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  Summaryالخالصة   

، وهو حالة تحدث بسبب ا افاض     ةر الدم هو الحالة المرضية ا كثر شيوعا    أمراض الدم       

تركيز الهيموغلوبين عن المستوى الطبين  مما تنا   أجهز/ الجسم من عدم حصولها على االوكسجين 

 الكا   والمؤدي الى عوارض االرها  والصداع وعدم التركيز . 

ين اطفال مدي ة ولصرض التنرف على ا واعه باالطفال وال ساو لزياد/ ا تشار  ةر الدم بين و ظرًا      

للمد/ من االول للوالد/ واالطفال التابنة لدائر/ صحة ديالى  اجريت هذه الدراسة    مستشفى البتولبنةوبة 

عي ة  383 تم من ا لها جمع،  7102من تشرين االول ولصاية الحادي والث ثون من كا ون االول لنام 

 وبةأ ب دم وريدي    3سم 2.5وبواقع  الدم بفةرإ اث (  طفال مصابون  020ذكور ،  707دم تشمل ) 

مستويات )  جراو صور/ الدم  Ethylene diamine tetra acetic acid  (EDTA)تحتوي على

الى ث ث اعمار   ، وقسمت س ة  01-0يتراوح بين  نمر( بغم ع ديسيلتر  11.0هيموغلوبين اقل من ال

متوسط حجم س ة ( ، وتم اعتماد  01 -00س ة ، ومن  00اقل من  -1، من س وات   1) اقل من 

،  MCV < 80 fl  ةر الدم يفص    ت mean corpuscular volume  (MCV)كــرية الـدم الحمراو 

MCV = 80-100 fl  ،MCV > 100 fl  أضا ة الى عمل مسحة دموية للمساعد/    التشايص ،

 المجهري .

 fl81 أظهرت  تائج الدراسة ان منظم عي ات مرضى  ةر الدم كان لمتوسط حجم الكرية  قل من      

% و ةر دم البحر االبيض المتوسط 45.69%، وممثلة بفةر دم عوز الحديد ب سبة 8183.ب سبة 

 سبة  MCV = 80-100 fl% .    حين شكل متوسط حجم الكرية المتراوح بين  38.12ب سبة

% ، 8.09% و ةر دم تكور الكريات الحمر ب سبة 4.96% موزعة على  ةر الدم الم جل  ب سبة 13.05

% وتمثل بفةر دم  ةص 3.13على اقل ال سب  fl  011بي ما حصل متوسط حجم الكرية  كثر من



 

 
، والذي اظهر هذا االاير  ةصًا شديدًا    اعداد ا يا الدم الحمراو ، و مستوى  B12 يتامين 

غلوبين ، وهذا اال افاض    اعداد ا يا الدم الحمراو ومستوى الهيموغلوبين كان على اشده    الهيمو 

 ةر الدم البحر االبيض المتوسط و ةر الدم الم جل  ، مةار ة بفةر دم عوز الحديد وتكور الكريات الحمر، 

االبيض المتوسط    حين ا افض متوسط هيموغلوبين الكرية     ةر دم عوز الحديد و ةر دم البحر 

، كما اشارت الدراسة الى ان اعداد ا يا الدم البيضاو تجاوزت  B12وارتفع     ةر دم  ةص  يتامين 

 مندالتها الطبينية     ةر دم البحر االبيض المتوسط .

اقل  -1وأظهرت  تائج الدراسة أن أعداد ا يا الدم الحمراو والهيموغلوبين ا افضت    االعمار من     

س وات ، وارتفنت ا يا الدم  1س ة ، ومتوسط هيموغلوبين الكرية ا افض ع د االعمار أقل من  00من 

س ة . وال توجد  روقات من وية بين الذكور واال اث داال ال وع  01 -00البيضاو ع د االعمار من 

 الواحد من  ةر الدم .
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 INTRODUCTIONالمقدمة      -1

هو ا افاض    قابلية الدم على  ةل كمية كا ية من ا وكسجين إلى أ سجة  Anemia ةر الدم       

أو ا افاض    الندد الكل  الجسم الماتلفة  بسبب ا افاض مستوى الهيموغلوبين    ا يا الدم الحمر 

لا يا الدم الحمر    جهاز الدوران ، وعلى هذا ا ساس ال تحصل ا  سجة على ا وكسجين الكا   

دامة  نالياتها الماتلفة )  ةر الدم هو الحالة المرضية ا كثر  (. 7112واارون ،   Hoqueل موها وا 

شيوعًا    النالم وواحد/ من ع مات سريرية هو أحد المشاكل الصحية ا كثر و  شيوعا    أمراض الدم

. ياتلف ا تشار  ةر الدم لدى ا طفال ما قبل سن المدرسة ، ال سيما بين  هامة من االضطرابات الكام ة

ة    البلدان ال اميوالحوامل % من ا طفال قبل سن المدرسة 81 هو يؤثر علىو س وات ،   1أشهر و  2

 Miller)   المائة    البلدان الص اعية  01-31تحد/ ، وعلى ا قل % أطفال    الواليات الم71 ، و

 ( 7113واارون ، 

ه اك عوامل كثير/ تلنب دورًا    مسببات  ةر الدم مثل الاصائص االجتماعية واالقتصادية      

 ينتةد إن أكثر ا سباب( .  7100واارون ،  Lucianaوالصذائية، والبيولوجية، والبيئية والثةا ية )

 ةدان الدم . وهذه  أوالمتوقنة لحصول  ةر الدم هو اال افاض الحاصل    إ تاج ا يا الدم الحمراو 

،  Vitamin B 12 )) 07ب  ،  يتامين ironالنوامل ت تج عن  ةص الن اصر ا ساسية مثل الحديد 

 dietaryالحاصل. أو قد ت تج قلة الن اصر ا ساسية عن ال ةص الصذائ   folic acidحامض الفوليك 

deficiency  سوو االمتصاص ،Malabsorption   أو ال زفBleeding  اضطرابات أو امول ،

 Hormone،  ةص الهورمو ات  bone marrow suppression or disorders ااع النظم 

deficiency ا مراض المزم ة ،Chronic disease   أو االلتهاباتinfections  الت  تؤدي إلى

لا يا اوالذي يرتبط بزياد/ تحطم  hemolytic anemiaاإل تاج ، أو من  ةر الدم اال ح ل  ا افاض 

(ACOG ،2008 ). 



 

 
 Nutritional صذائ نتبر  ةر الدم عوز الحديد من أكثر ا  واع السائد/ والم تشر/ لفةر الدم الي    

anemia   النالم . والمشكلة الصحية الرئيسية    النديد من الدول ال امية والمؤثر على النديد من   

ثر على  صحة المواليد ؤ ( . لما يبديه من اطور/ متزايد/  ت  shu and Ogbodo ,2005) ا طفال

اضا ة وقوع حاالت مرضية اارى وبشكل كبير اصوصًا بين االطفال  باستمراريهدد  والذي، الحديثة 

( الت  تظهر مدى اال ص   االجتماع  لألقارب  Thalassemia)  وم ها الى امراض  ةر الدم الوراثية

   ابةاو دائر/ الزواج ضمن مجال ضي  مما يؤدي الى استمرار تواجد هذه االمراض    شريحة كبير/ ال 

 ( .  ACOG ; 2011 ، 2008واارون ،  Irshad) .يمكن تجاهلها

 

  Aims of the Studyأهداف الدراسة  :    -1.1

 تضمَّ ت هذه الدراسة الهدف اآلت  : 

 التنرف على ا واع  ةر الدم لدى االطفال . -0
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 LITERATURE REVIEWاستعراض المراجع   -1

 : خاليل الدم الحمرإنتلج  -1.2

/ ولى من الحيااال سابيع   االالت  تحتوي على ال وا/ بتدائية الحمراو اال ويةدمالا يا ال تاج ايتم     

الحمراو  ويةا يا الدمال    ا تاجتبر الكبد النضو الرئيس  ينو  ، yolk sacكيس المح  ال    الج ي ية 

ما بند الوالد/ اير من الحمل و اال الشهر   ا يا الدم الحمر  ، وت تجا ل الثلث المتوسط من الحمل 

 (. Morrison  ،7112) م االنظ ااع  بشكل رئيس  داال

   جميع النظام حتى يصبد عمر الشاص  رئيس م وبشكل االنظ ااع    ا يا الدم الحمر  تج ت     

قسام الةريبة من عظم  ة تمامًا ما عدا االتصبد شحمي   النظام الطويلة  ال ااع، لكن  س وات امس

 ا يا الدم الحمرومنظم  ه ،س  71 عمرا يا الدم الحمر بند  تاج اوتتوقف عن النضدين والساقين 

 والنظمين الحرقفيينالفةرات و  الةصو ض ع االم الصشائية مثل االنظ  ااع تاجها    ايتم  بند هذا النمر

 .(7112واخرون ، Alenzi)النمر   تةدم الع مام    هذه النظااع ال  وكذلك يةل .



 

 

 

 (. Fox  ، 7118توضد مراحل تكون ا يا الدم الحمر ) (1.2صور/ )       

 :  (Erythropoiesis )  خاليل الدم الحمرتكون  -2.2

 حفزها علىتأثير عامل محفز يب ما ااع النظ    حدثالت  ت  تاج ا يا الدم الحمراه  عملية       

( erythropoietin) هرمون ىالكل تفرز ،الدور/ الدموية    كسجين ا و ا افاض  ،  ف  حالة تكاثرال

الذي  ، ا يا الدم الحمرلى از كاثر والتمايا على الت  النظام  ااع     ا يا الدم الحمرس ئف  حفزالذي ي

ا يا ن وا ت كتحدث عملية  ،كون للدم ال سيج الما    ا يا الدم الحمر ن كوا  شاط ت      /يادز لا يؤدي الى



 

 
الثالث  مرور الشهر، وبند   حمكيس اللل  ديم المتوسط   ا يا اال لألج ةبكر الدم الحمر    الطور الما 

  ( 7117واخرون ،  Georgiades  )لى الكبد والطحال ات تةل مر الج ين و الرابع من عا أ

لى ما بند إ    ال شاط ، ويستمر ا يا الدم الحمر   تكوين  بند الشهر السابع ااع النظم ي شط      

يحدث  مراضض االلكن    بن ، ستينابيةاال طاقته ل، حيث ينمل النظم بك س وات 1-7من الوالد/ 

من س تين الى امس بند الوالد/ و .  اارج  ااع النظم داال الكبد أو الطحال ا يا الدم الحمرن وا ت ك

  دالاجداال صفر لمفاوي غير  شط ألى  ااع ده   إمر بالتحول تدريجيًا حس وات يبدأ  ااع النظم اال

    مستمر/عظم النضد و  فاذعظم ال ال هايات النلوية للنظام الطويلة، وتبةى  ( جسام النظام الطويلةأ )

اج  تا    النضدالفاذ و   همية عظمأ، ثم تةل ًا ريبس ة تة 77- 71مر ع حتىا يا الدم الحمر كوين ت  

ه  ض ع االو  الجمجمةو ،  الفةرات،  الةص، الحوض  تبةى عظامو  71من النمر  بدواً  ا يا الدم الحمر

 .(Broudy ،0222) هين ا يا الدم الحمر مدى الحياكو المصدر الوحيد لت  

  Erythrocytes : خاليل الدم الحمر -3.2

ة يصل الكري، قطر  ال تحتوي على  وا/طحين لها جدار رقي  و مةنر/ الس قرصية الشكل ه  ا يا     

 عددها، ويبلغ يوم تةريبًا  071، تنيش لمد/ ( 2.2شكل  مايكرومتر ) 7مايكرومتر وسمكها الى  2إلى 

 الية مليون 4.5حوال    اثعددها    االويبلغ ليمتر المكنب مليون الية    الم 1حوال   لذكور   ا

 ( .  Saladin  ،7112 )   المليمتر المكنب 

   الهيم وه  عبار/ عن مركب يتكون من  داالها على ماد/ الهيموغلوبين    ا يا الدم الحمرتحتوي      

الذي ينط  الدم مليون جزيئة من الهيموغلوبين   311-711) حديد + صبصة ( ، تحتوي كل الية على 

ميت ا يا الدم سا  ذلكول، وكسجين باال االتحادسهل  أ ه الهيموغلوبين من مميزات، و حمر ون االللا

تكون ماد/ االوكس  لكسجين يصبد لو ه أحمر قا   تشبع با و ال، وع د  وكسجينلألالحمر حاملة 

حدث ع د يوكذلك  ، تنرض الدم لضصط عال  من ا وكسجين هذا    حالةيحدث و  ،هيموغلوبين 



 

 
 سجة    االايضًا يحدث و ،  ضصط م افض من ا وكسجينل    الرئتين وكس  هيموغلوبينتنرض اال

كسيد و يتحد الهيموغلوبين مع ثا   أائً  للزرقة ، ويصبد لو ه مه كسجي من أو  اً جزوالدم يفةد  ع دما

    ا ورد/و  حمرأ الدم    الشرايين ، ولهذا يكون لون ع ه    الرئتين  فصل سجة ويالكربون    اال

  (.Snyder and Sheafor ،0222) مائً  للزرقة يكون

 

( الية دم حمراو كما تبدو    م ظر سطح  وكما تبدو    مةطع عرض  ع د قطنها قطريًا 7.7صور/ )

( Saladin  ،7112  . )   

 : خاليل الدم الحمرعمر ومصير  -4.2

 على   تحتوي، و كذلك ال / وا   ها ال تحتوي علىال تستطيع اال ةسام أو التكاثر  ا يا الدم الحمر     

 ه  ال تلف جزو م ها ، موتها أو التجهيزات الالوية ا ارى الت  تمكر ها من إص ح  فسها    حال 

كائن قصير بال سبة لنمر ال ينتبر ا يا الدم الحمرعمر إن  ،عوامل ذاتية للبةاو طوي  واالستمرار تحتوي

ةوم ا يا الدم الحمر ب ةل ت . لندم قدرتها على البةاو طوي ً وذلك الدموية  أوعيتهالذي تدور    

       كل ثا ية يموت حوال   ، يومًا حتى تضنف وتهترئ 071 لمد/ا ل أجسام الفةاريات االوكسجين 

 الت  هرمت وتكسرت ا يا الدم الحمربالتةاط الطحال  ةومي وبند ذلك ، مليون الية دم حمراو 3 -7



 

 
   الصبصات الصفراوية   تارج م هلوبين ل الهيموغيضًا تحلياويتم  ، الهيموغلوبين يارج م هاو يحللها  

كسر يحل محلها  الت  تت ا يا الدم الحمرو  ، بطردها مع عصار/ الصفراوتالص م ها يتم الالت  الدم 

 . ( CL Ghai،2013)  ( 3.2) صور/  م ااع النظ من ها يا جديد

 

 .(  Saladin  ،7112 )توضح حياة وموت خاليا الدم الحمر  (3.2صور/ )          

 خاليل الدم الحمرتكوين ل الزم توافرهلالعوام  ال : 

إلشناعات لو تلف كما يحدث    حالة التنرض أأي مرض ب اصابته ن د ، م ا ااع النظ س مة -0

 .  ا يا الدم الحمرذلك يؤدي إلى  ةص    عدد   ، السموم وأ شنة السي ية أو االذرية 



 

 
تو ر     حالة عدمو ،    تركيب ماد/ الهيموغلوبين  الضروري الصذاو على ع صر الحديد احتواو -1

مما  يصبد لون الدم باهت، الصذاو  الموجود    الجسم من الحديد أو عدم استفاد/الحديد    الصذاو 

 يؤدي الى  اةر الدم .

حيث يتم   ، الابيث فاةر الدمل النامل الما ع  نتبرالذي ي  B12على  يتامين حاويًا الصذاو  أن يكون -1

 فرزيالذي  ( IF ) intrinsic factorار وهو النامل الداال  الم شأ اهذا الفيتامين مع عامل اتحاد 

، لنظام  ااع ا امه من قبلستاديتم ان ألى امناو ويازن    الكبد اال قبل يمتص منو المند/  من

 (.  Zon  ،1995)  ا يا الدم الحمر مو و     تكوينضروري جدًا هذا الفيتامين وينتبر 

 : خاليل الدم الحمروظلئف  -5.2

كسيد الكربون من او  سجة وتحمل ثا   لى االاتين كسجين من الرئ  ا و  ا يا الدم الحمرتحمل  -0

 .الموجود/    الا يا  الهيموغلوبين ، ويتم ذلك بوساطة تين للتالص م هلى الرئ  ا سجة اال

صفراوية الصبصات اللى اتحول يتحلل و يال  لك ا يا الدم الحمر الهيموغلوبين داال  المحا ظة على -1

 (.   7112البول ) البدر، مع فرزيو أ

  Haemoglobinالهيموغلوبين :  -6.2

ربنة أغلوبين . يتكون الهيموغلوبين من مليون جزيئة هيمو  781تحتوي الية الدم الحمراو على حوال      

بطول  βحامض امي   ، وسلسلتان بيتا  000بطول  α. سلسلتين الفا  globinس سل بروتي ية تدعى 

 hemeحامض امي   ، ترتبط كل سلسلة من الس سل االربنة هذه مع جزيئة غير بروتي ية تدعى  002

ن أتستطيع  heme   المركز . كل جزيئة  7Fe+ ث ائ  التكا ؤ . اذ يرتبط االوكسجين بأيون الحديد

.  O2ربنة جزيئات من أن ت ةل أ أن جزيئة الهيموغلوبين تستطيع  ، لذا O2تحمل جزيئة واحد/ من 

   مجرى الدم ايضًا ي ةل بوساطة الهيموغلوبين ولك ه يرتبط الى جزيئة الكلوبين  CO2% من 1حوال  

 ( . 7100واارون ، Elghetany( ) 4.2صور/ )  hemeبدالً  من 



 

 

 

 .HbA( Saladin  ،7110 ) توضد تركيب الهيموغلوبين    الشاص البالغ ( 0-7صور/ )    

 انواع الهيموغلوبين :7.2- 

باإلضا ة الى الس سل  ت  ات طفيفة    س سل الكلوبين يتواجد الهيموغلوبين بصيغ عديد/ مع اا     

 (HbA  )هيموغلوبين دم البالصين الطبين حيث تكون  سبة مؤلفة لجزيئة الهيموغلوبين ، االربنة ال

Haemoglobin Adult .5-98.522  من هيموغلوبين  %2.5يحتوي على حوال  % وHbA2 

 ج ة  أن الهيموغلوبين يكون بصيصة. اما    ا ( β( بداًل من س سل بيتا )бالمكون من سلسلتين دلتا )



 

 
( HbF  )Haemoglobin Fetus  الت  تستبدل  يها س سل % و 0يساوي الت  تكون  سبته اقل او

(. س سل دلتا وكاما ب فس طول س سل بيتا ولك ها تاتلف بتناقب  β( بداًل من س سل بيتا ) үكاما )

اسابيع من النمر ثم يتحول  2حتى  HbF، ويبةى الهيموغلوبين ل االحماض االمي ية المكو ة لها تسلس

على من ارتباطه مع أبشد/  HbFمع O2 يرتبط    جميع مراحل الحيا/ .  HbAالى الهيموغلوبين 

HbA   (. 7112،البدر )، ولهذا يمكن للج ين استا ص االوكسجين من مجرى دم االم 

  Anemia  :  ُفقر الدم -8.2

  Definition of anemia: ُفقر الدمتعريف  -1.8.2

غمع 01أقل من  أقل من الحدود الطبينية الدم هيموغلوبين    مستوىا افاض   اةر الدم هو      

أما  البالصات غير الحوامل  اثإلبال سبة لغمع ديسيلتر 07أقل من و لذكور البالصين بال سبة لديسيلتر 

حصول  الى عدم   مستوى الهيموغلوبين  ال افاضا يؤدي هذاو  ، ا طفال  ياتلف حسب النمر والج س

، اإلرها  ، الصداع  اعراضمرضى ال لذلك تظهر علىا وكسجين و  الكمية الكا ية منعلى  أجهز/ الجسم

    المرضية شيوعاً  تالحاالمن اكثر  اةر الدم وينتبر .  واال تباه التركيزالةدر/ على عدم ، و الامول 

ثة  ث  كثر منا  اةر الدم مرض  ف  الواليات المتحد/ يصيب    جميع ا حاو النالم ،مراض الدم ا

بأمراض  صابةلإل اكثر عرضة  ةمزم أمراضبشااص المصابون االقد يكون و ، مريك  ا و صف مليون

 . ( 0222 واارون ، Hebert)   اةر الدم

 Signs and symptoms of anemia : ُفقر الدمأعراض وعالملت  -2.8.2

عدم م حظتها    كثير  نيمكاالحيان و    كثير من  غير واضحة ن تكونايمكن   اةر الدمعراض أ     

الصحية الااصة المشاكل الى  وا  فسه  اةر الدممسببات لى المرض اقد ترجع اعراض و  ، ال اسمن 

 اةر الدم مع مشاكل  ، وقد يترا   والاالمشاكل الصحية  هذهعراض الى ظهور ايؤدي  الذي ريضبالم



 

 
على  له الةابليةلجسم البشري ان إ.  السرطان او لدور/ الشهرية، مشاكل ا الةرح،  زيف ال م هاارى أ

 المرض ، ان ضاعر ا  حظتصابة بسيطة  ةد ال اال ن دما تكون  ر ،   وقت مبكمع  اةر الدم التنامل 

 اغلب ،لطاقة ا  ةدان، رها  االسرعة  للمرض م هاعراض مشتركة اينا ون من  اةر الدم مرضى  جميع

 الضنف ، رها اال للمرض م ها هعراض غير محددا عليهم تظهرن ينا ون من  اةر الدم الذي مرضىال

افةان وألم    الت فس و  صنوبة ،التركيزعدم الةدر/ على  ، ا ر  ،ودوار و ةدان الوع  ، دواة   النام

 (.0222واارون ،  Bushث او التمارين الرياضية )ا، وااصة     الرأس

لحركة السرينة ل ع مات وجودم ها  وضوحًا أكثر شد/ تكون أعراضه أكثر   اةر الدمع دما يصبد     

   تضام  وأضربات الةلب  زياد/  هام و بذل مجهودأممارسة الرياضة  اث او وااصة الدوران لجهاز

الذبحة  م هابذلك  مرتبطةعراض االمريض من  شكوي هذا. ل شل الةلب ع مات تظهر قد و  ، الةلب

 (.0222واارون ، Bracey) امراض سابةة بالةلب وااصة    حالة وجود الةلبان افةو الصدرية 

 مو الضنف  تيجة وذلك اضطرابات سلوكية ع د ا طفال   ةد تظهر اةر الدم المزمن  أما    حالة    

و تصلب أجفاف  ، الدراسة طفال   اال ع ددرس  داو الما افاض اال،  الجهاز النصب  للرضيع    

تنر  ، ال   زياد/ ، ال الساقينو  الذراعين   تورم   هام قل شيوعاً للمرض تكون اعراض اه اك و  ،ا ظا ر

 (.7112واارون ،  Mcintyre، والدم    البراز ) ، الة و لم بفم المند/ا 

م ظمة والمتبنة من قبل  اقل من الحدود الطبينيةعلى تركيز الهيموغلوبين   اةر الدمينتمد  تشايص      

مر والج س كما    لنحسب اياتلف  ن تركيز الهيموغلوبينأالجدير بالذكر من و  النالمية ،الصحة 

 (. WHO ،7112( : ) 7.0 ) الجدول

 

 



 

 
 . تبنًا لم ظمة الصحة النالمية  اةر الدملتنريف  الهيموغلوبين( يبين مستوى  1.2) ولجد   

 نالهيموغلوبيتركيز  النمر و الج س

 ديسيلتر() غمع 

 تركيز الهيموغلوبين

  (ميليمول ع لتر)

س وات ( 1 -اشهر 2اطفال )   00.1 2.8 

س ة ( 07-1اطفال )   00.1 2.0 

س ة ( 01-07اطفال )   07.1 2.0 

س ة 01 ا ثى غير حامل اقل من  07.1 2.0 

 2.8 00.1 ا ثى حامل

 8.0 13.0 س ة 01من  اكثرذكر 

 

 of anemia Distribution : ُفقر الدمانتشلر  3.8.2-

 تيجة  دراك المشاكل الكثير/ المتولد/ ع ه بسبب االصابة به ،  ةد وجد   اةر الدملةد ازدادت أهمية      

 اةر % ع د االطفال وي تشر 03حيث تمثل  سبة اال تشار   اةر الدم% من سكان النالم ينا ون من 31ان 

  اةر الدم. وتبلغ  سبة ا تشار  (7111%  )النمر،32 سبة س ة ب 07-1بين االطفال بنمر المدرسة  الدم

 اةر مليون طفل ينا ون من  723ن ه اك أي أ،  طفال قبل سن التنليم المدرس    صفوف اال 0.02٪

أما    ،  ٪2.22 وتبلغ على مستوياتهاالى    ا ريةيا اتصل مندالت اال تشار حيث .     النالم الدم

،    حين يبلغ  ٪02لى ا يصل   مندل اال تشار    شر  المتوسطو .  ٪1.21 تبلغ سيا اج وب شر  

 (.  WHO،7112 ) وأوروبان يا مريكيت٪    71 حو 



 

 
لماتلف شرائد المجتمع  تيجة الحالة   اةر الدم   النرا   ةد لوحظ زياد/     سبة ا تشار و     

االقتصادية وما يرا ةها من  ةص شديد    المصذيات إضا ة الى بنض النادات الصذائية الااطئة المتبنة 

ثر السيئ    المندالت الطبينية للدم لدى الفرد النراق  مما لتأثيرات الت  كان وسيكون لها ا وغيرها من ا

 ( .0228   المجتمع النراق  ( )منهد بحوث التصذية ،  فاةر الدمب أدى الى زياد/ حاالت االصابة

  Classification of anemia:  ُفقر الدمتصنيف  -9.2

 .تبنًا لشكل الا يا الحمراو  و تبنا  سبابه   اةر الدميمكن تص يف     

 morphological classificationالتصنيف الشكلي :  -1.9.2

باالعتماد على التصير الحاصل    حجم   اةر الدمهذا التص يف يساعد كثيرًا    تحديد بنض أ واع       

، لذلك يست د إلى التنرف على قياسين  ا يا الدم الحمرالهيموغلوبين    وتركيز  ا يا الدم الحمر

وثا يهما  Mean Corpuscular Volume(  MCVحجم كــرية الـدم الحمراو )  متوسطأولهما قياس 

 Mean Corpuscular( MCHC)  ا يا الدم الحمرمتوسط تركيز الهيموغلوبين    

Haemoglobin Concentration وع دمــا يحصل تصيير    كل من ، MCV   وMCHC  أو

، ويتم التأكد من ذلك   اةر الدماالث ين منًا مةار ة مع الةيم الطبينية لهما يند دليل على التنرف على  وع 

 Blood film  (Kern  ،7117 .)بالفحص المباشر لالية الدم الحمراو من ا ل شريحة الدم  

 -وه  : فاةر الدموتبنا لذلك يمكن تمييز ث ثة أشكال للا يا المصاحبة ل

  Normochromic Normocytic Anemia  تيلكر سوي الفقر دم  – 1

( كذلك تركيز  fL011- 21  =MCV يكون حجم الية الدم الحمراو سويًا ) ل وع   هذا ا       

   حال اإلصابة   اةر الدمإذ يظهر هذا ال وع من  MCHCيكون طبينيًا  ا يا الدم الحمرالهيموغلوبين ل



 

 
 , Beck ) و الفشل الكلويأ اةر الدم ال ت سج  و أ الحاد أو  ةدان الدمبا مراض المزم ة المكتسبة ، 

2009 .) 

     Anemia Hypochromic Microcytic تيلكر صغير الدم  فقر - 2

ا يا    هذا ال وع تكون الحاالت مصحــوبة ب ةصان    كمـية الهيموغلوبين ، و   حجم أو كتلة       

الدم ا يا ، لذا    مثل هذه الحالة تكون منظم  ا يا الدم الحمرعن الكتلة الطبينية الكلية ل الدم الحمر

  وتدعى الية دم صصير/ الحجم ( MCV < 80 fLأصصر من الحجم الطبين  لها )  الحمر

microcytic  أي تتميز با افاض    متوسط حجم الية الدم الحمراوMCV     و   حالة ا افاض ،

متوسط حجم الية الدم الحمراو  ا ه يكون مصحوبًا ب ةصان    كـمية الهيموغلوبين الكلية ، وي نكس ذلك 

صصير الية الدم   اةر الدمال ةصان    تركيز الهيموغلوبين ضمن الية الدم الحمراو  فسها وبذلك يدعـى 

فاض ال سبة المئوية لتركيز الهيموغلوبين    أي ا ا Hypochromic Anemiaالحمراو باهت اللون 

تن   وجود ا يا دم حمراو غير   microcytic، لذا  إن الية الدم الصصير/  MCHC ا يا الدم الحمر

والث سيميا   دبنوز الحـدي  اةر الدم ـ  حالة   اةر الدمطبينية تتميز بصصر حجمها ويظهر هذا ال وع مـن 

(Moreno  7112 ,واارون .) 

                                                 Macrocytic Anemia Normochromic تيلكر ال كبيردم  فقر - 3

، (   MCV > 100 fLويةصد به زياد/ حجم الية الدم الحمراو أكثر من المستوى الطبين  لها )    

 ه الك عد/ حاالت تؤثر    أعداد الا يا الحمر مةابل كمية الهيموغلوبين وكتلة ا يا الدم الحمر وم ها 

وحامض الفوليك وهذا ال ةص يــؤدي الى أن يكون حجم الية الدم الحمراو أكبر من   B12 ةص  يتامين 

 MCV(Beck ة الدم الحمراو حجم الية الدم الحمراو الطبينية ويتم تمييزها عن طري  متوسط حجم الي

,7112 .)   



 

 
حسب االسبلب : ُفقر الدمتصنيف   - 2.8.2 

 اةر الدم  ا واعبنض  ، من  احية مسبباتهاهذه اال واع تاتلف و  واع إلى عد/ ا  اةر الدم ص في     

بند  ال ساو ،الوالد/ وقد تسبب مشاكل صحية مدى الحيا/  ذطفال م    االهذه اال واع ثر ؤ ت وقد وراثيه

اث او الدور/  ةدان الدم  عن والذي ي تج  اةر الدم وهو أحد ا واع الحديد عوزفةر دم ليتنرضن قد البلوغ 

للمنادن الموجود/  د/ائز الحاجة ال  تيجة وقد يحدث ا ل  تر/ الحمل،  كثر شيوعاال وع اال ، وهوالشهرية 

فاةر الدم بلإلصابة  تنرضونن قد يالس   ر كبااالشااص ال ا ل الحمل ، بل الج ينمن ق    الدم

 (  ,CL Ghai 2013حسب االسباب الى : )   اةر الدمالظروف الطبية . ويص ف بسبب سوو التصذية و 

  Hemorrhagic anemia عن فقدان الدم : تجُفقر الدم النل -0

 تر/  ا لببطو  ةدان الا يا الحمر   عمليةوقد تحدث ،  ال زيف اث اوا يا الدم الحمر تفةد       

ال اتج ال زيف المزمن  وقد يحدث بسبب ، ن تكتشفادون عملية الفةدان تحدث قد ، و  طويلة من الزمن

أو   السرطان وأ البواسيرأو المند/    التهاب أو  الةرحة م هامناو المند/ واال   حاالت مرضية  عن

 ع دالوالد/ أو  وقد يحدث اث او الدور/ الشهرية ،ا سبرين  ها نةاقير المضاد/ ل لتهابات مال نمالاست

يحدث حيان    بنض اال ،المستمرلحمل اتكرار حالة و    أ جداً  كثيفاً   زيفالذا كان اااصة  ال ساو

 الذي يحدث ا افاض    تركيز الهيموغلوبين وهذا قد يؤدي إلى  زيفالحجم الدم بسبب    ا افاض 

 .  ( Van Meter،7111) اةر الدم 

 Nutritional anemiaالغذائي :  ُفقر الدم -1

 Folicو حامض الفوليك أالمصذيات كالحديد  كثر منأو أ اةر الدم الصذائ  من  ةص واحد ي تج      

acid و  يتامين أ B12 تيجة و ،  ا يا الدم الحمرالمطلوبة لتص يع والفيتامي ات   ةص المنادن وأ 

الم تجة  الحمر الا يا تكونو قد ال اج ا يا الدم الحمر ا تيحدث ا افاض    اقد ل ةص هذه المصذيات 



 

 
    قل من ال سبة الطبينيةأ تكون كمية الهيموغلوبين ذلك النقادر/ على أداو وظيفتها بشكل صحيد  و 

 اةر ض عراوهذا يؤدي الى ظهور أ ة الشكلغير طبينيو مشوهة  هذه الا يا قد تكونا يا الدم الحمر ، و 

 (.  CL Ghai ،2013) :  أت تشمل ما ي هذا فاةر الدم. الحاالت المرتبطة ب الدم

  Iron-deficiency anemiaالحديد :  النلتج عن نقص ُفقر الدم -0

الصذائ     النالم ، والمشكلة  فاةر الدممن أكثر ا  واع السائد/ والم تشر/ ل ينتبر  ةر دم عوز الحديد     

هذا ال وع من  حدث. وي الصحية الرئيسية    النديد من الدول ال امية والمؤثر على النديد من ا طفال

لى الحديد إل تاج ا ااع النظم    وسط النظام يحتاج الن الحديد    الجسم كمية  ةص بسبب  اةر الدم 

 ، ا يا الدم الحمرلج الهيموغلوبين ا ت   ا الى ا افاض يؤدي الحديد  ةص ،  ف  حالةالهيموغلوبين 

الطبين  ويكون تركيز  هاصصر من حجمأغلوبين تكون ا يا الدم الحمر و تيجة ل ةص الهيمو 

 فاةر الدم صصيرينرف ب الذي دم عوز الحديد ةر  هذا يؤدي إلىو  ،قل من التركيز الطبين  أالهيموغلوبين 

ال ساو  ان . بفاةر الدم اإلصابةللحماية من غذية الحاوية على الحديد ا يجب ت اول الكريات ، لذلك 

وذلك بسبب الدم المفةود  من الرجال عوز الحديد فاةر الدملإلصابة ب كثر عرضةً واالطفال قد يكو ون أ

اث او الحيض لدى ال ساو باإلضا ة الى حاجة الجسم الى الحديد ع د االطفال وهم    طور ال مو وكذلك 

 ( . 7107 واارون ، Naigamwalla )   تر/ المراهةة  

 عراض وعالملت المرض :أ 

 وع من  كلل والمصاحبة المشتركةعراض اال ه   فسهاعوز الحديد فةر دم إن االعراض المصاحبة ل

 ، ضنف عام ودوار و ةدان الوع  ، واال تباه عدم الةدر/ على التركيز، رها  اال  ها واع  اةر الدم مأ

وضحت الدراسات وا. ب حساس بافةان الةلكة البسيطة واالمصاحب للحر  وألم    الرأس ضي     ال فس

المراهةة  مرحلةالفتيات     ع د الذكاو   ا افاض الى  يمصحوب بفاةر الدم يؤدن  ةص الحديد غير الا

 (. Greer  Baker and،7101) ضنف ا داو المدرس  ىلالذي يؤدي ا



 

 
التهاب ،  تشة  زاويت  الفم م هاعراض عد/ أمن  دم عوز الحديد بشكل ااصقد ينا   مريض  ةر و     

عدم تحمل و  ، مت زمة تململ الساقينوقد ينا   من ،  وسرعة تكسرها ةنرهاو تاظا ر اال سطد، ت اللسان

يظهر بسبب  ذيالو بلع  لمريض عسرل يحدثقد  يضاً ا ويظهر ذلك    التادر والواز. الجو البارد

 AL)    بنض المرضى ا افاض    ا رازات المند/ ، وقد يحدثمشاكل    حركة عض ت المريو 

Quaiz  ،7110.)  

اسباب  . ه اك الهيموغلوبين لتالي  ةالحديد ال زم   كمية ص هو  ة عوز الحديد دمسبب  ةر إن      

 (.7110،واارون Stoltzfus لى  ةص الحديد : )إقد تؤدي  عديد/

على الكمية الكا ية من الحديد ومن المفروض اتباع المرضى  ظام  ال ظام الصذائ  المتبع عدم احتواو -

غذائ  يحتوي على كميات كبير/ من الحديد كالاضراوات الورقية واللحوم ) تفضل اللحوم على 

لحليب والشاي واالدوية الاضراوات الحتواو اللحوم على الحديد الث ائ  ( ويجب تج ب ااذ الحديد مع ا

 .الت  تةلل من حموضة الدم لةدرتهم على ترسيب الحديد 

جروح ال از ة يكون بسبب ال والذيمناو االلتهاب  داو اال ثلم  جهاز الهضمال االضرار الت  تصيب -

 عن   الرجال وال اتج  ال زف المزمن بسببو أالتهاب المريو أو الةرحة المندية  وأ   الة ا/ الهضمية 

 .ال ساو     ما بند ا ةطاع الطمثو  نسرطان الةولو 

تني  امتصاص  وجود طفيلياتأو بسبب  يحدث    الداو البط   الذيامتصاص الحديد    سوو  -

 .لمند/ الجزئ  لستئصال الاالمند/ ، ا افاض    حموضة ،  الحديد

فال    طور ال مو الحديد ع د االط    استه كزياد/ ال    حالةلحديد لالجسم     احتياجزياد/ ال -

 . المراهةة مرحلةوا والد    



 

 
مثل ثر شيوعا ل ةص الحديد و اةر الدم كا  ه  من االسباب  حاو النالما   جميع صابة الطفيلية اال -

ارون آو  Stoltzfus دود/ اال كليستوما، االميبا، والدود/ السوطية ( )، البلهارسيا  ) االصابة بطفيليات

،7110 .) 

 ,Folic acid, Vitamin B12وحمض الفوليك : B12 فيتلمين النلتج عن نقص ُفقر الدم -1

deficiency                                           

 حيث أن هذه الفيتامي ات ، همايو كلأو حمض الفوليك أ B12 يتامين  بسبب  ةصهذا ال وع يحدث     

وظائف اارى م ها الحفاظ على الجهاز   B12ولفيتامين ا يا الدم الحمر    ا تاج ةضروريتنتبر 

النصب  ) الدماغ ، االعصاب والحبل الشوك  (    حالة صحية وينتبر ايضًا حامض الفوليك مهم 

 لل ساو الحوامل   ه يةلل من اطر النيوب الالةية لدى االطفال الذين لم يولدوا بند .

 : ه الفيتامي ات هذه عن  ةص  تجر الدم ال الى  اةاسباب الت  تؤدي ا 

بسبب الندوى الطفيلية، الذي قد يكون    الجهاز الهضم   B12لفيتامين  س والمتصاص الا -

يروس  ةص اصابة بف، اال و ا مناوأجزو من المند/  ، استئصالالمزمن الب كرياس التهاب ،  لتهاباتاال

 . الم اعة البشرية )اإليدز(

و ت اول كميات قليلة أكل اللحوم أعدم ال اتج عن  سوو التصذية  تيجة  B12 ةص  يتامين قد يحدث  -

كل أقلة ن أ   حين ،  قد يحدث  ةص للفيتامين ع د ا شااص ذوي ال ظام الصذائ  ال بات و ،  م ها

 قد يتسبب    حدوث  ةص حامض الفوليك .  مادي    طه  الطنام التو الاضروات 

 (.Black ،7118 )بنض أ واع الديدان الت  قد تصيب الجهاز الهضم   -



 

 
 س ة ، و  21 ارهم عنعمأتةل الذين     االشااص% 2حدوثه   سبة ةدرت B12 ةص  يتامين إن     

الى  سياآ ريةيا و أ من جزاوأ   ال سبة  رتفعت أنيمكن س ة و  21 عمارهمأتتجاوز  لألشااص الذين% 71

81( % Hunt،7100) . 

 عراض وعالملت المرض :أ 

الةدر/     ، ا افاض تنب ووهن عام الت  تظهر    هذا ال وع من  اةر الدم عراضمن الن مات واال    

يضًا الشنور ا نيمك، و  والهيجان والكسل والب د/ التفكير و تصيرات    الشاصية مثل االكتئابعلى 

ا افاض  ، ،  ةد الشهية للطنام واحمراره ، ا افاض حاسة الذو ، التهاب اللسان  بأحاسيس غير طبينية

  B12 يتامين  ةص دم  ن  ةرإ . ، تد   وظيفة الةلب تد   وظيفة النض ت ، ا يا الدم الحمر عدد

لة لى حااعراض وقد تصل اال، تر د والرجفان ، الري )الت مل( اد ازله م ها عراض عصبيأ تصاحبه

 (. Lachner )، 7107 غماو اال

 ، ا افاض التطور، و    الحركة ةصنوب،  ال موتد   مستوى طفال الصصار عراض    االاالتشمل     

 (.Dror and Allen)  ،7118من دون الن ج المبكر  هيدائمقد تصبد بنض التصيرات 

  Pernicious anemia (deficiency of intrinsic factor )الخبيث :  ُفقر الدم -1

الذاتية حيث يفشل الجسم بص ع ما يكف  من ا يا الدم الحمراو السليمة ل ةص  ةم اعال اضطرابهو     

) (  intrinsic factor ( IF) كوباالمين ( و وع من البروتين يسمى النامل الداال   B12كمية  يتامين 

بروتين يص ع بوساطة ا يا الصشاو المااط     المند/ ( وبالتال  ي تج الجسم عدد قليل من ا يا الدم 

، الحمراو الكبير/ الحجم وتكون غير  نالة لكو ها غير قادر/ على مصادر/  ااع النظم لتدال مجرى الدم 

ولذا  هو بسهولة    االمناو ، ضروريًا وحيث ان جزيئاته كبير/ الحجم  هو ال يمتص  B12يند  يتامين 

( الذي يةوم ب ةله  حو الدم    اللفائف  ، وينا   بنض  ( IF ل الداال  الم شألى بروتين النامإيرتبط 



 

 
االشااص الذين تزال لديهم المند/ جراحيًا أو الذين تتوقف مندتهم عن إ راز النامل الداال  أو حتى 

والى  ةر دم  B12متصاص النامل الداال  الى  ةص  يتامين الذين يزال لديهم جزو اللفائف  الااص با

 (. 7107الابيث  )النبداهلل ،

  B12 افاض امتصاص اسبب وذلك ب،  كبار السن   كثر شيوعًا يكون ا B12 ةص  يتامين إن     

 B12ن  ةص  يتامين أ،  السن   كبار االشااص ال    كثرالذي يالتهاب المند/ الضموري  بسبب

 ج وبو ، و   وسط  اله دو   ريةياأ ةص    م حظة حاالت ، مع الدول الفةير/ واسع     بشكلم تشر 

 (.Kumar ،7110) اللحومبسبب قلة ت اول م تجات  وهذا ال ةص قد ي تج ، مريكاأ

 عراض وعالملت المرض :أ 

 ألم    اللسان يظهر وياتف  بالت اوب . -0

  ةد الشهية مع ت اوب االسهال واالمساك . -7

 ادر    االطراف .  -3

 شحوب ويرقان . -0

 تضام بسيط    الكبد والطحال . -1

 تسارع ضربات الةلب . -2

 والبيضاو والصفائد الدموية . ا يا الدم الحمرعداد أا افاض     -2

 . MCH , MCV, MCHCارتفاع  -8

 (.Yavuz،7118 كبير/ وغالبًا شكلها بيضاوي ) ا يا الدم الحمرتكون  -2

  : Renal failure بسبب الفش  الكلوي ُفقر الدم -0

وهو  ةر دم يحدث    ا شااص الذين ينا ون من مرض الكلى المزمن . منظم ال اس الذين لديهم     

، يحدث لديهم الل    ا تاج ما يكف  من هرمون   ، أو الفشل الكلوي  ةدان تام لوظائف الكلى



 

 
(Erythropoetin   الذي ي ظم تكوين ) ااع النظم وبسبب ال ةص    ا راز هذا  الحمرا يا الدم    

  اةر الدم، مما يسبب ا يا الدم الحمرالهرمون من الكلى  إن  ااع النظم ال ي تج الندد الكا   من 

(Ashby  ،7112.) 

   ا شااص الذين ينا ون من أمراض الكلى هو غسيل  فاةر الدمتشمل ا سباب ا ارى الشائنة ل    

، حمض الفوليك ( الموجود/    07ض مستويات الن اصر الصذائية )حديد ،  يتامين ب الكلى وا افا

 (.Besarab and Ayyoub  ،7112) ا يا الدم الحمرالصذاو  والضرورية    تكوين 

 

 المرض : عالملتعراض و أ 

الشنور بالتنب ، الصداع ، مشاكل     قد تحدث الكثير من ا عراض الت  تشمل الضنف ،     

. مشاكل    الةلبو  أو ضي     الت فس، ألم    الصدرالتركيز ، شحوب ، دواة ، صنوبة    الت فس 

ويمكن أن تشمل عدم ا تظام  ضربات الةلب أو سرعة ضربات الةلب   اةر الدموقد تحدث مضاعفات 

 Brugnara and Eckardtية ،  شل الةلب )، وااصة ع دما تمارس التمارين الرياض بشكل غير عادي

  ،7100 .) 

  Haemolytic anemia: ُفقر الدم اإلنحاللي -1

 071الـالطبينية حياتها  تر/  ان تكملا يا الدم الحمر قبل  حللتبسبب دث  اةر الدم اإل ح ل  يح     

 المرض عراضاوتظهر  ، تهاو اات ل    وظيفا  ةص    عدد ا يا الدم الحمر الذي يؤدي الى ، يوم

 المتزايداال ح ل بسبب د ا يا الدم الحمر عد    الحاصل  ةصالم    تنويض ع د  شل  ااع النظ

  . ( 7107 ،واخرونLippi  ) ا يا الدم الحمرل والكبير



 

 
لذي جهاد الروتي   ااال مةاومةيمك ها  لشكلها الطبين  وتشوهها ال ا يا الدم الحمر    حالة  ةدان    

 اةر الدم  حدثن يايمكن و .   اةر الدم اإل ح ل  وا ها وي تجقبل ا حللهات مما يؤدي عن الدور/ الدموية ي تج

 بنض المرضى . بالضبط ع د هوقد ال ينرف سبب حدوث ما بنديتطور  يقد و اع د الوالد/  اإل ح ل 

 (. 7111واارون ،  Bosman)بشكل حاد و امزمن وبشكل  اً تدريجي هذا المرض قد تظهرعراض ا

 عراض وعالملت المرض :أ 

ارى الى امن حالة المرض عراض اتلف اتو ، المرض  على سبب حدوثتنتمد  المرض عراضا ان    

 اةر الدم اإل ح ل  يشترك    وبشكل عام  البسيطة للمرض قد ال تظهر اعراض المرض،ف  الحاالت ،  

  ةدانصداع   اإلجهاد ، صنوبة الت فس وآالم بالصدر،االارى م ها  واع  اةر الدم امع كل  هعراض عاما

 ، الةلب   و  شل اضربات الةلب  االضطراب    ، طرافبرود/ االالشحوب ،  ،ةدر/ على التركيزال

 ا يا الدم الحمر حللصفر ال اتج عن تملتحمة النين باللون االو غ الجلد اصطباالذي يؤدي الى اليرقان 

لى تحول ايؤدي الذي اللون  االصفرالبيليروبين  لىاتحول سرينًا ي ذي   الدم والغلوبين الهيمو  تحريرو 

 (. Kolb)، 7112  الب   واصفر الداكن لى االالون البول 

عوامل مكتسبة   بسببو ا ، ب اولى االا باواالي تةل من  اً يحدث وراثيهو مرض   اةر الدم اإل ح ل       

لتنرض لبنض او امراض المندية صابة ببنض االو يحدث  تيجة االاب او الاالى باو من االال ت تةل 

 (. 7113واارون ،  Telfordالذاتية ) الم اعةيحدث بسبب و ا،  الفولاو ا دوية المؤكسد/ 

 الوراثي : ُفقر الدم اإلنحاللي -0

، هذا الالل  ا يا الدم الحمر ص يعالجين المسؤول عن تب وجود الل هذا ال وع بسبب يحدث    

 زيمات تص يع بنض اال   و ا   تص يع غشاو الالية او     تص يع الهيموغلوبين ان يحدثيمكن 



 

 
 سجة الى اوكسجين اال  ةلا يا الدم الحمر وه      وظيفة هذا الل ي تج عنقد و  ، ل الاليةداا

 (. 7101واارون ،  Gallagher)الماتلفة  يا الجسموا 

  الوراثي : اإلنحالليُفقر الدم انواع 

 Thalassemia :( الثالسيميل فقر دم البحر األبيض المتوسفط )  -0

عام ( كول  ) مراض المنرو ة م ذ الةدم ، وقد تم اكتشاف هذا المرض على يد الطبيب هو من اال      

 تصبد غير قادر/ على ال ضج وال مو بشكل  ا يا الدم الحمرهو مرض وراث  يؤثر على ، و  0271

   تص يع الهيموغلوبين داال  يحدثهذا الالل  ، ي تج هذا المرض عن الل    الجي ات ، صحيد

بشكل  وظيفتهااداو  غير قادر/ علىا يا الدم الحمر  داال ماد/ الهيموغلوبين صبدا يا الدم الحمر  ت

به ب ا ةر دم وراث  ومزمن يص ي تجن الدور/ الدموية مما تكسيرها واروجها مبالطحال   يةوم، صحيد 

ار من ب واالحدهما من االا،  تلةيهم مورثين منتلينوذلك بسبب ،  طفال    مراحل عمرهم المبكراال

     .( 7111واارون ، Dedousis)م اال

ايضًا من  احية الندد والاصائص الشكلية والحجمية ا ل مراحل تكوي ها  ا يا الدم الحمرتتأثر      

داال  ااع النظم حيث تميل  تيجة لذلك الى ان تكون صصير/ الحجم  . وهذا يؤدي الى ان يجنلها 

د بكثر/     سيج  ااع النظم الت  تتواج Macrophagesعرضة للتحطيم بوساطة الا يا البلنمية  

شاص وتميز الا يا غير الطبينية والتهامها مما يؤدي الى تحطيم مجموعة كبير/ من يمك ها ان ت حيث

 .     .( 7111واارون ، Dedousisا ل مراحل تطورها  ) ا يا الدم الحمر

ول عن تص يع السلسلة البروتي ية    المورث المسؤ  اعتمادا على موقع الالليةسم مرض الث سيميا      

من د عدوقد يحدث المرض بسبب .  لفاأث سيميا  و ث سيميا بيتاالى  هيموغلوبينال    او بيتالفا أ

مورثات  ةربناتوجد و ،    وع بيتامنتلين من التةاو مورثين  ةد يظهر المرض    حالة  ، الطفرات الوراثية



 

 
كلها تؤدي  ةربنمورثات االالل    الو امورثات ثة    ث  الل،  ن د وجود  سلسلة ألفا تص يع تدال   

 .( Muncie and  Campbell ) ،7112المرض  عراضالى ظهور ا

 اً و مصابا حام ً  بوينحد االا  ن دما يكون ، ب اولى االاباو من اال وراثياً   ي تةل مرض الث سيميا     

 ، ( حاملين للمرضاالب او   يكو ون ) البسيطة بصورتها ب او  قسم من لىا المرض ي تةل بالمرض  قد

ن يولد طفل مصاب بالمرض ا،  ه اك احتمال المرض ب ينو مصابا حاملين بوينك  اال وع ما يكون

الث سيميا الكبرى ، الث سيميا الوسطى ، .و تيجة لذلك تةسم الث سيميا الى  %71ب سبة  الشديد/ بصورته

 (. Singer ،7112)الث سيميا الصصرى .

 : اعراض وعالملت المرض 

راض  اةر الدم عاوه  شهر ا 2-3لث سيميا على الطفل المصاب ابتداو من عمر عراض ااتظهر       

، تضام  اللتهاباتبا المتكرر/ االصابة،  والة و ستفراغاال سهال ،اال حيث يصاب بالشحوب واالصفرار ،

للحيا/  /لى مهددا   شدتها بين افيفة بالمرض صابة طور/ االوتتراوح ا، الطحال والبطن  مفرط   

(Higgs and Weatherall  ،7112.) 

 تج وقد ت ، مدى الحيا/و (  سابيعا 0 - 3من  ) متكرربشكل لى  ةل دم ايحتاج مريض الث سيميا      

 سبة الحديد    الجسم ، ضنف عام    الجسم ،    زياد/ ال ، همهاا الدم تكرار  ةلل مشاكل كثير/  تيجة

 (.7113واارون ، Chui)الوجه و هشاشة    النظام ، تأار البلوغ ، تصير    شكل عظام الفكين 

 : مضلعفلت المرض 

،  دم بشكل دوري وم تظم  لضمان ال مو والتطور الطبين  للمريضمرض الث سيميا يتطلب  ةل      

   مندالت  الل اً ضرار    الكبد و تليفه مسبباتراكم الحديد يسبب و تراكم الحديد الزائد ،  يؤدي الىوهذا 

الدهون وحصول االجهاد التأكسدي كما يسبب تضام عضلة الةلب مع هبوط    الةلب وا وعية الدموية 



 

 
ض مندية  مراأصابة المريض بإ، وكذلك احتمال و الصدد الصماو و  شل الب كرياس و ةص هرمون ال مو 

الحديد الزائد هو  ( .7103وغيره  ) اليل واارون ،مستمر مثل االلتهاب الكبدي ال تيجة ل ةل الدم 

    حين تكون الا يا ،شااص الذين ينا ون من  ةل الدم المصدر الرئيس  للمرض والو يات    اال

تكون الدم اارج ال ة  وا ح ل الدم يسهم    مضاعفات متندد/ كتضام الطحال و  ،الحمر غير  نالة 

وعجز الكلية  تيجة لترسب الحديد  يها لذا يجب التالص من الحديد الزائد عن طري  اعطاو المريض 

 لى الحةن الااصة ا باإلضا ة لجلد ،عن طري  الحةن تحت ال الجسم ادوية لسحب الحديد المتراكم داا

سبوع  االيام    ا 1ليوم الواحد ولمد/ صلة    االت  يحتاجها المريض لنشر ساعات متواالديسفيرال ب

مدى الحيا/ اضا ة الى عمل  حوصات دورية مثل  حص الحديد وكذلك  حص وظائف الكلى والكبد و 

 (.  Sayani and Kwiatkowski   ،2015بشكل دوري )

 المرض : نتشلرا     

   بلدان حوض البحر  شكل واسع حاو النالم ، لكن ا تشاره با كل    ي تشرالث سيميا مرض     

تشمل ) اليو ان ، مالطا ، قبرص ، تركيا ، ايطاليا ( ومن ه ا جاوت التسمية الت  بيض المتوسط و اال

،  لسطين ( وشمال  النرا  ، ايران ، سوريا ، االردن تشمل )الت  المراد ة له ، وم طةة الشر  االوسط و 

المصرب ، بنض الدول اال ريةية االارى ( وج وب  ، مصر ، الجزائر ، ليبيا تو س، تشمل )الت  ا ريةيا و 

كمبوديا ،  يت ام ( وم طةة الاليج إ دو يسيا ، ،  الفلبين ، ماليزيا ، شر  اسيا وتشمل ) تايل د ، س صا ور/

صابة بالمرض    الاليج النرب  بلصت الـ ن  سبة االااير/ اوضحت حصائيات االن االاالنرب  حيث 

 (.                                      7118)عبد الوهاب ،  % من مجموع السكان 1

يند مرض الث سيميا من أكثر االمراض الوراثية اطور/ اذ ان مضاعفاته  اطير/ ومميته تظهر مع       

الف 011مليون  رد    النالم وان اكثر من  011تطور المرض . يبلغ عدد حامل  المرض أكثر من 



 

 
لد    كل عام  وي ق   أغلب مرضى الث سيميا حتفهم قبل بلوغهم سن طفل مصاب بالمرض يو 

 (.                                       7118النشرين او الث ثين  باإلجمال  )عبد الوهاب ، 

 Sickle-cell anemia المنجلي : ُفقر الدم -1

مرض من امراض الدم الوراثية يحدث  تيجة تصير    بروتين الهيموغلوبين وتسبب تكسر ا يا  هو     

فةد على  ةل ا وكسجين وتهذه الا يا  /تةل قدر وبذلك  الدم الحمراو بسبب ضنف ب يتها وشكلها الم جل  

حيث  ا الطبينيةكبر من الا يابسرعة  وتتحطم هذ الا يا تأاذ شكل الم جلو  الةرص  طبين ال شكلها

اث او  تصيير شكلهاطبينية تستطيع ا يا الدم الحمر الأن  يوم ، 71-01تنيش الا يا الم جلية بين 

      االوعية الدموية الصصير/ بسبب مرو تها النالية ، وهذه الا يا تفةد مرو تها اث او حركتها  حركتها

 ةص   مما يؤدي الى ا سدادها وتسبب وعيةاال داال صصير/ مما يؤدي الى ا حشارهاال ةوعية الدموياال

 (.Weatherall and Clegg،7110). واحتشاو    اال سجة آالم مبرحه    االوكسجين و 

 ا يا الدم الحمر تم جل الذي يؤدي الىين تركيز االوكسج   ا افاض يحدث  الم جل  اةر الدم        

مرو ة    ا افاض الدم الحمراو مما يؤدي الى الية غشاو    تلف  تسببمتكرر/ من التم جل ال وبات الو 

طبينيًا   وكسجينا ما يصبد تركيزالطبين  ع د هاشكلاستناد/  الا يا الحمر لذلك ال تستطيع ، الالية

 (. Roberts ،7112).  يها 

شهر اوهو من  ، ا يا الدم الحمرالذي يصيب   اةر الدم اإل ح ل  واع احد ا اةر الدم الم جل  ينتبر     

على ، وينتبر من االمراض الشائنة  ا يا الدم الحمر ا ح لالت  تسبب   ح ليةاإلمراض الدم الوراثية ا

بشكل   ريةيا واله داو  المتوسط ا بيض دول حوض البحر و وسط الشر  االو  بشكل عام ، مستوى النالم

 (. 7117واارون ، Aidoo) مريكيين من أصل أ رية وهو يصيب بشكل ااص اال ، ااص

 



 

 
 : أعراض وعالملت المرض 

غير طبينية تأاذ شكل ر م لا يا دم حما   إ تاج  ااع النظ  ةر الدم الم جل تكمن مشكلة      

مرور  مما يؤدي الى اعاقةد  تر/ قصير/ من إ تاجها حلل بنتاللتكسر و لقابلة الا يا تكون  ، هذهالم جل 

آالم مبرحه     ينا   المريض من ،  وعية الدمويةاال يؤدي الى ا سداد الذي الدم ا ل الشنيرات الدموية

 الى ا سداد الم جلية اا يتؤدي هذه ال و قد ، االطرافو  عظام الظهر صة   ااالماتلفة و الجسم  جزاوأ

ضرار ا  الى ضا ةاضاعفات اطير/ وقد تسبب م، المخ  وا الرئتين وا البطن    االوعية الدموية 

المستمر  الداولالنلم  والمنر   بسبب التحصيل  وا افاض مستوىللمريض  وال فسية جتماعيةاال

 (. 7100واارون ، Yawn) المزم ةمراض الوراثية وينتبر  اةر الدم الم جل  من اال ، للمستشفى

تضام وقصور    م ها  قد يؤدي مرض الالية الم جلية لحدوث مضاعفات حاد/ ومزم ة ماتلفة     

 ، ضنف الم اعة، رها  واالصفرار اال، الدوار والدواة ع د الةيام ، ، تكوين حصوات مرارية  الطحال

و ار    تلف  ، ، جلطات المخ ، قصور الةلبالرئوي   ضصط الشريا    الارتفاع  ، قصور كلوي

دوية االمتكرر و نالج المريض ب ةل الدم ال. وي اعت ل شبكية النين،    الةدم  مزم ة ، تةرحاتالنظام 

 . ( 7100 واارون ، Millerالجلطات ) للوقاية من

 : انتشلر المرض 

طفل مع شكل من اشكال الالية الم جلية كل عام ، منظمهم     311111يولد ما يةرب من       

 01-8ا ريةيا ج وب الصحراو الكبرى ، اذ تتراوح  سبة االصابة بين االمريكيين من اصل ا رية  بين 

اوربا % ، ويوجد    اجزاو اارى من النالم مثل جزر اله د الصربية ، ج وب اسيا ، الةوقاز ، ج وب 

مليون شاص  011، شنوب الشر  االوسط ، اذ يةدر عدد المصابين بالا يا الم جلية اكثر من 

حالة    النام  003111حالة مةار ة ب  022111،  7103عالميًا ، وبلصت عدد الو يات    النام 

0221 (GBD  ،7100 .) 



 

 
   تةرير  النالميةم ظمة الصحة كرت ذو   ريةيا.ا    كونالم جل  ت  اةر الدمث ثة أرباع حاالت  أن   

طفل  011،111ي ما مجموعه ا    يجيريا م ذ الوالد/  الم جل  فاةر الدممصابين بطفال ٪ من اال7 ان

 (. WHO ، 7118مصاب يولد كل عام )

ميركيين االمن االطفال  111من كل مصاب بفةر الدم الم جل   امريكا حوال  طفل واحد   و     

واارون ،  Pass) امريك  اسبا  طفل  32,111 كلمن مصاب بالمرض واحد وحوال  طفل  ، ارقة اال

7111 ) 

شاص ،  01،111إلى  07،111   المملكة المتحد/ يتراوح عدد المصابين بفةر الم جل  بين     

،  Serjeant) للمرض    إ جلترا وحدها حام ً  اً شاص 711،111وتشير التةديرات الى ان ه اك 

7100.) 

الم جل    اةر الدمحاملين لمرض   السنوديين ٪ من0.7 حوال ف  السنودية  وسط    الشر  االاما      

 (. Jastaniah  ،7100٪ مصابين بمرض الالية الم جلية )1.72و 

شاص راقد     12111الت  شملت حوال  ،  0228دراسة  شرت    عام  ت   البحرين اشار و      

٪ 08، و  الم جل   اةر الدمطفال حديث  الوالد/ مصاب بمرض من اال %7ن امستشفيات البحرين الى 

 (.7110واارون ،  Pawliukالم جل  ) فاةر الدممن االشااص حاملين ل

الم جل  شائع بين سكان وسط اله د الذين يشتركون    روابط   اةر الدم   اله د وال يبال مرض     

 (. 7118واارون ،  Awasthy % ) 2،0شار حوال  جي ية مع ا  ارقه ، حيث يبلغ مندل اال ت

الم جل ، مما يند االضطراب الوراث  ا كثر ا تشارا   اةر الدم٪ من السكان يحملون 01   جامايكا      

 (.7100واارون ، Asnani   الب د )

 



 

 
  Spherocytosisتكور الخاليل الحمر الوراثي :  -1

هو أحد  أمراض الدم اال ح ل  ، يحدث هذا بسبب وجود الل جي    هم بروتين موجود    جدار       

، يا تج  الالية و المسمى بـ  )سبكترين( أو غيره من البروتي ات الداعمة ويسبب النيب    الهيكل الالوي

ي إلى أن تفةد الا يا ا يا هشة الصشاو ولها قابلية مفرطة المتصاص الصوديوم و الماو، مما يؤد

الحمراو شكلها الةرص  المةنر الوجهين وتتكور، و من ه ا يكمن تفاوت الحالة السريرية من  ةر دم 

 . (7111واارون ،  Tcherniaا ح ل  بسيط إلى  ةر دم شديد قد يهدد حيا/ المصاب )

كسيد او كسجين وث ائ  ا و  صصر لتبادلالديها مساحة  لمكور/ا ا يا الدم الحمرن اعلى الرغم من     

لديها  مكور/ ا يا الدم ال ومع ذلك ، مدادات أوكسجين صحيةاعلى  ان تحا ظ ها تستطيع إال إالكربون 

من ا يا الدم الحمر  ار فجل كثر عرضة اه   ، لذلك  هشاشة ت اضحية مرتفنة ع د وضنها    الماو

و تيجة لهذا التشوه يتم تكسيرها قبل ا وان    الطحال الذي قد يتضام بشكل كبير ، مما  طبينية ،ال

 . (7112واارون ، Hosono)  اةر الدميسبب 

       *  :عراض وعالملت المرض أ

 يه الهيموغلوبين   افضشديدًا يمنتدل الشد/ سوي الا يا سوي الصباغ ، واحيا ًا يكون   اةر الدم      

ديسلتر ، ضاامة  طحاليه  قاسية ومؤلمه  ، كثر تشكل الحصيات الصفراوية ، 011غرام ع 1-0الى 

حدوث  وبات ا ح لية وه   وبات من ا ح ل الدم تصيب المريض بند تنرضه الحد االمراض وتدوم 

يدًا ويرتفع البيلروبين    المصل هذه ال وبة عد/ ايام ثم تزول حيث يهبط الهيموغلوبين ا لها هبوطًا شد

و والم بط   كذلك يصاب المريض بصداع وغثيان وق ويزداد اليرقان شد/ وترتفع حرار/ المريض و 

 (.7112)الشاعر واارون ،

 



 

 
 (.G6PD Deficiencyلوكوز النلزع للهيدروجين )كعن عوز سداسي فوسفلت ال تجُفقر الدم النل -0

و غياب قدر/ ا يا الدم الحمر على ايتميز بضنف  Xبالصبص   هو مرض وراث  مت ح  مرتبط     

يض ا يا الدم االذي يلنب دورًا هامًا    عملية  سفات الجلوكوز ال ازع للهيدروجين تاج ا زيم سداس   و ا

عةب  واو كيماويات مني ة ا  دويةالتنرض ع د  ح ل  شديد  ةر دم اعوز هذا اال زيم  قد ي تج ، الحمر

يطل  و .  طنمة المحتوية عليهو ت اول االاما عن طري  ت اوله االتنرض للفول  او ع د بالندوى صابةاال

طنمة الضار/ بمصاب  هذا النوز االاطر ان الفول هو ال الفول   اةر الدم زيم ى  ةص هذا االعل

(Gaskin ، 7110واارون.) 

 هوالذي  طبين لتحلل قبل موعدها الللتكسر وامنرضه  اال زيم يجنل ا يا الدم الحمرهذا  ةص     

يؤدي  وكذلك، الهيموغلوبين محدثاا  ةر دم تركيز لى ا افاض ايؤدي تكسر ا يا الدم الحمر ،  يوم 071

 ، وبسببلى البيليروبين االذي يتم هضمه وتحويله لى تحرير الهيموغلوبين اتكسر ا يا الدم الحمر 

   يستطيع  لى الكبداالبروتين ال اقل للبيليروبين     الليحدث  الدم بسرعة وبكميات كبير/ ا ح ل 

، Beutler و اليرقان ) ااالصفرار  حدوثم و ا تشار البيليروبين    الد ؤدي الىمما ي النمل بسرعة

7118.) 

 ، للمرض هي تةل من ا م الت  تكون حاملقد و ،  اث كثر من االاالذكور  الفول      اةر الدميؤثر     

 Gaskinلى اب ائهم مطلةا )ا لى ب اتهم وال ي ةلو هاي ةلون المرض قد ن الذكور المصابين بالمرض اكما 

 (.7110واارون ،

 عراض وعالملت المرض :أ 

بند الوالد/ المرض يظهر  حديث  الوالد/د ن السن ،         ظهورها تفاوتقد تاعراض المرض      

 ع د طبين على من المستوى الحديث  الوالد/ ا يرقان ع دالو  تركيز البيليروبين يكون مباشر/ ، حيث 



 

 
و الندس الفول لعراض ا ح ل الدم الفول  ع د ت اول المصاب بالمرض اتظهر قد ، الصحاو اطفال اال

  ، صابة بمرض  ايروس االو بند ا و كيماويات مني ةاو ع د ت اول عةاقير اي  وع من البةوليات او ا

 (.7111واارون ، Warrellالبةوليات )با مراض او من دون ت اول  ةصاباإلقد تظهر االعراض دون و 

وه  ،  الت  تسبب ا ح ل ا يا الدم الحمراالارى مراض اال مع المرض ك اعراضتشتر قد      

شحوب ، ال بول غام  ،يكون لون ال ،البطن    ألم ، اصفرار اللون  التنب والوهن ، اليرقان ، اعراض

 (.Frank  ،7111   الةدمين ) مالآالدواة ، 

 : انتشلر المرض 

مليون  011كثر من اهو موجود لدى   زيمات ا تشارًا    النالم كثر امراض االهذا ال وع من اينتبر      

   ر يكبالالل بشكل هذا  رثؤ ي ، سان كثر شيوعًا لدى اال زيمات االهو الل االو ،  شاص    النالم

           سيا والذين هم من ج سيات ماتلطة اوسط وج وب الشر  االو  ريةيا اا شااص الذين هم من 

 (Cappellini and Fiorelli ،7118.) 

 المكتسب : ُفقر الدم اإلنحاللي -1

التنرض لنوامل او مني ة  مراضبأصابة االا يا الدم الحمر الطبينية  تيجة     التحلليحدث      

 (.Shah ،7110 ويةسم الى  :) اارجية

 :  Haemolytic disease at the newborn عند حديثي الوالدة  ُفقر الدم اإلنحاللي -0

و ا،  الد/ديث  الوا طفال ح   ين واالالج   ع دداو ا ح ل الدم بأيًضا هذا ال وع من  اةر الدم ينرف       

    حالة عبورالج ين صيب هو مرض م اع  يو  (  ين   الج   رومات الحمركثر اال الحمر الج ي   )

   الدور/  ا يا الدم الحمرتهاجم وقد  ، من ا م المشيمة ال اتج IgGجزيئات الكلوبيولين الم اع  

 ع د  اةر الدم الى يؤدي الذي وتحليلها ،تدميرها ب  تةوم  جسام المضاد/بنض االمن  الدموية للج ين



 

 
تتواجد الكثير من و   هذه الحالة قد ، او شديد بسيط بشكل الج ين  ع دالمرض  وقد يكون.   ينالج  

  تيجة  ين ن يموت الج  امكن ي، و   ين   دم الج   ) االرومات الحمر ( غير ال اضجة ا يا الدم الحمر

 (. Bowman  ،0222) ( موه الج ين )  شل الةلب

 عراض وعالملت المرضأ : 

        والد/ العراض اليرقان بند ا يؤدي الى ظهورا ح ل الدم  بسبب ارتفاع مستويات البيليروبين     

 ساعة 70 هذا اليرقان يزداد بند الوالد/ ا لو  ، صفراالولون الجلد باللون لون بياض الني ين ،  يظهر 

 اةر  ، مزمن وايرقان حاد  يؤدي الى  لمخلوصول البيليروبين شديد قد يؤدي الى ليرقان وع دما يكون ا. 

وضي   ، ، وذمة    كل الجسم ، الشحوب قصور الةلب، و الطحال ا يسبب تضام الكبد قدالدم الشديد 

 (.Roberts  ،7118) الت فس   

  Autoimmune hemolytic anemia: بللمنلعة الذاتية ُفقر الدم اإلنحاللي -1

مما يؤدي الى ،  ا يا الدم الحمرجسام المضاد/ بمهاجمة تةوم اال هو  ةر دم م اع  يحدث ع دما     

   الحاالت  يامالى بضنة ايوم    الوضع الطبين   071ا يا الدم الحمر من تحللها ، ويةل عمر 

،   اةر الدم سجة مما يسبب لى الدور/ الدموية واالاا يا الدم الحمر  اتمكو  تحريريتم حيث .  الاطير/

ر/ ، اصفرار الجلد وبياض الني ين التنب ، شحوب لون البش عراض االارى مثلبنض اال لىايؤدي الذي 

 (.7101واارون ، Berentsen) اليرقان ( )

مثل سرطان الصدد  الم اع  الذات  تشمل االضطرابات اللمفاوية ) فاةر الدمل كثر شيوعاً سباب االاال ان    

التهاب الةولون   )مثل ارى ( واضطرابات الم اعة الذاتية اال الدم اللمفاوي المزمن سرطان،  اللمفاوية

  اةر الدم اإل ح ل حدث يان  ، ويمكن ( التهاب المفاصل،  تصلب الجلد،  الذأب الحمام ، التةرح  

 (.Naik  ،7101عدد من ا دوية ) بسبب تحفيزال اجم عن الم اعة الذاتية 



 

 
 : نتيجة التعرض للعقلقير ُفقر الدم اإلنحاللي -1

ثل من النةاقير م   واعالتنرض  بسببا يا الدم الحمر لر تكس   هذا ال وع من  اةر الدم يحدث      

عةاقير الن ج و  لم رياا اتمضادعةاقير ،  اللتهاباتا عةاقير مضادات،  الباراسيتامولو  لينالب س  

 (.Petz  ،0223) الكيميائ 

 الميكلنيكي : ُفقر الدم اإلنحاللي -0

)  ةر  المش و الجري ك هالمتكرر  هالحركات الميكا يكي بسببا يا الدم الحمر  ال وع ت فجرهذا          

الشنيرات و  ا يا الدم الحمريًضا  تيجة التلف الميكا يك  الذي يصيب ايحدث قد ( ، و  دم الماراثون

 (.George ،7112الدموية الدقيةة بند عمليات زراعة صمامات الةلب الص اعية )

 االنتيلبية الليلية :البيلة  الهيموغلوبينية  -1

تجلط الدم      تتسبب وعية الدمويةا يا الدم الحمر داال ا ر تكس حدث بسببهو مرض  ادر يو      

 (.Lechner and Obermeier ،7107ظهور الهيموغلوبين    البول )و 

 :لفقر الدم خرى اسبلب ا -6

بة صااال وا لتنرض لإلشناعات والحرو ا بسبب وان الدم تنفا  بسبب اةر الدم اإل ح ل  قد يحدث     

 . (7111واارون ، Zamvar )بداو الم ريا 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 METHODS MATERIALS AND المواد وفطرائق العم  : -3

      -: and Tools Apparatusاألجهزة واالدوات المستخدمة   -1.3

 والشركلت المصنعة( األجهزة واالدوات المستخدمة 1.3جدو  )    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المنشأ أسملء األجهزة المستخدمة ت

  ر سا ABX Pentra DX120    وع عداد ا يا الدم 1

 اليابان Vortex -Mixer وع  جهاز مزج الني ات 2

  أ ابيب حفظ الدم تحتوي على ماد/ ما نة التجلط 4
Ethylene Diamine Tetra Acetic Acid (EDTA) 

 الصين

          الدم                ( لسحب ml5محاقن ب ستيكية  ظيفة سنة )  5
 (Disposable syringe 5 mL ) 

 الصين

 ياالما   مجهر ضوئ  مركب 2

 هول دا   Novex وع  مجهر ضوئ  مركب مع كامر/ تصوير 2

 الصين Pipettesماصات ب ستيكية  8

  .Leishman stain صبصة ليشمان  2

 الصين  س يدات 01

  قلم تاطيط 00

 النرا  اثيل  ) ايثا ول ( كحول  07

  محارم او شاش للت ظيف 03



 

 
 Study samplesعينلت الدراسة :  -2.3

تم الحصول على عي ات الدم الوريدي من االطفال المراجنين لمستشفى البتول للوالد/ واالطفال          

من قبل الطبيب الماتص وبشكل  فحصقضاو بنةوبة من قسم الماتبرات ) غر ة سحب الدم ( بند ال

تشرين االول  االول منيوم  من الساعة الثام ة وال صف صباحًا الى الساعة الثا ية ظهرًا ، للمد/ من 

عي ة  383م ، وتم الحصول على  7102 لنام ولشهر كا ون اال الحادي والث ثون منم وحتى  7102

على تحتوي  3سم 2.5سنة  ، حيث وضع الدم الوريدي مباشر/    أ ابيب(ا اث  020ذكور و 707 )دم 

. استنملت مباشر/ بدون تازين  Ethylene diamine tetra acetic acid (EDTA)ما ع التجلط 

ثم ،  Vortex – Mixer اذ صور/ الدم . بند مزجها بلطف بوضنها على جهاز مزج الني ات  وع 

 Complete bloodالكل  للدم للند لتحلي ت الدم  ABX Pentra DX 120وضنت    جهاز 

counts (CBC) متضمن وال  ( قياس الهيموغلوبينHb ) Hemoglobin  فصل الدم )، قياس مHct 

)  Haematocritوحساب اعداد ا يا الدم الحمراو ، (RBCS  )Red Blood Cells  متوسط حجم ،

    ، متوسط هيموغلوبين الكرية الحمراو  Mean Corpuscular Volume ( MCVالكرية الحمراو ) 

 ( MCH) Mean Corpuscular Haemoglobin  متوسط تركيز هيموغلوبين الكرية الحمراو ،     

 (MCHC ) Mean Corpuscular Haemoglobin Concentration و، أعداد ا يا الدم البيضا 

( WBCS  )White Blood Cells ( واعداد الصفائد الدمويةPLT   )Platelets .  ثم بند ذلك

ة . كما تم اعداد استمار/ ااصة بكل مريض لنمل مسحة الدم على شريحة زجاجي فسها استادمت الني ة 

( . واعتمد تركيز  0شملت تاريخ المي د ، الج س ، التأريخ المرض  ،  صيلة الدم ، الن ج ملح  ) 

المسموح به تبنًا لم ظمة الصحة النالمية غم ع ديسيلتر  00) أقل من الهيموغلوبين تحت المندل 

اعتمادًا على الند الدموي الشامل وقياس متوسط  Anemia (WHO،7112.)لتشايص وجود  ةر الدم 



 

 
( ، وعلى شكل ا يا الدم الحمراو وحجمها الت  تظهر    المسحة  MCVحجم كــرية الـدم الحمراو ) 

 الدموية تحت المجهر لتشايص ا واع  ةر الدم .

 -فطرائق العم  : - 3.3

 العد الكلي  للدم و المؤشرات الدموية :  - 1.3.3

Complete Blood Count and Blood Parameters  

 , HB , RBC , HCT , MCV, MCH , MCHCتمَّ قياس مستويات المؤشرات الدموية      

WBC , PLT     عي ات الدم الموضوعة   EDTA tube    باستادام جهاز الند الكل  التلةائ

ور يتكون من ث ثة أجزاو رئيسة ( إذ أن الجهاز المذك ABX Pentra DX 120للتحلي ت الدموية )

( . تم احتساب .31) صور/    تحليل عي ة الدم Reagentوينتمد على استادام  وعين من الكواشف 

 Directوباستادام طريةة الـ  WBCعن طري  الجزو الااص بالـ   WBCعدد ا يا الدم البيضاو

Current  حين أن عدد ا يا الدم الحمراو الـ    .RBC  والصفيحات الدمويةblood platelets  تم

. وبال سبة لةياس  Direct Currentوباستادام  طريةة  الـ  RBCقياسها من ا ل الجزو الااص بالـ 

 non – cyanideوباستادام طريةة  HBمستوى الهيموغلوبين  ةد جرى باستادام  الجزو الااص بالـ 

hemoglobin method  . 



 

 

 

  ABX Pentra DX 120( جهلز 1.3)  صورة             

 ( Principleمبدأ عم  جهلز العد التلقلئي ) -2.3.3

 : sample blood  ينتمد مبدأ النمل على طريةتين لتحليل عي ة الدم

  : فطريقة كشف التيلر المبلشرDirect current Detection method   

من عي ة الدم ، ثم بندها تدال إلى غر ة ال اقل . تحتوي  |50µيةوم الجهاز آليا بسحب حجم      

، وعلى جا ب  الفتحة  apertureعلى ثةب دقي  يدعى الفتحة  transducer chamberغر ة ال اقل 

aperture  تظهر ا قطاب الكهربائيةelectrodes  الت  من بي ها يتد   التيار المباشرDirect 

Current م الموجود/    الني ة من ا ل الفتحة . ع دما ت تةل ا يا الدaperture  إ ها تسبب 

 electrodesللتصير بين ا قطاب الكهربائية   Direct Current resistanceمةاومة التيار المباشر 

، وبوصفها مةاومة التيار المباشر للتصير بين ا قطاب الكهربائية ،  ان حجم ا يا الدم سوف يكتشف 

 electric pulses. عن طري  هذه ال بضات الكهربائية  electric pulsesبوصفه  بضات كهربائية 



 

 
تحديد حجم . يتم حساب أو عد ا يا الدم وأدراج مدرج إحصائ  يوضد حجوم ا يا الدم من ا ل 

( وأيضًا يتم إدراج مدرج إحصائ   7.3) صور/ . electric pulses sizesال بضات الكهربائية 

 (. ABX Pentra DX 120   operatoring manual ) ،0222لبيا ات التحليل الماتلفة الباقية 

      

  DC Detection method( فطريقة كشف التيلر المبلشر 2.3)شك 

  operatoring manual ) ،0222 ) . 

 قيلس تركيز الهيموغلوبين بفطريقة 

Non – Cyanide Hemoglobin Analysis Method 

أو طريةة  Cyanmethemoglobinإن تحليل الهيموغلوبين بالطرائ  التلةائية مثل طريةة        

Oxyhemoglobinإذ اعتبرت طريةة                                     ، ، تند حتى اآلن من الطر  الرئيسية

من قبل اللج ة الدولية  لتوحيد  1966طريةة قياسية دولية    عام  Cyanmethemoglobin الـ

المةاييس    علم الدم ،ان هذه الطريةة تكون م افضة جدًا     سبة تحويل الهيموغلوبين وغير مت ئمة 

 ع و/ على ذلك   ان الطريةة ذاتها تستادم كاشف مركب هو الـ ،ندد/ للني ة    التحلي ت التلةائية المت

 Cyanide  و إن استادام كميات م ه يتطلب منالجات كميات  ،وهو ماد/ سامة يحتاج لمنالجة  فاياته



 

 
ضا ه إلى تأثيره الضار/ على البيئة ، لذا  ةد أصبحت هذه الطريةة غير م اسبة اكبير/ و منةد/ من  فاياته 

تتميز بسرعتها     سبة تحويل الهيموغلوبين .  Oxyhemoglobinحاليا . وعلى النكس ،  ان طريةة 

تحتوي هذه الطريةة على ماد/  و ال Oxyhemoglobin إذ إن الهيموغلوبين يتحول بشكل آ   إلى

إلى   methemoglobinالـغير قادر/ على تحويل  Oxyhemoن طريةة سامة، بيد أ

  methemoglobin  الـ . وبالتال   ان احتواو الدم على كميات  كبير/ من    Oxyhemoglobinالـ

   سوف يؤدي إلى  تائج م افضة الةيم بالرغم من عدم وجود مشاكل صحية    اإل سان 

(operatoring manual   ،0222. ) 

 blood filmفلم الدم او المسحة الدموية :  - 3.3.3 

 لم الدم هو عباره عن طبةه رقيةه من الدم يتم مسحها او لطاها على شريحة زجاجية لرؤية       

 بند صبصها بصبصة ليشمان ،مكو ات الدم ) ا يا دم بيضاو ، ا يا دم حمراو، والصفائد الدموية ( 

لمهمة  والمستادمة بشكل واسع    الماتبرات الطبية لما له من اهميه وينتبر  لم الدم من الفحوصات ا

 (. 7112واارون ،   Gunstream   تشايص  ةر الدم ) /كبير 

 فطريقة تحضير المسحة الدموية :   4.3.3-

  EDTAوضنت الشريحة الزجاجية على سطد مستوي ،أاذت قطر/ دم من ا بوبة الدم الحاوية على  -0

ملم من  7-0ووضنت على احد اطراف الشريحة تحديدا على مسا ة   Pipettesعي ة الدم بوساطة 

 احد االطراف بحيث تكون الةطر/ متوسطة ال صصير/ وال كبير/ .

مسكت الشريحة الثا ية باليد بين السبابة واالبهام ووضنت امام قطر/ الدم بزاوية حاد/ ، ثم  رجنها  -1

الدم ، سي تشر الدم على اطراف الشريحة ثم  د ع الفارد/ لألمام بسرعة وبزاوية  للالف حتى تلمس قطر/

 ثابتة دون ا ةطاع .



 

 
 مع وضع رقم ااص بالشريحة لكل مريض . ا  تركت مسحة الدم حتى تجف    مكان مستو  -1

   : تصبيغ المسحة الدمويةstaining of blood smear 

وضنت الشريحة الحاوية على مسحة الدم على حامل ااص للتصبيغ  و  المصسلة    الماتبر. وتم      

ثم تم اضا ة ماو مةطر للتافيف  دقائ  . 01تصطية الشريحة بالكامل بصبصة ليشمان وتركت لمد/ 

 ا من تحضير ثم غسلت الشريحة بماو الح فية وتركت لتجف . وبهذا  كون قد ا تهيدقيةة  01وتركت لمد/ 

 (. 2007واارون ، ( Gunstream المسحة الدموية 

( لصرض تشايص ا واع  ةر الدم   X 40 قو/ تكبير عدسة )مجهر حصت الشريحة باستادام ال      

  :أتالموجود/ من ا ل ظهور اات ف    شكل وحجم ا يا الدم الحمراو    المسحة المصبوغة وكما ي

 دم عوز الحديد    المسحة الدموية تحت المجهر صصير/ الحجم  ةر   ظهرت ا يا الدم الحمراو  -0

microcytic  ،  وتبدو الا يا بشكل حلةة قاتمة    المحيط وشاحبة وعديمة اللون   اقصة الصباغ

    المركز ، وزياد/ المركز الشاحب وعديم اللون يدل على  ةص الصباغ .

وحمض الفوليك     المسحة الدموية تحت   B12تامين  ةر دم  ةص  ي   ظهرت ا يا الدم الحمراو  -1

ا يا دم و  مع زياد/ الصباغ وشوهدت أرومات حمر  macrocyticالمجهر أكبر من حجمها المنتاد

 حمراو بيضاوية وعدالت زائد/ التفصص .

   المسحة الدموية تحت المجهر صصير/  البحر االبيض المتوسط ةر دم    ظهرت ا يا الدم الحمراو  -1

 اقصة الصباغ مع اات ف    اشكال ا يا الدم الحمراو وحجمها مع وجود  microcyticالحجم 

وأجزاو  Tear Dropووجود ا يا دم حمراو بشكل قطر/ الدمع ، Target cellsا يا دم حمراو هد ية 

 . Fragmented cellا يا دم حمر 



 

 
   ةر الدم الم جل     المسحة الدموية تحت المجهر بشكل م جل   الحمراو   ظهرت ا يا الدم  -0

Sickle cell  وبشكل ا يا تشبه الزور  وا يا م كمشة غير م تظمة حيث تفةد ا يا الدم الحمراو

 شكلها الةرص  الطبين   .

دم تكور   ةر   غامةة اللون  Spherocytesكروية الشكل ) مكور/ ( ظهرت ا يا الدم الحمراو  -1

الا يا الحمر    المسحة الدموية تحت المجهر حيث تفةد ا يا الدم الحمراو شكلها الةرص  الطبين   

(Barbara  7111،واارون .) 

 (. 2007،  الشاعر واخرون)  لألطفال قيم الطبيعية للمعايير الدموية( ال 3.2جدول )      

 

 

 

 

 

 المعايير الدموية

 

 لألطفال  القيم الطبيعية

 Hb ) 14.5-11 سنوات 2أشهر الى 2بين  الهيموغلوبين ) غم / ديسيلتر  

 00 5.- 15.5سنة  05-2بين  

 RBC   خلية / مايكروليتر ) عدد خاليا الدم الحمراء × 
6

10 ) 4.8 – 6.5 

  HCT     (   منفصل الدم %  ) 39 - 31 

  MCV    ة  متوسط حجم الكري ( fL ) 80 - 100 

 MCH  33 - 27 ) بيكوغرام ( ةمتوسط هيموغلوبين الكري 

MCHC  36 - 32 )غم / ديسيلتر( ةمتوسط تركيز هيموغلوبين الكري 

 WBC خلية / مايكروليتر )  عدد خاليا الدم البيضاء × 
3

10 ) 4 - 11 

 PLT   خلية / مايكروليتر ) الصفائح الدموية × 
3

10 ) 150 - 400 



 

 
                                              Statistical analysisالتحلي  اإلحصلئي  -4.3

للتجربة الناملية  .C.R.D )  (أجري التحليل اإلحصائ  باستادام التصميم النشوائ  الكامل      

Factorial Experiment نمل ذات الناملين ، أما ااتبار من وية الفروقات بين المنام ت  ةد است

وقد أستنمل  Duncan's multiple range test  Duncan)  ،.(1955ااتبار د كن متندد الحدود 

 ( لتحليل البيا ات . S.A.S ) ، 7101بر امج التحليل اإلحصائ  الجاهز 
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 RESULTS AND DISCUSSION:  النتلئج والمنلقشة -4

عي ة دم وريدي مع مستويات هيموغلوبين  383الني ات البالصة    هذه الدراسة وبند اكمال جميع       

غم ع ديسيلتر ، أاذ صور/ للدم ومسحة دموية لكل عي ة وتم تحليلها احصائيًا، بند  11.0اقل من 

( اذ ص فت الى  0-0(. ) جدول  Kern ،7117تص يفها باالعتماد على متوسط حجم الكرية اواًل ) 

 370، وقد بلصت اعدادها  MCV < 80 fl   ، fl011-21 MCV =   ،MCV > 100 flث ثة اقسام 

% ( على التوال  . ثم بند ذلك قسمت تبنًا  3.13)  %07 ( ، 13.05) %50 ( ،  83.81)

س ة . اذ تبين  01 -00س ة ، ومن  00اقل من  - 1س وات ، من  1(. اقل من WHO)،7118للنمر

. وهذا  fl21 س وات ، وبمتوسط حجم كرية اقل من  1ال دون ان اكثر حاالت  ةر الدم تظهر بين االطف

(    ان  ةر الدم اكثر حدوثًا     Kamil and Mohammad  ،7100اليه )  ليتف  مع ما توص

مرحلة الطفولة المبكر/ من مرحلة الطفولة المتأار/ ، وان  ةر دم عوز الحديد كان السبب الرئيس  ال اتج 

 لفةر دم صصير الكريات والى درجة اقل  ةر دم البحر االبيض المتوسط . 

    P<  0.05او قد ا افضت من ويًا ( ان اعداد ا يا الدم الحمر 0-0وي حظ من الجدول )      

س وات على الرغم من عدم  1س ة مةار ة با عمار دون  01 – 00س ة و  00اقل من  –1االعمار من 

وجود  روقات من وية    مستويات الهيموغلوبين ، وهذا يرجع الى زياد/  سبة ا تشار  ةر الدم عوز 

وغلوبين الكرية اقل مستوياته    هذه االعمار ، اذ س وات. وبلغ متوسط هيم 1الحديد ع د االطفال دون 

اقل  -1( بيكوغرام ،    حين بلغ اعلى مستوياته    االعمار من  0.27 ± 22.36بلغ متوسطة ) 

( بيكوغرام ، ولكن ا افض مستوى الهيموغلوبين    2.15 ±34.05س ة ، اذ بلغ متوسطة )  00من

 ( . 2.10±6.20 فس االعمار ، اذ بلغ متوسطة ) 

( ان اعداد ا يا الدم البيضاو قد ارتفنت بشكل كبير    االعمار 0-0وي حظ ايضًا من الجدول )      

 ×( الية ع مايكروليتر 9.17 ± 30.80،  3.74 ±18.73س ة ، اذ بلصت المتوسطات ) 01 -00من



 

 
على التوال  . وال توجد  روقات من وية    اعداد الصفائد الدموية ، إن الزياد/    اعداد ا يا الدم  013

، من مجموعة من  013 ×( الية ع مايكروليتر 30.000 – 11.000البيضاو ت شأ عادً/     طا  ) 

الصدمات ال فسية ،  المسببات مثل الندوى البكتيرية و الفيروسية او الطفيلية ، االلتهابات المزم ة ،

 Hoffmanال زيف ،  ةص االوكسجين ، االجهاد ، التنرض لبنض االدوية او المواد الكيميائية ) 

 ( .  7103واارون ،

 

 

 



 

 
 ( قيم متوسفطلت معليير الدم تبعًل لمتوسفط حجم الكرية  0 – 0جدو  )

 

 ( ضمن الصف الواحد لكل صفة . ( P< 0.05تشير إلى وجود فروقات معنوية عند مستوى  الحروف المختلفة

 

 MCV < 80 fL MCV= 80 -100 fL MCV > 100 fL متوسط حجم الكرية

 العدد

 

 

 المعايير

( %83.81 ) 321 ( %13.05 ) 50 ( % 3.13 ) 12 

 سنة01-00من سنة00-1من ةسن 1مناق   سنة01-00من سنة 00-1من ةسن 1مناق   سنة01-00من سنة 00-1من ةسن 1مناق  
(% 45.17) 173 (%24.28) 93 (%14.36) 55 (%8.36) 32 (%3.39) 13 (%1.31) 5 (% 1.83) 7 (% 0.52) 2 (% 0.78) 3 

 أ . م±  م . ح أ . م±  م . ح أ . م±  م . ح أ . م±  م . ح أ . م±  م . ح أ . م±  م . ح أ . م±  م . ح أ . م±  م . ح أ . م±  م . ح

 الهيموغلوبين

 ) غم / ديسيلتر(

0.13±9.20 

ab 

0.02±2.12 

b 

0.71±2.22 

ab 

0.10±2.25 

ab 

0.35±10.50 

a 

0.73±9.10 

ab 

0.35±9.81 

ab 

2.10±6.20 

c 

1.80±8.30 

b 

 عدد خاليا الدم الحمراء

 × رخلية / مايكروليت)
6

10) 

0.06±4.11 

a 

0.12±3.32 

abc 

0.11±3.21 

abc 

0.17±3.20 

abc 

0.20±4.08 

ab 

0.34±3.27 

abc 

0.12±3.04 

bc 

0.72±1.85 

d 

0.71±2.59 

cd 

 منفصل الدم

 ( %  ) 

0.42±31.02 

ab 

0.52±22.22 

b 

1.22±72.11 

b 

0.12±32.44 

ab 

1.57±35.33 

a 

2.57±29.24 

ab 

1.20±32.12 

ab 

6.95±19.75 

c 

6.82±27.33 

b 

 الكريه هيموغلوبينمتوسط 

 ) بيكو غرام (

0.22±22.22 

c 

0.72±25.01 

bc 

0.22±71.22 

c 

0.52±27.71 

b 

0.62±26.03 

bc 

0.83±28.10 

b 

0.22±32.60 

a 

2.15±34.05 

a 

1.73±32.96 

a 

 تركيز هيموغلوبينمتوسط 

 )غم ع ديسيلتر(  الكريه
0.27±30.95 0.02±30.22 0.15±30.72 0.49±30.81 0.62±29.97 0.48±31.24 0.22±30.77 0.45±31.35 1.30±31.03 

 عدد خاليا الدم البيضاء

10×  رخلية /مايكروليت)
3

) 

0.52±12.72 

b 

0.22±12.27 

b 

1.22±12.21 

ab 

1.21±13.45 

b 

1.25±7.75 

b 

2.55±8.69 

b 

0.12±10.98 

b 

5.40±7.0 

b 

9.17±30.80 

a 

 الصفائح الدموية

10×رصفيحة /مايكروليت)
3

) 
01.22±417.22 02.20±381.25 17.21±202.21 

29.94±399.

18 

21.40±278.3

0 

116.61±374.4

0 

49.22±358.

0 
79.0±379.0 60.58±368.0 



 

 
( يبين قيم متوسطات المنايير الدموية تبنًا   واع  ةر الدم وباالعتماد على متوسط  7-0اما الجدول ) 

 حجم الكرية .

 anemia  Iron deficiencyفقر دم عوز الحديد  -0

 021، ان  ( MCV < 80 fl ) طفً  مصابًا بفةر  370( ان من بين  7-0ي حظ من الجدول )      

% ( مصابًا بفةر دم عوز الحديد ، وهو االكثر واالوسع ا تشارًا للنوز الصذائ   45.69طفً  وب سبة ) 

ليس  ةط    هذه الدراسة ، وا ما على المستوى النالم  ، اذ يؤثر على اعداد كبير/ من االطفال وال ساو 

اعية            الدول المتةدمة ، كما أ ه النوز الصذائ  الوحيد الذي ي تشر بشكل واسع    االقطار الص 

( WHO  ،7102   وي شأ هذا المرض ع دما يفشل مازون حديد الجسم    تلبية اال تاج الطبين . )

من ا يا الدم الحمراو ، عدم كفاية حديد الصذاو ، ضنف    امتصاص الحديد ، ال زف ، او  ةد حديد 

ي  جزيو الهيم من ( . أي وجود عيوب    تالHempel and Bollard  ،7102الجسم    االدرار )

جزيئة الهيموغلوبين ، حيث ان  ةص الحديد يتداال مع تالي  الهيم الذي يؤدي الى  ةص    ا تاج 

 (. 7100واارون ،  Lichtman )الهيموغلوبين والل    تكوين ا يا الدم الحمراو 

نية ، اذ بلغ ( أن اعداد ا يا الدم الحمراو ضمن مستوياتها الطبي 7-0وي حظ من الجدول )      

، إال أن متوسط هيموغلوبين الكرية ا افض  012 ×( الية ع مايكروليتر  0.04 ± 4.66متوسطها ) 

( بيكوغرام ، مما اثر على مستويات  0.27 ± 22.07عن مستوياته الطبينية ، اذ بلغ متوسطة ) 

( غرام ع ديسيلتر . إن الن اية بحديد الجسم  0.10 ± 10.15الهيموغلوبين الكلية ، اذ بلغ متوسطة ) 

يحا ظ علية بوساطة ميزان الحديد الذي ي ظم بن اية للتأكد من امتصاص الكريات للكمية الكا ية لتنويض 

ملصم يوميًا ، لذا يجب على الجسم ان يمتص  7-0الكريات المفةود/ ، اذ يةدر الفاقد من الحديد بحوال  

 71-71يًا لتنويض الفاقد ، علمًا ان االحتياجات الداالية للحديد ه  اكثر من ملصم يوم 7-0هذه الكمية 



 

 
( 0-0% يوميًا وتنوض باستمرار كما    الشكل )0.8ملصم اذ تتحطم ا يا الدم الحمراو بمندل 

(Hempel and Bollard  ،7102 .) 

 ± 11.46بلغ متوسطها ) اما اعداد ا يا الدم البيضاو  كا ت اعلى من المندل الطبين  ، اذ      

، وكذا الحال بال سبة للصفائد الدموية ، اذ بلغ متوسطها              013 ×( الية ع مايكروليتر 0.53

. إن  ةر دم عوز الحديد قد ي تج بسبب  ةدان  013 ×( صفيحة ع مايكروليتر 10.74 ± 409.17) 

طفيليات االمناو او ال زف او الجروح او الدم الذي ي تج من االضرار الت  تصيب الجهاز الهضم  او 

التهاب االوعية الدموية ، الذي يؤدي الى  ةص الحديد ، وعملية التاثر الالوي ه  آلية الحماية 

االساسية حيث يتم م ع  ةدان الدم من االوعية الدموية التالفة ، مما يؤدي الى زياد/ اعداد الصفيحات 

بيضاو  تيجة االلتهابات الت  تصاحب  ةدان الدم و ةص الحديد ، حيث الدموية وزياد/ اعداد ا يا الدم ال

  and Laroccaان  ةص الحديد يند عامً  مساهمًا    زياد/ الصفائد الدموية والا يا البيضاو )

Teofili  ،7100 .) 

 

     

 ملغم يوميلً  11نخلع العظم إلنتلج خاليل الدم الحمراء     

        

 االمتصاص    الفاقد                           

 ملغم يومياً  2-1 ملغم يومياً  1-2

 ملغم يومياً  5-                                                                                                    

 ملغم 1333ملغم                                            يزين الجسم  33المايوكلوبين واالنزيمات التنفسية   

 

 (. Hempel and Bollard  ،7102توازن الحديد    الجسم )  ) 0-0صور/ )              

ياليا الدم الحمراء   

 ملغم 2533

 ملغم 4البالزما 



 

 
إن تفجر ال مو ع د االطفال والمراهةين ير ع من  سبة االصابة بفةر الدم عوز الحديد بسبب الطلب      

% من  01-71المتزايد على الحديد ، وهذا ال ةص له صلة وثيةة بالصذاو ،  ةد اشارت الدراسات إلى أن 

% من  71-01ت على الحليب البةري الكامل يصابون ب ةص الحديد ،    حين أن االطفال المصذا

واارون ،  Hopkinsشهر ) 07-2االطفال المتصذين على حليب الثدي هم    اطر  ةص الحديد بنمر 

7112. ) 

تطبي  بر امج وط   مباشر الكتشاف وم ع االصابة بفةر دم عوز الحديد ، وذلك الى  ةدراساشارت     

من  س ة 7أشهر الى  0ملصم ع كصم ع يوم لألطفال االصحاو من  0 طاو مكم ت غذائية من الحديدبإع

ملصم ع كصم ع يوم ابتداو من عمر شهر ولمد/ س تين ، و حص عام لألطفال ع د عمر  7النمر ، ومبكرًا 

 رتين المصل  غم ع ديسيلتر مع قياس مستوى 00للذين تةل ع دهم مستويات الهيموغلوبين عن  اً شهر  07

(Al Hawsawi  ، 7101واارون .) 

( و   حالة   MCV < 80 flيتميز  ةر دم عوز الحديد با افاض    متوسط حجم الكرية )     

ا افاض متوسط حجم الكرية يكون مصحوبًا ب ةص كبير    كمية الهيموغلوبين الكلية وي نكس ذلك 

( .ويظهر 7112واارون ،  Morenoب ةصان    تركيز الهيموغلوبين ضمن الكرية الحمراو  فسها ) 

عوز الحديد الت   ( الت  تظهر طبينة الا يا المتكو ة لدى مرضى  ةر دم0-0هذا من ا ل الصور/ )

تنكس طبينة المرض ، اذ تظهر ا يا الدم الحمراو صصير/ الحجم ) اصصر من المنتاد ( و اقصة 

حيث تظهر الا يا بشكل حلةة قاتمة    المحيط وشاحبة  Microcytic Hypochromicالصباغ 

اغ ، ويزداد تركيز وعديمة اللون    المركز ، وزياد/ المركز الشاحب وعديم اللون يدل على  ةص الصب

 هذه الا يا    حالة  ةص الحديد    الجسم .

 



 

 

 

( مسحة دم محيط  مصبوغة بصبصة ليشمان لشاص مصاب بفةر دم عوز الحديد تحت  7-0صور/ ) 
  (. X 011الندسة الشيئية ) 

   A- Microcytic              B- Hypochromic                                                              

                                             

   Thalassemiaفقر دم البحر االبيض المتوسفط  -1

% ( من عي ات الدم تنود الى  ةر 38.12عي ة وب سبة ) 002( الى وجود  7-0يشير الجدول )      

دم البحر االبيض المتوسط ، اذ ي حظ ا افاض حاد    اعداد ا يا الدم الحمراو ، اذ بلغ متوسطها     

مع ا افاض    متوسط م فصل الدم اذ بلغ                   012× ( الية ع مايكروليتر ±0.04  3.03) 

(  0.18± 25.52يموغلوبين الكرية بلغ متوسطة )( % ، وا افاض    متوسط ه 0.30±24.42 )

 ( غم ع ديسيلتر،  0.10±  7.33بيكوغرام ، مما افض من كمية هيموغلوبين الدم ليصل متوسطة الى ) 

يؤدي إلى  ةص     ضوج هيموغلوبين والذي لل تص يع س سل ألفا أو بيتا وهذا يرجع الى عيوب   

ا يا الدم الحمراو داال  ااع النظم ويؤدي الى تكوين ا يا دم حمراو غير  نالة الذي يؤدي إلى تحلل 

A 

B 



 

 
وتكسر الا يا المبكر بند  تر/ قصير/ من ا تاجها من  ااع النظم ا مر الذي يؤدي إلى  ةر الدم المزمن 

مما يسبب    ا افاض ا تاج ا يا الدم الحمراو وأن الذي يصيب ا طفال    مراحل عمرهم المبكر/ ، 

ا افاض مستوى ا يا الدم الحمراو قد يكون أيضا  تيجة للتصيرات    هيكل وتركيز الهيموغلوبين و ظرا 

لصصر حجم وا افاض سمك ا يا الدم الحمراو ال اضجة وعدم وجود س سل إل تاج بيتا كلوبين من 

ن اإل تاج ا لزائد من س سل ألفا كلوبين    المرضى الذين ينا ون من البيتا ث سيميا الهيموغلوبين ، وا 

تؤدي إلى أ تاج ا يا الدم الحمراو غير الطبينية )صصر الالية و ةص ا صباغ ( ا يا الدم الحمراو 

غير الطبينية ت تج     ااع النظم وتموت     ااع النظم    المراحل ا ولى من تكوين الطحال من 

( . أن  7111واارون ، ( Singerلا يا البلنمية مما يسبب    ا افاض ا تاج ا يا الدم الحمراو قبل ا

   ا افاض تركيز  ( Plum and Bennett ،0222ليه ) إ تائج الدراسة الحالية تتف  مع ما توصل 

      .الهيموغلوبين    المرضى المصابين بالث سيميا  بسبب توقف تص يع س سل ألفا أو البيتا

اكثر من مستوياتها الطبينية ، اذ بلصت متوسطاتها        كا ت ا يا الدم البيضاو اما اعداد     

ان زياد/ اعداد ا يا الدم البيضاو شائنة جدًا    ،  013× ( الية ع مايكروليتر ±0.71 15.93)

  عدد ا يا الدم البيضاووينود سبب وجود زياد/    المرضى المصابين بأمراض مزم ة مثل الث سيميا 

 ااع الذي يحدث  تيجة االستجابة لرد  نل  ع مة على وجود اضطرابات كام ة للمسببات المرضية

لندد من االسباب مثل الندوى البكتيرية والفيروسية ، االلتهابات المزم ة ، ااذ الن ج المتكرر او  النظم

مثل االجهاد الذي يتنرض له مرضى الث سيميا  تيجة ل ةص وصول  حاالت النمليات الفسلجية

االوكسجين لأل سجة ، رد الفنل هذا يحدث بواسطة الجزيئات الت  ت طل  استجابة  حداث ت شيطية الت  

، وعامل تحفيز  G-CSFتشمل السايتوكي ات و عوامل ال مو مثل  ) عامل تحفيز مستنمر/ المحببات 

( و تيجة لذلك يحدث زياد/    اط   ا يا الدم البيضاو من  GM-CSFببات مستنمر/ بلنم المح

  (. 0222واارون ،  Cotranالتازين     ااع النظم ) 



 

 
% ( وه  تمثل ثا   اعلى  ( 38.12   هذه الدراسة بلصت  سبة  ةر دم البحر االبيض المتوسط     

د ان السبب    ارتفاع هذه ال سبة ينود الى زواج  سبة  ةر دم مةار ة با  واع االارى المدروسة ، وينتة

االقارب وعدم اجراو  حوصات قبل الزواج لمنر ة التأريخ المرض  ) لمنر ة هل االم او االب حاملين 

 (. 7112واخرون ،  Al-Assadi  ،7112 ; Lahiry) للمرض ( 

(  MCV< 80 flية ) يتميز  ةر دم البحر االبيض المتوسط    ا افاض    متوسط حجم الكر      

و ةص كبير    كمية الهيموغلوبين الكلية مما يؤدي الى  ةصان    تركيز الهيموغلوبين ضمن الكرية 

( الت  تظهر  7-0( . ويظهر هذا من ا ل الصور/ )  7112واارون ،Moreno  الواحد/  فسها ) 

تنكس طبينة المرض ، اذ تظهر  طبينة الا يا المتكو ة لدى مرضى  ةر دم البحر االبيض المتوسط الت 

ا يا الدم الحمراو ماتلفة االشكال واالحجام وتكون غير طبينية صصير/ الحجم و اقصة الصباغ 

Microcytic hypochromic  وتظهر ايضًا ا يا هد ية ،Target cells  وا ياTear Drop  اضا ة

 . Fragmented cellsالى ا ح ل الا يا الدموية الت  تظهر على شكل اجزاو ا يا دم حمراو 



 

 

     

( مسحة دم محيط  مصبوغة بصبصة ليشمان لشاص مصاب بفةر دم البحر االبيض  3-0صور/ ) 
 (. X  011الشيئية )المتوسط تحت الندسة 

A- Microcytic      B- Hypochromic      C- Target cells      D- Tear Drop           

 E- Fragmented cells  . 

 

  Sickle cell anemiaتقر الدم المنجلي  -1

% ( من عي ات  ةر الدم تنود الى  4.96عي ة وب سبة )  02( وجود  7-0يظهر الجدول )      

بسبب ا تاج هيموغلوبين غير طبين  اذ ي حظ يحدث وراث   مرض ةر الدم الم جل  ، وهو 

× ( الية ع مايكروليتر  0.15±  3.15اال افاض    ا تاج ا يا الدم الحمراو ، بلغ  متوسطها ) 

مع وجود ا افاض    متوسط م فصل الدم ، متوسط هيموغلوبين الكرية وبالتال  ا افاض     013

ان ا يا الدم ، ( غم ع ديسيلتر  00.4± 8.67كمية الهيموغلوبين الكلية ، اذ بلغ متوسطة ) 

A 

D 

E 

B 

C 



 

 
، والا يا الحمراو  HbS% من هيموغلوبين 81الحمراو ع د مرضى  ةر الدم الم جل  تحتوي على 

 اقد االوكسجين تكون اقل قابلية لتصير شكلها من ا يا الدم  HbSتحتوي على هيموغلوبين الت  

الحمراو الطبينية لهذا  ا ها تتحلل ، هذا التحلل    الا يا الحمر ي شأ عن  ةدان ايوط الصشاو 

ى ا ل االكسجة و ةد االوكسجين مما يؤدي الى تم جل الا يا وزياد/ ص بتها والذي سيؤدي ال

 ا حشارها    االوعية الدموية وتؤدي الى ا سداد االوعية الدموية الصصير/ وتسبب احتشاو اال سجة ،

)  مما يؤدي الى ا افاض اعداد ا يا الدم الحمراو وتركيز الهيموغلوبين    ا يا الدم الحمراو

 (.  7110المشهدا   و الةويز ، 

±  11.80يا الدم البيضاو ، اذ بلغ متوسطها ) ارتفاع    اعداد ا وجود  ويظهر الجدول ايضاً  

ان االطفال المصابين بفةر الدم الم جل  قد يصابون بمت زمة . 013× ( الية ع مايكروليتر 1.86

وتراكد الدم واحتجاز ا يا الدم الحمر    الطحال يؤدي الى  ةر دم شديد  االحتجاز الطحال 

وتضام مفرط    الطحال و ةص    حجم الدم وصدمة  اتجة عن  ةص حجم الدم الحاد ، ويكو ون 

 1منرضين لإلصابة بااللتهابات المفاجئة والشديد/ ببنض ا واع البكتريا وااصة    االعمار اقل من 

السبب الظاهري هو الةصور    وظائف الطحال ، و تيجة لذلك يحدث رد  نل  س وات وقد يكون

 ( . 7110المشهدا   و الةويز ، يؤدي الى زياد/ اعداد ا يا الدم البيضاو ) 

ويكون متوسط  ) MCV= 80-100 fl    ةر الدم الم جل  يكون متوسط حجم الكرية سويًا )     

مع ا افاض    تركيز الهيموغلوبين الكل   تيجة ال ح ل الدم   تركيز هيموغلوبين الكرية طبينيًا ، 

( Beck  ،7112  .) 

( الت  تظهر طبينة الا يا المتكو ة لدى مرضى  ةر الدم  3-0ويظهر هذا من ا ل الصور/ ) 

الم جل  الت  تنكس طبينة المرض ، اذ تظهر اغلب ا يا الدم الحمراو سوية الحجم مع ظهور 

، اي تفةد الا يا شكلها الةرص  الطبين  وتأاذ شكل الم جل  Sickle cellsالشكل  ا يا م جلية

 وشكل ا يا تشبه الزور  .



 

 

  

( مسحة دم محيط  مصبوغة بصبصة ليشمان لشاص مصاب بفةر الدم الم جل  تحت  0-0صور/ ) 
 (. X  011الندسة الشيئية )

A-Sickle cell                                                             

                                        

 Spherocytosisتقر دم تكور الكريات الحمر  -0

( من عي ات  ةر الدم تنود الى %  8.09عي ة وب سبة )  30( وجود  7-0يظهر الجدول )      

لحمر ، وهو  ةر دم منتدل الشد/ سوي الكريات سوي الصباغ ، اذ ي حظ ان  ةر دم تكور الكريات ا

( الية ع  0.09±  4.03اعداد ا يا الدم الحمراو ضمن مستوياتها الطبينية ، اذ بلغ متوسطها ) 

، مع وجود ا افاض    متوسط هيموغلوبين الكرية ، ومتوسط تركيز هيموغلوبين  012× مايكروليتر

( غم ع  0.16± 10.82الكرية ، مما اثر على مستويات الهيموغلوبين الكلية ، اذ بلغ متوسطة )

ان ا يا الدم الحمراو تحتوي شبكة من الايوط الدقيةة البروتي ية تحت غشاو الالية  ،ديسيلتر 

الايوط تكون متصلة بالسطد الداال  للصشاو وتسمى الهيكل الالوي لصشاو الالية  الحمراو وهذه

A 

A 



 

 
الحمراو ، ان ال ةص    بروتي ات الصشاو يؤدي الى  ك تةارن الهيكل الالوي مع الصشاو الشحم  

ذي الطبةتين والذي ي ته  بتحرر الشحم ذو الطبةتين على شكل  ةاعات شحمية ال تحتوي على 

، يؤدي  ةدان الشحم من الصشاو الى  ةص المساحة السطحية للالية الحمراو وبذلك  الهيكل الالوي

تصبد ا يا الدم الحمراو مكور/ ، ان ا يا الدم المكور/ تكون اقل قابلية على تصير شكلها من الا يا 

الطحال  الطبينية لهذا  ا ها تحتجز    الطحال  يتم ابت عها وتحطيمها بوساطة الا يا البلنمية   

مما يؤدي الى تدمير ا يا الدم الحمراو قبل  تر/ حياتها النادية مما يسبب    ا افاض اعداد ا يا 

 ( . 7110المشهدا   و الةويز ،  الدم الحمراو وتركيز الهيموغلوبين    ا يا الدم الحمراو .)

 1.04±  11.30متوسطها )اما اعداد ا يا الدم البيضاو  كا ت اعلى من المندل الطبين  ، اذ بلغ 

.ان احتجاز ا يا الدم الحمراو المكور/ وابت عها وتحطيمها بشكل  013× ( الية ع مايكروليتر

مستمر    الطحال يؤدي الى تضام مفرط    الطحال  يحدث قصور    وظائف الطحال و تيجة 

لاطور/ لإلصابة ( مما يؤدي الى زياد/ ا Splenectomyلذلك قد يؤدي الى استئصال الطحال ) 

بالندوى البكتيرية وااللتهابات و تيجة لذلك يحدث رد  نل يؤدي الى زياد/ اعداد ا يا الدم البيضاو  

 ( . 7110المشهدا   و الةويز ،  )

 ) MCV= 80-100 fl    ةر دم تكور الكريات الحمر يكون متوسط حجم الكرية سويًا )     

ة طبينيًا ، مع ا افاض    تركيز الهيموغلوبين الكل   تيجة ويكون متوسط تركيز هيموغلوبين الكري

 (.  Beck  ،7112 ال ح ل الدم )

( الت  تظهر طبينة الا يا المتكو ة لدى مرضى  ةر دم تكور  4-0ويظهر هذا من ا ل الصور/ ) 

الكريات الحمر الت  تنكس طبينة المرض ، اذ تظهر اغلب ا يا الدم الحمراو سوية الحجم مع 

 ، اي تفةد الا يا شكلها الةرص  الطبين  وتتكور .Spherocytesخاليا متكورة الشكل ظهور 



 

 

 

محيط  مصبوغة بصبصة ليشمان لشاص مصاب بفةر دم تكور ( مسحة دم  1-0صور/ ) 
 -Spherocytes                                 A (. X 011الكريات الحمر تحت الندسة الشيئية )

A 



 

 
 .( تصنيف فقر الدم تبعًل الى متوسفط حجم الكرية  1 – 0جدو  ) 

( ضمن الصف الواحد لكل صفة . ( P< 0.05تشير إلى وجود فروقات معنوية عند مستوى  الحروف المختلفة

 MCV < 80 fL MCV= 80 -100 fL MCV > 100 fL متوسط حجم الكرية

                  

 العدد

 

 

 

 

 المعايير

(% 83.81) 329 ( % 13.05 ) 50 ( % 3.13 ) 12 

 فقر دم عوز الحديد
Iron-deficiency 

anemia 

فقر دم البحر االبيض 
 المتوسفط

Thalassemia 

 فقر الدم المنجلي
 

Sickle cell anemia 

فقر الدم تكور الكريلت 
 الحمر

Spherocytosis 

 B12فقر دم نقص فيتلمين 

Deficiency Vitamin 

B12 
( % 45.69 ) 175 ( % 38.12 ) 942 ( % 4.96 )  19 ( % 8.09 )  31 ( % 3.13 )  12 

 أ . م±  م . ح أ . م±  م . ح أ . م±  م . ح أ . م±  م . ح أ . م±  م . ح

Hb   الهيموغلوبين   

 ) غم / ديسيلتر(

0.10±10.15 

A 

0.10±7.33 

c 

0.41±8.67 

b 

0.16±10.82 

a 

0.64±8.83 

b 

RBC   عدد خاليا الدم الحمراء  

 × رخلية / مايكروليت)
6

10) 

0.04±4.66 

A 

0.04±3.03 

cd 

0.15±3.15 

c 

0.09±4.03 

b 

0.24±2.83 

d 

  Hct منفصل الدم   

 ( %  ) 

0.33±33.35 

B 

0.30±24.42 

d 

1.40±28.10 

c 

0.72±35.79 

a 

2.35±28.86 

c 

MCH    هيموغلوبينمتوسط 

  ) بيكو غرام (الكريه

0.27±22.07 

D 

0.18±25.52 

c 

0.62±27.65 

b 

0.51±27.10 

b 

0.71±32.93 

a 

MCHC    تركيز متوسط

  )غم ع ديسيلتر(  الكريه هيموغلوبين

0.23±30.54 

 

0.15±31.63 

 

0.63±31.0 

 

0.43±30.41 

 

0.57±30.93 

 

WBCعدد خاليا الدم البيضاء 

10×  رخلية /مايكروليت)
3

) 

0.53±11.46 0.71±15.93 1.86±11.80 1.04±11.30 2.01±12.77 

PLT  الصفائح الدموية   

10×رصفيحة /مايكروليت)
3

) 

10.74±409.17 16.99±399.58 51.58±374.05  22.14±359.90 22.14±359.90 



 

 
 Vitamin B12 deficiency anemia    B12فقر دم نقص فيتامين-5

ن بفةر دم  ةص ي( الى ان عدد االطفال المصاب 7-0اشارت  تائج الدراسة الحالية جدول )     

بفةر الدم ومن بين  اً مصاب طف ً  383( من مجموع 3.13% طفً  وب سبة )  07بلغ   B12 يتامين 

 0.52طفل وب سبة )  7س وات ، وكان  1% ( دون عمر 1.83اطفال وب سبة )  2كان  طف ً  07

    س ة جدول  01-00% ( من  0.78اطفال وب سبة )  3س ة ، وكان  00اقل من  -1% ( من 

 (0-0 . ) 

    ض حاد    اعداد ا يا الدم الحمراو ، اذ بلغ متوسطها ( وجود ا افا 7-0ويظهر جدول )      

،  يما ارتفع متوسط هيموغلوبين الكرية ليحا ظ على  012× ع مايكروليتر ( الية ±0.24  2.83) 

 ( غم ع ديسيلتر .  0.64±  8.83مستوى متوسط هيموغلوبين الدم ، اذ بلغ متوسطة ) 

بين سكان الم اط  الفةير/ بسبب سوو التصذية ، ولندم  ي تشر بشكل كبير B12ان  ةص  يتامين     

( . كما االقتصار على االغذية ال باتية      Allen  ،7118 كفاية الصذاو بالم تجات الحيوا ية  )

على كل من االم والطفل المولود بسبب  B12حالة الحمل واالرضاع ربما له ع قة ب ةص  يتامين 

 Co factorا زيم   مساعد ( ، اذ يند Allen  ،0220 زياد/ الطلب على هذا الفيتامين  )

،   Methonineلى إ Homosysteineالذي يةوم بتحويل   Methionine synthaseلأل زيم

يند عامل اطور/    مصل الدم مما  Homosysteineسوف ير ع مستوى الـ  B12و ةص  يتامين 

ه  مولدات  Methionine. والـ  (0220واارون ،  Pancharuniti مراض الةلب الوعائية )

  للـ Methylationوالضروري لـ  Methyl الواهب النام للـ S- adenosyl methyionineلتكوين 

phospholipids (Schwartz  ، وااتزال ايهاب 7111واارون )Methyl  بسبب ضنفDNA 

 ، مما قد يساهم    تصير المسارات االيضية للج ين وزياد/ اطر االمراض المزم ة مستةبً  . 



 

 
 ةر الدم الذي يتميز بوجود   Megaloblasteيؤدي ايضًا الى  شوو  DNAان ضنف تالي       

 Macrocytic redا يا مولد/ غير طبينية بكريات كبير/     ااع النظم والا يا الحمراو الكبير/ 

cells (   الدم الطر   Parry  ،0281.) 

الى ان منظم المنلومات المتوا ر/ عن ا تشار  ةص  WHOاشارت م ظمة الصحة النالمية     

لةلة المنلومات المتو ر/  Local surveyوحامض الفوليك مصدرها المسد الموقن   B12 يتامين 

،  Mcleanذاته يند مشكلة صحية ) عن المسد الوط   ، اذ اقتصر على اقطار قليلة وهذا بحد

او  B12% من اطفال امريكا ال تي ية والبالصين ينا ون من  ةص  يتامين 01( . تم توثي   7118

يرتفع بين اطفال المدارس    كي يا  B12قلة تركيزه    ب زما الدم . كما اشير الى ان  ةص  يتامين 

( . واشارت دراسة  Allen ،7112% ) 81سبة % ، واالطفال اله ود قبل سن المدرسة ب 21ب سبة 

% 8س وات بلصت  1لدى االطفال دون عمر B12   المكسيك الى ان  سبة ا تشار  ةص  يتامين 

(Villalpando ، واشار 7113واارون . )National Health and Nutrition Examination 

Survey  7117-0222   تةريره (Pfeiffer ، 7115واخرون ;  Pfeiffer  ، 7112واخرون  )

بين سكان الواليات المتحد/ ياتلف تبنًا للنمر ، اذ يؤثر  B12الى ان ال ةص    تراكيز  يتامين 

س ة وتةريبًا  12-01% لألعمار من 0س ة ، وحوال   32-71%  ما دون لألعمار من 3على 

والمراهةين واقل من %    االطفال 0س ة ، ويتواجد ال ةص بأقل من  21% لألعمار اكثر من 2

 س وات . 0%    االطفال دون 0

بحصول زياد/    متوسط حجم الكرية اكثر من المستوى  B12يتميز  ةر دم  ةص  يتامين       

وحامض الفوليك  B12( ، ويحصل هذا    حالة  ةص  يتامين   MCV> 100 flالطبين  لها )

الهيموغلوبين وكتلة الا يا الحمراو ، وهذا يؤدي  وهذا يؤثر    اعداد ا يا الدم الحمراو مةابل كمية

(.  Beck  ،7112الى ان يكون حجم ا يا الدم الحمراو اكبر من حجم الية الدم الطبينية ) 



 

 
( الت  تظهر طبينة الا يا المتكو ة لدى مرضى  ةر دم  1-0ويظهر هذا من ا ل الصور/ ) 

والت  تنكس طبينة المرض ، اذ تظهر ا يا الدم كبير/ الحجم زائد/ الصباغ  B12 ةص  يتامين 

Macrocytic hyperchromic . وقليلة الندد 

 
( مسحة دم محيط  مصبوغة بصبصة ليشمان لشاص مصاب بفةر دم  ةص  يتامين  2-0صور/ ) 

B12 ( تحت الندسة الشيئيةX 011 .) 
A- Macrocytic         B- Hyperchromic                                                      

( يوضد قيم متوسطات منايير الدم تبنًا للج س اذ ال توجد  روقات من وية بين الذكور  3-0الجدول )
 واال اث داال ال وع الواحد من  ةر الدم .

A 
B 



 

 

 ( قيم متوسفطلت معليير الدم تبعًل للجنس 1 – 0جدو  ) 

 ( ضمن الصف الواحد لكل صفة . ( P< 0.05تشير إلى وجود فروقات معنوية عند مستوى  الحروف المختلفة 

 انواع  فقر الدم

 

 

 

 المعايير

 فقر الدم عوز الحديد

 

 B12فيتامين  نقصفقر دم 

 

 بحر االبيض المتوسطدم ال فقر

 

 فقر الدم المنجلي

 

 فقر دم تكور الكريات الحمر

 

 إناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور إناث ذكور

 م . ح

 أ . م  ±
 م . ح

 أ . م  ±
 م . ح

 أ . م  ±
 م . ح

 أ . م  ±
 م . ح

 أ . م  ±
 م . ح

 أ . م  ±
 م . ح

 أ . م  ±
 م . ح

 أ . م  ±
 م . ح

 أ . م  ±
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   Summary  

      Anemia is the most common blood diseases, it's usually caused by a 

decrease in hemoglobin level below the normal level, so the body will 

suffers from hypoxia due to lack of enough oxygen and develop symptoms 

like headache ,easily fatigueability and lack of concentration . 

     Because Anemia have increased incidence  among  children and 

women, this study was done to recognize the type of  anemia among  

children in Baquba city ,this study conducted in Albatol Teaching hospital 

at Diyala health directorate during the period from the first of October to 31 

December 2016 , in this study we collect 383 ( 212 male , 171 female ) 

blood samples of children with anemia in which 2.5 cm
3
 of venous blood 

put into a tube containing (EDTA) Ethylene diamine tetra acetic acid for 

blood picture, adopting ( Hemoglobin levels less than 11.0 g/dL) with age 

range between 1-15 years ( Classified to the three classes less than 5 years, 

from 5-less than 11 years, from 11-15 years ), the mean corpuscular 

volume (MCV) in classification of anemia used was MCV < 80 fl , MCV = 

80-100 fl ,  MCV > 100 fl ,in addition we did a blood smear for 

microscopical examination . 

     The results of  the study showed that most anemic patients samples was 

of mean corpuscular volume for less 80fl ratio of 83.81% , represented by 

iron deficiency anemia by 45.69% and Thalassemia by 38.12% . While the 

mean corpuscular volume range between 80-100fl ratio of 13.05% spread 

on the sickle cell anemia by 4.96% and Spherocytosis anemia by 8.09 %, 

while the mean corpuscular volume for more than 100 fl had the least ratio 

3.13% and represented by vitamin B12 deficiency anemia, which showed 

strongest decrease in numbers of red blood cells and hemoglobin level, 

And this decrease in numbers of red blood cells and hemoglobin level was 

strongest in the Thalassemia and sickle cell anemia, compared by iron 

deficiency anemia, and Spherocytosis anemia , while decrease mean 



 

 
corpuscular hemoglobin in iron deficiency anemia and Thalassemia and 

increase in  Vitamin B12 deficiency anemia. As the study indicated that the 

numbers of white blood cells exceeded the normal range in patients with 

Thalassemia . 

     The results of the study showed that the numbers of red blood cells and 

hemoglobin in ages 5-less than 11 years , and mean corpuscular 

hemoglobin decreased in ages less than 5 years . and increased White blood 

cells in ages 11-15 years .There is no significant differences between male 

and female within the same type of anemia . 
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