
Anemia defisiensi besi pada kehamilan pdf

 

Continue

https://ggtraff.ru/123?keyword=anemia+defisiensi+besi+pada+kehamilan+pdf


Kekurangan zat besi dapat menyebabkan kondisi mulai dari anemia karena kekurangan zat besi, anemia karena kekurangan zat besi. Dalam kondisi kekurangan zat besi, jumlah zat besi yang disimpan (diukur dengan konsentrasi feri dalam serum) menurun, tetapi jumlah aliran besi dan zat besi
fungsional tidak dapat terpengaruh. Orang dengan kekurangan zat besi tidak memiliki cadangan zat besi yang cukup untuk digunakan jika tubuh membutuhkan zat besi tambahan. Dalam kondisi eritrogon karena kekurangan zat besi, besi yang disimpan habis dan zat besi yang mengalir (diukur dengan
kejenuhan transferine) menurun; Jumlah zat besi yang diserap tidak cukup untuk menggantikan jumlah zat besi yang hilang atau untuk menyediakan jumlah zat besi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan fungsi tubuh. Pada tahap ini, kekurangan zat besi membatasi produksi sel darah merah dan
menyebabkan peningkatan konsentrasi protoporphyrin sel darah merah. Dalam keadaan anemia karena kekurangan zat besi, yang merupakan kondisi kekurangan zat besi yang paling parah, ada kekurangan cadangan zat besi, besi mengalir dan zat besi fungsional, sehingga mengurangi Hb dan ferritin
serum rendah, konsentrasi aliran zat besi yang rendah dan peningkatan konsentrasi sel darah merah protoporphyrin. Dampak negatif pada ibu selama kehamilan kematian reproduksi Ibu hamil yang mengalami anemia, berisiko kematian selama periode prenatal. Setiap tahun, terutama di negara-negara
berkembang, ada sekitar 500.000 kematian ibu karena persalinan atau hasil postpartum awal. Anemia adalah penyebab utama atau hanya pada 20-40% kematian tersebut. Di banyak daerah, anemia adalah faktor dalam hampir semua kematian wanita hamil dan menyebabkan peningkatan lima kali lipat
dalam risiko keseluruhan kematian ibu yang terkait dengan kehamilan dan persalinan. Risiko kematian meningkat secara dramatis pada anemia parah. Kematian ibu ini, terutama terkait dengan kehamilan dan persalinan, kontras dengan mereka di dunia industri, di mana kematian ibu hampir 100 kali
lebih rendah dan anemia parah sangat jarang terjadi. Penting untuk mengetahui bahwa anemia parah dikaitkan dengan kondisi sosial-ekonomi minimal dan kondisi kesehatan di beberapa negara dan wilayah di negara berkembang. Selain infeksi malaria, infeksi lain dan beberapa kekurangan nutrisi,
termasuk asam folat dan vitamin A, infeksi endemik juga ditemukan pada populasi ini. Kekurangan zat besi berkontribusi secara signifikan pada sebagian besar kasus anemia selama kehamilan. Risiko komplikasi selama persalinan, termasuk kematian janin, lebih tinggi di antara orang miskin, yang juga
menunjukkan perkembangan tubuh yang lambat. Malnutrisi umum dan terutama kekurangan zat besi dan asam folat pada masa kanak-kanak dan remaja mengganggu pertumbuhan fisik. Baik suplemen besi dan besi asam folat dapat menyebabkan pertumbuhan yang lebih baik pada anak-anak dan
gadis remaja hamil. Produktivitas selama kehamilan dan persalinan Ibu hamil yang mengalami kekurangan zat besi memiliki masa kehamilan yang lebih singkat dibandingkan non-anomali, atau bahkan ibu hamil yang mengalami anemia, tetapi bukan karena kekurangan zat besi. Penelitian prospektif
menunjukkan bahwa semua wanita hamil dengan anemia memiliki risiko kelahiran prematur yang lebih tinggi relatif terhadap wanita non-anemia. Kelompok anemia defisiensi besi dua kali lebih berisiko tinggi daripada orang dengan anemia pada umumnya. Hasil ini diperoleh setelah kontrol usia ibu,
paritas, etnis, berat badan sebelum lahir atau sebelum lahir, pendarahan, usia kehamilan dari kondisi darah awal, jumlah rokok yang diasap per hari, dan indeks massa tubuh pra-kehamilan. Berat kehamilan yang tidak memadai (untuk beberapa usia kehamilan) adalah risiko yang jauh lebih tinggi untuk
semua kasus anemia, terutama di antara mereka yang kekurangan zat besi. Underweight juga dikaitkan dengan kelahiran prematur. Pada beberapa populasi di daerah tropis, suplementasi folik juga menyebabkan peningkatan status hematologis, peningkatan berat badan saat lahir dan penurunan
frekuensi kelahiran prematur. Hasil ini mengkonfirmasi dan menyempurnakan studi retrospektif lainnya atau memberikan bukti tidak langsung bahwa nutrisi yang lebih baik, termasuk prevalensi anemia yang lebih rendah, dikaitkan dengan peningkatan berat lahir dan tingkat kelahiran prematur yang lebih
rendah, serta anemia yang terkait dengan peningkatan risiko kelahiran prematur. Semakin buruk anemia, semakin tinggi risiko berat badan lahir rendah. Persalinan membutuhkan daya tahan dan upaya fisik yang berat dan wanita yang sehat secara fisik (hampir tidak mungkin dalam anemia parah)
memiliki kondisi yang lebih baik dan memiliki lebih sedikit komplikasi selama persalinan dibandingkan dengan wanita yang kurang fit. Pada anemia parah, gagal jantung saat melahirkan adalah penyebab utama kematian. Tidak ada bukti bahwa ibu yang kekurangan zat besi atau anemia kurang kompeten
daripada ibu normal lainnya dalam menyusui, dan komposisi susu, baik nutrisi makro maupun mikro, hampir tidak berubah. Namun, bahkan dalam kondisi yang paling heiew, telah terbukti bahwa zat besi dalam ASI tidak cukup untuk mempertahankan nutrisi zat besi yang cukup pada bayi antara usia 4
dan 6 bulan. Status Kekebalan Tubuh Dua penelitian di India menunjukkan bahwa anemia serta kekurangan zat besi yang parah pada wanita hamil menyebabkan gangguan kekebalan seluler yang dapat dibalik dengan perawatan zat besi. Kontrol variabel penting yang tidak ada dari penelitian ini adalah
dokumentasi tentang nutrisi asam folat. Efek Negatif pada Kesehatan dan Perkembangan Bayi Dua studi utama di dunia industri, lebih dari kehamilan jelas menunjukkan bahwa hasil kehamilan yang merugikan sering terjadi di antara ibu yang anemia. Kedua penelitian menunjukkan bahwa ada tingkat
kematian janin dan kelainan yang lebih tinggi, kelahiran prematur, dan bayi dengan berat badan lahir rendah pada ibu dengan anemia. Risiko ini jelas, bahkan di antara ibu yang mengalami anemia hanya pada paruh pertama kehamilan. Ada korelasi yang signifikan antara tingkat keparahan anemia,
kelahiran prematur, dan berat badan lahir rendah, yang sangat jelas. Kausalitas anemia dalam hasil kehamilan yang tidak diinginkan ini lebih lanjut ditetapkan dengan penelitian yang menunjukkan hasil positif yang diperoleh dalam berat badan lahir dan kematian perinatal dengan keberhasilan
pengobatan anemia zat besi dan asam folat. Dalam kasus kesehatan dan perkembangan bayi, anak-anak dengan berat badan lahir rendah menderita kerugian, terutama di negara-negara berkembang, di mana risiko kekurangan gizi, infeksi dan kematian meningkat. Risiko tambahan untuk bayi mungkin
disebabkan oleh fakta bahwa kekurangan zat besi dan anemia pada anak-anak, serta pada orang dewasa, menyebabkan perubahan fungsi otak yang dapat menyebabkan gangguan interaksi ibu-bayi, diikuti oleh gangguan sekolah. Ada bukti bahwa bayi dengan anemia defisiensi besi dapat
menyebabkan cacat mental dan kinerja jangka panjang yang mengganggu kemampuan belajar Hello Health Group dan Hello Healthy Children tidak memberikan saran medis, diagnosis atau pengobatan. Silakan periksa halaman kebijakan editorial kami untuk informasi lebih lanjut. Anemia terjadi ketika
tubuh kekurangan sel darah merah, yang berfungsi untuk menyebarkan oksigen ke seluruh tubuh. Kasus anemia yang paling umum adalah anemia defisiensi besi. Konvensi Dunia tentang Anemia pada 2017 menyatakan bahwa sekitar 41,8% wanita hamil di dunia menderita anemia. Dan 60% kasus
anemia pada wanita hamil dikaitkan dengan kekurangan zat besi. Anemia pada wanita hamil adalah hal biasa. Kondisi ini disebabkan oleh peningkatan volume darah selama kehamilan. Namun, kasus anemia parah dapat membahayakan ibu dan anak. Risiko anemia pada ibu hamil tidak main-main, ibu
hamil yang mengalami anemia menghadapi risiko kematian selama kehamilan. Setiap tahun di dunia, tingkat kematian ibu lintas negara tahunan adalah 500.000 orang, di mana 20-40% dari penyebab utama kematian adalah anemia. Bahaya anemia pada wanita hamil di Corazon zaida N. Hamila, M.D.,
seorang dokter kandungan dari Filipina mengatakan: Peran zat besi sebagai salah satu mikronutrien yang dibutuhkan ibu selama kehamilan menentukan kualitas kesehatan bayi di masa depan. Kekurangan zat besi (ADB) pada ibu hamil meningkatkan risiko pendarahan, pra-eklampsia dan infeksi.
Wanita hamil menderita ADB risiko memiliki anak Anak-anak dengan anemia atau kekurangan zat besi, bahkan kematian pada bayi, jelasnya saat ditemui di forum anak Merck 2018. Oleh karena itu sangat penting bahwa wanita hamil mengkonsumsi asam folat dan suplemen zat besi untuk mencegah
anemia ini. Karena selama kehamilan, jantung ibu akan bekerja dua kali lebih banyak untuk memberikan nutrisi kepada janin. Jumlah darah dalam tubuh ibu juga akan meningkat 30-50%, yang menjelaskan kenaikan berat badan selama kehamilan.  Gejala anemia pada ibu hamil Mudah lelah Lemas dan
lesu Detak jantung lebih cepat dan tidak teratur kesulitan berkonsentrasi sesak napas Nyeri kulit pucat di payudara Pusing atau berkunang Tangan dan kaki terasa dingin Risiko ibu hamil mengalami anemia dapat meningkat jika mengandung janin ganda, jarak kehamilan terlalu dekat, dan lebih sedikit zat
besi sumber makanan. Pengobatan anemia pada ibu hamil Jika ibu mengalami gejala anemia, seperti disebutkan di atas, segera cari perawatan medis. Dia akan melakukan pemeriksaan untuk dapat meresepkan suplemen besi sesuai dengan kondisi yang dialami ibu. Ibu juga harus makan makanan
yang kaya zat Fsei seperti sayuran berdaun hijau, daging merah, kacang-kacangan, buah-buahan kering dan lainnya. Pastikan untuk meningkatkan asupan buah yang mengandung vitamin C untuk membantu memaksimalkan penyerapan zat besi. Efek buruk dari anemia yang dialami oleh ibu pada bayi
dalam rahim Beberapa penelitian yang dilakukan pada lebih dari 100.000 kehamilan menemukan bahwa wanita hamil yang mengalami anemia sering mengalami kehamilan berisiko. Studi ini menemukan wanita hamil dengan anemia berisiko lebih tinggi terhadap kelahiran prematur, kematian janin, atau
bayi berbobot rendah. Dampak jangka panjang yang dapat terjadi adalah perubahan fungsi otak karena kekurangan zat besi saat berada di dalam rahim. Hal ini membuat anak mengalami gangguan dalam interaksi sosial dengan orang tua dan teman sebaya. Bahkan terburuk, bayi dapat memiliki cacat
konstan, dan gangguan mental sampai sulit untuk belajar ketika sejak lahir memiliki anemia defisiensi besi. Semoga sukses.   Terkait: Hellosehat, Kehamilan Amerika Baca juga: Pendarahan hidung selama kehamilan, apakah berbahaya? Apa cara terbaik untuk menyingkirkan virus? Mari kita tanyakan
langsung dan dapatkan tanggapan dari sesama orang tua serta para ahli di App theAsianparent! Tersedia di iOS dan Android. Android. anemia defisiensi besi pada kehamilan pdf. komplikasi anemia defisiensi besi pada kehamilan. patofisiologi anemia defisiensi besi pada kehamilan. sop anemia
defisiensi besi pada kehamilan
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