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 العىس التغذوي

NUTRITIONAL DEFICIENCY 

 Ironالحذيذ •

 B-12الفيتاميه •

 Folate  حمض الفىلي•



 Requirements for متطلباث تكىيه الكزياث الحمز

Red Blood Cell Production  

 Erythropoeitinاالسيثشوتىيتيٍ •

 Proteinsانثشوتيُاخ •

 Iron   انحذيذ•

  6Vitamin B6انفيتاييٍ ب•

   Vitamin Cث -انفيتاييٍ•

 B12, B9 .  Vitamin B12 and folic acidفيتاييٍ•

 Thyroid .االستشوجيٍ, األَذسوجيٍ, هشيىَاخ انذسق•
hormones, estrogens and androgens  



- Macrocytic Anemia (MCV > 100) 

 فقر الدم كبير الكريات
 

 فمر الدم كبٌر الكرٌات ٌمكن أن ٌكون ال عرضٌاُ حتى

 0غ6ٌهبط الخضاب تحت 

  أكبر الوسطً الكرٌةحجم .MCV 100 fl   

 للٌجب البحث عن أسباب أخرى macrocytosis . 

 فً حالةMCV > 110 fl   فإن فمر الدم ؼالباً هو عوز  

   .تؽذوي 

.Folate or B12 deficiency 



Macrocytic Anemias 

 فقر الدم كبير الكريات
 .A فقر الدم كبير الكريات ضخم األرومات بعوزMegaloblastic 

Macrocytic – B12 and Folate↓      

 .B فقر الدم كبير الكريات غير ضخم األرومات 

  Non Megaloblastic Macrocytic Anemias                  

  Liver disease/alcoholالؽولٌة /الداء الكبدي1.

 Hemoglobinopathiesاعتالل الخضاب 2.

 االضطرابات االستمالبٌة, Hypothyroidismلصور الدرق 3.

 و ارتشاحه  Myelodysplasiaتنسج النمًخلل 4.

.5Accelerated  Erythropoesis - ↑destruction  

 cytotoxics, immunosuppressants, AZT,;Drugs ) األدوٌة6.

 anticonvulsants, hydrea, methotrexate ) 



Macrocytosis of Alcoholism 

الغوليةو  الكريات كبر  

 .من الؽولٌٌن %96-25تحدث عند • 

 (fl 110-100)ارتفاع طفٌؾ لحجم الكرٌة الوسطً •

 فمر دم خفٌؾ أو ال ٌوجد•

 Macrocytes round (not oval)  كبر كرٌات مدور•

 Neutrophil  hyper .ؼٌاب زٌادة تفصص العدالت•

segmentation absent 

 طبٌعٌة  Folate storesمخازن الفوالت•

 Smoking.              رٌزٌد التدخٌن كتلة الكرٌات الحم

increases the Red Cell Mass 



Megaloblastic Anemias 

  فالات الدم ضخمة األرومات
ؼٌر , فمر دم ٌتمٌز بوجود طالئع كرٌات حمر ؼٌر طبٌعٌة•

 .ناضجة و كبٌرة فً نمً العظم

 folic acid or vitamin B12 deficiencyتكون بسبب 95% •











Absorption and 

transport of 

vitamin B12 



Absorption and 

transport of 

vitamin B12 





Important for DNA synthesis, 

nervous tissue and fat metabolism 

in the liver 

an intermediate of the citric 

acid cycle, porphyrin synthesis 

(Heme synthesis)   

http://en.wikipedia.org/wiki/Porphyrin




B12 / 



 المىجىداث السزيزيت

 جهذ أصفش نيًىَي يع يشقاٌ خفيف. 

 انتهاب نساٌ أحًش يؤنى. 

 حس ايتالء و عذو استياح و حشقح: اظطشاتاخ هعًيح. 

 %20.ظخايح غحال      

 30.و تكىٌ شذيذج في  %95تحذث تُسثح : اظطشاتاخ عصثيح% 

 ,  دسجح اإلصاتح ال عالقح نها تذسجح فقش انذو    

 .تصاب انًادج انثيعاء نهحثم انخهفي و انجاَثي نهعًىد انشىكي    

 انىهٍ انعاو انشذيذ خاصح في انًشاحم انًتقذيح. 

 أعشاض فقش انذو. 
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Figure 2. Note the hypersegmented neutrophil (7-8 lobes) 



Bone marrow - megaloblasts 





 Pernicious Anemiaفقز الذم الخبيج 

 .َادس انحذوث قثم سٍ انثالثيٍ, يصية كثاس انسٍ, مزض مشمه -

.  نكُها قهيهح انُىعيح, يٍ انحاالخ  %90ايجاتيح في أضذاد الخاليا الجذاريت -

 %50.َىعيح نهتشخيص و نكٍ حساسيتها أضذاد العامل الذاخلي تيًُا 

 

 في يشظى اظطشاب انًُاعح انزاتيح يثم يشداد حذوث فقز الذم الخبيج  -

 تعط األدويح , قصىس جاساخ انذسق, انثهاق, قصىس انذسق, داء غشيف

 Colchecine راخ االستعًال انًزيٍ 

 

 .انًؤنى شًحو يحذث انتهاب انهساٌ األ ,نىٌ انجهذ أصفش نيًىَي شاحة -

 



Pernicious Anemia فقز الذم الخبيج 

•Red beefy tongue 

 اللسان البقزي األحمز•



Pernicious Anemia   فقز الذم الخبيج    

•Vitiligo 

 البهاق•









 اختبار شيليىغ

يع يىسىو  1ععهيا ثى عطى  B 12يع فيتاييٍ   1َعطي   

 ساعح 24في تىل % 10في األسىياء يطشح أكثش يٍ , فًىيا



 تفوالفقر الدم ضخم األرومات بعوز ال

 Folate Deficiency 

ؼالباً ما ٌكون بسبب الحمٌة الفمٌرة بالفوالت أو مشاركاً •

 .لزٌادة االستهالن أو سوء االمتصاص 

و لذلن لد ٌظهر العوز بعالماته , مخزون الفوالت للٌل•

 .أشهر 3- 4خالل  

 ,  ٌتظاهر عوز الفوالت بفمر الدم ضخم األرومات•

 .و التهاب المعدة و اللسان  

 

 







Methylfolate Trap 

• In the absence of B12, 
folate in the body 
exists as 5-
methyltetrahydro-
folate (an inactive 
form) 

• B12 allows the 
removal of the 5-
methyl group to form 
THFA 

 



 أسباب عوز الفوالت

 .المجاعات, الفمر الشدٌد, الؽولٌة: نمص الوارد•

 .فالات الدم االنحاللٌة, الحمل اإلرضاع: زٌادة الحاجة•

الداء , استئصال المعدة الجزئً: أدواء المعدة و األمعاء•

 .أسواء االمتصاص, الزاللً

التهاب المفاصل , داء كرون: األدواء االلتهابٌة و الخمجٌة•

 .الصداؾ و المال رٌا, الرثوانً

تري , مركبات السلفاساالزٌن, المٌتوتركسات: األدوٌة•

 .مضادات االختالج, برٌمٌتامٌن, مٌتو برٌم



 تشخٌص عوز الفوالت

أشهر من حمٌة فمٌرة  2-4تنضب مخازن الفوالت بعد •
 بالفوالت

للة , للة عدد البٌض, فمر دم ضخم األرومات•
 الصفٌحات

نعاٌر فوال ت . B12لتمٌٌزه عن عوز الفٌتامٌن •
 RBC folateالمصل و فوالت الكرٌات الحمر

(more reflective of body stores) 

فً البول   المستوٌات العالٌة من حمض ؼلوتامٌن النمل•
 ً  the formiminoglutamic acid.ٌعتبر مشخصا

(FIGLU) urine 
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Hb 
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RDW  

WBC  

Plt                   

CBC

: 

عاما لىن شاحب ليمىوي راجع العيادة بىهه عام 71مزيض    



MCV > 115 fl DDX Folate or B12 Deficiency 

Folic Acid 
Deficiency 

B12 Deficiency 

Peripheral smear & BM 
morphology 

Same Same 

Dietary Cause Common, in 3-
4 months 

Rare, except pure 
vegans,  3-4 yrs 

Drugs interfering with 
absorbtion 

Dilantin, oral 
contraceptives 

Omeprazole 
(Prilosec) 

Neurologic findings No May be present 

Methylmalonic acid level Normal Elevated 

Schilling test Useful for 
etiology  

Obtain after Rx 





Retic

count  



Important Points About Anemia 

Retic peak occurs 1 week after Rx Fe, B12, folate 

Hb/Hct increases to normal in 6-8 
weeks 

If not, complications 

1% reticulocytosis increases 
MCV 1fl 

(Chronic reticulocytosis) 

High LDH suggests 
Megaloblastic anemia 

(1000-3000 U/ml) 

High MCHC suggests hereditary 
spherocytosis 

(or acquired spherocytosis) 

Bilirubin not over 4mg/dl with 
hemolysis 

Higher values = complications 



:العـــالج  

 
لذلن فً البداٌة نموم  B12البد من معرفة سبب عوز  -•

وإذا وجدنا ضمور فً المعدة فعندها , بإجراء تنظٌر علوي

مع مدى الحٌاة  B12ٌجب االستمرار بإعطاء فٌتامٌن 

كل سنتٌن لنفً األدٌنوكارسٌنوما التً تزٌد إجراء تنظير 

 نسبتها فً هذا المرض 

البد من  Vit-B12لعوز في حال وجود سبب آخر  -•

 (.الخ..معالجة اللمفوما, طاردات دٌدان, صادات) عالجه 

 



 بأمبولةعضلٌاً  B12  تتم المعالجة بإعطاء الفيتامين -•

كجرعة تحمٌل ٌومٌاً لمدة (  مػ1)  مكػ1000تحوي 

  7-6وترالب النتائج بارتفاع الشبكٌات فً الٌوم , أسبوع

 

أٌام فً  3نكمل العالج بأن نعطً فإذا حدثت استجابة  -•

األسبوع ألسبوعٌن ثم كل أسبوع لمدة شهر ثم كل شهر 

 .مدى الحٌاة

 



:ٌتم مرالبة العالج على الشكل التالً -  

 
  الخضابٌتلوها ارتفاع  .7-6ارتفاع الشبكٌات فً الٌوم •

 .MCHCو  MCVوانخفاض  

إن تأخرت االستجابة السابمة ٌستدعً نفً وجود عوز •

   .إنتانأو خباثة أو , حدٌد مرافك 

 .خالل ٌومٌن  LDHانخفاض ال •

 .زٌادة التفصص ٌمكن أن تستمر حتى الٌوم الرابع عشر•

 .أشهر( 6-3) خالل تتحسن األعراض العصبٌة •

 



ٌحدث  B12 بــألنه فً سٌاق المعالجة  البوتاسٌومٌجب االنتباه إلى نمص •
وذلن بسبب إنتاج كرٌات حمر جدٌدة واستخدامه لتصنٌع  Kانخفاض 

 .الكرٌات الجدٌدة

 

منخفضاً بشدة وٌجب إعطاؤه  الخضابإن نمل الدم لٌس ضرورٌاً إال إذا كان •
وٌجب , االحتمانًبحذر وخاصة عند المسنٌن المعرضٌن لمصور الملب 

 .إعطاؤه ببطء مع إعطاء المدرات

 

فموٌاً وهنان طرق حدٌثة تحت اللسان أو   B12الفتٌامٌنمن الممكن إعطاء •
 .أنفً بخاخ

•  

 



:الفوالتعالج عوز   

 
ملػ من حمض  5ٌمكن تصحٌح عوز الفوالت بإعطاء •

   ٌومٌاً, الفولٌن

وتحدث استجابة دموٌة شبٌهة باالستجابة لمعالجة عوز •

  , B12الفٌتامٌن

ٌومٌاً  مٌكروؼرام 400وتُستطب المعالجة الولائٌة بممدار •

 للحمل,لدى النساء اللواتً ٌخططن 

 الفولٌنوتوصً العدٌد من المراجع بإعطاء حمض  •

   الحمل,ولائٌاً خالل 

 




