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کم خًوی فقز آهه:
فقش آّي سایج تشیي اختالل تغزیِ ای دس جْبى هی ثبؿذ ٍ %30جوعیت جْبى اص کن خًَی فقش آّي سًج هی ثشًذ .هیضاى ًیبص ثِ
آّي ثش اػبع ػي ،جٌغ ٍ ٍضعیت فیضیَلَطیکی افشاد هتفبٍت اػت ،هخالً صًبى ثبسداس ثِ علت افضایؾ حجن خَى ،سؿذ جٌیي ٍ
جفت ٍ ػبیش ثبفتْب ثِ آّي ثیـتشی ًیبص داسًذ ،ثِ ّویي دلیل ثیؾ اص ػبیــشیي دس هعشض خطش کن خًَی قشاس داسًذ .دس
ؿیشخَاساى دس صَست ػالهت هبدس ،هیضاى رخبیش آّي ٍ آّي هَجَد دس ؿیش هبدس تب  6هبُ اٍل صًذگی کبفی اػت ٍلی دس هَسد
ًَصاداًی کِ ثب ٍصى کن هتَلــــذ هی ؿًَذ رخبیش آّي کن ثَدُ ٍ ثبیذ اص صهبى  2ثشاثش ؿذى ٍصًـبى آّي ثِ صَست قطشُ خَساکی
خَساًذُ ؿَد.

علل کمبًد آهه در کًدکان:
 .1دریافت واکافی آهه :ثب تَجِ ثِ ایٌکِ رخبیش آّي هَجَد دس ثذى ؿیشخَاس ثعذ اص  4تب  6هبّگی تقشیجبً تْی هی ؿَد
ًیبص اػت کِ ؿیشخَاساى ثب ؿشٍع غزای کوکی آّي اضبفی دسیبفت کٌٌذ ،دس غیـــــــش ایي صَست هجتال ثِ کن خًَی
فقش آّي هی ؿًَذ کِ ایي هَضَع ثِ ٍیظُ دس هَسد ؿیشخَاساى ًبسع اص اّویت ثیـتش ثشخَسداس اػت (کِ ثبیذ ثعذ اص دٍ
ثشاثش ؿذى ٍصًـبى آّي اضبفِ دسیبفت کٌٌذ) .دس کَدکبى ثضسگتش کوجَد دسیبفت آّي ثِ علت سطین غزایی ثب آّي کن ٍ یب
دسیبفت سطین ثب آّي ٍّن ًبکبفی ثِ ٍجَد هی آیذ.
 .2جذب واکافی آهه :ثِ علت اػْبل هضهي  ،تغزیِ ؿیشخَاساى ثب ؿیشهصٌَعی ،کبّؾ تشؿح اػیذ هعذُ ،هـکالت
گَاسؿی ٍ تذاخالت داسٍیـــــی ثِ ٍجَد هی آیذ ٍ یب هوکي اػت علت کن جزة ؿذى آّي هصشف صیبد هَاد غزایی
ػشؿبس اص ػجضیجبت ٍ حجَثبت (ثِ علت ٍجَد فیتبت ،اگضاالت ٍ فؼفبت) ٍ هصشف ًبچیض پشٍتئیي حیَاًی ثبؿذ.
 .3افشایش ویاس در سمان رشد :دس دٍساى ؿیشخَاسی ٍ کَدکی ثِ علت سؿذ ػشیع ثبفتْبً ،یبص ثِ آّي افضایؾ هی یبثذ.
اغلتً ،شخ ػشیع سؿذ دس ػـــبل اٍل سخ هی دّذ دس ایي هذت ٍصى ثذى ٍ حجن خَى تقشیجبً ػِ ثشاثش ٍ هیضاى
ّوَگلَثیي خَى دٍ ثشاثش هی ؿَد .ثیـتشیي ًشخ سؿذ دس ؿیشخَاساى ًبسع ٍ ؿیشخَاساى سػیذُ ثب ٍصى کن ٌّگبم تَلذ،
سخ هی دّذ.
 .4اس دست دهی مشمه خًن :دس  50دسصذ ؿیشخَاساى خًَشیضی دػتگبُ گَاسؽ هوکي اػت ًقؾ هْوی دس ایجبد کوجَد
آّي داؿتِ ثبؿذ؛ احتوبالً حؼبػیت ؿیشخَاساى ثِ پشٍتئیٌی کِ دس ؿیشتبصُ گبٍ ٍجَد داسد علت اص ثیي سفتي هخبط سٍدُ
ٍ خًَشیضی گَاسؿی دس آًْب ثبؿذ ٍ یب اثتالی کَدکبى ثِ اًگلْبی سٍدُ ای ثبعج اص دػت دّی خَى ٍ کوجَد آّي ؿَد.
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عالیم کم خًوی واشی اس فقز آههۺ
عالین کوجَد آّي هعوَالً ثِ آّؼتگی ثشٍص هی کٌذ ،اص ایي سٍ ثیوبساى کن خَى اغلت ثذٍى ًـبًِ ّؼتٌذ .ثِ طَس کلی ثی اؿتْبیی،
سًگ پشیذگی صثبى ٍ هخبط داخل لت ٍ پلک چـن ،ػشدسد ،خؼتگی ٍ ثی حؼی ،ثی تفبٍتی ،تٌگی ًفغ ،اص ثیي سفتي ثبفت
پَؿـی صثبى ّوشاُ ثب ػَصؽ ٍ دسد ،تپؾ قلت ،التْبة ٍ صخن گَؿِ دّبى ،خَاة سفتي ٍ ػَصى ػَصى ؿذى دػت ٍ پبّب ،التْبة
هضهي هعذُ کِ ثبعج کبّؾ تشؿحــــــبت هعذُ هی ؿَد ٍ دس کن خًَی ّبی ؿذیذ قبؿقی ؿذى ًبخٌْب اص ًـبًِ ّبی ثبلیٌی کن
خًَی ًبؿی اص کوجَد آّي هی ثبؿٌذ.

عَاسض کوجَد آّي ثِ ٍیظُ دس ؿیشخَاساى ٍ کَدکبى  6هبِّ تب  ۹ػبلِ هتعذد ّؼتٌذ ،ثِ طَسی کِ اختالل دس تکبهل ٍ ّوبٌّگی
ػیؼتن عصجی ،اختالل دس تکبهل گفتبسی ،کبّؾ قذست یبدگیشی ٍ افت تحصیلی ،احشات ًبهطلَة فیضیَلَطیکی ٍ سفتبسی ٍ کبّؾ
هقبٍهت ثذى دس ثشاثش عفًَتْب اص هْوتشیي عبسضِ ّب ّؼتٌذ .دس دٍساى ؿیشخَاسگی هعوَالً احشات ٍ اختالالت رٌّی ًبؿی اص کن
خًَی ،غیشقبثل ججشاى ّؼتٌذ ،ثِ طَسی کِ ضشیت َّؿی کَدکبى کن خَى  5تب  10اهتیبص کوتش اص حذ طجیعی ثشآٍسدُ ؿذُ اػت.

پیشگیزی ي درمان کم خًوی واشی اس فقز آهه:
ثِ طَس کلی ثشای پیـگیشی اص کن خًَی ًبؿی اص کوجَد آّي ثِ ٍیظُ دس گشٍّْبی آػیت پزیش ،غٌی کشدى هَاد غزایی ،تجَیض اهالح
آّي دس هَاقع لضٍم (هخل صهبى افضایؾ ًیبص دس دٍساى ؿیشخَاسی ٍ دٍساى سؿذ …) ٍ تَصیِ هصشف ثیـتش هَاد غزایی کِ هٌبثع
ثؼیبسخَثی اص آّي هی ثبؿٌذ (جگش،گَؿت قشهضٍ…) سا هی تَاى پیـٌْبدکشد.
ثشای دسهبى ٍ پیـگیشی اص چٌذ سٍؽ اػتفبدُ هی ؿَد کِ ثْتشیي ٍ کن خطشتشیي آًْب اػتفبدُ اص هکولْبی خَساکی اػت .دسهبى ثب
ًوکْبی ػبدُ آّي چَى ػَلفبت فشٍ خَساکی کبهالً هؤحش اػت ٍ ثِ ؿکل قشف ،کپؼَل ،ؿشثت ٍ یب قطشُ اػت ٍ ثبیذ هصشف آًْب
چٌذیي هبُ اداهِ یبثذ .ثشای ؿیش خَاساى ؿیش هبدساص  6هبّگی ٍ ثشای ؿیش خـک خَاساى اص  4هبّگی قطشُ خَساکی ػَلفبت آّي ثِ
هقذاس  1تب  2قطشُ ثِ اصای ّشکیلَگشم ٍصى ثذى ؿیشخَاس دادُ هی ؿَد.
چٌبًچِ ایي قشصْب ثب هعذُ خبلی هصشف ؿًَذ جزة آًْب ثْتش ٍ ثیـتش صَست هی گیشد ٍلی دس ایي حبلت هوکي اػت ػجت
تحشیک هعذُ ٍ ثشٍص هـکالت گَاسؿی ؿَد .هی تَاى عَاسض گَاسؿی ًبؿی اص هصشف آّي هبًٌذ تَْع ،دل پیچِ ،ػَصؽ قلت،
اػْبل یب ثیَػت سا ثِ حذاقل سػبًذ ثِ ؿشطی کِ آّي سا ثب هیضاى ثؼیبس کن هصشف کشد ٍ ثِ تذسیج ثِ هیضاى آى افضٍد تب ثِ حذ
هَسد ًیبص ثذى ثشػذ؛ ّوچٌیي ثْتش اػت قشف آّي دس آخش ؿت قجل اص خَاة اػتفبدُ ؿَد تب عَاسض ًبؿی اص آى کبّؾ یبثذ.
ٍیتبهیي ث جزة آّي سا افضایؾ هی دّذ ثِ ّویي دلیل هعوَالً هصشف ٍیتبهیي ث ثِ ّوشاُ آّي پیـٌْبد هی ؿَد عالٍُ ثش
دسهبى داسٍیی ثبیذ ثِ هیضاى آّي قبثل جزة دس غزا ًیض تَجِ کشد.
جزة آّي اغ لت تحت تأحیش ؿکل آّي هَجَد دس غزا هی ثبؿذ .آّي هَجَد دس پشٍتئیي ّبی حیَاًی (آّي ٍّن) هخل گَؿت گــبٍ،
هبّی ،گَؿت پشًذگبى( ،هشغ ٍ…) ثیـتش جزة هی ؿَد ،دسصَستیکِ جزة آّي دسپشٍتئیي ّبی گیبّی (آّي غیشّن) هخل
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ػجضیجبت ٍ هیَُ جبت کوتش هی ثبؿذ .هیضاى جزة آّي غیش ّن ثیي  3تب  ۸دسصذ اػت .اػیذ آػکَسثیک (ٍیتبهیي ث) جزة آّي
غیش ّن سا صیبد هی کٌذ .عَاهلی هخل کشثٌبت ّب ،اگضاالت ّب ،فؼفبت ّب ٍ فیتبت ّب (کِ دس حجَثبتً ،بى ػجَػذاس – غیش تخویش
ؿذُ هَجَد اػت) هبًع جزة آّي هی ؿًَذ.
هَاد هَجَد دس ػجضیجبت هوکي اػت اص جزة آّي غیش ّن جلَگیشی کٌٌذ .هصشف چبی ّوشاُ یب ثال فبصلِ ثعذ اص غزا هی تَاًذ تب
 50دسصذ جزة آّي سا کبّؾ دّذ صیشا تـکیل تشکیجبت غیشهحلَل آّي هی دّذ.
عًارض جاوبی مصزف تزکیبات آهه عبارتىد اس:
تَْع ،اػتفشاغ ٍ ثی اؿتْبیی /هذفَع تیشُ سًگ  /یجَػت  /سًگی ؿذى دًذاًْب

مىابع غذایی آهه:
جگش ،کلیِ ،گَؿت ثِ ٍیظُ گَؿت گبٍ ،صسدُ تخن هشغ ،ػجضیجبت ثشگ ػجض تیشُ ،هیَُ ّبی خـک ؿذُ (ثشگِ
ّب) ثخصَف ثشگِ صسدآلَ  ،لَثیب چـن ثلجلیً ،خَد خـک ؿذُ ٍ داًِ ّبی سٍغٌی هخل پؼتِ ،ثبدام ٍفٌذق.
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