
مقدمه

خردوجانخداوندنامبه
ی؛سالم و خدا قوت خدمت شما همکار گرام

بـه  و اگه خوشت اومد حتمـاً يکتاب رو انتخاب کردیني ماست که اکه باعث افتخار موسسهیمبگیداز همه بااول
. کنیشدوستات معرف

. سسه طباهنگهؤم) prognosis(از مجموعه کتب پروگنوزیحاضر عضو کوچککتاب
دانشجوها ینترو خوش رزومهینبهتريو همفکریدکتر مشاور سابق هست که با همراهیمطباهنگ همون تمؤسسه

کامل شـدن در  يکه برایداره هرچیکشور و با دو سال سابقه و تالش مستمر سعیآموزش پزشکي یطهدر حیدو اسات
.شکل بهت ارائه بدهینرو به بهتريداریازرشته نینا

.یشهشامل دو نوع کتاب میاريو دستکارورزيیشکتب پروگنوز پمجموعه
که به دور از ابهام و به شکل يهاي نمودارروز که هم قسمت تست داره و هم قسمت خالصه35در يبندجمعیکی
کـرده و بـه   يي وزارت بهداشت جمع اوررفرنس اعالم شدهینتاب رو بر اساس آخرکل مطالب مهم ک! ي کاملخالصه
یاريو دستکارورزيیشهاي جامع پآزمونيبندعجميبرایتونیکه میدهموزش مآمطالب رو بهت test basedصورت 

.یکسب کنیي عالنمرهیو حتیازشون استفاده کن
ینبـوده رو بـازم بـر اسـاس آخـر     یـر ال تو چنـد سـال اخ  ؤسیهرچاالت پروگنوز هست که ؤسینهگنجيبعدسري

هـاي  بـه عنـوان مکمـل کتـاب    یتـونی و میمکـرد يآوربرات جمعیهاي اعالم شده وزارت و به صورت موضوعرفرنس
.یازشون استفاده کنیتست زنصرفاًیاروز، 35در يبندجمع

شده یباتجربه طراحینهاي برتر  و مشاوراي توسط رتبهریزي کامال حرفهدفتربرنامهیهدو مجموعه کتاب، یناهمراه
ضمن شماست، همراه) ي معقول باشهصرفا گرفتن نمرهیارتبه شدن یتونهکه م(و متناسب با هدفتیرمسيکه تا انتها

.یادبه کارتون م) دروسیتمام(هم به عنوان دفتر مرور نکات میتو در نهایستساده نیزيدفتر برنامه ریهینکها

تـر بـه   یعتـر و سـر  توو راهه تا شما رو راحتیاديهاي زیدهتر بشن، اکاملیلیها قراره خکتابینبه ذکره که االزم
.هدفت برسونه

و یبهمون برسـون يدارينظریسخنیحرفشیمیحال مخوشینی،متن ببینایرزیتونیبا مارو میهاي ارتباطراه
.یکنیاريسسه ؤمارو در هرچه بهتر شدن م



ی،خواسـت يکشوریهاي تک رقممشاوره با رتبهیایداشتیال علمؤهم در عوض حواسمون بهت هست و اگه سما
.یمدر خدمتت هست

. یسسه طباهنگ باشؤميعضو افتخاریکنزداي یندهو در آیموفق باشیرمسیندر ایدواریمامرفیق؛

پناه حقدر
موسسه طباهنگیرمد، ياحمد رضویدس

1/2/1400

: یدبگذاریانخود را با ما در میشنهاداتنظرات و پ

tebahang WWW.tebahang.ir

@tebahang tebahang@gmail.com
           info@tebahang.ir

پروگنوزینیپاسخ بالکانال پرسش و 
شما پاسـخ  یبه سواالت علمیبرتر آموزش پزشکیدبه همراه اساتیراخيکارورزیشو پیاريآزمون دستيهاینبرتر(
)دهندیم

@prognosisquestion_baalin
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آنمی فقر آهن
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ô حجمRBC روزانـه از بـین   % 1الـی  8/0باشد که حـدود  لیتر در بدن می2ها حدود
و از طرفی هر سـی سـی از   ))روز است120هاي قرمز حدود طول عمر گلبول((روندمی

.  المنتال استآهن گرممیلی1هاي قرمز داراي گلبول

ô در نتیجه میزان آهنی که در اثر پیر شدن و از بین رفتنRBCهاي پیر به دست می-
. باشددر روز میگرممیلی20حدود آید،

ô 1آهن المنتالی که روزانه مورد نیاز است در مردان حدودmg/day  1/4و در خانم هـا
mg/day6- 5باشد و در سه ماهه دوم و سوم بارداري به حـدود  می mg/day  افـزایش

. یابدمی

ô شود کـه بـه دو شـکل    در خون منتقل می9ترنسفرینآهن جذب شده از روده توسط
.فریک موجود هستمونوفریک و دي

پالسمامیزان آهن -

ô که ایـن میـزان   باشد،دقیقه می90-60آهن حدود -نیمه عمر ترنسفرینturn over
:بستگی به

ôرسددقیقه می10-15این نیمه عمر به حدود آهن در شرایط آنمی فقر.

ôباشددسی لیتر می/ میکروگرم80-100پالسما آهن میزان.

میزان فعالیت مغز استخوان-

ô شود و وارد اریتروبالست شده و اگر به رسپتور ترنسفرین متصل میآهن –ترنسفرین
.حد نیاز باشد به شکل فریتین ذخیره خواهد شدبیش از

ô پالسـما بــه حـد مــورد نیـاز برســد و از میـزان نیــاز بیشــتر     آهــن میـزان کــه زمـانی
ــام هپســیدین از کبــد ترشــح مــی ،شــود ــه ن ــر  پروتئینی ب ــار اث ــث مه ــه باع شــود ک

Ferroportin))خواهد شد))روده به پالسمااز آهن پروتئین انتقال دهندة .
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ô و در تخـم  گیـاه حـدود   آهن جذب. داردگرم آهن میلی6کالري حدود 1000هر
. باشدمیتا هم آهن وو جگر مرغ 

ô طبق تعریفWHO آنمی در مردان وقتی است کهHb 12زیر ها و در خانم13زیر
.باشد



خون و انکولوژيپروگنوز  20

فریتین
µg/L50-200 ))می توان پایین باشد و اگر 30تا ها در خانم
.))باشدمیآهن شود نشانه فقر ذخایر مغز استخوان از15زیر 

TIBC))Total iron
binding

capacity((

µg/dl300 -360
پـر  TIBCبدن زیاد باشد مثـل تاالسـمی، گنجـایش    آهن اگر

ظرفیـت  آهـن  در آنمی فقرکهدرحالیشده و کمتر خواهد شد 
.زیاد خواهد شدTIBCزیاد است درنتیجه TIBCخالی 

Serum iron50-150    µg/dl

Transferrin
saturation30-50%

Marrow
sideroblast40-60%

HbMale >13 , female >12

MCV 80-100 fL)فمتولیتر(

MCH30±3 pg)پیکوگرم(

هنعلل آنمی فقر آ
افزایش نیاز به آهن 

دوران جهش رشدي در زمان نوزادي و نوجوانی
بارداري 

درمان با اریتروپوئتین 
از دست دادن آهن 

mensturationدوران 
از دست دادن خون به صورت مزمن یا حاد 

فلبوتومی به عنوان درمان پلی سیتمی ورا
اهداي خون 

کاهش جذب آهن یا مصرف آهن 
تغذیه نامناسب

...)سلیاك، اسپرو گرمسیري، کرون، (سوءجذب 
bariatric(هاي کاهش وزنهاي گوارشی مانند گاسترکتومی،جراحیجراحی

surgery(
GIالتهاب حاد یا مزمن 

هن
رآ

فق
ی

آنم

ی
خون

ال
رم

ين
ها

س
دک

ان
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):negative iron balance(تعادل منفی آهن- 1

ôخستگی

.باشدمیآهن بیشتر از میزان جذبآهن میزان نیاز بدن به-

.کنددر نتیجه بدن از ذخایر خود استفاده می-

مغز استخوان، آهن ذخایرآزمایشگاهی؛ افت فریتین سرم، افت هاي تستدر -
TIBCافزایش تدریجی 

.مغز استخوان تمام شده استآهن در این مرحله تمام ذخایر-

):iron deficient erythropoiesis(در وضعیت کمبود آهن10اریتروپوئز- 2

، افـت  RBC، افـزایش پروتوپـورفیرین   TIBC، افـزایش  )SI(سـرم آهن افت-
) transferrin saturation <20%(اشباع ترنسفرین 

کننـد و دچـار   هاي قرمز از نظر مورفولـوژي تغییـر مـی   در این مرحله گلبول-
.شوندمیهایپوکروم میکروسیتیک

):iron deficient anemia(آنمی فقر آهن- 3

)%10>(افت اشباع ترانسفرین -

هاي میکروسیتیک و هایپوکرومظهور سلول-

Hbافت -

ی
ین

بال
ت

هرا
ظا

ت

ôرنگ پریدگی

ôکاهش توانایی فعالیتôشقاق گوشه لب(شیلوز(

ôkoilonychia)قاشقی شدن ناخن ها(

است، مگـر خـالف   GIBدهنده فقرآهن در مرد بالغ یا زن بعد از سن یائسگی نشان: نکته
.آن ثابت شود
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هن
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ی
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:وابسته به نتایج آزمایشگاهی است

ص
خی

ش
.در بدن استآهن نشانه تمام شدن تمامی ذخایر15کاهش فریتین به زیر :نکتهت

متصل به ترانسفرینآهن میزان):SI(سرمآهن افت-

TIBC<360،میزان ترانسفرین در گردش: TIBC افزایش-

و در µg/dl 100: نرمـال در آقایـان  بـدن آهن میزان ذخایر:Ferritinافت-
.µg/dl30ها خانم

âفرمول :T.Satکاهش-

مغز استخوانهاي فریتین در سیدروبالستهاي کاهش گرانول-

رسپتور پروتئین ترانسفرین (TRPافزایش / RBCافزایش سطح پروتوپورفیرین -
)هابر روي اریتروبالست 

	 =
	

	× 100

ی
راق

افت
ي

ها
ص

خی
ش

ت

شاهد افزایش یا نرمال بودن ها RBCدر تاالسمی ثانویه به همولیز و تخریب -
Serum Iron وT.Sat هستیم وRDW کـه درحالیدر تاالسمی نرمال است

. افزایش داردآهن در آنمی فقر

:تاالسمی- 1

:از فقر آهن افتراق دادریزيارهایتوان با معرا مییتاالسم

-RDWیعیطب

-SIافتهیشینرمال تا افزا

یا نرمالباالنیاشباع ترانسفر-

باالنیتیفر-

13کمتر از Mentzer (MCV/(RBC count))ندکسیا-
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:آنمی ناشی از التهاب- 2

زیرا کـه  (فریتین افزایش بسیار زیادي داردهاي مزمن از بیماريدر آنمی ناشی-
شود و در تمـامی التهابـات بـاال    فریتین به عنوان پروتئین فاز حاد محسوب می

.یابدکاهش میT.Satو TIBCو)رودمی

.به شکل نرموکروم نرموسیتیک هستندها RBCعمدتاً -

فـریتین  گیري از التهابات مزمن اندازهآهن پس بهترین روش افتراق آنمی فقر-
. سرم است

:آنمی سیدروبالستیک

و محـل تولیـد هموگلـوبین در    11پروتوپـورفیرین و آهن محل اتصال-
.باشدهاي اریتروبالست میداخل میتوکندري

:هاي سیدروبالستیکمسمومیت با سرب و آنمی- 3

توانایی اتصال به پروتوپورفیرین را نداشـته  آهن حال اگر به هر علتی-
ها خـواهیم بـود کـه بـه     در داخل میتوکندريآهن باشد، شاهد تجمع

Ringشود کـه بـه نـام    در اطراف هسته نمایان میRingصورت یک 
Sideroblastاست.

. شودنیز دیده می) MDS(در سندرم میلودیسپالستیک ها این سلول-

هـا منجـر بـه    و اختالل عملکرد میتوکنـدري اختالل در ساخت هموگلوبین -
.شودبه هم میآهن اختالل در اتصال

:)MDS(سندرم میلودیسپالستیک- 4

-در مغز استخوان حتی بیشتر از میزان نیـاز مـی  آهن با وجود اینکه ذخایر-
هـاي قرمـز بـه    تواند به هم متصل گردد درنتیجه گلبـول باشد ولی چون نمی

.صورت هایپوکروم میکروسیتیک هستند
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در چه کسانی اندیکاسیون دارد؟

:ترانسفیوژن گلبول قرمز

ناپایداري قلبی عروقی-بیماران با عالئم شدید آنمی-

نیاز به مداخله فوري-از دست دادن حجم زیاد خون به صورت حاد-

.دهدافزایش میgr/dl 1یک واحد پک سل میزان هموگلوبین را در حدود :نکته

ثابت شـده و  آهن بیماران بدون عالمت با فقر؟در چه کسانی اندیکاسیون دارد-
سالمGIدستگاه 

:آهن درمانی خوراکی

گرم در میلی60-50کهصورتیبهالمنتال آهن گرممیلی200براي درمان باید -
جذب خواهـد  آهن گرممیلی50نهایت فقط سه الی چهار وعده داده شود و در

.شد

.در زمان ناشتایی و وقتی معده خالی است خورده شودآهن بهتر است قرص-

یابد که در حدود یک الی ها افزایش میروز آینده میزان رتیکولوسیت4-7طی -
.زندفته و نیم بعد پیک مییک ه

ر این اتفاق رخ ندهد نشانه عدم کمپلیانس بیمـار و یـا مشـکالت سـوءجذب     اگ-
.باشدمی
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.دهداین مشکل را تشخیص میIron Tolerance Testکه یک تستی به نام -

ساعت بعد 2-3دهیم و سپس خوراکی به بیمار با معده خالی میآهن قرص2-
. افزایش یابدµg/dl100 حداقلکنیم و باید سرم را بررسی میآهن میزان

:آهن درمانی خوراکی

آهـن  بیشـترین میـزان  Polysaccharide ironفـرم  آهـن  از بین انواع قـرص -
Extendedالمنتال را دارد و بعـد از آن فـرم فـروس فومـارات و سـپس فـرم       

releaseباشدمی .

ماه بعد از اصالح آنمی ضروریست و هـدف از درمـان   6-12درمان مداوم :نکته
. گرم است1تا 5/0به حدود آهن تامین میزان ذخایر

.استGI Distress12خوراکی آهن عارضه قرصترینشایع-

خوراکی، نیاز حاد آهن بیماران فاقد تحمل به؟دارددر چه کسانی اندیکاسیون-
آهنیا مستمر به

:آهن درمانی تزریقی

انواع آهن تزریقی شامل؛

ferumoxytol (Feraheme)ð 510 mg iron

sodium ferric gluconate (Ferrlecit)ð125 mg iron

iron sucrose (Venofer)ð200 mg iron

low-molecular-weight (LMW) iron dextran (InFed)ð 1500
mg iron

ferric carboxymaltose (Injectafer)ð 750 mg iron

	میزان	آهن	مورد	نیاز	بیمار = 2.3 × 	وزن	بیمار × 15 − 	بیمار + 	1000یا	500 	

عارضـه آن  تـرین شـایع دقیقه انفوزیـون شـود و   60-90آهن تزریقی باید طی -
. باشدمیشوك آنافیالکسی
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خـونی  پذیري عصبی مراجعه نموده در معاینه عالئم کـم و سرگیجه و تحریکحالی بیساله با شکایت ضعف و34بیمار -1

افزایش یافته و مقـدار فـریتین   RBCدر پاراکلینیک پروتوپورفیرین . در مخاطات موجود و شیلوزیس و ناخن قاشقی دارد

تمل کدام است؟ تشخیص مح. افزایش یافته داردRDWهایپوکرومی شدید و PBSاست در dlمیکروگرم در 15کمتر از 

)98دوره آذر میان(
سندروم میلودیسپالزي ) بخونی فقر آهن تاالسمی مینور همراه با کم) الف

خونی فقر آهن کم) دهاي مزمن خونی بیماريکم) ج

ـ یرفقر اهن بسته به ذخایدر آنم. فقر آهن محتمل است یبا توجه به شرح حال آنم هـاي یجدر اسـت توانـد یموجود آهن در بدن م
هـاي یافتـه یزیکیفیناتدر فقر آهن در معا. را داردحالییمثل ضعف و بیکم خونیمعالیمارب. را نشان دهدیمعالیمارمختلف ب
یشاتو در آزماباشدیفقر آهن میکم خونیاختصاصهايیافتهداشت که از یمرا خواهیو ناخن قاشق13یلوزیسشمثل یاختصاص

هـم  یمـار بیطـی داشـت و در الم خـون مح  یمخـواه یافتهیشافزاRBCیرینمثل پروتوپورفییهانشانهیکم خونبسته به مرحله
تفـاوت در انـدازه   یقـت در حقRDW. اسـت یافتـه زایشهم افیماربRDWو یماز فقر آهن است را داریبودن که ناشیپوکرومها

يهابالغ به شکلیرغRBCیرشدر مغز استخوان به علت کاهش آهن در ذخایدکه به علت فقر اهن شدباشدیمRBCيهاسلول
. کندیمتفاوت در اندازه آزاد م

v 2018کتاب هاریسون 387صفحه

�. گزینه د صحیح است

پریدگی، خستگی و درد شکم حالی، رنگساله با سابقه اعتیاد به اپیوم خوراکی و مصرف سیگار، با ضعف و بی59آقاي -2

,WBC:5500, Hg:11.5 MCV:75, Serum iron:15 TIBC: 450: در آزمایشـات انجـام شـده   . عـه کـرده اسـت   مراج

Ferritin:1098مشترك شهریور (اقدام تشخیصی بعدي کدام است؟ . باشدمی(
انجام بیوپسی مغز استخوان ) بHbانجام الکتروفورز ) الف

انجام کولونوسکوپی ) دبررسی سطح سرمی سرب) ج

.آنمی فقر آهن در یک مرد مساوي است با از دست دادن خون از طریق گوارش، پس کلونوسکوپی ارجح است

v 2018کتاب هاریسون 386صفحه

�.گزینه د صحیح است

و شرح حال خشکی صبحگاهی مفاصل مراجعه نموده است، آزمایشات بیمار بـه  حالی بیساله به دنبال ضعف،25خانم -3

: شرح زیر است
WBC=5000 Hb= 9.5 g/dl RBC=3400000
MCV=67fl Fe=25mg/dl (50- 150)
TIBC=400mg/dl (250-360)
Ferritin= 80mg/dl (30-150) PLT=180000

)98مازندران شهریور (خونی بیمار کدام است؟ ترین علت کممحتمل

فقر آهن + آنمی بیمار مزمن ) بتاالسمی مینور + آنمی بیماري مزمن ) الف
تاالسمی مینور ) دآنمی فقر آهن ) ج

مجموعه سؤاالت برگزیده مبحث آنمی فقر آهن
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فریتین این بیمار در حد تقریباً . به نفع آنمی فقر آهن استTIBCدر بیمار فوق آنمی میکروسیتیک همراه افت آهن سرم و افرایش 
ر آهن تا وقتی ذخایر رود و در آنمی فقباشد و در التهابات باال میدهنده فاز حاد میعلت آن این است که فریتین واکنش. نرمال است

کند ولی در این بیمار با وجود فریتین نرمال سطح سرمی آهن افت آهن یعنی فریتین کاهش پیدا نکرده، سطح سرمی آهن افت نمی
به عالوه این نکته مهـم  . هاي مزمن هم دارد که باعث شده فریتین بیمار باال رودپیدا کرده که این یعنی احتماًال بیمار آنمی بیماري

هـا،  آخرین تغییر در آنمی فقر آهن است پس در بیمار فوق باید قبل از میکروسیتیک شدن گلبـول RBCاست که تغییر مورفولوژي 
. هاي مزمن مطرح استپس میکسی از فقر آهن و بیماري. کردفریتین افت پیدا می

v 2018کتاب هاریسون 385صفحه

�.گزینه ب صحیح است

ها کلیه بررسی. دهدمیسال قبل را 5وي سابقه گاسترکتومی . کندمیخونی فقر آهن مراجعه ساله به دلیل کم45خانم -4

در قـدم اول بهتـرین نـوع    Hb=8gr/dl ،Ferritin=10ng/ml: آزمایشـات بـدین شـرح اسـت    . از نظر بدخیمی منفی اسـت 

)98اصفهان شهریور (فرآورده جهت اصالح آنمی کدام است؟ 

قرص آهن آهسته رهش ) دنوع تزریقی آهن ) جفرم محلول آهن ) بقرص فروس سولفات )الف

باشد و در این بیماران فرم محلول بهتـرین  دارند ظرفیت براي جذب آهن کم می14گاسترکتومیدر بیمارانی که سابقه عمل جراحی 
. جذب را خواهد داشت

v 2018هاریسون 387صفحه

�.گزینه ب صحیح است

حالی بیساله با سابقه آرتریت روماتوئید، که تحت درمان ناپروکسن و متوترکسات است، با شکایت ضعف و45آقاي -5

: در آزمایشات. استPaleدر معاینه ملتحمه . مراجعه کرده است

CBC

WBC=8500
PMN=75%
LYM=20%
Mixed=5%
RBC=320000
Hb= 9 gr/dl
HCT=27%
MCV=77
PLT=410000

Retic=1%
Ferretin=10

TIBC=360
SI=15

) 98مشهد شهریور (کنید؟ کدام اقدام را براي بیمار در این مرحله توصیه می

افزودن سولفاساالزین به درمان آرتریت روماتوئید ) ببررسی دستگاه گوارش ) الف
تجویز آهن تزریقی ) دتجویز آهن خوراکی ) ج

روبه رو هستیم باالTIBCکم و یکولوسیتو رتیتینو فرSIبا یکروسیتیکمیآنمبا توجه به شرح حال بیمار و آزمایشات ما با یک 
فقر آهن در مـردان بـالغ و زنـان بعـد از     یبه عنوان قانون آنم. یمداریتوزفقر آهن ترومبوسیدر آنم. فقر آهن استیبه نفع آنمکه 

.مگر خالفش ثابت شودی استگوارشیستمآهن از سنرفتبرابر با هدریائسگی

v 2018هاریسون 387صفحه

�. گزینه الف صحیح است
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در آزمایشـات بـه عمـل آمـده     . باشدمیبستري CCUدر Acute coronary syndromeساله به علت 65بیمار آقاي -6

Hb:8 g/dl وMCV:77 flترین اقدام کدام است؟ مناسب. ه نفع ملنا نداردشواهدي ب. کاردي دارددر معاینه تاکی. دارد
)97دوره تیر میان(

آندوسکوپی و کلونوسکوپی اورژانس جهت بررسی علت آنمی ) الف
و شروع قرص آهن روزي سه عدد OBبررسی نمونه مدفوع جهت ) ب
سل و بررسی آندوکلونوسکوپی پس از پایدار شدن تزریق پک) ج
هیدراتاسیون بیماررمان بیماري قلبی ود) د

که بـه  يدارند و افرادیوواسکوالرکاردیداريناپایا) فوقیماربمثًال(یکه عالئم آنميافراديخون برایوژنترانسفهاي اندیکاسیون
تزریـق خـون بـا آسـتانه تزریـق      ACSدر بیمـاران  .استدارند، یازنيطور مدارم در حال از دست دادن خون هستند و به اقدام فور

.اندیکاسیون تزریق خون را دارندHb: 9شود و این بیماران با تري انجام میپایین

v 2018هاریسون 686صفحه

�.گزینه ج صحیح است

)97یبهشتارددورهیانم(؟شودمینیدهفقر آهن دیمبتال به آنمیماردر بیرزهايیافتهاز یککدام -7

) Transferrin saturation(ینکاهش اشباع ترانسفر) بیتینکاهش فر) الف
یرینکاهش پروتوپورف) دTIBCیشافزا) ج

یابـد،  افزایش مـی TIBCیابد، سطح آهن سرم کاهش می. دهد اهمیت داردعالیم آزمایشگاهی که همراه در آنمی فقر آهن رخ می
یابد و فریتین کـاهش پیـدا   یابد، پروتوپورفیرین افزایش میاست، کاهش میTIBCاشباع ترانسفرین که حاصل نسبت آهن سرم به 

. کندمی

v 2018هاریسون 685صفحه

�. گزینه د صحیح است

بیمار تحمل هیچ یک از ترکیبات خوراکی آهـن را  . ساله با منومتروراژي و فقر آهن شدید مراجعه کرده است25خانم -8

صورت تزریقی شروع شد که بالفاصله بعد از شروع تزریق، بیمار دچار درد قفسه سینه بهIron dextranجهت بیمار . ندارد

)97مشترك اسفند (کنید؟ در مورد ادامه درمان در این بیمار، کدام مورد را توصیه می. و افت فشار خون شد

. دهیممه مینفرین بعد از رفع عالیم تزریق دکستران را ادابا تزریق هیدروکورتیزون و اپی) الف
. کنیمجز دکستران را در این بیمار شروع میسایر ترکیبات تزریقی آهن به) ب
. دهیمجاي ترکیبات تزریقی دکستران ترانسفیوژن هفتگی خون را تا زمان رفع آنمی در این بیمار انجام میبه) ج
. کنیمترکیبات خوراکی آهن را با دوز کم در این بیمار شروع می) د

وجه به شرح حال که بیمار فقر آهن شدید دارد و تحمل آهن خوراکی را ندارد ترجیح این است که فراورده تزریقی استفاده شود و با ت
در صورت استفاده باید رقیق و انفوزیون شود و اگر عالئم . کنیم چون ممکن است آنافیالکسی بدهدترجیحا از دکستران استفاده نمی

.ق قطع شودرخ داد باید سریعاً تزری

v 2018هاریسون 687صفحه

�. گزینه ب صحیح است
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؟باشدمینیحصحینهآهن کدام گزیجهت درمان خوراک. فقر آهن مراجعه کرده استیساله با آنم25خانم یمارب-9

)97مشهد اسفند (

. متعدد داده شوديبهتر است روزانه در دوزها) ب. شودمیاز آهن المنتال داده mg200روزانه حدود ) الف
. کندمییتماه کفایکادامه درمان به مدت ی،بعد از اصالح آنم) د. استفاده شودیبهتر است با معده خال) ج

گرم از فروسولفات آهـن المنتـال اسـتفاده شـود و بهتـر اسـت ایـن دوز در        میلی200نمی فقر آهن بهتر است از دوز حدود درمان آ
ی،از اصالح آنمـ بعد. براي پیشگیري از عوارض گوارشی بهتر است با معده خالی مصرف شود. استفاده شودهاي مختلف روز قسمت

.آهن بدنیرگرم ذخا1-0.5پر شدن حداقل يکند برایداماه ادامه پ12-6یددرمان با

v 2018هاریسون 687صفحه

�. گزینه د صحیح است

)97یورزنجان شهر(یابد؟یفقر آهن کاهش میدر آنمیراز موارد زیککدام -10

) TRP(ینترانسفریرندهگینپروتئ) ب) TIBC(نام اتصال به آهن یتظرف) الف
) hepcidin(یدینهپس) دRBCیرینسطح پروتوپورف) ج

آهن کاهش یسطح سرمفقر آهنیآنمدر. دهد بسته به عالیم و شدت فقر اهن متفاوت استتغییراتی که در آنمی فقر اهن رخ می
سطح هپسیدین در فقر آهـن  .یابدیبسته به شدت کاهش میتینفریابد،یمیشافزایرینو سطح پروتوپورفTRPو TIBCیابد،یم

. یابدکاهش می

v 2018هاریسون 685صفحه

�.گزینه د صحیح است
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هنفقر آمبحث آنمی 

پریـدگی  دنبال فعالیت مراجعه کرده است در معاینـه فقـط رنـگ   و تپش قلب بهحالی بیعلت ضعف وساله به50آقاي -1

نتـایج آزمایشـات   . از ملنا و خونریزي گوارشی نداردهاي انجام شده سابقهارگانومالی و لنفادنوپاتی ندارد در بررسی. دارد

: باشدمیوي به شرح زیر 
WBC=7500, Hb=8.5, RBC = 300000, Ferrtin = 4
Neut = 70%, MCV = 70, Iron = 15
Lymph=30% , TIBC = 380 , Cr= 1.2

)97تبریز اسفند (؟ شودمیدر این مرحله براي بیمار توصیه رکدام یک از اقدامات زی

برداري مغز استخواننمونه) دمشاوره گوارش ) جاسکن شکم و لگن CT) بتزریق خون ) الف

v 2018هاریسون 386صفحه

�.گزینه ج صحیح است

در بررسی آزمایشگاهی . و ریزش موي سر مراجعه نموده استحالی بیساله به علت ضعف و30خانم -2
Hb: 8.7 g/dl, MCV: 62, RBC: 2.9, ferritin: 7 ng/dl WBC: 4200, Retic: 2%

)97دوره آذر میان(؟ گرددمیهاي زیر مطرح خیصکدام یک از تش. گزارش شده است

خونی آپالستیک کم) دخونی همولیتیک کم) جخونی فقر آهن کم) بخونی مگالوبالستیک کم)الف

v 2018هاریسون 386صفحه

�.گزینه ب صحیح است

)98کرمان شهریور (؟ باشدمیهاي زیر با تشخیص آنمی فقر آهن سازگار CBCکدام یک از -3

WBC=4500, Hb=10/5, MCV=70, MCH=25, PLT=450/000)الف
WBC=3500, Hb=10, MCV=82, MCH=28, PLT=300/000) ب
WBC=4000, Hb=14, MCV=90, MCH=27, PLT=500/000) ج
WBC=6000, Hb=8, MCV=95, MCH=29, PLT=400/000) د

v 2018خون هاریسون 389صفحه

�.گزینه الف صحیح است

کندمیسال قبل را ذکر 3را از DMبیمار سابقه . کندمیو خستگی مراجعه حالی بیدلیل ضعف وساله به35بیمار خانم -4

خونی بیمار کدام است؟ علت کم. شودمیآزمایشات بیمار به شرح ذیل . که تحت درمان با انسولین است

)98کرمانشاه شهریور (
Wbc=6000 , Hb=11 mg/dl , PLT=189000 , Cr=2/2 , Bun=14 , Ast=18 , Alt=20 , Alkp=182 ,
 SI=30 , Ferritin=40 , TIBC=300

آنمی بیماري مزمن ) بآنمی فقر آهن )الف
تاالسمی مینور ) دNegative Iron balance) ج

v 2018چاپ389هاریسون خون

�.گزینه ب صحیح است
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وهستندشوندهتجدیدخودبنیادييهاسلولکه نوعیقرمزگلبولسازپیشيهاسلول:اریتروئیديسازپیشهايسلول.1
.کنندمیسلول اریتروسیت ایجادفقط

درصد40ازبیشدادندستازصورتدرکهاستزندگیکنندهتهدیدوضعیتیکهایپوولمیکشوك: هایپوولمیکشوك.2
هـا  بـه انـدام  راخونکافیمقدارنتواندقلبشودمیباعثمایعاتشدیدکاهشاین. شودمیایجادبدنبدنمایعاتیاخوناز

.منجر شدهعضوبرساند که در نهایت به نارسایی
وهاضدافسردگیاستامینوفن،نظیرداروهاییبامسمومیتشوك،ازپسمعموًالکهشودمیگفتهحدازبیشتعریقبه:دیافورز.3

.دهدمیرخپزشکیاورژانسیحاالتدیگروقلبیسکتهشدید،تبسروتونین،
ها لنفوسیتآندرکهاستبیماريچندینشاملکهدارداشارهها تشخیصازخاصگروهیکبه:لنفوپرولیفراتیواختالالت.4

.هستندافتادهخطربهایمنیسیستمدارايکهداردوجودبیمارانیدراولدرجهدراختالالتاین. شوندمیتولیدزیادمقداربه
گیمسـا آمیـزي  خونی رنگهاي گسترشآمیزي رنگبراي برايها آزمایشگاهدرآمیزي رنگترین رایج:گیمسارنگ آمیزي.5

بـه سپسشود،خشککامالًالمتادهندمیاجازهکردند،تهیهراخونگسترشاینکهازبعدگیمسا،آمیزي رنگبراي. باشدمی
ازسـپس . دهندمیقرارمتانولدرراها المدقیقه3-5مدتبهمنظوراینبراي. کنندمیفیکسراخونگسترشمتانولکمک

محلولغلظتحسببرگیمساباآمیزي رنگزمان(کنندمیصبردقیقه30الی15مدتبهوریختهشدهرقیقگیمسايمحلول
.پردازندمیآنبررسیبهمیکروسکوپزیروکردهخشکراالمسپسودادهشستشوآبباراها المنهایتدر). استمتغیر

رااریتروئیـد هیپـرپالزي استخوانمغز.میکندبروزاکتسابیوارثیشکلدوبهکهاستآنمینوعی: سیدروبالستیکآنمی.6
ودادهپیوندهممولکولبهراآهنتواندنمیبدنهاآنمیایندر. هستندحلقويسیدروبالستانهااززیاديتعدادودهدمینشان

.شوندمیدیدهارثیانواعازبیشتربیمارياکتسابیاشکال.بسازدهموگلوبین
استخوان بیش از حد موردنیاز گلبول نوعی بیماري خونی میلوپرولیفراتیو است که در آن مغز "پلی سیتمی ورا": وراپلیسیتمی.7

.بیماري اغلب بدون عالمت است. در این بیماري ممکن است تولید پالکت و گلبول سفید نیز افزایش یافته باشد. قرمز میسازد
اشـباع کـه دهدمیرخزمانیودهدمیرخپوستزیرخونیهايرگدراکسیژنهديهموگلوبینحضوراثرسیانوز در:سیانوز.8

یـا ...) ومغـزي یـا قلبیتنفسی،هايبیماريازناشی(مرکزيتواندمیسیانوز. کندافتدرصد85ازترکمبهخوندرسیژناک
.باشدنکروزعاملتواندمیدرازمدتدرسیانوزکردنپیداادامه. باشدمحیطی

. داردعهـده بـر راآهـن حمـل نقـش خـون درکه80kDوزنباهاگلوبولینگروهازاستپروتئینیترانسفرین:ترنسفرین.9
فعـال شـکل بـه فریکهايیونبااتصالهنگامدر. شودمیساختهآپوترانسفرینغیرفعالپروتئینشکلبهکبددرترانسفرین
کندمیمنتقلسازخونهايبافتبهونمودهدریافتفریتینپروتئینازرافریکهايیونترانسفرین. گرددمیمبدلترانسفرین

هـاي یـون . داردرافریکیوندوبهاتصالقابلتترانسفرینمولکولهر. رودبکارهموگلوبینساختدرآندرموجودآهنتا
.شودمیشاملرابدندرموجودآهنمجموعازدرصد1/0حدودترانسفرینهايپروتئینبهمتصلفریک

تمـام تقریبـاً . دهـد مـى رخسـازى خـون فعالیتداراىاستخوانمغزدرخونقرمزهاىگلبولتولیدیااریتروپوئز:اریتروپوئز.10
طبیعىبزرگسالفردیکدر. هستندسازىخونفعالیتداراى'قرمز'استخوانمغزمحتوىحیاتاولسال2-3درهااستخوان
کـه هسـتند هائىمحلتنهابازوورانهاىاستخوانفوقانىانتهاهاىوایلیاكهاىستیغها،مهرهتوراکس،جمجمه،استخوان

فاقدوبوده'زردیاچربى'استخوانمغزمحتوىاستخوانمغزعمدهقسمت. باشندمىسازىخوننظرازفعالاستخوانمغزداراى
. استسازىخونفعالیت

سـایر مـاده پـیش عنـوان بـه زنـده موجوداتدرمهمینقشاست کهآلیترکیبیکIXپروتوپورفیرین:پروتوپورفیرین.11
. داردکلروفیلوهموگلوبینمانندحیاتیترکیبات

واژگان برگزیده
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کـدام اقـدام بعنـوان پیشـگیري از کـم خـونی       . بیماري بعلت جراحی توتال گاسترکتومی به شما ارجاع داده شده اسـت -1

ضروري است؟
تجویز اسید فولیک ) بتجویز کوبال آمبن) الف

متیل مالونیک سالیانهاندازه گیري ) دتجویز محلول آهن خوراکی) ج

آنمی CBCدر . شودمیساله به دنبال سرفه و مصرف کوتریموکسازول دچار تب و لرز، ادرار تیره و کمر درد35آقاي -2

رویت کدام گزینه در الم خون محیطی منطبق با تشخیص این عوارض است؟. باشدمیمشهود
تارگت سل) دشیستوسیت) جبایت سل) باسفروسیت) الف

شـود و در رادیـوگرافی انجـام شـده     میO2بیماري طی تزریق خون دچار تنگی نفس شدید، سرفه و افت درصد اشباع -3

از بروز عارضه فوق در جلسات بعـدي کـدام   گیريپیشویژگی مناسب فراورده تزریقی براي . انفیلتراسیون دو طرفه دارد

است؟ 
ز دهنده مردا) دکم لکوسیت ) جشسته شده) باشعه دیده) الف

در معاینه ایکتریک بوده و در آزمایشات به شرح . ساله با حال عمومی بد به اورژانس مراجعه کرده است30بیمار خانم -4

:باشدمیزیر
WBC: 11000 / mm3   Hb: 5 g/dl   Plt: 140000 /mm3   MVC: 104 fL
Retic: 18%
LDH: 1200 IU/L
Direct coombs: Positive

درمان کدام است؟خط اول 
اسپلنکتومی) دسیکلوسپورین ) جپردنیزولون ) بایمنوگلوبولین وریدي ) الف

،HTC: 57%:اولیـه هـاي  در بررسـی انـد،  هبـا سـردرد و سـرگیجه و اخـتالل بینـایی مراجعـه نمـود       اي هسـال 55آقـاي  -5

Hb: 19 g/dlشود، میدر معاینه طحال لمس. گزارش شده استRBC mass سـطح اریتروپـویتین   . ش یافتـه اسـت  افـزای

)EPO (کدام است؟اي هاقدام بعدي جهت تشخیص بیماري زمین. شودمیکمتر از نرمال گزارش
O2 Saturation Arterialچک) باندازه گیري مونو اکسید کربن) الف

سی تی اسکن شکم و لگن) دJAK2چک موتاسیون ) ج

U/Kg 100بـا دوز  ) EPO(تحت همودیالیز که به علت آنمی تحت درمان با اریتروپویتین ESRDساله مورد 63آقاي -6

،Hb: 6.5 gr/dl: در آزمایشـات  . به علت تب ناشی از عفونت کاتتر در بخش عفونی بستري است. باشدمیدو بار در هفته

MCV: 80 fL،Ferritin: 90 μg/L؟باشدمیچه اقدامی جهت اصالح آنمی صحیح
قطع اریتروپویتین و تزریق خون تا برطرف شدن عالئم) فال

سه بار در هفته U/Kg 150اضافه کردن دوز اریتروپویتین به ) ب

هاآزمونک
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.صحیح استگزینه الف-1

اینهمه.گیرندمیقرارایلئومرزکسیونیاگاسترکتومیتوتالتحتکههستندبیمارانی،کوباالمینبادرمانمهمهاي اندیکاسیوناز
معـده حجمکاهشجراحیعملکهشودتوجه. بگیرندقرارکوباالمینبادرمانتحت) غربالگريبدون(روتینشکلبهبایدبیماران

)Gastric reduction (بـا درمـان مطلـق اندیکاسـیون گاسترکتومیتوتالبرخالف،گیردمیانجاموزنکاهشهدفبامعموالً که
.کننددریافتکوباالمینبا مکملدرمانلزومصورتدروشوندغربالگريابتدابایدبیماراناینونیستکوباالمین

vکنسر هاي گوارشیمبحث

.صحیح استگزینه ب-2

Henizتشـکیل وشدهاکسیدموعداززودترهموگلوبین،RBCدروناکسیدانیآنتیسیستمدرنقصدلیلبهG6PDبیماراندر
bodyدهدمی .RBC حاويهايHeniz bodyیـا زدهگـاز هاي سلولوشوندمیبلعرتیکولواندوتلیالسیستمماکروفاژهايتوسط

Bite cell شوندمیایجادها.

vاختالالت هموگلوبینمبحث

.گزینه د صحیح است-3

TRALIعالئمایجادوهیپوکسیبروزعارضهاینتشخیصیتظاهرات. باشدمیخونانتقالازناشیآورمرگي هعارضترین شایع
آنازپـس سـاعت 6عـرض دریـا خونتزریقطیدرCXRدربینابینیدوطرفهانفیلتراسیونشاملکاردیوژنیکغیرریويادم
)سؤالهمینکیسمثل(باشندمی
زناناغلباهداکنندگاناین. شودمیایجاددهندهپالسمايدرHLA-2ضدباديآنتیاززیاديمقادیرعلتبهمعموًال عارضهاین

مردانپالسمايازبایدترانسفیوژنبعديهاي نوبتدرپیشگیريجهتشوندمیعارضهایندچارکهبیمارانیدرلذاهستندپارمولتی
.شوداستفادهپارنولیزنانیا

vترانسفیوژن خونمبحث

.گزینه ب صحیح است-4

:اتوایمیونهمولیتیکآنمیتشخیصیتریاد
چندروزعرضدر4gr/dlتاهموگلوبینافت) ا

RBCلیزعلتبهزرديایجاد) 2
اسپلنومگالی) 3

.کندمیقطعیراتشخیصمثبتمستقیمکومبستست
.باشندمیدرماناولخطها کورتیکواستروئیددرمانجهت

vآنمی همولیتیکمبحث

پاسخنامه
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