
 االمراض الدموية 

 

 

RBC 4.00-5.40mil/ul 

HGB M(14-18).F(12-16)g/DI 

HTC m(42-52).f(37-42)% 

MCV 75-95fl 

MCH 26-34pg 

MCHC 31-35g/dl 

RDW 11.6-14.8% 

ESR 2-20 mm/h 

 

 فقر الدم بعوز الحديد :

  : ملغ /يوم عند النساء  3-2ملغ /يوم عند الرجال ، 2-1الحاجة اليومية 

اكثر أمراض الدم شيوعا على االطالق    

  يعرف على انه عجز النقي على انتاج عدد كاف من الكريات بسبب نقص

الحديد الضروري لتركيب الهيموغلوبين ويحافظ الخضاب على مستوى 

مخزون الحديد ويقال عندها انه عوز  طبيعي أطول فترة ممكنة بعد نفاذ

 امن حديدي ك

 التشخيص السببي :



النزوف المزمنة وتعتبر السبب الرئيسي كالنزوف التناسلية )تعدد  -1

الطموث ( والنزوف الهضمية )القرحة المعدية، العفجية، سرطان 

 المعدة والكولون (

 زيادة الطلب الفيزيولوجي ) الحمل ، وفترة النمو ( -2

 سوء االمتصاص ) قطع المعدة او األمعاء (  -3

 انحالل الدم داخل االوعية الدموية ) بيلة الهيموغلوبين( -4

 نقص الوارد الغذائي -5

 االعراض والعالمات 

 

 الخاصة  العامة  

التهاب اللسان الضموري: لسان املس شاحب  الشحوب
 لماع ضامر الحليمات غير مؤلم

 تشقق الصوار  سرعة التعب

تقرح فموي  plummer-veneonمتالزمة  التنفس الجهديعسر 

 ، التهاب اللسان ، عسر بلع علوية 

 هشاشة االظافر  ضعف العضالت العام

 جفاف الجلد الصداع 

 تقصف الشعر الدوار / طنين االذن

 تضمور بعض المخاطيا        نقص القدرة على التركيز

 

 التشخيص : 

 جيد يقصة مرضية وفحص فيزيائ -1

 صورة دم كاملة  -2

 حديد المصل وسعة ربط الحديد  -3



حيث ان فقر الدم بعوز الحديد فقر دم صغير الحجم وناقص الصباغ يكون 

فيه نقص الصباغ اشد بكثير من قلة الكريات الحمراء التي تكون صغيرة 

 وشاحبة 

 

  الموجودات المخبرية  

 RBC في الحاالت المتقدمة L الكريات الحمر 
 L HGB الهيموغلوبين

 L HCT الهيماتوكريت

 L MCV حجم الكرية الوسطي
 L MCH محتوى الكرية الوسطي
 L MCHC تركيز هيموغلوبين الكرية

 N WBC الكريات البيض

 N PLT الصفيحات

 L SERUM IRON حديد المصل 

 

التدبير الطبي الفموي : التواصل مع اخصائي الدم لتحديد السبب الكامن 

 وتقييم الحالة 

  المعالجات االختيارية تؤجل حتى رفع سوية الخضاب والهيماتوكريت

 شهر تقريبا (  2)

  المعالجات االسعافية الكبيرة :نقل الدم / المعالجات االسعافية البسيطة:في

 المشفى وبحذر شديد.

 تخدير الموضعي بجميع اشكاله متاح ال 

   وصف الصاات الحيوية للوقاية من االنتان المستبطن 



 Macrocytic Anemiaفقر الدم العرطل ) ضخم الكريات ( : 

 

 % فقط من امراض الدم لكنها قد تؤدي الى  الموت اذا اهملت.5تشكل 

 :له عدة سببيات  -
 مترافق مع افات الكبد ) ادمان الكحول ، االفات الكبدية(   -1

 مع قصور الدرقية  -2

 مع اضطرابات النقي الداخلية  -3

 مع المداواة الكيميائية السامة للخاليا  -4

مع عيب نووي كامن في النضج يصيب طالئع الجملة الحمراء في  -5

 النقي 

الن حيث يشك  b12( او فيتامين cمع عوز حمض الفوليك )فيتامين  -6

%من امراض الدم العرطلة التي تتميز بوجود جمهرة من 95

االرومات الحمر الغير طبيعية والغير فعالة بسبب شذوذ في تركيب 

DNA  يؤدي ل؛ 

 قصور في االنقسام الخلوي  -1

التواقت في تطور النواة بالنسبة للسيتوبالسما منتجا ارومات  -2

 م هامعرطلة تؤدي بدورها لقصور كيفي بنقي العظم وفقر د

  

  تصيب هذه الشذوذات السلسلة الحمراء وبقية السالسل ) المحببات

االنقسام السريع ) كالجنسية ، والصفيحات ( والخاليا الظهارية ذات 

  وخاليا الغشاء المخاطي والمهبل (

 

 



  االعراض والعالمات  

 اعراض عامة  التهاب اللسان  فقر الدم 
مزمن ؛ يبدأ بشكل 

حتى خفي وترقى 
يصل  يصل لحدود 

 هامة

اللسان املس ، شاحب، 
لماع، ضامر، 

الحليمات مع حس 
 حرق فيه أحيانا
 

اضطرابات عصبية 
هامة تتضمن تبدالت 

تنكسية في الحزم 
الخلفية والجانبية 

 للنخاع الشوكي

المريض شاحب مع 
لون تحت يرقاني ) 

الموت المبكر 
لالرومات الحمر في 

 النقي

لكدددددمددددات  قددددد تظهر ا
 والفرفريات

فيحددددات  قلددددة الصدددددددد  (
 المرافقة (

يشكو المريض من 
حس خدر متناظر في 
األصابع ، فقدان حس 

االهتزاز وفقدان الحس 
العميق وضع عقلي 

 مترق

إضرابات هضمية مع   
 اسهال احيانا

 ضخامة طحالية كبدية  

 العقم أحيانا   
 

 التشخيص :

 القصة المرضية الفحص الفيزيائي الجيد  -1

 صورة الدم الكاملة  -2

 12سويات الفيتامين ب -3

في البول بعد إعطاء  12اختبار شيلينغ ) عيار الفيتامين ب -4

 المريض الفيتامين عن طريق الفم ( 

 لطاخة دم محيطية : ارومات عرطلة غير طبيعية   -5



 

 

 

 

 

 

 

 

 

التدبير: المعالجات االختيارية تؤجل لحين رفع سويات حمض 

 الفوليك وتصحيح نقص العدالت والصفيحات 

تصحيح  –حالة فقر الدم حرجة: نقل الدم ع التغطية بالمدرات  -

 االطرابات العصبية.

 المنجليةمتالزمة الخلية 
 

  ( من سكان افريقيا االستوائية 25واسعة االنتشار في العالم %

 يحملون المورثة 

  ) ناتجة عن استبدال حمض اميني واحد ) الفالين محل الغلوتامين

من الوضع السادس للسلسة بيتا الغلوتامين مؤية لخضاب شاذ في 

  (HBSخواصه الفيزيائية والكيميائية ) الخضاب المجلي 

فقر الدم بعوز الفوالت ) كبير الحجم سوي الصباغ( الموجودات 
 المخبرية 

L RBC 

L HGB 

L HCT 

H MCV 

H MCH 

N MCHC 

 L   شكل معتدل WBC 

 Lبشكل معتدل PLT 



  ، مجهول السبب ولكن يتحرض ب ) االنتان ، التجفاف ، البرد

 التخدير، الحمل ، نقص االكسدة والجراحة ( 

  رغم وجود فقر الدم شعر المريض بحالة جيدة بسبب انHbs  

 Hbaمن الخصاب السوي يحرر اوكسجينه بسهولة اكبر 

 

 :المالمح السريرية 

  اال في حال العوامل المحرضة الخلية المنجلية ال اعراض لها عادة

 الشديدة  ) نقص اكسجة شديد (

   يشكو المريض من التعب ، ضيق التنفس، يرقان ، انتفاخ يد/ قدم ، الم

 مفاصل ، الم في الظهر ، الم في الذراع / الرجل 



: األساسيةاالعراض 

 فقر دم انحاللي مزمن : -1

  ، سببه نقص تنسج النقي ، انحالل الدم ونقص عمر الكريات الحمر 

: فاقة دم شديدة ، الخمج ، تقرح الساق ، تنخر العظم ، تعويق اختالطاته

 النمو ، بلوغ متأخر .

 احتشاءات ونوبات المية حادة : -2

 ، سببها انسداد االوعية الصغيرة بالخاليا المنجلية 

،  األصابع: احتشاءات واالم في : العظام ) عظم الفك ( اختالطاته

 الصدر ، الدماغ ، الكبد ، الكلى ، الطحال 



  :التشخيص

 قصة مرضية وفحص سريري  -1

 فيلم دم يظهر فقر دم معتدل الى شديد -2

 لطاخة دم محيطية  -3

 في اللطاخة الدموية  Sتحري وجود الهيموغلوبين  -4

المنجلية بعد إضافة مركبات  اختبار التمنجل : تقصي وجود الخاليا -5

 خاصة 

 للهيموغلوبين رحالن كهربائي  -6

 % 1.5- 0.5زيادة في تعداد الشبكيات  -7

 الزيادة في تبدل الكريات الحمر  -8

  

 الموجودات المخبرية

 L HGB الهيموغلوبين

 L HCT الهيماتوكريت

 H Reticulocytes الشبكيات 

 L ESR سرعة التثفل
      

 والفموي :التدبير الطبي 

   وتجنب المعالجات المعقدة، جسالت قصيرة 

  : لإلجراءاتمخدر موضعي دون ادرينالين ،  المعالجات الروتينية 

 ادرينالين 100000: 1الجراحية : مخدر موضعي مع 

 تجنب الباريتورات والمنومات القوية ، ممكن استخدام الفاليوم. 

 ، التجفاف (تجنب العوامل المحرضة ) لالنتان 



 معالجة النوبات الحادة: صادات حيوية ، تدفئة ، اوكسجين 

 د او نوبات متكررة ) انقاص نقل الدم المنتظم : فقر الدم الشدي

 (  Hbssخضاب 

 Aplastic anemiaفقر الدم الال تنسجي 
 

. حالة نادرة يحصل فيها قلة كريات شاملة في الدم المحيطي 

 النقي الجذعية في انتاج جميع السالسل السبب ؛ اخفاق خاليا

 الدموية .

: ) األكثر شيوعا ( سمية شعاعية ، مناعية ذاتية ،  المسببات الدموية

 حموية خمجية ، نادر ما تكون وراثية. 

  

 االدوية المسببة 

البوسلفان ، سيكلوفوسفاميد،  المضادة لالنقسام 
 ميتوتركسات

امين، ملح الذهب، بنزيل  مضاد الرثية 
 كولشسين

 فينيتوين، كاربامازيبين مضاد االختالج

 كلوربروباميد ،  مضاد السكري 

 كاربيمازول مضاد الدرقية 

 برومازين المهدئات

 تتراسيكلين ، بينلسن ،سلفوناميد الصادات



 

 الموجودات المخبرية

 L HGB الهيموغلوبين

 L WBC الكريات البيضاء

 L Neutro العدالت

 L Mono الوحيدات 

 L PLT الصفيحات
 

 االعراض السريرية :

 االخماج لقلة الكريات البيض / خمج فموي او جلدي 

 ، النزوف لقلة الصفيحات ، تكدمات وفرفريات/ نزوف لثوية ، هضمية

 عينية 

 ضخامة طحال نادرة تدخل في التشخيص التفريقي بينه وبين قلة

 الصفيحات 

 : التشخيص

صورة دم كاملة : انخفاض الهيموغلوبين ، قلة الكريات البيضاء   -1

 والصفيحات

 خزعة العظم قد تكون ضرورية   -2

 يدخل في التشخي التفريقي عدم وجود ضخامة طحال  -3

 

 



 :  العالج

  التواصل مع اخصائي الدم 

  تصحيح فقر الدم الموجود / المعالجة الداعمة : نقل

 كريات حمر ، بيض ، صفيحات 

  من الحاالت 70زرع النقي : ناجح في % 

 

 Thalassemiaالتالسيميا 
 

 اضطراب وراثي مزمن يؤثر على كل كريات الدم

الحمراء ويوصف بانخفاض مستوى الهيموغلوبين وانخفاض 

 عدد كريات الدم الحمراء.

ينتقل بالوراثة من اإلباء بصبغي جسدي ويصيب األطفال في 

 المراحل المبكرة 

بب طفرة جينية في الحمض النووي للخاليا يحدث بس

 المكونة للهيموغلوبين 

 االعراض ) نوع وشدة المرض ( : 

  اشخاص حاملين : ال تظهر اعراض او فقر دم بسيط فقط 

 اشخاص مصابين : تظهر اعراض واضحة منذ الوالدة 



االعراض : تعب وضعف عام ، بطئ نمو ، شحوب بشرة 

، ضخامة الطحال / انتفاخ  ، اصفرار الجلد / اليرقان

 البطن ، تشوهات عظام الوجه لون بول داكن

 

تالسيميا بيتا  تبعا لعدد  –التالسيميا : تالسيميا الفا  أنواع

الطفرات الجينية والجزء المصاب بها 

 A/ heamophilia Aالناعور 

 

 اكثر االمراض النزفية الوراثية شيوعا ، اضطراب

، يصيب الذكور وتحمله  Xمرتبط بالصبغي الجنسي 

 االناث .

 اضطراب كمي او نوعي بالعامل الثامنVlll C 

 مستويات طبيعية منvlll vwf ،vlll C  

 5< خفيف : العامل المخثر الثامن  : أنواعله ثالث %

 في الدم 

 % في الدم 5-1متوسط : 

 % في الدم1 شديد :



  

 الظاهر السريرية : 

ر نقص سب مقداتختلف شدة النزف حvlll c  يحدث ،

 مكان في الجسم .  أيالنزف في 

 الحاة الشديدة : اول االعراض منذ الطفولة ، مع بداية

 والنزف الداخلي .أ التكدم دالزحف والسقوط يب

 الحالة الخفيفة : يبدأ التكدم والنزف الداخلي في بداية

بب وشدة النزف ) الشباب ، عدم تناسب مطلق بين المس

 تبديل االسنان اللبنية ، حالقة الذقن ( 



 سريريا 

 نزوف عضلية نزوف مفصية
  

نزوف جوف 
 الفم

 نزوف اخر 

الدموية  األورام ىالمفصل المدم
 العميقة 

تمتلك خطورة 
 مميزة 

دماغية : اخطر 
النزوف بسبب 
عوز عصبي 

 شديد
المفاصل المجهدة 

 ،الركبة الكاحل
انتشار النزف 

بين الحزم 
 المفصلية 

في الفم، حول 
الفكين والعنق 

كالتالية للتخدير 
 الناحي ) الخناق(

خلف الحجاج : 
 العمى 

الم حاد، تورم، 
 التهاب حاد

انتباج العضلة 
  األلم،ظهور 

نزوف قلع 
االسنان تستمر 

 ساعة  (1-24)

كلوية : انسداد 
حوضها ، الم 

 ومغمض بطني 
تنكس مزمن 

، تشوه للمفصل 
دد شكله، تح

 حركته

اورام دموية 
عميقة ،تكدم 
 جلدي شديد

التتوقف 
 بالضغط

: كثير عصبية 
الحدوث بسبب 
اعتالل عصبي 

 شديد 
اكثر النزوف 

 حدوثا 
االوعية انضغاط 

المغذية للعضلة 
بسبب تليف 

 العضلة 

  



 : التشخيص  

 لمرضية والقصة العائلية القصة السريرية ا -1

 BT  ،PT ،PTT ،CT ،TTصورة دم كاملة :  -2

3- BT : اختبارات ،PT ،PTT ،CT ،TT، BT 

ل ومعايرة عامvlll cالمعايرة النوعية للعامل الثامن  -4

vwf    

 

  المضاعفات :

نتقلة بالدم مبسبب نقل الدم المتكررة : تطوي االنتان ال/ 

 A، B االيدز ، التهاب الكبد

 : بسبب المعالجة التعويضية المتتابعة بالعامل الثامن

  IGEاجسام ضدية من النمط 

 التدبير الطبي الفموي : 

 : التواصل مع اخصائي الدم لتقدير الحالة بشكل صحيح

 نمط المرض ، طبيعة المعالجة والجرعة 

 الناعور المتوسط والشديد : تأجيل كافة المعالجات

 االختيارية الكبيرة حتى يتم تصحيح العوز .



ي الرباط لتخديرالتدير الناحي مضاد استطباب مطلق ، ا

 متفوق ومسموح به .

فوم ، السيليلوز المؤكسد دك مواضع النزف بالحل 

المعالجات االسعافية السيطرة على االنتان ) صادات 

 ،مسكنات ( ، نقل الى المشفى 

 

 

 

  B /heamophilia Bالناعور
 

داء كريستماس : العامل التاسع معوز او معيب ينقل بصفة 

عند الذكور ،  أساسي، بشكل   Xمتنحية مرتبطة بالصبغب 

  Aدات السريرية والمخبرية كالناعور المشاه

 

 اسع العامل الت وإعطاءالعالج : ركازات العامل التاسع

 شب المأ


