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السالم عليكم

نتابع معكم أصدقاءنا بالمحاضرة الثالثة من الباطنة الدمويّة ،حيث سنتحدّث فيها عن كيفيّة
مُقاربة مريض الدمويّة ،ثمّ سنتناول بعدها كل من فقري الدم صغير وسويّ الكريّات.
نرجو أن نتمكّن من إيصال المعلومة لكم بأفضل طريقة مُمكنة...
بسمه تعالى نبدأ

الفهرس
عنوان الفقرة
مُقاربة مريض الدم سريريّاً
فاقات الدم
فقر الدم صغير الكريات
فقر الدم بعوز الحديد
فقر الدم سويّ الكريّات
فقر الدم في األمراض المزمنة
فقر الدم باألرومات الحديديّة
اوفرفيو

رقم الصفحة
2
6
10
11
24
24
30
32

تحوي المحاضرة قليالً من اإلضافات الخارجيّة بهدف تكامل األفكار ووضوحها كُلّها؛
وكان من الصّعب اإلشارة إليها جميعها ضمن سياق المحاضرة *_*

غسان عزيز
الباطنة الدمو ّية | أ.دّ .

مُقاربة مريض الدم سريريّاً
بشكل عام على:
 كما نعلم تنطوي خطوات ُمقاربة المرضى
ٍ
االستجواب
 الهويّةّالشخصيّةّّ.ّPersonal Information
 الشكوىّالرئيسيّةّّ ّPrincipal Complainوالقصةّالمرضيةّ.
 استعراضّبقيةّاألجهزةّ.
 السوابقّّ:History Takingالمرضيّةّ،الدوائيّةّ،التحسسيةّ،والجراحيةّ.

الفحص السريري
 بعد أخذ العالمات الحيو ّية ننتقل إلىّّ:

التأمّل
 يجب االنتباه إلى وجودّ:الشحوبّ،اليرقانّ،النمشاتّ،الفرفريّاتّ،الكدماتّ،الوذماتّ،الحبنّ،
الدورانّالجانبيّ،التصبغاتّ،ضخاماتّالعقدّاللمفاويةّ،ضخاماتّالدرقّ،نزوفّالمفاصلّوتورمهاّّ.

فحص العقد اللمفاويّة
 يجب توصيفّ:التوضعّوالتناظرّ،العددّ،الحجمّ،القوامّ،حركةّالجلدّعليهاّوحركتهاّعلىّالعمقّ،
ارتكاسّالجلدّعليهاّولونهّوحرارتهّ،وهلّهيّمؤلمةّأمّال.
 يهمناّفحصّالعقدّاللمفاويةّمنّالناحيةّالدمويةّفيّالتحريّعنّبعضّأمراضّالدمّأوّخباثاتهّ
كاللمفوماتّوغيرها.
ُيمكننا تقسيم العقد اللمفاوية إلى مجموعات؛ تتض ّمن:
 .1العقد اللمفاويّة في الرأس والعنق:
▪ ومنّضمنهاّهناكّسبعّمجموعاتّرئيسية:
 .1العقدّأمامّاألذنّ.ّPre-auricular lymph node
 .2العقدّخلفّاألذنّ.ّPost-auricular lymph node
 .3العقدّتحتّزاويةّالفكّالسفليّ.ّSubmandibular lymph node
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 .4العقدّتحتّالذقنّ.ّSubmental lymph node
 .5عقدّالمثلثّاألماميّفيّالعنقّ.
 .6عقدّالمثلثّالخلفيّفيّالعنقّ.
 .7العقدّالقذاليةّ.ّOccipital lymph node
 .2العقد اللمفاويّة فوق الترقوة .Supraclavicular lymph node
 .3العقد اللمفاويّة اإلبطيّة :Axillary lymph node
▪ ّتقعّضمنّالحفرةّاإلبطيّةّوتأخذّشكلّهرمّفيهاّ،وهيّ:اإلنسيّةّ،الوحشيةّ،والمركزيّة.
 .4العقد فوق البكرة .Epitrochlear
 .5العقد اللمفاوية المغبنيّة والفخذيّة .Inguinal and femoral lymph node

فحص العقد اللمفيّة
/groups/RBCs.Med.2021/
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فحص الطحال Clinical Examination of the Spleen
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
قرع الطحال:
ّ يُقرعّالطحالّبشكلّطبيعيّفيّالورب التاسعّعلىّالخطّّالمارّمنّذروةّاإلبطّ.
ّ إذاّظهرتّاألصمّيّةّفيّمكانّأوسعّيدلّذلكّعلىّضخامةّطحاليّةّخفيفةّفيّحالّلمّنتمكنّ
منّالجس.
جس الطحال:
ّ
ّ تتّجهّضخامةّالطحالّعندّوجودهاّفيّالمراقّاأليسرّنحو السرّةّ،لذلكّنبدأّالجسّّمنّالمنطقةّ
الخثليةّاليمنىّوباتّجاهّالحافّةّالضلعيّةّاليُسرىّأوّمن المنطقةّالخثل ّيةّاليُسرىّباتجاهّاألعلىّ
معّالطلبّمنّالمريضّأخذ شهيقّوزفيرّمنّالفمّ(مناورة)ّّ.
الرجلّاليُسرىّإلىّالبطنّ
 أحياناًّنضعّالمريضّبوضعية االستلقاءّعلىّالجانبّاأليمنّمعّضمّّ ّ
ورفع اليدّاليُسرىّفوقّالرأسّونضغطّباليدّالفاحصةّأثناءّالشهيقّ.
 قدّيظهرّالطحالّالمتضخمّحتىّعيانياًّ،ويجبّتمييزّضخامةّالطحالّعنّضخامةّغيرهّمنّ
األعضاءّعندّجسهّويساعدناّفيّذلكّتمييزّحافةّالطحالّوسرتهّّ.
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عمليّاً:
✓ فيّالضخامةّالكبيرةّنبدأّمنّالحفرةّالحرقفيةّاليُسرىّأوّاليُمنىّثمّنتجهّلألعلىّحتّىّتقعّيدّ
الفاحصّتحتّالضخامةّالطحاليةّ،فالطحالّمتحركّمعّالتنفس.
✓ ّوفيّذاتّالوقتّتكونّيدناّاألخرىّخلفّاألضالعّونقومّبالضغطّلألعلىّبهّاّ.
✓ ّنطلبّمنّالمريضّأخذّشهيقّعميقّمنّفمهّفيتحركّالطحالّفيّنهايةّالشهيقّليصطدمّ
باليدّالجاسةّوالتيّتكونّثابتةّوضاغطةّ(أيّالّنُبعدهاّأوّنرفعهاّثمّنُرجعهّا)ّ.
▪ انتبه :كلّ طحال مجسوس مرضي.

 سؤال :كيف نُميز ضخامة الطحال عن أي كتلة بطنية أخرى؟

هام

 .1الطحالّمُتحركّمعّالتنفس.
 .2جسّالسّرةّالطحاليّة.
 .3الطحالّسطحيّوتمتدّالضخامةّنحوّاألسفلّواألنسيّ.
 .4الّتُجسّالحافةّالعلويةّللطحالّ،والّيُمكنّإدخالّيدّالفاحصّبينّاألضالعّوالطحالّ.
 .5يُعطيّالطحالّأصمّيّةّبالقرع.

فحص الكبد Clinical Examination of the Liver
جس الكبد:
ّ
 يُجسّّالكبدّفيّالمراق األيمنّ1معّالطلبّمنّالمريضّالقيامّبالتنفّسّالعميقّ،وفيّحالّجسّ
الحافةّالكبديةّبشكلّغيرّطبيعيّيجبّإجراءّقرعّالكبدّّ.
قرع الكبد:
 تبدأّاألصميّةّالكبديّةّفيّالورب الخامسّ(منّالرابعّإلى
هيّتُشيرّإلىّالحافةّالكبديةّالعلويّةّوتمتدّّإلىّ
السادس)ّو ّ
نهاية األورابّ،وقدّتتجاوز الحافة الضلعية بـ 2-1سمّ.
 تُحدّدّالحافة السفليةّبالجسّويُقاسّالقطرّاألماميّللكبدّ(الواصلّ
بينّالحافّتين علىّخطّمنتصفّالترقوة)ّ،وذلكّللتفريقّبينّضخامةّ
الكبدّوهبوطّالكبدّ،فطول الكبد الطبيعي تقريباً  14-10سمّّ.
جسه.
 1بنفس طريقة ّ
أهم من ّ
جس الطحال ،لكنّه أصعب قلي ًال وقرع الكبد ّ
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فاقات الدم Blood Anemias
تعريف فقر الدم
 فقر الدمّ:هوّانخفاضّعددّالكريّاتّالحمرّالجائلةّفي الدمّأوّنقصّفيّالخضابّعنّ 12غ/دلّ
عندّاإلناثّوعنّ 13.5غ/دلّعندّالذكور.2
وهوّإماّمعزولّأوّمُرافقّلنقصّعناصرّالدمّاألخرىّ(كالكريّاتّالبيضاءّو/أوّالصفيحات).
ّ

بّ:
 وقدّيؤثرّحجمّالمصورةّفيّقيمّالخضا ّ
المصورةّإلى ارتفاعّكاذبّفيّقيمّالخضابّ،وهوّماّيحدثّ ّفيّحالة
 .1إذّْيُؤدّيّنقص حجم ُ
التجفافّوحاالتّفرطّالحُمرّالمُرافقةّللشدّةّّ.
 .2وقدّيتظاهر فرط الحجمّبفقرّدمّكاذبّحتّىّعندماّيترافقّبزيادةّخفيفة فيّكتلةّالكرياتّ
الحمرّكماّهوّالحالّأثناءّالحمل.

أسباب فقر الدم
 قد يظهر فقر الدم نتيجة لع ّدة أسبابّّ:
 .1ضياعّالدمّ(النزفّمثالً)ّ.
 .2فرطّتخرّبّالدمّوانحالله.
 .3تشظّيّالطحالّأوّفرطّالطحاليّةّ(كماّفيّالداءّالمنجلي)ّ.
 .4عدمّكفايةّإنتاجّالكرياتّالحمر:
 االضطراباتّاالغتذائيةّالثالثّ(عوز الحديدّ،فيتامينّّB12وحمضّالفوليك)ّ
 أوّنقصّتصنيعهّ(فقرّدمّالّمصنع)ّّ
 أوّوجودّارتشاحاتّفيّنقيّالعظامّ(االنتقاالتّ،االبيضاضاتّ،اللمفوماتّ،والورمّالنقويّ
العديد ّ)ّ.
 .5اشتراكّأكثرّمنّحدثيّةّواحدةّفيّإحداثّفقرّالدمّّ.

تصنيف فقر الدم
ُ يصنف فقر الدم حسب حجم الكريات الحمراء إلى:
نهتم فيه ب ِق َيم الهيماتوكريت (.)Hct
 2الحظ أنّه لتشخيص فقر الدم يه ّمنا قيمة خضاب الدم ( ،)Hbعلى عكس احمرار الدم الذي
ّ
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فقر دم صغير الكريّات مع انخفاض MCV
 يكونّفيهّ)ّ fl=femto-liter=10-15l(ّ.MCV < 80 fl
 يتضمنّاألنواعّالتالية:
• فقرّالدمّبعوزّالحديدّ.
• فقرّالدمّفيّسياقّاألمراضّالمزمنةّ(ذاتّالسببّغيرّالمعروفّوفيّالمراحلّالمُتأخرة)ّ.
• فقرّالدمّحديديّاألروماتّ(خلقيّ،مُحرضّبالكحولّأوّالرصاصّأوّاألدوية)ّ.
• عوزّالنحاسّ،االنسمامّبالزنكّ(نادر)ّ.

فقر دم سوي الحجم مع سواء MCV
 يكونّفيهّّMCVبينّ.ّflّ100-80
 يتضمنّماّيلي:
• فقدانّالدمّالحادّ.
• فقرّالدمّبعوزّالحديدّ(فيّمراحلهّالباكرة)ّ.
• فقرّالدمّفيّسياقّاألمراضّالمزمنةّ(فيّالمراحلّالباكرة)ّ:
▪ غزوّنقيّالعظامّ.
▪ تثبيطّنقيّالعظمّ(قدّيكونّأيضاًّكبيرّالكريات)ّ.
▪ عدمّتنسجّالكرياتّالحمراءّالمُكتسبّالنّقيّ.
• فقرّالدمّالالمُصنعّ(الالتنسجي)ّ.

هاام

• القصورّالكلويّالمزمن.
• خللّوظائفّالغددّالصمّ:
▪ قصورّالغدةّالنخاميةّ.ّHypopituitarism
▪ قصورّالغدةّالدرقيةّ.ّHypothyroidism

فقر دم كبير الكريات مع ارتفاع MCV
 يكونّفيهّ.ّMCV>100 fl
 يُقسمّإلىّاألسبابّالتالية:
• إدمانّالكحولّاإليتيلي.

/groups/RBCs.Med.2021/
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• عوزّحمضّالفوليك.
• عوزّفيتامينّ.ّB12
• المتالزماتّالنقويّة.
• االبيضاضّالنقويّّالحادّّAMLوفرطّالكريّاتّالحمراءّاألساسي.
• مترافقّمعّارتفاعّالشبكياتّ:ّReticulocytosis
▪ فقرّالدمّاالنحالليّّ.
▪ االستجابةّلفقدانّالدمّّ.
▪ االستجابةّإلىّوجودّموادّمناسبةّ(الحديدّ،حمضّالفوليكّ،فيتامينّّ.ّ)B12
• فقرّالدمّالمُحدثّباألدويةّ(هيدروكسيّيورياّ،موادّالعالجّالكيماوي)ّ.
• األمراضّالكبديّةّ.

التظاهرات السريرية لفقر الدم

األعراض Symptoms
 .1تعبّعامّ.ّFatigue
 .2صداعّّ.ّHeadache

هذهّاألعراضّشائعةّلدىّعامةّالمصابين

 .3ضعفّّ.ّFaintness
 .4ضيقّالنفسّّBreathlessnessوخناقّالصدرّالجهديّّ.ّAngina of effort
 .5العرجّالمُتقطعّّ.ّIntermittent claudication
 .6الخفقانّّ .Palpitation

العالمات Signs
 .1الشحوبّّ.Pallor
 .2تسرعّالقلبّّ.ّTachycardia
 .3نفخةّانقباضيةّّ.Systolic flow murmur
 .4قصورّقلبيّّ.ّCardiac Failure
 .5وذمةّحليمةّالعصبّالبصريّّPapilledemaمعّنزفّشبكيّةّبعدّقصةّنزفّحادّ(وقدّيُصابّ
المريضّبالعمى)ّ،وهاتانّالعالمتانّنادرتانّّ.
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أ ّما العالمات النوعية ِّ
لكل نوع من أنواع فقر الدم فستناقش لدى دراسة كل نوعٍ الحقاً ،ومن
هذه العالمات:
• تقعرّاألظافرّ(حيثّتأخذّشكالًّشبيهاًّبالملعقةّّ)Koilonychiaفيّفقرّالدمّبعوزّالحديدّّ.
• اليرقانّالذيّيُشاهدّفيّفقرّالدمّاالنحالليّّ.
• التشوهاتّالعظميةّالتيّتُشاهدّفيّالتالسيمياّالكُبرىّ.
• قرحاتّالساقّالمُشاهدةّفيّفقرّالدمّالمنجليّّ.

االستقصاءات

أوالً :استقصاءات على الدم المُحيطي
 يجبّأنّْتُدرسّقيمّالخضابّالمُنخفضةّدوماً بالترافق معّّ:
✓ تعدادّالكرياتّالبيضّّ.
✓ تعدادّالصفيحاتّ.
✓ تعدادّالشبكيّاتّّ.

أيّالقيامّبتحليلّتعدادّ
الدمّالكاملّCBC

✓ لطاخةّالدمّالمُحيطيّةّ:لدراسةّأحجامّوأشكالّالكريّاتّالحمراءّ،الصباغّ،أشكالّالكريّاتّالبيضّ
السويةّوالفتيّةّوصيغتهاّ،تعدادّالصفيحاتّوتجمعهاّوأحجامهاّّ.
ّ

ثانياً :استقصاءات على نقي العظم
 بزلّالنقيّّBone Marrowوخزعةّالعظمّ:ولهاّاستطباباتهاّالخاصة.

▪ مالحظة :إنّ فقر الدم ليس مرضاً بذاته إنّما تظاهر لمرض مستبطن ،لذلك يجب
دائماً البحث عن السبب المستبطن3؛ والعالج يكون بمعالجة السبب وبعدها يمكن
عالج النتيجة التي هي فقر الدم.
واآلن انتهينا من الحديث عن فقر الدم بشكلٍ عام ،ونبدأ بالتفصيل بأوّل أنماطه الشائعة
أال وهي فقر الدم صغير الكريات وسنتوسّع في فقر الدم بعوز الحديد بالخاصة...
لننطلق ^^
أن تسبّب فقر دم؛ وال ب ّد قبل أي تداخل من استقصاء السبب ،حيث يُعتبر خطأً فادحاً ما يقوم به الكثيرون من
 3جميع األمراض المعروفة يمكن ْ
وصف العالج االعتيادي من حديد ،حمض الفوليك ،وفيتامين  B12لمريض فقر الدم فور تشخيصه دون البحث عن السبب وبذلك يضيع التشخيص
بتغيير الموجودات؛ فقد يكشف فقر الدم أمراضاً مه ّمة كسرطان القولون أو األمراض المناعيّة الذاتيّة كالذئبة الحُماميّة....
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فقر الدم صغير الكريات Microcytic Anemia
 له نمطان:
ناقص الحديد
عوز الحديد :ويُعدّ أشيع سبب لفقر الدم
في العالم
االلتهابات المزمنة (األمراض المزمنة)

طبيعي أو زائد الحديد
التالسيميا Thalassemia
اعتالالت الخضاب األخرى
فقر الدم باألرومات الحديديّة

يبلغ حجم الكريّة الحمراء الوسطي في فقر الدم صغير الكريات .MCV<80 fl
ّ

مخطّط استقالب الهيموغلوبين

ّ
ّ

الهيموغلوبين

هيم

ّ

عوز الحديد
األمراض المزمنة

ّ

فقر الدم حديدي األرومات
الحديد

ّ

تالسيميا ،منجلي
منجلي
غلوبين

البروتوبورفيرين

التشخيص التفريقي لفقر الدم صغير الكريات
أوجه المقارنة

عوز الحديد

MCV

ناقص

حديد المصل
السعة الرابطة

ناقص
مرتفعة

فيرتين المصل

ناقص

حديد النقي
حديد األرومات
الحمر

غائب

10

غائب

فقر الدم حديدي
المرض المزمن خلّة التالسيميا
األرومات
منخفض (الوراثي)
ناقص جدًا
منخفض قليالً
نسبةً لفقر الدم مرتفع (المكتسب)
أو طبيعي
مرتفع
طبيعي
ناقص
طبيعية
طبيعية
ناقصة
طبيعي أو
مرتفع
طبيعي
مرتفع
موجود
موجود
موجود
أشكال حلقية
موجود
غائب أو ناقص
(مميّز)
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فقر الدم بعوز الحديد )Iron deficiency Anemia (IDA
الحديد )Ferrous/ Ferric( Iron

مُقدّمة عن الحديد
يّفيّتركيب الهيموغلوبينّ(الخضاب)ّ.
تأتيّأهمّيةّالحديدّفيّالجسمّمنّكونهّالعنصرّاألساس ّ
يتمّّتعريفّهذاّالنوعّمنّفقرّالدمّبعجز نقي العظمّعنّتوليدّعددّكافٍّمنّالكرياتّالحمراءّ
بسببّنقصّالحديدّ.
يرتبطّامتصاصّالحديدّبمخزونه في الجسمّفنقصّالحديدّيزيدّامتصاصهّوالعكسّ،أيّ
هناكّتوازنّفيّامتصاصّالحديدّ،فالجسمّيأخذّحاجتهّويطرحّالفائض.
تبلغّكميّةّالحديدّالوسطيّةّفيّوجبةّالشخصّالبالغّ(ّ20-15ملغ)ّيُمتصّمنهاّفيّالحالةّ
العاديّةّالطبيعيّةّ %10فقطّ،ولكنّقدّتتزايدّنسبةّالجزء المُمتصّحتىّ%30-20فيّحاالتّ
عوزّالحديدّ،الحملّ،اإلرضاعّ،وشباتّالنمو.
يُكوّنّحديد الهيمّالجزءّاألساسيّّمنّالحد ّيدّالكلّيّ،ويُوجدّ ّفي الهيموغلوبينّوالميوغلوبينّ
(فيّاللحمّاألحم ّرّ،)4أمّاّالحديد غير الهيميّ(الذيّالّيُؤخذّمنّالهيم) فيأتيّمنّالحبوبّ
الغنيةّبالحديدّ،وحديدّالهيم أفضلّامتصاصاًّمنّباقيّأشكالّالحديدّالتيّتتأثّرّبمكوّناتّ
الطعام األخرى.

▪ مالحظة :للحديد نوعان؛ ثنائي التكافؤ ( Fe+2حديدي) وهو الذي يمتصّه الجسم
ويدخل في تركيب الهيم ،وثالثي التكافؤ ( Fe+3حديد) يوجد في النباتات ويحتاج
حمض كلور الماء  HCLفي المعدة حتى يُمتصّ وهو أقلّ امتصاصاً من ثنائي
التكافؤ الحتواء الغذاء في هذه الحالة على األلياف "جنباً إلى الحديد" وغيرها.

امتصاص الحديد
حالماّيُمتصّالحديدّمنّاألمعاءّ،يُنقلّعبرّالغشاءّالمخاطيّإلىّالدمّحيثّيرتبطّمعّ
الترانسفيرينّالذيّينقلهّإلىّالكرياتّالحمراءّالمتطورةّفيّنقيّالعظمّّ.
عمليةّمُعقدةّتتأثرّبعدةّ
يُجرىّامتصاصّالحديدّفيّالصائم والدقاقّ(ويبدأّمنّالعفج)ّعبرّ ّ
عواملّكحموضة المعدةّالتيّتُحافظّعلىّالحديدّذواباًّ.
 4ال تحوي السودة "الكبد" حديداً يستفيد منه الجسم كما هو شائع بين العوام ،أ ّما لحم العجل فهو الذي يحوي أكبر كميّة حديد يُستفاد منها.
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وهناك بعض المالحظات حول امتصاص الحديد:
ّ.1يكونّامتصاصّالحديد الثنائيّأفضلّمنّامتصاصّالحديدّالثالثيّّ.
ّ.2يكونّامتصاصّحديد الهيمّأفضلّمنّامتصاصّالحديدّغيرّالهيميّّ.
ّ.3تُساعدّحموضة المعدةّعلىّإبقاءّالحديدّبشكلّحديد ثنائي ذوابّفيّالسبيلّالهضميّ
العلوي؛ّومنهّفإنّقطعّالمعدةّيسببّعوزّالحديدّّ.
ّ.4يُنقصّتكوينُّمركبات غير ذوابةّمعّالفوسفاتّ،الفيتاتّ،الشايّ،المتةّ،أوّالقهوةّمنّدرجةّ
امتصاصّالحديدّّ.
ّ.5يزدادّامتصاصّالحديدّ(حتىّّ5إلىّّ10أضعاف)ّفيّحالّنقصّمخازنّالحديدّوفرطّنشاطّ
الجملةّالحمراءّكماّيحدثّفيّحاالتّالنزفّواالنحاللّ.
ّ.6ينخفضّامتصاصّالحديدّعندّفرطّحملّالحديدّباستثناءّداء الصباغ الدموي الوراثي
والتالسيمياّ5الذيّيتسمّبزيادةّامتصاصّالحديدّباستمرارّ.

إضاءة جميلة:
 يُمتصّالحديدّوحمضّالفوليكّبشكلّأساسيّفيّالصائمّّ،JejunumويُمتصّالفيتامينّّB12
بشكلّأساسيّفيّاللفائفيّ.ّIleum
 فيّالداءّالزالقيّيتأثرّبشكلّأساسيّامتصاصّحمضّالفوليكّوالحديدّ،بينماّفيّالتهابّ
المعدةّالضموريّ،فقرّالدمّالوبيلّ،وقطعّاللفائفيّيتأثرّامتصاصّفيتامينّّ.ّB12

انتقال الحديد في الدم
يبلغّمقدارّالحديدّفيّالدمّزهاءّّ30-11ميكرومول/ل؛ّويبدوّأنّمستوىّالحديدّفيّالمصلّ
يخضعّلنظامّنهاريّ،إذّْتُسجلّأعلى مستوياتّالحديدّفيّالصباحّ.
وينتقلّالحديدّفيّالدورانّمُرتبطاًّمعّبروتينّالترانسفيرين ّّّ.Transferrin
الترانسفيرين ّ:Transferrinهوّبيتاّغلوبينّ،يُصنعّفيّالكبدّ،ويرتبطّكلّجزيءّمنهّمعّ
ذرّتينّمنّالحديدّثالثيّالتكافؤّ.ّFe+3
يكونّ ُثلثّالترانسفيرينّمُشبعاًّتقريباًّفيّالحالةّالطبيعيةّ،6وتكونّبالعات الجهاز الشبكي
البطانيّهيّمصدرّمعظمّالحديدّالمُرتبطّمعّالترانسفيرينّ،وليسّالحديدّالمُمتصّّمعوياً.
 5مرضى التالسيميا لديهم زيادة حديد في الجسم وزيادة امتصاص له.
 6وهي تمثّل السعة الرابطة للحديد( .تُشرح الحقاً)
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الجهاز الشبكي البطاني ( :Reticuloendothelial Systemإضافة)
▪ جزء من الجهاز المناعي ،وهو شبكة من الخاليا واألنسجة مُنتشرة في الجسم ،وبخاصّة
في الدم والنسيج الضام والطحال والكبد والرئتين والنقي والغدد اللمفاوية.
▪ ولخاليا الطحال الشبكية البطانية قدرة على التخلّص من كريات الدم الحمراء الهالكة،
لكنّها تحتفظ بالخضاب الذي يتخلّف من ذلك لفائدته.
▪ وُتسمّى الخاليا الشبكية البطانية في جيوب الكبد بـ "خاليا كوبفر" ،وتشترك مع خاليا
نقي العظام وخاليا النسيج الضام في تحويل خضاب كريات الدم الهالكة إلى خضاب
الصفراء.

المُركّبات التي تُساهم كمخازن للحديد
 .1الفيرتين :Ferritin
 مُركبّذواب في الماءّمُؤلفّمنّالحديدّوالبروتينّ،
وهوّأسهلّحركةًّمنّالهيموسيدرينّلدىّتكونّ
الخضابّ،ويُوجدّبكميةّضئيلةّفيّالبالزما.
 يعتبرّمنّبروتينات الطور االرتكاسيّلذلكّفعوزّ
الحديدّيترافقّبانخفاضّالفيرتينّ،لكنّكونّ
الفيرتينّسوياًّأوّمرتفعاًّال ينفيّعوزّالحديدّ،خاصةّ
بوجودّحالةّالتهابية.

الحظ آليّة عمل الفيرتين في خزن الحديد

 .2الهيموسيدرين :Hemosiderin
ّ هوّمُركبّغير ذواب بالماءّ،مُؤلفّمنّحديدّوبروتينّ،يُوجدّفيّالبالعاتّضمنّالجهازّ
لّ.
الشبكيّالبطانيّفيّالنقيّوالكبدّوالطحا ّ
 وعلىّعكسّالفيرتينّيُمكنّرؤيةّالهيموسيدرينّبالمجهرّالضوئيّفيّالمقاطعّالنسيجيةّ
وشرائحّالنقيّبعدّالتلوينّبملونّبيرلزّ.Pearls' Reaction
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توزّع الحديد في الجسم
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

500 mg

ّ

TissuesEnzymes

ّ
ّ
ّ
ّ

يبلغّمحتوىّجسمّالبالغّ(ذكرّوزنهّّ75كغ)ّمنّالحديدّحواليّ 3-2.5غ؛ّويكونّتوزعهّكالتاليّّ7:
 .Aيُوجدّثلثا حديد الجسمّ"حواليّّ"ّ %70-%60فيّالخضاب ضمن الدورانّ(ا ّلهيموغلوبين).
 يُشكّلّالحديدّالموجودّفيّالكريّاتّالحمراءّأكبر نسبةّفيّالجسمّ.
ّ تُقدّرّبحدودّّ2500ملغّّ.
ُ ّ .Bثلث الحديدّ"ُ ّ"%30-%15يخزن ّStoredفيّخالياّالجملةّالشبكيةّالبطانيةّ(ّREكالخالياّ
الكبديّةّوالطحالية)ّوالخالياّالعضليّةّالهيكليةّوخالياّالدمّ.
 يكونّثلثاّالحديدّالمخزونّبشكلّفيرتينّّFerritinوالثلثّالباقيّبشكلّهيموسيدرينّ
ّHemosiderinفيّالحالةّالطبيعيّة.
 تقدرّكميتهّبـّّ1000ملغّ.
 .Cوتُوجدّكمياتّزهيدةّمنّالحديدّ:
ّ فيّالمُصورةّ"ُ ّ"%0.1مرتبط ًة مع الترانسفيرين وتقدرّبـّّ3ملغ.
ّ أوّمُتّحدةًّمعّالميوغلوبينّ"ّ."%4
 7النسب كتابة والجرعات مطلوبة أما األرقام المئويّة فخارجيّة.

14

/groups/RBCs.Med.2021/

الباطنة الدمو ّية | سنة خامسة

 .Dالحديدّالموجودّفيّاألنسجةّالمختلفةّواألنزيماتّوالسيتوكروماتّ:
 يدخلّبتفاعالتّحلقةّكريبسّفالّيستطيعّالجسمّالتخلّيّعنه؛ّيُقدرّبحواليّّ500ملغّ.
 ويُذكرّبأنّهذهّالكميةّالّتتبدلّألنّالحديدّهناّحيويّّجداً.
 .Eوهناكّالحديدّالمتقلب:
 وهوّالحديدّالذيّيُطرحّويُمتصّّوتكونّكميتهّقليلةّجداًّ،حيثّيُمتصّماّيعادل  1ملغّ
ويُطرحّماّيعادل  1ملغّأيضاًّ.

االحتياجات من الحديد
يفقدّالشخصّالبالغّالطبيعيّيوميّاًّزهاءّّ1-0.5ملغّمنّالحديدّعنّطريقّالبرازّوالبولّوالعرقّ
والتوسفّالخلويّللجلدّوالسبيلّالهضميّ،إذاًّفالحاجة اليومية من الحديد  1-0.5ملغّوذلكّ
بوجودّالتوازنّواالستقرارّدونّضياعّأوّنزفّّ.
وتفقدّالمرأةّفيّسنّالنشاطّالتناسليّشهرياًّقرابةّّ40ملّمنّالدمّ،أيّبمعدلّخسارةّحديدّ
قدرهاّّ0.7ملغ/يومياًّ.
ويؤديّفقدانّأكثرّمنّّ100ملّدمّخاللّالطمثّإلىّعوزّالحديدّغالباًّألنّزيادةّاالمتصاصّ
المعويّللحديدّالّتكفيّلتعويضّالنقصّالحاصلّ.
ّتزدادّالحاجةّللحديدّخاللّالنموّوالحملّ،ويبقىّتركيزهّفيّجسمّالبالغّالسليمّثابتاًّنسبياً.
تُصنّف زيادة الحديد في الجسم (داء الصباغ الدموي  )Hemochromatosisإلى:
 .1داءّالصباغّالدمويّالوراثيّّ.
 .2داءّالصباغّالدمويّالثانويّ(حُدادّنقلّالدم)ّالذيّيتلوّنقلّالدمّبكمّ ّياتّكبيرةّ(عندّمرضىّ
التالسيميا).هامّّّ"نفصّل بالتالسيميا في محاضرات قادمة"ّ

أسباب عوز الحديد
❖ زيادة الطلب ّ:Increase demandالحملّ،الطمثّ،النموّ .
❖ سوء التغذية ّ:Malnutritionالحميةّالسيّئةّ،الفقرّ.
❖ سوء االمتصاص ّ:Malabsorptionاعتاللّاألمعاءّ،قطعّالمعدةّ،الداءّالزالقيّّ.
❖ الضياع الدموي ّ:Blood Lossالنزفّالهضميّالمزمنّ،النزفينّالرحميّوالطمثيّ،البيلةّ
الدمويةّ،نفثّالدمّالرئوي.
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ّ
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أسباب فقر الدم بعوز الحديد

ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ

المظاهر السريرية Clinical Features
❖ يُوجدّأعراض عامةّتُرافقّجميعّأنواعّفقرّالدمّوهيّ:الشحوبّ،التعبّ،ضعفّعامّفيّالعضالتّ،
صداعّ،دوارّّ.
❖ يؤديّعوزّالحديدّعندّاألطفالّإلىّاضطرابات نفسية وسلوكيةّّ.
❖ يُؤديّفقرّالدمّبعوزّالحديدّإلىّعوزّالحديدّفيّالنسجّوإحداثّتبدالتّخلويةّبطانيّةّنتيجةّ
نقصّالحديدّفيّالخالياّّ.

ومن التبدّالت المُميّزة لنقص الحديد
✓ تقصفّ،تسطحّ،وتقعرّاألظافرّ(األظافرّالملعقيّةّ.ّ)Koilonychia
✓ تقصفّوتساقطّاألشعارّ(حاصات)ّ .
✓ ضمورّالحليماتّاللسانيّةّ،التهابّاللسانّ،واللسانّاألملس.
✓ التهابّزاويةّالفمّ.ّAngular Cheilitis
✓ عسرةّالبلعّ(متالزمةّبلومرّفينسونّّ.ّ8)Plummer-Vinson Syndrome
✓ شهوةّالطينّّ،Picaوانحرافّالذوقّ،وقدّيُفسّرّالوحامّالغريبّعندّالمرأةّبعوزّالحديدّّّ .
 8وجود رف غشائي في المريء يعيق البلع (يُشاهد عند اإلناث المصابات بفقر دم بعوز الحديد).
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ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

متالزمة بلومر فينسون

ّ
ّ
ّ
ّفي الصورتين العلويتين نالحظ اللسان األملس والتهاب زاوية
ّ الفم واللسان ،وفي السفليتين نالحظ األظافر الملعقيّة

انحراف الذوق *__*

التشخيص

االستقصاءات المخبريّة الدمويّة
ّ
ّ
ّ

ّ
تعداد الدم الكامل :CBC
 نقصّالخضابّ(الهيموغلوبينّّ)Hbوالهيماتوكريتّوقدّينقصّعددّالكرياتّالحمرّّ.ّRBCs
 مناسبّالكرياتّالحمراءّ(ّ:)MCV, MCH, MCHCكلهاّ ُمنخفضةّّ.
لطاخة الدم ال ُمحيطي:
 تكونّالكريّاتّالحمراءّفيّاللطاخةّالدمويّةّصغيرة الحجم ناقصة الصباغّّ.
 معّاختالفّفيّالحجمّّAnisocytosisوالشكلّ(تبكل الكريات ّ)Poikilocytosisووجودّ
بعضّالخالياّالهدفيّةّّTargetوالقلميةّّPencilأحياناً.
/groups/RBCs.Med.2021/
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ّ

نالحظ في اللطاخة الكريات الحمراء:
ّ
 صغيرة الحجم بالمقارنة مع نواة
الخليّة اللمفاويّة "المُشار لها"،
ّ
 مختلفة األحجام (خاليا بكيلة
ّ ،)Poikilocytosis
 ذات صباغ ناقص يُعطيها شكل
ّ
الخاتم ،Ring
ّ
 ووجود الخاليا القلميّة Pencil
ّ والهدفيّة .Target

ّ

مالحظة:
 تُشاهدّالعالماتّسابقةّالذّكرّفيّفقرّالدمّالمزمنّأماّالحادّفالّتظهرّهذهّالتبدالتّ.
 وماّيهمناّفيّالنزفّالحادّهوّالصدمةّالحجميةّ،لذلكّيجبّتقييمّالعالماتّالحيويةّمنّنبضّ،
تسرعّتنفسّ،ضغطّ...ّ،ومنّثمّيجبّفتحّوريدّوتعويضّالسوائل.
التحاليل النوع ّية لعوز الحديد:
 .1مستوى فرتين المصل:
 قدّيعكسّمستوىّالفرتينّالمصليّمخزونّالحديدّعلىّنحوّأدقّمنّمستوىّالحديدّوالسعةّ
الرابطةّ.
 وتبلغّقيمّالفرتينّالطبيعيّةّ:
▪ ّ300-30ميكروغرا ّم/لّعندّالرجالّّ.
▪ ّ200-15ميكروغرام/لّعندّالنساءّّ.
 والّينقصّالفيرتينّإالّفيّعوزّالحديدّ،ولكنّقيمهّالسويةّأوّالمرتفعةّالّتنفيّعوزّالحديدّألنّّ
الفرتينّمنّبروتينات الطور الحاد االلتهابي االرتكاسيّ.

إنّ نقص مخازن الحديد هي أوّل ما يتظاهر به فقر الدم بعوز الحديد.
 .2حديد المصل:
 يتواجد الحديد في البالزما بع ّدة أشكالّّ:
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 الحديد الحرّ:يُقدرّالمُعدلّالطبيعيّبـّّ150-50ميكروغرام100/ملّوهوّالشكلّالذيّتتمّ
معايرته.
المقترن مع الترانسفيرينّّ:
 الحديد ُ
▪ ويُسمىّهذاّاالرتباطّبالسعةّاإلجماليةّللحديدّالمُرتبطّTotal Iron (ّTIBC
ّ.ّ)Binding Capacity
▪ ويبلغّالمُعدلّالطبيعيّلهاّّ350-300ميكروغرامّ100/مل.
▪ فيّالحالةّالطبيعيةّيكونّثُلثّالترانسفيرينّمرتبطاًّمعّالحديدّّ.
 ترتفع ّTIBCفيّفقرّالدمّبعوزّالحديدّ،وتنخفض نسبة إشباع الترانسفيرينّدونّالـّّ%ّ 19
(وهيّحاصلّقسمةّحديدّالمصلّعلىّالسعةّالرابطةّ.ّ)TIBC
 أيّأنّهناكّتناسبّعكسيّّبينّّTIBCونسبةّإشباعّالترانسفيرين.

مالحظات:
 الّيُمكنّاالعتمادّعلىّقيمةّالحديدّالمخبريّةّفيّالمصلّفقطّلتشخيصّعوزّالحديدّ،فحديدّ
المصلّمتقلبّويجبّإماّطلبّالحديدّمعّالسعةّالرابطةّأوّالفيرتين.
 يفضلّأنّْنطلبّبدايةّالفيرتينّ،وعندماّتأتيّقيمتهّسويةّمعّالشكّبعوزّالحديدّنطلبّالحديدّ
معّالسعةّالرابطةّثمّنقسمّالحديدّعلىّالسعةّالرابطةّلحسابّنسبةّاإلشباع؛ّفإذاّكانتّأقلّ
منّّ20فالحديدّناقصّ.
 نستخدمّنسبةّإشباعّالترانسفيرينّعندّمرضىّقصورّالكليةّ،حيثّيتمّالتعويضّبالحديدّالذيّ
قدّيكونّوريدياًّعندماّتكونّالنسبةّمنخفضةّ.
 .3مُستقبالت الترانسفيرين المصليّة الذوّابة:
 تكونّمرتفعةّفيّفقرّالدمّبعوزّالحديدّ،وهيّفيّطورّاالستخدامّحاليّاًّّ.

بزل النقي Bone Marrow Aspiration
 يُشاهدّفرطّنشاطّفيّالجملةّالحمراءّفيّالنقيّمعّوجودّأروماتّسويّةّهرمةّ(متأخرة)ّ،ويُجرىّ
تلوينّالهيموسيدرينّالذيّيكونّناقصاًّأوّغائباًّفيّالنسجّواألروماتّالحمرّّ.
 والّيُعدّفحصّالنقيّالمبزولّأساسيّاًّلتشخيصّفقرّالدمّبعوزّالحديدّ،لكنهّمُفيدٌّفيّاستقصاءّ
حاالتّفقرّالدمّالمُعقدةّ.
ّ
/groups/RBCs.Med.2021/
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ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

نالحظ في الصورة فرط نشاط في
السالسل الجذعية المسؤولة عن
إنتاج الكريات الحمراء

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

مقاطع نسيجيّة بتلوين الهيموسيدرين تظهر الحديد بلون
أزرق ،الرقم الصغير إلى أيمن وأسفل الصورة يشير إلى
كمّيّة الحديد "0" :نضوب الحديد "2+" ،حديد طبيعي،
" "3+حديد زائد قليالً "4+" ،زيادة حديد كبيرة.

استقصاءات أخرى
 تبعاًّلموجوداتّالقصةّالمرضيّةّوالفحصّالفيزيائيّ.
 وكثيراًّماّيتطلبّاألمرّاستقصاء السبيل الهضميّ(تنظيرّهضميّّEGDعلويّأوّسفليّ
ّ)Colonoscopyوخاصةًّعندّالذكورّوالنساءّماّبعدّسنّاليأس.
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الوصول لتشخيص فقر الدم بعوز الحديد IDA
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
عند الشك بفقر الدم بعوز الحديد نعاير الفيرتين فنكون أمام ثالثة طرق:
ّ الفيرتين أقل من  45يتأكّد التشخيص ونبحث عن السبب فنجري تنظير هضمي علوي وسفلي.
ّ الفيرتين أكثر من  100هنا نبحث عن أسباب أخرى لفقر الدم.
 الفيرتين بين  46و 100نجري خزعة نقي العظم أو نعالج بالحديد تخبّريًّا فإذا عادت المخازن
ّ
لالمتالء نبحث عن سبب آخر لفقر الدم وإذا لم تمتلئ نبحث عن سبب فقر الدم بالتنظير
ّ الهضمي العلوي والسفلي.

مراحل تطور فقر الدم بعوز الحديد
المرحلة األولى
المراحل الثالثة
لنقص الحديد

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

انخفاض حديد ظاهر
ما يزال الحديد كافياً انخفاض إنتاج الكريات
مع انخفاض في
الحمراء
إلنتاج الكريات الحمراء
إنتاج الكريات الحمراء

الخضاب Hb
الهيماتوكريت HCT
أشكال الكريات
الحمراء ومؤشراتها
مخازن الحديد

/groups/RBCs.Med.2021/

طبيعية
منخفضة

طبيعية أو منخفضة
ناضبة

منخفضة ويحدث
فقر دم تدريجي
ناضبة
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معالجة فقر الدم بعوز الحديد
 هناك خطوات هامة في البدء بعالج فقر الدم بعوز الحديد:
 .Aيجبّأنّ ُيحدد سبب عوز الحديدّ،وبالتاليّقدّتستدعيّالمعالجةّإيقافّالنزفّأوّتحسينّتناذرّ
سوءّاالمتصاصّفيّحالّكانّموجوداًّ.
 .Bيجبّأنّ ُيزال السبب و ُيصححّ،مثالًّبتغييرّالغذاءّعندّالطفلّالمُغذىّبالحليبّ(الحليبّفقيرّ
جداًّبالحديد)ّّ.
لءّمخازنّالحديدّّ.
 .Cتقديمّالمعالجةّالفعالةّلفترة زمنية كافية  6-3أشهرّلم ّ
مماّيُعيْقّامتصاصّالحدي ّدّّ.
 .Dتصحيح العادات الغذائية الخاطئةّكتناولّالشايّبعدّالطعامّ ّ
 .Eالمعالجةّبمركباتّالحديدّالفمويةّّ.

المعالجة بمركبات الحديد الفموية
 الّتكفيّالحميةّالغنيّةّبالحديدّوحدهاّّ.
 إنّأمالح الحديد هيّاألرخصّثمناًّواألكثرّأماناً.
 يتمّإعطاءّالحديدّالعنصريّبمقدارّ 200-100ملغّمُوزعةّعلىّثالثّجرعاتّيوميّاًّعلىّمعدةّ
فارغةّقبل ساعةّمنّالوجبةّالغذائيّةّ،كماّيزيدّفيتامينّّCمنّامتصاصّالحديدّّ.
من األدوية:
أمالح الحديد
فومارات الحديدي
Ferrous Fumarate
غلوكونات الحديدي
Ferrous Gluconate
سكسينات الحديدي
Ferrous Succinate
سلفات الحديدي
Ferrous Sulfate
سلفات الحديدي
(شكل مُجفّف)
)Ferrous Sulfate (Dried
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عيار الدواء ()mg

كمية الحديد الثنائي ()mg

200

65

300

35

200

35

300

60

200

65
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بعض المالحظات على الجدول:
✓ يجبّاالنتباهّللجرعةّبحيثّتغطيّالواردّاليوميّمنّالحديدّبدونّجرعةّزائدةّ،حيثّقدّتُسببّ
الجرعةّالزائدةّمنّالحديدّحالّةًّمنّعدمّالتحملّّ.
✓ ولتنجبّذلكّيُمكنناّالقولّأنهّفيّحالّكانتّكميّةّالحديدّفيّالحبةّتقريباًّّ60ملغّفنعطيّ
حبتينّيوميّاًّ،وفيّحالّكانتّّ30ملغّيجبّإعطاءّثالثّحباتّعلىّاألقلّيوميّاً.
✓ ويختلفّرأيّالدراساتّالعالميةّحولّالجرعاتّاليوميةّالمُناسبةّمنّالحديدّ.
✓ يُعطىّالكالسيومّعادةًّقبلّساعةّمنّتناولّالحديدّعندّالمرضىّالذينّيأخذونّالكالسيومّّ.
التأثيرات الجانب ّية:
▪ عدمّالتحملّ،اإلمساكّ،اإلسهالّ،الطعمّالمعدنيّّ.
▪ يتطلبّظهورّالتأثيراتّالجانبيّةّتخفيضّالجرعةّاليوميةّالكلّ ّيةّأوّتغييرّمُستحضرّالحديدّ
الفمويّأوّاللجوءّإلىّالطريقّالوريديّّ.
تُقدّر االستجابة على العالج كما يلي:
▪ تأخذّاالستجابةّالبدئيةّ 14-7يوماًّ.

هاااام

▪ ترتفعّالشبكيات ّReticulocytosisبنسبةّ(ّ)%10-7خاللّاألسبوع األولّمنّالمعالجةّ.

9

▪ يُصلحّنصفّتركيزّالهيموغلوبينّالمفقودّخالل  5-4أسابيعّّ.
▪ يعودّالهيموغلوبينّإلىّالمستوىّالطبيعيّخاللّّ4-2أشهرّ.

المعالجة بالحديد الوريدي ()Venofer
 يُعطىّفيّحالّعدمّالتحملّأوّقطعّالمعدةّحيثّيتمّتسريبهّبمحلولّملحيّفيّالمستشفىّ
بشكلّخاصّويجبّإجراء اختبار التحسسّخوفاًّمنّحدوثّالصدمة التأقيةّّ.
 يجبّتجنب الحديد العضلي:

هام

 ألنّحقنّالحديدّيجبّأنّيتمّبدقةّشديدةّضمنّالعضلّتماماًّفيحتاجّإبرةّطويلةّ،وأيّّ
تسربّللحديدّإلىّاألنسجةّالمُجاورةّكالنسيجّالشحميّقدّيُسببّألماًّتخريشيّاًّشديداًّ
للمريضّونخرةّوبعدهاّتليفّوخراجاتّ،باإلضافةّإلىّبقائهّكجسمّأجنبيّخارجّالعضلّمماّ
قدّيُحرضّحدثيّةّالتهابيّة.
فعاليّة النقي.
 9تشير إلى عودة ّ
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نقل الكريّات الحمراء المُركّزة
ّ يُستطبّفيّحالةّالنزفّأوّعدمّتحملّالمريضّلفقرّالدمّخاصّةًّعندّالمسنينّأوّوجودّآفةّ
قلبيّةّأوّرئويةّمرافقة.

▪ لم يعدْ يجرى نقل الدم الكامل في الممارسة السريريّة.
▪ تبقى الفائدة نفسها سواءً كان الحديد فموي أو عضلي أو وريدي.

فشل العالج بالحديد
 قد ال تفيد المعالجة بالحديد في الحاالت التاليةّ:
▪ عدمّالتحملّ،عدمّالتزامّالمريضّ،خطأّتشخيصيّّ.
▪ قطعّجزئيّللمعدةّ(سوءّامتصاصّ،داءّزالقي)ّّ.
▪ تنشؤّبمكانّالعفجّ(استمرارّالنزف)ّأوّوجودّتشوهّوعائيّّ.
▪ وجودّالديدانّفيّاألمعاءّّ.
▪ اإلصابةّبالهيليكوباكترّغيرّالمُعالجةّ.

فقر الدم سوي الخاليا Normocytic Anemia
❖ يُشاهدّفقرّالدمّسويّالصباغّسويّالخالياّمُرافقاًّلألمراض المزمنةّ،وبعضّآفاتّالغددّالصمّ
كقصورّالنخامىّوقصور الدرقّوقصورّالكظرّّ،وفيّبعضّاالضطراباتّالدمو ّيةّكفقر الدمّ
الالتنسجيّ(الالمُصنع)ّ،وبعضّأنواعّفقرّالدمّاالنحاللي"ّ.انظر المالحظة صفحة ّ"34
❖ كذلكّيُمكن أنّيُشاهدّفقرّالدمّسويّالخالياّفيّحاالتّفقدّالدمّ(النزف)ّّ.
❖ ويكونّالعالجّهناّبعالج المرض األصليّ.

فقر الدم المرافق لألمراض المزمنة (Anemia of Chronic Diseases )ACD

التعريف بالمرض
 نمطّشائعّمنّفقرّالدمّيحدثّفيّاألمراضّالخمجيّةّ،وااللتهابيّةّكالداءّالرثيانيّ،أوّالتنشؤيةّ
والتيّتستمر ألكثر من شهرّّ.
 وهوّالسبب األكثر شيوعاًّلفقرّالدمّلدىّمرضى المشافيّ،والثانيّعالمياًّبعدّعوزّالحديدّّ.
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 باستبعادّمرضىّالنزوفّ،االنحاللّ،والخباثاتّالدموية؛ّفإنّّ%52منّمرضىّفقرّالدمّلديهمّ
معاييرّفقرّالدمّباألمراضّالمزمنة.
 يكونّفقرّالدمّغالباً سوي المناسبّفيّّ%70منّساحةّاللطاخةّ،وفيّّ%30يكونّصغيرّ
المناسبّبعوزّالحديدّوظيفياً؛ّوهوّيدخلّفيّالتشخيصّالتفريقيّمعّكالّالنوعينّلفقرّالدمّ.
 يكونّفقرّالدمّالناجمّخفيفاًّإلىّمتوسطّالشدةّ(الّينخفضّالخضابّتحتّ.ّ)10

اآلليّة اإلمراضيّة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
 في حالة األمراض المزمنة هناكّ:
 .1نقص تحرر الحديد (احتباس)ّمنّالجملةّالشبكيةّالبطانيةّإلىّاألروماتّالحمرّالناضجة.
ّ .2تناقص عمرّالكريّاتّالحمراءّ.
 .3نقص استجابة اإلريثروبويتينّلفقرّالدمّونقصّإنتاجه.
 .4نقص امتصاصّالحديدّ.
 الّتزالّاآلليةّاإلمراضيّةّالمسؤولةّعنّالتبدالتّآنفةّالذكرّغيرّواضحةّحتىّاآلن؛ّولكنّيبدوّ
المنخر للورم TNF
أنهاّناجمةّعنّالوسائط االلتهابية ّCytokinesكالـّ IL-1والعامل ُ
واإلنترفيرون .ّINF

/groups/RBCs.Med.2021/
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دور الهيبسيدين Hepcidin
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
 يُعتبرّالهيبسيدينّالهرمون األساسيّالذيّينظمّتوازنّالحديدّ،تنتجهّالخاليا الكبديةّ.
 يقومّالهيبسيدينّبالتداخلّمعّالفيروبروتينّ)ّFerroprotein (FPNالحاملّللحديدّعبرّ
الغشاءّفيثبطّ:
▪ امتصاصّالحديدّمنّقبلّالخالياّالمعويّةّالظهاريّةّ.
▪ تحررّالحديدّمنّالبالعمّّ.
 ينقصّإنتاجّالهيبسيدينّفيّكلّمنّنقص األكسجة وفقر الدم بعوز الحديدّ،األمرّالذيّ
يؤديّإلىّزيادة امتصاصّالحديدّّ.
 بينماّيزدادّإنتاجهّفيّااللتهابّوبوجودّّIl-610والسيتوكيناتّاألخرىّ،األمرّالذيّيؤديّإلىّ
إنقاص امتصاصّالحديدّ.

أن للـ IL-6فعّاليّة قويّة  Potentومباشرة  Directفي تحريض إنتاج الهيبسيدين من الكبد ال يشاركه فيها ال  IL-1وال .TNF
 10ورد في المرجع ّ
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ٍٍ

تنظيم توازن الحديد الجهازي من خالل التحكّم بدخوله إلى البالزما بواسطة الفيروبروتين والهيبسيدين؛ الحظ:
 وجود الفيروبرويتن على الغشاء القاعدي لألمعاء وفي غشاء البالعات ودوره في نقل الحديد إلى البالزما.
 تأثير الهيبسيدين التثبيطي على الفيروبروتين ،حيث يقوم الهيبسيدين بتشكيل معقّد مع الفيروبروتين مآله
ل داخل الخلوي مما يُنقص تركيز الفيروبروتين على الغشاء.
الح ّ

توزّع الحديد في سياق ACD
 تكونّمخازنّالحديدّمرتفعةّ،حواليّّ2500ملغّ.
 بينماّتكونّنسبةّالحديدّفيّاألروماتّالحمراءّمنخفضةّ،حواليّّ1100ملغّ.
 يبقىّالحديدّفيّاألنسجةّالمختلفةّبحدودّّ500ملغ؛ّأيّالحديدّموجودّلكنّالمشكلةّبتحررهّّ.

األسباب (التهابيّة ،خمجيّة ،تنشّؤيّة)
 أمراضّالغدّةّالدرقيّةّ"ّّ.Thyroid Diseaseانظر المالحظة صفحة ّ"34
 أمراضّالكوالجينّالوعائيةّّ:ّCollagen Vascular Disease
▪ التهابّالمفاصلّالرثيانيّّ.ّRheumatoid Arthritis
▪ الذئبةّالحماميةّالجهازيةّّ.ّSystemic Lupus Erythematous
▪ التهابّالعضالتّالعديدّّ.ّPolymyositis
▪ التهابّالشرايينّالعقدّّ.ّPolyarthritis Nodosa
 أدواءّاألمعاءّااللتهابيةّّ:ّInflammatory Bowel Disease
▪ داءّكرونّ .
▪ التهابّالكولونّالقرحيّّ.
/groups/RBCs.Med.2021/
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 الخباثاتّّ.ّMalignancy
 األدواءّالخمجيّةّالمزمنةّّ:ّChronic Infectious Disease
▪ التدرنّّ.
▪ ذاتّالعظمّوالنقيّّ.
 حمىّالبحرّالمتوسطّالعائليةّّ.ّFamilial Mediterranean
 القصورّالكلويّّ.ّRenal Failure

الموجودات المخبريّة
:CBC
 فقرّدمّخفيفّالّيتفاقمّ(الهيماتوكريتّّ،%30الخضابّ.ّ)10
 قصرّعمرّالكريةّالحمراءّالوسطيّ.
اللطاخة المحيطيّة:
 تكونّلطاخةّالدمّالمُحيطيةّفيّأغلبّالحاالتّمُشابهةّللطاخةّالطبيعيةّ:
 كريّاتّحمراءّسويّةّالشكلّوالحجمّوالصباغّبنسبةّ(ّ%70اختالفّحجمّوشكلّخفيفّّ+
خالياّبكيلةّّ.ّ)Mild anisoّ+
 وأقلهاّصغيرةّالحجمّناقصةّالصباغّبنسبةّحواليّ(ّ%30عوزّالحديدّالوظيفي)ّّ.
 عددّالشبكياتّسويّ.ّNormal Reticulocyte Count
مخازن الحديد:
 نقصانّمستوىّالحديدّالمصليّ.
 السعةّالرابطةّللحديدّسوية أو منخفضةّعادةًّّ.
 مستوىّالفيرتينّالمصليّطبيعي أو زائدّبسببّالحدثيّةّااللتهابيّةّ.
 يُمكنّكشفّوجودّالحديدّفيّالنقيّعادةًّبيدّأنهّالّيُشاهدّفيّاألروماتّالحمرّالناضجة؛ّلذلكّ
ال يستجيب هؤالء المرضى إلعطاء الحديدّ.
أخرى:
 البيلروبينّسويّّ.ّNormal bilirubin
 مستوىّاإلريثروبويتينّسويّ،ولكنهّمنخفضّقليالًّمقارنةًّمعّمجموعةّالشاهد.
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نطلب:
 وظائفّالكليةّووظائفّالكبدّّ.
 سرعةّالتثفلّّESRوالبروتينّاالرتكاسيّ.CRP

مقارنة بين فقر الدم االلتهابي المزمن وعوز الحديد من الناحية المخبرّية
أوجه المُقارنة

الترانسفيرين

حديد المصل

الفريتين

فقر الدم بعوز
الحديد
فقر الدم في
األمراض المزمنة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

العالج
 معالجةّالمرضّاألصليّّ.
 إضافةّالحديدّ(ّ:ّIron Supplementationّ)IS
▪ الّيُعطىّللمرضىّالمُصابينّبالخباثاتّأوّباألخماجّالمزمنةّ.
▪ يفيدّفيّفقرّالدمّااللتهابيّالمترافقّمعّأدواءّالمناعةّالذاتيّةّأوّالتهابّالمفاصلّالرثيانيّّ.
▪ يفيدّإذاّترافقّفقرّالدمّباألمراضّالمزمنةّمعّعوزّالحديدّ(فيّحواليّّ%27منّالمرضى)ّّ.

أبدت تجارب المشاركة العالجيّة مع الحديد لدى مرضى الداء المعوي االلتهابي
ارتفاع الخضاب ألكثر من  1غ/دل لدى  %80من المرضى خالل  12أسبوعاً.
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 يحتاجّحواليّّ%30منّالمرضىّإلىّنقلّالدمّ،وهمّالذينّلديهمّانخفاضّشديدّفيّ
الهيموغلوبين:
▪ حيثّيُعطىّاإلريثروبويتينّالمأشوبّّ10.000ثالثّمراتّباألسبوعّ،وريديّاًّأوّتحتّالجلدّ،
لكنّيُوقفّفيّحالّعدمّاالستجابةّ،وذلكّبعدّحقنتينّأوّثالثة.
▪ يستفيدّحواليّّ%40منّالمرضىّوذلكّبإنقاصّعددّمرّاتّنقلّالدمّّ.
▪ يُنصحّباإلعطاءّالمُتتابعّلإلريثروبويتينّوالحديدّكلّّ48ساعةّ.
 خالباتّالحديدّّ،Iron Chelationحيثّيستفيدّبعضّالمرضىّ.
 أضدادّعاملّالتنخرّالنسيجيّفيّالمستقبلّّ.ّanti TNF antibodies

فقر الدم حديدي األرومات Sideroblastic Anemia
❖ اضطرابّوراثيّأوّمُكتسبّ،يُشخصّبوجودّفقرّدمّ ُمعند ناقص الصباغ مع فرط حديد
النقيّ،حيثّتُعتبرّاألرومات الحلقيةّعالمةّواسمةّلهّ.
❖ تكونّاللطاخةّالدمويةّثنائية الشكلّ(سويةّوصغيرة)ّّ.
❖ يُعدّتكون الخضاب غير الفعالّهوّالمسؤولّعنّالكرياتّالحمرّالصغيرةّّ.

تصنيف فقر الدم حديدي األرومات
ُ .1مكتسب :Acquired
▪ خللّتنسجّالنقيّّ.Myelodysplasiaهااامّ
▪ اضطراباتّالنقيّالتكاثرية .ّMyeloproliferative disorders
▪ االبيضاضّالنقويّ.Myeloid leukemia
▪ األدويةّمثلّاأليزونيازيداتّ.
▪ الغَوليّةّّ.Alcohol abuse
▪ االنسمامّبالرصاصّّ.ّlead toxicity
▪ اضطراباتّأخرىّ:الكارسينوماّ،التهابّالمفاصلّّ.
▪ فاقاتّالدمّاالنحالليةّوضخمةّاألروماتّ.
▪ عوزّالبيريدوكسينّّّ.B6
ّ

30

/groups/RBCs.Med.2021/

الباطنة الدمو ّية | سنة خامسة

 .2وراثي :Inherited
▪ مُرتبطّبالجنسّ(بالصبغيّّ،)Xينتقلّعنّطريقّاإلناثّ.
▪ يكونّالخللّفيّحمضّاأليبسلونّأمينوليفولينيك.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّتُظهر الصورة سبيل تخليق الهيم واألمراض الناجمة عن اضطرابات مراحله المختلفة؛ وما يهمّنا:
ّ  تبدأ المرحلة األولى في المتقدّرات بتواسط انزيم مصنّع ايبسلون أمينو ليفولينات 5-
)( Aminleuvolinate Synathase (5-ALASايبسلون توافق  5أي الموقع الخامس)
ّ
باتّحاد الغاليسين مع سوكسينيل كو انزيم  Aلتشكيل حمض أمينو لوفولينيك ALA
ّ
الذي يخرج من المتقدّرات ليتابع بقيّة مراحل التخليق...
ّ
 يحتاج انزيم 5-ALASتميم انزيمي هو البيريدوكسين .B6
ّ  ينجم الشكل الوراثي لفقر الدم باألرومات الحديديّة عن خلل في انزيم .5-ALAS

التشخيص
 منّخاللّلطاخة الدم المحيطيةّ:
 حيثّنجدّاألرومات الحلقيةّذاتّالشكلّالمميّزّ،
كماّفيّالصورةّالمُجاورة.ّ..
 كماّقدّتُشاهدّأجسامّبابنهايمرّّ.
ّ
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العالج
 قدّيستجيبّبعضّالمرضىّإليقافّالكحولّأوّاألدويةّالمُسببةّ.
 وقدّتستجيبّبعضّالحاالتّوالسيماّالحاالتّالوراثيةّلتطبيقّالبيريدوكسينّّ.ّB6
 يُعدّإعطاءّحمضّالفوليكّضروريّاًّعندماّيوجدّعوزّفوالتّمرافقّ.

 وفي النهاية نضع بين أيديكم بعض المبادئ العامة حول فقر الدم..

مبادئ عامّة
❖ الّيُعتبرّفقرّالدمّمرضاًّبحدّذاتهّ،وإنماّتظاهرّلمرضّيجبّمعرفتهّّ.
❖ قدّيكونّفقرّالدمّمفتاحاًّلتشخيصّمرضٍّهامٍّّ.
❖ يلعبّاالستجوابّوالقصّةّالمرضيّةّوالفحصّالسريريّالدورّاألكبرّفيّالتشخيصّّ.
❖ قدّيضلّلّالتشخيصَّإعطاءُّالمعالجةّالمعيضةّبالحديدّوالفيتاميناتّقبلّتشخيصّسببّفقرّ
الدمّّ.
❖ يجبّإجراءّاللطاخةّالمُحيطيّةّلكلّالمرضىّالذينّلديهمّفقرّدمّشديدّقبلّنقلّالدمّّ.
❖ إنّعوزّالحديدّشائعّوالمعالجةّالفمويّةّهيّدائماًّالخيارّاألولّواألفضلّ.
ّ

Overview
ألهم األفكار
منهجي
▪ االوفرفيو ليس مج ّرد تكرار ألفكار المحاضرة إنّما هو تجميع
ّ
ّ
الواردة فيها بطريقة مختلفة:
ّ

مخطّط شامل من إعدادنا *_* فيه تقريباً كلّ
ّما ورد في محاضرتنا من أفكار تخصّ الحديد
ّ والهيبسيدين؛ باإلضافة لعالقتهما مع فقر
ّ الدم بعوز الحديد وفقر الدم في األمراض
المزمنة.
ّ
المخطّط هو كوكبة في صورة واحدة لكثير من
فقرات المحاضرة؛ بحفظه تحفظ تلك الفقرات،
كما يمكن الرجوع له في كلّ منها.
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داللة ألوان المفردات :داللة ألوان األسهم:
إمراضية
امتصاص/تخزين
عوامل مؤثّرة
إنتاج/تصنيع/تزويد
الترانسفيرين
تثبيط/إنقاص
الحديد/مخازنه
تحريض/زيادة
الهيبسيدين
الفيروبروتين FPN
رقم
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ّ

لمعة األمعاء

فوسفات،
فيتات ،شاي،
قهوة ،متة

HCL Vit C

سيئة ،فقر
سوء تغذية :حمية ّ
وجبة شخص بالغ
 20-15ملغ

هيمي > غير هيمي
ذواب
ّ

Fe+2 < Fe+3

نباتات

ذواب
غير ّ

لحم أحمر
غشاء مقابل للمعة

سوء امتصاص:
داء زالقي ،قطع معدة ،اعتالل أمعاء.

البالزما

الصائم واللفائفي
FPN

%10
 1-0.5ملغ

حمل ،إرضاع ،نمو،
نقص حديد

غشاء قاعدي

ضياع
نزف هضمي ،نزف رحمي ،نزف
دموية ،نفث رئوي
ّ
طمثي ،بيلة

امتصاص

فرط حمل
حديد
نزف ،انحالل
نقص أكسجة

إشباع

Hepcidin

نظام نهاري
 3ملغ

TNF_Fe

تالسيميا
داء الصباغ
الدموي

مصدر
أكبر

التهاب
خمج
درق
تدرن
ّ
RA
ذات عظم
SLE
 Polymyositisونقي
PN
IBD
Mediterranean
Fever

 1/3مشبع

إطراح  1-0.5ملغ
توسف خلوي
بول ،عرق ،برازّ ،

TIBC

3/2
 2500ملغ

تصنيع

تنشؤ

ّ
اريثروبيوتين

إنتاج

FPN
فرط نشاط
(ابيضاض)...
تنسجي
فقر دم ال ّ

مخازن الحديد
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دور حيوي
نسج ،انزيمات،
سيتوكرومات...
 500ملغ

1/3
 1000ملغ

هيموسيديرين
فيرتين
3/1
3/2
ذواب
غير ّ
ذواب
ّ
سهل الحركة أصعب حركة
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مالحظة حول فقر الدم سوي الكريات وباألمراض المزمنة:
 تقومّاألمراضّالمزمنةّبإحداثّفقرّدمّبآليةّالوسائطّااللتهابيةّكماّسنرىّ،بينماّاألمراضّ
األخرىّالمذكورةّففقرّالدمّفيهاّينجمّعنّآليةّمختلفة.
ّففيّعسرّتنسجّالنقيّيكونّالسببّضعفّإنتاجّنقويّّللدمّوتكونّالكريّاتّسويةّالحجمّ،
أمراضّالغددّالصمّتسببّفقرّدمّبتأثيرّنقصّاإلنتاجّالهرمونيّوعالقتهّبتشكلّالدمّ.ّ..
 كذلكّالخباثاتّوالداءّالكبديّقدّالّتتْبعّلألمراضّالمزمنةّ(حسبّآليتهاّالمُحدثةّلفقرّالدم)ّ.
أمراضّالدرقّقدّتُصنفّعلىّأنهاّمحدثةّلفقرّدمّبسياقّمرضّمزمنّوقدّالّتُصنفّكذلكّ،وفيّ
محاضرتناّصُنفتّعلىّأنهاّمُحدثةّلفقرّدمّبمرضّمزمنّ.
 القصورّالكلويّقدّيسببّفقرّدمّباألمراضّالمزمنةّإذاّكانّسببّالقصورّالتهابيّ(التهابّكببّ
وكليةّ،وعائيّ،مناعيّذاتيّ،)...ّ،أماّإذاّكانّالقصورّناجماًّعنّحصاةّسادةّمثالًّفهناّتختلفّآليةّ
حدوثّفقرّالدمّّ.
ما ورد في المحاضرة ويؤ ّدي إلى:
زيادة امتصاص الحديد
فرط نشاط الجملة الحمراء
عوز الحديد
التالسيميا
الحمل واإلرضاع
داء الصباغ الدموي
النمو
نقص األكسجة
النزف واالنحالل

نقص امتصاص الحديد
فرط حمل الحديد
قطع المعدة
الداء الزالقي
المرض المزمن (التهاب)

أهمّ أفكار فاقات الدم التي مرّت مع المقارنة بينها
وجوه
المقارنة

تعريفه
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فقر الدم باألرومات
الحديديّة
فقر الدم بعوز الحديد فقر الدم في األمراض
Sideroblastic
المزمنة ACD
IDA
Anemia
 عجز النقي عن توليد  فقر دم يحدث في  اضطراب وراثيّ أو
مُكتسب ،يُشخّص
األمراض االلتهابيّة،
عدد كاف من
بوجود فقر دم مُعنّد
الخمجيّة ،والتنشؤيّة
الكريّات الحمر بسبب
ناقص الصباغ مع
التي تستمرّ أكثر من
نقص الحديد.
فرط حديد النقي.
شهر.
 األشيع عالميّاً.
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نوعه

صغير الكريّات ناقص
الصباغ.

آليّته
اإلمراضيّة

عوز الحديد ومخازنه.

أسبابه

 زيادة طلب
 سوء تغذية
 سوء امتصاص
 ضياع دموي

 معايرة فيرتين
المصل:
 تكون منخفضة
تشخيصه
 التظاهرة األولى
 أو الحديد والسّعة
الرابطة (مرتفعة).
 أظافر ملعقيّة.
 شهوة الطين
موجودات
وانحراف الذوق.
سريريّة
 التهاب زاوية الفم
واللسان.
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 األشيع لدى مرضى
المشافي ،والثاني
عالميّاً.
سوي المناسب
بمعظمه.
السايتوكينات االلتهابيّة
( )Il-1/TNF/INFبعدّة
طرق منها تثبيط
الهيبسيدين.

ثنائي الشكل (سوي
وصغير).
تكوّن غير فعّال للخضاب
في النقي.

 في الوراثي خلل
بانزيم مصنّعة
 التهابيّة (درقيّة ،أدواء
ايبسلون
الكوالجين الوعائيّة،
أمينوليفولينيات.
أدواء األمعاء
االلتهابيّة ،حمّى البحر  والمكتسب له عدّة
أسباب ،أهمّها:
األبيض المتوسط،
 عسر تنسّج
والقصور الكلوي).
النقي.
 خمجيّة (تدرّن وذات
 الكحوليّة.
عظم ونقي).
 واالنسمام
 خباثات.
بالرصاص.
 فيرتين :طبيعي أو
زائد.
 ترانسفيرين :طبيعي وجود األرومات الحلقيّة
في اللطاخة المحيطيّة.
أو مرتفع.
 :TIBC طبيعيّة أو
منخفضة.
أعراض وعالمات فقر
الدم مع تظاهرات
المرض األصلي.

تظاهرات فقر الدم مع
المرض األصلي.
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 ضمور الحليمات،
واللسان األملس.
 اضطرابات نفسيّة
وسلوكيّة عند
األطفال.

اللطاخة

 تبكّل الكريّات.
 كريّات قلميّة
وهدفيّة.

 سوي المناسب
 صغير المناسب.
 ،%70صغير
 وجود األرومات
المناسب %30
الحلقيّة وأجسام
 فقر دم خفيف ( HB
بابنهايمر.
)10/HCT 30%

عالجه

 حبوب الحديد
الفمويّة 200-100
ملغ يوميّاً قبل ساعة
من الطعام.
 كخطوط تالية:
 وريدي.
 نقل كريّات حمر
مركّزة.
 وال عضلي.
 االستجابة:
 البدئيّة أسبوع
الثنين.
 ويعود النقي
للفعاليّة خالل
أسبوع بزيادة عدد
الشبكيّات .%10-7

 إيقاف الكحول أو
عالج المرض األصلي،
الدواء المسبّب.
إضافة حديد ،نقل دم،
 إعطاء البيريدوكسين
خالبات الحديد،
.B6
ومستقبالً أضداد الـ.TNF
 تعويض الفوالت.

دَواؤُكَ فيكَ وما تُبْصر
أَتَزعُم أنَّك جُرمٌ صَغير

شعُر
وَداؤُكَ منْك وما َت ْ
وَفيكَ انْطَوى العالَمُ األكبَر

ّ
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