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 تعرٌف فقر الدم

 الحمر الجائلة فً الدم أو نمص فً انخفاض عدد الكرٌات

 الخضاب و الهٌماتوكرٌت

 إما معزول أو مرافك لنمص عناصر الدم األخرىو هو. 

أو ؼٌر تجددي حسب تعداد الشبكٌات تجددي. 

كبٌر المناسب و ذلن , سوي المناسب, صؽٌر المناسب

 .المناسب الكرٌوٌة حسب

 

 



 فقر الدم الكاذب

ٌتظاهر ازدٌاد الحجم بفقر دم كاذب حتى عندما 

 :ٌترافق بزٌادة خفٌفة فً كتلة الكرٌـات الحمر

 الحمل•

 ضخامة الطحال العرطلة•

 قصور القلب•

 متالزمة فرط اللزوجة •

 



 :آلٌة فقر الدم 

لصور النمً :الٌة مركزٌة 

 شذوذات مورثٌة                    

 فرط اإلنحالل :الٌة محٌطٌة 

 نزؾ                     

 (فرط الطحالٌة )احتجاز                      

آلٌات متراكبة  



 :ظروف الكشــف

فحص روتٌنً: ؼٌر عرضٌة 
 عالمات نمص أكسجة    . وهن عام ,زلة , خفمان  :أعراض وعالمات معتادة

 (.صداع , دوار , طنٌن و ذباب طائر) دماؼٌة     

تسرع للب , نفخة انمباضٌة , خبب , وذمة   : بالفحص, الشحوب: عالمات هامة
 .الطرفٌن السفلٌٌن    

عندما : عالمات خطٌرة ومملمةHb    <6   ًغ أو عند وجود لصور للبً وعائ
 :تنفسً أو دماؼً   

1 -  عرج متمطع  -2  خناق صدر أو احتشاء 

3-  ًهبوط توتر -4   لصور للب 

5-  حوادث وعائٌة دماؼٌة 

كثٌرا ما ٌكتشؾ عن طرٌك أعراض    فمر الدم عند كبار السن: مالحظة 
 وعالمات األعضاء المتأثرة بفمر الدم كالملب والجهاز العصبً       

 

 

 
 



 فحوص مكملة

وظائؾ الكلٌة 

وظائؾ الكبد 

فرتٌن المصل 

CRP-ESR 

فحوص خاصة 



  Peripheral smearاللطاخة المحٌطة

المكان األفضل للمشاهدة 
شكل الكرٌات الحمرRBC morphology , البٌض و

 ) PLTالصفٌحات  ,  differential WBCصٌغتها

 



 :الفحوص المحددة آللٌة فقر الدم 

CBC 

 الشبكٌات 

 (اللطاخة المحٌطٌة ) المناسب 

LDH 



 فقر الدم العامةأسباب 

 .فمد الدم•

 Marrow)نمص إنتاج الكرٌات الحمر كما فً لصور النمً•
failure)        حٌث تنمص الشبكٌات. 

حٌث   , Hemolysisزٌادة تموٌض الكرٌات الحمر كما فً االنحالل •

 .ٌزداد عدد الشبكٌات  

 .ٌتم التمٌٌز بٌنهما بواسطة الشبكٌات•



 نمص إنتاج البروتٌنات السٌتوبالزمٌة•

– Usually normocytic (MCV 80-100 fl) 

–  or microcytic (MCV < 80) 

 :نمص االنمسام النووي و النضج•

– Usually macrocytic (MCV > 100 fl) 

 

   Decreased Production نقص إنتاج 



 
 نقص إنتاج البروتٌن  

 Cytoplasmic Protein Production 

 نقص إنتاج الهٌموغلوبٌن•

– Disorders of globin synthesis 

– Disorders of heme synthesis 

 Heme synthesisنقص إنتاج الهٌم •

– Decreased Iron 

– Iron not in utilizable form 

– Decreased heme synthesis 



 أنماط فقر الدم صغٌر الكرٌات

 :له نمطان 

 

 عوز الحدٌد:   ناقص الحدٌد1)

 االلتهاب المزمن                          

  :طبٌعً او زائد الحدٌد2)

 ضخامة الطحال, التاالسٌمٌا الصغرى        

 فقر الدم باألرومات الحدٌدٌة        

 خطأ تقنً بمعاٌرة الحدٌد           

 



IRON DEFICIENCY ANEMIA/ ANEMIA CHRONIC 

DISEASE 

 لمزمنة فقر الدم باألمراض ا/ فقر الدم بعوز الحدٌد

 

 Microcytic Anaemiaفقر الدم صغير الخاليا 



 Definition   تعرٌف

  Anemiaفقر الدم•

– Hgb < 10-11.5 in women ( 11.5- 15.5 ) 

– Hgb < 12.5-13.8 in men  ( 13.5- 17.5 ) 

  Iron deficiencyعوز الحدٌد•

 Microcytosis (MCV less thanصؽٌرة الحجم–

lower limits nl) 

  low Ferritinانخفاض الحدٌد و الفرتٌن–

 low transferrin satاشباع الترانسفرٌن المنخفض –

 



 ممٌزات هامة لفقر الدم بعوز الحدٌد

لفمر الدم بعوز الحدٌد صغر الكرٌات سمة ممٌزة •

Microcytosis is characteristic of IDA   

 :  و لكن ٌمكن أن نشاهده فً بعض الحاالت األخرى   

  thalassemiaالتاالسٌمٌا–

  ACDفمر الدم باألمراض المزمنة–

 و كذلن فمر الدم باألرومات الحدٌدٌة–

  serum Ferritinفرتٌن المصل•

 most powerful test for IDA 

 Ferritin <12 ug / dl is diagnostic  



 Introductionمدخل 

لدى الرجال  %5-2 ٌحدث فمر الدم بعوز الحدٌد بنسبة •

 .و النساء بعد سن الضهً

 .سبب شائع لمشكلة هضمٌة•

 .فمد الدم من الجهاز الهضمً أحد أكثر األسباب شٌوعا  •



Iron Deficiency Anemia فقر الدم بعوز الحدٌد 

نكتشؾ لدى ثلثً المرضى آفة فً السبٌل المعدي •

المعوي بواسطة التنظٌر الهضمً العلوي و 

 .السفلً

 من الحاالت بخباثات %15-10ٌترافك –

إن أهمٌة الحدٌد لٌس فمط ضرورٌا  لتشكٌل الكرٌات حمر -

 من األنزٌمات ٪  60وإنما  عامل مساعد فً 

األمر الذي ٌؤدي إلى نمص تحمل الجهد و حتى فً حالة -

 ؼٌاب تطور فمر الدم 



IRON DEFICIENCY ANEMIA 
Prevalence 

Country Men (%) Women 
(%) 

Pregnant 
Women (%) 

S. India 6 35 56 

N. India  64 80 

Latin America 4 17 38 

Israel 14 29 47 

Poland   22 

Sweden  7  

USA 1 13  
 

 

hjkokko 
,khjkihu;i 



Total Body Iron   الحدٌد الكلً فً الجسم  

 Good iron status 
 Stores   1000mg 

 Hemoglobin 2000mg 

 Tissue iron     138mg 

 Labile iron      80mg 

 Transport iron     3mg 

 

 Total iron 3220mg 



Metabolism االستمالب 



IRON الحدٌد 

 ٌعمل كنالل الكترونً هام جدا  للحٌاة•

  ferrous (Fe+2)حتى ٌكون فعاال  ٌجب أن ٌكون بشكل حدٌدي •

 من السهل المحافظة على الشكل الحدٌدي فً الشروط الالهوائٌة •

 superoxideٌعطً الحدٌد اإللكترونات و األكسجٌن  بسهولة •
radicals, H2O2, OH• radicals 

التستطٌع أن تعطً   Ferric (Fe+3) ionsشوارد الحدٌد •
 األكسجٌن و اإللكترونات



Basic Iron Principles 

• Iron absorption occurs primarily in the 
duodenum and upper jejunum 

 

• inorganic iron salts exists in either 
ferrous (Fe++) or ferric (Fe+++) Must 
be in ferrous (Fe+2) state for activity 

 

• iron is coupled to transferrin in the 
epithelial cells 



Basic Iron Principles 

• Plasma membrane receptors recognize 
transferrin - internalization of the 
protein and release of the iron 

 

• Excess iron is stored in the body as 
Ferritin or hemosiderin شكل الحدٌد المخزون 



  Iron storesمخازن الحدٌد   

 ٌوجد فً الدوران بشكل هٌموؼلوبٌن  والً ثلثً حدٌد الجسم الكلًح    
 الخالٌا, خزن الحدٌد فً خالٌا الجهاز الشبكً البطانًٌ ( غ 3-5)     

 (mg 1500-500)الكبدٌة و الخالٌا العضلٌة الهٌكلٌة 
و  Ferritinعلى شكل فرتٌن من هذا المخزون ٌخزن حوالً الثلثٌن        

  haemosiderinعلى شكل هٌموسدرٌن  الثلث اآلخر
          و لسم للٌل  (مػ مرتبط بالترانسفرٌن 4)ٌوجد لسم ضئٌل فً البالزما        

 .myoglobin and enzymesمرتبط بالمٌوؼلبٌن و األنزٌمات 



 هو معمد من الحدٌد و البروتٌن حلول        :Ferritinالفرٌتٌن     

 .من األسهل تملبه لتشكٌل الهٌموؼلوبٌن من الهٌموسدرٌن .بالماء                 
 .و هو ٌوجد بكمٌات صؽٌرة فً البالزما

حدٌد ٌوجد  -هو معمد بروتٌن : Haemosiderinالهٌموسدرٌن

 .الكبد و الطحال, بكمٌات للٌلة فً البالعم فً نمً العظم

    فإنه ٌمكن رؤٌته بواسطة المجهر الضوئً فً مماطع , بعكس الفرتٌن           

 Perls' reaction نمً العظم و األنسجة بعد تلوٌنه بملون برلس 



IRON  توزع الحدٌد فً الجسم 
Body Compartments - 75 kg man 

Stores 
1000mg 

Tissue 
500 mg 

Red Cells 
2300 mg 

3 mg 
Absorption < 1 mg/day 
 
Excretion < 1 mg/day 



IRON CYCLE  دورة الحدٌد 
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INTRACELLULAR IRON TRANSPORT 

H+ 
H+ 

H+ H+ 
Lysosome 

Fe+2 

Fe+2 

Transferrin 

Transferrin receptor 



IRON DEFICIENCY 
Symptoms األعراض 

 و أحٌانا  ال عاللة له بدرجة فمر الدم  Fatigueالتعب •

 Atrophic التهاب اللسان الضموري ؼٌر المؤلم•

glossitis 

    Picaشهوة الطٌن•

 Koilonychia (Nail spooning)تمعر األظافر •

 Esophageal Webنتٌجة  Dysphasiaعسرة البلع •



Iron Deficiency 
Clinical Manifestations (II) 

• Skin and conjuctival  pallor  

• Koilonychia 

• Angular cheilosis 

• Burning tongue  

• Glossitis  

• Hair loss (alopecia areata) 

Top figure accessed from: www.nature.com/bdj/v194/n12/images/4810265f1, with permission from Nature 

Publishing Group. 

Bottom figure accessed from: www.dentistry.leeds.ac.uk/biochem/lectures/nutrition.org. Modern Nutrition  

in Health & Disease. 9th ed. Editors: Shils, Olsen, Shike & Ross. Williams & Williams, pub. 



 
Causes of Iron Deficiency 

  Blood Lossفمد الدم•
– Gastrointestinal Tract 
– Menstrual Blood Loss 
– Urinary Blood Loss (Rare) 
– Blood in Sputum (Rarer) 

 Increased Iron Utilizationزٌادة استخدام الحدٌد •
– Pregnancy 
– Infancy 
– Adolescence 
– Polycythemia Vera 

  Malabsorptionسوء االمتصاص•
– Tropical Sprue 
– Gastrectomy 
– Chronic atrophic gastritis 

  Dietary inadequacyعدم كفاٌة الوارد الؽذائً•
•  (almost never sole cause) Combinations of above 

 



IRON DEFICIENCY ANEMIA 
Progression of Findings   الموجودات الهامة

• Stainable Iron, Bone Marrow Aspirate 

• Serum Ferritin - Low in Iron Deficiency 

• Desaturation of transferrin 

• Serum Iron drops 

• Transferrin (Iron Binding Capacity) Increases 

• Blood Smear: Microcytic, Hypochromic; Aniso 
-& Poikilocytosis Anemia 

 



  Iron def. Anemiaفقر الدم بعوز الحدٌد 

انخفاض الشبكٌاتLow Retic 

count 

ارتفاعHigh RDW  

السبب فمد الدم المومنDue to 

chronic blood loss 

ًالعوز الؽذائDiet deficiency  

 









 Thalassemiaالتاالسٌمٌا 

 Normal to inc.  RPI 

 Normal RDW 

 Target cells 

 Mentzer index <13 

     =MCV/RBC 

 Youden’s index - using 

RDW & Mentzer index 

    - sensitivity = 82% 

      - specificity = 80% 

 confirm w/ Hgb 

electrophoresis 



IRON STORES مخازن الحدٌد 
Iron Deficiency Anemia 

Stores 
0 mg 

Tissue 
500 mg 

Red Cells 
1500 mg 

3 mg 

Absorption 2-10 mg/day 
 
Excretion Dependent on Cause 



Therapy المعالجة 

   underlying causeمعالجة السبب األصلً •

  Iron therapyالمعالجة بالحدٌد•

  ferrous sulfate 200 mg tidسلفات الحدٌدي–

– Vitamin - C 500 mg dailyث-الفٌتامٌن 

 parenteralالحدٌد حمنا  إذا لم ٌتم تحمل الحدٌد الفموي–

iron 

 .أسابٌع 3غ خالل  3ٌزداد الهٌموؼلوبٌن –

 .أشهر بعد تصحٌح فمر الدم 3االستمرار بالمعالجة –



 العوامل المؤثرة فً امتصاص الحدٌد         
Factors influencing iron absorption 

 حدٌد الهٌم أفضل امتصاصا  من حدٌد ؼٌر الهٌم

 ferric ironأفضل امتصاصا  من الشكل حدٌد الثالثً  Ferrous ironالشكل الحدٌدي

Gastric acidity العلوي   الحدٌدي و حلوال  فً المسم  حموضة المعدة ٌساعد على المحافظة على الشكل 

 من األمعاء

 .تشكٌل المعمدات بالفٌتات و الفوسفات ؼٌر الحلولة ٌضعؾ من امتصاص الحدٌدي

 bleeding, haemolysis, high altitude))ٌزداد امتصاص الحدٌد مع نمص مخازنه و زٌادة تشكٌل الدم 

فً حٌن ٌزداد فً حالة الهٌموكروماتوز الوراثً , ٌنخفض امتصاص الحدٌد فً حالة زٌادة حمله

hereditary haemochromatosis                                                       



IRON THERAPY 
Response االستجابة للمعالجة بالحدٌد 

 ٌوما  14  7-االستجابة البدئٌة تأخذ •

 (%10-7)بنسبة  reticulocytosisارتفاع الشبكٌات •

 .أشهر  2-3تصحٌح فمر الدم ٌحتاج •

 .أشهر لملء مخازنه 3-6المعالجة بمركبات الحدٌد ٌحتاج  •

إعطاء الحدٌد بالحمن ممكن و لكن لد ٌسبب مشاكل لذا ال ٌستخدم •

 .إال فً حال عدم التحمل
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Anemia of chronic disease 
(ACD) فقر الدم باألمراض المزمنة- definition 

االلتهابٌة  ,نمط شائع من فمر الدم ٌحدث فً األمراض الخمجٌة 

 .أو التنشؤٌة و التً تستمر أكثر من شهرا  
 

,  فمد الدم, ال تتضمن فالات الدم المحدثة بسبب استبدال النمً  

,  الداء الكبدي أو االعتالل الؽدي, المصور الكلوي, االنحالل

 .حتى لو كانت هذه االضطرابات مزمنة



45 

Anemia of chronic disease (ACD)   

 epidemiology الوبائٌات 
 مرض شائع جدا  

 .شائع أكثر من أي متالزمة فمر دم أخرى•

 .السبب األكثر شٌوعا  لفمر الدم لدى مرضى المشافً•

    فإن , االنحالل و الخباثات الدموٌة, باستبعاد مرضى النزوؾ•
من مرضى فقر الدم لدٌهم معاٌٌر فقر الدم باألمراض  52% 

 .ةالمزمن

من المرضى الخارجٌٌن المصابٌن بالتهاب  %27ٌشخص لدى •

من المبوالت الجدٌدة فً وحدات  %58المفاصل الرثوانً و فً 

 .األمراض المفصلٌة فً المشافً

 



ANEMIA OF CHRONIC DISEASE 
Findings الموجودات 

  (Hgb c. 10, Hct c. 30%)الٌتفالم , خفٌؾ•

 األرلام األخرى سوٌة•

عادة سوي المناسب و الصباغNormochromic / normocytic  
(30% hypochromic / microcytic)                     

 Mild aniso - & Poikilocytosisاختالؾ حجم و شكل خفٌؾ  •

 لصر عمر الكرٌة الحمراء الوسطً•

   Normal reticulocyte countعدد الشبكٌات سوي•

  Normal bilirubinالبٌلوروبٌن سوي•

و لكنه بالنسبة لألسوٌاء , سوي   EPO levelsمستوى االرٌثروبوٌتٌن•
 .منخفض للٌال  



ANEMIA OF CHRONIC DISEASE 
Causes األسباب 

 Thyroid diseaseأمراض الؽدة الدرلٌة  •
   Collagen Vascular Diseaseأمراض الكوالجٌن الوعائٌة •

– Rheumatoid Arthritis 
– Systemic Lupus Erythematous 
– Polymyositis 
– Polyarteritis  Nodosa 

  Inflammatory Bowel Diseaseأدواء األمعاء االلتهابٌة•
– Ulcerative Colitis       - Crohn’s Disease 

  Malignancyالخباثات•
    Chronic Infectious Diseasesاألدواء الخمجٌة المزمنة•

• Osteomyelitis      - Tuberculosis 
  Familial Mediterraneanحمى البحر المتوسط العائلٌة•
  Renal Failureالمصور الكلوي•



 فقر الدم باألمراض المزمنة

 اإلمراضٌة

    تتعلك بنمص تحرر الحدٌد من البالعم إلى البالزما بسبب ارتفاع

 .فً المصل Hepcidin مستوى الهٌبسٌدٌن 

 نمص عمر الكرٌات الحمر و عدم كفاٌة استجابة االرٌثروبوٌتٌن لفمر

 IL-6) ,  وIL-1β  (مثل  االلتهابٌة الدم ٌعود لتأثٌر الستوكٌنات الخلوٌة 

على تنسج  التً تؤثر (  γو β) األنترفرون ,  TNFαالعامل المنخر للورم

 .  السلسلة الحمراء 

و لكن حدٌد , أو مرتفعة مخازن الحدٌد النسٌجٌة فً النمً سوٌة

 .األرومات الحمر منخفض



 Hepcidinالهٌبسٌدٌن 

 ً25.هو ببتٌد حمض أمٌن- Amino Acid Peptide 

و ٌعتبر الهرمون األساسً الذي ٌنظم توازن , تنتجه الخالٌا الكبدٌة•

 .  الحدٌد

و ذلن عن , من لبل الخالٌا المعوٌة الظهارٌةٌثبط امتصاص الحدٌد •

الحامل للحدٌد عبر  Ferroportinطرٌك تداخله مع الفٌروبورتٌن 

 .و كذلن ٌثبط تحرر الحدٌد من البالعم. الؽشاء

فً كل من نمص األكسجة و فمر الدم بعوز ٌتثبط إنتاج الهٌبسٌدٌن •

 .األمر الذي ٌؤدي إلى زٌادة امتصاص الحدٌد, الحدٌد

 و السٌتوكٌنات األخرى IL-6فً االلتهاب و بٌنما ٌزداد إنتاجه •



IRON STORES مخازن الحدٌد 
Anemia of Chronic Disease 

Stores 
2500 mg 

Tissue 
500 mg 

Red Cells 
1100 mg 

1 mg 

Absorption < 1 mg/day 
 
Excretion < 1 mg/day 



IRON CYCLE 
Anemia of Chronic Disease 
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IRON DEFICIENCY versus ACD 
 فمر الدم االلتهابً المزمن و عوز الحدٌد

Serum Iron Transferrin Ferritin 

Iron Deficiency 

ACD 
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      Anemia of chronic disease    
 (ACD)  -therapy (1) المعالجة 

 underlying disorderمعالجة المرض األصلً  1. 

 Iron supplementation (IS)إضافة الحدٌد  2. 

ال ٌعطى للمرضى المصابٌن بالخباثات أو باألخماج   - 

 .المزمنة

ٌفٌد فً فمر الدم االلتهابً المترافك مع أدواء المناعة   - 

 .الذاتٌة أو التهاب المفاصل الرثوانً

ٌفٌد إذا ترافك فمر الدم باألمراض المزمنة مع عوز الحدٌد  - 

 (about 27% patients) 
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Anemia of chronic disease 
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من المرضى و هم الذٌن لدٌهم  %30ٌحتاج لنمل الدم حوالً  3. 

 .انخفاض شدٌد فً الهٌموؼلوبٌن

  Recombinant erythropoietin 10.000االرٌثروبوٌتٌن .  4

لكن ٌولؾ فً حال عدم , ورٌدٌا  أو تحت الجلد, ثالث مرات باألسبوع

من  %40ٌستفٌد حوالً  . ) و ذلن بعد حمنتٌن أو ثالثة, االستجابة

للحدٌد  اإلعطاء المتتابع). المرضى و ذلن بإنماص عدد مرات نمل الدم

 . 48و االرٌثروبوٌتٌن كل 

 .حٌث ٌستفٌد بعض المرضى, Iron chelationخالبات الحدٌد  5. 

   anti-TNF-antibodies فً المستمبل أضداد عامل التنخر النسٌجً 6.



Approach to IDA ( Ioannou 2002, AJM) 

Measure Serum Ferritin 

Ferritin=46-100 Ferritin<45 Ferritin>100 

Colonoscopy 

EGD  
Consider empiric  

Iron supplementation 

Or BM biopsy 

Consider other 

Causes of anemia 

Absent iron store 
Adequate iron stores 



 فقر الدم باألرومات الحدٌدٌة

Sideroblastic Anemia 

فمر دم معند نالص ٌشخص بوجود , اضطراب وراثً أو مكتسب

األرومات الحلمٌة حٌث تعتبر , مع فرط حدٌد النمًالصباغ  

 .عالمة واسمة له 

تكون اللطاخة  الدموٌة ثنائٌة الشكل. 

 ٌعد تكون الخضاب ؼٌر الفعال هو المسؤول عن الكرٌات الحمر

فالنمط الوراثً حٌث ٌكمن الخلل فً حمض أٌبسلون , الصؽٌرة 

خللفً حٌن ٌشكل النمط المكتسب أحد أشكال , أمٌنولٌفولٌنٌن 

 .تنسج النمً 

 ًالنمط الوراثً مرتبط بالصبؽX , و ٌنتمل عن طرٌك اإلناث 





 تصنٌف فقر الدم باألرومات الحدٌدٌة    
 Classification of sideroblastic anaemia 
 ٌنتمل   ,  X- linked diseaseمرتبط بالجنس, Inherited وراثً•

  transmitted by femalesعن طرٌك اإلناث       

 
  Myelodysplasia تنسج النمًخلل   Acquired:مكتسب •
  Myeloproliferative disordersاضطرابات النمً التكاثرٌة•
   Myeloid leukaemiaاالبٌضاض النموي•
  Drugs, e.g. isoniazidاألدوٌة •
  Alcohol abuseالؽولٌة•
  Lead toxicityاالنسمام بالرصاص•
  ,Other disorders  arthritis, carcinoma ;اضطرابات أخرى•

•megaloblastic and haemolytic anaemias  



 لد ٌستجٌب بعض المرضى إلٌماؾ الكحول أو األدوٌة

 المسببة, 

 ولد تستجٌب بعض الحاالت وال سٌما الحاالت الوراثٌة

 لتطبٌك البٌروكسٌدٌن, 

 وٌعّد إعطاء حمض الفولً ضرورٌا عندما ٌوجد عوز

 .  فوالت مرافك
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