
 

 کم خونی 

 بخش داخلی 

 0011بازنگری:  بهار  -واحد آموزش سالمت

 خونی:  های جدی کم بعضی از نشانه

 درد قفسه سینه 

 ضربان قلب سریع 

 تورم پاها 

 احساس سرگیجه یا منگی 

 احساس تنگی تنفس وقتی که کار می کنیم 

   اگر هر کدام از این عالئم را داریم، باید بالفاصله به پزشکز

 مراجعه کنیم. 

 شود؟ خونی چگونه درمان می  کم

خونی عبارتند است از، درمان عزلزت   دو هدف اصلی درمان کم

 خونی و افشایش سطح هموگلوبین تا بهبود عالئم  کم

خونی، درمان آن ممکن است کامل مواردی   با توجه به علت کم

مانند خوردن غذاهای سرکار از آهن، داروها، تاخیر یا تزیزیزیزر 

برخی درمان ها باکد؛ اگر نیاز است که سطح هموگلوبزیزن بزه 

سرعت باال برود، ممکن است تشریق گلبول های قرمش برای فزرد 

 تجویش کود.

 خونی:  مواد غذایی سرشار از آهن برای درمان کم

کود از غزذاهزای  خونی خفیف باکد، از فرد خواسته می  اگر کم

سرکار از آهن استفاده کند؛ غذاهای دارای مقزدار زیزاد آهزن 

 عبارت است از:

 گیاهان سبز تیره و سبزیجات برگی 

 زمینی شیرین،  آلو و کشمش،  زردآلو و هلللو   سیب

 خشک

  لوبیا ، گوشت و ماهی 

  شده نان، غالت و ماکارونی غنی 

 داروهای درمان کم خونی:

  کود، اما مدت خونی استفاده می داروهای مختلف برای درمان کم 

کشد تا بر روی فرد اثرگزذار بزاکزد؛ در  زمان بیشتری طول می

توانزد   و مکمل اسیدفولی  می 21برخی موارد آهن، ویتامین ب 

ککل آهن مایع وجود دارد کزه   کم  کننده باکد، همچنین ی 

 تواند به درستی به خون فرد تشریق کود.  می

خونی در برخی از بیماران این اسزت کزه از   راه دیگر درمان کم

هزای   دهد گلزبزول  داروهایی استفاده کنند که به بدن اجازه می

قرمش بیشتری تولید کند؛ این داروها مانند هورمون اریتروپویتیزن 

ها کار می کنند و به بدن برای اینکزه  کده به وسیله کلیه  ساخته 

 های قرمش جدید بسازد کم  می کند.   سلول

این دارو به پوست تشریق می کوند و حدود دو هفته طزول مزی 

 کشد تا بر روی فرد تاثیر بگذارد.  

 در موارد کم خونی کدید نیاز به تشریق خون می باکد. 
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خونی( چیست و چگونه می توان آن را   آنمی)کم

 درمان کرد؟

های قزرمزش خزون سزالزم  اندازه کافی گلبول   هنگامی که به

خونی)آنمی( وجود دارد؛ آنمی بزه   نداریم، وضعیتی به نام کم

های  که بخشی از سلول  این معنی است که خون، هموگلوبین

کند،  ها منتقل می  قرمش خون است و اکسیژن را به تمام سلول

 .کم دارد

کود، بنابزرایزن   آرامی کروع می  خونی در بیشتر موارد به  کم

ممکن است در ابتدا متوجه عالئم آن نشویم؛ همانزطزور کزه 

آید، ممکن است ی  یزا تزعزداد  سطح هموگلوبین پایین می

 :بیشتری از عالئم زیر را داکته باکیم

 ضربان قلب سریع 

  تنگی  نفس  

  ،مشکل تنفس هنگام انجام کارهایی مانند راه رفتن

 ها و یا حتی صحبت کردن باال رفتن از پله

 سرگیجه 

 درد قفسه سینه 

 تورم دست یا پا 

 رنگ پریدگی پوست، ناخن، دهان و لثه 

  خستگی شدید)شایع ترین عالمتی است که بیشتلر

 دهد(   افراد را آزار می 

  :های نشان دهنده علت کم خونی آزمایش

ی  آزمایش خزون اسزت کزه کمارش کامل سلولهای خون 

هزای قزرمزش را  های گلبزول  سطح هموگلوبین و دیگر ویژگی

خونی را نشزان   تنها کم  کند؛ این آزمایش نه گیری می  اندازه

تواند به پشک  در پیدا کردن دلزیزل کزم  دهد، بلکه می  می

 .خونی کم  کند

های دیگری نیاز داکته باکیم تزا بزه  ممکن است به آزمایش 

پیدا کردن آنچه باعث کم خونی می کود، کم  کزنزد؛ ایزن 

 :ها کامل موارد زیر است  آزمایش

 برای بررسی عملکزرد اعازا و کیمی خون های   آزمایش

 ها و مواد معدنی سطح ویتامین 

  هزای  ) گلبزولکمارش رتیکولوسیت آزمایش خونی به نام

قرمش بسیار جوانی هستند که تنها از میش استخوان آزاد می 

  دهد که تعداد سلزول کوند، بنابراین این آزمایش نشان می 

 (.های قرمش جدید بدن چند عدد است

 آزمایش میش استخوان 

 آزمایش خون برای بررسی سطح آهن خون 

  برای بررسی خون)به نزام آزمزون خزون آزمایش مدفوع

 پنهان در مدفوع( 

 

 کم خونی موجب چه مشکلی می شود؟

خونی مهم است، اما نخستین چیشی که پشک    فهمیدن علت کم

 باید بداند این است که کدت این مشکل چقدر است؟

تواند کیفیت زندگی را تحت تاثیر قرار دهزد؛ کزم   خونی می  کم

انزدازه   های بدن به تواند باعث خستگی کود زیرا سلول   خونی می

کنند؛ در بعای موارد ایزن کزمزبزود   کافی اکسیژن دریافت نمی

بزد   اندازه کافی برای تهدید کردن زندگی  اکسیژن ممکن است به

تواند موجب کار بیشتر قلب کود، بنابراین اگر  باکد؛ کم خونی می 

 تواند آن را بدتر کند.  خونی می  دچار مشکل قلبی هستیم، کم

 شدت کم خونی چقدر است؟

پشککان در بیشتر موارد، کزدت کزم خزونزی را از روی 

کنند، با وجود اینکه عالئزم فزرد  هموگلوبین خون تعیین می

ممکن است با هموگلوبین مطابقت نداکته باکند، پزشکزکزان 

خونی از ایزن روش   گیری برای درمان کم  در هنگام تصمیم

 .کنند استفاده می

  :و حد پزایزیزن 2۱هموگلوبین بین کم خونی خفیف  

 طبیعی برای سن، جنس و تعریف آزمایشگاه

  :گرم در دسزی  2۱تا  ۸هموگلوبین کم خونی متوسط

 لیتر

 گرم در دسزی  ۸تا  ۶/۵هموگلوبین خونی شدید:   کم

 لیتر

  :هموگلوبین کمتر از کم خونی تهدید کننده زندگی

۶/۵ 
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