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  آهن در كودكان
وجود دارد كه وظيفه ) موجود در گلبول قرمز(بيشترين ميزان آهن در هموگلوبين . آهن عنصري ضروري در بدن انسان است

  .اصلي حمل اكسيژن را از ريه به بافت ها انجام مي دهد
كمبود آهن . يدآاگر آهن كافي به بدن نرسد نمي تواند گلبول قرمز را به ميزان كافي توليد كند و در نتيجه فقر آهن پديد مي 

موجب خستگي كوتاهي تنفس كاهش فعاليت بدني و بروز مشكالت يادگيري در كودكان مي شود و مي تواند عواقب زيادي 
هنوز ) منجمله ايران( كشورهاديده مي شود اما در بعضي فقر آهن در كودكان كمتر  ،اين روز ها با تغذيه صحيح.داشته باشد

. ورت قطره هاي خوراكي به كودك داد تا نياز وي به آهن برطرف شودصهم شايع است و به همين علت بايد آهن اضافي را به 
از شش ماهگي نياز دارد تا آهن را به طور از ذخيره هاي آهن بدن خود استفاده مي كند اما بعد  ،نوزاد تا حدود شش ماهگي

آهن ، خطر فقر آهن هستند چون شير مادر بيشتر در معرض ،به خصوص كودكاني كه شير مادر مي خورند. كند فتاضافي دريا
        كافي براي براي كودك تامين نمي كند اما اغلب شير خشك ها با آهن غني شده اند و نياز كودك را تا حدي برطرف 

  .سازند مي
  :مقدار مورد نيازآهن

  .هن يك ماده ضروري مي باشد كه مقدارآن دربعضي رژيم هاي غذايي ناچيزاستآ
ميلي گرم ودربزرگساالن با سن بيشتراز 30درخانم هاي باردار، ميلي گرم 15سال  11 -15هن درخانم هاي آميزان موردنياز

ميلي گرم 10بايستي روزانه ) سالگي 4-6(در دوراني كه كودكان به سرعت رشد مي كنند.ميلي گرم در روزميباشد10سال  50
فراورده هايي كه براي  .ويتامين ها مي با شند آهن و هن يا تركيبي ازآفراورده هاي حاوي آهن داراي فقط . هن مصرف كنندآ

  .باشندهن و اسيد فوليك ميآگيرند داراي  مي خانم هاي باردار مورد استفاده قرار
حدود شش . بروز تغيير رنگ هاي دنداني در كودكان است ،مشكل بزرگي كه بيشتر والدين در استفاده از قطره آهن دارند

 دندان آنها رويش ،هان ندارند اما در حدود يك سالگيبيشتر آنها دنداني در د ،ماهگي كه زمان شروع مصرف آهن نوزادان است
همين امر بسياري از والدين را از . تغيير رنگ هاي سياه يا قهوه هاي در دندان آنان مي شودمي يابد و مصرف قطره آهن سبب 

تغيير  يك ،غيير رنگ به دنبال مصرف آهنبايد بگوئيم كه ت. مصرف آن باز ميدارد كه در طوالني مدت مشكل ساز خواهد بود
  .رنگ خارجي و قابل تميز شدن است

  :توصيه مهم 5

قطره چكان تا حد امكان در انتهاي دهان كودك بريزيد تا كمترين تماس را با دندان هاي او داشته  قطره آهن را به كمك .1
 .باشد

. درباره كودكان بزرگتر مي توان قطره آهن را با آب سيب مخلوط كردو به كودك آموزش داد تا آن را به كمك ني بنوشند .2
 .ني سبب تماس كمتر آهن با دندان هاي او خواهد شد

 .دندان هاي كودك را بالفاصله با آب يا مسواك هاي انگشتي كوچك تميز كنيد ،خوردن آهن بعد از .3

 9:اطالعيه شماره 
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در نتيجه . جذب آهن را افزايش مي دهد و لبنيات و چاي سبب كاهش جذب آن مي شود Cالزم به ذكر است كه ويتامين  .4
همچنين بايد از شير دادن به . شودهمراه با آب سيب يا آب پرتقال مصرف ) يا غذا هاي حاوي آهن(قطره آهن.بهتر است

 .كودك بالفاصه بعد از خوردن قطره آهن پرهيز كرد
به طور معمول توصيه مي شود كه مصرف قطره آهن تا حدود دو سالگي ادامه يابد اما پس از آن هم بايد در برنامه غذائي  .5

  . ين شودغذاهاي حاوي آهن را بگنجانيم تا نياز آنها به اين عنصر ضروري تام ،كودكان

انجير خشك و  ،زرد آلو  ،تخم مرغ  ،لوبيا و عدس ،مانند اسفناج مواد غذائي حاوي آهن شامل سبزي هاي با برگ هاي تيره
با مصرف اين خوراكي ها مي توان تا حد زيادي از خطر هاي فقر آهن در كودكان و بزرگساالن . گوشت قرمز و ماهي است

  .جلوگيري كرد

  :ت بايستي به نكات زير توجه نمودجهت جلوگيري ازمسمومي

كرده اند  هن مصرفآهن مي توانند باعث جراحات جدي يا مرگ در كودكاني كه به صورت تصادفي آفراورده هاي حاوي   •
 .شود
 .بسته بنديهايي كه كودكان قادر به باز كردن آ ن نمي باشند بايستي بعدازهر بار مصرف كامال بسته شوند •

  .شوند داريبايستي دور ازدسترس كودكان نگه ،فراورده هاي حاوي آهن  •

   :عالئم مسموميت

 .تاخيري پيدا مي كنند كودكاني كه با مصرف آهن دچار مسمو ميت مي شوند مشكالت فوري يا

يعني افراد دچار درد شكم مي شوند و ممكن است كه استفراغ  ،بروز مي كنديكسري عالئم معده روده اي  در مرحله اول
حتي مدفوع خوني هم داشته باشند  ممكن استدر معده وارد مي شود  به خاطر آسيب هايي كه معموالً. خوني داشته باشند

  . كه حدوداً دو ساعت بعد از هضم تركيبات آهن اين مسئله ايجاد مي شود
است نشانه هايي مبني بر كاهش خون رساني به اندام هاي مختلف ببينيم و همچنين تغيير در واقع ممكن  در در مرحله دوم

   .عالئمي را به دنبال خواهد داشت خود اين ها طبيعتاً ، كهتركيبات گازهاي داخل خون
. اگر پيشرفت كند افراد وارد شوك مي شوند نيز بروز خواهند كرد كه افت فشار خون، ضعف، بي حالي و امثال اين عالئم 

و مسموميت هاي كبدي بسيار جدي بعد از اين مراحل ايجاد مي شود و در نهايت هم ممكن است انسداد روده ايجاد كند 
  .وجود دارددر صورت عدم درمان و پيشرفت بيماري  احتمال مرگ

  :درمان مسموميت

 .براي تميز كردن معده ميباشد مانند دفروكساميناولين اقدام استفاده ازيك ماده شالت كننده  •

  .بايستي فرد مسموم دياليز شود اگر اين درمان با شكست رو به رو شد •


