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کم خونی در بارداری
 ترجمه: 
ندا احمدلو

4 نکته برای پیشگیری از ابتال به 
کم خونی در دوران بارداری

روزانه 3 وعده حاوی مواد غذایی غنی   .1
از آهن مصرف کنید؛ گوشت قرمز بدون 
چربی، ماهی، مرغ، حبوبات، تخم مرغ و...
مواد غذایی سرشار از ویتامین C می توانند   .2
به جذب بهتر آهن کمک کنند؛ انواع 
توت فرنگی،  پرتقال،  مثل  مرکبات 

گوجه فرنگی، کیوی و... .
مواد غذایی غنی از فوالت )اسیدفولیک(   .3
را فراموش نکنید؛ سبزی های دارای برگ 

سبز، انواع مرکبات و...
افراد گیاهخوار حتما درباره مصرف مکمل   .4

ویتامین B12 با پزشک مشورت کنند.
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شایع  بیماری های  از  کم خونی 
مربوط به دوران بارداری است. 
در این وضعیت، سلول های قرمز 
سالم به اندازه کافی در خون وجود 
ندارند تا اکسیژن الزم را به بافت های بدن و جنین 
برسانند. این درحالی است که بدن در دوران بارداری 
به خون بیشتری نیاز دارد تا بتواند رشد جنین را 
تضمین کند. اگر خانم های باردار،  به اندازه کافی آهن 
یا انواع موادمغذی دیگر را دریافت نکنند، بدن آنها 
نمی تواند تعداد سلول های قرمز خون را به اندازه 
الزم برای تولید خون بیشتر به جنین برساند. البته 
کم خونی خفیف در دوران بارداری معموال طبیعی 
است، اما همواره خطر تشدید کم خونی به علت 
کمبود آهن یا کاهش سطح ویتامین ها یا علت های 
دیگر وجود دارد. کم خونی می تواند باعث بروز 
احساس خستگی و ضعف در فرد شود. از طرفی 
کم خونی، در صورت شدید بودن و درمان نشدن، 
می تواند خطر بروز عوارض جدی و تهدیدکننده ای 
مثل زایمان زودرس را افزایش دهد. در ادامه، با 
مهم ترین نکته ها درباره علل، عالئم و درمان کم خونی 

در دوران بارداری آشنا می شوید.

انواع کم خونی در بارداری
انواع مختلفی از کم خونی ممکن است در دوران بارداری 
ایجاد شود که به طور کلی شامل این 3 نوع می شوند: 
کم خونی ناشی از فقرآهن، کم خونی ناشی از کمبود 
 .B12 اسیدفولیک و کم خونی ناشی از کمبود ویتامین
در ادامه به هر یک از این کم خونی ها اشاره می شود. 

کم خونی فقر آهن
این نوع از کم خونی زمانی ایجاد می شود که بدن، 
آهن کافی برای تولید مقدار کافی از هموگلوبین ندارد. 
هموگلوبین، نوعی پروتئین در سلول های قرمز خون 
است که اکسیژن را از ریه ها به اندام های مختلف 
بدن انتقال می دهد. در کم خونی ناشی از کمبود آهن، 
هموگلوبین به اندازه کافی وجود ندارد و خون نمی تواند 
اکسیژن کافی را به بافت های مختلف موجود در سرتاسر 
بدن انتقال بدهد. کمبود آهن، شایع ترین علت ابتال به 

کم خونی در دوران بارداری است.

کم خونی ناشی از کمبود اسیدفولیک
اسیدفولیک، یکی از انواع ویتامین های ب )B9( است که 
به  طور طبیعی در بعضی از مواد غذایی مانند سبزی های 
دارای برگ سبز یافت می شود. بدن انسان برای تولید 
سلول های جدید،  از جمله سلول های قرمز خون به 
اسیدفولیک )فوالت( نیاز دارد. خانم ها در دوران بارداری 
به فوالت بیشتری نیاز دارند، اما گاهی فوالت را به اندازه 

کافی از راه رژیم غذایی دریافت نمی کنند. در این 
وضعیت، بدن یک خانم باردار نمی تواند سلول های 
قرمز خون را به اندازه الزم تولید کند و در نتیجه 
انتقال اکسیژن به بافت های موجود در سرتاسر بدن با 
مشکل مواجه می شود. خوشبختانه، مکمل های فوالت 
)اسیدفولیک( شناخته شده و در دسترس هستند. کمبود 
فوالت به  طور مستقیم می تواند در انواع خاصی از 
نقص های مادرزادی نقش داشته باشد، مثل نقص لوله 
عصبی جنین )اسپاینا بیفیدا( و تولد نوزاد با وزن کم.

B12 کم خونی ناشی از کمبود ویتامین
بدن برای ساختن سلول های قرمز سالم در خون به 
ویتامین B12 نیاز دارد، بنابراین، اگر خانم باردار، ویتامین 
B12 کافی را از راه رژیم غذایی دریافت نکند، بدن 
نمی تواند سلول های قرمز سالم به اندازه کافی تولید 
کند. خانم هایی که گوشت قرمز، مرغ، لبنیات و تخم مرغ 
به اندازه کافی مصرف نمی کنند، با خطر ابتال به کمبود 
ویتامین B12 مواجه هستند. این کمبود می تواند در 
نقایص مادرزادی، مثل نقص لوله عصبی، نقش داشته 
باشد و حتی به زایمان زودرس منجر شود. البته از 
دست دادن خون هنگام زایمان و بعد از آن هم ممکن 

است باعث ابتال به کم خونی شود.

عوامل خطرساز 
همه خانم های باردار در معرض خطر ابتال به کم خونی 
قرار دارند. با توجه به همین مساله است که همه 
خانم ها در دوران بارداری باید آهن و اسیدفولیک به 
میزان کافی دریافت کنند. با این حال، خانم هایی که در 
گروه های زیر قرار می گیرند، بیشتر از دیگران با این 

خطر روبرو هستند:
• خانم هایی که برای بار دوم یا بیشتر باردار می شوند.
• خانم هایی که 2 بارداری نزدیک به هم را تجربه می کنند.
• خانم هایی که به علت بیماری صبحگاهی، حالت 

تهوع شدیدی دارند.
• خانم هایی که بین 13 تا 19 سالگی باردار می شوند.
• خانم هایی که به اندازه کافی از مواد غذایی سرشار از 

آهن استفاده نمی کنند.
• خانم هایی که قبل از بارداری، دچار کم خونی بوده اند.

عالیم کم خونی در دوران بارداری
شایع ترین عالیم کم خونی در دوران بارداری شامل 
رنگ پریدگی پوست، لب ها و ناخن ها، احساس خستگی 
یا ضعف، سرگیجه، تنگی نفس، ضربان قلب سریع و 
مشکل در تمرکز است. البته خانم های باردار ممکن 
است در مراحل اولیه کم خونی با عالئم آشکار آن 
مواجه نشوند. عالوه بر این، بسیاری از عالئم کم خونی 
با عالئم بارداری مشابه است، بنابراین، حتما الزم است 

آزمایش  خون برای تشخیص کم خونی به طور منظم 
در دوران بارداری انجام شود.

عوارض کم خونی در بارداری
کم خونی  یا  آهن  کمبود  از  ناشی  کم خونی شدید 
درمان  نشده در دوران بارداری می تواند خطر مواجه 
شدن با مشکالت زیر را افزایش بدهد: به دنیا آوردن 
نوزاد زودرس یا نوزاد کم وزن، احتمال نیاز به تزریق 
خون )اگر مادر هنگام زایمان، خون زیادی از دست 
داده باشد(، افسردگی پس از زایمان، به دنیا آوردن 
نوزاد مبتال به کم خونی و به دنیا آوردن نوزادی که 

دچار اختالل در رشد است.
کمبود فوالت درمان نشده می تواند خطرات زیر را باال 
ببرد: به دنیا آوردن نوزاد زودرس یا نوزاد کم وزن و 
به دنیا آوردن نوزاد مبتال به نقص مادرزادی در ستون 
فقرات یا مغز )مانند نقص لوله عصبی(. درمان نکردن 
کم خونی ناشی از کمبود ویتامین B12 نیز می تواند 
خطر به دنیا آوردن نوزاد مبتال به نقص لوله عصبی 

را افزایش بدهد.

آزمایش های کم خونی
خانم های باردار در اولین مراجع هایشان به پزشک 
در دوران بارداری باید آزمایش خون برای تشخیص 
کم خونی انجام بدهند. شاخص های اندازه گیری شده 

در آزمایش خون معموال شامل موارد زیر هستند:
هموگلوبین: هموگلوبین، نوعی پروتئین سرشار از آهن 
در سلول های قرمز خون است که اکسیژن را از ریه ها 

به بافت های موجود در بدن منتقل می کند.
هماتوکریت: درصد سلول های قرمز خون در نمونه های 

مشخصی از خون فرد است.

اگر این آزمایش ها نشان دهند که سطح هموگلوبین یا 
هماتوکریت در خون فرد پایین تر از سطح عادی است، 
این احتمال وجود دارد که فرد به کم خونی ناشی از 

کمبود آهن مبتال شده باشد. پزشک می تواند با انجام 
آزمایش های تکمیلی برای بیمار، علت ابتال به 

کم خونی را تعیین کند. حتی اگر خانم باردار 
در آغاز دوران بارداری به کم خونی مبتال 

نباشد، پزشکان معموال انجام آزمایش 
خون را برای تشخیص کم خونی در 
3  ماهه دوم یا 3  ماهه سوم بارداری 

توصیه می کنند.

درمان های کم خونی
اگر خانم ها در دوران بارداری به 
کم خونی مبتال شوند،  ممکن است به 
مصرف مکمل آهن و اسیدفولیک در 
کنار ویتامین های ضروری در دوران 

بارداری نیاز پیدا کنند. عالوه بر 
اضافه  می تواند  پزشک  این،  

سرشار  غذایی  مواد  کردن 
از آهن و اسیدفولیک را 
روزانه  غذایی  رژیم  به 
پزشکان  کند.  توصیه 
معموال از خانم باردار 
می کنند  درخواست 
یک  گذشت  از  بعد 
دوره زمانی مشخص، 
انجام  برای  دوباره 
آزمایش خون مراجعه 

کنند. این کار به پزشکان 
اجازه می دهد میزان بهبود 
شاخص های هماتوکریت 
و هموگلوبین را در بیمار 

اندازه گیری کنند.
برای  می توانند  پزشکان 
ناشی  کم خونی  درمان 

 ،B12 ویتامین  کمبود  از 
استفاده از مکمل های ویتامین 

B12 را هم به خانم های باردار 
توصیه کنند. در ضمن، اضافه کردن 

مواد غذایی حیوانی مانند گوشت قرمز، 
از  نیز  به رژیم غذایی  لبنیات  تخم مرغ و 

توصیه های دیگر است.
در موارد ضروری، خانم های باردار به متخصصان 
خون ارجاع داده می شوند. این متخصصان می توانند در 
طول دوران بارداری به وضعیت کم خونی خانم باردار 
رسیدگی کنند و نقش موثری در مدیریت کم خونی در 


