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 مراحل تشكل الكرٌات الحمراء

الخلٌة الجذعٌة األم الً تعطً الوحدة ٌتم التشكل اعتبارا من  •

 .  CFU-Eالمنتجة لنسل الكرٌات الحمراء 

 نمصان حجم النواة •

 انخفاض وزن الكرٌة  •

 تكتل الكروماتٌن  •

 زٌادة تركٌز الهٌموؼلوبٌن  •

حٌث  المرحلة األخٌرة لبل الخروج إلى الدورانالشبكٌات تمثل 

ٌكتمل نضجها خالل ٌومٌن لتعطً الشكل النهائً كمرص ؼٌر 

 .مٌكرون  8-7منوى وممعر الوجهٌن بمطر 

 RNAإن تلون الطالئع باللون األزرق فً البداٌة ٌدل على فعالٌة 

 .نالضرورٌة إلنتاج البروتٌن الالزم للهٌموؼلوبٌ

معظم الحدٌد المستخدم فً تصنٌع الهٌم ٌدخل إلى الخلٌة فً إن 

تظهر فً (. Normoblastsاألرومة السوٌة )المراحل األولى 

 .RNAالشبكٌات بماٌا 

 الخالٌا الشبكٍت

 السلٍفت المبكرة



ٚعطٛٓب لزص يمعز انٕعٍٓٛ غٛز يُٕٖ، : Erythrocytesالكرٌاث الحمراء 

   ٔ ٚسًح نٓب ثبنًزٔر عجز األٔعٛخ انشعزٚخ يزَٔخ عبنٛخْذا انشكم 

4,5 – 5,5 millions / mm3 

 الكرٌات الحمراء

 :النموعوامل 

إلى أرومة الكرٌات  الجذعٌةعن تطور الخلٌة  المسإولة واملالع •

 الحمراء 

 عن مراحل تطور طالئع الكرٌات الحمراء المسإولةالعوامل  •

، الحدٌد، األمٌنٌةاألحماض : هً مجموعة من العناصر األساسٌة و  •

 .و بعض المعادن كالكوبالت و النٌكل B6, B12, B9الفٌتامٌنات 

ٌمكن حدوث شذوذ فً تشكل الكرٌات الحمراء عند نمص أي من هذه 

 .العناصر

مما ٌتطلب  كرٌةبلٌون  20عند الشخص البالػ ٌتم إنتاج أكثر من  •

20mg  من الحدٌد ٌتم الحصول علٌها من الحدٌد الذي تمت إعادة

فمط عن   2mg-1، فً حٌن ٌتم الحصول على البالعاتتهٌئته من لبل 

   .المعوياالمتصاص طرٌك 



 ٚزى رحزٚغ رشكم انكزٚبد انحًزاء ثٕاسطخ االرٚززٔثٕٚزٍٛ 

 غهٛكٕثزٔرٍٛ ْزيَٕٙ

 ٚزى رظُٛعّ يٍ لجم انخالٚب األَجٕثٛخ فٙ انكهٛخ ٔ فٙ انكجذ 

 :  يع يسزٕٖ األٔكسغٍٛ فٙ األَسغخ  ٚزُبست يسزٕاِ ثشكم عكسٙ 

 ٚؤد٘ َمض األكسغخ انُسٛغٛخ إنٗ اسدٚبد إَزبعّ يًب ٚؤد٘ إنٗ 

 سٚبدح فٙ رًبٚش انكزٚبد انحًزاء انحبيهخ نهًٕٓٛغهٕثٍٛ •

 سٚبدح فٙ لذرح انكزٚبد انحًزاء عهٗ االررجبؽ ثبألٔكسغٍٛ •

 اسزعبدح انُسجخ انطجٛعٛخ نألٔكسغٍٛ فٙ األَسغخ •

 ٚمٕو ثذٔرِ عُذ ارحبدِ ثًسزمجالد غشبئٛخ خبطخ يٕعٕدح عهٗ سطح انخالٚب انجذئٛخ نهكزٚبد انحًزاء 

 (انسهٛفخ)

ٚؤد٘ انزسزٕسزٛزٌٔ إنٗ سٚبدح فٙ إَزبط االرٚززٔثٕٚزٍٛ ٔ ْٕ يب ٚسجت سٚبدح فٙ عذد انكزٚبد 

 انحًزاء عُذ انذكٕر

 اإلرٌتروبوٌتٌن



 %(  9يكَٕبد يعذَٛخ، عؼٕٚخ، ثزٔرُٛٛخ، خؼبة ٔ ًٚضم )يٕاد لبثهخ نالَحالل % 40يبء ٔ % 60

 انشبردح انزئٛسٛخ داخم انخهٛخ يع َسجخ ثسٛطخ يٍ انظٕدٕٚو : انجٕربسٕٛو 

 %30 ٔ انكٕنٛسززٔل% 70( انشحٕو)انفٕسفٕنٛجٛذاد :  يؼبعفخ ؽجمخ نٛجٛذٚخ

 :انزبنٛخ ٚزكٌٕ يٍ انجزٔرُٛبد: انٓٛكم انجزٔرُٛٙ

 يزرجطخ يع ثعؼٓب انجعغ،  αٔβ ٔٚزكٌٕ يٍ سالسم spectrin انسجكززٍٚ 

 ، 4.1ٔٚمٕو ثزثؾ عشٚئبد انسجكززٍٚ يع ثعؼٓب ثًسبعذح انجزٔرٍٛ  actinاألكزٍٛ 

 βانذ٘ ٚظم ثٍٛ انسهسهخ  ankyrinٔٚزى رضجٛذ ْذا انًعمذ انجزٔرُٛٙ عهٗ انغالف ثٕاسطخ األَكٛزٍٚ  

  3نهسجٛكززٍٚ ٔانجزٔرٍٛ انغالفٙ انًسًٗ انجزٔرٍٛ 

 

 تؤدي الشذوذات فً تركٌب البروتٌنات الغالفٌة و 

إلى تعدٌل شكل الكرٌة الحمراء و  الشحوم

 تدمٌرها المبكر

 بنٌة الكرٌات الحمراء



 الهٌموغلوبٌن

يبدح ثزٔرُٛٛخ ثهٌٕ أحًز يؤنف يٍ  الخضاب الدمىي

 :لسًٍٛ ًْب

 :ٔٚزأنف يٍ أرثع سالسم عذٚذح انجٛجزٛذ: الغلىبٍه

  βسهسهزٍٛ  حًغ أيُٛٙ ٔ 141يكَٕخ يٍ   αسهسهزٍٛ 

 حًغ أي146ُٙٛيكَٕخ يٍ 

التً تحتوي ذرة الحدٌد ثنائٌة التكافإ : جزٌئة الهٌم

(Fe+2  ) 

 ٌرتبط الحدٌد بشكل عكوس مع األوكسجٌن 

تتوضع السالسل المشكلة للؽلوبٌن بشكل حلزونً بحٌث 

تلتؾ كل سلسلة وتؤخذ شكال كروٌا تبمى فٌه فجوة 

محٌطٌة ٌتوضع فٌها جزيء الهٌم، وعند التفاؾ 

السالسل األربعة ٌنشؤ فً الوسط حفرة مركزٌة ٌتوضع 

أحد نواتج  diphosphoglycerate-2,3فٌها 

استمالب السكر والذي ٌلعب دورا هاما فً ألفة 

 الخضاب لألكسجٌن

2,3-diphosphoglycerate   



 أشكال الهٌموغلوبٌن

المإلؾ من سلسلتٌن ألفا و :  A HbAالهٌموؼلوبٌن  

 %90سلسلتٌن بٌتا 

 تتواجد بنسب للٌلة و   Hb F ,Hb A1c , Hb A2الـ

بالهٌموؼلوبٌن الجنٌنً لكونه ٌتواجد   Fٌدعى الهٌموؼلوبٌن 

بنسبة عالٌة عند الجنٌن وهو مإلؾ من تحت وحدتٌن الفا و 

 :ٌتمٌز تحت وحدتٌن ؼاما و

نه أحٌث ( HbAأعلى من ال )بؤلفة عالٌة لالوكسٌجٌن  

بٌفوسفوؼلٌسٌرات مما ٌساعده  3-2ضعٌؾ االرتباط مع ال

 على أخذ األوكسٌجٌن من األم للجنٌن بفاعلٌة

هٌموؼلوبٌن مرتبط بالؽلوكوز ذي  : HbA1cالهٌموؼلوبٌن 

 تحت وحدات ألفا وبٌتا

مع الؽلوكوز بطٌئ ومحدود إال  Aارتباط الهٌموؼلوبٌن  إن

أنه وفً حالة ارتفاع سكر الدم فإن نسبة هذا الهٌموؼلوبٌن 

 ترتفع



 َمم األٔكسغٍٛ يٍ انزئزٍٛ إنٗ األَسغخ ٔ َمم صبَٙ أٔكسٛذ انكزثٌٕ يٍ األَسغخ

الخضاب 

 المؤكسج

 كارباماث الخضاب تىقل ثاوً أوكسٍد الكربىن مه األوسجت إلى الرئتٍه   CO2( + المرجع)الهٍمىغلىبٍه 

تإدي بعض الشذوذات الوراثٌة إلى أكسدة الحدٌد المرجع مما ٌإدي إلى تشكل الخضاب المإكسد 

Methemoglobin 

 وظائف الهٌموغلوبٌن



Metabolic pathways in the erythrocytes 

 استقالب الكرٌاث الحمراء

ال رحٕ٘ انكزٚخ انحًزاء عهٗ َٕاح أٔ عهٗ انغسٛى 

انكَٕذر٘ انالسو نزظُٛع انطبلخ نهخهٛخ ٔ رحظم انكزٚخ 

انحًزاء عهٗ انطبلخ عٍ ؽزٚك اسزمالة انغهٕكٕس ٔ 

 :رسزخذو انطبلخ انُبرغخ فٙ

انحفبظ عهٗ انزٕاسٌ انشبرد٘ ثٍٛ انظٕدٕٚو ٔ  •

 انجٕربسٕٛو 

انحفبظ عهٗ شكم انكزٚخ انحًزاء انًمعز ٔ رزكٛت  •

 انغشبء

انحفبظ عهٗ انحذٚذ ثشكهّ انًزعع عٍ ؽزٚك كجح  •

 عًم انًٕاد انًؤكسذح

 :ٚزى االسزمالة ثعذح ؽزق

 

 



Metabolic pathways in the erythrocytes 

تحصل الكرٌات على الطالة الالزمة للحفاظ على شكلها 

و مرونتها و لدرتها على نمل األوكسجٌن عبر عدة 

   :طرق استمالبٌة

MetHb (Fe3+) + NAD             Hb(Fe2+) + NAD+ 

MtHb reductase 



Metabolic pathways in the erythrocytes 

تحصل الكرٌات على الطالة الالزمة للحفاظ على شكلها و مرونتها و لدرتها على نمل األوكسجٌن عبر 

   :عدة طرق استمالبٌة

 :Oxidative pathway or hexose-monophosphate shuntطرٌك 

   Glycineو الؽلٌسٌن  Systeineٌتكون الؽلوتاتٌون من حمض الؽلوتامٌن ، السٌستئٌن 

ٌتم التخلص من مشتمات األوكسجٌن السامة للخالٌا مثل  glutathionpyroxidaseبوجود أنزٌم 

H2O2 و بالتالً ٌموم بدور مضاد لألكسدة 

 

و الالزم  NADPHإلى  NADPاالستمالب التؤكسدي للؽلوكوز مع إرجاع  هذا الطرٌك ٌشمل

 بدوره إلرجاع الؽلوتاتٌون

عند حدوث عجز فً هذا الطرٌك تصبح كمٌة الؽلوتاتٌون المرجع ؼٌر كافٌة للتخلص من 

المإكسدات مما ٌسبب تخرب الؽلوبٌن و ترسبه بشكل تجمعات تسمى أجسام هٌنز حٌث تتم بلعمة 

 الكرٌات الحاوٌة على هذه األجسام فً الطحال 

 ٌساهم هذا الطرٌك فً الولاٌة من تخرب الؽلوبٌن الموجود ضمن جزٌئة الهٌموؼلوبٌن بفعل األكسدة 



الحفاظ على الحدٌد بالحالة الفعالة وظٌفٌا    Fe+2 

 الحفاظ  على الشكل المقعر للكرٌة الحمراء

 تجدٌد الطبقات الشحمٌة

 تفعٌل مضخات الشوارد

عند حدوث عوز سٌنقص 

NADPH  نقص المقاومة ،

ضد تاثٌر المؤكسدات، تشكل 

الهٌموغلوبٌن المؤكسد و 

ترسبه، تخرب غشاء الكرٌة 

 الحمراء و انحاللها، فقر دم



   CO2و O2هً الخضابات المادرة على أداء وظٌفتها بنمل : الخضابات الفعالة فٌزٌولوجٌا  

 الخضاب المرجع العادي، الخضاب المإكسج، كاربامات الخضاب: أهمها

هً الخضابات التً ٌطرأ علٌها تبدل ٌمنعها من المٌام بوظٌفتها : الخضابات ؼٌر الفعالة فٌزٌولوجٌا  

تؤكسد ذرة الحدٌد الثنائٌة فً جزيء الهٌم أوارتباط أحد الؽازات السامة على ذرة الحدٌد بارتكاز : مثل

 مؽناطٌسً

 :  من هذه الخضابات

يزح يٍ  200ثأنفخ أعهٗ ة COيع  Hbٚزرجؾ :  Crboxyhemoglobinخؼبة انذو انًزفحًٍ 

لذ رزرفع %( 5انُسجخ عُذ انًذخٍُٛ )، انذ٘ ٚعزجز شذٚذ انسًٛخ فٙ األيبكٍ َبلظخ انزٕٓٚخ O2األنفخ ل

 يًب ٚسجت فمذ انٕعٙ ٔ انًٕد انسزٚع% 40إنٗ 

 الخضابات الفعالة و غٌر الفعالة فٌزٌولوجٌا



األؽفبل ْى )إٌ رأكسذ انحذٚذ ًُٚع اررجبؽّ ثبألٔكسغٍٛ :  Methemoglobinانخؼبة انًؤكسذ 

 (إنٗ انشكم انًؤكسذ HbFاألكضز عزػخ نزشكهّ نسٕٓنخ رحٕل 

، H2Sانًزعع يع غبس كجزٚذ انٓٛذرٔعٍ  انًٕٓٛغهٕثٍٛ:  Sulfhemoglobinانخؼبة انكجزٚزٙ 

لذ ٚؤد٘ إنٗ  .ُٚزظ عٍ اسزعًبل ثعغ األدٔٚخ انًؤكسذحثذال يٍ األٔكسغٍٛ ،  COٚزرجؾ يع يع 

حذٔس رغٛٛزاد شذٚذح فٙ ثُٛخ انسالسم عذٚذح انججزٛذ يًب ُٚزظ عُّ رزست انًٕٓٛغهٕثٍٛ ٔ رشكم أعسبو 

 ُْٛش

 انًٕٓٛغهٕثٍٛ ٚزرجؾ يع حًغ سٛبٌ انًبء:  Sianhemoglobinانخؼبة انسٛبَٕعُٛٙ 

 الخضابات الفعالة و غٌر الفعالة فٌزٌولوجٌا



 ٕٚيب 120رعٛش انكزٚبد انحًزاء يذح 

 :  رزًضم أسجبة يٕد انكزٚبد انحًزاء 

 اَخفبع انفعبنٛخ األَشًٚٛخ ٔ ثبنزبنٙ اَخفبع رحهم انغهٕكٕس ٔ إَزبط انطبلخ

 اَخفبع فٙ لذرح انكزٚبد عهٗ عجٕر األغشٛخ، عذو انمذرح عهٗ يمبٔيخ األكسذح

 :يٍ انحبالد% 90ٚحذس اَحالل انكزٚبد ثشكم خبرط ٔعبئٙ فٙ 

ٚزى انزمبؽ انكزٚبد انٓزيخ ثٕاسطخ انجبنعبد حٛش ٚزى رحطٛى انخؼبة فٙ انكجذ  أٔ انطحبل أٔ 

 انُمٙ 

 ًٚضم انجٛهٛزٔثٍٛ أْى َٕارظ انزحهم

 

 

 تحطم الكرٌات الحمراء



 الفاقات الدموٌة ـ فقر الدم





 الفاقات الدموٌة ـ فقر الدم

 :األسباب الرئٌسٌة

 ـ فمدان الدم بسبب النزؾ الحاد أو المزمن

 ـ وجود خلل فً تصنٌع الكرٌات الحمراء

 ـ زٌادة فً تحطم الكرٌات الحمراء 

تنجم أعراض فمر الدم ؼالبا عن نمص المدرة فً إٌصال األوكسجٌن إلى أنسجة الجسم و بالتالً فهً 

 ترتبط مع تراكٌز الهٌموؼلوبٌن

 

 :األعراض المشتركة



 Aplastic Anemia فقر الدم الالتنسجً 

 نمص فً لدرة إنتاج و نمو خالٌا الدم

 :األسباب المرضٌة

 ؼالبا بعد العالج بدواء معٌن أو بعد اإلصابة باإلنتانات الفٌروسٌة بوساطة مناعٌةتموٌض تشكل الدم 

 و لد ٌكون خلمً نتٌجة اضطراب وراثً معٌن ٌإدي إلى فشل نمً العظم فً إنتاج خالٌا الدم

ٌمكن أن تسبب المعالجة الكٌمٌائٌة فشل نموي مإلت ، كما ٌمكن أن تكون بعض الصادات  :األدوٌة

 .الحٌوٌة مسإولة عن ذلن  حٌث ٌعد الكلورامفٌنكول فً لائمة الصادات المسببة لفمر الدم الالتنسجً

الذي ٌسبب إنتانا  B  ،EBV  ،HPVو  Cبشكل خاص فٌروس التهاب الكبد  :اإلنتانات الفٌروسٌة

لنسل الكرٌات الحمراء مسببا فمر دم انحاللً بآلٌة مناعٌة، و ٌمكن أن تكون األدوٌة التً تإخذ فً 

عالج هذه الحاالت سببا فً فمر الدم، كما ٌمكن أن ٌإثر الفٌروس بشكل مباشرعلى الخلٌة الجذعٌة، 

 حٌث ٌتم تثبٌطها تحت تؤثٌر المجٌن الفٌروسً ، أو لد ٌسبب الفٌروس أذٌة مناعٌة ذاتٌة





 Aplastic Anemia فقر الدم الالتنسجً 

 :الفٌزٌولوجٌا المرضٌة

 وساطة مناعٌة ناتجة عن تفعٌل الخالٌا اللمفاوٌة التائٌة السمٌة أو البالعات

ٌمكن معاوضته و  الإن فمر الدم بنمص التنسج و الذي ٌحدث بآلٌة مناعٌة تسبب تحطٌم نمً العظم، 

 نٌةاتكررة و اإلصابات اإلنتمؼالبا ما ٌموت المرٌض خالل بضع سنوات نتٌجة النزوؾ ال

 

 :العالج

 المثبطات المناعٌة و ترتبط الفعالٌة مع شدة تؤذي النسٌج و المدرة على تعوٌض التالؾ منه

 ٌمكن اللجوء إلى زراعة الخالٌا الجذعٌة

  Cyclosporine Aو  ALG antilymphocyteglobulinأما األدوٌة فتتضمن 

 ٌمكن أن ٌتم فصل الخالٌا اللمفاوٌة بطرٌمة آلٌة 



 فقر الدم بعوز الحدٌد

 عجز نمً العظم عن تولٌد عدد كاؾ من الكرٌات الحمراء بسبب نمص الحدٌد

ٌترافك ؼالبا مع اإلصابات اإلنتانٌة خاصة لدى األطفال نتٌجة نمص فً المدرة التكاثرٌة للخالٌا 

 اللمفاوٌة التائٌة

 :  األسباب

 (األشخاص النباتٌٌن، أو عند اتباع حمٌة)نمص فً كمٌة الحدٌد التً ٌحصل علٌها الجسم 

الحمل، سن النموعند األطفال، الدورة الشهرٌة )زٌادة فً استهالن الحدٌد فً الجسم دون تعوٌض 

 (الؽزٌرة عند بعض الفتٌات

نزوؾ الجهاز الهضمً )عند حدوث النزوؾ المزمنة ( فٌزٌولوجً أو مرضً)فمدان شدٌد للحدٌد 

 (والبولً، سرطان المولون والمعدة

 (بعض االضطرابات الهضمٌة، اإلسهاالت المزمنة)نمص امتصاص الحدٌد 

عند فشل الكشؾ عن مشكلة هضمٌة معٌنة مسإولة عن سوء االمتصاص و عدم المدرة على تعوٌض 

 الحدٌد رؼم أخذه فموٌا، ٌعزى السبب إلى وجود مرض مناعً ذاتً هضمً



 فقر الدم بعوز الحدٌد

 كػ من وزن الجسم/مػ حدٌد 50-35ٌملن األشخاص الطبٌعٌٌن 

 ٌستخدم هذا الحدٌد فً االرتباط مع األوكسجٌن و فً التفاعالت الكٌمٌائٌة ضمن الجسم 

 من الحدٌد ضمن بنٌة الهٌم فً المٌوؼلوبٌن و الهٌموؼلوبٌن 3/2ٌتواجد 

ٌتحول تحت تؤثٌر محتوٌات المعدة إلى الشكل  ferric Fe+3بعد أن ٌتم الحصول على الحدٌد بشكل 

ferrous Fe+2 (Glutathione, ascorbic acide, sulfhydryl group in proteins ) 

 

الذي ٌتم )ٌرتبط معظم الحدٌد الممتص مع البروتٌن البالسمً الترانسفٌرٌن  :البروتٌن النالل للحدٌد •

و ٌتمٌز بوجود مستمبالت نوعٌة خاصة به على  ،و هو عبارة عن بروتٌن سكري( تصنٌعه فً الكبد

 سطح الخالٌا التً تحتاج الحدٌد إلتمام العملٌات االستمالبٌة الخاصة بها

 ت الحمراء فً نمً العظم عدد كبٌر من هذه المستمبالتاتملن طلالئع الكرٌ

 

و تشكٌل  Apoferritinأما تخزٌن الحدٌد فٌتم عن طرٌك ارتباطه مع : الشكل المختزن للحدٌد •

Ferritin الفٌرٌتٌن 



 األعراض

 :عامة العراض األ

 شحوب، تعب، ضعؾ عام فً العضالت، صداع، دوار

 :األعراض الخاصة بعوز الحدٌد 

تتمثل بتسطح وتمعر األظافر، ضمور الحلٌمات اللسانٌة، أذٌات عٌنٌة لد تصل لحد فمد الرإٌة، ٌإدي 

 عوز الحدٌد عند األطفال إلى اضطرابات نفسٌة وسلوكٌة



 التشخٌص المخبري

   RBCالهٌموؼلوبٌن ، الهٌماتوكرٌت ، تعداد : التعداد والصٌؽة الدموٌة •

 hypocromicونالصة الصباغ  microcytic,تظهر الكرٌات صؽٌرة الحجم : اللطاخة الدموٌة •

 (  هدفٌة، مكورة)وتتخذ أشكاال  مختلفة 

 ٌستخدم حالٌا تعداد الكرٌات نالصة الصباغ

ٌمكن معاٌرة الهٌموؼلوبٌن فً الشبكٌات ، حٌث ٌعتبر نمصه مإشر مبكر لعوز : تعداد الشبكٌات •

 الحدٌد  و ٌتم ذلن بشكل خاص عند األطفال

 

 

 



 التشخٌص المخبري

 انخفاض حدٌد المصل •

 

 Total Ironو الذي ٌتم التعبٌر عنه بالسعة اإلجمالٌة الرابطة للحدٌد : معاٌرة الترانسفٌرٌن •

Binding Capacity TIBCوالتً تكون مرتفعة ، 

 

إن نمص الحدٌد المختزن ٌإكد فمر الدم بعوز الحدٌد حٌث أنه ٌنخفض لبل حدوث : معاٌرة الفٌرٌتٌن •

 تؽٌرات فً حدٌد المصل

تترافك بعض الحاالت مع ارتفاع مستوى الفٌرٌتٌن رؼم وجود عوز الحدٌد مثل اإلصابات اإلنتانٌة، 

ٌإدي حدوث األذٌة الكبدٌة إلى تحرر )الحاالت االلتهابٌة، الحاالت السرطانٌة، أمراض الكبد 

 (الفٌرٌتٌن المختزن

 زٌادة عدد مستمبالت الترانسفٌرٌن المنحلة •



 التشخٌص المخبري

 ٌترافك فمر الدم مع أمراض الكلٌة نتٌجة نمص إنتاج اإلرٌتروبوٌتٌن

 ٌعانً األشخاص الكحولٌٌن بعد تؤذي الكبد أٌضا من عالمات فمر الدم 

 لد ٌلعب التؤثٌر السام لإلٌتانول على طالئع الخالٌا الدموٌة دورا فً ذلن



 العالج

تحسٌن تناذر  تعتمد المعالجة على معرفة سبب العوز، وبالتالً لد تستدعً المعالجة إٌماؾ النزؾ أو

 سوء االمتصاص، وإعطاء مركبات الحدٌد 



 تؤخر فً نضج الكرٌات الحمراء فً نمً العظم اعتبارا من األرومة الحمراء

   DNAشذوذات فً تركٌب الٌحدث بسبب  •

 أو ( تشكل ؼٌر فعال)تموت الكرٌات فً النمً  •

 تصل إلى الدوران على شكل كرٌات كبٌرة و شاذة سرٌعة العطب و الموت •

 (حمض الفولٌن)و الفوالت  B12تحدث هذه الفالات عادة بسبب عوز فٌتامٌن  •

 لد تنتج أحٌانا بفعل بعض االضطرابات االلتهابٌة المزمنة الناجمة عن الدٌدان الطفٌلٌة •

 

 :تأثٌرات إضافٌة •

  Leukopenia الكرٌات البٌضاء نمص فً عدد

   Thrombocytopeniaصفٌحات عماللة عاجزة عن المٌام بوظٌفة التخثر 

  Neutrophilic hypersegmentationزٌادة فً تفصص العدالت 

 مع أعراض نفسٌة و عصبٌة و اكتئاب  عادة ٌترافك

 ؼالبا ما تكون معاٌرة الكوباالمٌن و الفوالت كافٌة للتشخٌص

 

 

 الفاقات العرطلة أو فقر الدم الضخم األرومات



 :مع VB12ٌترافق فقر الدم كبٌر الخالٌا بعوز  •

 بسبب بعض اإلنتانات الطفٌلٌة و الجراثٌم الممرضة B12زٌادة فً استهالن فٌتامٌن 

 تناذرات سوء االمتصاص الناجمة عن استئصال المعدة و سرطانات الجهاز الهضمً

 عوز ؼذائً أو نمص فً الوارد الؽذائً منه

 

 :ٌترافق فقرالدم بعوز الفوالت مع  •

 تعتبر الحمٌة ؼٌر المتوازنة سببا هاما لعوز حمض الفولٌن: نمص الوارد الؽذائً

 المشروبات الكحولٌة

و ٌعرؾ  celiac diseaseسوء االمتصاص الناجم عن اإلسهاالت الشدٌدة و الداء الزاللً 

بمرض التحسس للممح ٌصٌب الجهاز الهضمً و ٌإدي إلى تلؾ األمعاء الدلٌمة و حدوث عجز فً 

 امتصاص العناصر الؽذائٌة

 زٌادة استهالن كما فً الحمل أو بعض حاالت سرطان الدم أو ببساطة مع مراحل النمو

 بعض األدوٌة المستخدمة فً عالج سرطان الدم و بعض موانع الحمل: األدوٌة

 الفاقات العرطلة أو فقر الدم الضخم األرومات ـ األسباب المرضٌة 



 الكوباالمٌن الحتوائه معدن الكوبالت B12ٌسمى فٌتامٌن 

 (  تناول ؼذاء متوازن ٌحتوي على اللحوم و األلبان و البٌض) 1µgتبلػ الحاجة الٌومٌة منه 

  Intrinsic factorالعامل الداخلً ٌتم امتصاصه فً األمعاء الدلٌمة و ذلن بمساعدة 

 (ؼلٌكوبروتٌن تنتجه الخالٌا الجدارٌة للمعدة)

 5ـ2ٌستطٌع الجسم تخزٌن كمٌات كبٌرة من الكوباالمٌن، و لذلن فمد ٌتؤخر ظهور األعراض من 

 سنوات حتى ظهور العوز، رؼم وجود سوء امتصاص

ٌمكن الحصول علٌها من الخضراوات و الفواكه،  µg 200ـ100أما الحاجة الٌومٌة للفوالت فتبلػ 

 أشهر 4و عادة ال ٌمكن استخدام المخزون أكثر من 

 

 :  األعراض

فمدان الشهٌة، اإلسهال، شحوب فً الوجه، فمدان اإلحساس باللمس وصعوبة فً المشً، تمرحات 

   على اللسان وفً الفم كما ٌحدث أحٌانا اضطرابات عصبٌة

 الفاقات العرطلة أو فقر الدم الضخم األرومات



 الفاقات العرطلة أو فقر الدم الضخم األرومات ـ التشخٌص المخبري

  :تحالٌل الكٌمٌاء الحٌوٌة و المناعة 

 فً المصل B12معاٌرة مستوى حمض الفولٌن و فٌتامٌن  •

 معاٌرة حمض الفولٌن فً الكرٌات الحمراء •

أو عند حدوث نمل دم  B12تتؤثر لٌم حمض الفولٌن عند وجود فمر دم بعوز فٌتامٌن لد 

 للمرٌض

من المهم أٌضا معاٌرة األضداد الذاتٌة الموجهة ضد الخالٌا الجدارٌة  :معاٌرة األضداد الذاتٌة •

 للمعدة وضد العامل الداخلً

تظهر عالمات تدل على ارتفاع االستمالب الخلوي و زٌادة تحطم الخالٌا كبٌرة الحجم فً  •

   lactate dehydrogenase LDHالنمً مثل ارتفاع 

  Achlorhydriaٌمكن ظهور نمص حمض كلور الماء فً المعدة  •



 الفاقات العرطلة أو فقر الدم الضخم األرومات ـ التشخٌص المخبري

 :  الصٌغة الدموٌة و اللطاخة

 انخفاض تركٌز الهٌموؼلوبٌن 

   MCVارتفاع فً لٌمة 

 حدوث انخفاض فً عدد الصفٌحات وفً عدد الكرٌات البٌضاء بشكل خاص العدالت

تظهر مسحة الخالٌا الدموٌة وجود خالٌا الدم الضخمة كما وتظهر الكرٌات البٌض بمظهر ؼٌر طبٌعً 

 و لد تزداد الحامضات( زٌادة تفصص)

 %1ٌنمص تعداد الشبكٌات عن 

 تظهر طالئع كرٌات الحمرالكبٌرة الحجم: مسحة نقً العظم



 الفاقات العرطلة أو فقر الدم الضخم األرومات ـ التشخٌص المخبري

 :  العالج

وعند المصابٌن بفمر الدم الخبٌث ٌتم إعطاء حمن الفٌتامٌن مدى الحٌاة  B12التعوٌض بإعطاء فٌتامٌن 

 لمدة مرة فً الشهر

 كما ٌعطى حمض الفولٌن فموٌا 



 :األسباب المرضٍت

اإلَزبَبد انزٙ رحزع رظُٛع األػذاد انذارٛخ َزٛغخ نٕعٕد رفبعم يزظبنت ثٍٛ انًسزؼذاد  •

   انفٛزٔسٛخ أٔ انغزصٕيٛخ يع يسزؼذاد انكزٚبد انحًزاء

 َمم انذو غٛز انًٕافك  •

 ثعغ األدٔٚخ •

 ثعغ االػطزاثبد انًزػٛخ انزٙ رؤد٘ إنٗ سٚبدح فٙ رشكم األػذاد انذارٛخ •

 Autoimmune Hemolytic anemia فقر الدم االنحاللً المناعً الذاتً



 ٌتم بحسب النشاط الحراري لألضداد الذاتٌة المسببة لالنحالل

 مئوٌة 37ترتبط مع الكرٌات الحمراء مسببة انحاللها بدرجة : األضداد الحارة

 مئوٌة 4تسبب االنحالل بدرجة حرارة : األضداد الباردة

 70: األضداد الحارة% 

   IgGٌتم تؽلٌؾ الكرٌات الحمراء باألضداد من نوع 

 على الؽشاء الخلوي للكرٌات الحمراء للمستضداتكثافة عالٌة 

 المتممة بالطرٌق الكالسٌكً تفعٌلالمناعً   ـ       الؽلوبولٌنتتجاور جزٌئات 

 انحالل الكرٌات الحمراء بفعل المعمد الحال

 و ٌحدث االنحالل فً الطحال( IgGمستقبل )الحمراء الكرٌات  ببلعمةتقوم البالعات الكبٌرة 

 فقر الدم االنحاللً المناعً الذاتً ـ التصنٌف



 تنالص تركٌز الهٌموؼلوبٌن 

 تفاوت فً حجم كرٌات الدم

ؼلٌكوبروتٌن ٌتم تصنٌعه فً الكبد، لادر على تشكٌل معمد )تنالص التراكٌز المصلٌة للهٌبتاؼلوبٌن 

 (  ثابت مع الهٌموؼلوبٌن الجائل بشكل حر فً الدم، لتجنب طرحه فً البول

 ضخامة كبد و طحال

أنزٌم ٌدخل فً عملٌات ) Lactate dehydrogenase LDHتحرر األنزٌمات الداخل خلوٌة 

 (استمالب السكر داخل الخلٌة

 فرط بٌلٌروبٌن الدم

 اصفرار صلبة العٌن

 ٌرلان جلدي

 فقر الدم االنحاللً المناعً الذاتً ـ العالمات السرٌرٌة 



 تثبٌط إنتاج األضداد: المثبطات المناعٌة •

 Fcلكنها لد تخفض من فعالٌة وعدد مستمبالت )

 (على البالعات C3و

المعالجة باستخدام جرعة عالٌة من الؽلوبولٌن  •

 Fcالمناعً النوعً التً تموم بحصر مستمبالت 

 ومنعها من اإلرتباط باألضداد الذاتٌة 

استئصال الطحال أوعالجه باألشعة وذلن ألن  •

تراكم الكرٌات الحمراء المؽطاة بالراصات ٌظهر 

 بشكل رئٌسً فً الطحال

CD20 (Rituxan R )األضداد الموجهة ضد  •

المنتجة  Bوالذي ٌسمح بالتخلص من الخالٌا 

 لألضداد الذاتٌة

 فقر الدم االنحاللً المناعً الذاتً ـ العالج 



 األضداد الباردة: 

 agglutininsتسمى بالراصات  IgGو نادرا ما تكون  IgMالنمط  •

 

 فقر الدم االنحاللً المناعً الذاتً ـ التصنٌف

 األضداد الباردة وحٌدة النسٌلة األضداد الباردة متعددة النسائل



 مرض مناعً ذاتً 

التً ترتبط بالكرٌات الحمراء وتسبب  وحٌدة النسٌلة بوجود تراكٌز عالٌة من األضداد الذاتٌة ٌتمٌز

 C°31-28انحاللها بدرجة حرارة منخفضة 

 مئوٌة  30تنخفض الحرارة فً الشعٌرات الدموٌة الجلدٌة إلى حدود 

 تإدي الراصات الباردة إلى تراكم الكرٌات الحمر مع بعضها داخل األوعٌة وتسبب انسداد الشعٌرات

 acrocyanosisٌتظاهر هذا بازرلاق لون األصابع واألذنٌن وطرؾ األنؾ 

 

  :مرض الراصات الدموٌة الباردةفقر الدم االنحاللً المناعً الذاتً ـ 



 :آلٌة االنحالل فً مرض الراصات الباردة

 المتممة و تشكٌل المعمد الحال مما ٌإدي إلى انحالل دموي داخل وعائً  تفعٌل

   :األعراض السرٌرٌة

 تخثر منتشر داخل األوعٌة بٌلة هٌموؼلوبٌنٌة، فشل كلوي،

 ، ال ٌمكن حدوث البلعمة IgMال تحمل البالعات مستمبل لألضداد 

 فقر الدم االنحاللً المناعً الذاتً 

   العالج

 مئوٌة   37نمل الدم حصرا إلنماذ حٌاة المصاب و ٌجب تدفئة الدم أثناء النمل إلى  •

 تتم الولاٌة بشكل عام بتدفئة الجسم  •

 ال ٌجدي استئصال الطحال و العالج باألشعة نفعا  •

 مثبطات المناعة تكون مفٌدة عند وجود مرض تكاثر لمفً  •

 بالسٌطرة على االنحالل  Rituxanلد ٌساهم العالج ب •



 فقر الدم المنجلً ـ اضطراب الهٌموغلوبٌن

 مرض وراثً ٌصنؾ ضمن اضطرابات الهٌموؼلوبٌن

 من األبوٌن معا Sٌحدث المرض نتٌجة الحصول على مورثة الهٌموؼلوبٌن 

   Hbٌحل الفالٌن محل  حمض الؽلوتامٌن  فً المولع السادس فً السلسلة بٌتا من جزئٌة 

ضمن الكرٌة عند تخلٌها عن األوكسجٌن لـتؤخذ شكال منجلٌا نتٌجة  Hbإلى بلمرة جزٌئات  ذلن ٌإدي

 التبدل فً بنٌة البروتٌنات الؽشائٌة

 ٌتم التخلص من ثلثً الكرٌات الحمراء تمرٌبا بآلٌة خارج وعائٌة ضمن الكبد و الطحال 



 فقر الدم المنجلً 

 :ٌتم عادة تفعٌل تشكل الكرٌات المنجلٌة عند

 انخفاض ضؽط األوكسجٌن

 زٌادة الحموضة فً الدم

 بٌفوسفوؼلٌسٌرات 3-2زٌادة 

 :التشخٌص المخبري

انخفاض الهٌماتوكرٌت، انخفاض الهٌموؼلوبٌن،  :الصٌغة الدموٌة 

 انخفاض عدد الكرٌات الحمراء

ٌالحظ ظهور كرٌات مختلفة الحجم نالصة الصباغ، تظهر  :اللطاخة

 الكرٌات المنجلٌة فً حال أخذت اللطاخة فً ولت الهجمة الحادة

، %12-8تظهر عالمات انحالل الدم عن طرٌك زٌادة الشبكٌات 

ارتفاع البٌلٌروبٌن ؼٌر الممترن، ارتفاع الٌوروبٌلٌنوجٌن، ارتفاع بسٌط 

 AST- LDHفً بعض الخمائر مثل 



 فقر الدم المنجلً ـ المتابعة و العالج

المرالبة المستمرة و نمل الدم عند الحاجة بهدؾ زٌادة المدرة على نمل األوكسجٌن و تمدٌد الكرٌات  •

 المنجلٌة

 مرالبة فشل األعضاء بفعل االنسدادات الوعائٌة و ما ٌرافمها من اضطرابات •

 زرع النمً •

مرالبة اإلصابات اإلنتانٌة و معالجتها بالصادات الحٌوٌة فً حال حدوثها حٌث أن هذه اإلصابات تزٌد  •

 من حدة هجمات األلم

 إعطاء اللماحات الكاملة إضافة إلى لماح السحاٌا و األنفلونزا و المكورات العمدٌة •

 :العالجات فً طور التجرٌب

 إدخال مورثة طبٌعٌة فً نمً العظم لمحاولة تولٌد هٌموؼلوبٌن طبٌعً •

و ذلن عن طرٌك تثبٌط المورثة المسإولة عن تشكٌل  Fمحاولة زٌادة تركٌز الهٌموؼلوبٌن الجنٌنً  •

HbS  و تفعٌل المورثة المسإولة عن تشكٌلHbF 

 HbFو هو مثبط لخمٌرة الرٌبونكلٌوتٌد رٌدوكتاز مما ٌحرض إنتاج  Hydroxyurea: دوائٌا •

 المماوم لتؤثٌر البلمرة



 اضطراب ناجم عن حدوث طفرة فً مورثة أو أكثر من مورثات الؽلوبٌن 

 المشكلة لجزٌئة الؽلوبٌن ( βأو  α)تإدي الطفرة إلى نمص أو ؼٌاب تركٌب السالسل الببتٌدٌة 

 و بالتالً نمص محتوى الكرٌات الحمراء من الهٌموؼلوبٌن

 تعتمد نتائج التبدل على السلسلة المتؤثرة و كمٌة السلسلة المنتجة •

 :تنجم األعراض بسبب •

 التركٌب الشاذ للهٌموؼلوبٌن، نمص فً لدرة تشكل الكرٌات الحمراء

 

 التاالسٌمٌا ـ اضطراب الهٌموغلوبٌن



 βالتاالسٌمٌا 

b B b B 

b B b b B b B B 

 متؽاٌرة الزٌجوت متؽاٌرة الزٌجوت

 فمر دم البحر األبٌض المتوسط

 طبٌعً متؽاٌرة الزٌجوت متؽاٌرة الزٌجوت متوافمة الزٌجوت

 تاالسٌمٌا عظمى

تبدالت وراثٌة فً مورثات السلسلة بٌتا تؤدي إلى غٌاب كامل للسلسلة أو نقصان فً تصنٌعها، 

فً حٌن ٌحدث زٌادة فً تصنٌع السالسل الفا التً تعجز عن تشكٌل النموذج الرباعً المستقر 

 لجزٌئة الهٌموغلوبٌن و تترسب داخل الكرٌة الحمراء 



 التاالسٌمٌا بٌتا

 األشخاص الحاملٌن للتاالسٌمٌا بٌتا المتغاٌرة الزٌجوت

 أعراض سرٌرٌة خفٌفة ـ ضخامة الطحال ـ انخفاض بسٌط فً لٌمة الهٌموؼلوبٌن 

 تظهر اللطاخة نمص فً الصباغ، تفاوت فً حجم الكرٌات

فً  A2تظهر الدراسة البٌولوجٌة ارتفاع فً عدد الكرٌات الحمراء، ارتفاع مستوى الهٌموؼلوبٌن 

 الدم

    (زواج األقارب الحاملٌن للخلة( الناحٌة الوراثٌةالخطورة الرئٌسٌة هً من 

 األشخاص الحاملٌن للتاالسٌمٌا بٌتا المتوافقة الزٌجوت التاالسٌمٌا العظمى أو المتوسطة

إن درجة فمر الدم و مدى الحاجة لنمل الدم هً التً تسمح بتحدٌد نوع التاالسٌمٌا، سواء كانت 

 عظمى أو متوسطة

تؤخر فً النمو، اضطراب فً الوزن، زٌادة حجم البطن بسبب : تبدأ منذ السنة األولى للعمر و تسبب

 ضخامة الطحال، صعوبة الشفاء بعد اإلنتانات

سنوات على  10فً حال تم التشخٌص الباكر و نمل الدم المنتظم للطفل، ٌتم تجاوز األعراض لمدة 

 األلل ـ بعد ذلن ٌحدث اعتالل فً وظٌفة الكبد و الؽدد و الملب 



 التاالسٌمٌا بٌتا

 :العالج

 نمل الدم

 Desferalالدٌسفٌرال : معالجة فرط الحدٌد

 استئصال الطحال

 الفولٌن اسٌد

 زرع النمً

 


