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آزمايش اندازه گيري فريتين ميزان فريتين را در خون اندازه گيري مي کند .فريتين يک پروتئين در بدن
است که به آهن متصل مي شود .بيشترين آهني که در بدن ذخيره مي شود به فريتين متصل مي
شود .فريتين در کبد ،طحال ،عضالت اسکلتي و مغز استخوان يافت مي شود .مقدار کمي از فريتين در
خون يافت مي شود .ميزان فريتين موجود در خون ،ميزان آهن ذخيره بدن را نشان مي دهد
علت انجام آزمايش اندازه گيري فريتين چيست؟
آزمايش سنجش سطح فريتين خون به داليل زير انجام مي شود•:بررسي علل کم خوني .خصوصا کم
خوني فقر آهن•.بررسي وجود التهاب•.بررسي افزايش بيش از حد آهن ( هموکروماتوز )•بررسي روند
درماني کمبود و يا افزايش آهن در بدن.
آمادگي هاي الزم آزمايش اندازه گيري فريتين چيست؟
آمادگي خاصي نياز نيست.
ميزان طبيعي فريتين
ميزان طبيعي فريتين در جدول زير ذکر شده است که مقادير مرجع ناميده مي شود و فقط براي
راهنمايي است .اين مقادير از يک آزمايشگاه با آزمايشگاه ديگر متفاوت است? و آزمايشگاهي که
شما مراجعه مي کنيد ممکن است ميزان مقادير نرمال آن با مقادير اين جدول متفاوت باشد .جواب
آزمايش بايد ميزان نرمالي را که آن آزمايشگاه استفاده مي کند ،داشته باشد .همچنين ? پزشک
نتايج را بر اساس سالمتي و يا عوامل ديگر ارزيابي مي کند .اين به اين معنا است که اگر جواب
آزمايش خارج از ميزان نرمال بود ،ممکن است براي شما يا براي آن آزمايشگاه اين ميزان نرمال
باشد.
ميزان فريتين
مردانng/mL) ( 270–18 :نانوگرم در ميلي ليتر يا  270–18ميکرو گرم در ليتر ()mcg/L
زنانng/mL 160–18 :يا mcg/L 160–18
اطفالng/mL 140–7 :يا mcg/L 140–7
بچه هاي  1تا  5ماهng/mL 200–50 :يا mcg/L 200–50
تازه متولدينng/mL 200–25 :يا mcg/L 200–25
افزايش ميزان فريتين
•افزايش ميزان فريتين ( بيشتر از  1000نانوگرم بر ميلي ليتر ) نشان دهنده افزايش آهن ذخيره در بدن
است ( .هموکروماتوزيس)•گاهي افزايش فريتين به صورت ارثي است ( هموکروماتوزيس ارثي ) .در
بعضي از بيماري ها مثل تاالسمي و الکليسم و بعضي از انواع کم خوني ،گلبول هاي قرمز از بين مي
روند که مي تواند باعث هموکروماتوزيس شود•.اگر شما تزريق خون با حجم باال انجام داده باشيد،
ممکن است بدن شما آهن اضافي را ذخيره کند•.افزايش ميزان فريتين ممکن است به علت بيماري
هوچکين ،لوسمي ،عفونت ،التهاب ( التهاب مفصل و يا لوپوس ) و يا رژيم غذايي حاوي آهن فراوان
باشد•.افزايش آهن در اعضايي مثل پانکراس و يا قلب مي تواند بر عملکرد آن عضو اثر بگذارد.
کاهش ميزان فريتين
•کاهش ميزان فريتين اغلب نشان دهنده ي کمبود آهن در بدن است که مي تواند به دليل خونريزي
طوالني مدت ( مزمن ) ،خونريزي قاعدگي ،بارداري ،کمبود آهن در رژيم غذايي ،خونريزي داخلي از روده (
زخم ،پوليپ کولون ،سرطان کولون و يا هموروئيد ) باشد•.در موارد نادري آهن بيش از حد از طريق
پوست دفع مي شود ( به علت بيماري پسوريازيس ).

