�صفحة ا�سبوعية ت�صدرها دائرة العالقات العامة والإعالم بوزارة ال�صحة ..للتوا�صلpr-info@moh.gov.om:

OmaniMOH

فقر الدم ب�سبب نق�ص احلديد..الأ�سباب والعالج والوقاية
فقر ال��دم ب�سبب نق�ص احل��دي��د م��ن �أك�ثر �أن��واع
فقر الدم انت�شاراً يف العامل ،ومن �أكرثها �سهولة
يف ال �ع�ل�اج ،ي���ص�ي��ب الأط� �ف ��ال وال �ن �� �س��اء بن�سبة
ع��ال�ي��ة ،ل��ه �أ� �س �ب��اب م�ت�ع��ددة م��ن �أه�م�ه��ا النق�ص
ال�غ��ذائ��ي ،ف��احل��دي��د م��وج��ود يف بع�ض الأط�ع�م��ة
مثل اللحوم  -البي�ض  -اخل�ضراوات  -الكبدة
 ،ولكنه قليل ج��دا يف بع�ضها االخ��ر مثل الأرز
والبطاط�س واخلبز ،لذى ف�إن العادات الغذائية
من �أهم م�سببات نق�ص احلديد وفقر الدم.
يعد عن�صر احل��دي��د م��ن امل�ك��ون��ات الرئي�سة يف
تركيب خاليا الدم احلمراء و ال ميكن ت�صنيع �أي
منها بدونه ،لذا ف�إن مل تتوفر كميات كافية منه
يف اجل�سم ف�إن نخاع العظام (امل�صنع الذي ينتج
كريات الدم احلمراء) يعجز عن اداء دوره لعدم
وجود املواد الأولية ،وعليه يقوم بانتاج كريات الدم
احلمراء �أ�صغر حجم ًا و�أقل نوعية ،وحمتواها من
خ�ضاب الدم قليل ،وخ�ضاب الدم م�سئول عن نقل
الأك�سجني خلاليا اجل�سم ،مما ي�ؤدي اىل م�شاكل
�صحية ،وعادة ما تكون الأعرا�ض تدريجية وملدة
طويلة ،وقد ال تكون ملحوظة يف مراحلها الأوىل.
وع��ادة ما يح�صل اجل�سم على احلديد من
م�صدرين رئي�سني:
 �أنواع معينة من الأغذية من خاليا الدم احلمراء املتحللة�اف من احلديد ،ولكن
 يولد الطفل مبخزون ك� ٍمع ا�ستمرار النمو اجل�سدي تزداد حاجته للحديد
لت�صنيع خاليا دم جديدة.
تعطي الأم احلامل جنينها ما يحتاجه من غذاء
وم��ن �ضمنها احلديد (حتى ول��و كانت ه��ذه االم
م�صابة بفقر الدم)  ،وبعد الوالدة يعتمد الطفل
على امل�صدر اخلارجي يف غذائه  ،فالطفل يزداد
حج ًما  -يت�ضاعف وزن��ه يف �ستة �أ�شهر ،وت��زداد
كمية الدم لديه ومن ثم يزداد �إحتياجه للحديد.
ف�ب��داي��ة م��ن ال�شهر ال�ساد�س م��ن العمر  ،يبد�أ
الطفل بتناول غ��ذاء �أخ��ر باال�ضافة اىل احلليب

مثل اخل�ضار والبقوليات.
يحدث النق�ص الغذائي للحديد عادة بني
ال�شهر التا�سع وال�سنة الثانية من العمر،
وتزداد ن�سبة حدوثه �أو ح�صوله يف وقت
مبكر يف احلاالت التالية:
 االطفال اخلدج (املولودون قبل الأوان). االعتماد الكلي على حليب الأم بعد ال�شهرال�ساد�س.
 االطفال امل�صابون ب�سوء التغذية واالمت�صا�ص. ف� �ق ��دان ال� ��دم ع ��ن ط��ري��ق ام ��را� ��ض اجل �ه��ازاله�ضمي.
 �سوء التغذية.كما �أن هناك العديد من الأمرا�ض الوراثية التي
ت�ؤدي لفقر الدم وتلك ال ميكن عالجها ،كما �أنها
حتتاج �إىل حتليل خا�ص ملعرفة وجودها من عدمه،
وعادة هذا النوع يكون موجود ًا يف �أفراد العائلة.
ويف بع�ض احلاالت القليلة ال يكون ال�سبب فيها هو
نق�ص الأمت�صا�ص ،ولكن النق�ص قد يكون ناجت ًا
عن ب��ؤرة نازفة يف اجل�سم ،ت��ؤدي �إىل فقد كمية
من الدم  ،وغالب ًا ما تكون يف اجلهاز اله�ضمي،
قد ال ي�شتكي منها املري�ض وق��د ال يكون منتبه ًا
لوجودها ،وتكون الأعرا�ض الأولية لها فقر الدم،
ومن هذه الأ�سباب :الديدان – البوا�سري -قرحة
املعدة واالث�ن��ى ع�شر  -دوايل امل��ريء � -سرطان
القولون واملعدة .
ع ��ادة م��ا ي �ك��ون ف�ق��ر دم نق�ص احل��دي��د مزمن ًا
وملدة طويلة  ،وتدريجي ًا ولي�س دفعة واحدة ،ومن
هنا فقد ال ي�شتكي املري�ض من الأع��را���ض ولكن
ميكن مالحظتها عليه ،وقلي ًال ما تظهر �أعرا�ض
امل�سبب الأ�صلي لها ،ولي�س من ال�ضروري �أن ي�شكو
املري�ض م��ن ك��ل الأع��را���ض �أو وج��وده��ا معتمدة
على درج��ة النق�ص وم��دت��ه ،كما عمر امل�صاب،
ومن �أه��م الأع��را���ض امل�صاحبة :ال�شحوب -قلة
ال�شهية� -سرعة التعب� -ضعف الرتكيز والتعلم

 �ضعف ع��ام بالع�ضالت  -ال�صداع  -ال��دواروالدوخة مع ال�شعور بعدم الثبات -طنني الأذنني
�ضعف منو االظافر واعوجاجها .ت�شخي�ص فقر ال��دم وم�سبباته قد يبدو
ب�سيط ًا ،وقد يحتاج اىل الكثري من الفحو�ص
املخربية ،وع��ادة م��ا يتم الت�شخي�ص من
خالل:
 -1التاريخ املر�ضي  :من خالل معرفة الأعرا�ض
املر�ضية و�شكوى املري�ض ،والعالمات املر�ضية
للم�سبب .
 -2ال�ف�ح����ص الأك�ل�ي�ن�ي�ك��ي  :م��ن خ�ل�ال الك�شف
ال�سريري على املري�ض ووجود العالمات املر�ضية
امل�صاحبة.
 -3ال �ف �ح��و���ص امل �خ�بري��ة  :ه �ن��اك ال �ع��دي��د من
الفحو�صات ملعرفة وج��ود فقر ال��دم  ،وم�ع��رف��ة
ن��وع��ه وم���س�ب�ب��ات��ه ،وا��س�ت�ب�ع��اد الأ� �س �ب��اب الأخ��رى
لفقر الدم ،ومنها:
 ن�سبة خ�ضاب الدم  :الن�سبة الطبيعية خل�ضابالدم ( الهيموجلوبني  14-13غرام لكل  100مل،
وعادة ما تنخف�ض هذه الن�سبة بدرجة كبرية.
 ع��دد ك��ري��ات ال��دم احل �م��راء (الطبيعي 5-4مليون يف كل  100مل ) يف البداية ال يت�أثر العدد
 ،ولكن م��ع زي��ادة نق�ص احل��دي��د ينخف�ض عدد
الكريات.
 حجم كريات الدم احلمراء  :MCVيبد�أ يفاالنخفا�ض تدريجي ًا.
 حم�ت��وى ك��ري��ات ال��دم احل �م��راء م��ن اخل�ضاب MCHتبد�أ يف االنخفا�ض تدريجي ًا.
 اللطخة الدموية وهي م�شاهدة �شريحة من الدمحتت املجهر ،حيث تبدو فيها الكريات احلمراء
�صغرية احلجم ناق�صة ال�صبغة ( اخل�ضاب )
ويتخذ الكثري منها �أ��ش�ك��ا ًال و�أح�ج��ام� ًا خمتلفة،
فبع�ضها ت�ك��ون �صغرية احل�ج��م والبع�ض الآخ��ر
كبرية� ،أما عدد كريات الدم البي�ضاء وال�صفائح
الدموية فغالب ًا ما تكون يف حدها الطبيعي.

 ن�سبة احل��دي��د يف ال ��دم تنخف�ض م��ع زي��ادةمنحنى الكريات احلمراء ( الطبيعي  ،) 14وقد
تكون عالية جد ًا.
البحث عن امل�سبب  :من �أ�صعب الأ�شياء البحث
ع��ن امل�سببات اخلفية لفقر دم نق�ص احلديد،
فهي تعتمد على التاريخ املر�ضي �أو ًال  ،وم��ن ثم
فقد يحتاج الأم��ر اىل اج��راء بع�ض الفحو�صات
املخربية مثل  :حتليل ال�ب�راز  :الكت�شاف نزف
من خ�لال اجلهاز اله�ضمي  ،وق��د يحتاج الأم��ر
اىل اع��ادة الفح�ص عدة م��رات ،فقد تكون حالة
النزف متكررة ولي�ست ثابتة.و الفح�ص املخربي
ع��ن ال��دي��دان يف ال�ب�راز كذلك املنظار امل�ع��وي
ملعرفة وجود دوايل املريء.
الوقاية خري من العالج وخ�صو�ص ًا الأطفال
واحلوامل ،من خالل:
�إ�ستخدام الأغذية املعززة باحلديد والفيتامينات
يالحظ ان الأط��ف��ال ال��ذي��ن ل��دي�ه��م ن�ق����ص يف
احلديد يوجد لديهم نق�ص يف بع�ض الفيتامينات
واملعادن  ،لذلك ين�صح ب�إعطائهم الفيتامينات
مع احلديد
ار� � �ش� ��اد احل� ��وام� ��ل ب���أه��م��ي��ة ت� �ن ��اول احل��دي��د
وامل�� �ق� ��وي� ��ات خ� �ل��ال احل�� �م� ��ل ،وع � � ��دم ت� ��أث�ي�ر
ذل� � ��ك ع� �ل ��ى وزن الأم �أو وزن ال� �ط� �ف ��ل.
يعتمد ال �ع�لاج يف م�ع��رف��ة ال�سبب امل� ��ؤدي لفقر
ال� ��دم وع�ل�اج ��ه ،ف �ع��دم م �ع��رف��ة ال �� �س �ب��ب ي� ��ؤدي
اىل ا�ستمراية النق�ص وم��ن ث��م ف�شل ال�ع�لاج،
وع��ن��د م �ع��رف��ة ال �� �س �ب��ب ،ويف ح� ��االت ال�ن�ق����ص
الغذائي ،يتم البدء بالعالج ال��دوائ��ي من خالل
م��رك�ب��ات احل��دي��د والفيتامينات الأخ ��رى ،فمن
لديه فقر يف م��ادة غذائية ع��ادة م��ا يكون لديه
ن�ق����ص يف ال �ع��دي��د م��ن امل �ع��ادن وال�ف�ي�ت��ام�ي�ن��ات.
يتميز فقر الدم الناجت عن نق�ص احلديد ب�سهولة
عالجه با�ستخدام احلديد  .وهناك �أنواع متعددة
من مركبات احلديد تختلف يف طعمها وتركيبتها،

فهناك �أن��واع متعددة من النقط �أو ال�شراب �أو
الأقرا�ص �أو الكب�سوالت.
 -1اجل��رع��ة العالجية تعتمد على عمر الطفل
ووزنه
يحتاج العالج ايل جرعات �صغرية ملدة قد تطول
اىل عدة �أ�شهر.
 -2ين�صح ب�إعطاء احلديد قبل الطعام ب�ساعة او
�ساعتني ،فالإمت�صا�ص �أف�ضل يف املعدة اخلاوية.
 -3ع��دم و�ضعه م��ع احلليب ف ��إن ذل��ك يقلل من
ا لإمت�صا�ص.
 -4خلطه م��ع احلم�ضيات كالربتقال يزيد من
�إمت�صا�صه.
 -5احلديد كعالج للأطفال قد ي ��ؤدي اىل تلون
م��ؤق��ت يف الأ��س�ن��ان ،وع��ادة م��ا ي��زول بعد انتهاء
العالج.
ً
 -6احلديد قد يجعل الرباز ا�سودا ،وقد ي�ؤدي اىل
الإم�ساك او الإ�سهال يف بع�ض الأطفال.
اجل�سم غري قادر على امت�صا�ص كمية كبرية من
احلديد ،بل كمية �صغرية يومي ًا ت�صل اىل %10
مما يتناوله الفرد ،لذى ف�إن مدة العالج تعتمد
على كمية النق�ص لديه ،وعليه فقد يحتاج العالج
اىل ع��دة �أ� �ش �ه��ر ،وب �ع��د رج ��وع ن�سبة اخل���ض��اب
اىل ح��ده��ا الطبيعي ،يجب اع�ط��اء ال ��دواء ملدة
ثالثة �أ�شهر الحقة لبناء خم��زون للج�سم مينع
االنتكا�سة.
يالحظ كثرياً ف�شل عالج فقر الدم ب�سبب نق�ص
احلديد ،ومن �أهم الأ�سباب:
عدم تناول املري�ض العالج ب�شكل م�ستمر ومنتظم
وج ��ود خ�ط��أ يف الت�شخي�ص (وج ��ود ف�ق��ر ال��دم
الوراثي)�إ�صابة املري�ض بحالة �سوء االمت�صا�ص
(وه��ي ن ��ادرة) يف بع�ض ح��االت نق�ص احل��دي��د
ب�سبب �سوء االمت�صا�ص  ،ميكن ا�ستخدام نوعية
خا�صة تعطى عن طريق الع�ضل ،كما �أنه يف بع�ض
احلاالت احلادة ميكن نقل الدم للمري�ض.

