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 بسمه تعالی
 

 داري درماوی کم خًوی
ّب دس خَى وبّص پیذا هی وٌذ یب ثِ ػجبستی دیگش غلظت ّوَگلَثیي  RBCدس ون خًَی تؼذاد : تؼشیف ون خًَی

 :پبییي هی آیذ یب ّوبتَوشیت خَى پبییي هی آیذ وِ ایي اتفبق ثِ دالیل هختلفی هی تَاًذ ثِ ٍجَد ثیبیذ

 ّب RBCوبّص تَلیذ  -1

 ّبRBCووجَد هَاد الصم ثشای تَلیذ  -2

 اختالل دس هغض استخَاى -3

 (ّوَالیتیه آًوی)د ٌّگبم آًْب دس هحیط خَى هحیطی ّب ٍ تخشیت صٍ RBCوبّص ػوش  -4

 خَى سیضی ٍ اص دست دادى خَى -5

 

 :ّب RBCووجَد هَاد الصم ثشای تَلیذ 

 ووجَد آّي  -1

 ٍ اسیذ فَلیه B12ووجَد  -2

 

ّب ثِ غلظت  RBCسٌتض ٍ فبًىطي . آّي دس ثذى سٌتض ًوی ضَد ٍ فمط اص طشیك غزا دسیبفت هی ضَد: ووجَد آّي

خبصی اص آّي ثستگی داسد ٍ آّي دس ثذى ًِ تٌْب دس تَلیذ ّوَگلَثیي ًمص داسد ثلىِ دس سبختبسّبی دیگشی ّن دس 

ثؼعی اص هَاد هَجَد دس غزا ًیض دس جزة . ًیض وبسثشد داسد P450ثذى استفبدُ هی ضَد اص جولِ دس سبختبس آًضین 

هَجَد دس غزا ثبػث افضایص جزة آّي  Cة آّي هی ضَد ٍ ٍیتبهیي آّي تبثیش داسًذ اص حولِ فسفبت وِ هبًغ جز

 .هی ضَد

آّي دس ثذى هىبًیسن دفؼی ًذاسد ٍ همذاس آى اص طشیك وٌتشل جزة آى صَست هی گیشد، ّشگبُ رخیشُ آّي دس ثذى 

 .ون ثبضذ جزة آى افضایص هی یبثذ ٍ ثبلؼىس

 

 :همذاس آّي هَسد ًیبص دس سٍص

 (آّي اص دست هی دٌّذ 1mgچَى دس سٍص ) 1mg/day: هشدّب ٍ صًبًی وِ دس صهبى لبػذگی ًیستٌذ -

  mg/day 1.4: صى ّب دس سٌیي ثبسٍسی -

 چَى دفغ آّي آًْب ثیطتش است            mg/day 3-2: صًبى حبهلِ ٍ ضیشدُ -

 

 آّي دس سطین غزایی 

 جَاًِ گٌذمجگش، تخن هشؽ، : سطین ّبی غزایی ثب آّي ثبال -1

 سجضیجبت سجض، گَضت لشهض، هبّی ٍ پشًذگبى: سطین ّبی غزایی ثب آّي هتَسط -2

 ضیش ٍ لجٌیبت، وِ داسای آّي ثسیبس ووی ّستٌذ: سطین ّبی غزایی ثب آّي ون -3
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ثطَد وِ ثبػث هی ضَد ووتش ثب ووجَد آّي هَاجِ  reusedٍ رخیشُ ٍ  conservedآّي هی تَاًذ دس ثذى اًسبى 

شیي وسبًی وِ دس هؼشض ووجَد آّي ّستٌذ، صًبًی وِ دس دٍساى لبػذگی لشاس داسًذ ٍ ّوچٌیي وَدوبى ثیطت. ضَین

هشداى هؼوَال دچبس ون خًَی ًوی ضًَذ ٍ اگش ثطًَذ ثِ ػلت ثبًَیِ هبًٌذ خَى سیضی دستگبُ . ٍ ًَصاداى ّستٌذ

 .گَاسش، چٌیي اتفبلی ثشای آًْب هی افتذ

 .ي صیبد ثبضذ، جزة آى ووتش ٍ ثبلؼىس هی ثبضذّشگبُ همذاس رخیشُ آّ:جزة آّي

 :آّي هَجَد دس سطین غزایی ثِ دٍ صَست هی ثبضذ

 ثْتش جزة هی ضَد ٍ جزة ثیطتشی داسد: ّن -1

 غیش ّن -2

 

دس هحیط اسیذی هؼذُ احیب هی ضَد ٍ تجذیل ثِ  (+Fe3)ٍلتی غزا هی خَسین ٍ آّي هَجَد دس غزا : جذب آهه

ٍ ایي هشحلِ ثسیبس هْن ٍ ( هی تَاًذ جزة ثطَد +Fe2س دئَدًٍَم فمط آّي چَى د. )آّي دٍ ظشفیتی هی ضَد

تجذیل هی ضَد ٍ ثب   +Fe3تؼییي وٌٌذُ است ٍ ایي آّي دٍ ظشفیتی دٍثبسُ دس هحیط للیبیی دئَدًَم ثِ آّي 

تؼییي وٌٌذُ ًسجت آپَفشیتیي ثِ فشیتیي . آپَفشیتیي تشویت هی ضَد ٍ فشیتیي یؼٌی فشم رخیشُ ای آّي سا هی سبصد

ی جزة آّي است وِ اگش  ایي ًسجت ثبال ثبضذ یؼٌی فشیتیي ًسجت ثِ آپَفشیتیي ون ثبضذ دس ایي حبلت جزة آّي 

افضایص هی یبثذ ٍ ثش ػىس ایي فشیتیي ایجبد ضذُ هی تَاًذ دس وجذ ٍ طحبل رخیشُ ضَد یب هی تَاًذ ثِ صَست 

ّب ثشای تَلیذ گلجَل ّبی لشهض ثشٍد یب دس وجذ ٍ طحبل رخیشُ  تشاًسفشیي دس خَى ثگشدد ٍ ثِ ستیىلَ آًذٍتلیبل سل

 .ثطَد

 

هیضاى خَى سیضی هبّیبًِ یه ػبهل هْن ون خًَی دس صًبى است ٍ ًَع سٍش جلَگیشی اص ثبسداسی دس هیضاى ایي 

 :خًَشیضی هَثش است

است دس ًتیجِ ًیبص آًْب ثِ  غیش َّسهًَی ٍ هؼوَلی استفبدُ هی وٌٌذ، خَى سیضی آًْب ثیطتش IUDوسبًی وِ اص  -1

 .آّي افضایص هی یبثذ

ّبی َّسهًَی استفبدُ هی وٌٌذ هیضاى خًَشیضی ووتشی داسًذ ٍ ًیبص ثِ آّي ووتشی  OCP  ٍIUDوسبًی وِ اص   -2

 .داسًذ

 

تب  600دس دٍساى ثبسداسی ًیبص صًبى ثِ آّي ثیطتش است ٍ ثیطتش دس هؼشض آًوی ّستٌذ ٍ دس طی دٍساى تشم ًیبص ثِ 

هیلی گشم آّي داسًذ چَى جٌیي ثِ سشػت دس حبل سضذ است ٍ ّوچٌیي ثبیذ رخیشُ ی آّي دس آًْب صیبد  1300

 .ثبضذ تب دس صهبى صایوبى ثِ دلیل خَى سیضی دچبس ون خًَی ًطًَذ

 

 :درمان با آهه

ّب ًیبص ثِ غلظت خبصی اص  آّي دس خَى داسد پس دس دسهبى ثب آّي ّذف ایي است وِ ثِ ایي غلظت یب  RBCتَلیذ 

 .اًذوی ثیطتش ثشسین یؼٌی ایٌىِ غلظت آّي دس حذ ًشهبل یب اًذوی ثیطتش اص ًشهبل ثشسبًین

ی ٍ اًَاع دیگش ثبضٌذ ٍ آّي سا هؼوَال ثِ صَست ًوه آّي ثِ ثیوبس تجَیض هیىٌٌذ وِ هی تَاًذ ثِ فشم هؼذًی یب آل

ًىتِ ای وِ ثبیذ ثِ آى تَجِ وٌین ایي است وِ دس تجَیض ًوه آّي ثِ ٍصى ًوه آّي ًجبیذ تَجِ وشد ثلىِ ثِ همذاس 

ضبیغ تشیي ٍ اسصاى تشیي ًَع هىول آّي فشٍسَلفبت است وِ داسای ػَاسض . آّي هَجَد دس ًوه آى ثبیذ تَجِ وشد

 .بل، استفشاؽ استگَاسضی ّوچَى تَْع، یجَست، اسْ
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فشم ّبی آلی آّي ّن ٍجَد داسد وِ گشاى تش  ّستٌذ وِ گفتِ هی ضَد ػَاسض جبًجی ووتشی داسًذ وِ ٌَّص اثجبت 

 : ضذُ ًیستٌذ اهب ثِ ّش حبل ثْتش ّستٌذ وِ ضبهل

Ferrous gluconate 
Ferrous fumarate 

Ferrous lactate 
Ferrous cholinate 

وِ ایي خبصیت سا داسًذ وِ ثِ آساهی آّي خَد سا آصاد  Timed Releaseداسد ثِ ًبم  یه ًَع دیگشی اص آّي ٍجَد

 .هی وٌٌذ ًِ ایٌىِ یه دفؼِ دس هؼذُ آّي خَد سا آصاد وٌٌذ ٍ ػَاسض گَاسضی ایجبد وٌٌذ

فشم پَضص داس آّي ّن ٍجَد داسد وِ ثِ صَست لشظ ّبی پَضص داس ّستٌذ وِ فشاّوی صیستی ووتشی داسًذ 

هؼذُ ثبص ًوی ضًَذ ٍ هؼوَال دس سٍدُ ثبص هی ضًَذ ٍ تحت تبثیش اسیذ هؼذُ لشاس ًوی گیشًذ ٍ  ایي لشظ ّب  چَى دس

دس افشادی استفبدُ هیطًَذ وِ هؼذُ آًْب اصال ًوی تَاًذ آّي سا تحول وٌذ یب هطىل گَاسضی داسًذ ٍ تحول ػَاسض 

 .آى ثشای آًْب هطىل است

 .جزة آّي سا ثبال هی ثشد Cسد چَى ٍیتبهیي ّن ٍجَد دا Cفشم آّي ثب ٍیتبهیي 

 

 :ثبیذ ثِ ایي هَاسد تَجِ داضت تجًیز آههدس 

ّشچِ هؼذُ خبلی تش ثبضذ جزة آّي ثیطتش هی ضَد اهب ثشای ایٌىِ تحول آّي ثشای هشیط ثیطتش ضَد ثِ  -1

 هشیط گفتِ هی ضَد ثِ ّوشاُ ووی غزا خَسدُ ضَد

ّبی ضیش ثبػث ضالتِ ضذى آّي ٍ هبًغ جزة ّن آّي ٍ  proضیش سا ًجبیذ ّوشاُ آّي هصشف وشد چَى  -2

 .ّبی ضیش هی ضَد proّن 

 اص هصشف آًتی اسیذ ثبیذ خَدداسی ضَد -3

 استفبدُ ضَد چَى ثبػث خشاثی دًذاى هی ضَد( ًی)دس ثچِ ّب ثبیذ ثِ ّوشاُ  -4

 .تتشاسبیىلیي ّن ًجبیذ ثِ ّوشاُ آّي هصشف ضَد چَى ّوبًٌذ ضیش ػول هی وٌذ -5

 

است وِ دس افشادی وِ ثیوبسی گَاسضی داسًذ ٍ  Iron Dexranآّي ثِ صَست تضسیمی ّن ٍجَد داسد وِ ًبم آى 

اصال ًوی تَاًٌذ آّي سا تحول وٌٌذ یب وسبًی وِ دس حبلت ػبدی لشاس داسًذ ٍ ثبیذ ثِ سشػت رخبیش آّي سا دس آًْب 

 .افضایص داد استفبدُ هی ضَد

 

حتی هیتَاى ثب هصشف صیبد آّي خَد وطی وشدٍ دس هسوَهیت آّي اص  آّي  ثبػث هسوَهیت ّن هی ضَد

deferoxamin استفبدُ هی ضَد چَى ّن اص جزة آّي جلَگیشی هی وٌذ ٍ ّن هی تَاًذ آّي سا ضالتِ وٌذ 

 

 :ي اسید فًلیک B12کمبًد 

ب ثبػث اختالل دس سٌتض ایي دٍ هبدُ دس سٌتض ثبًذ ّبی پَسیي ٍ پیشیویذیي ًمص داسًذ دس ًتیجِ اختالل دس آًْ 

DNA تمسین سلَلی هی ضَد دس ًتیجِ سلَل ّبیی وِ سضذ ٍ تمسین ثبالیی داسًذ تحت تبثیش لشاس هی گیشًذ ٍ (

فشم ّبی فؼبل . ٍ ووجَد ایي هَاد ثبػث آًوی هگبلَپالستیه ٍ پشًیطیَص هی ضَد( RBCسلَل ّبی خًَی ثخصَظ 

B12  methylcobalamin  ٍdeoxyadenosy cobalomin  ٍ استB12  ثِ ػٌَاى وَفبوتَس دس ٍاوٌص

دیگشی ثِ غیش اص هَسدی وِ دس ثبال روش ضذ، ًمص داسد وِ هتیل هبًًَیل وَآ ثِ سبوسیٌیل وَآ تجذیل هی ضَد وِ 
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ایي ٍاوٌص دس سٌتض هیلیي ًمص داسد دس ًتیجِ اختالل دس آى ثبػث ایجبد اختالالت ثشگطت ًبپزیش ػصجی هی ضَد ٍ 

اسیذ ایي است وِ گشٍُ ّبی یه وشثٌی سا دس جبّبی هختلفی احیب هی وٌذ ٍ هی گزاسد یه ٍاوٌص ثِ  ًمص فَلیه

اّذا هی وٌذ  B12گشٍُ هتیل خَد سا ثِ  B12هثال اسیذ فَلیه ثشای ایجبد فشم ّبی فؼبل . صَست طجیؼی اًجبم پزیشد

تلفی داسد وِ فشم هتیل تتشا تجذیل هی وٌذ ٍ اسیذ فَلیه فشم ّبی هخ methylcobalaminٍ آى سا ثِ 

هتیل تتشاّبیذسٍفَالت ثشای  10-5ّبیذسٍفَالت ایي ٍاوٌص سا اًجبم هی دّذ ٍ هْن تشیي هشحلِ ٍ ًَع اسیذ فَلیه 

ثِ وبس هی سٍد  RNA  ٍDNAحیبتی است وِ ایي هبدُ دس سبختبس  thymidylateثِ  deoxyuridinilateتجذیل 

 .است DNAوِ تذاخل دس ایي هشحلِ هْن تشیي ػلت دس اختالل دس سٌتض 

 

آى چیست؟  هٌجغ اصلی آى دس طجیؼت هیىشٍ اسگبًیسن ّبیی ّستٌذ وِ دس خبن ٍ ي مىبع  B12مقدار مًرد ویاز 

شی ّبی هَجَد دس سٍدُ سا تَلیذ وٌٌذ ٍ اًسبى ًوی تَاًذ تَلیذ وٌذ ٍ ثبوت B12آة صًذگی هی وٌٌذ ٍ هی تَاًٌذ 

ّبی ثضسي اًسبى ّن هی تَاًذ آى سا تَلیذ وٌذ ٍلی چَى دس سٍدُ ی ثضسي ایي ٍیتبهیي جزة ًوی ضَد ثِ دسد هب 

گیبُ . است mg/day 5-3سطین غزایی است ٍ ًیبص اًسبى  B12ًوی خَسد، پس تٌْب هٌجغ اًسبى ثشای دست یبثی ثِ 

دس ثذى اًسبى ثذیي صَست است وِ اص طشیك   B12جزة ٍیتبهیي . داسًذ لشاس  B12خَاساى ثیطتش دس هؼشض ووجَد 

ثبًذ هی ضَد ٍثِ ّوشاُ آى ثِ دئَدًَم هی سٍد ٍ دس دئَدًَم  carrier proteinغزا ٍاسد هؼذُ هی ضَد ٍ دس هؼذُ ثب 

ّبی هَوَس آًجب ثبًذ هی ضَد ٍ اص آًجب ثِ ایلئَم حشوت هی وٌٌذ ٍ دس ایلئَم تَسط سلَل  intrinsic factorثب 

  B12اگش فبوتَس داخل هؼذُ ووتش تَلیذ ثطَد یب ثش ػلیِ آى آًتی ثبدی ایجبد ثطَد، دس ًتیجِ جزة . ثشداضتِ هی ضَد

 . وبّص هی یبثذ ٍ دس ًتیجِ  آًوی پشًیطیَص یب آًوی وطٌذُ ایجبد هی ضَد

 

 : B12علت کمبًد 

 ون  B12سطین غزایی ثب  -1

 سَجزة  -2

 (تَلیذ فبوتَس داخلی هؼذُ ٍ تَلیذ آًتی ثبدی ظذ آى  وبّص) آًوی پشًیطیَص  -3

  دس ووجَدB12 ِی سلَل ّبی خًَی اص جولِ تَلیذ ّوRBC وبّص هی یبثذ. 

  ووجَدB12 ضَدثبػث اختالل حبفظِ، سختی دس ساُ سفتي ٍ حتی سبیىَص هی. 

B12 prepreation : 

1- Cyanocobalamin 
2- Hydroxycobalamin 
3- Crude liver extracts (صبسُ جگش خبمػ) 

4- B12+ intrinsic factor 
 . ضَدووجَد فبوتَس داخلی هؼذُ ّن داسًذ استفبدُ هی B12یه حبلت ووپلىس است وِ دس افشاد ػبدی وِ ػالٍُ ثش 

 : B12سٍش ّبی استفبدُ اص 

 ( دس حبلتی وِ فبوتَس داخلی هؼذُ دس فشد ٍجَد داضتِ ثبضذ)ساُ خَساوی  -1

 ضَدوِ ثیطتش دس افشادی وِ آًوی پشًیطیَص داسًذ استفبدُ هی( SC)جلذی  ٍ داخل( IM)فشم داخل ػعالًی -2

 

 

 



 

  .   دکتر پريیىی                                                                              کم خًوی ، فاکتًرهای غدد خًوساز داريهای ضد   

 5                                                                              .                                                 (رٌ)بیمارستان امام خمیىی    - 88گريٌ جسيٌ بهمه   – خًن کًرس        

 : فًلیک اسید

 .دس ّوِ سجضیجبت، جگش ٍ ولیِ ٍجَد داسد: هٌجغ

 .سسذهی mic g /day 200-100ٍ ایي ًیبص دس حبهلگی ( B12ثیطتش اص )هیىشٍ گشم است 50ًیبص آى دس سٍص 

 .هیىشٍگشم اسیذ فَلیه لبثل جزة ٍجَد داسد 500تب  50دس یه سطین غزایی هؼوَلی 

 :ػلت ووجَد اسیذ فَلیه

 سطین غزایی ثب اسیذ فَلیه ون -1

 سَء جزة -2

ثِ دلیل ایٌىِ فشد توبم وبلشی خَد سا اص الىل هی گیشد تغزیِ اش دسست ًیست ٍ ووجَد هی گیشد ٍ :الىل -3

 .ّوچٌیي الىل جزة اسیذ فَلیه سا وبّص هی دّذ 

 :داسٍ ّب  -4

 ،آًتی وٌسش ّب ٍظذ تطٌج ّب Methotroxateآًتی فَالت ّب هثل 

 سِ هبِّ ی آخش حبهلگی -5

 Methotroxate ثب هْبس آًضین دی ّیذسٍ فَالت سدٍوتبص، هبًغ ایجبد تتشاّیذسٍفَالت هی ضَد  دس ایي افشاد

 . ضَدهبدُ هیووجَد اسیذ فَلیه ثِ راتِ ٍجَد ًذاسد اهب ثِ ػلت المبی ایي داسٍ دچبس ووجَد ایي 

  دس سِ هبِّ ی آخش حبهلگی ثِ ػلت سضذ سشیغ جٌیي ٍ افضایص ًیبص، احتوبل ووجَد اسیذ فَلیه ثشای هبدس

 . ٍجَد داسد

 :هحصَالت هختلف اسیذ فَلیه

 .استفبدُ ضَد IM ،IV  ٍOralتَاًذ ثِ صَست وِ هی( folic acid)خَد اسیذ فَلیه  -1

2- Folinic acid :ثِ راتِ ووجَد اسیذ فَلیه ًذاسًذ ٍ فمط ثِ دلیل هصشف ایي ًَع ثشای افشادی و ِ

چَى ایي ًَع اسیذ فَلیه یه . ضَدضًَذ استفبدُ هیهتَتشٍوسبت دچبس ووجَد اسیذ فَلیه هی

cofactor  فؼبل است ٍ ًیبصی ًذاسد وِ آًضین دی ّیذسٍ فَالت سدٍوتبص آى سا ثِ تتشا ّیذٍس فَالت تجذیل

گَیٌذ ثِ هی Leucovorin rescueثذّذ وِ ثِ ایي حبلت  B12خَد سا ثِ  تَاًذ گشٍُ هتیلوٌذ ٍ هی

 .است active cofactor bypasses reductaseػجبستی دیگش ایي ًَع اسیذ فَلیه 

 
— Preparations 
 Folic acid 

 Oral, IV, IM 
 Folinic acid 

o Used in Leucovorin Rescue 
o Not in folate deficiency 
o Active cofactor bypasses reductase  

 

 :ضًَذداسٍّبیی وِ ثبػث ون خًَی هی

1- Hemolytic anemia: penicillin – sulfisoxazol – phenacetin-methyldopa 
2- Aplastic anemia: chloramphenicol- tolbutamid- anti cancer drugs- 

phenylbutazone 
شوند و چزا فزاهمی سیستی تحت تاثیز اسید معده قزار بگیزند جذب می های پوشش دار بدون اینکهچزا قزص: سوال

 آن کم است؟
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