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D آهن و ویتامین 

 دکتر مریم جوادی

قزویناستاد  دانشگاه علوم پزشکی   

1399آذر ماه   
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کلی امالحخصوصیات   
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 (Bioavailability) قابلیت دسترسی 
 

 

 کم آهن ،کروم ،منگنز•

 سدیم ، پتاسیم، کلر•

 زیاد ید ، فلوئور•
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 نقش آهن در بدن

 آهن برای تشکیل هموگلوبین و خون سازی

 آهن برای تشکیل میو گلوبین و انتقال گازهای تنفسی

آهن به عنوان کوفاکتور بعضی آنزیمها مثل کاتاالزها پراکسیدازها و 
 بویژه سیتوکرمها

 .در سیتوکرمها برای چرخه انتقال الکترون و تولید انرژی موثر است

 .برای تولید چربی و کلسترول الزم است

 آهن برای سیستم ایمنی بدن 
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 آهن
 (گرم بر بدن  5-3)هم ، غیر هم : فرم آهن •

 
فیتات ، چربی ،اگزاالت ، : نیاز ،زیست فراهمی) عوامل موثر درجذب  •

 (کلسیم ،فسفات، سوء جذب ، آنتی اسید 
 

انتقال انرژی ، فعالیت آنزیمی ،سیستم ایمنی : نقش •
 ،تشکیل کالژن، حافظه
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 آهن
 

آهن هم که در (  1: ) غذایی در دو شکل حضور دارد آهن •
هموگلوبین ، میوگلوبین و برخی از آنزیم ها یافت می 

 آهن غیر هم   2و شود 
 

هم به همین ترتیب به آپوفریتین متصل می آهن آزاد )•
 .(  شود
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یعنی حلقه فروپورفیرین دست )   Heamهمآهن •
بعد از هضم شدن از منابع حیوانی ، از سلول ( نخورده 

عبور ( انتروسیت ها ) روده ( مخاطی ) های لیه بروسی 
بعد از ورود مولکول هم به  . کرده و وارد سلول می شود 

سیتوزول سلولی ، آهن فرو به طریق آنزیمی از ترکیب 
 . فروپورفیرین آزاد می شود 

 
Non-Heam : فریکسه بار مثبت یا آهن آهن 
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در مرحله ورود جذب ،آهن احیا شده یا فرو ارجحیت •

 دارد
اما مقداری آهن فریک نیز از حاشیه مسواکی انتقال •

 میابد
کفایت جذب آهن غیرهم بوسیله مخاط روده کنترل •

 میشود
 

اسید معده حاللیت و تغییر آهن به حالت یونی فریک یا فرو را 
 درون محتویات روده افزایش می دهد
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فریتین ، شکل ذخیره ای و ناقل درون سلولی •
است که آهن متصل شده به خود را از غشای 

لبه بروسی به غشای بازولترال سلولهای جذبی 
در غشای بازولترال سلول . روده وارد می شوند

جذبی و بر اساس سازوکار انتقال فعال صورت 
 .می گیرد 
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 يا هموليز RBCافزايش تخريب •

هن و يا فريتين از بافتها •
 
 (نكروز حاد كبد)افزايش رها سازي ا

 (، كمبود پيريدوكسين pbمسموميت با ) Hbكاهش توليد •

 (Ineffective erythropoesis)اريتروپوئز غير موثر•

هن•
 
   (Iron overload)افزايش جذب ا

هن•
 
 مصرف قرصهاي ا

 ترانسفوزيون مكرر •

 مصرف داروهاي ضد حاملگي پروژستروني•

لودگي سرنگ يا ظرف نمونه•
 
 ا
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 Feعلل عمده افزايش 



 مسمومیت آهن

انتقال مکرر خون یا مصرف طوالنی مدت مقادیر زیاد آهن منجر به •
 تجمع غیرطبیعی آهن در کبد میشود

به دنبال اشباع آپوفریتین بافت با آهن ،هموسیدیرین تشکیل  میشود که •
 شبیه به فریتین است ولی دارای آهن بیشتر و بسیار نامحلول میباشد

           مسمومیت با آهن بواسطه استرس اکسیداتیو ایجاد شده    •
 افزایش ریسک بیماری های قلبی عروقی و سرطان

افزایش ریسک بیماری های        تجمع زیاد آهن در سالمندی         •
 مخرب نورونی نظیر آلزایمر و پارکینسون

 انباشت آهن در کودکان نیز منجر به اختالل در رشد مغذی•
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Classification of anemia 
• Morphologic 

• Normocytic: MCV= 80-100fL 

• Macrocytic: MCV > 100 fL 

• Microcytic : MCV < 80 fL 

• Pathogenic (underlying mechanism) 

• Blood loss (bleeding) 

• Decreased RBC production 

• Increased RBC destruction/pooling 
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  کم خونی های تغذیه ای

خونی هایی که در آن محتوای هموگلوبین خون کم 
کمتر از حد طبیعی است که ناشی از کمبود یک یا 

 ، ویتامینB12چند ماده مغذی مانند آهن، فوالت، 

A و Cپروتئین، مس و ، B2می باشد. 

 کمبود آهن شایع ترین اختالل تغذیه ایی در دنیا 
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،بیماری  ( شیستوزومیا، کرم قالبدار)عفونت ها : پاتولوژی شرایط 
 ها

غذایی  کم آهنزیست دسترسی کم آهن دریافت :عوامل محیطی
، مواد مغذی خون ساز دیگر عوامل اقتصادی اجتماعی کمبود 

 افراد با وضعیت اقتصادی اجتماعی پائین

پری .کودکان فبل از سنین مدرسه . زنان باردار : شیوع ترتیب 
. کودکان سنین مدرسه . سالمندان . دیگر زنان  LBW ترم یا 
 مردان
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 علل کم خونی فقر آهن 

 ناکافی آهن غذایی  دریافت 

جذب ناکافی به علت عوامل کاهنده جذب آهن یا کمبود افزایش   
دهنده های جذب آهن، اسهال، آکلریدری، بیماری روده ای، 

 گاسترکتومیگاستریت اتروفیک، 

آنتی اسیدها، کلسترامین، سایمتیدین، رانیتیدین،  : داروهاتداخل 
 تتراسیکلین
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 عوارض کمبود آهن و کم خونی

اختالل تکامل شناختی و سایکوموتور کاهش قدرت  •
یادگیری و تمرکز و پیشرفت تحصیلیتغییرات 

 خستگی، بی اشتهایی،  )رفتاری

 اختالل تکامل گفتاریIQکاهش •
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کاهش توانایی لکوسیت ها در   -مقاومت به عفونتکاهش 
کاهش توانایی لنفوسیت   -از بین بردن میکروارگانیسم ها

کاهش تعداد سلول   -ها در تکثیر در تحریک با میتوژن
کاهش فعالیت  -های مسئول ایمنی با واسطه سلولی

 هافاگوسیتی نوتروفیل 

 ظرفیت انجام کار و ورزشکاهش 

11/22/2020 20 



 تنگی نفس•
هموگلوبین سلول های قرمز خون را قادر می سازد اکسیژن را در بدن منتقل •

 .کنند
 

هنگامی که هموگلوبین به علت کمبود آهن در بدن کم باشد، میزان •
این بدان معناست که ماهیچه ها . اکسیژن رسانی نیز پایین خواهد بود

اکسیژن کافی برای انجام فعالیت های طبیعی مانند پیاده روی دریافت 
 .نمی کنند

در نتیجه سرعت تنفس افزایش می یابد زیرا بدن سعی می کند اکسیژن •
 .بیشتری بدست آورد
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فقدان هموگلوبین  . سردرد و سرگیجه می تواند نشانه کمبود آهن باشد•
به معنای کافی نبودن اکسیژن رسانی به مغز است و باعث تورم 

 .رگ های خونی آن و ایجاد فشار می شود
در فقر آهن، سطح هموگلوبین پایین به معنای این است که قلب برای •

 .حمل اکسیژن باید بار بیشتری محتمل شود

این می تواند به ضربان قلب نامنظم منجر شود یا احساس اینکه •
 .ضربان قلب تند و غیر طبیعی است

در موارد شدید، می تواند منجر به بزرگ شدن قلب، سوفل یا نارسایی •
 .قلبی شود
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 رشد  اختالالت 

 ، ناخن، دهان، معده  اپیتلیال زباناختالالت  

اندوکرین و نروترنس میترهاعملکرد تیروئید،  اختالالت 
تولید و متابولیسم کاتکوالمین ها و نروترنس میترها ی 

 دیگر  

 افزایش جذب فلزات سنگین 

11/22/2020 23 



 خونیاستراتژی های پیشگیری از کم •
علت هر چه باشد، فقر آهن می تواند منجر به عالئم ناخوشایندی شود •

این موارد شامل بهداشت ضعیف، . که بر کیفیت زندگی تأثیر می گذارد

 .تمرکز و بهره وری کاری است
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  Dویتامین 
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 محلول در چربی•

•Sunshine vitamin  

 هورمون یا ماده مغذی؟•

 ویتامینپیش سازهای •

•D (7-دهیدرو کلسترول و ارگوسترول 
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درصد از بیماران کرونایی، کمبود ویتامین دی  80در •

 شدمشاهده 

به سیستم ایمنی بدن کمک می کند تا با  Dویتامین •

 .عفونت هایی مانند سرماخوردگی و آنفوالنزا مقابله کند
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 (DRIs)غذایی مرجع دریافت های 

•µg0/025 =IU 1 
 

 µg 5: شیرخوارگی و کودکیدر •
 
برای بزرگساالن   (AI)دریافت کافی •

 µg 10 (IU400 ): سال به باال 51
  µg 15سال به باال  71برای •

(IU600) 
شیرخواران  : (UL)حد قابل تحمل •

µg 25 (IU1000) ؛ بزرگساالنµg  
50 (IU2000 )در روز 



 :Dعاليم و نشانه هاي كمبود ويتامين 

 راشي تيسم در كودكان/ريك تز•

 استئوماالسي در بزرگساالن•

در كنار كاهش فعاليت بدني، قطع )افزايش استعداد ابتال به استئوپروز •
 (هورمون هاي جنسي و دريافت ناكافي كلسيم

 :يك عالمت مهم•

 تعريق در كودكان•



 ریکتز

 عوامل جغرافیایی•

 عوامل فرهنگی•

 عوامل اجتماعی  •

 وضع تغذیۀ مادر باردار•

 Dفقر شیر مادر از نظر ویتامین •

 رنگ پوست•
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 تزریق مکمل های قوی/احتمال مسمومیت  ناشی از مصرف•

هیپرکلسیمی، پرادراری و پرنوشی، رسوب در بافتهای نرم ـ تهوع، )•
 (استفراغ، بی اشتهایی در اثر رسوب در دستگاه عصبی

 سنتز توسط نور خورشید مسمومیت زا نیست•

 لزوم مکمل یاری در مبتالیان به بیماریهای کبدی و نارسایی کلیوی•

 Kهم افزایی اثر با ویتامین •
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