قابل مالحظه            . غذا است 

. دهـد را افزايش مـي  نيز احتمال بروز كمبود آهن C مصرف ناكافي مواد غذايي حاوي ويتامين

افزايش جـذب آهـن غـذا     هاي تازه و خام وجود دارد موجبها و سبزيكه در ميوه C ويتامين

 . شودكمبود آهن مي موجب كاهش جذب آهن و در نتيجه C كمبود دريافت ويتامين. شودمي

ديگر از عوامل مؤثر در  شود، يكيهايي كه در تهيه آنها از جوش شيرين استفاده ميمصرف نان

نـان   نـام اسـيد فيتيـك در    اي بهجوش شيرين موجب باقي ماندن ماده. بروز كمبود آهن است

خمير مايه يا خمير ترش  در ناني كه در تهيه آن از. كاهش دهنده جذب آهن است شود كهمي

مانعي در جذب آهـن ايجـاد    اسيد فيتيك مهار شده و، ده شده استبجاي جوش شيرين استفا

چرخـه توليـد نـان و        هاي زيادي براي حذف جـوش شـيرين از        درسالهاي اخير تالش  . شودنمي

 . استفاده از خمير مايه دركشور صورت گرفته است
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  عالئم كم خوني فقر آهن

، كـف دسـت    شـدن خطـوط  رنگ پريدگي دائم زبان و مخاط داخل پلك چـشم و لبهـا، كمرنـگ   

حالـت   اشـتهايي، بـي ،  سرگيجه، سردرد ،  تفاوتيبي،  سياهي رفتن چشم  ،  احساس ضعف و خستگي   

آهن ديـده   افراد مبتال به كم خوني فقر ها و پاها درخواب رفتن و سوزن سوزن شدن دست، تهوع

  . ه استهمرا موارد كم خوني فقر آهن شديد با تنگي نفس و طپش قلب و ورم قوزك پا. شود مي

خستگي و ضعف    هميشه احساس ،  دانش آموزاني كه دچار كم خوني فقر آهن هستند         كودكان و 

در هنگـام ورزش   كننـد و يـا  هاي بـدني دوري مـي  اين افراد اغلب از ورزش و فعاليت. كنندمي

تفـاوتي  و بـي  حوصـلگي صورت بـي ه در اين افراد تغييرات رفتاري ب. شوندخيلي زود خسته مي

تحـصيلي   موجـب افـت  ، كم خوني فقر آهن به علت كاهش قدرت ياد گيـري . شوديمشاهده م

  . شوددانش آموزان مي

  درمان كم خوني فقر آهن

درصورت بروز كم خوني فقر آهن شخص مبتال بايد تحت درمان قرار گيرد، زيرا در ايـن حالـت                   

ـ ،  را جبران نمايـد   تواند كم خوني فقرآهن     افزايش مصرف غذاهاي غني از آهن به تنهايي نمي         ه  ب

وراكي مثل سولفات آهن  خخصوص اگر كم خوني شديد باشد درمان با استفاده از تركيبات آهن

خوني دارد و پزشـك آن را   ميزان توصيه شده براي درمان كم خوني بستگي به شدت كم. است

 3تـا   2 نكته مهم در درمان كم خوني فقر آهن اين است كه درمان با آهن بايـد . كندتعيين مي

بـدن تـشكيل    ماه پس از اينكه ميزان هموگلوبين به حد طبيعي رسيد ادامه يابد تا ذخاير آهن

ميكروگرم در 30ديعني ميزان فريتين سرم كه نشان دهنده ذخاير آهن بدن است به حدو        ،  شوند

  . ليتر برسد

يـف يـك    مـوارد كـم خـوني خف        سازمان جهاني بهداشت براي درمان نوجوانان و بزرگساالن در        

 ميلي گرم 60قرص   دو ميلي گرم آهن در روز و در موارد كم خوني متوسط و شديد 60قرص 

 . را توصيه نموده است)  ميلي گرم در روز120 (آهن 
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، ناراحتي معده اختالالت گوارشي مانند بعضي افراد مصرف آهن خوراكي ممكن است در: توجه

شدت عوارض مستقيماً در ارتباط با ميـزان آهـن           .يبوست و يا اسهال ايجاد كند     ،  تهوع، استفراغ 

مـوارد   در. شـود مـي  عوارض جانبي آن بيـشتر    ،  باشد مصرفي است و هرچه مقدار مصرف بيشتر      

با مقدار كم شروع و سپس به تدريج افزايش  بايد مصرف قرص آهندستگاه گوارش، عدم تحمل 

رف قـرص آهـن بـا معـده خـالي      مص. تحمل شود خوبيه يابد تا ميزان آن به حد الزم برسد و ب

بنابراين بهتر اسـت تركيبـات آهـن بعـد از غـذا       را افزايش دهد ممكن است عوارض جانبي آن

ه دليل عوارض جانبي نبايد درمـان قطـع شـود،    ب نكته حائز اهميت اين است كه. مصرف شوند

 . يابندچون اين عوارض موقتي بوده و معموالً پس ازچند روز بهبود مي

  :  كنترل كم خوني فقر آهنپيشگيري و

  :طور كلي چهار روش اساسي پيشگيري از كم خوني فقر آهن عبارتند ازه ب

  ::آهن ياريآهن ياري  --  11

هاي آسيب پذير و در معرض خطر كم خوني         ست از توزيع قرص آهن بين گروه       ا آهن ياري عبارت  

 بـا   )ن نوجـوان   سال، كودكان سـنين مدرسـه و دختـرا         5مانند زنان باردار، كودكان زير      (فقر آهن   

 تـا  6هاي سني، عالوه بر زنان باردار و شـيرده و كودكـان             توجه به شيوع كم خوني در تمامي گروه       

شوند، آهن ياري در زنـان سـنين        هاي بهداشتي درماني آهن ياري مي      ماهه كه از طريق شبكه     24

  . شودباروري، كودكان در سنين قبل از دبستان و دبستان و نوجوانان نيز توصيه مي

 هفته بهبود ذخاير    16نتايج مطالعه دفتر بهبود تغذيه جامعه نشان داد كه با آهن ياري به مدت               

كميتـه  «آهن بدن دختران مطلوب خواهد گرديد، لذا با مد نظر قـرار دادن جـدول پيـشنهادي                  

تاكنون برنامـه آهـن يـاري ويـژه نوجوانـان همـراه بـا               1382از سال   » علمي كشوري آهن ياري   

بـه ويـژه بـراي      (يه صحيح با هماهنگي سازمان آموزش و پرورش استان در مدارس            آموزش تغذ 

  . به اجرا در آمده است) دختران دبيرستاني
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   هـاي در معـرض خطـر براسـاس توصـيه          جدول اجرايي آهن ياري گـروه     ): 1(جدول  

  كميته علمي آهن ياري

    ميزان و مدت زمان  توصيه شده    گروه هدف

   LBWنوزادان 

 2500 كمتر از با وزن (

  )گرم 

حداقل  ( شوداز هنگامي كه وزن بدن دو برابر وزن هنگام تولد مي

 كيلوگرم وزن بدن  ميلي گرم آهن به ازاء2حداقل )  ماه24 تا 2

 قطره آهن روزانه15حدود  ماهگي 24 تا 6از    ماهه24 تا 6كودكان 

   سال2-6كودكان 
  در هفته  يك بار  قاشق چاي خوري شربت آهن2در حدود 

  در هر سال  ماه متوالي 3به مدت 

   سال7-14كودكان 
  ، يك بار در هفته يك عدد قرص آهن

  در هر سال  ماه متوالي 3به مدت 

  نوجوانان

 سال 14-19دختران (

   ) سال15-19و پسران 

  ، يك بار در هفته يك عدد قرص آهن

  در هر سال  ماه متوالي 4به مدت 

  زنان سنين باروري

  ال س49-15

  ، يك بار در هفته يك عدد قرص آهن

  در هر سال  ماه متوالي 4به مدت 

  زنان باردار و شيرده
  روزانه يك عدد قرص آهن و يك عدد قرص اسيد فوليك  

   ماه پس از زايمان3از پايان ماه چهارم بارداري تا 
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  :: آموزش تغذيه و ايجاد تنوع غذايي آموزش تغذيه و ايجاد تنوع غذايي--22

. وجـود دارد ) Non Heme (»غيـر هـم  «و ) Heme (»هم«در برنامه غذايي روزانه دو نوع آهن 

 در غذاهاي گيـاهي     »غير هم «آهن  .  در گوشت قرمز، مرغ، ماهي و جگر وجود دارد         »هم«  آهن

برگه هلو،  (انواع خشكبار    و) پسته، بادام، گردو، و فندق    (مغزها  ،  سبزيجات،  مانند غالت، حبوبات  

 غـذاهاي حيـواني از قابليـت جـذب بـااليي            آهـن . وجـود دارد   )انجير، كشمش و خرمـا    ،  زردآلو

در حاليكه آهن غـذاهاي گيـاهي بـه        . شود درصد جذب مي   30 تا   20برخوردار است و به ميزان      

 درصد جذب مي شود و جذب آن بستگي به وجود عوامل كاهش دهنده و افزايش                8 تا   3ميزان  

. ب كمي برخوردار است   تخم مرغ نيز از قابليت جذ      آهن موجود در زرده   . دهنده جذب آهن دارد   

ايـن مـواد غـذايي ارزش دوگانـه         . مرغ و ماهي افزايش دهنده جذب آهن هـستند        ،  گوشت قرمز 

غيـر  «باشند و از سوي ديگر موجب افزايش جـذب آهـن           مي »هم«از يك سو داراي آهن      . دارند

 يعني اگر حتي مقدار كمي گوشت در غذا وجود. شوند كه در منابع گياهي موجود است مي     »هم

اسيد . شودداشته باشد آهن موجود در آن موجب افزايش جذب آهن غير هم از مواد گياهي مي               

هاي تازه و خام وجود دارد يكي ديگر از افـزايش  ها و ميوه  كه در سبزي  ) Cويتامين  (اسكوربيك  

از طريق مصرف مقداري سبزي خوردن، پياز و يـا انـواع سـاالد              . باشدهاي جذب آهن مي   دهنده

 يالبته خطر ابتال  . يابدا آب ليمو يا آب نارنج تازه جذب آهن غذاهاي گياهي افزايش مي            همراه ب 

به ايـن دليـل     . هاي انگلي به علت مصرف سبزي خام آلوده را نبايد از نظر دور داشت             به آلودگي 

  . شوند نبايد فراموش شودشستشوي صحيح و ضدعفوني سبزيجاتي كه بطور خام مصرف مي

 اقدامات براي پيشگيري از كم خوني فقرآهن آموزش تغذيه بـه منظـور ايجـاد                ترينيكي از مهم  

اساس آموزش تغذيه براي پيـشگيري از كـم خـوني           . تعادل و تنوع در برنامه غذايي روزانه است       

هاي جذب آهـن و هـم       هاي غذايي افزايش دهنده   فقر آهن بر اين اصل استوار است كه در وعده         

هاي جذب آهن مانند چـاي       يا اينكه از مصرف كاهش دهنده       مصرف شود و   » هم   «چنين آهن   

  . خودداري شودآن همراه با غذا و يا بالفاصله پس از 

روش ديگر، استفاده از جوانه غالت و حبوبات است كه موجب افزايش آهن قابل جذب در مـواد                  

ها و  ميزان تانن يابد و   ها افزايش مي  در آن  Cزنند ويتامين   وقتي غالت جوانه مي   . شودغذايي مي 

مثالً جوانه زدن بعضي از غالت و حبوبات مثل ماش و عدس بـه مـدت   . شوداسيد فتيك كم مي   

  .  به دو برابر افزايش دهدتقريباً تواند آهن قابل جذب را ساعت مي48 تا 24
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طور كلي كودكان سنين مدرسه و نوجوانان بايد براي پيشگيري از كم خـوني فقـر                ه  ب

  : ي ذيل عمل كنندهاآهن به توصيه

گوشت قرمز، مرغ، (ها در برنامه غذايي روزانه از مواد غذايي حاوي آهن مثل انواع گوشت ^

بيشتر ...) اسفناج، جعفري،(هاي سبز تيره و سبزي) مثل عدس، لوبيا(جگر، حبوبات ) ماهي

 . استفاده كنند

 ...)اي، كلـم، گـل كلـم و      گوجـه فرنگـي، فلفـل دلمـه       (هاي تازه و ساالد     همراه با غذا، سبزي    ^

  . مصرف نمايند

پفك نمكي، چيپس، شـكالت     (جاي استفاده از تنقالت غذايي كم ارزش        ه  ها ب در ميان وعده   ^

) برگه هلو، آلو، زردآلو، توت خشك، انجير خشك، كشمش، خرما         (از انواع خشكبار    ...) و نوشابه و  

  . ينداستفاده نما) گردو، بادام، فندق، پسته ( و انواع مغزها

سـاعت پـس از    ساعت قبـل و يـك تـا دو    هاي گياهي يكشيدن چاي، قهوه و دم كرده واز ن  ^

  . صرف غذا خودداري نمايند

شوند و يا قدرت تمركز و يادگيري آنها كم شده است ممكن اسـت              اگر خيلي زود خسته مي     ^

وجـود كمبـود     تا در صـورت      ودهدچار كمبود آهن باشند در اين مورد بايد به پزشك مراجعه نم           

  . آهن درمان شوند

شود كه قرص آهن را پس      براي كاهش عوارض جانبي ناشي از مصرف قرص آهن توصيه مي           ^

 . ا يا آخر شب قبل از خواب مصرف شوداز غذ
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  :: كنترل بيماريهاي عفوني و انگلي كنترل بيماريهاي عفوني و انگلي--33

ملـه  هاي عفوني موجب كاهش اشتها شده و در نتيجه دريافت مواد مغـذي از ج              ابتال به بيماري  

هاي عفوني در جذب و استفاده بدن از مواد مغـذي           و از سوي ديگر، بيماري     يابدآهن كاهش مي  

توانـد دوره عفونـت و شـدت آن را كـاهش            كند و درمان به موقع و مناسب مي       اختالل ايجاد مي  

 قبل از تهيه و      ها با آب و صابون     از جمله شستن كامل دست     يرعايت اصول بهداشت فرد   . دهد

هـاي انگلـي از ديگـر       ذا و پس از اجابت مزاج به منظور جلوگيري از ابـتال بـه آلـودگي               مصرف غ 

  . اقداماتي است كه در آموزش دانش آموزان بايد مورد تاكيد قرار گيرد

  ::غني سازي مواد غذاييغني سازي مواد غذايي  --44

هاي عمده و مؤثر براي كاهش كمبـود آهـن و كـم             غني سازي مواد غذايي با آهن يكي از روش        

در اين روش آهن را به مقدار معيني به مواد غذايي اصلي كه    . باشد در جامعه مي   خوني فقر آهن  

نان يكي از مواد غـذايي اسـت        . كنندشود اضافه مي  غذاي عمده مردم است و هر روز مصرف مي        

. انـد ها نموده كه كشورها از ساليان پيش اقدام به غني سازي آن با آهن و ساير امالح و ويتامين                

كلوچـه و سـاير مـواد غـذايي كـه           ،  كيك،  ها مواد غذايي ديگري مانند بيسكويت     برخي از كشور  

اند و در   شود را نيز با آهن و مواد مغذي ديگر غني كرده          توسط كودكان و دانش آموزان مصرف مي      

مطالعات انجام شده دركـشورهايي كـه برنامـه         . كنندبرنامه غذايي تغذيه مدارس از آن استفاده مي       

در . باشـد اند، حاكي از كاهش شيوع قابل مالحظه كم خوني فقر آهن مـي            ا كرده غني سازي را اجر   

در  1385از سال  و   1380كشور ما، غني سازي آرد با آهن و اسيد فوليك در استان بوشهر از سال                

  . استان اصفهان نيز به مورد اجرا گذاشته شد
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  پيشگيري و كنترل كمبود يد

  ::آمدهاي بهداشتي كمبود يدآمدهاي بهداشتي كمبود يد  پيپي

ترين علت تـأخير رشـدي اسـت كـه          نصر اساسي براي بقاي انسان است و كمبود آن شايع         يد، ع 

تواند بـه انـدازه       وقتي يد به اندازه كافي به بدن نرسد، غده تيروئيد نمي          . باشد  قابل پيشگيري مي  

بزرگـي غـده    (گـواتر   . گـردد   آمـدهاي ديگـر مـي       كافي هورمون بسازد و در نتيجه باعث بروز پي        

ماندگي عقل غير قابل برگـشت، تـأخير در رشـد             عقب  (كاري تيروئيد، كرتينيسم    ، كم   )تيروئيد

زايـي، كـاهش مقاومـت     ، افزايش موارد سقط و مـرده  )دستگاه عضالني، استخواني و كري و اللي      

ها و افزايش احتمال مرگ كودكان، كاهش ميزان آموزش پذيري و بازده             كودكان در برابر عفونت   

 وري از منابع اقتصادي كاري افراد، كاهش بهره

   كمبود يد كمبود يدپيشگيري و كنترلپيشگيري و كنترلهاي هاي راهراه

دهد كه در اكثر مواد غذايي ميزان يد معمـوالً            بررسي ميزان يد موجود در مواد غذايي نشان مي        

. مرغ و گوشت وجـود دارد       بيشترين ميزان يد در ماهي و به ميزان كمتر در شير، تخم           . كم است 

به عالوه ميزان يد موجود در آنها نيـز بـسته بـه    . ار كم است  ها بسي   ها و سبزي    ميزان يد در ميوه   

تواند تأمين كننـده يـد        ميزان يد آب آشاميدني نيز نمي     . كند  محل، فصل و روش پخت فرق مي      

محـصوالت غـذايي    . مورد نياز روزانه باشد در مناطقي كه ميزان يـد در آب و خـاك كـم اسـت                  

گفته شد ميزان يد مورد نيـاز روزانـه را بايـستي از             بنابر آنچه   . حيواني و گياهي يد كافي ندارند     

  . هاي ديگر دريافت نمودراه

تمـامي  . هاي يددار اسـت     بهترين روش پيشگيري از عوارض ناشي از كمبود يد، استفاده از نمك           

افراد جامعه اعم از كودك، نوجوان، جوان، پير، بيمار يا سالم روزانه، يد نياز دارند و در اين ميان                   

نمك يددار همان نمك معمـولي اسـت        . نان باردار كودكان خردسال بيش از سايرين است       نياز ز 

قرار دادن نمك يددار به مدت طـوالني        . شود  كه در كارخانه به آن يد يا يدات پتاسيم اضافه مي          

. شـود در معرض نور مستقيم خورشيد و يا رطوبت باعـث از بـين رفـتن يـد موجـود در آن مـي             

اي   مك يددار را در ظروف بدون منفد پالستيكي، چوبي، سـفالي يـا شيـشه              بنابراين بهتر است ن   

هاي متفـاوت در دسـترس      بندي  هاي يددار در بسته       نمك. تيره با سرپوش محكم نگهداري كرد     



  

  تغذيه نامناسب
 

60 

نمك يددار تـصفيه    «هايي خريداري شوند كه بر روي آنها عبارت           باشند، اما دقت كنيد نمك      مي

 يددار تصفيه شده به دليل خلوص بـاال ميـزان يـد موجـود     هاي در نمك. درج شده باشد» شده  

 در آشپزخانه و سر سفره از اين         بنابراين براي مصرف نمك   . شود  بهتر و به مدت بيشتر حفظ مي      

به خاطر داشته باشيد كه ميزان نمـك مـصرفي بـراي هـر يـك از افـراد                   . ها استفاده كنيد  نمك

  . نشود) ورييك قاشق چايخ( گرم 6خانواده روزانه بيش از 

  كمبود روي ل نترپيشگيري و ك

اين . باشد هاست كه دريافت آن در مقادير بسيار كم براي بدن ضروري مي          روي يكي از ريزمغذي   

هاي بدن ما وجود دارد و به طور عمده در استخوان، غده پروستات و              ماده معدني در تمام سلول    

.  آنـزيم در بـدن نقـش مـؤثر دارد          300شود و براي عملكرد طبيعـي بـيش از            ها يافت مي    چشم

. شـود  كمبود روي سبب اختالل اعمال حياتي بدن از جمله كاركرد سيستم آنزيمي و سلولي مي     

  .  از ديگر عوارض كمبود روي استDNAريزش مو، اختالل رشد و نقص در تشكيل 

كمبود متوسط روي سبب كاهش اشتها، كاهش وزن، شبكوري، كاهش مقاومت بدن در مقابـل               

كمبود روي اگر شديد باشد كوتاه قدي شديد، نقـص      . گردد  ها مي   فونت و تأخير در ترميم زخم     ع

ـ . آيـد   ايمني، درماتيت، از دست دادن موي سر، اسهال و اختالالت روحي به وجود مي              دليـل  ه  ب

و سـنين    كـودكي ها، نياز بـه روي در دوران        افزايش نياز به پروتئين   و  افزايش سرعت رشد بدن     

، ماهي،   در برنامه غذايي روزانه منابع غذايي حاوي روي مانند جگر          بنابرايند،  شور مي بلوغ بيشت 

 درصـد از    28هـاي انجـام شـده         براسـاس بررسـي   . تخم مرغ گنجانـده شـود      گوشت و ،  حبوبات

  . كشور مبتال به كمبود روي هستند)  ساله14 -20(نوجوانان 
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  ::اي براي دريافت روي اي براي دريافت روي   هاي تغذيههاي تغذيهتوصيهتوصيه

گوشـت قرمـز    . شود  مول روي در غذاهايي كه منبع پروتئين هستند به فراواني يافت مي           به طور مع  

غالت . باشندبدون چربي، غذاهاي دريايي، ماكيان و شير و لبنيات از بهترين منابع غذايي روي مي              

و لوبياي خشك نيـز از منـابع ايـن ريـز مغـذي محـسوب                ) گردو، بادام و فندق   (ها    كامل، مغز دانه  

  . گذارند  در خيلي از موارد كيفيت الگوي مصرف غذايي بر دريافت و جذب روي تأثير مي.شوند مي

بودن مصرف  به عنوان مثال در كشور ما مصرف ناكافي انواع گوشت به ويژه در كودكان و پايين

از جمله عوامل مؤثر ) داراي فيتات باال (و نان تخمير نشده     ) حاوي فيبر زياد  (غالت تصفيه نشده    

  . جاد اختالل در دريافت و جذب روي استدر اي

تـرين  روي موجود در مواد غذايي مثل گوشت قرمز، جگر، تخـم مـرغ و غـذاهاي دريـايي بـيش          

  . باشند جذب را در بدن ما دارا مي

  كلسيمكمبود پيشگيري و كنترل 

هاي عـصبي   ترين مواد معدني تشكيل دهنده استخوان بوده و در انتقال پيام          كلسيم يكي از مهم   

در شرايطي كه بدن دچار كمبود كلسيم شـود         . در سراسر بدن و انقباض عضالني نيز مؤثر است        

گـردد و در اثـر ايـن كمبـود،          هاي الكتريكي محدود مـي    هاي عصبي درانتقال پيام   توانايي سلول 

  . و درد شديد خواهند شد) اسپاسم(عضالت دچار گرفتگي 

جواني براي ايجاد حداكثر تـوده اسـتخواني بـسيار بـا            مصرف كلسيم در طي دوران كودكي و نو       

استخوانهاي محكـم و قـوي     سالگي براي ساخت20 تا 10بنابراين محدوده سني . اهميت است

 35 سالگي بـه بعـد و حـداكثر تـا سـن              20از  . در سنين باالتر بايد بسيار مورد توجه قرار گيرد        

 سـالگي شـايد   35در سـنين بـاالتر از   . شودمي سالگي، بيشترين مقدار توده استخواني تشكيل

رشد استخواني و افزايش تراكم آن مانند گذشته صورت نگيرد ولي به دليل اينكه از اين سن به                  

بنابراين هنوز هم بايد مقدار كلـسيم       . شوندها كم كم تجزيه مي    ها استخوان بعد به ويژه در خانم    

اسـكلت  . بيشتر اسـتخوان جلـوگيري شـود      كافي در رژيم غذايي وجود داشته باشد، تا از تجزيه           

چنانچه دريافت كلسيم كافي نباشد يا مقدار . بدن انسان به عنوان يك منبع ذخيره كلسيم است  
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ها برداشته شده و براي رفع احتياجات بدن به         دفع كلسيم از بدن زياد باشد، كلسيم از استخوان        

 درصـد مـردم اسـتان       90دهد كه   ينتايج آخرين بررسي مصرف مواد غذايي نشان م       . رودكار مي 

  . كننداصفهان به ميزان كافي كلسيم دريافت نمي

  از كمبود كلسيماز كمبود كلسيمپيشگيري پيشگيري هاي هاي راهراه

 كم طبيعـي  ادريافت كافي كلسيم از برنامه غذايي روزانه در سنين مدرسه و بلوغ براي حفظ تـر               

-و لبنيات مهـم   شير  . ها و جلوگيري از پوكي استخوان در بزرگسالي حائز اهميت است          استخوان

ترين منبع تأمين كلسيم هستند، بنابراين كودكان و دانش آموزاني كه از ايـن گـروه بـه مقـدار                    

ويـژه اگـر همـراه بـا مـواد      ه ب. كنند در معرض خطر كمبود كلسيم قرار دارند   نمي كافي استفاده 

باشـند   مـي  هاي گازدار حاوي مقادير زيادي فسفر     نوشابه. هاي گازدار مصرف كنند   غذايي نوشابه 

بستني كه با شير پاستوريزه تهيه شده است،        . انند در جذب كلسيم اختالل ايجاد كنند      وتكه مي 

منبع خوبي از كلسيم است و مصرف آن در ميان وعده، بخشي از كلسيم مورد نياز كودكان اين                  

يـر  پن(نـان و پنيـر اسـت        ،  ميان وعده مناسب ديگر براي تأمين كلسيم      . كندسنين را تأمين مي   

، يك ميان وعـده    وكه به همراه سبزي، گوجه فرنگي، خيار و يا گرد         ) منبع خوبي از كلسيم است    

  . رودشمار ميه  مغذي براي دانش آموزان ب سالم و

نياز به كلسيم به طور كلي .  ميلي گرم كلسيم است300 درصد چربي حاوي 1يك ليوان شير با 

-شود كه بنا به توصيهمي اد عادي در نظر گرفته ميلي گرم در روز براي افر1200 تا 1000بين 

 ليوان شير يا ماست به همراه ساير منـابع غـذايي            3 تا   2هاي موجود اين مقدار با مصرف روزانه        

هاي شيري در كـشور     ي مصرف شير و فرآورده    در حال حاضر سرانه   . دار تأمين خواهدشد  كلسيم

بر اساس گـزارش وزارت بهداشـت و        . ايش يابد  كيلوگرم است، كه حداقل بايد به دو برابر افز         75

هاي شيري،  واحد فرآورده3 تا 2ريزي، در كشور به جاي مصرف روزانه      سازمان مديريت و برنامه   

ي هـاي مفيـد بـراي تهيـه    الزم به ذكر است كه حضور ميكروب. شود واحد مصرف مي   0 /7تنها  

بنـابراين بهتـر    . شـود المتي مي ماست موجب تركيبات سودمندي در آن براي حفظ و ارتقاي س          

دار، حتماً ماست به عنوان منبع تأمين كلسيم و پروتئين خوب     است از ميان انواع لبنيات كلسيم     

  . حيواني در برنامه غذايي گنجانده شود
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هـاي زنـدگي ماننـد دوران نوجـواني و     باتوجه بـه افـزايش نيـاز بـه كلـسيم در بعـضي از دوران        

هاي سني از اهميت خاصي برخوردار في منابع كلسيم در اين گروه    سالمندي، توجه به مصرف كا    

هاي لبني به ويژه شير بهتر از هر منبع غذايي ديگر است، ولي از              جذب كلسيم از فرآورده   . است

شود كه تا حد    باشند، توصيه مي  اي نيز مي  آنجايي كه لبينات حاوي چربي حيواني قابل مالحظه       

به ياد داشته باشيد كه كره، سرشير و خامه محصوالت          . فاده شود امكان از لبنيات كم چربي است     

لبني هستند كه مقدار جزئي پروتئين و مقدار قابل توجهي چربي دارند و بنابراين در تغذيـه در                  

-اضافه كردن كاكائو يا قهوه به شير، جذب كلسيم را كـاهش مـي          . گيرندگروه لبنيات جاي نمي   

 . كاهدهم از جذب كلسيم مي) رانيبو(مصرف اسفناج همراه ماست. دهد

ماست، پنيـر،   ،  لبنيات مثل شير  : ترين مواد غذايي كه منبع خوب كلسيم هستند عبارتند از         مهم

دار شوند مثل ساردين، ماهي آزاد و كيلكا، سبزيجات بـرگ         هايي كه با استخوان خورده مي     ماهي

خـشكبار مثـل برگـه زرد آلـو،     سبز رنگ مثل كاهو، كلم، اسفناج، مغزهـا مثـل بـادام و فنـدق،                

هـاي تربچـه،    در ميان سبزيجات بـرگ    . حبوبات به ويژه انواع لوبياها و سويا يا آرد سويا و كنجد           

كلـسيم  . هـا قابـل جـذب اسـت       جعفري، كلم پيچ و گل كلم منابع خوب كلـسيم و كلـسيم آن             

يواس، كلسيم  در اسفناج و ر   . اغلب غير قابل جذب است    ) مثل اسفناج (سبزيجات حاوي اگزاالت    

  . به طور كلي به علت وجود اگزاالت غير قابل جذب است

بسياري از انواع فيبرها از جمله فيبر موجود در سبزيجات برگي و سبز رنـگ تـأثيري در جـذب           

اغلـب در مـواد     . دهدكلسيم ندارند، اما فيبر موجود در سبوس گندم جذب كلسيم را كاهش مي            

تواننـد جـذب    يتات و اگزاالت هم وجود دارد كه هـر دو مـي           غذايي همراه فيبر تركيباتي مثل ف     

  . كلسيم موجود در غذا را كاهش دهند

  : هاي كلي براي پيشگيري از پوكي استخوانتوصيه

  . تنوع را در رژيم غذايي روزانه رعايت كنيد �

مصرف لبنيات يعني شير، ماست، پنير، دوغ و كشك به عنوان منبـع اصـلي كلـسيم در رژيـم                     �

 2 – 3به همين دليل مصرف     . وزانه در پيشگيري از پوكي استخوان نقش بسيار مهمي دارد         غذايي ر 

 . شودواحد از لبنيات كم چرب در روز توصيه مي

 . كاهش دهيد) قند و شكر(ها و قندهاي ساده ها، روغنمصرف چربي �
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و هـاي حيـواني، كـره، پيـه     هاي اشباع مثل روغـن   ها بهتر است مصرف چربي    در بين چربي   �

 . امعاء و احشاء محدود شده و بيشتر از روغن زيتون و كانوال در ساالد و پخت و پز استفاده شود

هاي گياهي به ويـژه حبوبـات       اي حيواني پرهيز نموده و از پروتئين      از مصرف زياد پروتئين      �

 . نيز در رژيم غذايي خود استفاده كنيد

هايي مثـل   ا كاهش داده و از نوشيدني     هاي گازدار حاوي مواد شيرين كننده ر      مصرف نوشابه  �

 . دوغ و آب سالم بيشتر استفاده شود

 . در تهيه غذاها، دسرها و سوپ ها از شير و لبينات كم چربي بيشتر استفاده نماييد �

 . از مصرف زياد نمك بپرهيزيد �

ها كمك فعاليت بدني روزانه با افزايش جذب كلسيم به سالمت بدن انسان به ويژه استخوان   �

 . كندادي ميزي

 . همواره وزن خود را كنترل نموده تا در حد طبيعي باشد �

باشد، بهتر است پس از مشورت      اگر به هر دليلي مصرف لبنيات در رژيم غذايي شما كم مي            �

 . با پزشك از مكمل كلسيم استفاده نماييد

به . ددهاي كلسيم را كاهش ميحضور مقدار زياد فسفر در رژيم غذايي به شدت جذب روده �

هاي گازدار كه در تركيب خود حاوي اسيد فسفريك هـستند در       طور مثال با مصرف زياد نوشابه     

 . اي جذب نخواهد شداي از كلسيم رودهعمل بخش عمده
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 نيـز   Dبراي اين كه جذب كلسيم به ميزان كافي صورت گيرد توجه بـه تـأمين كـافي ويتـامين                  

  .  جذب كلسيم نيز محدود خواهد شد Dزيرا در شرايط كمبود ويتاميناهميت دارد، 

   D پيشگيري و كنترل كمبود ويتامين

كمبود طوالني مدت آن منجر به كاهش جذب        .  براي رشد و نمو استخوانها الزم است       Dويتامين

م استئوماالسي يا نرمي استخوان و راشيتيس      يابد  كلسيم شده و خطر پوكي استخوان افزايش مي       

هاي ستون فقرات، لگن و انحنـاي پاهـا در كودكـاني كـه دچـار                  به صورت تغيير شكل استخوان    

  .  هستند شايع استDكمبود ويتامين 

هاي مختلفـي   هاي محلول در چربي است و از راه       فرول گويند كه از ويتامين    ي را كلس  Dويتامين  

راء بنفش آفتاب و تغييرات پيش  برخورد نور ماوDترين راه تأمين ويتاميناصلي. رسدبه بدن مي

 .  استپوستيسازهاي زير 

در پوست به طـور تقريبـي معـادل نـصف            Dگفته شده كه زمان مورد نياز براي ساخت ويتامين        

تابش كوتاه مدت آفتـاب بـه       . شود مي پوستمدتي است كه تابش نور خورشيد موجب سوزاندن         

البتـه  .  در بدن خواهـد شـد      Dپوست صورت دست ها و پاها سبب ساخت مقادير كافي ويتامين          

ابـري بـودن    ي آلودگي يا      بدن به رنگ پوست، نوع پوشش بدن، درجه         Dميزان ساخت ويتامين  

اين ويتامين از راه مواد     . هوا و عواملي مانند فصل، ساعت، روز و شدت تابش آفتاب بستگي دارد            

 موجود  Dشود، در گياهان نيز پيش سازهاي توليد كننده ويتامين          مي غذايي حيواني نيز تامين   

  . اين ويتامين در روغن ماهي، جگر، زرده تخم مرغ، پنير و ماست وجود دارد. است

گيـرد و در خـون توسـط عامـل حمـل كننـده              ها صورت مي  وسيله چربي ه  ذب اين ويتامين ب   ج

هـاي هـضم و جـذب چربـي     كه مبـتال بـه بيمـاري      رو كساني  شود، از اين   منتقل مي  Dويتامين

نقش اصلي .  بيشتري بنمايندتوجه و عوارض كمبود آن Dهستند بايد به ميزان دريافت ويتامين

رشـد  . اين ويتـامين در تمـايز سـلولي تـاثير دارد          . ، حفظ تعادل كلسيم و فسفر است      Dويتامين

ها، سالمت استخوان در دوران كهنسالي و عدم ابتال بـه           ها و دندان  خواناستخواني، استحكام است  

.  در حفظ تعادل كلسيم و فسفر است       Dيل تاثير ويتامين  ي استخوان همه به دل    پوكاستئوپروز يا   

هـا و  ها، كاهش دفـع از كليـه   روده از يك سو موجب افزايش جذب كلسيم و فسفر از            Dويتامين
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هـاي  شـود و از سـوي ديگـر ايـن ويتـامين در رشـد سـلول                كنترل متابوليسم در استخوان مـي     

هاي هـسته   ها، به دليل عمل آن در ترجمه ژن       تاثير آن در رشد سلول    . استخواني نيز مؤثر است   

  . باشدسلول مي

  AA  ويتامينپيشگيري و كنترل كمبود 

. اي در كـشورهاي در حـال توسـعه اسـت          ترين مـشكالت تغذيـه     يكي از مهم   Aود ويتامين كمب

 سال از عالئم باليني 5 ميليون كودك زير 3 ا ت8/2براساس برآوردهاي سازمان جهاني بهداشت، 

 5 هزار كودك زيـر      500هر سال   . برندرنج مي ) گزروفتالمي يا خشكي چشم    (Aكمبود ويتامين 

بر اسـاس معيـار پيـشنهادي       .  در معرض خطر نابينايي قرار دارد      Aويتامينسال به دليل كمبود     

 سـاله آن دچـار شـبكوري        6 تـا    2 درصد كودكـان     1سازمان جهاني بهداشت، در جامعه اي كه        

بنابراين . شود به عنوان يك مشكل بهداشتي در آن جامعه محسوب مي          Aباشند كمبود ويتامين  

 در Aتوان گفت كه كمبود ويتامين مي1379در سال اري بررسي سالمت و بيمبه نتايج با توجه 

  . كشور ما به عنوان يك مشكل بهداشت عمومي مطرح است

                                  AAكلياتي درباره ويتامين كلياتي درباره ويتامين 

در واقـع ايـن ويتـامين شـامل يـك سـري             . هاي محلول در چربـي اسـت       از ويتامين  Aويتامين

فرم فعال اين ويتـامين كـه فقـط در منـابع       . تتركيبات شيميايي با فعاليت بيولوژيك مشابه اس      

 ونـارنجي   ،  هـاي زرد  كاروتينوئيدها يـا رنگدانـه    . شود ناميده مي  »رتينول«شود  حيواني يافت مي  

تـرين آنهـا بتاكـاروتن      مهم. شوند تبديل مي  Aنيپيش سازهاي ويتام  به  قرمز موجود در گياهان     

زرد و قرمز، كدو تنبـل، كـدو حلـوايي و           فلفل  ،  هويج،  است كه در تمام گياهان زرد مثل زردك       

و    Aويتـامين . نـارنگي وجـود دارد    ،  موز، طـالبي، خرمـالو    ،  انبه،  هايي مثل هلو، آلو، زردآلو    ميوه

 موجود در بـدن در كبـد        A درصد ويتامين  90تقريبا  . بتاكاروتن براي جذب به چربي نياز دارند      

. رسـد در بزرگسالي به حداكثر خـود مـي       يابد و   تدريج افزايش مي  ه  اين ذخيره ب  . شودذخيره مي 

ولي اگر دريافـت    . تواند منجر به كمبود شود     نمي Aبنابراين تغييرات موقتي در دريافت ويتامين     

 زمـاني   Aبنابراين كمبود ويتامين. يابد ماه بسيار كم باشد خطر بروز كمبود افزايش مي6براي 

 يابد كه قـادر بـه تـأمين نيـاز بـدن       شود كه دريافت و يا ذخائر كبدي به حدي كاهش         ظاهر مي 

.  دريافت ناكـافي مـواد غـذايي از ايـن ويتـامين اسـت              Aترين علت كمبود ويتامين   شايع. نباشد
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. تواند ناشي از اختالل در جذب، تبديل و استفاده از ويتامين در بـدن باشـد  مي كمبود همچنين 

 يا مصرف چربـي و روغـن و يـا           اين حالت در شرايطي كه موارد ابتال به عفونت و بيماري زياد و            

  . افتدپروتئين در رژيم غذايي كم باشد، اتفاق مي

   در حفظ سالمت در حفظ سالمتAAنقش ويتامين نقش ويتامين 

   ايـن   چنانكه اولين عالئم باليني كمبود    .  در بينايي بسيار حائز اهميت است      A نقش ويتامين  ـ1

ايعات چـشمي  با ادامه اين كمبـود ضـ      . ويتامين اختالل ديد هنگام تاريكي و يا شب كوري است         

ه، بروز زخـم در چـشم و در نهايـت نابينـايي             يبيشتر شده و به صورت خشكي چشم، ضعف قرن        

و كمبـود    شـود  گفتـه مـي    »گزروفتـالمي «به اين تظاهرات چشمي به طور كلي        . شوندظاهر مي 

  . شودترين علت كوري در كودكان كشورهاي در حال توسعه محسوب مي شايعAويتامين

هـاي  همچنين براي نمو استخوان و سلول     . هاي نرم الزم است   نمو بافت   رشد و   براي A ويتامين ـ2

  . باشدتشكيل دهنده ميناي دندان ضروري مي

 در صـورت كمبـود   .  نقش داردAهاي پوششي نيز ويتامين  در حفظ ساختمان طبيعي سلول ـ3

يد كننده مـاده    هاي تول هاي توليد كننده ماده سخت كراتين، جايگزين سلول       اين ويتامين سلول  

 ايـن فرآينـد     Aبا تجويز ويتـامين   . شودشوند و اين امر موجب خشكي بافت مي       نرم موكوس مي  

  . قابل برگشت است

بـه دنبـال كمبـود      . هاي پوششي موانـع مهمـي در مقابـل عفونـت هـستند              بسياري از بافت   ـ4

  . مي يابد ها، مقاومت در مقابل عفونت كاهش  و اختالل در ساختمان اين بافتAويتامين

درچنين شرايطي براي درمان كم . با كم خوني فقر آهن همراه استA  گاهي كمبود ويتامينـ5

. مكانيزم عمل اين تداخل هنوز روشن نيست      .  نيز بايد تجويز شود    Aخوني عالوه برآهن ويتامين   

انتقال يـا ذخيـره آهـن تـداخل پيـدا كنـد و يـا بطـور                  ،   با جذب  Aممكن است كمبود ويتامين   

  . يم در خونسازي نقش داشته باشدمستق

 ييهاتحقيقات اپيدميولوژيك در سطح جهان نشان داده است كه مصرف غذاهاي حاوي ويتامين             ـ6

احتمـال ابـتال بـه      باشـند كـه      داراي آنتي اكسيدان مـي     ، و بتاكاروتن  E، ويتامين Cمثل ويتامين 
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روقي و ابتال به آب مرواريـد را   قلبي و عيهابيماري ها،ها مثل بعضي از سرطان    بعضي از بيماري  

  . دهدكاهش مي

  شوند؟شوند؟ مي ميAAچه عواملي موجب كمبود ويتامين چه عواملي موجب كمبود ويتامين 

در دوران رشـد كـودكي و نوجـواني بـه علـت              : در دوران رشد   A افزايش نياز به ويتامين    -

در دوران بـارداري و شـيردهي نيـز در         . يابـد  افزايش مـي   Aافزايش سرعت رشد نياز به ويتامين     

  .  به سرعت ظاهر مي شوندA كافي نباشد، كمبود ويتامينAت ويتامينصورتي كه درياف

ي روزانـه از منـابع      ي در صورتي كه در برنامـه غـذا        :A مصرف ناكافي منابع غذايي ويتامين     -

هـا و   كـه در سـبزي    ) بتاكـاروتن  (Aدر غذاهاي حيواني و پيش ساز ويتـامين        Aي ويتامين يغذا

  . شود مواجه ميAاستفاده نشود بدن با كمبود ويتامين، دو نارنجي وجود دار، زرد، هاي سبزميوه

         هـاي عفـوني و انگلـي موجـب     بيمـاري : هـاي عفـوني و انگلـي   مكرر به بيمـاري ي  ابتال -

بنابراين . يابد كاهش مي  A اشتهايي شده و به اين دليل دريافت مواد مغذي از جمله ويتامين           بي

شوند در معرض كمبـود     هاي عفوني مي   رر دچار بيماري  كودكان و دانش آموزاني كه به طور مك       

  .  قرار دارندAويتامين 

   قرار دارند؟ قرار دارند؟AAچه افرادي در معرض خطر كمبود ويتامين چه افرادي در معرض خطر كمبود ويتامين 

 افزايش يافته   Aزيرا با توجه به رشد سريع نياز آنان به ويتامين           :  ساله 6 ماهه تا    6 كودكان   -

و كـاهش اشـتها ميـزان دريافـت و جـذب            هاي عفـوني    و از سوي ديگر به دليل ابتال به بيماري        

  . يابدمي در آنان كاهش A ويتامين

   كودكان و دانش آموزان مبتال به سوء تغذيه و يا بيماريهاي عفـوني مثـل اسـهال و سـرخك                    - 

  A شيرخواران مادران مبتال به كمبود ويتامين -

  A افراد ساكن در مناطق كمبود ويتامين -

   گرم2500 نوزادان با وزن كمتر از -

   كودكان و دانش آموزان كم درآمد-

   مادران باردار و شيرده-



  

  هاذيپيشگيري و كنترل كمبود ريز مغ: فصل چهاوم
 

69 

   : :AAمنابع ويتامين منابع ويتامين 

  :منابع حيوانيـ 1

 است و معموالً به صـورت دارويـي مـصرف           Aترين منبع ويتامين    روغن كبد ماهي كه غني     �

 . شودمي

 . شوند محسوب ميAجگر حيوانات مثل گاو، گوساله، گوسفند، و مرغ منبع خوب ويتامين  �

  . كره، پنير، شير، زرده تخم مرغ كه منبع متوسط هستند �

  :منابع گياهي ـ2

 . هاي تيره رنگ كاهوهاي برگي شكل سبز تيره مثل اسفناج، برگ چغندر، برگسبزي �

 . هاي زرد و نارنجي مثل هويج، كدو حلوايي و فلفل قرمزسبزي �

هلو، آلو، انگور، موز، خربزه، طالبي      هاي زرد و نارنجي مثل طالبي، زردآلو، انبه، خرمالو،          ميوه �

  . و نارنگي

   : :AAهاي پيشگيري و كنترل كمبود ويتامين هاي پيشگيري و كنترل كمبود ويتامين راهراه

 سال بـه    2 براي كودكان زير     Aشير مادر از منابع خوب ويتامين       ( تغذيه كودكان با شير مادر       -

  .)رودمير شما

   در برنامه غذايي روزانهA استفاده از منابع غذايي ويتامين -

  دعفوني كامل سبزيها براي جلوگيري از آلودگي هاي انگلي شستشو و ض-

ها با آب و صابون قبل از تهيه و مصرف غذا و پس از هر بـار اجابـت مـزاج        شستن كامل دست   -

  . هاي انگليبراي جلوگيري از ابتالء به آلودگي

   بهداشتيت استفاده از آب آشاميدني سالم و توال-

  ه افراد در معرض خطر بA  توزيع مكمل خوراكي ويتامين-



  

  تغذيه نامناسب
 

70 

  : :  در دانش آموزان در دانش آموزانAAچند توصيه براي پيشگيري از كمبود ويتامين چند توصيه براي پيشگيري از كمبود ويتامين 

موجب كاهش مقاومت بـدن شـده و در   ،  به علت مختل نمودن سيستم ايمني  Aكمبود ويتامين 

هـا و طـوالني      ابتالء مكرر به بيمـاري    . دطور مكرر به بيماري مبتال مي شو      ه  نتيجه دانش آموز ب   

در اين موارد مراقبين    .  است Aري و كاهش سرعت رشد از عالئم كمبود ويتامين        بودن دوره بيما  

   : توصيه هاي تغذيه اي ذيل را به دانش آموز و والدين او ارائه نمايند بهداشت و معلمين بايد

 كاهش قدرت ديد در تاريكي است كه بـه آن شـب كـوري               Aاولين عالمت كمبود ويتامين    �

در صـورتي كـه دانـش       . توان به وجـود آن پـي بـرد        نش آموز مي  شود و با پرسش از دا     گفته مي 

 قـرار   Aكند در معرض خطر كمبود ويتامين       آموزي از كاهش قدرت ديد در تاريكي شكايت مي        

  .  مصرف نمايد Aبا تجويز پزشك مكمل ويتامين و دارد 

كـره  ،  مرغ مثل شير و لبنيات، زرده تخم        A در برنامه غذايي روزانه از منابع غذايي ويتامين        �

هاي تيره كـاهو، هـويج، كـدو        هاي سبز تيره، زرد و نارنجي مثل اسفناج، برگ        ها و ميوه  و سبزي 

استفاده از هويج خام    . استفاده شود . ..حلوايي، هلو، آلو، زرد آلو، خرمالو، نارنگي، موز، انگور، انبه،         

  .  مفيد استشكل پختهه رنده شده در ساالد و يا ب

   B2 ويتامينود پيشگيري و كنترل كمب

نقش . كند و براي توليد انرژي الزم است  در ساختمان چند آنزيم در بدن شركت ميB2ويتامين

 B2كمبـود ويتـامين   . باشـد    در رشد، سالمت پوست و سيستم عصبي حائز اهميت مي          B2ويتامين

رشـد،  كاهش  . در دوران بارداري با نقايص مادرزادي از جمله لب شكري و آب مرواريد همراه است              

كاهش قدرت توليد مثل و تغييرات پوستي به صورت خشكي و پوسـته پوسـته شـدن از عـوارض                    

بـه دليـل     (B2الزم به ذكر است كـه كمبـود دريافـت ويتـامين           .  است B2ناشي از كمبود ويتامين   

 . اي در ايران است يكي از شايع ترين مشكالت تغذيه) مصرف ناكافي لبنيات
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  ، منابع غذايي و نقش آنها در بدنجدول مواد مغذي): 2(جدول 

  مواد مغذي  منابع غذايي  نقش آنها در بدن

  قدرت ديدچشم  -

  رشد و نمو طبيعي بافت استخوان و دندان  -

   پوست ت ازظارشد ونمو و حف -

ــر، ــوه جگ ــرغ،  ،  قل ــم م زرده تخ

    Aويتامين  هويج و جعفري، اسفناج

رشد و نمو و حفظ بافت طبيعي اسـتخوان          -

  و دندان

   تنظيم سوخت وساز كلسيم وفسفر در بدن -

  جگر، ماهي ، زرده تخم مرغ

  Dويتامين

  حفظ سالمت پوست  -

  پيشگيري از هموليز گلبولهاي قرمز خون  -

پيشگيري از اكسيداسيون اسيدهاي چـرب       -

   Aو ويتامين

  به تأخير انداختن پيري سلولها -

ــن ــواع روغ ــاهي، زرده ان ــاي گي ه

ــم ــواع  تخ ــير، ان ــرغ، ش ــا، م مغزه

  Eويتامين   سبزيجات با برگ سبز تيره

  نقش اساسي در انعقاد خون  -

  

هاي گياهي خصوصاً   جگر، انواع روغن  

ــه   روغــن دانــه ســويا، ســبوس وجوان

   اسفناج، گل كلم وگوجه فرنگي گندم،

  Kويتامين 

  رشد طبيعي بدن -

  حفظ سالمت سيستم عصبي  -

  حفظ اشتها در حد طبيعي -

ــر، دل، ق  ــت، جگ ــوگوش زرده ه، ل

تخم مرغ، غالت، حبوبات، سبوس     

  آرد كامل گندم، سيب زميني و

  B1ويتامين 

  )تيامين(

  ساز كربوهيدرات، چربي و پروتئين  سوخت و -

ت در فعاليت آنزيمي بدن و رساندن  شرك-

  ها اكسيژن به بافت

جگر، دل، قلوه، امعاء و احشاء، 

هاي آن،  شير و فرآورده تخم مرغ،

  گ سبزهاي برسبزي

    B2ويتامين 

ها، ت در سوخت و ساز كربوهيدرات شرك-

  هاو پروتئين هاچربي

  ظ سالمت دستگاه عصبي و كار مغزفح -

، جگر، گوشت قرمز، ماهي، مرغ

بادام ، حبوبات، شير، تخم مرغ

  زميني،

  B3ويتامين 

  )نياسين(

  سازي خون -

  رشد و نمو طبيعي بدن  -

   سوخت و ساز مواد غذايي در بدن -

انواع گوشت، جگر، شير، تخم 

  حبوبات و غالت مرغ،
    B6ويتامين 
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  مواد مغذي  منابع غذايي  نقش آنها در بدن

  سازي  خون -

  ت در تشكيل اسيدهاي نوكلئيك شرك-

 ماهي، گندم،  جگر، تخم مرغ،

هاي نخود، لوبيا، عدس، سبزي

  برگ سبز

  اسيد فوليك

  سازي خون -

  كلئيك دخالت در تشكيل اسيدهاي نو -

  نقش در رشد و نمو طبيعي بدن  -

  متابوليسم اسيد فوليك  -

ه، ماهي، دل و قلو ، گوشت قرمز

  شير و لبنيات، تخم مرغ
    B12ويتامين 

  هاها و بهبود حساسيتالتيام زخم -

  افزايش جذب آهن غذا -

  هاحفظ سالمت لثه -

  هاحفظ و تشكيل كالژن در بافت -

فلفل انواع مركبات، گوجه فرنگي، 

سبز، گل كلم، سيب زميني، 

طالبي، خربزه، توت فرنگي، 

  اسفناج و كاهو

    Cويتامين 

  سازي  خون -

  هاشركت در ساختمان بعضي از آنزيم -

ماهي، ، گوشت زرده تخم مرغ،

هاي برگ سبزي، جگر، حبوبات

  ... جعفري، گشنيز وسبز تيره مثل 

  آهن

ها تشكيل و حفظ بافت طبيعي استخوان -

  هاانو دند

  انعقاد طبيعي خون  -

  عملكرد طبيعي قلب و عضالت بدن -

  پيشگيري از پوكي استخوان در ميانسالي -

  كلسيم  شير و لبنيات

  هابهبود و التيام زخم -
  هاانسولين و بعضي از آنزيم شركت درساختمان -

  رشد و نمو طبيعي بدن  -

  ت در سوخت و ساز اسيدهاي نوكلئيك شرك-

، حبوبات، رجگر، شيگوشت، 

  گندم
  روي

ت در سنتز هورمون تيروكسين در  شرك-

  غده تيروئيد

  رشد و نمو طبيعي بدن  -

  سوخت و ساز مواد در بدن -

، )ماهي و ميگو(غذاهاي دريايي 

  نمك يددار
  يد

 


