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 مطالب  موجود در این دانشنامه  

 

 مقدمه 

 کم خونی 

المندان کم خونی در س  

 کم خونی آپالستیک 

 بتا تاالسمی 

غز استخوان  ضعف م  

 کم خونی همولیتیک 

 کم خونی فقر آهن 

ت آهن مسمومی   

 کم خونی داسی شکل  
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 مقدمه 

 

  یمهم است که آن ها را برا یندر بدن هستند بنابرا  یژناز اکس یقرمز خون مسئول انتقال خون غن  یگلبول ها

  یعیقرمز خون را به طور طب  یسلول ها یم توان  یکه چگونه م  یم کن یم  یانمقاله ب  ین . در ایمحفظ کن ی سالمت

یم ده یشافزا  

حفظ آن   ین،در بدن. بنابرا یژناز اکس  یبدن ما دارند:انتقال خون غن  یبرا ی مهم  یاربس   یفهقرمز وظ یها  گلبول

است یها در سطوح سالم ضرور   

علت کاهش   ینتر یع و ضعف است. فقدان آهن شا یحس ی کمبود گلبول قرمز ، ب یا  یاز عالئم کم خون  ی برخ

و عادات روزانه خود   یی غذا یم در رژ ییراتی تغ  یمکن  ی م  یهتوص یزان،م  ینا یش افزا یقرمز است. برا  یگلبول ها

ید کن یجادا  

ید بخور آهن  

قرمز خون را   ید. آهن ، گلبول هاده یاز دست رفته را م   یمواد مغذ  یض و تعو یکار به بدن اجازه بازساز این

است.  ینهموگلوب   یجز اصل یندهد تا بهتر کار کنند چون ا یدهد و به آن ها اجازه م ی م  یشافزا  

آهن  یحاو یغذاها    

یا لوب عدس،  

(  یچ) اسفناج، کلم پ سبزیجات   

) آلو و کشمش (   آجیل  

 گوشت ) جگر( 

 زرده تخم مرغ
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ید را باال ببر 12ب   یتامینمصرف و  

بدن با   ین تام ی دهد. برا یم  یشقرمز را در مغز استخوان افزا یگلبول ها ید ، تول یماده مغذ  یناز ا یخوب  مقدار 

ید غذاها را مصرف کن  ین ا یمکن  یم  یه ، توص12ب  یتامینو  

 گوشت گوساله 

 تخم مرغ 

(  ین ) سالمون، سارد  ماهی  

( ، بهتر است که کم چرب باشند  یر ماست و پن   یر،) ش یلبن  محصوالت    

 سویا

 گندم

 قارچ 

 

و گردش خون ،    یآن ها، مشکالت چاق ین دارد. در ب یسالمت ی رو  یادیز ی تحرک اثرات منف  یب  یسبک زندگ 

قرمز خون،   یدهد. اما عالوه بر کاهش تعداد سلول ها یم  یش را افزا یچه درد ماه  یا آب و  ی نگه دار ین همچن

وجود ندارد  یدجد  ینسخه ها یجادن اامکا  

 

ممنوع است  یدن کش یگارس  

موجود در    یمیاییمواد ش یگر و د یکوتینن  یشتردهند هر چه ب  یعادات است که مردم انجام م  یناز بدتر  یکی این

 یرگ ها   یاتال دخان دهند. استعم ی و اجازه چرخش خون را نم  یابد  یکاهش م  یژناکس  یدرا مصرف کن  یگارس

شود  یقرمز خون م  یدهد و مانع کار سلول ها  یرا تحت فشار قرار م  ی خون  
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یدمصرف نکن  یمشروبات الکل  

  یدنی خون دارد. نوش  یولهاگلب  ی رو  یمنف یر ما مضر است و تاث ی سالمت یکه برا  یاز عادات یگر عادت د یک

منتقل    ی تواند آن را به درست  یکنند و نم ی م  یلکم تر تبد یژنتر ،کندتر با اکس  یظغل یعخون را به ما یدیاس یها

کند  ی م  یدتول یکاف  موگلوبین قرمز نابالغ را بدون ه ی خون ی، الکل سلول ها ینکند. عالوه بر ا  
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ل اول کم خونی  فص  

 

اختالالت آسیب رسان به گلبول قرمز است کم خونی از   

 

 یبه بافت ها  ی کاف یژن حمل اکس یگلبول قرمز سالم برا  ی است که در آن شما به اندازه کاف یطیشرا ی کم خون

و ضعف کند  ی تواند احساس خستگ  یم  ی . کم خونیدبدن ندار   

  یاتواند موقت  ی م ی وجود دارد که هر کدام علت خاص خود را دارند. کم خون ی از کم خون ی مختلف اشکال

.  یدبه پزشک مراجعه کن ید هست  ی باشد. اگر مشکوک به کم خون ید تا شد یف تواند از خف  یمدت باشد و م  ی طوالن

باشد  یجد ی یمارتواند نشانه هشدار دهنده ب ی م ینا  

. در صورت بروز عالئم و نشانه ها ممکن است  یدنداشته باش  یشما ، ممکن است عالمت ی ل کم خونبسته به عل

باشد  یر شامل موارد ز   

  خستگی

  ضعف

زرد  یاکمرنگ  پوست    

  ضربان قلب نامنظم است 

نفس  تنگی   

یجهسرگ یا سرگیجه    

ینه قفسه س  درد   

سرد یو پاها دست   

 سردرد 
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 علل

گلبول قرمز نداشته باشد یدهد که خون شما به اندازه کاف  یرخ م   یوقت  ی کم خون   

ممکن است رخ دهد اگر  این  

کند  ی نم یجادگلبول قرمز ا ی شما به اندازه کاف بدن   

شوند  یگزینجا یگزینی از جا یعترقرمز خون سر یشود گلبول ها ی باعث م  خونریزی   

برد  ی م  ینقرمز خون را از ب  یشما گلبول ها بدن  

 

ی علل کم خون   

هستند  یر دارد. آنها شامل موارد ز  ی مختلف  یلدال  یمختلف کم خون  انواع  

شود. مغز استخوان   ی م یجادکمبود آهن در بدن شما ا یلبه دل ی نوع کم خون ین تر یعشا ینکمبود آهن. ا نارسایی

  یبرا ی کاف ین تواند هموگلوب ی، بدن شما نم  یدارد. بدون آهن کاف  یاجبه آهن احت ینلوبساخت هموگ یشما برا

کند یدقرمز تول یگلبول ها   

 یجادخون ا یزشدر اثر ر یندهد. همچن ی از زنان باردار رخ م یاریدر بس ی نوع کم خون ین مکمل آهن ، ا  بدون

  یرمترقبه ضد درد غ یاز داروها ی ، زخم ، سرطان و استفاده منظم برخ ی قاعدگ یدشد  یزی شود ، مانند خونر   یم

از دست رفتن خون شود یجه تواند باعث التهاب آستر معده و در نت   ی، که م  ینخصوصاً آسپر   

  یدارد تا گلبول ها یاجاحت  یز ن12ب یتامین . عالوه بر آهن ، بدن شما به فوالت و و یتامین کمبود و  ی کم خون

تواند باعث کاهش    یمهم م  یمواد مغذ یر و سا ین فاقد ا ییغذا یم کند. رژ یدتول یسالم به اندازه کافقرمز خون 

قرمز شود  یگلبولها یدتول  
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یتامینبه طور مداوم کم آهن ، و   ییغذا یمرژ یک خاص است.  یها و مواد معدن  یتامین فاقد و  یی غذا یم رژ   

دهد  یم  یش شما را افزا  یفوالت خطر کم خون 12ب  

  یماری مانند ب - موجود در روده کوچک شما  ی که بر جذب مواد مغذ یه. ابتال به اختالل روده ارود اختالالت

دهد  ی قرار م ی گذارد ، شما را در معرض کم خون ی م  یر تأث  -  یاککرون و سل   

از   یشتریخطر ب یائسهبا مردان و زنان   یسهنداشته اند در مقا  یائسگیکه   ی، زنان   ی زنان. به طور کل قاعدگی

شود  ی قرمز م یرفتن گلبول ها ین باعث از ب یفقر آهن دارند. قاعدگ ی آنم  

در   یدتوان ی ، م ید هست یگریمزمن د  یماریب یا  یابت، د  یهکل ییمزمن. اگر مبتال به سرطان ، نارسا  یطشرا

قرمز منجر شود  یتواند به کمبود گلبول ها ی م  یط شرا ین . ایدمزمن باش  یماریب ی خون معرض کم  

تواند فروشگاه آهن بدن شما را از   ی بدن شما م  یگرمنبع د   یااز زخم  ی دست رفتن خون آهسته و مزمن ناش از

فقر آهن شود   یببرد و منجر به کم خون ینب  

 

مانند  ی از مشکالت سالمت  یاری بماند ، بس ی تواند بدون درمان باق ی م  ی کم خون  

ید روزمره را انجام ده یکارها یدتواند شما را چنان خسته کند که نتوان   یم  یدشد  ی. کم خونید شد خستگی  

مانند تولد زودرس دارند  ی فقر فوالت احتماالً عوارض ی . زنان باردار مبتال به کم خونیباردار عوارض  

که شما کم   ی ( منجر شود. هنگامیتمینامنظم )آر  یا یعلب سرتواند به ضربان ق ی م  یکم خون  یقلب  مشکالت

تواند   ی م  ینکند. ا یریخون جلوگ یژن را بخورد تا از کمبود اکس  یشتریخون ب ید، قلب شما با یدهست  ی خون

شود  ی قلب یی نارسا یامنجر به بزرگ شدن قلب    

کننده   یدنند منجر به عوارض تهد توا  ی، م ی سلول داس  ی، مانند کم خون  ی ارث یها ی از کم خون ی . برخمرگ

تواند    یشود و م  ی م  یدحاد و شد یخون به سرعت منجر به کم خون  یادیشوند. از دست دادن مقدار ز ی زندگ

 کشنده باشد 
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ی در سالمندانفصل دوم کم خون   

 

قرمز است یب رسان گلبول کم خونی در سالمندان از اختالالت آس   

 

ها و   یماری در افراد مسن ، اکثرا ب یعلت کم خون ندارند اما یوع ش ی کم خون یماریر سالمندان فقر آهن و ب د

  ی کم خون ین تر یع فقرآهن شا یشود. کم خون  یجاد ها ا یماریب ی است که ممکن است در اثر برخ یی ها  یزیخونر

اشاره کرد بلکه عالوه بر آن   مزمن   ی توان به احساس خستگ  یاست. از عالئم کمبود آهن در سالمندان فقط نم

کند یجاداختالل ا ی بدن در دوران سالمند یاعضا ین از مهم تر  یکی تواند در عملکرد   یم  

 

  یو عروق   یقلب  یها یماری ب یشود و از ابتال به برخ یقلب م  یت آهن خون باعث محافظت و تقو یزان بودن م باال

آهن خون آنها کم  یزان کرده، م  ی که سکته قلب یمارانی اند ب یافتهکند. کارشناسان در   یم  یری در سالمندان جلوگ

 ینا ی حاو یها ی خوراک یا مکمل آهن و   ز که ا یشود، در صورت  یم  یده در آنها د ی باشد و عالئم کم خون  یم

  یقلب  یماری عضله قلب کمک کند و از بازگشت ب  یتواند به بازساز  یم  یادیاستفاده کنند تا حد ز ی ماده ضرور

  یسکته قلب  یمارهای، به درمان ب یکه درمان کم خون  توان گفت ی کند. در واقع م یری در آنها جلوگ  ی و عروق

کند  ی کمک م  
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المند س در افراد  ی عالئم کم خون  

تواند بدون عالمت باشد  ی م  یکم خون  -۱  

پوست، لثه ها و بستر ناخن ها  یدگیرنگ پر -۲  

ی خواب  یضعف و ب  ی،خستگ  -۳  

یزیکی ف  یتفعالمعمول در سالمندان به هنگام   یر نفس غ ی تنگ -۴  

 ضربان قلب تند  -۵

در افراد مسن است ی از عوارض کم خون یگرد  یدست و پاها در سالمندان ک یسرد -۶  

احساس سبک شدن سر  یجه،سردرد، سرگ -۷  

شکننده  یناخن ها -۸  

زنگ در گوش   یوز وز گوش و صدا -۹  

کاهش تمرکز  یادگیری،کاهش توان  ی، خواب آلودگ یری،پذ یک تحر  -۱۰  

تهاب و دردناک شدن زبان ال -۱۱  

 کاهش اشتها در سالمندان -۱۲
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خوني را در نمونه ملي بزرگي از افراد  سومین بررسي پیمایشي تغذیه و سالمت ملي آمریکا، شیوع و علل کم

  1/ 6از زنان و  8/2خوني خفیف بودند و تنها در کم  ساکن در خارج از بیمارستان بررسي نمود. بیشتر موارد

اي خوني، کمبود تغذیه سوم بیماران دچار کم بود. تقریبا یک  g/dL 11 از مردان سطح هموگلوبین کمتر از

سوم موارد  خوني ناشي از التهاب مزمن، بیماري مزمن کلیه یا هر دو بودند و در یک سوم دچار کم داشتند؛ یک 

نشده بودوجیه خوني تنیز کم   

سروصدایي دارد. هرچند افت حاد هموگلوبین عالیم کاهش حجم مثل گیجي  خوني شروع بي در سالمندان غالبا کم

شود و در صورت شکست  خوني بهتر تحمل مي و افزایش زمین خوردن ایجاد خواهد کرد، شروع کندتر کم 

ترها ده قلب به راحتي جوان ان قلب و برون هاي جبران، عالیم ایجاد خواهد گشت. در سالمندان ضربمکانیسم 

شود. با کاهش سطح هموگلوبین،  تر مي خوني تنگي نفس، خستگي و منگي شایع یابد و با تشدید کمافزایش نمي 

دارتر خواهند شدهاي قلبي از قبل موجود، مثل بیماري کرونري و نارسایي احتقاني قلب، عالمت غالبا بیماري   

اثربخش   - اي باید درمان شوند زیرا این درمان معموال ساده و هزینهخوني تغذیه تقریبا همه سالمندان دچار کم

است. ممکن است تنها موارد استثنا بیماران بسیار ناخوش در انتهاي عمر و افرادي باشند که از انجام مداخالت  

گرم فروس سولفات میلي   325ول،  خوني فقر آهن، دوز جایگزیني معم کنند. براي کم امتناع مي   

گرم آهن معدني( در روز استمیلي   38گرم فروس گلوکونات )میلي   325گرم آهن معدني( در روز یا میلي  65)   
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کم خونی آپالستیک  فصل سوم  

ز اختالالت آسیب رسان گلبول قرمز است کم خونی آپالستیک ا  

 

شود.    یمتوقف م   ی به اندازه کاف  یدجد  یخون یسلول ها یداست که بدن شما از تول یطیشرا یکآپالست ی کم خون

کند  ی کنترل نشده م یزیشما را خسته و مستعد عفونت و خونر یماریب ینا  

  ی بروز کند. ممکن است به طور ناگهان ی تواند در هر سن ی م  یکآپالست ی ، کم خون ینادر و جد یماریب  یک

باشد  یدشد  یا یف تواند خف  یکند و با گذشت زمان بدتر شود. م یداسرعت پ یبا کند یا ،  یفتد اتفاق ب   

 

باشد که به عنوان   یادیسلول بن  یوند پ  یاممکن است شامل داروها ، انتقال خون    یکآپالست یکم خون  درمان

د شو ی شناخته م یز مغز استخوان ن  یوند پ  

 

توانند شامل موارد    یداشته باشد. در صورت وجود ، عالئم و عالئم م  یتواند عالئم  ی نم یکآپالست ی کم خون

باشند  یر ز  

  خستگی

نفس  تنگی   

نامنظم  یا یع قلب سر  ضربان   

یده رنگپر پوست    

یطوالن  یامکرر  یها عفونت    

آسان یا  یحقابل توض   یرغ کبودی   

یزیدماغ و لثه خونر خون   

یدگی از بر یزی شدن خونر  طوالنی   
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مغز استخوان است.    یادیبن یبدن به سلولها  یمنی ا یستماز حمله س ی ناش یک آپالست ی علت کم خون ین تر یعشا

بگذارد عبارتند از  یر تأث  یخون  ی سلول ها یدبرساند و بر تول یب توانند به مغز استخوان آس  ی که م یملعوا  یرسا  

. یدرمان  یمیو ش  پرتودرمانی   

مورد استفاده در سموم دفع آفات    ی، مانند برخ  ی سم یمیایی. مواد شیسم  یمیایی گرفتن در معرض مواد ش قرار 

ارتباط دارد.  یک آپالست  ی ، با کم خون یننده بنزده یلو حشره کشها ، و بنزن ، ماده تشک  

  یآنت   یو برخ  ید روماتوئ یت درمان آرتر یکه برا یی از داروها مانند داروها یخاص. برخ  یاز داروها استفاده

شود  یکآپالست  یتواند باعث کم خون  یشود م  یها استفاده م  یوتیک ب  

کند ،   یسالم حمله م  یبدن به سلولها یمنی ا یستم ، که در آن س یمنی اختالل خود ا یک .  یمنی خود ا اختالالت

کند  یر را در مغز استخوان شما درگ یادیبن یممکن است سلولها  

 

 عوامل خطر 

دهند عبارتند از  یش توانند خطر را افزا یکه م  ی نادر است. عوامل یکآپالست ی کم خون   

سرطان یبرا ی درمان یمی ش یابا اشعه با دوز باال    درمان   

یسم  یمیایی گرفتن در معرض مواد ش قرار    

  یباتو ترک   یاییباکتر   یدرمان عفونت ها ی، که برا یکلمانند کلرامفن   -بدون نسخه   یداروها ی از برخ استفاده

شود  ی استفاده م یسممورد استفاده در معالجه رومات  یطال   

یجد یو عفونت ها یمنی ، اختالالت خود ا یخون  یها  یماریاز ب برخی    

، بندرت  بارداری  
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یری جلوگ  

از قرار گرفتن در معرض حشره کش ها ،   یری ود ندارد. جلوگ وج  یشگیریپ یک آپالست ی اکثر موارد کم خون در

  ینممکن است خطر ابتال به ا ی سم یمیاییمواد ش   یر ، مواد پاک کننده رنگ و سا یآل  یعلف کش ها ، حالل ها

را کاهش دهد  یماری ب  
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 فصل چهارم بتا تاالسمی 

مز است یب رسان گلبول قر بتا تاالسمی از اختالالت آس   

 

 

  یقاز طر  ینوالد یا  یک یق است که از طر ی بدان معن ینرسد. ا  ی است که به ارث م  یاختالل خون  یک ی تاالسم

 یجادا یکمتر ینهموگلوب  ی، بدن شما نسبت به حالت عاد  ید دار یکه تاالسم  ی شود. هنگام یمنتقل م   یشانژنها

بدن    یرا به تمام قسمت ها  یژناکس ینقرمز است. ا گلبولهایاز آهن در  ی غن ین پروتئ یک   ینکند. هموگلوب  یم

کند  ی منتقل م   

یرند گ ی قرار م  یرهر نوع تحت تأث یبرا ی مختلف یوجود دارد: آلفا و بتا. ژن ها  یتاالسم   ینوع اصل دو  

  یدهد که بدن شما به اندازه کاف ی رخ م  یوقت   یشود. کم خون  یدشد  یا یف خف  یتواند باعث کم خون   یم  تاالسمی 

به تعداد ژن ها دارد   یبستگ ی نداشته باشد. شدت و نوع کم خون ین هموگلوب  یاگلبول قرمز   

 

  ین از ا ی هستند. انواع مختلف  یراز دست رفته است. دو ژن خاص درگ یا یده د یب آس یاز ژنها ی ناش ی بتا تاالسم

 اختالل وجود دارد 

اختالل است. افراد   ین شکل ا یدترینشد ین وجود دارد. ا یدهد یب (. دو ژن آسیکول یماژور )کم خون  ی تاالسم بتا

نکنند   یزندگ  یطول عمر عاد یکدارند. آنها ممکن است  یاز به انتقال مکرر خون ن  یماریب ین مبتال به ا  

intermedia ی تاالسم    

شود  ی م  ید تا شدمتوسط  ی باعث کم خون  ینا :  

که اعتقاد  ی افتد هنگام یاتفاق م  ینشود. ا یآهن داده م  یگزین اختالل اشتباهاً جا ینبه ا یاناز مبتال یاری بس  به

تواند مضر باشد.   یم  یاد شود. آهن ز یآنها م  ی است که فقدان آهن باعث کم خون ین بر ا  

www.takbook.com



  

رسان به گلبول قرمز  یب دانشنامه اختالالت آس  23 

 

 

  یاختالل خون صص متخ یک حاصل شود. ممکن است الزم باشد شما به  یح صح یصمهم است که تشخ  ین بنابرا

   ید مراجعه کن

 

در   ی عالئم یندآ ی م  یانوع به دن ین که با ا ی اختالل است. کودکان ین نوع ا یدترینشد   ینماژور: ا ی بتا تاالسم

دارند که عبارتند از  ی زندگ  یلاوا :  

یده رنگپر پوست    

یرگ ایراد   

دارد  یف ضع اشتهای   

یادیز  یها عفونت    

شوند ، از جمله  ی ظاهر م یشتریگذشت زمان عالئم ب با  

  رشد کند 

( ی)شکم ی شکم تورم    

( یزرد )زرد پوست   

 

کننده   یه باشد. با ته یز اختالل ممکن است چالش برانگ ینبا ا  ی ، زندگ ید دار یا مد یانم   یاماژور   یاگر بتا تاالسم 

ما  . برنامه ش یدکن  یکه شامل انتقال خون است ، همکار ی برنامه درمان  یک یه ته یخود برا ی خدمات درمان

شما باشد )درمان آهن با استفاده از   دناز ب یبردن آهن اضاف یناز ب  یممکن است شامل درمان برا ین همچن

داشت.  یدخواه  ی جسم یناتخون منظم و معا یش آزما ین آهن(. همچن  
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  ین . همچنید کن ی بودن خوددار یضو از مر   ییداز عفونت ها مهم است. دستان خود را غالبا بشو  یری جلوگ ی برا 

تواند در   ی او م یا. او  ید . با ارائه دهنده خود صحبت کنیدداشته باش یاجاحت یعاطف یت ممکن است شما به حما

به شما کمک کند   یبانیپشت  یافتن  
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ارسایی مغز استخوانفصل پنجم ن  

 

استخوان از اختالال آسیب رسان گلبول قرمز است  ز نارسایی مغ  

 

و    ید پالکت، گلبول سف سازهاییش و پ  یخون  یهاسلول  یداست که محل تول ی مغزاستخوان بافت نرم و پررگ

اختالل در کارکرد آن شوند  یجادباعث ا  توانندی م  یگلبول قرمز است و عوامل   

 

  یدتول  یکاف  یزانرا به م  ی خون  ید جد یهامغز استخوان سلول  است که در آن،  ی خونکم  ینوع یک،آپالست ی آنم

قرمز با   یهاعالوه بر گلبول  یماریب ین اما در ا شوند،ی م  یدقرمز کم تول یهاگلبول  ی،معمول  یخون. در کم کندی نم

شویم ی مواجه م یز ن  یدسف یاهکاهش پالکت و گلبول   

مغز استخوان   یتنبل دالیل   

 یمارانب یوتراپی و راد  ی درمان یمیها، سموم، شکشهمچون داروها، آفت  یمیایی مواد ش یروسی، و هایعفونت 

در مغز استخوان هستند  ی بروز تنبل یل دال ترینیع مبتال به سرطان، شا  

 

است که فقط با کاهش   یمربوط به افراد ی کم خون یانواع اختالالت مربوط به مغز استخوان، نوع یمدر تقس

  یم ند و بدخها شکل بد ندارآنها خوب است. سلول  یتمواجه هستند، اما روند فعال  ی خون یسازها یش پ  یدتول

اصطالحا   یاشکل بدفرم   هاسلول ها نه تنها کم است بلکه سلول  ید روند تول یگر،د  یاما در گروه  یستند، ن

شود ی م  سرطانییشپ یهاسلول  یجادا یاشدن بافت  باعث بزرگ  یت وضع ین . اکنند ی م  یداپ  یسپالزید  

 

مغز   ی در معرض ابتال به تنبل  یوتراپیو راد ی درمان یمی ش  یلهستند که به دل یاز جمله افراد سرطان، یان مبتال

 استخوان هستند 
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د  یتامین کمبود و  

قرمز شود  یهاگلبول  یدکند و باعث بروز مشکل در تول یبروز مغزاستخوان را دچار ف تواند ی م   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



  

رسان به گلبول قرمز  یب دانشنامه اختالالت آس  29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



  

رسان به گلبول قرمز  یب دانشنامه اختالالت آس  30 

 

References 

^ "Bone Marrow Failure In Children - What You Need to Know". 

www.drugs.com. Retrieved 2017-01-31.  

^  

Jump up to:  

a b Leguit, Roos J; Jan G. van den Tweel (2010). "The Pathology Of Bone 

Marrow Failure". The Pathology of Bone Marrow Failure: 655–670.  

^ "Aplastic Anemia". Health and Wellness Magazine. 12 December 2010.  

^ "Bone Marrow Failure In Children". Thomson Reuters (2011): 1-5. 

Retrieved 7 Nov 2011.  

^  

Jump up to:  

a b Besa, Emmanuel C. "Bone Marrow Failure". Medscape Reference: 

Drugs, Diseases & Procedures. WebMD, LLC, (2011): 1-5. Missing or empty 

|url= (help)  

^ Blanche, Alter (January 2018). "Cancer in the National Cancer Institute 

Inherited Bone Marrow Failure Syndrome Cohort After Fifteen Years of 

Follow-Up". Hemaematologica - via MEDLINE (EBSCO). 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



  

رسان به گلبول قرمز  یب دانشنامه اختالالت آس  31 

 

 فصل ششم کم خونی همولیتیک 

 

 کم خونی همولیتیکاز اختالالت آسب رسان گلبول قرمز است 

 

شوند از   ی از آنچه ساخته م  یعتر قرمز خون سر   یاختالل است که در آن سلول ها  ینوع یتیک همول ی کم خون

شود  یم  یده نام  یزقرمز خون همول  یبردن گلبول ها ین روند. از ب ی م  ینب  

قرمز خون   یگلبولها یزانکند. اگر م ی بدن شما منتقل م یرا به تمام قسمت ها  یژنقرمز خون اکس  یها  گلبول

. یددار  ی است ، کم خون یعیتر از حد طب یینپا  

م بافت ها و اندام شما وارد  را به تما ی کاف یژن تواند اکس ی ، خون شما نم یدهست  ی که دچار کم خون یهنگام  

یست قادر به کار ن   یدکه با ی، بدن شما به همان شکل ی کاف یژن کند. بدون اکس  

باشد  ی اکتساب یا  یتواند ارث   یم  یتیک همول ی خون کم  

را به فرزندان خود منتقل کنند  یماری ب  ینژن ا  ینافتد که والد ی اتفاق م ی هنگام  یارث  یتیک همول ی خون کم  

  یم  یجادرا ا یماری ب  ین. شما بعداً اید که شما با آن متولد شو یست ن  یزیبه دست آمده چ یتیک همول ی خون کم

ید کن  

نوع کم    ینا یع كنند. دو علت شا ی را به فرزندانشان منتقل م یماریب  ینا ی، ژنها  یبا داشتن نوع ارث  ینوالد

قرمز   یکند که سلولها  یم  ید قرمز خون تول  یگلبولها یطشرا  یناست. ا ی و تاالسم یسلول داس ی ، کم خون ی خون

مانند  ی زنده نم ی خون معمول  

 

باشد یر عالئم هر فرد ممکن است متفاوت باشد. عالئم ممکن است شامل موارد ز  

عدم وجود رنگ پوست  یابودن   کمرنگ   

( یزرد ، چشم و دهان )زرد پوست    

یرهبه رنگ ت ادرار   

  تب

 ضعف 
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  سرگیجه 

یجیگ   

را انجام داد  یبدن  یت توان فعال نمی    

  طحال و کبد بزرگ شده است

(یکارد  یضربان قلب )تاک افزایش  

 

روند   یم  ین از آنچه ساخته شده از ب یعترقرمز سر   یاختالل است که در آن گلبول ها  ینوع یتیک همول ی کم خون   

کنند  ی به فرزندان خود منتقل م یماری ب ین ا یژن را برا ین است که والد یمعن ین به ا  یارث  یتیک همول ی خون کم  

  یم  یجادرا ا یماری ب  ین. شما بعداً اید که شما با آن متولد شو یست ن  یزیبه دست آمده چ یتیک همول ی خون کم

ید کن  

 یها  یتدر انجام فعال یی، تب ، عدم توانا یره ، ادرار با رنگ ت  ی، زرد یدگیآن شامل ضعف ، رنگ پر عالئم

ت و سوفل قلب اس ی بدن  
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 فصل هفتم کم خونی ناشی از فقر آهن 

 

 فقر آهن از اختالالت آسیب رسان گلبول قرمز است 

 

قرمز خون سالم است. گلبول    یکه در آن خون فاقد گلبولها یتیوضع  -است  یکم خون  یفقر آهن نوع  ی کم خون

کنند یبدن منتقل م  یرا به بافت ها یژن قرمز خون اکس یها   

  ی، بدن شما نم  یکمبود آهن است. بدون آهن کاف  یل فقر آهن به دل  ی، کم خون  یداستنام پ ین که از ا طورهمان

(  ین )هموگلوب یژنکند که آنها را قادر به حمل اکس یجادقرمز ا یرا در گلبول ها یماده ا  ی تواند به اندازه کاف

فقر آهن ممکن است شما را خسته و نفس بکشد ی کم خون یجه کند. در نت    

  یاضاف یدرمان ها یا یشات اوقات آزما ی . بعضید فقر آهن را اصالح کن  یکم خون  یدتوان  یبا مکمل آهن م   معموالً 

ید کن  ی م  یزیفقر آهن الزم است ، به خصوص اگر پزشک شما مشکوک باشد که در داخل خونر ی کم خون یبرا  

باشد یر فقر آهن ممکن است شامل موارد ز  یعالئم و عالئم آنم    

ید شد خستگی   

  ضعف

یده رنگپر پوست    

نفس  ی تنگ  یاقلب  یع ، ضربان سر ینه قفسه س  درد   

یجهسرگ یا  یجه ، سرگ سردرد    

سرد یو پاها دست   

درد زبان شما یا التهاب   

شکننده  یها ناخن  
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آهن از   ی، مقدار یداگر خون از دست بده  ینقرمز خون است. بنابرا یآهن در سلولها  یخون. خون حاو یزش ر

در معرض کم   ی از دست دادن خون در دوران قاعدگ یلدارند به دل ین که دوره سنگ یی . خانمهاید ده یدست م 

  یپ، پول یاتال ، فتق ه معدهمانند زخم    -فقر آهن هستند. از دست رفتن خون آهسته و آهسته در بدن  ی خون

ه گوارش  دستگا یزیفقر آهن شود. خونر  ی تواند باعث کم خون  یم  - سرطان روده بزرگ  یا روده بزرگ   

باشد  ین دهنده بدون نسخه به خصوص آسپر ینتسک یاز داروها ی از استفاده منظم برخ ی تواند ناش  یم  

 

  یارکند. اگر آهن بس  ی آهن م یدخور ی که م ییشما. بدن شما به طور مرتب از غذاها  یی غذا یم کمبود آهن در رژ

 یاز غذاها  یی، با گذشت زمان بدن شما ممکن است از نظر آهن کمبود شود. نمونه ها یدکن  یمصرف م   یکم

  فتیشر رشد و پ ی است. برا هناز آ ی غن یبرگ سبز و غذاها یجاتاز آهن شامل گوشت ، تخم مرغ ، سبز  یغن

دارند  یاج خود به آهن احت   ییغذا یها یم از رژ یزمناسب ، نوزادان و کودکان ن  

 

از   یافآمده اند ، که آهن ک یازودرس به دن   یاکه وزن کم دارند و  یکودکان  یژهنوزادان و کودکان. نوزادان ، به و

رشد رشد به    ینکنند ، ممکن است در معرض کمبود آهن باشند. کودکان در ح ینم  یافت فرمول در  یامادر   یرش

خورد ، ممکن است در معرض کم  ینم   یمتنوع و متنوع  یی غذا یمدارند. اگر فرزند شما رژ  یاج احت ی آهن اضاف

باشد  ی خون  

خورند ممکن است خطر کم   یکه گوشت نم  یاز آهن ، افراد ی غن یدر صورت عدم خوردن غذاها گیاهخواران

قرار دهند  یشتریفقر آهن را در معرض خطر ب ی خون   

فقر آهن را   ی کنند ممکن است خطر کم خون ی که به طور مرتب خون اهدا م یکنندگان مکرر خون. افراد اهدا

 یکم در ارتباط با اهدا ینببرد. هموگلوب ینآهن را از ب  یفروشگاه ها  تواند   یخون م  یاهدا یرادهند ز یشافزا

  یلبه شما گفته شد که به دل اگر باشد.  ی مشکل موقت  یکاز آهن ،  ی غن یخون ممکن است با خوردن غذاها

یر خ یا ید نگران هست  یاکه آ ید ، از پزشک خود بپرس یدخون اهدا کن   یدتوان  ی کم نم ینهموگلوب  
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ید فقر آهن را کاهش ده ی سرشار از آهن خطر ابتال به کم خون یبا انتخاب غذاها ید توان  یشما م    

ید از آهن را انتخاب کن یغن غذاهای   

سرشار از آهن عبارتند از  غذاهای  

  گوشت قرمز ، گوشت خوک و مرغ 

یایی در یغذا   

  لوبیا

مانند اسفناج  یره برگ سبز ت  سبزیجات    

خشک مانند کشمش و زردآلو  یها میوه    

از آهن  یغن  ی، نان و ماکارون  غالت   

ی فرنگ  نخود  
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 فصل هشتم مسمومیت با آهن  

 

 مسمومیت با آهن از اختالالت آسیب رسان گلبول قرمز است 

 

  یاربا آهن بس یت مسمو  . اثراتیابد آهن در بدن تجمع  یادی دهد که مقدار ز ی رخ م ی با آهن زمان  یتمسموم

است و   یاورژانس یعتوض  یک  ی ماده معدن  ین با ا یت ممکن است منجر به مرگ شود. مسموم ی است و حت یدشد

دارد  یشتریدر کودکان خطر ب یژهبه و  

یست؟ با آهن چ  مسمومیت  

برخوردار    یا یژهو  یتگردش خون از  اهم یاست و برا ی بدن ضرور  یولوژیکیب   یستمس یآهن برا مصرف

با آهن شامل موارد   یت آهن هستند. عوامل مسمو یو مکمل ها حاو یجاتاز سبز  ی ست. گوشت قرمز و برخا

باشد  یم  یر ز  

آهن  یاز اندازه مکمل ها یش ب  مصرف  

 مصرف آهن با دوز باال در کودکان

از اندازه خون  یشب تزریق   

  ی شود. در ط یزیباعث خونر یکند و گاه  یک تواند معده و دستگاه گوارش را تحر  یآهن در بدن م  یادز  مقادیر 

آنها   یمیایی ش یتوانند مسموم شوند و واکنشها ی بدن م ی از حد آهن، سلولها یشچند ساعت پس از مصرف ب

قرار دهد  یر را تحت تأث   

از رسوب آهن در   یاشن یزخم ها  ی،رخ دهد. هفته ها بعد از بهبود ی کبد یبچند روز ممکن است آس طی

شود  یجادممکن است در معده ، دستگاه گوارش و کبد ا یه سوزش اول یجه نت  
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با آهن  یت مسموم یل دال  

از حد آهن و   یش توان به مصرف ب یعوامل م  ینبا آهن وجود دارد ، از مهمتر  یتمسموم   یبرا یمختلف  دالیل 

اشاره کرد  یکی عوامل ژنت  

از حد مکمل ها  یشآهن و مصرف ب اوردوز   

و اکثر موارد در    یفتدآهن با دوز باال اتفاق م یاز حد مکمل ها یش با آهن معموال در اثر مصرف ب  مسمومیت

بزرگساالن را   یها یتامین و  ی مولت یا آهن  یمکمل ها  یشود که بطور اتفاق  یم  یدهسال د ۵کودکان کمتر از  

 مصرف کرده اند 

 اضافه بار آهن

  یخته م شنا یز در بدن و در اندام ها ن  ی مزمن با آهن و رسوب آهن اضاف  یتبار آهن به عنوان مسمو اضافه

 شود. علل آن عبارتند از 

ی درمان کم خون  یمکرر خون برا تزریق   

آهن   یدیور یق از حد مکمل ها و تزر  یشمصرف ب   ی،درمان کم خون  یاز حد آهن برا یش ب  مصرف  

مزمن  یتمانند هپات ی کبد یها بیماری  یسمالکل یا   

یکی ژنت دالیل   

  یماری رخ دهد. به طور مثال ب  یز ن  یعیه صورت طبها و ب  یماریاز ب ی برخ یلبه دل  یتواندبار آهن م اضافه

جذب   یرطبیعیغ یش و منجر به افزا  یفتداتفاق م یکیاست و به صورت ژنت ی ارث یماریب یک هموکروماتوز که  

شود  ی م یی آهن در بدن از مواد غذا  

با آهن  یتاز مسموم ی عوارض ناش  

  یعلل اصل ی قلب  ییکبد و نارسا یی مرگ شود. نارسا  یو حت  یتواند منجر به عوارض جد  یبا آهن م   مسمومیت

تواند   ی شود، م یکبد ید شد یببا آهن باعث آس یت از حد آهن است. اگر مسموم یشاز مصرف ب یمرگ ناش

  یتشنگ  یشمکرر، افزا  درارقند در بدن  ا  یعیطب یر تواند منجر به سطح غ ی م  یابتشود. د یدشد یابت منجر به د 

تواند   ی م ی قلب  ییپاها شود. نارسا یاسوزن سوزن شدن در بازوها   یا  یحس  یب  ید،د یتار  ی،خستگ ی،و گرسنگ

نامنظم و حالت تهوع شود یا  یعضربان قلب سر  ی،نفس، مشکل در ورزش، خستگ ی منجر به تورم پاها، تنگ  
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 فصل نهم کم خونی داسی شکل

 

الالت  آسیب رسان به گلبول قرمز است تکم خونی داسی شکل از اخ   

 

  یاست. کم خون  ی سلول داس  یماریاختالل شناخته شده به عنوان ب یاز گروه ها یکی  یکل سلول س ی کم خون

انتقال   یبرا ی قرمز خون سالم به اندازه کاف  یاختالل گلبول قرمز است که در آن سلول ها ینوع  ی سلول داس

در بدن وجود ندارد یژناکس   

کنند. در   یحرکت م  یخون یرگ ها یق از طر ی و گرد ، به راحت یر طاف پذقرمز انع یطور معمول ، گلبول ها  به

سفت و سخت   یسلول ها ین . ایرد گ  یهالل ماه شکل م  یاقمر  ی، خون قرمز مانند ماه ها ی سلول داس ی کم خون

خون و   یانانسداد جر یا یکند  اعثتواند ب ی ، که م یفتند ب  یر کوچک گ  یخون  یتوانند در رگ ها ی و چسبنده م

بدن شود  یبه قسمتها یژنساک  

 

به شخص   ی شود. آنها از فرد  یظاهر م  ی ماهگ 5معموالً در حدود  ی سلول داس یکم خون  یعالئم و نشانه ها

باشند   یرتوانند شامل موارد ز ی کنند. عالئم و نشانه ها م ی م  یر یکنند و با گذشت زمان تغ  ی م  ییرتغ  یگرد  

به شما  یزگلبول قرمز ن یو تعداد کم یرند م  ی شوند و م  یاز هم جدا م  ی به راحت یکروبیم  یسلولها ی خون کم

  ی داس یکنند. اما سلولها یم   یروز زندگ   120حدود   یاز ن  یضقرمز معموالً قبل از تعو  یدهند. گلبول ها  یم

کند  یم  ایجاد ( یقرمز )کم خون  یو کمبود گلبولها   یرندم  ی روز م  20تا  10 یمعموالً ط   

شود  ی م  یو باعث خستگ  یست ن ی کاف یژن اکس یافت ، بدن شما قادر به در یقرمز خون کاف  یسلول ها بدون  

  یسلول داس  یکم خون  ید ، عالمت اصلدر یاز درد ، به نام بحران ها یدوره ا یزودهایدرد. اپ یها قسمت 

 یرگ ها  یق خون را از طر  یانقرمز به شکل شکل خون جر  یشود که گلبول ها یم   یجادا ی است. درد هنگام

شما    یدر استخوانها د توان  یم  ین ، شکم و مفاصل شما مسدود کند. درد همچن ینه به سمت قفسه س  یزر ی خون

شود  یجادا  

 

 

 

www.takbook.com



  

رسان به گلبول قرمز  یب دانشنامه اختالالت آس  46 

 

 

 

  یتواند ناش ی درد مزمن هستند که م یرادا  یزن ی سلول داس ی از نوجوانان و بزرگساالن مبتال به کم خون ی برخ

باشد  یگرد یل استخوان و مفاصل ، زخم و دال  یدگید یباز آس  

خون به دست و پا را   یانشود که جر یم  یجادا ی قرمز به شکل داس یدست و پا. تورم در اثر گلبول ها تورم 

کند  ی مسدود م  

برساند و شما را در مقابل عفونت ها   یب آس  توانند به طحال شما ی م  یکروبیم یمکرر. سلول ها یها عفونت 

  یوتیک ب  ی و آنت  یسلول داس ی کم خون یناسیون که واکس یکند. پزشکان معموالً به نوزادان و کودکان یرتر پذ  یبآس

کنند  یریجلوگ  یهمانند ذات الر گی کننده زند یدبالقوه تهد یکنند تا از عفونت ها یم  یری دارند ، جلوگ  

ین رشد را تأم  یبرا  یازمورد ن  یو مواد مغذ  یژنقرمز خون بدن و اکس  یبلوغ. گلبول ها یا  یریتاخ رشد  

تواند رشد را در نوزادان و کودکان کند کند و بلوغ در نوجوانان را به   ی قرمز سالم م یکند. کمبود گلبولها ی م 

اندازد یرتأخ   

وصل شوند.   یداس  یتوانند به سلول ها ی کند م یم  ین که چشم شما را تأم یزر ی خون  ی. رگ هاینایی ب  مشکالت

وارد کند و منجر به   یب آس - کند  ی را پردازش م یبصر یر از چشم که تصاو یبخش -  یهتواند به شبک ی م ینا

شود  ینایی مشکالت ب   
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