
مقدمه

به نام خداوند جان و خرد
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
.رائه بدهشکل بهت اینرو 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 شدهینکل مطالب مهم کتاب رو بر اساس آخر! 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 اخال تو چنـد سـال   ؤسیاالت پروگنوز هست که هرچؤسینهگنجيبعدسري

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؛
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وجود آنمـی  . شودمیITPغیر طبیعی دیگر مثل آنمی همولیتیک در کنار ترومبوسیتوپنی باعث رد تشخیص ي هوجود هر گونه نکت
اصل درمان . استTTPدر کنار ترومبوسیتوپنی یادآور تشخیص ) باالLDHآنمی در حضور مقدار رتیکولوسیت باال همراه (همولیتیک 

TTPپالسمافرزیس است .

v 2018هاریسون 826صفحه

�. گزینه الف صحیح است

êêêêêêêêêêêê

آنمی فقرآهن 

: و آزمایشات انجام شده، کیلوگرم73ساله با سابقه ابتالء به سلیاك و وزن 25در مرد -1
Hb= 9 g/dL , MCV = 72 fl, Ferritin= 4 mg/L

)95دستیاري (گرم است؟ مدار توتال آهن مورد نیاز حدود چند میلی

3000) د2500) ج2000) ب500) الف

براي . شودمی1000.7از هموگلوبین بیمار که در بیمار فوق برابر با 15در اختالف 2.3مقدار توتال آهن برابر با حاصل ضرب وزن در 
بیمار سلیاك دارد که خود باعث استعداد (1000جمع کرد که در صورت جمع با 1000یا 500پر شدن ذخایر آهن باید عدد فوق را با 

. شودمی2000حاصل تقریبا برابر ، .)شودمیبه فقر آهن و کمبود ذخایر آهن

v 2018هاریسون 687صفحه

�. گزینه ب صحیح است

مبتال به آنمی فقر آهن در حال دریافت قرص آهن خوراکی بوده و از نظر بالینی به خوبی به درمان پاسخ ساله34خانم -2

ترین گزینه کدام است؟صحیح، در مورد حداقل زمان مصرف داروي خوراکی براي تکمیل ذخائر آهن. داده است

)96دستیاري (

نرمال شدن آهن سرم ) بنرمال شدن هموگلوبین ) الف
ماه بعد از اصالح آنمی 6) دبرطرف شدن آنمی و عالئم بالینی ) ج

بـراي ایـن   . گرم آهن به عنوان ذخیره می باشـد 0.5-1هدف از درمان آنمی فقرآهن نه تنها برطرف کردن آنمی بلکه ایجاد حداقل 
.ادامه پیدا کندبعد از اصالح آنمیماه12-6باید درمان آنمی فقر آهن مقصود

v 2018هاریسون 687صفحه

�. گزینه د صحیح است
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هـا قاشـقی   نـاخن . حالی که در معاینه مخاطات رنگ پریده اسـت ساله با شرح حال هیپرمنوراژي و ضعف و بی28خانم -3

)96مشهد شهریور (هاي آزمایشگاهی زیر محتمل است؟ کدام یک از یافته. و زخم گوشه لب دارد) Koilonychia(شده 

کاهش بروتوبورفیرین ) دRDWافزایش ) جTIBCکاهش ) بFerritinافزایش )الف

در آنمی فقرآهن بسـته بـه شـدت    . به نفع آنمی فقرآهن است) Cheilosis(هیستوري منوراژي و ناخن قاشقی شده و زخم گوشه لب
.هستیمها افزایش پروتوپورفیرین در گلبول، کاهش فریتین، TIBCافزایش ، شاهد کاهش آهن سرم

v2018هاریسون 685حه صف

�. گزینه ج صحیح است

:دلیل آنمی تحت بررسی قرار گرفته در آزمایشات بهساله 30خانم -4
CBC: (WBC=6000/mL, Hb=9.5g/dl, MCV=65 fL,
MCH=25, PLT=350´103/mL, RDW=12%)

ferritin=100mg/l 96اهواز اسفند (ترین تشخیص کدام است؟محتمل%50= و درصد اشباع آهن(

آنمی آپالستیک ) دآنمی سیکل سل ) جتاالسمی مینور ) بآنمی فقر آهن ) الف

یابد و در آنمی فقرآهن مقدار فریتین کاهش می. آنمی میکروسیتیک میکروکروم در حضور پروفایل آهن نرمال به نفع تاالسمی هاست
درصد و مقدار فریتین 30-80اران مبتال به تاالسمی درصد اشباع ترانسفرین در بیم. می رسد% 10درصد اشباع ترانسفرین به کمتر از 

در آنمی فقرآهن به علت آنیزوسـیتوز  است % 11-14که مقدار نرمال آن RDWهمچنین . میکروگرم در لیتر می باشد50-300بین 
.  ایجاد شده باال می رود ولی در تاالسمی نرمال می ماند چون آنیزوسیتوزي وجود ندارد و سلول ها همگی کوچک هستند

v 2018هاریسون686صفحه

�. گزینه ب صحیح است

)97زنجان شهریور (یابد؟ کدام یک از موارد زیر در آنمی فقر آهن کاهش می-5

) TRP(پروتئین گیرنده ترانسفرین ) ب) TIBC(ظرفیت نام اتصال به آهن )الف
) hepcidin(هپسیدین ) دRBCسطح پروتوپورفیرین ) ج

فریتین بسته به شـدت  ، یابدمیو سطح پروتوپورفیرین افزایشTRPو TIBC، یابدمیدر آنمی فقر آهن سطح سرمی آهن کاهش
. یابدمیکاهش

v 2018هاریسون 685صفحه

�. گزینه د صحیح است

؟باشدمینجهت درمان خوراکی آهن کدام گزینه صحیح . ساله با آنمی فقر آهن مراجعه کرده است25بیمار خانم -6
)97مشهد اسفند (

. بهتر است روزانه در دوزهاي متعدد داده شود) ب. شودمیاز آهن المنتال داده mg200روزانه حدود )الف
. کندمیادامه درمان به مدت یک ماه کفایت ، بعد از اصالح آنمی) د. بهتر است با معده خالی استفاده شود) ج
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.گرم ذخایر آهن بدن1-0.5ماه ادامه پیدا کند براي پر شدن حداقل 12-6درمان باید ، بعد از اصالح آنمی

v 2018یسون هار687صفحه

�. گزینه د صحیح است

پریـدگی  دنبال فعالیت مراجعه کرده است در معاینـه فقـط رنـگ   حالی و تپش قلب بهعلت ضعف و بیساله به50آقاي -7

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

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

)97تبریز اسفند (؟ شودمیکدام یک از اقدامات زیر در این مرحله براي بیمار توصیه 

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

به عنوان یک قانون آنمی فقر آهن در مردان بزرگسال و زنان بعد از یائسگی برابر از دست دادن خون از دستگاه گوارش است مگـر  
. خالفش ثابت شود

v 2018هاریسون 685صفحه

�. ه ج صحیح استگزین

بیمار تحمل هیچ یک از ترکیبات خوراکی آهـن را  . هن شدید مراجعه کرده استساله با منومتروراژي و فقر آ25خانم -8

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

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

. دهیممینفرین بعد از رفع عالیم تزریق دکستران را ادامه با تزریق هیدروکورتیزون و اپی) الف
. کنیممیجز دکستران را در این بیمار شروع سایر ترکیبات تزریقی آهن به) ب
. دهیممیجاي ترکیبات تزریقی دکستران ترانسفیوژن هفتگی خون را تا زمان رفع آنمی در این بیمار انجام به) ج
. کنیممیترکیبات خوراکی آهن را با دوز کم در این بیمار شروع ) د

کنیم چون ممکن است نمیاستفادهدر مواردي که باید از فراورده تزریقی براي تامیین آهن مود نیاز استفاده کنیم ترجیحا از دکستران 
.تزریق قطع شودسریعاً در صورت استفاده باید رقیق و انفوزیون شود و اگر عالئم رخ داد باید. آنافیالکسی بدهد

v 2018هاریسون 687صفحه

�. گزینه ب صحیح است

)97دوره اردیبهشت میان(؟ شودنمیهاي زیر در بیمار مبتال به آنمی فقر آهن دیده کدام یک از یافته-9

) Transferrin saturation(کاهش اشباع ترانسفرین ) بکاهش فریتین )الف
کاهش پروتوپورفیرین ) دTIBCافزایش ) ج
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TIBCاشباع ترانسفرین که حاصل نسبت آهن سـرم بـه   ، یابدمیافزایشTIBC، یابدمیدر آنمی فقر آهن سطح آهن سرم کاهش
. کندمییابد و فریتین کاهش پیدامیپروتوپورفیرین افزایش، یابدمیکاهش، است

v 2018هاریسون 685صفحه

�. گزینه د صحیح است

در آزمایشـات بـه عمـل آمـده     . باشـد میبستري CCUدر Acute coronary syndromeساله به علت 65بیمار آقاي -10

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

آندوسکوپی و کلونوسکوپی اورژانس جهت بررسی علت آنمی ) الف
و شروع قرص آهن روزي سه عدد OBبررسی نمونه مدفوع جهت ) ب
ی پس از پایدار شدن سل و بررسی آندوکلونوسکوپتزریق پک) ج
رمان بیماري قلبی و هیدراتاسیون بیمارد) د

یا ناپایداري کاردیوواسکوالر دارند و افرادي که به طور مدارم در حال ) مثال بیمار فوق(ترانسفیوژن خون براي افرادي که عالئم آنمی 
. شودمیانجام، از دست دادن خون هستند و به اقدام فوري نیاز دارند

v 2018هاریسون 686صفحه

�. گزینه ج صحیح است

در بررسی آزمایشگاهی . حالی و ریزش موي سر مراجعه نموده استساله به علت ضعف و بی30خانم -11
Hb: 8.7 g/dl, MCV: 62, RBC: 2.9, ferritin: 7 ng/dl WBC: 4200, Retic: 2%

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

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

مقدار فریتین کم است که این به نفع آنمی . کندمیتقریبا گزینه ج و الف را رد، آنمی میکروسیتیک در حضور مقدار رتیکولوسیت پائین
.حالی به ضرر آنمی آپالستیک استبیضعف و. فقر آهن است

v 2018هاریسون 685صفحه

�.گزینه ب صحیح است
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حالی با شکایت ضعف و بی، که تحت درمان ناپروکسن و متوترکسات است، ساله با سابقه آرتریت روماتوئید45آقاي -12

: 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

. در آنمی فقر آهن ترومبوسیتوز داریم. باال به نفع آنمی فقر آهن استTIBCو فریتین و رتیکولوسیت کم و SIآنمی میکروسیتیک با 
. به عنوان قانون آنمی فقر آهن در مردان بالغ و زنان بعد از یائسگی برابر با هدررفت آهن از سیستم گوارشی مگر خالفش ثابت شود

v 2018هاریسون 685صفحه

�. گزینه الف صحیح است

)98کرمان شهریور (؟ باشدمییر با تشخیص آنمی فقر آهن سازگار هاي زCBCکدام یک از -13

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

مقدار . است MCH30±3مقدار نرمال . شودمیگزینه ب و ج و د رد3در آنمی فقر آهن آنمی میکروسیتیک هایپوکروم داریم پس 
. استMCV90±8نرمال 

v 2018هاریسون 685صفحه

�.گزینه الف صحیح است

کلیـه  . دهـد مـی سـال قبـل را   5ی وي سـابقه گاسـترکتوم  . کنـد مـی خونی فقر آهن مراجعـه  ساله به دلیل کم45خانم -14

در قدم اول بهترین نوع Hb=8gr/dl ،Ferritin=10ng/ml: آزمایشات بدین شرح است. ها از نظر بدخیمی منفی استبررسی

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

قرص آهن آهسته رهش ) دنوع تزریقی آهن ) جفرم محلول آهن ) بقرص فروس سولفات )الف
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این ظرفیـت بـراي حـل کـردن پوشـش      . کمی دارندretentionظرفیت اند، هبیمارانی که بیمار معده دارند یا قبال جراحی معده داشت
. آهن تجویز شودهاي پی در این بیماران بهتر است محلول. آهن قبل از آزاد شدن محتواي آهن آنها الزامی استهاي قرص

v 2018یسون هار686صفحه

�. گزینه ب صحیح است

سـال قبـل را ذکـر    3را از DMبیمـار سـابقه   . کنـد مـی حالی و خستگی مراجعه دلیل ضعف و بیساله به35بیمار خانم -15

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

)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

نرمال (اشباع ترانسفرین ، نرمال یا پائین) 360-300نرمال (TIBC، پائین) 150-50نرمال (SI، مزمنهاي در آنمی ناشی از بیماري
فریتین کاهش ، یابدمیافزایشTIBCکاهش و SI، در آنمی فقر آهن. نرمال یا باالست) 200-50نرمال (پائین و فریتین %) 25-50

و اشـباع  SIافزایش یافته ولی TIBCفریتین کاهش و ، Negative Iron balanceدر حالت . یابدمیو اشباع ترانسفرین نیز کاهش
. دهدمیبیماري مزمن دیابت را همشرح حالبیمار . هنوز نرمال است، ترانسفرین

v 2018هاریسون 685صفحه

�. گزینه ب صحیح است

آزمایشات بیمار به ، تحالی و شرح حال خشکی صبحگاهی مفاصل مراجعه نموده اسبی، ساله به دنبال ضعف25خانم -16

: 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

فریتین این بیمار در حد تقریبا . به نفع آنمی فقر آهن استTIBCدر بیمار فوق آنمی میکروسیتیک همراه افت آهن سرم و افرایش 
ولی در این بیمار با کندمینسطح سرمی آهن افت، ر آهن یعنی فریتین کاهش پیدا نکردهدر آنمی فقر آهن تا وقتی ذخای. نرمال است

مزمن هم دارد کـه باعـث شـده    هاي بیمار آنمی بیمارياحتماًال وجود فریتین نرمال سطح سرمی آهن افت پیدا کرده که این یعنی 
در آنمی فقـر آهـن اسـت پـس در بیمـار فـوق بایـد قبـل از         آخرین تغییرRBCبه عالوه تغییر مورفولوژي . فریتین بیمار باال رود

. کردمیفریتین افت پیداها، میکروسیتیک شدن گلبول

v 2018هاریسون 685صفحه

�. گزینه ب صحیح است
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خسـتگی و درد  ، پریـدگی رنـگ ، حـالی با ضعف و بی، ساله با سابقه اعتیاد به اپیوم خوراکی و مصرف سیگار59آقاي -17

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

Ferritin:1098مشترك شهریور (اقدام تشخیصی بعدي کدام است؟ . باشدمی(

انجام بیوپسی مغز استخوان ) بHbانجام الکتروفورز ) الف
انجام کولونوسکوپی ) دبررسی سطح سرمی سرب) ج

به عنوان قانون آنمی فقر آهن در مردان بالغ و زنان بعد از یائسگی برابر با از دست رفتن آهن از سیستم گوارشی مگر خالفش ثابت 
. شود

v 2018هاریسون 685صفحه

�. گزینه د صحیح است

خونی پذیري عصبی مراجعه نموده در معاینه عالئم کمحالی و سرگیجه و تحریکساله با شکایت ضعف و بی34بیمار -17

افـزایش یافتـه و مقـدار فـریتین     RBCدر پاراکلینیک پروتوپورفیرین . در مخاطات موجود و شیلوزیس و ناخن قاشقی دارد

تشخیص محتمل کدام است؟ . افزایش یافته داردRDWدید و هایپوکرومی شPBSاست در dlمیکروگرم در 15کمتر از 

)98آذر دوره میان(

سندروم میلودیسپالزي ) بخونی فقر آهن تاالسمی مینور همراه با کم) الف
خونی فقر آهن کم) دهاي مزمن خونی بیماريکم) ج

همگی در آنمی فقرآهن RDWافزایش پروتوپورفیرین و ، )koilonychias(و ناخن قاشقی )Cheilosis(آنمی هایپوکروم و شیلوزیس 
. هم به معناي افت ذخایر آهن است15افت فریتین به کمتر از . شوندمیدیده

v 2018هاریسون 685صفحه

�. گزینه د صحیح است

زیـر مـوارد ازیککـدام .استکردهمراجعهویتیلیگووپاراتیروئیدکاريکموسیتوپنیپانباکهساله70خانمبیمار-18

)99شهریور (است؟سیتوپنیپانعلتترین محتمل

PNH) ددیسپالزيمیلوسندروم) جآپالستیکآنمی) بنمی پرنیسیوزآ) الف

وهیپوپـارا ، ویتیلیگـو ، یـک تیـپ دیابت، سلیاك، تیروئیداختالالتمثلاتوایمیوناختالالتسایردچارافراددرپرنیشیوزنمیآ
.شودمیدیدهسال60بااليسنیندراغلبواستترشایعآدیسون

v 2018هاریسون 95فصل

�. صحیح استگزینه الف
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)99میاندوره دي(: جزبهافتد، در اریتروپویز ناشی از فقر آهن همه تغییرات زیر اتفاق می-19

. باشددرصد اشباع آهن کمتر از بیست درصد می) الف
. باشدمیmic/dl100مقدار پورتوپورفرین سرم بیشتر از ) ب
. یابدکاهش می) TRP(سطح سرمی پروتئین گیرنده ترانسفرین ) ج
. استmic/dl50مقدار آهن سرم کمتر از ) د

:هاي آزمایشگاهی آهنبررسی

تاالسمیالتهابکمبود آهنهاآزمون
کم خونی 

سیدروبالستیک
متنوعهدفهاي سلولباهیپو/میکروهایپو/میکرو/طبیعیهایپو/میکروخونالم
Si)سرمهنآmg/dl(30>50>باالیاطبیعیباالیاطبیعی

TiBc360<300>طبیعیطبیعی
80_8030_2030_10<10اشباعدرصد

300_30050_20050_30<15فریتین

درهموگلـوبین الگوي
الکتروفورز

درواستغیرطبیعیتاالسمیBدرطبیعیطبیعی
aباشدطبیعییتواندمتاالسمی.

طبیعی

v 2018هاریسون

�. صحیح استگزینه ج

: حالی با آزمایشات زیر مراجعه کرده استساله با شکایت ضعف و بی60آقاي -20
Hb=8 g/dl, MCV=78, Serum iron=20, TIBC=370, Ferritin=15

)99کارورزي اسفند پیش(شود؟ میتوصیهکدام یک از اقدامات زیر براي تشخیص علت آنمی در این بیمار 

اندوسکوپی و کولونوسکوپی ) ببرداري مغز استخواننمونه) الف
سونوگرافی کامل شکم و لگن ) دآزمایش خون مخفی در مدفوع ) ج

ساله، آنمی فقر آهن مشاهده شد، یک شک بالینی مهم باید بـه سـمت خـونریزي    50هرگاه در مردان مسن یا در خانم هاي باالي 
:براي بررسی خونریزي گوارشی دو اقدام الزم است. گوارشی باشد

آندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی)1
توتال کولونوسکوپی)2

.به نفع آنمی فقر آهن است360بیشتر از TIBCو 15در صورت سوال فریتین کمتر از 

v2018هاریسون

�. صحیح استگزینه ب

به مدت یـک هفتـه تحـت درمـان بـا آهـن       . اي به علت منوراژي شدید دچار آنمی فقر آهن شده استساله31خانم -21

وزن بیمار برابـر بـا   . خوراکی قرار گرفته است؛ ولی به علت درد شکم و استفراغ قادر به ادامه مصرف آهن خوراکی نیست

)99کارورزي اسفند پیش(میزان آهن مورد نیاز تزریقی کدام است؟ . باشدمیgr/dl8برابر با کیلوگرم و هموگلوبین 50

گرم میلی1300) دگرم میلی1100) جگرم میلی900) بگرم میلی700) الف
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:فرمول مقدار آهن مورد نیاز به شرح زیر است

2× گرم وزن بدن بر حسب کیلو× ) 15–هموگلوبین فرد + (500یا 1000
3

.رسیممی1805یا 1305اگر اعداد موجود در صورت سوال را در فرمول قرار دهیم به اعداد 

v 2018هاریسون

�. صحیح استگزینه د

êêêêêêêêêêêê

آنمی همولیتیک 

در معاینـه ملتحمـه   . کنـد مـی ساله مورد شناخته شده اسفروسیتوز ارثی در مورد ادامه درمان با شـما مشـاوره   25خانم -1

. استHb=11mg/dlدر بررسی آزمایشگاهی . شودمیمتر زیر لبه دنده لمس سانتی2مختصري رنگ پریده است و طحال 

)96تهران اسفند (؟ کندمیکدام اقدام درمانی را توصیه 

اسپلنکتومی ) بتجویز اسید فولیک ) الف
مشاور با درمانگاه خون از نظر نیاز به انجام پیوند مغز استخوان) دزیر جلدي تجویز اریتروپویتین) ج

حدود و در فرم شدید درشودمیدر فرم متوسط اینکار بعد از بلوغ انجام . شودمیدر فرم خفیف اسفروسیتوز ارثی اسپلنکتومی انجام ن
. در بیماران با همولیز دادن اسیدفولیک به علت افزایش اریتروپوئز اجباري است. شودمیسالگی اسپلنکتومی انجام 4-6

v 2018هاریسون712صفحه

�. گزینه الف صحیح است

و LUQحـالی ناگهـانی همـراه بـا زردي در چنـد روز اخیـر و احسـاس سـنگینی در         ساله به دلیل ضعف و بـی 23خانم -2

رتیکولوسـیتوز  . باشـد میMCV = 98 flبا Hb=6.5g/dlدر آزمایشات انجام شده . شدن رنگ ادرار مراجعه نموده استتیره

ترین تست آزمایشگاهی براي حصـول تشـخیص   مناسب. کرومازي در الم خون محیطی گزارش شددرصد همراه با پلی16

)96مشهد اسفند (کدام است؟  

) Coombs test(تست کومبس ) بFerritine) الف
RBCتست شکنندگی ) دHb Electrophoresis) ج

و گاهی بزرگ شدن طحـال کـه در   ...) ایکتر یا تیره شدن ادرار و (ار افت هموگلوبین و شواهد همولیز چوقتی بیمار به صورت حاد د
. را رد کرد) همولیز اتوایمیون(AIHAباید ابتدا شودمی، بیان شدهLUQسوال بصورت احساس سنگینی در

v 2018هاریسون718صفحه

�. گزینه ب صحیح است
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