
 كم خوني

  ها وعلل، نشانه             

  درمان                                     

  حورا شريف

است كه    %۳۰در اين آمار ايران حدود . خوني مبتال هستنددرصد بسياري از مردم جهان به بيماري كم
  .ها، بانوان هستندبيشتر آن

  !خوني چرا و چگونه؟كم

  .هاي سفيد و مايع پالسما تشكيل شده استهاي قرمز، گلبولخون از سه قسمت عمده شامل گلبول

ها و رنگ و شفاف است كه انواع پروتئيني دفاعي را برعهده دارند، پالسما مايعي بيهاي سفيد وظيفهگلبول
  .كندمواد محلول در پالسما و ساير مواد را به بدن منتقل مي

بودن تمام به عبارت ديگر زنده. هاي قرمز استي گلبوليژن و مواد غذايي در بدن برعهدهنقل وانتقال اكس
  .هاي قرمز بستگي داردهاي بدن به مقدار مناسب، عملكرد صحيح و سالمت گلبوللسلو

روز است كه پس از آن به علت فرسايش توسط طحال از خون گرفته  ۱۲۰هاي قرمز در بدن عمر گلبول
  .گيردز برداشت مواد مفيد آن، دفع مواد اضافي صورت ميشده و پس ا

گيرد و نيازمند مواد متعددي از جمله آهن، برخي هاي قرمز در مغز استخوان صورت ميساخت گلبول
  .باشدها و ساير مواد معدني ميها مثل اسيدفوليك، انواع پروتئينويتامين

هاي قرمز با مشكل سازها، بدن را در توليد گلبوليشكمبود آهن، كاهش مصرف مواد پروتئيني و يا ساير پ
  .شودخوني ميكند و منجر به كممواجه مي

  خونيهاي كمعاليم و نشانه

  خوني؛موارد خفيف كم

هاي خفيف با احساس ضعف، خستگي زودرس، دردهاي استخواني پراكنده و مبهم، سردردهاي در حالت
  .هاي مختلف همراه استبيماري حالي و استعداد ابتال بهدار، بيضربان



. هاي قلبي را ايجاد كندتواند تنگي نفس، تپش قلب و استعداد ابتال به برخي بيماريدر موارد شديدتر مي
كند كه اشتهايي بروز ميها با عاليم ديگري از جمله عصبي بودن، پرخاشگري و گاهي بيخوني در بچهكم

  .بايستي مورد توجه قرار گيرد

هاي اي ديگر همراه است كه فرد عالوه بر نشانههاي زمينهخوني همراه با برخي بيماريات كمگاهي اوق
خوني، عاليم مربوط به آن بيماري را نيز خواهد داشت كه در اين صورت به طور جدي بايد مورد درمان قرار كم
  .گيرد

  خونيعلل كم

  :سازيكمبود مواد اوليه جهت خون. ۱

  فقر آهن؛. الف

ترين مواد اوليه جهت خوني در سراسر جهان فقر آهن است، چرا كه آهن يكي از اصليترين عامل كمشايع
  .شودخوني در بدن مياز اين رو كاهش آن موجب كم. باشدهاي قرمز ميساخت گلبول

ت كند، كه در صورعالمت و يا با عاليم خفيف بروز بي خونيممكن است فقر آهن، در ابتدا به صورت كم
  .عدم درمان، تبديل به بيماري پيشرفته خواهد شد

  و اسيدفوليك؛   ۱۲Bكمبود ويتامين . ب

شود كه جهت هاي بزرگ ميخوني با سلولخوني با نام كمكاهش دريافت اين دو ماده باعث نوعي كم
  .درمان نيازمند جايگزيني اين دو ماده خواهد بود

  :هاي قرمزاختالل ساخت گلبول. ۲

هاي مغز استخوان به حساب هاي مغز استخوان بوده و خود نيز عاملي براي برخي از سرطانبيماريناشي از 
  .آيدمي

  : اختالالت طحال. ۳

هاي قرمز فرسوده توسط طحال بيش از حد معمول صورت هاي خوني براي دفع گلبولاگر برداشت سلول
  .خوني خواهد شدگيرد؛ بدن دچار كم

  :هاي قرمزاختالل ساختماني گلبول. ۴



هاي قرمز شكننده و با اختالل كاركرد، خواهد شد كه اين امر خود از عوامل اين اختالل موجب توليد گلبول
  .خوني استكم

  تشخيص

در . شودانجام مي CBCخوني بسيار ساده و با يك آزمايش خون به نام شمارش گلبولي يا تشخيص كم
خوني مشخص خوني قطعي شد، در اين مرحله بايستي دليل كمآزمايش تشخيص كم صورتي كه توسط اين

  .شود

ا گر كمتر از حد . شودخوني است، بررسي ميترين عامل كمدر اين مرحله ميزان آهن خون كه محتمل
. هاي تخصصي بيشتر استدر غير اين صورت نياز به بررسي. خوني فقر آهن استمعمول باشد، تشخيص كم

هاي مواد ديگر در خون باشد يا حتي بررسي مغز استخوان از نظر عملكرد و ميزان تواند شامل آزمايشميكه 
توان با اي ديگر در فرد موجود باشد، ميهاي زمينهحتي اگر سر نخي از بيماري. هاي مختلف باشدسلول
-خوني در ارتباط با آن بيمارييا كمها را نيز اثبات كرد و مشخص كرد كه آهاي بيشتر، وجود يا عدم آنآزمايش

  ها هست يا نه؟

  درمان

  :ترين عامل بايد مورد توجه قرار گيردفقر آهن به عنوان مهم

فول كه هم حاوي آهن و هم داراي هاي فيهاي فروسولفات كه فقط حاوي آهن بوده و قرصمصرف قرص
  .دار مؤثر استدارويي آهنباشد و نيز ساير تركيبات اسيدفوليك مي

  دار؛ هشدار به هنگام مصرف تركيبات آهن

هاي تازه، باعث مصرف شود، مثالً همراه آب ميوه يا ميوه Cدار در صورتي كه با ويتامين هاي آهنقرص. ۱
  .گرددسرعت و جذب آهن مي

بايد توجه داشته  _دار چه به صورت دارو و چه به صورت مواد غذايي آهن_ به هنگام مصرف آهن . ۲

ي داغ بالفاصله پس از غذا، باعث بنابراين مصرف چاي داغ و قهوه. ها را با مواد داغ مصرف نكنيمباشيم كه آن
  .شودها ميكاهش جذب آهن موجود در آن

خوني هستند از موادي همچون گوشت، بايد به طور منظم تمام افراد، خصوصاً كساني كه دچار كم. ۳
  .ي غذايي روزانه خود مصرف كنندجاتي مثل اسفناج كه حاوي آهن هستند در برنامهحبوبات و سبزي



خوني برخي افراد در بعضي از شرايط نيازمند آهن بيشتري نسبت به سايرين بوده و بيشتر مستعد كم. ۴
  : هستند، همچون

  .كودكان زير سن دوسالگي، دختران در حال بلوغ، زنان باردار

خوني دار مصرف كنند تا از بروز كمش از اشخاص ديگر مواد پروتئيني و تركيبات آهناين افراد بايستي بي
  .جلوگيري شود

خوني به آن اشاره شد، نيازمند طور كه در قسمت تشخيص كمخوني، فقر آهن نباشد؛ هماناگر عامل كم
خوني را نيز كم توان با برطرف كردن آنپس از مشخص شدن عامل مي. تر و بيشتر استهاي دقيقبررسي

  .تري داردهاي تخصصي و مفصلبرطرف نمود كه البته نياز به بحث

باشد؛ هاي ديگر ميي بيماريخوني كه خود نيز زمينهي مذكور، از كماميد است با رعايت نكات ساده
   .جلوگيري كنيم

 


