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 4گروه علوم آزمايشگاهي ،دانشكده پيراپزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر
2

گروه تغذيه ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر
 2آزمايشگاه ،بيمارستان توحيد جم

 3گروه بيوشيمي ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر
 5گروه آمار ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر
(دريافت مقاله -32/1/41 :پذيرش مقاله)32/41/41 :

چكيده
زمينه :ريز مغذيها نقش مهمي در رشد و تكامل سلولها و سالمت استخوانها و سيستم ايمني بازي ميكنند .در خانمهاي حامله با
توجه به تغيير در نيازهاي فيزيولوژيک و رشد جنين ميزان نياز به اين عناصر بهطور قابل توجهي اهميت پيدا ميكند .هدف از اين تحقيق

تعيين سطح سرمي اين عناصر و ارتباط آنها با كم خوني در خانمهاي حامله بود.
مواد و روشها :در اين مطالعه مقطعي و توصيفي  251نفر از خانمهاي حامله با ميانگين سني  22/2±5/5سال كه بهطور تصادفي براي
بررسي وضعيت سالمت دوران حاملگي خود به مركز درماني توحيد شهر جم مراجعه ميكردند ،شركت نمودند .ميزان سرمي مس و
يافتهها :در اين مطالعه ميانگين سرمي مس و روي بهترتيب  425/5±55/2ميكروگرم در دسيليتر و  52/5±41/2ميكروگرم در دسيليتر و
شيوع كمبود آنها بهترتيب  24/2درصد و  32/2درصد نشان داده شد .ميانگين هموگلوبين  44/3±4/2گرم در دسيليتر و درصد كم
خوني ( Hb>44گرم در دسي ليتر)  24/5درصد ديده شد .از نظر آماري تفاوت معنيداري بين افزايش سن حاملگي و شيوع كمبود مس
و روي ديده ميشود بهطوري كه با پيشرفت حاملگي شيوع كمبود مس كمتر ( )P=1/123و شيوع كمبود روي افزايش مييابد
(.)P=1/125
نتيجهگيري :كمبود روي و مس و كم خوني از مشكالت بهداشتي اين گروه از جمعيت در شهرستان جم به شمار ميرود و ميبايست
برنامههاي مداخلهاي مناسب در كلينيکهاي بارداري و يا قبل از ازدواج تنظيم و اجرا گردد.
واژگان كليدي :مس ،روي ،كم خوني ،زنان حامله ،منطقه جم
* بوشهر ،سبزآباد ،گروه علوم آزمایشگاهی ،دانشکده پیراپزشکی ،ساختمان پردیس ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
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روي با دستگاه جذب اتمي و هموگلوبين و ساير انديسهاي خوني با كانتر اتوماتيک اندازهگيري شد.
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مقدمه

وضعيت سرمي مس و روي در زنان حامله235 /

سیستم دفاعی ،سیستم عصبی و کم خونی بهویژه در

حاملگی دورانی است که در آن فیزیولوژي خانمها

کودکان و خانمهاي حامله تحت تأثیر کمبود شدید

دچار تغییر شده و نیازهاي متابولیک افزایش مییابد و

روي قرار دارند ( 3و  .)1در خانمهاي حامله کمبود

در طی این زمان ذخایر ناکافی و یا کمبود دریافت

شدید روي میتواند منجر به تولد نوزادان کم وزن و یا

ریزمغذيها میتواند اثرات زیانباري را در مادران از

عدم رشد طبیعی جنین و یا افزایش مرگ و میر جنین و

جمله :کم خونی ،فشار خون ،گرفتاريهاي زایمان و

نوزاد گردد و کاهش متوسط آن میتواند به فشارخون،

حتی مرگ ایجاد کند و منجر به تولد زودرس،

پارگی زودرس کیسه آب ،دردهاي شدید و طوالنی

بدشکلیها ،ضعف سیستم ایمنی و رشد ناکافی جنین

زایمان و خونریزي منجر شود .مس در ساختمان

گردد و این عوارض زمانی که کمبود همزمان چندین

آنزیمهاي مختلفی وجود دارد و در عملکرد طبیعی قلب

ریزمغذي وجود دارد دو چندان خواهد شد (.)1

و مغز نقش دارد و کمبود آن منجر به اختالل در انتقال

کم خونی مشکل بهداشتی در کل دنیا بهشمار میرود

آهن و بنابراین کم خونی میگردد ( 2و  .)6کمبود مس

که عالوه بر تأثیر آن بر سالمتی انسانها ،توسعه

منجر به کاهش آنزیمهایی مثل سوپر اکسید دیسموتاز و

اجتماعی اقتصادي جوامع را نیز تحت تأثیر قرار

سیتوکروم  Cاکسیداز و نیز کاهش سرولوپالسمین

میدهد ( .)2کم خونی شایعترین مشکل در خانمهاي

میگردد که نقش مهمی در انتقال و بکارگیري آهن و

حامله بهشمار میرود .افزایش حجم پالسماي خون

بنابراین در سنتز هم دارند ( .)6سرولوپالسمین با کمک

بهطور فیزیولوژیک به کم خونی میانجامد اما کمبود

مس آهن را به فرمی تبدیل میکند که قابل اتصال به

ریزمغذيها ،لیز خون و یا عوامل پاتولوژیک دیگر
میتواند به کم خونی منجر شود .کم خونی میتواند
منجر به عارضههاي جدي براي مادران و جنین آنها

ترانسفرین بوده و در نتیجه انتقال مییابد ،سیتوکروم C

اکسیداز هم وابسته به مس بوده و براي احیاي آهن
بهمنظور استفاده در مولکول هم ،الزم است ( .)6عالوه

رنج میبرند 22/1 .درصد از زنان حامله در اروپا و

تقریباً  82درصدي سوپراکسید دیسموتاز غشاي

 11/2درصد از زنان حامله در شرق مدیترانه کم خون

گلبولهاي قرمز میشود و بنابراین باعث کاهش عمر

هستند (.)2

گلبولهاي قرمز میگردد (.)6

روي یکی از عناصر بسیار مهمی است که در تمام

در مطالعات مختلفی نشان داده شده است که غلظت

بافتها و مایعات بدن وجود دارد و ترکیب اصلی تعداد

مس و روي در زمانهاي مختلف حاملگی تغییر

زیادي از آنزیمهایی است که در سنتز و تجزیه

مییابد ،بهطوري که با پیشرفت حاملگی روي خون

کربوهیدراتها ،لیپیدها ،پروتئینها و اسیدهاي نوکلئیک

کم شده و غلظت مس افزایش مییابد ( 7و .)8

و نیز در متابولیسم سایر میکرونوترینتها نقش دارد.

مصرف مواد غذایی در زنان باردار بایستی بهنحوي

روي ساختار مولکولی غشاهاي سلولی را پایدار میکند

باشد تا عالوه بر تأمین انرژي و مواد مغذي مورد نیاز

و در بقاء سالمت ارگانها و سلولها شرکت میکند.

مادر ،نیازهاي رشد طبیعی جنین را نیز برآورده سازد

رشد و تکامل ،بلوغ جنسی ،سالمت استخوانها،
http://bpums.ac.ir

( .)9بر اساس اطالعات  FAOتخمین زده میشود که
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شود 11/8 .درصد از زنان حامله در دنیا از کم خونی

بر نقش مس در سنتز هم ،کمبود آن موجب کاهش

سال هجدهم /شماره  /2خرداد و تير 4233

/ 235طب جنوب

 22درصد از جمعیت دنیا در خطر کمبود روي

میکروگرم در دسیلیتر و  72/2±22/26میکروگرم در

میباشند (.)12

دسیلیتر گزارش شده است ( 11شیوع کم خونی ،در

در مطالعهاي که در استان فارس انجام شده میانگین

 27/1درصد از زنان حامله در شرق ترکیه گزارش

سرمی مس در زنان  122/12±23/21میکروگرم در

شده است (.)17

دسیلیتر گزارش شده است ( .)11در تحقیقی که در

بنابراین با توجه به اهمیت نقش این عناصر در

منطقه  Aragonاسپانیا انجام شده است میانگین سرمی

خانمهاي حامله و عدم وجود اطالعات کافی در رابطه

روي  62/1±12/9ميكروگرم در دسيليتر و مس

با وضعیت سرمی آنها در این گروه پر خطر از جمعیت

 73/6±13/7ميكروگرم در دسيليتر گزارش شده است.

در جنوب استان و همچنین بهمنظور بررسی نقش این

وضعیت سرمی مس و روي با افزایش سن حاملگی

عناصر در کم خونی خانمهاي حامله ،این تحقیق انجام

تفاوت نشان دادند ( .)6در تحقیقی دیگر ،نسبت

شده است .تاکنون کم خونی در زنان به فقر آهن مرتبط

 Cu/Znبیشتر از  2بوده و این نسبت با افزایش سن

شده است بهنظر میرسد که کمبود مس و روي در زنان

حاملگی افزایش نشان داده ولی هیچکدام از عناصر با

حامله سهم قابل توجهی در کم خونی آنها داشته باشد.

سن مادر تفاوت نشان ندادند ( .)8در مطالعه انجام شده

بهعالوه از آنجا که اطالعاتی راجع به میزان دریافت

در نواحی جنوب شرقی ترکیه ،نشان داده شده است

غذایی این گروه از جمعیت در استان وجود نداشت

که با افزایش دوره حاملگی میانگین سرمی مس افزایش

میزان دریافتی مس و روي را در غذاي روزانه

ولی روي کاهش مییابد ( 12و .)13

میسنجیم تا ببینیم که آیا میتوان ارتباط مستقیمی بین

شیوع کمبود روي در زنان حامله کم خون  21/22درصد

کمبود احتمالی این عناصر با میزان دریافت غذایی آنها

و در افراد غیر کم خون  12/22درصد گزارش شده

پیدا نمود؟

است .شیوع کمبود مس در افراد حامله کم خون 1/23
( .)11در مناطق فقیر دنیا مثل نپال  61درصد از زنان

این مطالعه توصیفی تحلیلی و مقطعی است که در

حامله در سه ماهه اول کمبود روي دارند 22 .درصد زنان

منطقه جم واقع در جنوب استان بوشهر بر روي زنان

هم آنمی و هم کمبود روي دارند ( .)12در مطالعهاي که

حامله انجام شده است از آذر ماه سال  92تا تیرماه 91

در آندولس اسپانیا انجام شده است میانگین دریافتی روي

تمام زنان حاملهاي که براي انجام معاینات بهداشتی

و آهن بهترتیب  9/27±1/1میلیگرم در روز و11/7±1/6

خود به مرکز درمانی توحید شهرستان جم مراجعه

میلیگرم در روز گزارش شده است ( .)16میزان دریافتی

میکردند در این مطالعه شرکت نمودند .در ابتدا ،ضمن

روي در  26/12درصد و آهن در  22/12درصد از زنان

کسب رضایت آگاهانه ،اطالعات دموگرافیک ،تعداد

این ناحیه کمتر از دو سوم میزان توصیه شده ()RDA

حاملگی ،تعداد سقط و سن حاملگی آنها ثبت میشد.

بود ( .)16در مطالعهاي که بر روي زنان حامله چین در

چنانچه مبتال به بیماريهاي خاصی مثل دیابت،

سه ماهه سوم انجام شده میانگین مس و روي در افرادي

بیماريهاي قلبی ،تیروئیدي و یا کم خونی بودند و نیز

که هموگلوبین کمتر از  11داشتند بهترتیب 173/3±27/1

چنانکه ترکیبات حاوي روي و مس و آهن مصرف

http://bpums.ac.ir
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درصد و در افراد طبیعی  1/61درصد گزارش شده است

مواد و روشها

وضعيت سرمي مس و روي در زنان حامله232 /
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میکردند همراه با مقدار مصرف و مدت مصرف هر

عناصر با کم خونی و از تست آماري کاي دو براي

کدام در پرسشنامه ثبت میگردید .پرسشنامه بسامد

محاسبه شیوع کمبود عناصر در گروههاي مختلف سنی

خوراک ( frequency questionnaire food)FFQدر

استفاده شد .در این مطالعه از نظر آماري میزان کمتر از

رابطه با مصرف غذاهاي حاوي عناصر مس و روي و

 2/22معنیدار تلقی شده است.

آهن براي هرکدام تکمیل میشد و سپس مقدار 2

در این مطالعه میزان سرمی مس و روي کمتر از 72

سیسی خون از آنها گرفته میشد که  2سیسی از آن

میکروگرم در دسیلیتر بهعنوان کمبود در نظر گرفته شد

جهت آزمایشات  CBCبا ماده ضد انعقاد EDTA

( 12و  )11و هموگلوبین کمتر از  11گرم در دسیلیتر

مخلوط میگردید و بقیه در لولههاي با اسید شسته شده

کم خونی تعریف شده است ( .)2میزان مرجع دریافتی

جهت تهیه سرم ریخته میشد .پس از  2دقیقه در دور

غذا یا  )Dietary Reference Intakes(DRIبهعنوان

در

اندیکس میزان کمی مواد مغذي دریافتی براي تخمین

میکروتیوبهاي اپندورف در یخچال آزمایشگاه

میزان دریافتی عناصر مس و روي مورد استفاده قرار

نگهداري میشد و هر سه روز یک بار به بوشهر منتقل

گرفته است DRI .در زنان حامله براي روي 11

و در فریزر –82درجه سانتیگراد تا زمان آنالیز مس و

میلیگرم در روز و براي مس  1میلیگرم در روز و براي

روي نگهداري میشد.

آهن  27میلیگرم در روز پیشنهاد شده است (.)18

2222

سانتریفیوژ

شده

و

سرم

شفاف

آزمایشات  CBCبا دستگاه کانتر اتوماتیک مدل
 ،Sysmex Kx21بعد از  2ساعت در همان مرکز
درمانی انجام میشد و اندازهگیري میزان سرمی مس و
روي با دستگاه جذب اتمی مدل  Varianدر آزمایشگاه
شیمی مواد غذایی دانشگاه انجام شد .از محلولهاي
استاندارد مس و روي شرکت مرک براي کالیبراسیون
دستگاه و از سرمهاي با محدوده غلظتی مشخص و آب
دیونیزه براي کنترل استفاده شد .نمونههاي سرم با آب

يافتهها
 222زن حامله با میانگین سنی  27/2±2/2در این
تحقیق شرکت کردند .میانگین غلظت مس در جمعیت
 126/2±26/7میکروگرم در دسیلیتر و میانگین غلظت
روي  67/6±18/2میکروگرم در دسی لیتر مشاهده شد
(جدول .)1
جدول  )4ميانگين برخي از متغيرها در جمعيت مورد

دیونیزه ده برابر رقیق میشدند و به دستگاه داده میشد

مطالعه

اندازهگیري میشدند و میانگین آن ثبت میگردید.
نتایج با نرمافزار آماري ، Chicago،SPSS Inc( SPSS

تعداد بارداري

2/22

1/29

تعداد بچه.

1/62

1/26

سن مادر (سال)

27/2

2/2

( Hbگرم در دسی لیتر)

11/9

1/2

واریانس یکطرفه براي محاسبه اختالف میانگین عناصر

( Cuمیکروگرم در دسی لیتر)

126/2

26/7

( Znمیکروگرم در دسی لیتر)

67/6

18/2

مس و روي در گروههاي مختلف سن حاملگی ،از

* Dietary intake of Cu

2/27

1/22

Dietary intake of Zn

11/13

7/12

* Dietary intake of Fe

12/11

8/29

 )USA،Ilویرایش  16آنالیز شد .از تستهاي آنالیز
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این اطالعات بر اساس پرسشنامه بسامد غذایی بهدست آمده است و بر اساس

میلیگرم در روز تعریف میشود.
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شیوع کمبود مس و روي در زنان مورد مطالعه

نظر آماري معنیدار بود ( .)p=2/211میانگین مس و

بهترتیب  21/1درصد و  16/8درصد بود (جدول .)2

روي در افراد کم خون و طبیعی از نظر آماري تفاوتی

جدول  )2شيوع كم خوني ،شيوع كمبود مس و روي در
سنين مختلف حاملگي در جمعيت مورد مطالعه
سن حاملگي
مس
روي
1

کم خونی

نشان نداد (.)P<2/22
چنانکه در جدول  2آمده است ،از نظر آماري تفاوت
معنیداري بین افزایش سن حاملگی و شیوع کمبود

P.value

مس و روي دیده شد ،بهطوري که با پیشرفت حاملگی
شیوع کمبود مس کمتر ( )P=2/221و شیوع کمبود

≤434

45-212

≥232

كل

28/2

13/8

13/7

21/1

2/221

39/1

22/3

28/8

16/8

2/236

18/2

32/8

19/6

21/8

2/121

روي افزایش نشان داد (.)P=2/236

1سه ماهه اول 2 ،سه ماهه دوم 3،سه ماهه سوم Hb<11 1،گرم در دسیلیتر بهعنوان کم

نسبت مس به روي  2/21±1/11بود .غلظت روي با

مس با پیشرفت حاملگی کاهش نشان داده ولی کمبود روي با پیشرفت حاملگی بیشتر شده

هموگلوبین همبستگی مثبتی نشان داده است

خونی تعریف می شود ازتست کاي دو براي آنالیز این ارتباط استفاده شده است .کمبود
است

( .)p=2/221،r=2/179مصرف غذاهاي حاوي مس،

میانگین هموگلوبین  11/9±1/2گرم در دسیلیتر

روي و آهن از طریق پرسشنامه  21ساعت بسامد

(جدول  )3و شیوع کم خونی (هموگلوبین کمتر از 11

خوراکی ارزیابی شد .میانگین دریافتی مس و روي و

گرم در دسی لیتر) 21/8درصد دیده شد.

آهن بهترتیب در این گروه از جمعیت 2/3±1/22

جدول  )2ميانگين مس ،روي و هموگلوبين در سنين مختلف
حاملگي
سن حاملگي (هفته)

Copp
er1
Zinc1
Hb2

≤43

45-21

≥23

كل

1)19/8(1

()21/28

(7)67/69

(2)26/7

113/

137/12

118/

126/

()18/8

()16/18

()16/67

()18/2

71/8

63/16

62/87

67/6

()1/2

()1/27

(86)1/23

()1/2

11/2

11/

11/9

12/2
1

میکروگرم در دسیلیتر،

2

P.va
lue
2/222
2/221
2/221

گرم در دسیلیتر ،دادهها بهصورت میانگین±انحراف

معیار( )SDبیان شدهاند .از تست آنالیز واریانس یکطرفه براي بررسی اختالف میانگینها

هموگلوبین در سه ماهه اول ،دوم و سوم حاملگی تفاوت معنیداري نشان داده است.

 21/1درصد از افرادي که کم خون بودند کمبود مس
داشته در حالی که  23/7درصد از افرادي که کم خون
بودند کمبود روي داشتند .میانگین هموگلوبین در
خانمهایی که کمبود روي داشتند  11/8±1/27گرم در

 12/11±8/29میلیگرم در روز نشان داده شده است
(جدول  .)1از نظر دریافت آهن ،مس و روي بهترتیب
 37/9 ،91/1و  29/1درصد در مقایسه با  DRIکمبود
وجود داشت .تفاوت کمبود در بین سه دوره حاملگی
جز در مورد روي ،در رابطه با آهن و مس معنیدار
نبوده و در رابطه با هر سه عنصر از اولین سه ماهه،
کمبود مشهود بود.
میزان دریافتی روي و آهن بسیار بهم وابسته بود
( .)P=2/222 ،r=2/628بین دریافتی مس و روي نیز
همبستگی وجود داشت ( .)p=2/22 ،r=2/199میزان
سرمی مس و روي با میزان دریافتی ارتباط معنیداري
نشان نداده است (.)P<2/22

بحث

دسیلیتر و در خانمهاي با سطح روي طبیعی

میانگین سرمی مس در این مطالعه در حد استان فارس

 12/28±1/27گرم در دسی لیتر بود و این تفاوت از

( )11ولی خیلی بیشتر از مطالعهاي است که در اسپانیا
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در گروه هاي مختلف سن حاملگی استفاده شده است.میانگین غلظت مس ،روي و

میلیگرم در روز 11/13±7/12 ،میلیگرم در روز و

جعفري و همكاران

وضعيت سرمي مس و روي در زنان حامله233 /

روي و مس دریافتی از طریق غذا همبستگی نشان

رودهاي روي مؤثرند .فیتات اثر کاهنده دارد ولی در

نداده است و این یافته موافق با نتایج حاصل از

صورتیکه همراه با پروتئینهاي حیوانی مصرف شوند

مطالعات قبلی است ( .)19کمبود دریافت غذایی مس

این اثر تعدیل میگردد ( 3و  .)2چنانکه اشاره شد با

و روي بهطور قابل توجهی در جمعیت مشهود است.

پیشرفت حاملگی غلظت روي کاهش نشان داده است که

با پیشرفت حاملگی غلظت مس افزایش و غلظت روي

میتواند ناشی از عوامل مختلفی باشد .عالوه بر ناکافی

کاهش یافته است که موافق با نتایج حاصل از

بودن میزان دریافت غذایی ،افزایش حجم پالسما در

تحقیقات قبلی میباشد( 12 ،8 ،7و  .)13افزایش

دوران حاملگی نیز میتواند از علل کاهش غلظت روي

غلظت مس ،هماهنگ با افزایش سن حاملگی تا

پالسمایی مطرح باشد ( ،)12اما از آنجا که افزایش حجم

اندازهاي ناشی از سنتزسرولوپالسمین (اصلیترین

پالسما بعد از هفته بیست و پنجم حاملگی متوقف

پروتئین متصل کننده مس) در اثر افزایش استروژن

میشود ،بنابراین نمیتواند علت ادامه کاهش غلظت روي

مادري ،میتواند باشد .از طرف دیگر کاهش دفع مس

در پالسماي افراد حامله باشد (.)22

از طریق صفرا که در اثر تغییرات هورمونی اتفاق

کاهش آلبومین و در نتیجه روي متصل به آلبومین در

میافتد نیز میتواند توجیه دیگري در این رابطه باشد

حاملگی بهعنوان علت اولیه کمبود روي مطرح شده

( .)7گرچه میانگین سرمی روي در جمعیت مورد

است .با افزایش سن حاملگی تولید استروژن افزایش

مطالعه در حد اسپانیا است ( )8ولی درصد باالیی از

مییابد و این تغییر هورمونی علت دیگري براي کاهش

زنان حامله به کمبود روي مبتال هستند.

روي میتواند باشد .توزیع روي بین پالسما و گلبولهاي

امروزه شیوع جهانی کمبود روي دقیقاً معلوم نیست

قرمز میتواند بهعنوان توجیه دیگري براي کاهش روي

چرا که اندیکاتورهاي قابل اطمینان و حساس براي

مطرح باشد (.)22

بررسی وضعیت روي معرفی نشده است .غلظت

چنانکه در این مطالعه نشان داده شده است میانگین

پالسمایی روي بهعنوان یک اندیکاتور ،معموالً در

دریافت روزانه روي نسبت به اسپانیا بیشتر است ()17

موارد کمبود شدید تغییر میکند و قادر به شناسایی

ولی درصد کمبود دریافت روي در حد اسپانیا است

کمبود مارژینال روي نمیباشد (.)12

( .)16میزان شیوع کم خونی نسبت به مطالعهاي که در

غلظت پالسمایی روي معموالً تحت تأثیر عوامل مختلفی

ترکیه انجام شده ( )17و نیز نسبت به کم خونی در زنان

مثل :غذاي دریافتی ،استرسهایی چون تب ،عفونت،

حامله اروپا ( )2کمتر است .در مقایسه با ترکیه ،کمبود

حاملگی و گرسنگی طوالنی مدت قرار دارد ( .)3جذب

روي و مس در افراد کم خون بیشتر است (.)11

روي تحت تأثیر ترکیبات آلی محلول با جرم مولکولی

در این مطالعه میانگین مس و روي در افراد کم خون و

کم مثل آمینواسیدها و هیدروکسی اسیدها افزایش مییابد

سالم تفاوت آماري نشان نداده است و این مسئله مشترک

در مقابل ،ترکیبات آلی که کمپلکسهاي کم محلول و کم

زنان حاملهاي است که در این مطالعه شرکت کردهاند .از

پایدار با روي تشکیل میدهند بر جذب آن اثر منفی

طرفی کمبود دریافت مس و روي از بدو ورود به

دارند .میان کنشهاي رقابتی بین روي و سایر یونهایی

حاملگی در این مطالعه نشان داده شده است.
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( )8گزارش شده است .کمبود روي و مس با میزان

که خواص فیزیکوشیمیایی مشابه دارند نیز بر جذب
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بنابراین میتواند مؤید این مهم باشد که در رابطه با

اشاره کرد .گرچه روش استاندارد و حساسی به شمار

دریافت این عناصر از طریق غذایی کمبود وجود دارد.

میرود ولی قابلیت تکرارپذیري ()reproducibility

غنیسازي آرد با آهن که از سال  2221در استان

این روش کم است .از محدودیتهاي دیگر این

توسط وزارت بهداشت شروع شد ( )21منجر به

مطالعه بررسی بسامد خوراک براي یکبار انجام شد که

کاهش فقر آهن شد .تحقیق اینجانب و همکاران در

اگر این پرسشنامه همراه با پرسشنامه  21ساعت یادآمد

سال  1376و پس از آن در سال  87در زنان سنین

همراه بود معتبرتر میشد.

باروري استان نشان داد که آنمی از 18/1درصد به 8/7

مطابق نتایج بهدست آمده از این مطالعه کمبود مس و

درصد و آنمی فقر آهن از  12/8درصد به  1درصد

روي در زنان حامله در این منطقه مشهود است ،بهعالوه

کاهش یافته است ( )22که عمدتاً ناشی از برنامه موفق

درصد قابل توجهی از زنان کم خون از نظر مس و روي

غنیسازي آرد با آهن بود که در باال اشاره شد .اینکه

سرم کمبود دارند .پیشنهاد میگردد تجویز مکملهاي

برنامه غنیسازي آرد با آهن تا چه حد در رقابت با

مس و روي قبل از حاملگی بهصورت روتین در

جذب مس و روي موجبات کاهش آنها را فراهم

برنامههاي بهداشتی مراکز بهداشتی گنجانده شوند.

کرده است دقیقاً معلوم نیست .در این رابطه مستندات
زیاد ولی متناقضی وجود دارد ولی رويهم رفته،

سپاس و قدرداني

دریافت آهن تأثیر منفی قابل توجهی بر روي غلظت

از ریاست محترم مرکز درمانی توحید جم و پرسنل

سرمی روي ندارد ( .)23براي اثبات قطعی اثر تداخلی

محترم آزمایشگاه مربوطه که تسهیالت الزم را براي

مکملهاي آهن بر غلظت سرمی روي و مس بایستی

اجراي بهتر این طرح در اختیار قرار دادند تشکر و

تحقیق بیشتري صورت گیرد.

قدردانی بهعمل میآید.

از محدودیتهاي این مطالعه میتوان به سنجش
عناصر مس و روي بهروش اسپکترومتري جذب اتمی
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Abstract
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Background: Micronutrients are essential for the healthy growth and development of body organs and they
have important roles in the function of immune and skeletal system . During pregnancy, due to the physiological
changes for the normal growth of fetal, the need for minerals is significantly increased. The aim of this study
was to find the status of serum copper and zinc and their relation to anemia in pregnant women.
Materials and Methods: In this randomized, cross sectional descriptive study 250 pregnant women
(mean age, 27.2±5.5) participated. They attended the medical center (In Jam area, Bushehr, Iran) for
routine checkups. Blood was collected from them and serum levels of Copper and Zinc were measured by
atomic absorption spectrophothometric method. Hemoglobin and other indexes were measured by
Automatic Counter analyzer.
Results: the mean serum concentration of copper and Zinc were 126.5±56.7 g/dl and 67.6±18.2 g/dl
respectively. Also the percentage of their deficiency was 21.2% and 47.2% respectively. The mean level
of hemoglobin in the subjects was 11.9±1.2 and the percentage of anemia (Hb < 11g/dl) was 21.6%. There
was a significant differences between increases in gestational age and the deficiency of copper and zinc in
the participants, which is as the pregnancy progress, the deficiency of Copper reduces (p=0.024) and that
of Zinc increases(p=0.036).
Conclusion: The results of this study showed that the deficiency of Copper, Zinc and the rate of anemia in
the pregnant women of Jam area is significantly high and suggests that a proper interventional program
should be planned to monitor such women at risk, before their marriage or in prenatal clinics.
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