
کم خونی و انواع آن 



:آنمیکم خونی یا 

خوندرفیکاهموگلوبینیاوقرمزگلبولهایآندرکهاستشایعیخونیاختالل

.نداردوجود

گلبولبهژناکسیتامیشودباعثداردوجودخونقرمزگلبولهایدرکههموگلوبینی

.برسدبدنمختلفبافتهایبهمویرگهاتوسطوشدهمتصلقرمز



:انواع کم خونی بر اساس سه دسته از عوامل تقسیم بندی می شود 

(مزمنحاد یا خونریزی های )رفتنحجمزیادیازخونازدست1.

(  همولیز)سلولهایخونیازبینرفتن2.

.کمبودتولیدسلولهایخونی3.



علت کم خونی

معدهزخمدلیلبهیاقاعدگیهایزماندرمتوالیریزیخون:خوندادندستاز

.شودبدندرآهنفقرخونیکمباعثتواندمیسرطانیاو

شودمیمصرفروزانهکهغذاییمواداگر:غذاییهایرژیمدرآهنکمبود

نکودکادریاوکنیمحذفراگوشتغذاییرژیمدریاباشدآهنکمیمقداردارای

.آیدمیوجودبهآهنکمبودکنندمیاستفادهمادرشیرازفقطکهشیرخوار



عالئم کم خونی
خونیکمعالمتمهمترین:فرسودگیوزودرسخستگیاحساس
ضعف
پوستپریدگیرنگ
قلبتندیانامنظمضربان
نفسکوتاهی
سینهقفسهدرد
خفیفسرگیجهیاوسردرسبکیاحساس
شناختیمشکالت
اندامهاانتهایسردییاکرختیحسی،بی
سردرد
شبدرخوابیبی



اشدتعالئمباام.ممکناستدرابتداکمخونیآنقدرخفیفباشدکهمتوجهعالئمآننشوید

.پیشرفتکمخونیافزایشمییابند

:  کم خونی متوسط تا شدید

 شدن بستر ناخن  کمرنگ

 دهان  التهاب مخاط

 شکلقاشقی ناخن

 مانندخوردن خاک، کاغذ، موم، سبزه، ومو  (: میل به خوردن مواد غیرخوراکی)پیکا

سیستمنامناسبتکاملنتیجهکهمی شودرفتاریاختالالتسببکودکاندرمزمنخونیکم

.می شودتحصیلیافتموجبمدرسهسنینکودکاندرواستنوزادیدوراندرعصبی



عملکرد سلولهای خونی

در پالسما سه نوع سلول خونی. خون از سلولهای خونی و مایعی به نام پالسما تشکیل شده است
.شناور هستند

.این سلولها با عفونتها مبارزه می کنند: گلبولهای سفید 

.این سلولها به لخته شدن خون پس از ایجاد جراحتها کمک می کنند: پالکتها

بدن حمل این سلولها اکسیژن را از ریه ها به مغز، سایر ارگانهاو بافتها مختلف: گلبولهای قرمز 

.بدن شما برای عملکردهای خود به خون حاوی اکسیژن احتیاج دارد. می کنند

تولیدمغز استخوانازسلولهایخونیازجملهگلبولهایقرمزبهصورتمداومدربسیاری
.میشوند



: تشخیص آزمایشگاهی کم خونی 
CBC  :

Hct-( پهنای گستردگی گلبولهای قرمز ) HB–RDW–( میانگین حجم هر گلبول قرمز )  RBC -MCVشامل 
شودمیمحسوبخونیکمgr/dl12مقداراینبالغزنانبرایوgr/dl13ازکمترهموگلوبینبالغمردانبرای

قرمزگلبولهاینشستتهسرعتESR))

فریتینگیریاندازه

سرمآهنمیزان

ترانسفرین

سرمفوالتمیزان

ویتامینمیزانB12سرم

هموگلوبینالکتروفورز

کلیهعملکردآزمایش(گیریاندازههمانندCrسرم)
میکندخصمشراقرمزگلبولهایمولدبنیادیسلولهایوضعیتاستخوانمغزآسپیراسیونباشد،دشوارتشخیصچنانچه.



:قرمزگلبولهای تقسیم بندی کم خونی  بر اساس اندازه 

.میشودبیانMCVیاگلبولیمیانهحجممیزانپایهبرقرمزگلبولاندازه

میکروسیتیکخونیکم(۸۰کمتراز)باشندطبیعیاندازهازکوچکترگلبولهااگر

نورموسیتیکخونیکم(۸۰-۱۰۰)باشندداشتهطبیعیاندازهاگر

ماکروسیتیکخونیکم(۱۰۰ازبیش)باشندطبیعیازبزرگترچنانچه



: میکروسیتیک کم خونی 

:استکهمیتواندچنددلیلداشتهباشدکمبود هموگلوبین نتیجهنخست

آهنفقرخونیکم1.

مثلآرتریتروماتویید،خونیوابستهبهبیماریمزمنکم2.

تاالسمی3.

(باسربمسمومیت)خونیسیدروبالستیکاکتسابیکم4.



: کم خونی فقرآهن 
و(پریدهرنگ)هیپوکرومبیشترمیکروسکوپ،زیردرقرمزگلبولهایکهخونیکمنوعشایعترین

سببنآکمبودواستهموگلوبینترکیبدراصلیقسمتیکآهن.هستند(کوچک)میکروسیت

.میشودقرمزگلبولبداخلهموگلوبینورودکاهش

:علل کم خونی فقر آهن 

زناندرماهانهعادتزماندرخونرفتنهدر

گوارشدستگاهدهندهخونریزیزخمهایمدفوعدرپنهانخونآزمایش(OBSTOOL/)،

(پیکولونوسکو)گوارشدستگاهزیرینقسمتآندوسکوپیگوارش،دستگاهباالییقسمتآندوسکوپی

مردانویائسهزناندرورکتالکولسرطانویاکولونپولیپبعلتگوارشدستگاهخونریزیاینکهاحتمال

است(شالقیکرم)تریکیوراتریکوریسوشیستوزومیازآمیب،قالبدار،کرمانگلباآلودگی.

کافیآهنفاقدغذاییرژیم



خونی نورموسیتیککم 

رمز طبیعی  گلبولهای قیافته ولی اندازه هموگلوبین کاهش خونی نورموسیتیک وقتی است که کم 

(.  طبیعی MCV)است 

:آن عبارتندازعلل 

  خونریزی شدید

 خونی وابسته به بیماری مزمنکم

 (نارسائی مغز استخوان)کم خونی آپالستیک

 همولیتیککم خونی



کم خونی ماکروسیتیک

: کم خونی مگالوبالستیک

هردویااسیدفولیکیاB12ویتامینکمبودبهکهاستماکروسیتیکخونیکمنوعشایعترین

عوارضتاًطبیعفوالتکمبود.باشدمربوطسوءهاضمهیاتغذیهسوءبهمی تواندکهمی شودمربوط

.می کندچنین،B12ویتامینکمبودولینمی کندایجادعصبی

:پرنیسیوزخونیکم

.باشدمیمعدهدیوارهسلولهایعلیه(خودیسلولهایعلیهبدندفاعیسیستم)اتوایمونواکنشیکآنعلت

بنابراین.الزماستآنوجودغذاB12ویتامینجذببرایکهمیکنندترشحرافاکتورداخلیدیوارهسلولهای

.میشودB12ویتامینناچیزجذبنتیجهدروداخلیفاکتورنبودسببدیوارهسلولهایتخریب



:ماکروسیتیک کم خونی 

 ت و قسمت عملیاتی معده همانند عمل جراحی بای پاس معده و کاهش جذب فوالبرداشتن

می شود B12ویتامین

 راه داردبهمکم خونی به الکل که سبب بزرگتر شدن گلبولهای قرمز می شود و گاه اعتیاد.

متوترکسات، زیدوودین و دیگر داروهای مهارکننده تکثیرD.N.A



B12عالبم کمبود ویتامین 

نرموقرمززبان

کوچکزبانالتهاب

پاهاوهادستحسیبیوتیکرخ

رفتنراهدرمشکالت

حافظهدادندستاز

بیناییمشکالت

عالیم کم خونی فقر آهن  

پریدگیرنگ

سردرد

پذیریتحریک

تنگی نفس

 ضربان قلبتشدید

 شدن موها و ناخن هاشکننده



:همولیتیک خونی کم 

، ایمیون، ژنتیکی و یا دستکاری فیزیکی همانند جراحی قلب اتوایمیون: علل 

. دسته نشانه ها مانند یرقان و افزایش میزان الکتات دهیدروژناز با علل نهفته انبوه را با خود بهمراه داردیک 

:خونی همولیتیک اتوایمون کم 

نوع کم خونی است که بدن شخص به گلبولهای قرمز خودش حمله می کند یک 

:اسفروسیتوز ارثی 

ست طحال ارثی است که سبب آسیب دیدگی غشاء گلبولهای قرمز می شود که برآیند اینکه سلول جدا شده و بدبیماری یک 

.این امر مایه کاهش شمار گلبولهای قرمز درگردش خون شده و درنتیجه کم خونی ایجاد می شود. نابود می شود

:تاالسمی

بروز می کند که بدن ژن های ویژه ای را از دست می دهد و یا ژن های غیرطبیعی مختلف از والدین به کودک ارث میزمانی 

.رسد که به نحوه تولید هموگلوبین تأثیر منفی می گذارند



:کم خونی داسی شکل 
( گلبول قرمز غیرعادی ) هموزیگوت   Sیک بیماری ارثی است که بعلت وجود ژن هموگلوبین

. بیماری خطرناک و کشنده است و هیچ راه پیشگیری برای آن وجود ندارد. ایجاد شده است 

:هانشانه 
 درد در دست ها، پاها و شکمحمالت
 شدن سفیدی چشمزرد
تب
 مزمنخستگی
 ضربان قلبتشدید
 پریدگیرنگ
 پاهاهایی در زخم
شوک
خونریزی بینی
 استخوانیمشکالت و اختالالت



(سرطان خون ) آپالستیک کم خونی 

.شودمیایجادبدندرخونقرمزهایگلبولفقدانیاکمبودخاطربهآپالستیکخونیکم
: علل 
پرتو درمانی و شیمی درمانی
 ها و  مانند مواد مورد استفاده در برخی حشره کش ها، رنگ و پاک کننده)قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی سمی

(شوینده های خانگی
 (مانند متوتروکسات مانند داروهای مخصوص درمان رماتیسم مفصلی)برخی داروها
 (مانند لوپوس)بیماری های خود ایمنی

:هانشانه
سنگینیوبیحالی
پریدگیرنگ
زیرپوستیخونریزیهایلکه
خونریزی
قلبضربانتشدید
عفونت
تراکمبهوابستهقلبینارسایی



:درمان  کم خونی 

وعدسشده،خشکهایمیوهمرغ،تخممرغ،ماهی،قرمز،گوشتجملهاززیادآهنحاویغذاهایمصرف

.شدهغنیآهنحاویهایغلهیاوکلماسفناج،مانندپهنبرگسبزسبزیجاتلوبیا،

ایرسیاوکلمفرنگی،توتپرتغال،آبماننددهدمیافزایشبدندرراآهنجنبکهخوارکیموادمصرف

Cویتامینحاویسبزیجاتوهامیوه

رابدندرآهنجذبهانوشیدنیاینکهچراغذاییهایوعدهباهمراهچایوقهوهنوشیدنازخودداری

.کندمیدشوار

یزانمبهکلسیممصرفبرایروشبهترینگرفتنکاربهبرایلذامی کندمشکلراآهنجذبکلسیم

.کردمشورتبایدمتخصصپزشکباکافیومناسب

ویتامینواسیدفولیککافیمصرفازاطمینانB12غذاییرژیمدر



ستنیصحیحمتخصصفردبامشورتبدونقرصاینمصرفکهچراآهنمکملقرص هایخوردنبرایپزشکبامشاوره.

مانندجانبیاثراتامامی گیردصورتبهتربدندرفروسجذب.می شوندارایهفریکوفروسنوعدودرقرص هااین

لهجمآنازداد،کاهشاقداماتبرخیکمکبامی توانراجانبیاثراتاینحالاینباداردپیدراسهالواستفراغتهوع،

شدهتقسیمدوزهایدرراقرص.رساندکاملدوزبهراآنتدریجبهوکردشروعشدهتجویزدوزازنیمیباابتدااینکه

ایبرمربوطهمتخصصبامی کندایجادمشکالتیآهنقرصازنوعیاگروکردمصرفغذاباهمراهراقرص.کردمصرف

.کردمشورتدیگرنوعمصرف



انهماهعادتچونعالیمیداشتنصورتدردارندقرارباروریسندرونیستندباردارکهزنانیهمچنین

اکثر.ندبدهخونآزمایشسالهربایدخونیکمبهابتالقبلیتشخیصیاوکمآهنمصرفطوالنی،وشدید

یبرخاماکننداستفادهآهنازسرشارغذاهایازمی توانندمنظموسالمغذاییرژیمیکطریقازافراد

باروریسندرزنانونوجواندخترانافراداینمهمترینکهآورندبدستکافیآهننمی تواندافراد

IUDازیاودارندبچهیکازبیشیامی دهنددستازرازیادیخونماهانهعادتهردریاکههستند

.می کنداستفاده

ودهندبخونیکمآزمایشدوره ایطوربهبایدافراداین.هستندگروهایندرنیزباردارزنانونوپاکودکان

برنهاآمشکلدرماننحوهکهکنداستفادهآهنمکمل هایازپزشکمشورتبابایدحتماآهنفقرصورتدر

.استپزشکعهده


