تست های رایج برای تشخیص کم خونی فا نکونی

 بافت بشداسی هغض استخَا ى ضواسش کاهل سلَلْای خًَی بشسسی آسیب بِ کشٍهَصٍم ّا تصَیش بشداسی تست ضٌَایی سًََگشافی کلیِ ّاصًاى باسداس هوکي است ًوًَِ بشداسی اص هایغ کیسِ آهٌیَتیک
داضتِ باضٌذ.

پیگیری:
چکاپ ّای هٌظن
بشسسی اص لحا ظ سشطاى خَى یا لٌفَم
الصهست ایي بیواساى دسصَست لضٍم بِ هتخصصیي صیشهشاجؼِ
کٌٌذ:


هتخصص اختالالت خَى (ّواتَ لَطیست )



هتخصص غذد(اًذٍکشیٌَلَطیست )



چطن (چطن پضضک)



هتخصص استخَاى (استَپذ)



هتخصص صًاى



هتخصص بیواسیْای کلیَی (ًفشٍلَطیست)

آنمی فا نکونی

کدBR/EP/066:

منا بع:
بشًٍش -سَداسث،پشستاسی بیواسیْای خَى
هاسلَ ،پشستاسی بیواسیْای اطفال

واحدآموزش همگانی
تاریخ تولید :اسدیبْطت 19
تاریخ بازنگری :دی هاُ 19

مقذمه:



ال بیش
کوخًَی فاًکًَی یک ػاسضِ اسثیی اسیت ٍ اصیَ ر

عوامل و فاکتورهای خطر:

هغضاستخَاى تأثیش هیگزاسد ٍ هوکٌسیت تیتیی کیویخیًَیی

ایي ًَع کن خًَی با یک ط ى غیش طبییؼیی دساستیبیات اسیت

آپالستیک ٍ هَاسد غیشطبیؼی دیگش سا سبب ضَد.

ٍ بشای بِ اسث بشدى کن خًَی فشد هی بایست یک کپی اص طى

بیواساى هبتال بِ کن خًَی داسای تیؼیذاد سیلیَل سیفیییذ،

غیشطبیؼی اص ّش ٍا لذ گشفتِ با ضذ.

سلَل قشهض خَى ٍ پالکت کوتشی ًسبت بِ هیضاى طیبیییؼیی

ایي ٍضؼیت هؼوَالٌ دس کَدکا ى بیي  ۲تا  99سال تطخیص دادُ

ّستٌذ.

هی ضَد.

تؼذاد سلَل سفیذ ًاکافی:
هیتَاًذهٌجش بِ ػفًَت ضَد.
سلَل قشهض خَى ًاکافی:
هیتَاًذهٌجش بِ خستگی ًاضی اصکن خًَی ضَد.
پالکت ًاکافی:هیتَاًذهٌجش بِ خًَشیضی ضذیذ گشدد.

کَتاُ قذی



بیضِ ّای کَچک ٍ تغییشات تٌاسلی



ٍجَد اًگطت ضست اضافی یا بذ ضکل

تغییشاتی دس سًگ پَست :
 ٍجَد ًَاتی تیشُ بش سٍی پَست -ایجاد لکِ ّای سٍضي بش سٍی پَست

عالئم :
قلب  ،ضص ّا ٍ هجشای گَاسضی غیش طبیؼی
هطکالت استخَاى
(بَیظُ هفاصل ساى ،ستَى فقشات یا دًذُ ّا)
ٍجَد استخَاى کَچک دس ساػذ


ضست اضافی یا بذ ضکل



سش کَچک



غیش طبیؼی ضذى گَش



هطکالت چطن یا پلک



کلیِ بذضکل

دیگر عالئم احتمالی :
 ًاتَاًی دس یادگیشی ٍصى پاییي تَلذ -ػقب هاًذگی رٌّی

