
 

 به یاد داشته باشید

 شما مهمترین عضو تیم درمان خود هستید 

خیابان  شهید   -چهار راه فرهنگ  -نشانی :  بابل 

 مصطفی  خمینی 

 مرکز آموزشی درمانی شهید یحیی نژاد 

 آنمی آپالستیک

 لیلی حاجی علی نژاد 

 سوپروایزر آموزش سالمت

9911  

 تشخیص : 

 * معاینه بیمار توسط پزشک

 هاي خوني  * آزمایشات خون و شمارش كامل سلول

برداري از مغز استخوان و مشاهده كاهش              * نمونه 

 هاي خوني سلول

 درمان : 

 آپالستیک بستگي به شدت بیماري دارد.  * درمان آنمي

* در مواردي كه بیماري شدید نیست بیمار فقط تحت             

كنترل قرار گرفته و در صورت نیاز تزریق خون انجام             

 شود. مي

 بستری در بیمارستان و درمان حمایتی: 

* در بیماراني كه كاهش گلبول سفید شدید مشاهده            

هاي وسیع الطیف و      بیوتیک  شود مراقبت حمایتي با آنتي      

نیز داروهاي ضد ویروسي و ضد قارچي ممکن است              

ضروري باشد. همچنین تزریق پالكت و گلبول  قرمز خون          

 مفید است.

 * پیوند مغز استخوان

 در چه شرایطی به پزشک مراجعه نمایید؟

 * در فواصل منظم و تعیین شده   

* در صورت مشاهده عالئم عفونت مانند تب در زمان ابتال       

 به این بیماري

 خوني در خود و یا بستگان   * در صورت مشاهده عالئم كم

اگر در طي درمان عالئم جدید و غیر قابل توجیه مشاهده           

 شد.

 100   -  23332223 -  7تلفن :                            

        yahya.mubabol.ac.irوب سایت : 

 

  3102–منابع : پرستاری داخلی جراحی برونر 

 کرونا



 

وضعیتي است كه بدن به مقدار كاافاي            كم خوني یا آنمي     

هاي قرمزسالم ندارد. بدن ما داراي سه نوع سالاول              گلبول

 باشد: خوني مي

 جنگند. ها مي * گلبول سفید خوني كه با عفونت

 كنند. ها كه به لخته شدن خون كمک مي * پالكت

هاي قرمز خوني كه حمل كننده اكسیژن و غذا باه   * گلبول  

 باشند. هاي بدن مي سلول

خوني است و زماناي       كم خوني آپالستیک نوع نادري از كم      

كند كه مغز استخوان به اندازه كافي گلبول قارماز             بروز مي 

تیپ سني دارد.در افراد جوان    2كند. این بیماري       تولید نمي 

ساالاه دیاده         02تا    02ساله و در افراد مسن  22تا    22

ها  در طول هفته تواند به آرامي      آپالستیک مي   شود. آنمي    مي

ها پیشرفت كند و یا ممکن است به طور نااگانااناي               یا ماه 

 ایجاد شود. 

 عالئم  : 

به دنبال بروز كم خوني آپالستیک عالئم زیر در فارد باا              

 شود: توجه به نوع كمبود در فاكتورهاي خوني مشاهده مي

 های قرمز خون: عالئم کمبود گلبول

 * خستگي بیش ازحد

 هاي معمول زندگي  * كوتاهي تنفس در فعالیت

 ها * مانند باال رفتن از پله

 * رنگ پریدگي

 ها و یا سردرد هاي ضربان دار در گوش * ایجاد صدا

 های سفید خون  :  عالئم کمبود گلبول

 * زخم گلوي مداوم و عود شونده

 هاي پوست * عفونت

 * عفونت سینه

هاا     هاي سفید خون و اختصاصا نوتروفایال         كمبود گلبول 

 موجب افزایش خطر بروز عفونت مي گردد .

 ها :  عالئم کمبود پالکت

 گردد   ها موجب بروز استعداد به خونریزي مي كمبود پالكت

 ها خصوصا بعد از مسواك زدن * خونریزي لثه

 * خونریزي بیني

 هاي عادت ماهانه سنگین و یا طوالني شده * دوره

 هاي بدون ایجاد ضربه  * خونمردگي

 هاي قرمز كوچک روي پاها * لکه

ها مختص كم خوني آپالستیک نبوده و          این عالئم و نشانه   

هاي خوني وجاود   در صورتي كه كمبود قابل مالحظه سلول  

 دهد. داشته باشد، رخ مي

 علل شایع و عوامل خطر :

ها مانند پارتاودرمااناي و            هاي درماني سرطان    * روش  

 درماني  شیمي

* قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایي سمي مانند: ماواد           

ها و    كننده  ها، رنگ، پاك    كش  مورد استفاده در برخي حشره    

 هاي خانگي شوینده

* برخي داروها مانند داروهاي مخصوص درمان روماتیسام      

ها، داروهاي ضد التانااباي غایار             بیوتیک  مفصلي، آنتي 

 استروئیدي، ضد تشنج و...

 هاي خود ایمني مانند لوپوس * بیماري

 هاي ویروسي كه برتراكم استخوان تاثیر میگذارد * عفونت

 هایي نظیر هپاتیت، ایدز * عفونت

 * علل ناشناخته

 * حاملگي  

 عوارض احتمالی : 

 هاي قلبي * بیماري

 * تنگي تنفس و ننایتا مرگ  

 پیشگیری  : 

* مصرف غذاهاي حاوي آهن زیاد از جمله گوشت قرماز،            

هاي خشک شده، عادس و          مرغ، میوه   ماهي، مرغ، تخم  

لوبیا، سبزیجات سبز برگ پنن مانند اسفناج، كلم و یاا             

 غالت حاوي آهن غني شده

* مصرف مواد خوراكي كه جذب آهن را در بدن افزایاش             

دهد مانند آب پرتقال، توت فرنگي، كلم و یاا ساایار           مي

 ها و سبزیجات حاوي ویتامین ث میوه

هااي     * خودداري از نوشیدن قنوه و چاي همراه با وعده          

ها جذب آهن در بادن را            غذایي چرا كه این نوشیدني    

 كند. كند. كلسیم جذب آهن را مشکل مي دشوار مي

 22* اطمینان از مصرف كافي فولیک اسید و ویتامین ب           

 در رژیم غذایي

هاي مکمل آهان       * مشاوره با پزشک براي خوردن قرص       

چرا كه مصرف این قرص بدون مشورت با فرد متخاصاص            

صحیح نیست زیرا اثرات جانبي مانند تنوع، استفاراغ و           

 اسنال را در پي دارد. 

* زناني كه باردار نبوده اما در سن بارداري قرار دارند باید             

 خوني بدهند.  سال یکبار آزمایش كم 22تا  2هر 


