
 
 

  خون آهن هایشیآزما

ست که برا یماده معدنیک . آهن کند یم یریموجود در خون را اندازه گآهن ها شیآزمااین   قرمز  یساخت گلبول ها یا

 یقسمت مهم نیآهن همچن. وجود دارد مکمل ها وشده  یمانند گوشت قرمز و غالت غن ییغذاها. آهن در است یضرور

ست نیاز هموگلوب ست که  ینیپروتئهموگلوبین ، ا سدر خون که به انتقال ا  یبدن کمک مسایر نقاط ها به  هیاز ر ژنیاک

ستها چهیسالمت ماه یبرا نیآهن همچن. کند ضا خوان، مغز ا سطح آهن خ حیاتیبدن  یو عملکرد اع ست.   ایکم  یلیا

 کند. جادیا یسالمتدر  یتواند مشکالت جد یم ادیز یلیخ

 عبارتند از: خون آهن هایشیمختلف آزما انواع

 .کند یم یریآهن موجود در خون را اندازه گ زانی، که مآهن سرم شیآزما

، در این آزمایش میزان این کند یبدن منتقل م نقاط مختلف که آهن را به است ینیپروتئ نیترانسفر، نیترانسفر آزمایش

 پروتئین بررسی میشود.

خون را اندازه  یها نیپروتئ ریو سااا نیاتصااال آهن به ترانساافر زانی، که م(TIBCآهن )به اتصااال  یکل تیظرفآزمایش 

 .کند یم یریگ

 .کند یم یریآهن در بدن را اندازه گ رهیذخ زانی، که مخون نیتیفر شیآزما

  این آزمایش ها در چه مواردی درخواست میشوند؟

را  یمختلف کم خون انواع. بنابراین این آزمایش ها اساات ینشااانه کم خون، اساات نییپا یلیخسااطح آهن  در صااورتی که

 می دهند. صیتشخ

شد باال یلیخسطح آهن اگر شانه ا یم با شد.  یتواند ن ست که  یکیاختالل ژنت کی هموکروماتوزاز هموکروماتوز با نادر ا

 شود. یاز حد آهن در بدن م شیباعث جمع شدن ب

 ، آزمایش های فوق درخواست میشوند.آهن یسطح باال ایمربوط به کمبود  یدرمان ها رل اثربخشیو برای کنت

 :آهن کمبود عالئم

 یخستگ 

 جهیسرگ 

 ضعف 

 سردرد 



 
 

 دهیرنگپر پوست 

 عیقلب سر ضربان 

 :آهن باال عالئم

 مفصل درد 

 یخستگ 

 یکمبود انرژ ای ضعف 

 درد دل 

سفر یاز غذا جذب م کیروده بارطریق آهن به طور معمول از  صال به تران سط کبد تول ینیپروتئ- نیشود و با ات  دیکه تو

سر بدن منتقل م -شود یم سرا سالم یبه  شده در تول شتری، بشود. در افراد  صرف نیهموگلوب دیآهن حمل  شود.  یم م

 یها نیپروتئ دیتول یبرا زین یکم ریشااود و مقاد یم رهیذخ نیدریهموساا ای نیتیدر بافتها به صااورت فرآهن  ماندهیباق

 شود. یها استفاده م میآنز یو برخ نیوگلوبیمانند م گرید

شد یبدن کاف یازهاین نیتأم یسطح آهن برا یوقت سطح آهن در خون افت منبا شود.  یم هیآهن تخل ریکند و ذخا ی، 

 :رخ دهدبه دالیل زیر ممکن است امر  نیا

 ست دادن  یطیشرا لیبه دل ای، یکودک ای یدر دوران باردار ، شود )مثالً زخم معده یمخون مزمن که باعث از د

 سرطان روده بزرگ( 

 مکمل(به صورت  ایغذا در شود ) یمصرف نم یکاف آهن 

 اکیسل یماریبافراد مبتال به نیست مانند  قادر به جذب آهن از غذاها بدن  

 قرمز کوچک گلبولهای، تیو هماتوکر نیفقر آهن شود )کاهش هموگلوب یممکن است منجر به کم خونآهن  یناکاف سطح

صی معموالً ، کمبود آهن هیو کم رنگ(. در مرحله اول شاهده نمعالمت خا ، عالئم در بود آهنکم شرفتیبا پاما شود  یم

 کنند.  یشروع به ظاهر شدن م تینها

سم یتواند برا یمهم  ادیآهن ز شد.  یبدن  شت زمان م ادیجذب زبا  باتیترک یجیتواند منجر به تجمع تدر یآهن با گذ

 کههموکروماتوز مانند بیماری آنها شود.  ییممکن است باعث اختالل در عملکرد و نارسا تیآهن در اندام ها شود و در نها

آهن در بدن و  کرده آهن را جذب نیز بدن یعیطب ییغذا میرژ کیدر در این بیماری که اسااات  یکینادر ژنت یماریب کی

 . ابدی یتجمع م

 



 
 

 تفسیر نتایج آزمایش آهن خون:

 IRON TIBC FERRITIN نام بیماری

 کاهش افزایش کاهش فقرآهن

 افزایش کاهش افزایش هموکروماتوز

 نرمال/افزایش کاهش کاهش بیماریهای مزمن

 افزایش نرمال/کاهش افزایش کم خونی همولیتیک

 افزایش نرمال/کاهش نرمال/افزایش کم خونی سیدوربالستیک

 نرمال نرمال افزایش مسمومیت با آهن

 

. ذخائر کافی وود ندارد، اما قرمز وجود دارد یهاگلبولسااااخت  یبرا یهنوز آهن کاف هیمرحله اولدر بیماری فقر آهن در 

 خواهد بود. نییپا نیتی، اما سطح فرباشد یعیمرحله طب نیسطح آهن سرم ممکن است در ا

جبران کند تا  شتریب نیترانسفر دیکند با تول یم یبدن سعشود و  یشده استفاده م رهی، تمام آهن ذخادامه کمبود آهن با

 شرفتی. با پابدی یم شیافزا TIBCو  نیو ترانسفر ابدی یشود. سطح آهن سرم همچنان کاهش م شتریحمل و نقل آهن ب

 یفقر آهن م یمنجر به کم خون تیشاااوند و در نها یم کترکوچاندازه آنها قرمز کمتر و  یگلبول هاتعداد ، مرحله نیا

 شوند.

شد ادیسطح آهن ز اگر ستند و فرد دارا یعیطب نیتیو فر ، TIBC، با صرف ب ینیسابقه بال یه از حد آهن  شیمطابق با م

آهن  یادیافتد که مقدار ز یاتفاق م یبا آهن زمان تیآهن داشته باشد. مسموم تی، پس احتمال دارد که فرد مسموماست

دهد که  یرخ م یحاد اساات و در کودکان شااهیهم باًیآهن در کودکان تقر تیدر مدت زمان کوتاه مصاارف شااود. مسااموم

 تواند کشنده باشد. یحاد آهن م تی، مسمومموارد یخورند. در برخ یخود را م نیآهن والد یمکمل ها

 یعالئمبرخی از این افراد ، در خود نخواهند داشااات یدر کل زندگ یعالمت چیاغلب ه یهموکروماتوز ارثمبتال به  دافرا

صل ضعف در مانند درد مف شکم و   یمبتال م یماریب نیاز زنان به ا شتریبشود. مردان  یشروع م یسالگ 40 ای 30، درد 

 دهند. یخون از دست م یقاعدگ قیخود از طر یبارور یالهاس یزنان در ط رایشوند ز

، رخ داشااته اند خون مکرر قیکه تزر یدارند و در افراد دروزیکه هموساا یاضااافه بار آهن ممکن اساات در افراد نیهمچن

شکل  نیدهد. ا ست با کم خونم س یممکن ا سمشکل یسلول دا شکال کم خون ریسا ایماژور  ی، تاال رخ دهد. آهن  یا

از افراد مبتال  یشود. برخ یدر بافت ها م ادیز جمعباعث ت تیمانده و در نها یموجود در هر واحد انتقال خون در بدن باق

 .شوند یدچار اضافه بار آهن م زین یمزمن کبد یماریبه الکل و ب ادیبه اعت
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